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المحكمة الفدرالية تبطل اتفاق البلد الثالث اآلمن وتمنح الحكومة ستة أشهر للردّ
فادي الهاروني | القسم العربي في راديو 	 

كندا الدولي 

اتفاق  أوتاوا  في  الفدرالية  المحكمة  أبطلت 
المتحدة  والواليات  كندا  بين  اآلمن  الثالث  البلد 
 Canada-U.S. Safe Third Country(
Agreement(  لكنها جّمدت قرارها ستة أشهر 
إلفساح المجال أمام الحكومة الفدرالية للردّ عليه.
اليوم  ألغت  الصبر  بفارغ  منتَظر  قرار  ففي 
ماكدونالد  ماري  آن  الفدرالية  المحكمة  قاضية 
الشرعة  تنتهك  أحكامه  أّن بعض  بحجة  االتفاق 
تنّص  ما  السيما  والحريات،  للحقوق  الكندية 
عليه من ضمانة دستورية للحق بالحياة والحرية 

واألمان.
اللجوء  لطلبات  قانونياً  إطاراً  االتفاق  ويُشكل 
والواليات  كندا  بين  المشتركة  الحدود  على 
المتحدة، جارتها البرية الوحيدة. ووقعّته الدولتان 
أيلول   11 هجمات  أعقاب  في   ،2002 عام 
)سبتمبر( 2001 على نيويورك وواشنطن التي 

تبنّاها تنظيم “القاعدة” التكفيري.
ودخل االتفاق حيز التنفيذ في 29 كانون األول 
)ديسمبر( 2004، وينّص على أنه يتوّجب على 
طالبي اللجوء أن يطلبوا الحماية في البلد اآلمن 

األول الذي يصلون إليه.

وهذا يعني أّن بإمكان كندا أن تعيد إلى الواليات 
إلى  يصلون  الذين  المحتَملين  الالجئين  المتحدة 
ألّن  البلد  هذا  من  قادمين  البرية  العبور  نقاط 
في  اللجوء  يطلبوا  أن  االتفاق  بموجب  عليهم 

الواليات المتحدة.
في  الالجئين  حقوق  عن  الدفاع  ناشطو  وينتقد 
كندا اتفاق البلد الثالث اآلمن بشدة ولطالما نادوا 
ليست  المتحدة  الواليات  بأّن  مجادلين  بإلغائه 
من  يهربون  الذين  لألشخاص  آمناً  بلداً  دوماً 

االضطهاد.
وتجميد القاضية ماكدونالد مفاعيل قرارها ستة 
الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة  يعطي  أشهر 
مهلة حتى منتصف كانون الثاني )يناير( المقبل 

لتحضير ردّ عليه.
القضائي  الحكم  هذا  صدور  على  تعليق  وفي 
قالت ماري ليو باور، الناطقة باسم وزير السالمة 

العامة بيل بلير، إّن الحكومة باشرت درسه.
وكان عدة طالبي لجوء قد رفعوا القضية أمام 

لالجئين  الكندي  المجلس  جانب  إلى  القضاء 
 CCC( للكنائس  الكندي  والمجلس   )CCR(
وشاركت  الدولية.  العفو  ومنظمة   )- CCE
الدعوى  إجراءات  في  الثالث  الجمعيات  هذه 

كأطراف تمثّل المصلحة العامة.
الُمدّعون،  كان  الدعاوى  من  واحدة  كّل  وفي 
السلفادور وإثيوبيا وسوريا،  وهم مواطنون من 
عبور  نقطة  إلى  وصلوا  الذين  األشخاص  من 
برية كندية قادمين من الواليات المتحدة وطلبوا 

اللجوء.
كندا  بأّن  القضاء  أمام  اللجوء  طالبو  وجادل 
عندما تعيد إلى الواليات المتحدة طالبي اللجوء 
للمخاطر  تعّرضهم  طلباتهم  ترفض  الذين 
كاالعتقال وانتهاكات أُخرى لحقوقهم األساسية.

وفي قرارها خلصت القاضية ماكدونالد إلى أنّه 
الثالث اآلمن حاالُت سجن  البلد  ينجم عن اتفاق 
في الواليات المتحدة لطالبي لجوء لم تقبلهم كندا.
إلى  أُعيدوا  الذين  أّن  بوضوح  األدلة  “تظهر 
حكوميين  موظفين  قبل  من  المتحدة  الواليات 
العقاب”،  سبيل  على  الحقاً  اعتقالهم  تّم  كنديين 

قالت قاضية المحكمة الفدرالية.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

أوتاوا بدأت اختبارات على تطبيق “إنذار الكوفيد”على الهواتف الذكية
في 	  العربي  القسم   | ضرغام  زينة  كوليت 

راديو كندا الدولي

أثر  لتتبع  اإللكتروني  التطبيق  أن  حين  في 
يزال  بفيروس كورونا ال  المصابين  األشخاص 
عدد  وفي  العالم  دول  من  عدد  في  جدال  يثير 
أن  أوتاوا  أعلنت  أيضا،  الكندية  المقاطعات  من 
التطبيق دخل في مرحلته الثانية في البالد. وهذه 
إجراء  وتعني  بيتا”  بالـ”مرحلة  تسمى  األخيرة 
كان  إذا  وما  التطبيق  صالحية  على  االختبار 
الثغرات  بعض  هناك  أن  أو  جيد  بشكل  يعمل 

والشوائب التي يجب تصويبها.

ويعمل التطبيق الرقمي على إنذار من يستخدمه 
إصابة  حاالت  وجود  عن  الذكي  هاتفه  على 
بفيروس كورونا لدى أشخاص كان قد احتّك بهم.
اختبار  مرحلة  تبدأ  أن  المفترض  من  وكان 
ولكن  الجاري  تموز/يوليو  شهر  مطلع  التطبيق 
ثالثة  ذلك  أرجأت  االتحادية  الكندية  الحكومة 

أسابيع من دون إعطاء أية إيضاحات عن أسباب 
التأخير.

ستُجرى  الجديد  للتطبيق  “بيتا”  االختبارات 
على أشخاص حقيقيين. ولهذه الغاية قامت وكالة 
“الخدمة الرقمية الكندية” الحكومية، التي تعنى 

بنشر الخدمات الفيدرالية على االنترنت ، بنشر 
التطبيق داعية المواطن الكندي إلى تسجيل اسمه 
والمبادرة إلى االستخدام التجريبي للتطبيق على 

مدى يومين أو أربعة أيام. 
وترجو السلطات الكندية من المشاركين تسجيل 

مالحظاتهم حول نتائج هذا التطبيق ومدى نجاح 
عمله وتحقيقه لألهداف المنشودة.

وتجدر اإلشارة إلى أن التشغيل الكامل للتطبيق 
على الهاتف الذكي، يسمح بتتبع مواقع الهواتف 
بشكل  الشخصية  البيانات  جمع  دون  الذكية 
مركزي، وذلك عبر استخدام المعلومات الرقمية 

الخاصة بكل هاتف. 
إذا  عما  يستخدمه  من  بإخبار  التطبيق  ويسمح 
بفيروس  إصابته  تأكدت  بشخص  احتك  قد  كان 

كورونا المستجد.
الجدير ذكره أن مقاطعة كيبيك في وسط البالد 
كانت قد أعربت عن تحفظها بشأن التطبيق الذكي 
لجهة تعّرضه للخصوصية. هذا وأطلقت حكومة 
السكان  آراء  الستفتاء  عامة  استشارات  كيبيك 

حول اعتماد استخدام التطبيق اإللكتروني.
 

)المصدر: الصحافة الكندية، هيئة اإلذاعة 	 
الكندية(

GETTY IMAGES / DIRK WAEM: حقوق الصورة
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إتجاه متزايد الختيار المهاجرين االقتصاديين بين العّمال األجانب المؤّقتين
في 	  العربي  القسم   | الهاروني  فادي 

راديو كندا الدولي

القيود  بأّن  الكندية  اإلحصاء  وكالة  تفيد 
من  للحدّ  العالم  حول  السفر  على  المفروضة 
قدوم  أعاقت   ”19  - “كوفيد  جائحة  انتشار 

المهاجرين إلى كندا.
والالجئين  الهجرة  لوزارة  بيانات  وتفيد 
بأّن  شهرياً  تحديثها  يجري  الفدرالية  والمواَطنة 
اإلقامة  على  حصلوا  الذين  األشخاص  عدد 
الدائمة في كندا سّجل تراجعاً سنوياً بنسبة %75 
وأّن  الفائتْين  )مايو(  وأيار  )أبريل(  نيسان  في 
الشهرْين  هذْين  خالل  الهجرة  طلبات  معالجة 
األجانب  العمال  على  أساسي  بشكل  اقتصر 

المؤقتين المتواجدين في كندا.
متزايد  اتجاه  هناك  الجديدة  األلفية  أوائل  ومنذ 
أوساط  في  االقتصاديين  المهاجرين  الختيار 
العمال األجانب المؤقتين. وترك هذا األمر أثراً 
سوق  في  الجدد  المهاجرين  وضع  على  كبيراً 

العمل.

الدراسات  مؤخرا  اإلحصاء  وكالة  ونشرت 
دراسات  األولى من سلسلة تضم خمس  الثالث 
األهمية  عن  النطاق  واسعة  عامة  نظرة  تعطي 
المتزايدة للعمال األجانب في اختيار المهاجرين 
الجدد ووضعهم في سوق العمل. وأجرت الوكالة 
وزارة  مع  بالتعاون  الدراسات  هذه  الفدرالية 

الهجرة والالجئين والمواَطنة.
المهاجرين  من   %46 كان   2018 عام  في 
االقتصاديين الجدد عماالً أجانب مؤقتين سابقين، 
مقارنةً بـ8% عام 2000. وتُعرف عملية اختيار 
المهاجرين االقتصاديين من بين العمال األجانب 
المؤقتين والطالب الدوليين )األجانب( بـ”اختيار 

المهاجرين على مرحلتْين”.
رئيسي  بدور  الكنديون  األعمال  أرباب  ويقوم 
العمال  توظيفهم  خالل  من  العملية  هذه  في 
األجانب المؤقتين وتقييمهم، فيما تحدّد الحكومة 
اإلقامة  ستمنحهم  الذين  المؤقتين  المقيمين  عدد 

الدائمة وتختار األكثر أهلية من بينهم.

“اختيار  عنوان  األولى  الدراسة  تحمل 
للمنافع  عرٌض  مرحلتْين:  على  المهاجرين 
دراسات  خالصة  وهي  المحتَملة”  وللتحديات 
اختيار  وعيوب  مزايا  حول  وكندية  دولية 

المهاجرين على مرحلتْين.

على  قادرة  مرحلتْين  على  االختيار  فعملية 
المهاجرين  كفاءات  بين  المالءمة  تعزيز 

ومتطلبات سوق العمل ألّن أرباب العمل قادرون 
على إجراء تقييم مباشر لكفاءات العمال األجانب 

المؤقتين ولمزاياهم غير الملموسة.
لكن لوحظت بعض المشاكل المحتملة المتصلة 
خالل  المؤقتين  األجانب  العمال  على  باالعتماد 
جائحة “كوفيد - 19”، ومن ضمنها عدم التأكد 
من توفر اليد العاملة لقطاعات صناعية أساسية 
األجانب  العمال  لبعض  السيئة  العمل  وشروُط 

المؤقتين.

“اختيار  وعنوانها  الثانية،  الدراسة  أّما 
في  التساعه  تحليل  مرحلتْين:  على  المهاجرين 
على  المهاجرين  اختيار  ر  تطوُّ فتوثّق  كندا”، 

مرحلتْين منذ أوائل األلفية الثالثة.

ففي عام 2000 كان 12% من مقدّمي الطلبات 
الجدد   )principal applicants( الرئيسيين 
في  عملوا  أشخاصاً  االقتصادية  الهجرة  فئة  في 
كندا قبل حصولهم على اإلقامة الدائمة. وارتفعت 

هذه النسبة إلى 59% عام 2018.
العمال  عدد  في  بارتفاع  مدفوٌع  االتساع  وهذا 
طالبي  نسبة  في  وبارتفاع  المؤقتين  األجانب 

اإلقامة الدائمة في أوساطهم.
2000 و2018  بين عامْي  الممتدة  الفترة  ففي 
ارتفع عدد العمال األجانب المؤقتين في كندا من 
429.300 شخص.  إلى  60.000 شخص  نحو 
ومن بين العمال األجانب المؤقتين الذين حصلوا 
على أول رخصة عمل عام 2001 حصل %30 
على اإلقامة الدائمة في السنوات العشر الالحقة. 

أوساط  في   %39 إلى  النسبة  هذه  وارتفعت 
عمل  رخصة  أول  على  حصلوا  الذين  العمال 

منتصف العقد األول من األلفية الجديدة.
وضع  من  االنتقال  معدل  في  االرتفاع  وهذا 
الدائم  المقيم  إلى وضع  المؤقت  األجنبي  العامل 
 PNP( مرتبط بنمو برنامج مرّشحي المقاطعات

.)CEC( وبإنشاء فئة الخبرة الكندية )- PCP
مقدّمي  من   %25 قبول  تّم   2018 عام  وفي 
الهجرة  فئة  في  الجدد  الرئيسيين  الطلبات 
المهرة  العّمال  برنامج  إطار  في  االقتصادية 
اختيار  تّم  فيما   )FSWP - PTQF( الفدرالي 
%46 منهم في إطار برامج المقاطعات و%20 

منهم ضمن فئة الخبرة الكندية.
قُبلوا  الذين  الرئيسيين  الطلبات  مقدّمي  وبين 
عام 2018 كان 11% من القادمين من برنامج 
قبل  كندا  في  عملوا  قد  الفدرالي  المهرة  العّمال 
بـ62%  مقارنةً  الدائمة،  اإلقامة  على  حصولهم 
المقاطعات و97% من  القادمين من برامج  من 

فئة الخبرة الكندية.
“اختيار  عنوان  الثالثة  الدراسة  وتحمل 
األخيرة  االتجاهات  مرحلتْين:  على  المهاجرين 
في وضع المهاجرين في سوق العمل” وتتمحور 
إطار  في  المهاجرين  اختيار  بين  العالقة  حول 
عملية ذات مرحلتْين ووضعهم في سوق العمل.

المهاجرين  من  المئوية  )النسبة  العمل  حدوث 
ذوي العائدات السنوية اإليجابية( خالل أول سنة 
 2000 81% عام  الهجرة ارتفع من  كاملة بعد 
الفئة  في  الرجال  لدى   2016 عام   %87 إلى 
العمرية 20 - 54 عاماً، ومن 61% إلى %67 

لدى النساء.

تنامي  إلى  رئيسي  بشكل  عائد  االرتفاع  وهذا 
نسبة المهاجرين الجدد الذين عملوا في كندا قبل 
الهجرة برواتب سنوية متوسطة )بين 20.000 
و50.000 دوالر حسب قيمة دوالر عام 2017( 

أو عالية )أكثر من 50.000 دوالر(.
وارتفع أيضاً معدل الدخل السنوي في أول سنة 
بنسبة  العاملين  الرجال  لدى  الهجرة  بعد  كاملة 
عام  الدائمة  اإلقامة  على  الحاصلين  بين   23%
وبلغت   ،2016 عام  عليها  والحاصلين   2000

نسبة االرتفاع 32% لدى النساء العامالت.
لدى  االرتفاع  هذا  من   %90 من  أكثر  ويعود 
المهاجرين  نسبة  تنامي  إلى  والنساء  الرجال 
الجدد الذين عملوا في كندا قبل الهجرة فاكتسبوا 

خبرة عمل كندية.

)وكالة اإلحصاء الكندية / راديو كندا 	 
الدولي(

Radio-Canada / )عامالت أجنبيات مؤقتات في كندا )أرشيف

August 2020 )أغسطس)آب Issue  221 العدد
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فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

أوالدهم  على  أّن  المدارس  تالميذ  أولياء  ثلثْي  من  نحٌو  يرى 
على  الواقي،  الوجه  قناع  ارتداَء  الدراسة  مقاعد  إلى  العائدين 
األقل خالل جزء من الوقت الذي يمضونه في المدرسة، بهدف 
تقليل احتمال التعّرض لفيروس كورونا المستجدّ المسبب لوباء 

“كوفيد - 19”.
بالتعاون  فقد أظهرت نتائج استطالع أجرته مؤسسة “ليجيه” 
مع “جمعية الدراسات الكندية” )ACS - AEC( أّن 41% من 
األهل المستطلَعين يعتقدون أّن على تالميذ المدارس ارتداء قناع 
الحافالت  وداخل  المدرسة  جدران  بين  تواجدهم  خالل  الوجه 

المدرسية.
الواقي  القناع  أوالدهم  ارتداء  مع  إنهم  آخرون   %21 وقال 
عندما يتواجدون خارج قاعة الصف، إن في ملعب المدرسة أو 
داخل الحافلة المدرسية على سبيل المثال. وبالتالي هذه الشريحة 
مرتاحة لفكرة نزع التالميذ قناع الوجه عند دخولهم قاعة الصف.
أن  يجب  الوجه  قناع  التالميذ  ارتداء  إّن  آخرون   %28 وقال 

يكون اختيارياً أينما تواجدوا.
يُشار إلى أّن سلطات الصحة العامة على المستوى الفدرالي كما 
في المقاطعات تفيد بأّن القناع الواقي غير الطبي قادر على الحدّ 
من تسلّل الجزيئات المعدية التي قد تصدر عّمن يرتديه، مقللة 
بالتالي من احتمال انتقال فيروس كورونا المستجدّ من شخص 
مصاب به، وقد ال يكون مدركاً بإصابته به، إلى أشخاٍص قريبين 

منه جسدياً.
على  “ليجيه”  وأجرته  بالغاً  كندياً   1524 االستطالع  وشمل 
اإلنترنت بين 17 و19 تموز )يوليو(. وال يتيح االستطالع على 
اإلنترنت احتساب هامش خطأ نظراً لكون العيّنة المستطلَعة غير 

احتمالية.
وفي تعليقه على نتائج االستطالع يقول نائب الرئيس التنفيذي 
لدى “ليجيه”، كريستيان بورك، إّن نسبة التأييد الرتداء القناع 
الواقي في المدرسة مرّشحة لالرتفاع في ظل القرارات الصادرة 
عن سلطاٍت بلدية أو على مستوى مقاطعات بفرض ارتدائه في 

بعض األمكنة.
التغيير،  طور  في  هي  االجتماعية  المعايير  أّن  بورك  ويرى 
ويشير في هذا الصدد إلى التقارب في األعداد بين المستطلَعين 
وبين  المدرسة  في  الواقي  القناع  التالميذ  ارتداء  يؤيدون  الذين 
إلى متجر  القناع عندما يدخلون  إنهم هم يرتدون  يقولون  الذين 

مواد غذائية لشراء حاجاتهم.
مع  أكثر  سيترّسخ  القناع  ارتداء  علينا  بأّن  القائل  “المعيار 

اقترابنا من موعد بدء السنة الدراسية”، يضيف بورك.
بأّن نسبة هامة من األهل تشعر  وتفيد نتائج االستطالع أيضاً 
بالقلق، من منظور صحي، من عودة أوالدها إلى المدارس أو 

االقتصادية  الشواغل  بكثرة  أُثيرت  وإن  حتى  الحضانة،  دور 
يتمكن  كي  الحضانة  دور  إلى  األطفال  الحاجة إلرسال  لتبرير 

األهل من العمل وكسب معيشتهم.
على صعيد  المستطلَعين  األهل  من   %62 قال  األرقام  وبلغة 

كندا إنهم قلقون من عودة أوالدهم إلى مقاعد الدراسة.
القلق  من  األعلى  المستوى  ُسّجل  المقاطعات  صعيد  وعلى 
وحيث  السكان  عدد  حيث  من  المقاطعات  كبرى  أونتاريو،  في 
ُسّجل  فيما  الفائت،  آذار )مارس(  المدارس مغلقة منذ منتصف 
وحيث  المقاطعات  كبريات  ثانية  كيبيك،  في  األدنى  المستوى 
مونتريال  خارج  الحضانة  ودور  المدارس  فتح  إعادة  عملية 

الكبرى كانت من بين األسرع في كندا.
إلى  أوالدهم  عودة  من  قلقين  غير  إنهم  يقولون  الذين  حتى 
المدارس يميلون للشعور بالقلق ألسباب أُخرى متصلة بالصحة، 
كاحتمال نقل طفل عديم األعراض فيروس كورونا المستجدّ لجدٍّ 

أو جدةٍ له، يضيف بورك.
“الوضع أكثر تعقيداً بكثير من مجرد إرسال ابنك أو بنتك إلى 
المدرسة”، يشرح نائب الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة “ليجيه” 

لالستطالعات.
فتح  إلعادة  خطط  بوضع  حالياً  مدرسية  مجالس  عدة  وتقوم 
المدارس في مناطق عدة من البالد أغلقت فيها المدارس أبوابها 
منذ آذار )مارس( بأوامر من سلطات المقاطعات للحدّ من انتشار 

جائحة “كوفيد - 19”.
ينظر  أونتاريو،  في  الحال  هي  كما  المجالس،  هذه  وبعض 
تتواجد  أن  بمعنى  هجينة”،  “أسابيع  إلى  اللجوء  إمكانية  في 
مجموعات من التالميذ في المدرسة خالل قسٍم من وقت الدراسة 
وأن تدرس في المنزل أو تتابع الدراسة عن بعد بواسطة نظام 
“فيديو كونفرنس” لالتصال المرئي والمسموع في القسم اآلخر 

من الوقت.
فكرة  يؤيدون  المستطلَعين  من   %59 أّن  النتائج  وأظهرت 

الـ”أسابيع الهجينة” فيما عارضه 31% منهم.
وقال نحٌو من نصف المستطلَعين إنّه يجب تقليص أعداد التالميذ 
في قاعات الصفوف إلى نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، فيما 

قال 20% آخرون إنه يجب تقليص األعداد إلى الثلث.
يجب  إنه  المستطلَعين  من   %23 قال  اآلخر  المقلب  وعلى 
اإلبقاء على أعداد التالميذ نفسها، كما كان الوضع قبل الجائحة.
أبوابها،  فتح  المدارس  تعيد  أن  يتوقعون  غالبيتهم  في  “الناس 
التالميذ  لكن دون أن تضّم قاعات الصفوف األعداد نفسها من 
ودون أن تعمل المدارس وفق الجداول الزمنية نفسها )لما قبل 
التنفيذي لدى مؤسسة “ليجيه”  الرئيس  نائب  الجائحة(”، يشير 

لالستطالعات.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

أطباء كنديون يشددون على وجوب
ارتداء تالمذة المدارس القناع الواقي

كندا 	  راديو  في  العربي  القسم   | زينة ضرغام  كوليت 
الدولي

في الوقت الذي تسجل فيه كندا ارتفاعا بعدد حاالت اإلصابة 
واألقاليم  المقاطعات  أنحاء  عبر  متفاوتة  بنسب  كوفيد19-  بـ 
الكندية تنصب الجهود على إيجاد التدابير الوقائية الالزمة لدرء 

وحصر مخاطر انتشار الوباء.

وبدء العام الدراسي الجديد في نهاية شهر آب/أغسطس يشكل 
وتطرح  التربوية  والسلطات  المسؤولين  أمام  اليوم  معضلة 
اعتمادها  الواجب  الطرق  االستفهام حول  من عالمات  العديد 

لحماية صحية قصوى لألطفال وللطاقم التعليمي.
وشددت مجموعة تشتمل على 19 طبيبا من أطباء األسرة في 
شرق مقاطعة أونتاريو في الوسط الكندي على أن يكون القناع 
الواقي إلزاميا في المدارس عند بدء العام الدراسي المقبل. وقد 
أشاروا إلى أن الصفوف في المدارس عبر المقاطعة غير مهيأة 

لتأمين التباعد االجتماعي الالزم.

العامة  الهيئة الصحية  إلى  ونقلت مجموعة األطباء مخاوفها 
في  الصحة  مكتب  وإلى   )SPO( أوتاوا  الكندية  العاصمة  في 
الصحيتين  الهيئتين  بأن  مؤكدين   )BSEO( أونتاريو  شرق 
بدأتا بفرض ارتداء القناع الواقي في األماكن المغلقة على كافة 
المواطنين بما فيهم األطفال. “ولعل المدرسة ال تشكل استثناًء 

ومن “المنطقي أن يرتدي التالميذ القناع الواقي أيضا”.

تقول الطبيبة شوشاناه دايتون التي وقعت الخطاب الذي أرسل 
إلى الهيئتين الصحيتين وهي أم لطفلين: “ إنه يمكن لألطفال 
لديهم  تكن  لم  ولو  حتى  ونقلها  كوفيد19-  الـ  بعدوى  اإلصابة 
ضروري  بل  ال  مهم  لعله  اإلصابة.  على  ودالئل  عوارض 
عند  القناع  ارتداء  يجبروا على  أن  ومعلميهم  األطفال  لصحة 

العودة إلى مقاعد الدراسة”.

االبتدائية  الصفوف  تالميذ  حتى  بأن  الكندية  الطبيبة  تضيف 
باستطاعتهم أن يرتدوا القناع من دون أية مشكلة، “فهم أطفال 

ولكنهم ليسوا ُرضعا و باستطاعتهم بالتأكيد ارتداء األقنعة”.
تجدر اإلشارة إلى أن األفق ال يزال غير واضح في مقاطعة 
أونتاريو بالنسبة إلى تدابير بدء العام الدراسي المقبل في أيلول/
سيناريوهات:  ثالثة  بين  المحلية  السلطات  وتتأرجح  سبتمبر. 
األول هو العودة إلى مقاعد الدراسة في الصفوف بدوام كامل، 
الثاني: إعطاء كافة الدروس عبر االنترنت للتالميذ في بيوتهم 
والسيناريو الثالث هو حل وسط بين السيناريو األول والثاني ما 

يعرف بالصيغة الهجينة أي الهايبرد.
ولكن مهما كانت الصيغة التي سيتم اتخاذها فهناك شيء واحد 
مؤكد، بالنسبة لطبيبة األسرة الكندية، “هو أن المدارس ليست 
مواتية للتباعد الجسدي. وإن القناع، الذي يُعّد آخر حصن للحد 

من انتشار الوباء،هو الحل الوحيد الممكن”.

لدينا  تكن  “لم  بالقول:  األسرة  طبيبة  تتابع  رسالتها  وفي 
األموال، ولم تكن المجالس التربوية في المدارس تملك القدرة 
إن  الصفوف.  داخل  المدارس  في  التّحوالت  إلجراء  المالية 
الحصص الدراسية في الهواء الطلق واألقنعة الواقية هما في 

أساس ما يمكننا القيام به لحماية أطفالنا”.

الجدير ذكره أنه في المخيمات الصيفية في أونتاريو لم يُجبر 
يمكن  وذلك ألنه  الواقي  القناع  ارتداء  والشباب على  األطفال 
التباعد االجتماعي إذ يقضي األطفال معظم وقتهم في  تحقيق 

الهواء الطلق حيث يكون خطر اإلصابة بالوباء أقل أهمية.

)المصدر: الصحافة الكندية، هيئة اإلذاعة الكندية(	 

الجائحة غّيرت المعايير االجتماعية:
ثلثا األهل مع ارتداء التالميذ القناع الواقي
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أقّل من 1% من الكنديين 
ُأصيبوا بكوفيد 19، وفًقا لدراسة كندية

سمير بن جعفر | القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

أُصيب أقل من 1 ٪ من الكنديين بكوفيد 19 منذ بداية الجائحة ، وفقًا 
لنتائج 10.000 اختبار دم أُجريت في جميع أنحاء البالد.

عن  للكشف  مؤخرا  ابندائيًّا   نُشرت  جديدة  دراسة  مؤلفو  ويسعى 
 2 كوف  السارس-  المستجدّ  كورونا  لفيروس  مضادة  أجسام  وجود 

)SARS-CoV-2( في عينات الدم المأخوذة من الكنديين.

وبين 9 مايو أيار و 8 يونيو حزيران 2020، كان أقل من ٪1 من 
هذه العينات يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجدّ، 
كما كشفت مؤسسة خدمات الدم الكندية ومجموعة العمل حول المناعة 

ضدّ كوفيد 19 في كندا القائمتان على الدراسة.

ويقول مؤلفو الدراسة إن هذه النتائج األولية، التي جاءت من جميع 
المقاطعات الكندية باستثناء كيبيك، تسمح لنا برسم صورة كاشفة عن 

العدد الحقيقي للكنديين الذين أصيبوا حتى اآلن.

يشير  المضادة  األجسام  وجود  ألن  نظًرا  أنه  الباحثون  وأوضح 
إلى وجود عدوى بفيروس كورونا، فإن الدراسات السكانية من هذا 
النوع تجعل من الممكن تحديد عدد األشخاص الذين يُرّجح تعرضهم 

للفيروس.

تم جمع ما مجموعه 37.800 عينة من المتبرعين بالدم في جميع 
تحديث  وسيتم  حزيران.  ويونيو  أيار  مايو  في  الكندية  المقاطعات 

الدراسة بمجرد معرفة جميع النتائج الناقصة.

كاثرين  البروفيسور  فإن  الدراسة،  من  االنتهاء  يتم  لم  إذا  حتى 
هانكينز، الرئيسة المشاركة العمل، ترى بأنّه من الضروري نشر هذه 
النتائج األولية اآلن ، في الوقت الذي يخرج فيه الكنديون من العزل.

وتالحظ السيدة هانكينز أن إزالة العزل يؤدي إلى زيادة مقلقة في 
الحاالت اإليجابية بينما يبقى عدد الكنديين المحصنين ضد الفيروس 

صغيًرا.

وتقول إن ما هو واضح هو أن نسبة ضئيلة فقط من البالغين الكنديين 
أصيبوا بالفيروس. “معظمنا ال يزال عرضة لإلصابة. يجب تسريع 
التتبع في جميع أنحاء البالد لكسر سالسل العدوى بسرعة ومنع تزايد 

انتشار الفيروس.”، كما قالت.

  راديو كندا الدولي	 

القسم 	    | الهاروني  فادي 
العربي في راديو كندا الدولي

المحافظين  حزب  من  كّل  يرى 
المعارضة  يشكل  الذي  الكندي، 
والكتلِة  العموم،  مجلس  في  الرسمية 
المعارضة،  أحزاب  ثاني  الكيبيكية، 
الليبرالي  الحزب  حكومة  رئيس  أّن 
ماليته  ووزير  ترودو  جوستان  الكندي 
للبقاء في  يعودا مؤّهلْين  لم  بيل مورنو 
قضية  في  دورهما  بسبب  منصبْيهما 
 WE Charity -( تشاريتي”  “وي 

.)UNIS
الفدرالي  المفوض  أّن  إلى  يُشار 
المصالح  وتضارب  األخالقية  للشؤون 
ماريو ديون يجري تحقيقاً حول احتمال 
انتهكا  قد  ومورنو  ترودو  يكون  أن 
المصالح عندما منحت  قانون تضارب 
تشاريتي”  “وي  جمعية  الحكومة 
بقيمة 912 مليون دوالر  الخيرية عقداً 
دون إجراء مناقصة قبل أن تلغيه الحقاً 
ظروف  حول  أُثير  الذي  الجدل  بسبب 

منحه.

أندرو  المحافظين  وبعد أن كان زعيم 
شير قد طالب بإقالة مورنو من منصبه 

طالب الحقا باستقالة ترودو.
مستعداً  كان  إذا  ما  ُسئل شير  وعندما 

إلسقاط حكومة األقلية الليبرالية تمهيداً 
النتخابات جديدة أجاب أّن هذا االحتمال 
غير ممكن قبل استئناف مجلس العموم 
لهذا  وأنه  )سبتمبر(،  أيلول  في  أعماله 
السبب يطلب من ترودو ومورنو التنحي 

اآلن من منصبْيهما وبملء إرادتْيهما.
وأضاف شير أّن قراراً محتمالً بإسقاط 
الثقة  ترودو عن طريق حجب  حكومة 
وينتخب  خلفه.  مهام  من  سيكون  عنها 
آب  في  لهم  جديداً  زعيماً  المحافظون 

)أغسطس(.
اليوم  أما الكتلة الكيبيكية فنشرت بياناً 
“خانا  ومورنو  ترودو  إّن  فيه  قالت 
المعارضة،  وأحزاب  المواطنين  ثقة” 
السادة  بـ”استقالة  بالتالي  وطالبت 
من  مورنو  وبيل  ترودو  جوستان 
ووزير  للحكومة  كرئيس  منصبْيهما 

للمالية”.

السادة ترودو  امتثال  “وفي حال عدم 
ومورنو )لطلب االستقالة( ستقوم الكتلة 
استعداداً  الكيبيكيين  باستشارة  الكيبيكية 
لتقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة 
أعماله  العموم  مجلس  استئناف  فور 
الكتلة  أضافت  )سبتمبر(”،  أيلول  في 

الكيبيكية في بيانها.

العام  المدير  من  الكتلة  وطلبت 

بالتحضيرات  القياَم  الكندية  لالنتخابات 
في  عامة  انتخابات  إلجراء  الالزمة 
ظّل جائحة “كوفيد - 19” ومن رئيس 
الالزمة  التدابير  اتخاذَ  العموم  مجلس 
أعضاء  جميع  النتخاب  استعداداً 
المجلس الـ338 “فور استئناف المجلس 
وحتى  )سبتمبر(  أيلول   21 في  أعماله 

قبل هذا التاريخ”.
في  انتخابات  الكيبيكيون  يريد  ال  “قد 
أكثر  أنهم،  نفهم  لكننا  القريب،  األمد 
أُخرى  فضيحة  يريدون  ال  ذلك،  من 
األذى  تلحق  وليبرالية  الطابع  فئوية 
بشكل خطير بجهود مكافحة ’’كوفيد - 
19‘‘“، قال زعيم الكتلة إيف فرانسوا 

بالنشيه.

الوسط  ليسار  الكيبيكية  الكتلة  وتنتمي 
وتدعو منذ تأسيسها عام1990 الستقالل 
الكندية،  االتحادية  عن  كيبيك  مقاطعة 
المقاطعة  في  سوى  مرشحين  تقدّم  وال 
ناطقة  غالبية  ذات  الوحيدة  المذكورة، 
العشر.  كندا  مقاطعات  بين  بالفرنسية 
وللكتلة 32 مقعداً في مجلس العموم من 
في  كيبيك  حصة  هي  مقعداً   78 أصل 

المجلس.

 	 / الكندية  الصحافة  )وكالة 
راديو كندا الدولي(

حزب المحافظين والكتلة يطالبان 
باستقالة ترودو ومورنو على خلفية “وي تشاريتي”

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو )إلى اليمين( برفقة وزير ماليته بيل مورنو في مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا 
)Sean Kilpatrick / CP( )أرشيف(
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تحقيق في مناخ العمل “الساّم” في مكتب حاكمة كندا العاّمة
في 	  العربي  القسم   | جعفر  بن  سمير 

راديو كندا الدولي

اإلذاعة  لهيئة  تقرير  صدور  من  يومين  بعد 
الكندية - سي بي سي كشف مناخ العمل السام في 
قررت  باييت،  العامة جولي  كندا  حاكمة  مكتب 

الحكومة فتح تحقيق.
 Privy( الخاص  المجلس  مكتب  وسيكون 
هذه  عن  مسؤوالً   ،)Council Office
“المراجعة الشاملة والمستقلة والنزيهة للمشاغل 
في  والحاليون  السابقون  الموظفون  أثارها  التي 

مكتب سكرتير الحاكمة العامة.”.
وأضاف مكتب المجلس الخاص ووظيفته دعم 
مجال  هناك  “ليس  والحكومة:  الحكومة  رئيس 
للمضايقة والتحّرش في أي مكان عمل. ومكتب 
المركزية  اإلدارة  من  جزء  العامة  كندا  حاكمة 
العامة. لذا، تنطبق سياسات مجلس الخزانة، بما 
في ذلك سياسة منع التحّرش والمضايقة وحلّها ، 

على المكتب وموظفيه. “
وكانت شبكة سي بي سي قد كشفت عن وجود 
العامة”  كندا  حاكمة  مكتب  داخل  خوف  “ثقافة 
وجمعت شهادة اثني عشر مصدر لم تُفصح عن 
هويّته. منهم موّظفون سابقون في مكتب الحامة 
اإلدارة  في  يعملون  معظمهم  يزال  وال  العامة 

العامة الفدرالية.

وذراعها  باييت  جولي  كانت  للتقرير،  ووفقًا 
األيمن، أسونتا دي لورينزو ، “تهينان الموظفين 

وتنفجران غضبًا ألقّل إزعاج.”
وأوضحت مصادر سي بي سي أن حاكمة كندا 
وثقافة  سامة  بيئة  “خلقت  باييت  جولي  العامة 
من  العام(  الحاكم  )مقر  هول  ريدو  في  خوف 
جعلهم  لدرجة  لفظيا  الموظفين  مضايقة  خالل 

يبكون أو يستقيلون.”
وخالل جائحة كوفيد 19 فقط، ترك أربعة من 
وسيغادر  وظائفهم.  االتصاالت  فريق  أعضاء 
شخص خامس هذا األسبوع وقد ذهب شخصان 

آخران في إجازة مرضية.
الموجة  هي  هذه  أن  متعددة  مصادر  وأكدت 
المكتب  يغادرون  الذين  الموظفين  من  الثانية 

“بهدوء” بسبب مناخ العمل.
تقريبًا:  نفسها  الصورة  المصادر  هذه  وترسم 
وتهينهم  الموظفي  وتهين  باييت  جولي  تصرخ 
السيدة  المصادر  هذه  وتتهمها  عالنية.  وتذلهم 
إن  وقولها  الموظفين  وانتقاد  بالغضب  باييت 

عملهم “ليس في المستوى المطلوب.”
المصادر ذاتها أن سكرتيرة جولي  وأوضحت 
باييت وصديقتها أسونتا دي لورينزو تقوم أيًضا 
بتخويف الموظفين ، بما في ذلك نعت “شخص 

واحد على األقل بالبدين أو الكسول.”
وخلقت الصديقتان معًا ثقافة الخوف التي “تأتي 

من فوق”. لذلك ، ترى مصادر كثيرة، أّن “ليس 
هناك أّي ملجأ للموظفين.”

وفي بيان، قالت جولي باييت، بعد اإلعالن عن 
التحقيق : “إنني أتعامل بجدّية شديدة مع قضايا 
التحرش في أماكن العمل. وأتفق تماًما مع إجراء 

مراجعة مستقلة.”
بيانه  في  الخاص  المجلس  مكتب  وأشار 
الصحفي إلى أنه سيتخذ خطوات فورية الختيار 

طرف ثالث مستقل إلجراء المراجعة.
رئيس  ترودو،  جوستان  عيّن  فقد  ولإلشارة، 

الحوكمة الكنية، جولي باييت كحاكمة كندا العامة 
حاليًّا  وهي   .2017 األول  تشرين  أكتوبر  في 
بالكاد في منتصف فترة واليتها التي ستنتهي في 
أكتوبر تشرين األول 2022، إذا لم يتم تمديدها.

 .1963 باييت في مونتريال عام  ُولدت جولي 
إلى  برحلتين  وقامت   ، سابقة  فضاء  رائدة  هي 
الفضاء ، باإلضافة إلى كونها مهندسة كمبيوتر 

وطيارة وجامعية  متمّكنة من الموسيقي.

)راديو كندا الدولي / سي بي سي(	 

 جولي باييت، حاكمة كندا العامة، تُلقي خطاب العرش في ديسمبر كانون األول 2019
- The Canadian Press - Chris Wattie
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التضخم السنوي 0,7% في يونيو بعد شهرْين متتاليْين من التضّخم السلبي بسبب الجائحة
في 	  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 

راديو كندا الدولي 

االرتفاع  كندا  في  السنوي  التضّخم  معدّل  عاود 
التضّخم  من  متتاليْين  شهرْين  بعد  الفائت  الشهر 
جائحة  عن  الناجمة  األزمة  ضغط  تحت  السلبي 

“كوفيد - 19”.
االستهالك في حزيران  أسعار  ارتفع مؤشر  فقد 
في  مستواه  عن   %0,7 بنسبة   2020 )يونيو( 
الشهر نفسه من عام 2019، وفق ما أفادت وكالة 

اإلحصاء الكندية.
)مايو(  أيار  في  تراجعاً  سّجل  قد  المؤشر  وكان 
الشهر نفسه  0,4% عن مستواه في  بنسبة  الفائت 
من العام الفائت، في ثاني شهر تضخم سلبي على 
نيسان  في  بـ%0,2  السنوي  تراجعه  بعد  التوالي 

)أبريل(.
آراَءهم  استطلعت  الذين  االقتصاد  خبراء  وكان 
للمعلومات   )Refinitiv( “ريفينيتيف”  شركةُ 
 0,3% بمعدّل  سنوياً  ارتفاعاً  توقعوا  قد  المالية 
)يونيو(  حزيران  في  االستهالك  أسعار  لمؤشر 

الفائت.
وحزيران  الفائت  )مايو(  أيار  بين  التحّول  وهذا 
)يونيو( يشّكل أسرع وتيرة ارتفاع لمعدل التضخم 
الُكلّي )headline inflation( في كندا منذ آذار 
فيه  ساهم  ما  أبرز  من  وكان   ،2011 )مارس( 
من  شهرْين  بعد  واألحذية  األلبسة  أسعار  ارتفاُع 
التراجع الحاد بسبب الجائحة وارتفاُع أسعار وقود 
التنقالت  في  شامل  “ارتفاع  ظّل  في  السيارات 

المحلية” كما قالت وكالة اإلحصاء.
ويُشار في هذا الصدد إلى أّن إعادة فتح االقتصاد 

بعد  )يونيو(  حزيران  في  واتسعت  تواصلت 
انطالقها في أيار )مايو(.

“فيما إعادة فتح االقتصاد تتواصل سيبقى التضخم 
في النطاق اإليجابي”، يقول رويس مينديس، كبير 
 ،)CIBC( ”خبراء االقتصاد لدى “سي آي بي سي

أحد أكبر المصارف الكندية.
لكّن ميتنديس أضاف أنه “إذا كانت المخاوف من 
ألوانها  سابقة  تبدو   )deflation( مالي  انكماش 
على  ينتج  لن  فاالقتصاد  الراهنة،  المرحلة  في 
بالرغم من بعض  األرجح سوى تضخم متواضع 

االضطرابات في سالسل اإلمداد”.
أسعار  لسّجل مؤشر  الوقود  أسعار  استُثنيت  ولو 
بنسبة  الفائت  الشهر  سنوياً  ارتفاعاً  االستهالك 
الحتساب  الثالثة  المؤشرات  معدل  أّما   .%1,2
معدل التضخم األساسي )core inflation( فبلغ 
بنحٍو  مقارنةً  الفائت  )يونيو(  في حزيران   %1,8

من 1,6% في الشهر السابق، أيار )مايو(.
أهمية  المركزي(  )المصرف  كندا  بنك  ويولي 
يأخذ  ال  الذي  األساسي  التضخم  لمعدل  خاصة 
الوقود  التقلب كأسعار  الشديدة  العناصر  باالعتبار 

البنك  ويرصده  الطازجة،  والخضار  والفواكه 
ثالث  خفّضه  الذي  األساسي  الفائدة  معدل  لتحديد 
الفائت إلى 0,25% من  مّرات في آذار )مارس( 

أجل دعم االقتصاد الوطني في ظّل الجائحة.
التضخم األساسي  بنك كندا لجعل معدل  ويسعى 
البالغ  المرجو  هدفه  إلى  يكون  ما  أقرب  السنوي 

.%2,0

كندا 	  راديو   / الكندية  اإلحصاء  )وكالة 
الدولي(

-Sean Kilpatrick - CP- مقر وكالة اإلحصاء الكندية في أوتاوا
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ارتفـاع مبيعـات التجـزئة بـ18,7% في مـايو بعد تـراجع تاريخي في مـارس وأبريل
في 	  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 

راديو كندا الدولي 

َسّجلت مبيعات التجزئة في كندا ارتفاعاً بنسبة 
قيمتها  لتبلغ  الفائت  )مايو(  أيار  في   %18,7
تراجعٍ  بعد  دوالر،  مليار   41,8 اإلجمالية 
ونيسان  )مارس(  آذار  من  كّل  في  لها  تاريخي 
)أبريل(، وفق ما أفادت اليوم بيانات صادرة عن 

وكالة اإلحصاء الكندية.

وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت آراَءهم 
للمعلومات   )Refinitiv( “ريفينيتيف”  شركةُ 
المالية قد توقعوا ارتفاع المبيعات بمعدّل %20 

في أيار )مايو(

لكن بالرغم من هذا االرتفاع ال تزال مبيعات 
20% من  بنسبة  أدنى  )مايو(  أيار  في  التجزئة 
آخر  كان  الذي  الفائت  )فبراير(  شباط  مبيعات 
فيها  يستفحل  أن  قبل  كندا  أمضته  كامل  شهر 
 ”19  - “كوفيد  وباُء  )مارس(  آذار  منتصَف 
وتفرَض السلطات الفدرالية وسلطات المقاطعات 
انتشار  من  للحدّ  تقييدية  إجراءات  واألقاليم 

الجائحة.

المقاطعات  سلطات  أعادت  )مايو(  أيار  وفي 
فتح االقتصاد بصورة تدريجية. لكن بالرغم من 
ذلك ظلت 23% من متاجر التجزئة مغلقة خالل 
الشهر المذكور أو في أجزاء منه، مع بلوغ معدل 

فترة اإلغالق خمسة أيام حسب وكالة اإلحصاء.
وارتفعت مبيعات التجزئة في 10 من القطاعات 
إلعداد  اإلحصاء  وكالة  ترصدها  التي  الـ11 
حيث  من  االرتفاعات  أكبر  وُسجلت  بياناتها، 
الفئات  مختلف  من  السيارات  قطاع  في  القيمة 
وقطع غيارها وفي متاجر السلع العامة ومتاجر 

األلبسة.

وقطع  السيارات  مبيعات  قيمة  ارتفعت  فقد 

ثالثة  في  لها  ارتفاع  أول  في   ،%66 غيارها 
أشهر، لتبلغ نحواً من 8,5 مليارات دوالر.

السيارات وقطع غيارها  ولو استُثنيت مبيعات 
التجزئة  لمبيعات  اإلجمالية  القيمة  الرتفعت 

10,6% في أيار )مايو(.
وارتفعت مبيعات األلبسة وإكسسوارات األزياء 

92,6% إلى 932 مليون دوالر.
وقفزت المبيعات من أدوات الرياضة ولوازمها 
ومبيعات  دوالر،  مليون   750 إلى   %101,2

مليون   947 إلى   %58,6 والمفروشات  األثاث 
دوالر.

أما المبيعات من السلع العامة فارتفعت %20,4 
إلى 6,5 مليارات دوالر.

وارتفعت مبيعات محطات وقود السيارات في 
دوالر  مليارات   3,3 إلى   %17,1 )مايو(  أيار 
بعد تراجع تاريخي لها في نيسان )أبريل( نسبته 
األجهزة  متاجر  مبيعات  وارتفعت   ،%35,5
مليار   1,1 إلى   %12,1 والمنزلية  اإللكترونية 
دوالر ومبيعاُت التجزئة من مواد البناء ومعدات 
الحدائق ولوازمها 5,5% إلى 2,9 مليار دوالر.
الماريجوانا  من  التجزئة  مبيعات  وارتفعت 
)القنّب الهندي( 4,2% إلى 186 مليون دوالر، 

وهو سقف تاريخي لها.

ألغراض  الماريجوانا  بيع  أن  إلى  هنا  يُشار 
ترفيهية أصبح مشروعاً في كندا بموجب قانون 
في  الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة  أصدرته 
17 تشرين األول  التنفيذ في  أوتاوا ودخل حيز 

)أكتوبر( 2018.
أما القطاع الوحيد الذي شهد تراجعاً في مبيعات 
التجزئة فهو قطاع المواد الغذائية حيث تراجعت 
دوالر.  مليار   11,8 لتبلغ   %2 المبيعات  قيمة 
وفي هذا اإلطار تراجعت مبيعات متاجر األغذية 
والبقالة 4,2% ومبيعاُت متاجر الكحول %1,2.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي( 	 

Radio-Canada سيارات جديدة للبيع في صالة عرض في كندا -حقوق الصورة لـ
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تزايد حــاالت اإلصــابة بفيروس كــورونا بين الشبــاب
العربي في 	  القسم  |  نشرة  بن جعفر  سمير 

راديو كندا الدولي

عبّر مسؤولو الصحة في العديد من المقاطعات 
أو  أونتاريو  أو  كولومبيا  بريتيش  مثل  الكندية 
كيبيك عن قلقهم من زيادة عدد حاالت كوفيد 19 

بين الشباب.

حاليًّا  ل  تُسجَّ الفيدرالية،  العاصمة  أوتاوا،  ففي 
اإلصابات الجديدة بشكل رئيسي عند أولئك الذين 

تقل أعمارهم عن 30 عاًما.

يوم  تسجيلها  تم  جديدة  حالة   20 بين  فمن 
الثالثاء، هناك 16 حالة تخص األشخاص الذين 

تقل أعمارهم عن 30 عاًما.
ووفقا لدراسة حديثة في كوريا الجنوبية نٌشرت 
األمراض  لمكافحة  األمريكي  المركز  مجلة  في 
سهولة  بنفس  الفيروس  الشباب  ينقل   ، المعدية 

البالغين.

“أُجريت الدراسة في كوريا الجنوبية. وتّم تحديد 
ما يزيد قليالً عن 5.000 حالة من مرضى  كوفيد 
19، ثم قام المشرفون على الدراسة بتتبّع معظم 
األشخاص.”،  هؤالء  أجراها  التي  االتصاالت 
للدكتور باسكال الفوا ، طبيب وباحث في  وفقا 

مستشفى األطفال في بريتيش كولومبيا.
وتشير العديد من المقاطعات إلى وجود منحى 
الذي  الشيء  العدوى.  من  النوع  هذا  في  مقلق 

يمكن أن يُسّرع من ظهور موجة ثانية في البالد.
حدد   ، كولومبيا  بريتيش  في  كندا  غرب  وفي 
مسؤولو الصحة أيًضا ظاهرة جديدة وتتمثّل في 
اتصال المصابين بعدد أكبر من األشخاص من 

المعتاد.

لكل  كان  العامة،  الصحة  تدابير  وضع  “قبل 
حالة في المتوسط 11 إلى 12 اتصال.  بدأنا اآلن 
نرى الشيء نفسه ، مما يعني أن هناك المزيد من 
االتصال في المجتمع”.، كما قالت بوني هنري، 
بريتيش كولومبيا في مؤتمر  الصحة في  مديرة 

صحفي.

مع رفع تدابير العزل، غالبًا ما تكون التجمعات 
المصرح بها وفق شروط معيّنة فرصة للشباب 
للعودة إلى حياتهم اليومية السابقة التي عرفوها 

قبل الجائحة.

إنه  أونتاريو  حكومة  رئيس  فورد،  دوغ  وقال 
 ، أحبائهم  صحة  رعاية  الناس  مسؤولية  من 

وخاصة كبار السن.
“قد تعتقد أنك ال تُقهر ، وأنك سوف تمر عبر 
المرض. ولكن هناك أيًضا والديك وأفراد أسرتك 
اآلخرين وأجدادك. ال تنس ذلك عندما تخرج أو 

تذهب إلى الحفالت.”، كما أوضح.

وكالة 	   / كندا  راديو   / الدولي  كندا  )راديو 
الصحافة الكندية(

Mike McArthur - CBC - بوني هنري، مديرة الصحة في بريتيش كولومبيا

عودة الشباب للتجمعات السابقة التي  عرفوها قبل الجائحة -الصورة في أوتاوا يوم 12 يوليو تموز -2020 
Justin Tang - The Canadian Press
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كوليت زينة ضرغام |  القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

من  أكثر  بأن  الفدرالية  الحكومة  في  الخزينة  مجلس  أمانة  أفادت 
ربع موظفي القطاع الحكومي قد حصلوا على إجازة خاصة مدفوعة 
اإلنكليزي  القسم  ونقل  الجائحة.  من  األولى  األسابيع  خالل  األجر 
مليون   439 بلغت  اإلجازات  لتلك  الكلفة  بأن  الكندية  اإلذاعة  لهيئة 

دوالر كندي.

بين 15 آذار/مارس في بداية الجائحة وحتى 31 أيار/مايو الماضي 
أخذ نحو من 77 ألف موظف في الدوائر الحكومية، ما يعادل 27% 
من إجمالي عدد موظفي القطاع الحكومي الفيدرالي الكندي، إجازة 
الذي   )Code 699( بالـ  تعرف  األخيرة  وهذه  راتب.  مع  خاصة 
إجازة  بأخذ  الحكومي  للموظف  1960ويسمح  العام  في  استُحدث 
مدفوعة األجر عندما يتعذر عليه الذهاب إلى عمله ألسباب خارجة 
عن سيطرته. وكان يستخدم هذا القانون من قبل الحكومة في ظروف 
غير اعتيادية أو طارئة مثل حدوث فيضانات أو عواصف ثلجية أو 

تعطل السبل بالموظفين في الخارج بسبب وقوع انفجار بركاني.

 )FCC( الضرائب  لدافعي  الكندي  لالتحاد  الفيدرالي  المدير  يقول 
آرون وودريك:”إن هذه النسبة مرتفعة، وهذا فقط في أول شهرين 

ونصف من الجائحة، لذلك أتصور أن التكلفة الحالية أعلى بكثير”.
أجور  تخفيض  إلى  المستقبل  في  يصار  أن  في  وودريك  ويأمل 
تسريحهم  أو  المدة  محددة  إجازة  إعطائهم  أو  العام  القطاع  موظفي 
بشكل مؤقت حتى يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على المساعدة 

.)PCU( الكندية الطارئة
وتجدر اإلشارة إلى أن آالف العاملين في القطاع الخاص كان قد 

من  الطارئة  الكندية  المساعدة  بطلب  فتقدموا  العمل  عن  إيقافهم  تم 
الذين  األشخاص  لتساعد  وجدت  األخيرة  فهذه  الفدرالية.  الحكومة 
الـ  جائحة  فرضتها  لظروف  أعمالهم  في  االستمرار  يستطيعون  ال 

كوفيد-19.

ويوضح مجلس الخزينة بأن بعض الموظفين واجهوا صعوبة في 
اإلصابة  لخطر  منهم معرضين  البعض  كان  الجائحة.  العمل خالل 
بالمرض أو لم يكن لديهم خيار إلرسال أطفالهم إلى دور الحضانة 
والبعض اآلخر لم يتمكن ببساطة من الوصول إلى شبكة المعلوماتية 

الخاصة بالخدمة العامة.
من جهته أكد مدير المكتب الوطني لتحالف الخدمة العامة في كندا 
الخاصة  القسم األكبر من اإلجازات  بأن  أيلوارد  )AFPC( كريس 
المدفوعة األجر في بداية الجائحة منح للموظفين الذين لديهم أطفال.

بسبب  كامل  بدوام  منزلية  أمام مهمات  أنفسهم  األهل  آالف  “وجد 
مهمة  لهم  بالنسبة  العمل  جعل  مما  الحضانة  ودور  المدارس  إقفال 

مستحيلة”.

)المصدر: الصحافة الكندية، هيئة اإلذاعة الكندية(	 

إجـازة خـاصة مدفـوعة األجر لـ27% من مّوظفي القطــاع العام في كـندا خالل الجــائحة

CBC -حقوق الصور
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مخيم اليرمــوك الشـاهد والشـهيد

نبيل السهلي 	 

اليرموك  لمخيم  التنظيمي  المخطط  احتوى 
الماضي  الشهر  دمشق،  محافظة  أصدرته  الذي 
ستطاول  خطيرة،  أهدافا  حزيران(  )يونيو/ 
وتطيح  الفلسطينيين  الالجئين  سكانه  ملكيات 
التي  الوعود  كل  فبعد  إليه،  عودتهم  إمكانية 
قطعت لعودتهم إلى مخيمهم، بعد تهجيرهم منه، 
 2012 عام  خالل  منه،  األكبر  القسم  وتدمير 
الفنية في محافظة  وبعده؛ يعلن مدير الدراسات 
اليرموك  أن سكان  أخيراً  دكاك،  معمر  دمشق، 
لن يحصلوا على سكن بديل، نتيجة تنظيم المخيم 
 ،1982 لعام   5 رقم  التشريعي  المرسوم  وفق 
بينما سيكون لهم أسهم تنظيمية فقط. وبّرر ذلك 
التمويل الالزم  تأمين  المحافظة على  بعدم قدرة 
لتشييد السكن البديل. في الجانب السياسي، يمكن 
سيجرد  الجديد  التنظيمي  المخطط  بأن  الجزم 
لالجئين  مخيما  وصفته  طابعه،  من  اليرموك 
حلت  التي  النكبة  على  وشاهدا  الفلسطينيين، 
بهم عام 1948، فضالً عن تقسيمه إلى مناطق 
عقارية، تبعاً لنسبة األضرار التي أصابت أحياءه 
على  تحايل  ذلك  وفي  التحتية.  وبناه  وشوارعه 
وحدة المنطقة العقارية للمخيم، كما حدّدها سابقاً 
المصادقة  تمت  الذي  للمخيم  التنظيمي  المخطط 
المخيم  يقطن  كان  وقد   .2004 عام  عليه خالل 
ثالثمائة ألف نسمة في نهاية عام 2012، منهم 
فلسطيني، حسب وكالة غوث  ألف الجئ   151

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أونروا(.
تخوف  تستغل  دمشق  محافظة  أن  والالفت 
المناطق  في  سكنهم  أماكن  خسارة  من  األهالي 
أمام  الباب  لتفتح  للتنظيم،  أخيرا  ُطرحت  التي 
دفع  بعد  المخطط  على  باالعتراض  الراغبين 
وطوابع  طلب  ثمن  سورية،  ليرة  ألف  مبلغ 
مالياً على  ورسوم إضافية، وهو ما يشكل عبئاً 
المستمر  التهجير  في ظل  الفلسطينية،  العائالت 
محافظة  وكانت  ضربهم.  الذي  المدقع  والفقر 
إلى  العودة  باب  أشهر،  قبل  فتحت،  قد  دمشق 
تقديم  خالل  من  للسكن،  الصالحة  المنازل 
بحوالي  منها  طلب  كل  تكاليف  قدرت  طلبات، 
وقتها  الطلبات  عدد  ووصل  سورية،  ليرة  ألف 
إلى نحو تسعة آالف، من دون السماح بعودة أحد 
من األهالي، وليخرج بعدها المخطط التنظيمي، 

وينسف كل اآلمال بالعودة.

مخيم  سيجرد  الجديد  التنظيمي  المخطط 
لالجئين  مخيما  وصفته  طابعه،  من  اليرموك 
الفلسطينيين، وشاهدا على النكبة التي حلت بهم 

عام 1948
طلبات  دمشق  محافظة  قبول  عملية  وتعتبر 
االعتراض على المخطط متناقضة مع ما أعلنته، 
في وقت سابق، أن الفلسطيني كان يملك ما على 
هذه  آلت  وبالتالي  األرض.  يملك  وال  األرض، 
التصرف  لها حق  التي  للدولة  األراضي مجدّداً 
فيها، وال يحق ألصحابها أي نوع من التعويض 

بحكم القانون. في مقابل ذلك، يرى قانونيون أنه 
يُفترض في عملية استمالك حّيٍ من أحياء المخيم 
وغيره، في حال الضرورة لمخطط تنظيمي أو 
غيره، التعويض من الجهات المتخصصة. وبعد 
المطروح  التنظيم  دمشق  محافظة  دمجت  أن 
يمكن   ،5 رقم  والمرسوم   ،10 رقم  بالقانون 
إلى  المهّجرين  الغائبين  أمالك  على  االستيالء 
دول الجوار، وكذلك أمالك غير مثبتي ملكيتهم 
وفقا لألول. في مقابل ذلك، يعتبر المرسوم منفذا 
لمنع التعويض للمتضّررين مالياً؛ بل تعويضهم 
أسهما تنظيمية بدال من القديم الُمزال، وتحتسب 
على  وليس  األرض،  على  التنظيمية  األسهم 

البناء.

أن  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة  األهمية  ومن 
 40% للتنظيم هي فقط  التي ال تخضع  المنطقة 
بإعادة  سيسمح  أي  المخيم؛  مساحة  إجمالي  من 
في حين  فقط،  الفلسطينيين  الالجئين  من   40%
وتبعاً  بـ60%.  للتنظيم  الخاضعة  المساحة  تقدر 
من  الالجئين  من  األكبر  القسم  سيمنع  لذلك، 
التقديرات. وحسب  تلك  المخيم وفق  إلى  العودة 
المخطط التنظيمي الجديد، يقسم المخيم إلى ثالثة 
قطاعات، ومساحاتها بالهكتار، ما يجعل عملية 
بالتزامن  الجديد،  البناء  من  أكثر  مكلفةً  الترميم 
التي ستعّوض األهالي  التنظيمية  مع أن األسهم 
وكان  الفعلية.  العقار  قيمة  من   5% تتجاوز  لن 
نماذج،  ثالثة  إلى  الملكية،  يقسم، حسب  المخيم 

هي الطابو وتشكل %6 فقط من مساحة المخيم، 
عن  فضالً  المحكمة،  بقرار  يعرف  ما  وهو 
الالجئين،  مؤسسة  وأرض  العدل  كاتب  ملكية 
لالجئين  العامة  للهيئة  السكن  أذونات  وهي 
الفلسطينيين، مساحتها %30 من مساحة المخيم؛ 
قانونيا،  الدولة  إلى  األرض  ملكية  تعود  حيث 
عقود  وأراضي  وعقارات  مناطق  عن  فضال 
البيع القطعية المصدّقة من دوائر المالية. ويمكن 
وعقود  المؤسسة  األخيرتين،  الفئتين  بأن  الجزم 
القرار  من  تضّررا  األكثر  هما  القطعية،  البيع 
التنظيمي المطروح أخيراً بشأن مخيم اليرموك، 

على اعتبار أنهما أضعف في الجانب القانوني.
بصدد  تطرح  استفهام  وإشارات  أسئلة  ثمة 
قراءة  بعد  اليرموك،  لمخيم  التنظيمي  المخطط 
مضمونه، في المقدمة منها: هل هناك أغراض 
سياسية بعيدة للمخطط، تستهدف مخيم اليرموك 
بوصفه كيانا مؤقتا لالجئين الفلسطينيين إلى حين 
عودتهم، والسؤال اآلخر بشأن توقيت المخطط، 
الفلسطينية  القضية  فيه  تتعّرض  وقت  في 
لتحدّيات هي األخطر منذ عام 1948. فهل بات 
على  مادياً  شاهداً  كان  أن  بعد  شهيداً  اليرموك 
التحرير  منظمة  برسم  سؤال  الكبرى؟  النكبة 
والتي  دمشق،  في  القابعة  الفلسطينية  والفصائل 
إلى  قريبا  الالجئين  عودة  عن  مراٍت  تحدثت 

مخيمهم، اليرموك.

)العربي الجديد( لندن 	 

جانب من الدمار الذي أصاب مخيم اليرموك قرب دمشق-أ ف ب



د. كيتي وتد 	 

أال يستحق مجتمعنا العربي الكبير عنوانا قياديا مؤثرا وحيويا يرعى وينظم شؤونه؟

القيادة العربية في لندن أونتاريو

ونشطا  ملحظوظا  ازديادا  األخير  العقد  شهد 
الجميلة  مدينتنا  الى  الجدد  القادمين  أعداد  في 
لندن، ولوحظ الوجود العربي في ميادين عديدة 
أبرزها ميدان األعمال الحرة، المحالت التجارية 
والمطاعم. وهذا االرتفاع الكبير لألسر العربية 
أألكبر  األقلية  لتكون  الجالية  حّول  مدينتنا  في 
بعد  انتشارا  األكثر  اللغة  العربية  اللغة  ثم  ومن 
المكان  في  اإلسبانية  كانت  أن  )بعد  اإلنكليزية 

األول(.
به  يليق  للعرب  الكبير  الرقمي  الحضور  هذا 
حضور لقيادة عربية محلية قوية وفاعلة! أليست 
جالية بحجم جاليتنا تستحق قياده جديرة، نشطة 
الندوات،  المشاريع،  وتنظم  لتضيف  ومبادرة 
لألسرة  واألنشطة  المبادرات  االحتفاالت، 

ولألفراد؟ 

اال تستحق الجالية العربية قيادة حيوية وواعية 
كل  وتمثل  أعوام  أربعة  أو  ثالثة  كل  تنتخب 
المجموعات وتنظم ألبنائها الفعاليات التي تقوي 
واألصول  واالنتماء  بالوعي  وتنهض  التراث 

الجميلة؟ 

لها  يكون  أن  جاليتنا  بحجم  جالية  تستحق  أال 
عنوان “ثقافي- اجتماعي- حضاري” يجمع بين 

والتواصل ضمن  للتعارف  الشباب  وبين  األسر 
“بيت عربي جميل وقوي”؟ 

أسرة  وكل  بحاله  فرد  كل  ويفكر  يسعى  يهتم، 
لها أن تنجح وتسعد؟ هذا جميل  بنفسها، وكيف 
بقوتنا  التفكير  عن  ماذا  ولكن،  ومطلوب. 
في  الشمل  تجمع  قيادة  عن  ماذا  كجماعة؟ 
وتنظم  المناسبات  تحيي  الصعبة؟  الغربة  هذه 

الفعاليات وتحافظ على الجذور واللغة والهوية؟
ألم يحن الوقت لحركة واعية لبناء هذا الهيكل 

القيادي لجاليتنا الكبيرة؟ 
عربي  لبيت  الكبار  ونحن  األبناء  يحتاج  أال 
تركنا  لما  مواساة  خالله  من  لنا  ويكون  يجمعنا 

وفقدنا؟

النشطاء  المنصة،  هذه  خالل  من  أدعو 
والمثقفين، الواعين والمهتمين، ألْن يبادروا في 

تجديد مالمح القيادة العربية، وأن يعيدوا النبض 
مزيد  وإنشاء  الفردي  النجاح  يكفي  فال  للجالية، 
أهم  رسالة  أجل  من  هنا  فنحن  المطاعم،  من 
الجذور  بتثبيت  لتحقيقها  السعي  علينا  وأعظم، 
وغيور  ومنسجم  قوي  مجتمعي  نسيج  وبناء 
وطبعا واع لقضاياه المحلية ولقضايا واحتياجات 

أبنائه. 

حتى نكون بالطليعة، وحتى نستحق لقب “أكبر 
بعيدا عن  مختلفا،  نهجا  ننهج  أن  علينا  جالية”، 
األنانية والسباق الفردي. علينا بنهج مغاير كنهج 
بعض األقليات الصغيرة بعددها القوية بتالحمها 

وتأثيرها وسمعتها.

ناشطة 	   ، اسرية   ومدربة  تربوية  مستشارة 
اجتماعية  )من كتاب البالد( لندن اونتاريو 

تعد كندا نموذجا فريدا على مستوى دول العالم 
حيا  مثاال  فهي تضرب  القضايا،  من  العديد  في 
مجتمع  التعددية  على  القائم  المجتمع  ان  على 
متماسك يمكن ان يعمل افراده معا لخدمة الجميع 
قائم  الكندي  فالمجتمع  متكافل،  متماسك  بشكل 
على الهجرة، فهو يفتح ابوابه لطالبي الهجرة من 
شتى اصقاع االرض الباحثين عن فرص وحياة 
ابوابه  فتح  االخيرة  االونة  في  انه  كما  افضل 
ورحب بالعديد من الالجئين الذين يبتغون مالذا 

آمنا بعد ان مزقت الحرب اوطانهم.
مستحيال  سيكون  التعايش  ان  البديهي  ومن 

بدون  المتعددة  االجناس  من  الخليط  هذا  بين 
ثقافة قبول اآلخر والتي تسعى الحكومة الكندية 
بجهود  مدعومة  وتعزيزها  لنشرها  جهدها  بكل 
ومنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  من  العديد 
على  دؤوب  بشكل  تعمل  التي  المدني  المجتمع 
ومساعدتهم  المجتمع  في  الجدد  القادمين  ادماج 
على ابراز هويتهم الثقافية واالجتماعية في ظل 
منظومة تشريعية ترحب بالجميع وتقبل الجميع.

المجتمع  نجاح  اساب  في  طويال  تأملت  وقد 
الكندي في تعزيز قبول اآلخر وتوصلت الى ان 
المنظومة التشريعية كانت حجر االساس في دعم 
للعنصرية  فقانونيا، ال مكان  قبول االخر،  ثقافة 
ولهذا  بالجميع،  ترحب  ارض  فهي  كندا  في 
تحظى الحوادث العنصرية – الفردية - باهتمام 
والجهات  االعالم  العام ووسائل  الرأي  ومتابعة 
كان،  ايا  المسيء  عقاب  الى  وصوال  الحكومية 
نتيجة  مناصبهم  او  وظائفهم  الكثيرون  فقد  فقد 

عنصرية  انها  على  صنفت  بتعليقات  إلدالئهم 
وهو ما يساهم في الحد من هذه الظاهرة بشكل 
اهم  من  بالجزاء  القانونية  القاعدة  فاقتران  كبير 
خصائص القاعدة القانونية اضافة الى العمومية 

والتجريد.

ترفض  مجتمعية  ثقافة  وجود  عن  عداك 
يعتبر  ال  فالمجتمع  مظاهرها،  وتنبذ  العنصرية 
آداب االختالف ولغة الحوار ترفا فكريا بل هي 
ضرورة ماسة ملحة للبقاء ولذلك فقد قام المجتمع  
بإعادة صقل المفاهيم التربوية بحيث تعزز القيم 
ان  مفهوم  تعزيز  نفسه  الوقت  وفي  المجتمعية 
له وجهة نظر مخالفة  تكون  ان  من حق االخر 
لما نعتقد وان من حقه التعبير عن وجهة النظر 
هذه ضمن المعايير المجتمعية المقبولة وأننا لسنا 
فئة معينة  ان  العالم وإلغاء فكرة  وحدنا في هذا 
هي االفضل واستبدالها بفكرة أننا نسعى جميعا 

لعالم افضل. 
وبالتأكيد ال تخلو كندا كغيرها من بعض حوادث 
العنصرية إال ان وجود هذه المنظومة التشريعية 
الى  الحاالت  تقليص  تكفل  القوية  والمجتمعية 
يثبت  من  محاسبة  كذلك  وتكفل  األدنى  الحد 
التهاون  ان  ذلك  الجرائم،  هذه  من  ارتكابه ألي 
في محاسبة من تصدر عنهم مثل هذه التصرفات 
قد يؤدي الى ما ال تحمد عقباه الحقا، ومن هنا 
على  المبذولة  الجهود  كل  ونبارك  نحيي  فإننا 
لجعل  والمجتمعي  والمحلي  الفيدرالي  المستوى 
باالختالف  وترحب  االخر  تقبل  آمنة  بيئة  كندا 
حيث تستحق منا هذه الجهود كل الدعم والتأييد 

كأفراد من ضمن نسيج هذا المجتمع

باحث زائر بجامعة وسترن أونتاريو كندا	 
و 	  بالحقوق  التوعية  مبادرة  مؤسس 

الواجبات،  لندن اونتاريو

ركيـزة من ركـائز المجتمـع الكنـدي قبــول اآلخـر 

د. هيثم أبو كركي	 

في لجج شتاتي الحزينة عليك يا وطني ..أجدك بوصلة حب وزهرة ندية في قلبي ...
أخاف في ساعات البعد .. أن أقيم المآتم على رفات األحبة قسرا ..

أترقب الوطن أن ينهض كمواعيد اللقاء ...
أمنّي نفسي .. أو ربما أتخيـل أن تجمعني بك يا وطني نقطة التقاء ....

بين الموت والحياة ... يا عراق ..
سأجعل  من ترابك يا عراق كحال لعيون الصغار

 ساقرأ من أجلك قصيدة السياب ..الشمس أجمل في بالدي ..
 وأجعل ناسك لوحة من المشاعر والحب  ... فهذا آخر ما أسجله لك يا وطني قبل الرحيل ..

كنت أرسم مسارات حب متكررة لك يا وطني في كل مرفأ جميل وحديقة غنّاء ....!
كنت أرسم بإصبعي دائما مساحة اسمها عراق مساحة حب وأغنية ال تنتهي..

تمنيت دائما أن ألقاك ... وأن أودع في ترابك كل آمالي وأفرغ في أرضك كل أحزاني 
وكنت دائما أترّجى ... أن تكون حديقة حب كبيرة .... وستكون ...

ربما يحرمني الزمن من رؤياك ... لكني محال أن أنساك يا عراق ...
سأعيش أكثر من قاتلي الحب في وطني... ويبقى حبى للعراق أنشوده تتغنى بها كل القلوب العراقية الطيبة ....

فنان تشكيلي مؤسس ورئيس تحرير جريدة )المغترب( الكندية	 

خواطـــر مغتـــرب 
عصام الشريدة 	 
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تموز  يوليو/   14 في  العراق،  في  حدث 
1958، انقالب عسكري هّز العالم أعقبته 
الملكي  النظام  وقلب  دموية،  شعبية  ثورة 
ضابطان  به  وقام  جمهوري،  نظام  إلى 
الضباط  هيئة  ضمن  كانا  عسكريان 
أفواجهما،  مع  سارعا  ولكنهما  األحرار، 
نفسيهما  ونّصبا  النظام،  قلب  في  فنجحا 
فيه  شاركت  الذي  الجديد  للنظام  قائدين 
عناصر سياسيّة من عدّة أحزاب معارضة، 
غير  آخر،  اتجاه  في  يسير  العراق  فأخذ 
وأباد  الملكي.  الحكم  مدى  على  ألفهُ  الذي 
المالكة  الهاشمية  األسرة  االنقالبيون 
ورئيس  العهد  ولي  من  كّل  وسحل  كلها، 
وعدة  وولده  السعيد،  نوري  الوزراء، 
وبريطانيا  األردن  من  وضيوف  وزراء 

وأميركا في شوارع بغداد الالهبة.
ذلك  منذ  العراقيين،  أغلب  تألم  وقد 
اليوم، لمصرع الملك الشاب فيصل الثاني 
الثالثة  في  وكان   ،)1958  1953- )حكم 
العراق، منذ  والعشرين من عمره. ودخل 
سلسلة  الحرجة،  التاريخية  اللحظة  تلك 
واالنقالبات  والتمّردات  المآسي  من 
خصوصاً  الدموية،  األحزاب  وصراعات 
والشيوعيين،  القوميين/البعثيين  بين 
العراقيون،  وانقسم  دماء غزيرة،  وسفكت 
ومن  الملكي  العهد  يبكي  من  بين  منذئٍذ، 

يمّجد “الثورة” وزعيمها عبد الكريم قاسم 
عبد  رفيقه  أن  علماً  الجمهوري،  وعهده 
السالم عارف الذي كان األساس في تغيير 
النظام قد دخل في صراع مرير مع قاسم 
عبد  جمال  المصري،  الرئيس  ناوأ  الذي 
الناصر، ولكن قاسم سيعدم عام 1963 بعد 
رئيسا  ليغدو عارف  دموي ضده،  انقالب 

للجمهورية.
أخذ  القصير،  عهده  في  فيصل،  الملك 
االقتصادية  المرافق  وّطور  العراق،  بيد 
واإلبداعية، في حين تأخرت البالد على يد 

العسكر واألحزاب المتناحرة
الشاتمين  من  العراقيون  كان  وسواء 
من  أو  لها،  والكارهين  تموز”   14“ في 
محرابها،  في  والمتعّبدين  لها  الممجديّن 
ولكن  ومبّرراته،  دوافعه  طرف  فلكل 
جيل  وجود  مع  الحالية،  المعلومات  ثورة 
الصعب،  التاريخ  تداعيات  يعاني  جديد 
الفكرية،  التاريخ  سجون  من  ومتحّرر 
منا  الواحد  يجد  أمامه،  الحقائق  وتتكّشف 
وإثارة عصف  استقطاب  حالة  إزاء  نفسه 
يبكي  طرف  الطرفين،  بين  اللهجة  شديد 

ويشيد  ومؤسسها  الجمهورية  قيام  يلعن 
بالَملكية حيث “االستقرار والتقدم ومجلس 
اإلعمار والرخاء ومكانة العراق العليا في 
راديكالي  طرف  إزاء  الدولي”،  المجتمع 
الهاشمية  واألسرة  الملكية  المرحلة  يمقت 
وأسطوانته عن اإلقطاع والرجعية والفقر 

واالستعمار وحلف بغداد.. إلخ.
إلى توظيف  اليوم  وصلت حالة العصف 
اإلساءات  وتبادل  والردح  الشتائم  كّل 
التواصل  وسائل  خالل  من  واللعنات، 
االجتماعي، بحيث قادت إلى القطيعة بين 
كما  وهيجانها.  العواطف  وغليان  الناس 
افترق بعض المثقفين بعضهم عن اآلخر، 
والشيوعيين  الراديكاليين  من  وخصوصاً 
تموز”   14“ يعتبرون  الذين  والقاسميين 
ذلك  في  ويخالفهم  للعراق،  وطنيا  يوما 
وحتى  والليبراليون  والقوميون  الملكيون 
اإلسالميون، فهؤالء يعتبرون هذه الذكرى 
ملكهم  مصرع  حيث  كالحاً،  أسود  يوما 
وكان  وعدوانا،  ظلما  قتل  الذي  الشاب 
البالد،  بيد  أخذ  قد  القصير  عهده  خالل 
واإلبداعية،  االقتصادية  مرافقها  وّطور 
العسكر  يد  على  البالد  تأخرت  حين  في 
واألحزاب المتناحرة، وقادت، في النهاية، 
واإلعدامات  والصراعات  المهالك  إلى 

والحروب واالنفرادية والدكتاتورية.
بالدرجة  أخالقية  أزمة  العراقيون  يعيش 
حتى  ألبتة،  منسجمين  غير  وهم  األولى، 
في أبسط األشياء، ويكذب من يقول عكس 
ذلك.. نوازعهم وسايكلوجياتهم وتربوياتهم 
أو  عقولهم  وليس  بهم،  تتحّكم  البيئية 
شاباً  ترى  فقد  مستوياتهم،  أو  تفكيرهم 
منهم، وهو يحمل عقالً كبيراً وأفقاً واسعاً 
إزاء شيخ متحّزب طاعن في السن، ضيق 

األفق وسيئ العبارة وتافه التفكير. إنه من 
أن هذا  يعلم  أن  المتعّصبين من دون  بقايا 
وحدهم،  لهم  ُملكا  ليس  التاريخي  الحدث 
امتداد  على  القادمة  األجيال  ملك  هو  بل 

التاريخ، فال يمكن احتكاره أبدا.
إلى  ملكي  من  العراق  في  النظام  تغير 
نفسها  المؤسّسات  ولكن  جمهوري، 
الخمسينيات  خطط  تنفيذ  على  تعمل  بقيت 
ذلك.  إلى  الوثائق  كّل  وتشير  الضخمة، 
موضوعيين،  يكونوا  أن  العراقيين  وعلى 
عهد  كّل  بأخطاء  االعتراف  يتم  وأن 
أم جمهورياً. وينبغي أن  ومنجزاته، ملكياً 
تكون األحكام تاريخية وغير سياسية، فقد 
أصبح الحدث في عداد التاريخ، وأن تخفت 
نسبية،  الرؤية  وتكون  التافهة،  المجادالت 
من دون أن نقدّس هذا، وننّكل باآلخرين، 
فالكّل أصبح في ذّمة التاريخ، وعليهم تقبل 
اآلراء جميعها إن آمنوا فعال بالديمقراطية، 
والتعّصب.  والغلو  الديماغوجية  بعيدا عن 
تغييب  يتم  أن  المعقول  من  هل  ونسأل: 
مآسي  أن  ذلك  التراكمي؟  العراق  تاريخ 
نهايات القرن العشرين لم تأت من فراغ؟ 

وإسكات  سديد،  رأي  لجم  أبداً  يمكن  فال 
ومهاجمة  جديدة،  معلوماٍت  لكشفه  مؤّرخ 
من له بصيرة في الزمن المنكود، كي تبقى 

األحقاد والكراهية مغروسة في الصدور.
الفائتة، على  األيام  لقد استخدمت، خالل 
فاضحة  عدائية  لغة  التواصل،  وسائل 
طرٍف  كّل  لتسقيط  بالغ  وتشهير  وسافرة، 
واضح  انقسام  عن  عدا  اآلخر..  الطرف 
في المجتمع، حتى لدى المثقفين. ما يجري 
لم  إن  منه،  طائل  ال  ريح  قبض  مجرد 
لتبادل  يكن هناك حوارات هادئة محترمة 
التاريخ،  مجال  ضمن  واألفكار  اآلراء 
عراقيون  مثقفون  انحدر  لقد  السياسة.  ال 
فقدانهم  مع  خصوصاً  آسن،  مستنقع  إلى 

المرونة والفهم، وتقبل الرأي اآلخر.
وليعلم الجميع أن النظرة إلى ذلك الحدث 
لدى  الزمن، خصوصاً  مع مرور  ستتغير 
مؤرخون  وسيتوفر  القادمة،  األجيال 
وال  مهووسين  غير  موضوعيون، 
موقف  أّي  هنا  يفيد  ال  وعليه،  متعصبين. 
متشنّج لهذا الطرف أو ذاك، وحده المؤّرخ 
ووثائقياً،  علمياً  األمور  بواطن  سيعلم 
سواء  المخفيات،  بعض  للناس  ويكشف 
األحرار  الضباط  عن  أو  الملكيين  عن 
والبعثيين  والقوميين  الشيوعيين  عن  أو 
العراقيين  كل  على  وعليه،  واإلسالميين. 
الحدث  باتجاه  غلّوهم، سواء  التخفيف من 
 1958 تموز  يوليو/   14 في  الدموي 
جزءاً  أصبح  فالحدث  منه،  بالضد  أو 
فهمه  الجميع  من  وينبغي  الماضي،  من 
التمترس  أو  معه  التخندق  قبل  موضوعياً 
بين  الحوار  يسود  أن  ينبغي  كما  ضده. 
والتيارات  الفكرية  االتجاهات  مختلف 
المثقف  أخالقية  يشّخص  فهو  السياسية، 
ونزعته في الوصول إلى خطوط التقاء، ال 
إلى افتراقات وكيل اتهامات. وفق النزعة 
الديمقراطية التي لم يعرفها حتى المثقفون 
المرونة  أبداً  يقبلون  ال  فهم  العراقيون، 
مسلسل  يبدأ  بل  بالخطأ،  واالعتراف 
التعنّت وإلصاق التهم بالمناطقية والطائفية 
كليشيهات،  من  ذلك  إلى  وما  والفاشية، 
الصعب.  الزمن  هذا  قبل  معروفة  تكن  لم 
خطير  حدث  باتجاه  الماضوي  والتعصب 
يمكن  ال  ولعنات  وسباب  شتائم  تترجمه 
أن يقبلها أي عاقل في هذا الوجود. ولنعلم 
أو  فكرياً  واحداً  طيفاً  ليسوا  العراقيين  أن 
سياسياً، ولكنهم لم يكونوا كما حالهم اليوم 
كانوا  بما  مقارنة  واالنقسام،  التفّكك  من 

عليه قبل عقود.
ومالكا  نبيا  هذا  وجعل  والتخندق  العناد 
خاطئة.  رؤية  وعميال  شيطانا  واآلخر 
تاريخ العراق أو أي حدث فيه ال يمكن أن 
هو  أو شخص.  حزب  أو  جماعة  تحتكره 
ملك لآلخرين أوال ولألجيال ثانيا. وحدها 
قدّم  ماذا  القادمة  األجيال  ستعلم  الوثائق 
القرن  إبّان  للعراقيين  العهود  كل عهد من 

العشرين.

استاذ جامعي وباحث اكاديمي عراقي  	 
مسيساغا – كندا  )العربي الجديد( لندن

أ.د. سـيـّار الجميل	 

محمد سعد الـدين	 

الديمقراطية الماكرة
 الـتي ال نـريد!

هم  العربية  أمتنا  من  الطيبين  بأن  البعض  لنا  يهمس 
األغلبية ... يتحدثون بصوت خافت ... الغرب يتحدث عن 
فلنستخدم مكرنا ونِسر خلف   ... بالدنا  في  الديموقراطية 
المخلصة  الصامتة  بأغلبيتنا  سنصل  بعدها   .... شعاراته 
أخيرا  وبأقصر الطرق وأقلها تكلفة الى سدة الحكم ونعيد 

امجادنا وعزنا بعد ان نختار األكفأ واألكثر اخالصا. 

يغيب عن بالهم ... أن للديموقراطة أحكاما وشروطا ... 
غياب بعضها قد يعكس مفهومها ونتائجها ... الديموقراطية 
قوت  يملك  من   ... في سكنه  المطمئن  الناخب  خيار  هي 
يومه ... اآلمن على حياته ...المتعافي في صحته ... حينها 
االفضل  انه  يعتقد  لمن  االختيار  رفاهية  االنسان  سيملك 
بالناخب  يسمى  ما  أوالده )وهذا  لبلده ومستقبله ومستقبل 
الحر( ... من ال يملك سقفا لسكنه .. من يِعش على فضل 
 ... المحسنين وغيرهم لضمان دوائه  ... من يحتْج  غيره 
الستمرار  الالزم  باالكسجين  يمده  من  بالتأكيد  سينتخب 
حياته قبل التفكير برفاهية مستقبله )الناخب الموجه( ... في 
بالدنا الجريحة ... وفي ايامنا هذه، الماليين من الوحدات 
السكنية المدمرة .. ُهدمت بفعل فاعل وتحتاج الى اموال 
سياسية ضخمة جلها سيكون من الخارج حتى يعاد بناؤها 
... سكانها ربما يزيد عددهم عن عشرات الماليين جلهم 
اذا  عاقل  سيلومهم  فهل   ... الطيبة  الصامتة  األغلبية  من 
اوالدهم  ويطعم  عوراتهم  ويستر  ماله  يدفع  من  اختاروا 

كائنا من يكون.

من  الماليين   ... يومنا  وحتى   ... المنكوبة  بالدنا  في 
الجائعين المحتاجين قوت يومهم بحاجة الى يد تمتد اليهم ... 
فهل يجرؤ احدهم على عتابهم اذا ردوا االحسان وانتخبوا 

أصدقاء محسنين!! ممن يمدهم بحاجتهم االساسية .

لم تلحق بعد الكثير من البالد العربية بأخواتها! !سوريا 
والعراق واليمن وليبيا ...  فكم سيصبح بعدها يا ترى عدد 
الناخبين المنكوبين من األغلبية المنكوبة ... حين يزفون 
الحرية  نعم ربما سنذوق طعم   ... الديمقراطية  لنا عرس 
أخيرا ولكنه سيكون مّر كالعلقم ... بعد أن فرغوها من كل 

معانيها واركانها  

على  اصرارهم  اسباب  احد   ... االن  البعض  فهم  ربما 
استمرارية الحروب وتدمير بالدنا الواحدة تلو األخرى.

طبيب من )كتاب البالد( لندن اونتاريو 	 

عصف العراقيين بشأن “14 تموز”

تغير النظام في العراق من ملكي إلى جمهوري، ولكـن المؤسّسات 
نفسها بقيت تعمل على تنفيذ خطط الخمسينيــات الضخمـة

انحدر مثقفون عراقيون إلى مستنقع آسن، خصوصًا مع فقدانهم المرونة والفهم، وتقبل الرأي اآلخر
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حدود”  بال  “مراسلون  منظمة  وصفت 
جديدة  “اعترافات”  اإليراني  التلفزيون  بث 
للصحافي البارز روح الله زم الذي حكمت عليه 
محكمة الثورة اإلسالمية مؤخراً باإلعدام، بأنها 

“اعتراف ودليل واضح على التعذيب”.

رصدتها  تغريدات  في  المنظمة  وأوضحت 
الشأن  في  متخصصة  أميركية  أعالم  وسائل 
هو  التلفزيوني  االستجواب  هذا  أن  اإليراني، 
بتعذيب  اإليراني  النظام  من  واضح  “اعتراف 
السجناء، والتعذيب أكبر مثال على الجرائم ضد 
اإلنسانية”، مضيفة أن زم ُحرم من الحق في لقاء 
عائلته واختيار محام له طوال فترة احتجازه في 

الحبس االنفرادي.
 ، بث،  الحكومي  اإليراني  التلفزيون  وكان 
مقابلة مع الصحافي المعتقل زم، الذي اختطفته 
له  رحلة  أثناء  الثوري  الحرس  استخبارات 

األول/ تشرين  في  بغداد،  إلى  باريس  من 
أكتوبر الماضي، على الرغم من وضع مذيعي 
الئحة  على  اإليراني  التلفزيون  ومسؤولي 
في  لمشاركتهم  واألوروبية  األميركية  العقوبات 

االعترافات القسرية للمعتقلين السياسيين.
الشهر  حكمت،  إيرانية  محكمة  أن  يذكر 
“آمد  موقع  مدير  زم،  على  باإلعدام  الماضي، 
في  الفساد  بـ”  إدانته  بعد  المعارض،  نيوز” 
األرض” وتهم عديدة منها “إثارة االضطرابات” 
و”تحريض الناس على االحتجاجات” و”التعاون 
األخرى”،  الدول  في  األمنية  األجهزة  مع 

و”صالته بشبكات في الداخل والخارج”.

اإلنسان”  لحقوق  الدولية  “الفيدرالية  وكانت 
مع  بالتعاون  الماضي،  الشهر  أواخر  نشرت 
منظمة “العدالة إليران” تقريراً يوثق ما ال يقل 
عن 860 حالة اعتراف قسري ومحتوى تشهيري 

في قنوات هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية ضد 
المواطنين والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. 
كما أكد التقرير أن كل تلك االعترافات التي بثت 
خالل السنوات العشر الماضية، عبر التلفزيون 

إلى  تهدف  الرسمي، “بشكل منهجي”  اإليراني 
“بث الخوف”.

المصدر : )المدن( البيروتية 	 

صالح  السعودي  والصحافي  الكاتب  توفي 
الشيحي، والذي يلقب بـ”كاتب المهمشين” ، بعد 
صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنته عائلته 
وصحافيون وإعالميون مقربون منه عبر موقع 

التواصل االجتماعي “تويتر”.

في  سيئة  صحية  ظروف  من  الشيحي  وعانى 
سجنه، مما اضطر السلطات السعودية لإلفراج 
عنه في شهر مايو / أيار الماضي، لكن تدهور 
حالته الصحية أدى به إلى دخول العناية المركزة 
عقب  السعودية(  )شمال  عرعر  مستشفى  في 

اإلفراج عنه قبل أن تعاجله المنية.

في  المتخّصصة  الجزائيّة  المحكمة  وكانت 
السعودية قد قضت بسجن الكاتب صالح الشيحي 
بتهمة “القدح  لمدة خمس سنوات،   ،2018 عام 
فيه”،  الملكي والعاملين  للديوان  والذم واإلساءة 
تلفزيوني سابق عن فساد  لقاء  بسبب حديثه في 
الملك  شخص  في  يتمثل  الذي  الملكي  الديوان 

وولي عهده.

والناشطون  السعوديون  المغردون  وشيع 

والمهمشين،  الشعب  بكاتب  ووصفوه  الشيحي 
من  عدد  في  له  قديمة  فيديو  مقاطع  واستذكروا 
الحوارات التلفزيونية وهو ينتقد تفشي الفساد في 
السعودية ويحّمل المسؤولين في الدولة مسؤولية 
فقر المواطنين السعوديين رغم أنهم يعيشون في 

بلد نفطي غني.

له:  تغريدة  في  العودة  عبدالله  الناشط  وقال 
نحبه  قضى  الذي  الشيحي  صالح  الله  “رحم 

اليوم..عقب خروجه من السجن.

رحم الله عبد الله الحامد الذي مات على أرض 
الزنزانة بسبب اإلهمال الطبي.

في  قتلوه  الذي  خاشقجي  جمال  الله  رحم 
القنصلية..”.

ينتظر  من  ومنهم  نحبه  قضى  من  “فمنهم 
ومابدّلوا تبديال”.

ورزقنا  ومحبيه  وألهله  للوطن  العزاء  “كل 
الصبر”.

للصحافي  مقطعاً  آخرون  مغردون  وضع  كما 
السفارة  في  قتل  الذي  خاشقجي،  جمال  الراحل 
تشرين   / أكتوبر  في  إسطنبول  في  السعودية 
وهما  الشيحي،  وصالح   2018 عام  األول 
يدافعان عن المواطن السعودي البسيط في لقاء 
تلفزيوني جمعهما حيث قال جمال خاشقجي إن 

صالح الشيحي “يدافع عن الضعفاء”.

على  المحسوبون  الصحافيون  حاول  فيما   
الحكومة وبعض المسؤولين في الديوان الملكي 
عن  السعودية  السلطات  مسؤولية  من  التبرؤ 
سبب  متجاهلين  بنعيه  وقاموا  الضحية،  وفاة 
احتجاز  بفعل  الصحية  حالته  تردي  وهو  وفاته 

السلطات السعودية له طوال عامين.

مراسلون بال حدود

)اعترافات روح اهلل زم(  
اعتراف ودليل واضح على التعذيب

وفاة صالح الشيحي إثر خروجه من السجون السعودية بشهرين
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النظام السوري ينتخب نفسه
فاز قادة الميليشيات بعشرين مقعدًا، أبرزهم باسل سويدان قائد كتائب “البعث” ،

 وشقيق قائد الفرع السوري ل”حزب اهلل” اللبناني وعمر حسن القيادي في “لواء الباقر” المدعوم من إيران

سوريا  في  حضرت  الطعم  ٌمّرة  انتخابات 
كورونا،  إجراءات  من  الكوكب  تخبط  وسط 
لكسب  وهمية  محاولة  في  مواليه  النظام  حشد 
والسخرية  ضعيفاً  اإلقبال  فجاء  مقنّعة  شرعية 
األكثر  البرلمانية  االنتخابات  لعلها  أضعاف! 
هزلية في تاريخ النظام السوري، وكيف ال وهي 
للبالد  تأتي في ظل األزمة االقتصادية الطاحنة 
يعيشون  الذي  المواطنين  نسبة  رفعت  والتي 
هذا  السكان،  من   80% إلى  الفقر  خط  تحت 
الغذائية  السلة  قيمة  في  ارتفاعاً  البالد  وشهدت 
أشهر  ثالثة  خالل   107% بنسبة  المواطن  إلى 
فقط. وفي ظل غياب التغطية اإلعالمية العربية 
النظام  أصّر  البرلمانية  لالنتخابات  والدولية 
الواضح  التفشي  رغم  االنتخابات  إجراء  على 
توفر  األيام األخيرة وعدم  لفيروس كورونا في 
التي  الدقيقة  واإلحصائيات  الصحية  الرعاية 
تحصي عدد اإلصابات الدقيقة على امتداد البالد. 
تأجيلها  بعد  االنتخابات  النظام  تابع  ذلك  وعلى 
الوقاية  إجراءات  بسبب  الفائت  نيسان  من شهر 
لها في التاسع  نهائياً  من الفيروس وحدد موعداً 
عشر من الشهر الجاري، في حين انبرت وسائل 

اإلعالم المحلية بالتهليل لالنتخابات واصفة إياها 
الذي  المصطلح  وهو  الديمقراطي”  بـ”العرس 
ومن  السوريين  من  واسع  طيف  سخرية  أثار 
داخل بطانة النظام بشكل كبير الذين علقوا عبر 
صفحاتهم على مواقع التواصل بعبارات تحتوي 

المصطلح منتقدين بشكل ساخر انفصام الحكومة 
الراهنة  األوضاع  بظل  االنتخابات  إقامة  في 
أسماء  ترشح  مع  المخزية  الدعاية  وأساليب 

متورطة في الفساد في لوائح االنتخابات.
وحسب النتائج التي أعلن عنها النظام، فقد فاز 

نحو عشرين من قادة هذه الميليشيات والضباط 
أبرزهم  مقعداً،  بعشرين  الجيش  في  السابقين 
باسل سويدان قائد كتائب “البعث” في الالذقية، 
الله”  ل”حزب  السوري  الفرع  قائد  وشقيق 
اللبناني، وعمر حسن القيادي في “لواء الباقر” 
أبرز  قائد  بري  وحسن  إيران،  من  المدعوم 

ميليشيا الشبيحة في حلب.

أبرز  أحد  كان  الطوائف  ممثلي  نسبة  تغيّر 
المالمح المهمة في توزع مقاعد البرلمان الجديد 
الفائزين  العلويين  نسبة  ارتفعت  حيث  أيضاً، 
وصول  بعد  الخمس،  إلى  البرلمان  في  بمقاعد 
األولى،  للمرة  المجلس  إلى  الطائفة  من   39
حسب ما رصدته دراسة أمريكية نقلتها صحيفة 
للسنة،   171 ذهب  بينما   ، األوسط”  “الشرق 

و23 للمسيحيين، وخمسة مقاعد للشيعة.

متدنية  بقيت  التصويت  في  المشاركة  نسبة 
معظم  حسب  بالمئة  العشرة  تتجاوز  ولم   ، جداً 
حكومة  في  العدل  وزير  قال  بينما  التقديرات، 

النظام إن النسبة تجاوزت ال33 في المئة.

الفرنسي،  الخارجية  بالتزامن مع زيارة وزير 
جان إيف لودريان، نشرت صحيفة “الفيغارو” 
تضمن  لبنان  عن  ملفاً  تموز،   23 الفرنسية، 
“لبنان:  عنوان  تحت  ومقاالت،  تقارير  خمسة 
ننتقي  الملف،  هذا  ومن  الجحيم”.  إلى  السقوط 

مقالة جورج مالبرينو.

العقوبات وصندوق النقد

العقوبات األميركية بشدّة، يخشى  بعدما طالته 
السياسيين  حلفائه  بعض  انشقاق  من  الله  حزب 
المشاريع  من  يستفيدون  الذين  أولئك  عنه، 

اإلصالحية التي وضعها صندوق النقد الدولي.
األزمة  ظل  في  الله،  حزب  فاستراتيجية 
االستعداد  هي:  بلبنان  تعصف  التي  االقتصادية 
في  لبنان  وقوع  حال  في  مصالحه  لحماية 
األميركية  االنتخابات  نتائج  وانتظار  الفوضى. 
في 3 تشرين الثاني، على أمل أن يخسرها دونالد 
أنّه  ورغم  العقوبات.  عليه  فرض  الذي  ترامب 
يحاول أال يبدو في الصفوف األمامية، فهو الذي 
يحكم البالد بترسانته العسكرية، متردداً في تحّمل 
وطأة اإلصالحات التي يطالب بها صندوق النقد 
حجم  لتقليص  وهذا  اللبنانية.  الحكومة  الدولي 
الدين العام، ووضع حد للطبقة السياسية الفاسدة 
المصرفي  النظام  مع  والمتحالفة  والمفترسة، 

الذي ينقذ هذه الطبقة من الغرق التام.

“بقي  بيروت  في  مقيم  لبناني  خبير  وحسب 
أّن  مصرحاً  طويل،  لوقت  صامتاً  الله  حزب 
تقترب من  أال  الدولي  النقد  على خطة صندوق 

مصالحه”. وكان أمين عام حزب الله قد صّرح 
في منتصف آذار الفائت أّن “ليس لديه مشكلة في 
المساعدة  تقديم  الدولي  النقد  أراد صندوق  حال 

للبنان، على أاّل تتعارض الشروط التي يفرضها 
رفض  وهو  الوطنية”.  ومصالحنا  الدستور  مع 
رفضاً قاطعاً “وضع لبنان تحت الوصاية”. وفي 
الوقت عينه، يلتمس عّراب حزب الله اإليراني 
المختنق مالياً، مساعدة بقيمة 5 مليارات دوالر 
الواليات  عارضتها  الدولي،  النقد  صندوق  من 

المتحدة األميركية.
التي  اإلصالحات  تطال  ال  األولى،  للوهلة 
النظام  لتصحيح  الدولي  النقد  صندوق  وضعها 

المالي، حزب الله مباشرة، وذلك بدءاً بالمصرف 
المركزي، الذي تحول وعاء لغسل المال العام. 
الخاص  المالي  فإن “النظام  إياه  الخبير  وحسب 
مرتبطاً  وليس  السيولة،  إلى  يستند  الله  بحزب 
المحّولة  دوالر  مليار  الـ6  ومبلغ  بالمصارف”. 
ليس  األخيرة،  الستة  األشهر  في  الخارج  إلى 

شخصاً  لـ963  وليس  فيها.  حصة  الله  لحزب 
دوالر  مليارات  عشرة  من  أكثر  يملكون  الذين 
ودائع في المصارف ما يهمهم من صندوق النقد 

الدولي.

نضوب في التمويل

إيران  أمواله من  فيحصل على  الله  أما حزب 
إلى  له  الشهرية  مساعداتها  خفضت  )التي 
النصف، وهي مقدرة بـ70 مليون دوالر(، ومن 
الجالية الشيعية، ال سيما في أفريقيا. وقد شددت 
هؤالء  على  المراقبة  األميركية  الخزانة  وزارة 
وهناك  المالية.  تحويالتهم  وتراقب  المهاجرين، 
المحلية  بيئته  من  الله  حزب  يحّصله  ما  أيضاً 
الخدمات،  على  رسوم  أعمال،  )رجال  اللبنانية 

ومن معاقله في الجنوب والبقاع الشرقي(.

منع  إلى  الهادفة  األميركية  العقوبات  أن  يبقى 
حزب الله من االندفاع إلنقاذ حلفائه اإلقليميين - 
بشار األسد في سوريا، والمتمردين الحوثيين في 
اليمن والميليشيات الشيعية في العراق – أرغمته 
وحسب  االجتماعية.  مساعداته  تخفيض  على 
المئة  في   55 أّن  في  يتجلى  فـ”الخطر  الخبير 
في  الله  لحزب  اللبنانيون  قدمه  الذي  الدعم  من 
المئة  في   30 إلى  انخفض  المزدهرة،  المرحلة 
معظم  الله  حزب  فقد  وبالتالي  األزمة”.  بسبب 
السياسية  سيطرته  وصارت  المالية،  مصادره 

على بلد األرز مهددة.

المدن - لبنان	 

صحيفة فرنسية: “لبنان.. السقوط إلى الجحيم”

لودريان في الضاحية الجنوبية )عباس سلمان(
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آخر دراسة للهاشمي قبل اغتياله:

300 مليــون دوالر اربـاح »حزب اهلل« من العــراق سنويــا
»استغالل األموال )الحكومية( في وزارات الزراعة والصناعة والهجرة والمهجرين والنقل واالتصاالت في 
حكومة عادل عبدالمهدي«، فضاًل عن بيعها النفط العراقي خارج القدرة اإلنتاجية للبالد، والمتاجرة 
بالحديد المستعمل الذي يتم استخالصه من البيوت التي يصار إلى تهديمها في المناطق المدمرة، التي 
استعـاد التحــالــف الدولي السيطــرة عليهــا من تنظيــم »داعـش« اإلرهــابي«

أظهر نص أرسله الخبير العراقي المغدور هشام 
الهاشمي إلى عدد من أصدقائه، قبل اغتياله في 
بغداد ، أنه كان يعد دراسة حول قيام مقربين من 
»حزب الله« اللبناني بتعامالت مالية في العراق 
»األلوية  وتمويل  لبنان  في  الحزب  لتمويل 
الشعبي«  »الحشد  ميليشيات  أي  الوالئية«، 

العراقية الموالية إليران.
والجماعات  األمن  شؤون  في  الخبير  وقدّر 
تعود  العراق  في  التعامالت  هذه  أن  المسلحة، 
دوالر  مليون   300 بنحو  الله«،  »حزب  على 

سنوياً.
وأوضح إن دراسته اعتمدت »على مجموعة من 
لالستخبارات  وثائق  منها  المتنوعة،  المصادر 
السرية،  عنها  ُرفعت  العراقية  العسكرية 
وسجالت مكالمات هاتفية، ومقابالت مع ضباط 
ومسؤولين عن التجسس وعن مكافحة نشاطات 
من  عدد  في  شيعية  لجماعات  األموال  غسيل 

الدول«.

قوامها  شبكة  حول  الهاشمي  تقرير  ويتمحور 
القيادي في »حزب الله« اللبناني م. ك، وع. ك. 
ويعتقد أنها تضم أيضاً القيادي في »حزب الدعوة 
»التابعية«  عراقيي  من  وهو  ع.م.  اإلسالمية« 
ثم  إيران  إلى  بترحيلهم  حسين  صدام  قام  ممن 
انتقل بعدها إلى بيروت، حيث سكن وعمل فيها، 

وحيث توطدت عالقته بمسؤولي الحزب.
إلى هؤالء، أضاف الهاشمي، ي. م. الذي وصفه 
بمشغّل أموال في الدنمارك والسويد وشرق آسيا. 
بإجازات  وتتحكم  النفوذ،  واسعة  الخلية  »هذه 
وشركات  الصيرفة  ومحالت  المصارف 
في  محورياً  دوراً  وتلعب  الكبيرة«،  التحويالت 
وأميركا  جانب،  من  إيران،  بين  الظل  »حرب 

وحلفائها، من جانب آخر«، بحسب تعبيره.
ويعاني العراق من اهتزاز صورته المالية أمام 
األوروبية  المفوضية  وكانت  الدولي.  المجتمع 
تصنيف  إمكانية  في  للنظر  مباحثات  عقدت 
وباكستان،  أفغانستان،  غرار  على  العراق 
الشمالية،  وكوريا  وإيران  واليمن،  وسورية، 
أي الدول التي تشكل مخاطر مالية على االتحاد 
تبييض  مكافحة  في  قصورها  بسبب  األوروبي 

األموال وتمويل اإلرهاب.
يتمثل  اقتصادي  مأزق  من  العراق  يعاني  كما 
ماليين  أربعة  نحو  فيه  متضخم  عام  بقطاع 
إلى  تصل  مصاريف  الخزينة  يكبدون  موظف، 
أربعة أو خمسة مليارات دوالر شهرياً، في وقت 
تعاني المداخيل، التي تعتمد على النفط حصراً، 

من انخفاضها بسبب انخفاض سعر النفط عالمياً، 
الدولي  بالمجتمع  لالستعانة  بغداد  يدفع  ما  وهو 
للحصول على قروض ميسرة، يشترط الحصول 
عليها إصالحات، منها مكافحة تبييض األموال، 
خصوصاً الذي يمّول مجموعات تصنفها أوروبا 

وأميركا إرهابية.
إدراج  عن  األوروبيين  ثني  بغداد،  وحاولت 
وزير  فأرسل  السوداء،  القائمة  على  العراق 
الخارجية فؤاد حسين، ، إلى نظرائه األوروبيين 
االتحاد  مفوضية  قرار  رفض  على  يحضهم 
إدراج بالده ضمن قائمة الدول العالية المخاطر 
)الماضية(  السنوات  »نفّذ على مر  العراق  ألن 
مكافحة  في  ساهمت  بإجراءات،  وقام  قوانين، 
تبييض األموال… وتخفيف المخاطر المرتبطة 

بها«.

وفي هذا السياق، أحاط الكاظمي نفسه بفريق هدفه 
وقف تبييض األموال، وهو ما يحرم الميليشيات 
إلى  وباالضافة  مبالغ ضخمة.  إليران،  الموالية 
حسين، ووزير المالية علي عالوي، تتألف خلية 
إصالح الوضع المالي ومكافحة تبييض األموال 
من اللواء فائز المعموري، الذي عينه الكاظمي، 
خلفاً  العسكرية،  لالستخبارات  مديراً  األربعاء، 
حمد  العميد  عين  كما  الشمري.  جميل  للفريق 

الجبوري مديراً إلدارة الوثائق العسكرية.
حاكم  بعزل  الكاظمي  قام  آخراً،  وليس  وأخيراً 
من  العالق  علي  المتقاعد  المركزي  المصرف 
لرئيس  يمكن  حاكم  تسمية  انتظار  في  منصبه، 
إصالحات  تنفيذ  أجل  من  به  الوثوق  الحكومة 

ووقف التبييض وتمويل اإلرهاب.
الراحل  كتب  الله(،  حزب  تمويل  )مصادر 
وشبكته  للعامة…  معروفة  »غير  الهاشمي، 

داخل  منها  تشعباً«  وأكثر  أقوى  لبنان  خارج 
لبنان، »ولها أذرع مالية واستثمارية عدة في كل 
بالدول  مروراً  آسيا،  بشرق  ابتداء  العالم،  دول 
وروسيا  وأذربيجان،  وروسيا،  اإلسكندنافية، 
البيضاء«، ويتم استخدامها لتمويل العمليات )في 

العراق وسورية ولبنان والبحرين واليمن(.
وأضاف الهاشمي أن )خلية ع. م. تحاول توطيد 
سلطتها في العراق بالتعاون مع الحرس الثوري 
من  ر.  أ.  وبينها  الوالئية  والفصائل  اإليراني 
المكتب االقتصادي لعصائب أهل الحق، والنائب 
في  والقيادي  أ.  ع.  أ.  بدر،  في  والقيادي  أ.  أ. 

كتائب حزب الله العراق ب. م.(.

أما النشاطات التي تمارسها خلية تمويل »حزب 
الهاشمي،  بحسب  »الحشد«،  وميليشيات  الله« 
)الحكومية(  األموال  »استغالل  فتضمنت 
والهجرة  والصناعة  الزراعة  وزارات  في 
حكومة  في  واالتصاالت  والنقل  والمهجرين 
النفط  بيعها  عن  فضالً  عبدالمهدي«،  عادل 
العراقي خارج القدرة اإلنتاجية للبالد، والمتاجرة 
من  استخالصه  يتم  الذي  المستعمل  بالحديد 
المناطق  في  تهديمها  إلى  يصار  التي  البيوت 
السيطرة  الدولي  التحالف  استعاد  التي  المدمرة، 
تقوم  كما  اإلرهابي.  »داعش«  تنظيم  من  عليها 
الخلية بأعمال متعلقة بافراد أثرياء شيعة وسنة، 

فصلها الهاشمي في دراسته.
الراحل، أن »خلية ع. م. تستخدم  الخبير  وتابع 
النظام المالي الحكومي، ولديها حسابات مصرفية 
وشركات في مناطق الكفاح والحارثية وفي أربيل 
والبصرة والنجف، وتعمل )الشركات( في إدارة 
األعمال والمقاوالت واالستثمارات، فحزب الله 

اللبناني ليس كياناً محظوراً في العراق«.

إجراءات  فرضت  األميركية  االدارة  أن  ويختم 
أمر  وهو  م.«  ع.  »خلية  تمويل  حركة  لوقف 
ممكن في البلدان التي تحظر »حزب الله« كلياً 
أم جزئياً، لكن في العراق »هناك عقبات قانونية 
عبر  تنتقل  التي  الحزب  أموال  استهداف  أمام 

النظم المالية« العراقية.

لحكومته،  شعاراً  اإلصالح  رفع  الكاظمي 
ويتضمن سن وتطبيق قوانين تثبّت سيادة الدولة، 
الذي يتوقع أن يحظر  مثل سّن قانون األحزاب 
الوالء ألي جهات خارج العراق، وتطبيق قانون 
اإلرهاب،  وتمويل  األموال  تبييض  مكافحة 
العراقية  الوكاالت  في  عاملين  يتطلب  ما  وهو 
االستخباراتية ممن يمكن الركون إليهم لمعاونة 
به…  الوثوق  يمكن  مركزي  مصرف  حاكم 

الهاشمي كان يساهم في كشف ذلك.
، قدم الكاظمي، تعازيه لعائلة الهاشمي، واصفاً 
الراحل، الذي كان صديقه الشخصي ومستشاره، 

بـ»البطل« و»األيقونة الوطنية«.
وسط  جالس  وهو  ب(،  ف  )أ  الكاظمي  وقال 
وأحمد،  وموسى  عيسى  الثالثة،  الهاشمي  أبناء 
إن »الذي يخاف من الكلمة، ال نستطيع ان نقول 
أنه  إال  بشيء  يقم  لم  هشام  جبان.  أنه  غير  عنه 

ساعد العراقيين بالكلمة«.
)هذا  أن  االغتيال  عملية  على  تعليقاً  وأضاف 
يقتل  العراقي ال  التصرف ليس تصرفاً عراقياً. 

العراقي(.
إلى  )من جيل  قائالً  الهاشمي  أرملة  إلى  وتوجه 
جيل، هشام سيبقى موجوداً. دمه عندي والقتلى 

لن يفلتوا. هذا واجبي وواجب الدولة(

)الرأي( الكويتية	 

حسين عبد الحسين	 
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الكنديين  مجموعة  أطلقت  يوليو،   7 في 
الشرق  في  والسالم  العدالة  أجل  من  الناشطين 
األوسط )CJPME( تعهدًا التزم فيه الموقعون 
الغربية  الضفة  لضم  إسرائيل  خطط  بمعارضة 
الفلسطينية. من خالل التوقيع على التعهد ، تقول 
CJPGME أن أعضاء البرلمان ملتزمون بدفع 
الخيارات  في جميع  "للنظر  الفيدرالية  الحكومة 
الضم  لوقف  المعقولة  واالقتصادية  الدبلوماسية 

واالمتثال اإلسرائيلي للقانون الدولي".

ما يقرب من 50 منظمة من منظمات المجتمع 
الكنيسة  ذلك  في  بما  التعهد،  هذا  وقعت  المدني 
المستقلة  اليهودية  واألصوات  المتحدة  الكندية 
ومؤتمر العمل الكندي. كما أضاف أكثر من 60 
جميع  ذلك  في  بما  التعهد،  إلى  توقيعاتهم  نائباً 
إلى  الخضر  بلوك كويبكوا ونواب حزب  نواب 
جانب 22 من 24 نائباً من الحزب الديمقراطي 

الجديد NDP وثمانية نواب ليبراليين.

في  بارزان  عضوان  هناك  كان  ذلك،  ومع 
الحزب الديمقراطي الجديد NDP رفضا التوقيع 
CJPME - زعيم الحزب جاغميت  على تعهد 
Esquimalt—( جاريسون  وراندال  سينغ 

 .)Saanich—Sooke

جاريسون يتعرض النتقادات الذعة من نشطاء 
التضامن مع الفلسطينيين 

بسبب  النتقادات  مؤخرا  جاريسون  تعرض 
 10 في   .CJPME تعهد  على  التوقيع  رفضه 
الديمقراطي  للحزب  عن  السابق  النائب  يوليو، 
غاريسون  انتقد  روبنسون  سفيند   NDP الجديد 
لرفضه معارضة الضم اإلسرائيلي. ووفقًا ألحد 
الذي اتصل بمكتب غاريسون  مستخدمي تويتر 
لديه  النائب  إن  قال  موظفيه  أحد  مع  وتحدث 
ألن  أبدًا  التعهدات  على  التوقيع  عدم  "سياسة 

المواقف تتغير".

يعارض  أنه  غاريسون  زعم  ذلك،  على  ورداً 
"يبقى  و  الفلسطينية  لألراضي  إسرائيل  ضم 

الدولتين  حل  أجل  من  تعمل  كندا  بجعل  ملتزماً 
حيث يمكن للجانبين العيش بسالم وأمن".

 CJPME نائب رئيس  اتصل  في وقت الحق 
"إذا  قائال:  غرد  بجاريسون  بويكرت  مايكل 
كنت لن تدعم كندا في اتخاذ عمل ملموس لوقف 
حقًا  ذلك  تعارض  ال  فأنت  اإلسرائيلي،  الضم 
من  نائبا   22 الـ  خطوة  خارج  ]غاريسون[   ...
الـ NDP الذين وقعوا على التعهد، و ٪68 من 
الذين يريدون فرض عقوبات   NDP الـ  ناخبي 

على إسرائيل".
أفعاله.  مع  تتطابق  ال  غاريسون  كلمات  إن 
غاريسون هو نائب رئيس المجموعة البرلمانية 
، وهي مجموعة   )CAIL( اإلسرائيلية  الكندية 
تعزيز  أجل  من  أسست  إلسرائيل  مؤيدة  ضغط 
"صداقة أكبر" و "تعاون" بين برلماني البلدين.

تعمل CAIL جنبًا إلى جنب مع مركز إسرائيل 
الشؤون  ولجنة   )CIJA( اليهودية  والشؤون 
السياسية اليهودية الكندية )CJPAC( الستضافة 
مناسبات الضغط في البرلمان. تجتمع المجموعة 
ودبلوماسيين  اإلسرائيلي  السفير  مع  بانتظام 
المجموعة  عن  ممثلون  يزور  كما  آخرين. 

إسرائيل بانتظام في رحالت دعائية برعايتها.

لحركة  المؤيدين  المرشحين  يراقب  سينغ 
المقاطعة BDS، ويدين الحركة

الحزب  في  الثاني  النائب  هو  سينغ  جاغميت 
التوقيع  رفض  الذي   NDP الجديد  الديمقراطي 
على تعهد CJPME. رجوعا إلى عام 2016، 
عندما كان سينغ نائبا في برلمان أنتاريو، تحدث 

العام  ذلك  في   .BDS لـ  مناهضة  حركة  ضد 
حقائق"  تقصي  "بعثة  في  سينغ  ذهب  نفسه، 
يونيو  في   ، ثم  إسرائيل.  إلى   CIJA برعاية 
لمغادرة  للحزب  دعوات  سينغ  رفض   ،2018

.CAIL
األصوات  جماعة  من  نستيل  لشيريل  وفقًا 
أيًضا  سينغ  أظهر  كندا،  في  المستقلة  اليهودية 
"نقًصا مقلقًا في فهم محنة الشعب الفلسطيني"، 
وبدا مراًرا وتكراًرا يتراجع عن المواقف السابقة 

التي كانت تعبر عن دعمه الجوهري لقضيتهم.

في  الكندية"  اليهودية  "األخبار  مع  مقابلة  في 
المقاطعة  حركة  أخرى  مرة  سينغ  أدان  يناير، 
وانقسامات"  توترات  "تخلق  أنها  ذكر   .BDS
أن  زوراً  سينغ  زعم  كما  السالم".  تدفع  "ال  و 
الرغم  على  المقاطعة،  يدعم  ال   NDP الحزب 
 NDP من أن 68 في المائة من أعضاء الحزب
يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل.

لفلسطين  مؤيد  أُجبر مرشح  قيادة سينغ،  تحت 
عن  الترشح  بفرصة  فوزه  بعد  الخروج  على 
الحزب خالل االنتخابات الفيدرالية عام 2019. 
 NDP رنا زمان، التي كانت تترشح عن الحزب
قبل  من  طردها  تم  كول،  دارتموث  دائرة  في 
المكتب الوطني للحزب لدفاعها عن الفلسطينيين 
اإلسرائيلية  الدفاع  قوات  أيدي  على  قتلوا  الذين 
العودة  "مسيرة   2018 مسيرة  خالل   )IDF(

الكبرى" في فلسطين المحتلة.

في 20 نوفمبر 2019، احتج المئات من نشطاء 
التضامن مع الفلسطينيين على ظهور جنود جيش 
جامعة  حرم  في  مناسبة  في  اإلسرائيلي  الدفاع 

االستماع  الخدمة:  في  "احتياطي  بعنوان  يورك 
من جنود سابقين في جيش الدفاع اإلسرائيلي".

السياسية  والطبقة  السائدة  اإلعالم  وسائل 
"فلسطين  هتافات  مساوية  المتظاهرين،  حقرت 
حرة حرة" مع أعمال معاداة السامية. أفاد جويل 
وسائل  أن  يورك،  في  طالب  وهو  روبرتس، 
اإلعالم تجاهلت بالكامل الهجمات الوحشية ضد 
 Canadian لـ  السلميين. في مقال  المتظاهرين 
Dimension,، وصف روبرتس المشهد قائال:

إلى  يورك  في  مساعد  مدرس  إرسال  "تم 
المخ بعد لكمة  المستشفى إلصابته بارتجاج في 
آخرون  متظاهرون  وأفاد  الرأس.  مؤخرة  على 
شعرهم  من  وسحبهم  للركل  تعرضوا  أنهم 
وخنقهم بواسطة أوشحتهم. وبحسب SAIA فإن 
العنف بدأ من قبل أعضاء رابطة الدفاع اليهودية 
صالت  لها  يمينية  مجموعة  وهي   ،)JDL(

بمنظمات تفّوق البيض.
جاجميت سينغ وجاريسون رفضا اإلدالء بأي 
تصريحات في األيام التي تلت، متجاهلين تماما 

متظاهري التضامن مع فلسطين.

تقاليد  النائبان  واصل  األخيرة،  اآلونة  في 
الناشطين  عن  بالتخلي  المؤسفة   NDP الحزب 
المؤيدين لفلسطين من خالل فشلهما في اإلدالء 
من  المتكررة  المحاوالت  تدين  تصريحات  بأي 
اإلسرائيلية  الضغط  ومجموعات   JDL قبل 
 Foodbender األخرى إلسكات صاحبة مطعم
، وهو مطعم مؤيد للفلسطينيين في تورونتو عبّر 
للصهيونية  مناهضة  سياسية  رسائل  عن  علنا 
التواصل  )قنوات  وعلى  المحل  واجهة  على 

االجتماعي( هذا الشهر يوليو 2020.

بناء على السجالت السياسية لسينغ وجاريسون، 
ليس من المستغرب أن يرفضا التوقيع على تعهد 
الغربية  للضفة  الوشيك  إسرائيل  ضم  يعارض 
الفلسطينية. تحتاج قيادة الحزب NDP إلى إعادة 
تقويم موقفها وتجسيد عباءة حزب سياسي تقدمي 
ملتزم بصدق بالدفاع عن حقوق اإلنسان، بغض 
النظر عن كيفية رد بعض مجموعات المصالح 

الخاصة.

 	 The ايدان جوناه هو رئيس تحرير
Canada Files

 وهو موقع إخباري اشتراكي مناهض 	 
لإلمبريالية تأسس عام 2019.

 	 Canadian  : عن  بتصرف   
 Dimension

معارضة ضم الضفة الغربية إلسرائيل
50 منظمة من منظمات المجتمع المدني وأكثر من 60 نائبًا وقعوا التعهد الذي اطلقته
)CJPME( مجموعة الكنديين الناشطين من أجل العدالة والسالم في الشرق األوسط 

جميع نواب بلوك كويبكوا ونواب حزب الخضر
إلى جانب 22 من 24 نائبًا من الحزب الديمقراطي الجديد NDP وثمانية نواب ليبراليين وقعوا التعهد.

عضوان بارزان في NDP رفضا التوقيع على تعهد CJPME هما زعيم الحزب جاغميت سينغ وراندال جاريسون 

ايدان جوناه	 

راندال جاريسون جاغميت سينغ
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حـديـث غــير ودي مــع جـاغـمـيـت ســيـنـغ  
جاغميت، مرة واحدة التقينا في مكان واحد وفي 
مناسبة ليست شخصية. يومها صافحتني كواحد 
عربية  كلمات  ببضع  وكلمتني  الحاضرين  من 
كنت أعلم أنها مجاملة يمكن أن تكون بين سياسي 
وواحد من الرعية التي ال تعني للسياسي إال أن 
هذا الشخص عبارة عن رقم عددي يحسب وقت 

عد األصوات في أيام االنتخابات.
بينما الحقيقة أني وأخي ليث الحمداني  وجريدة 
عاديا،  عدديا  رقما  لسنا  اللندنية  الكندية  البالد 
الجديد  الديمقراطي  الحزب  يعني  فيما  خاصة 
NDP. الحزب الذي لم يصل عنه من لندن نائب 
واحد إلى مجلس العموم الكندي إال يوم ساندناه 
التي  االنتخابية  حملته  في  معه  ووقفنا  وأيدناه 
نائب عن  كأول  ماتيسين  آيرين  السيدة  أوصلت 

حزبكم إلى البرلمان الفدرالي.
ال نستطيع أن ندعي أننا كنا السبب الرئيس في 
وجود نواب الـ NDP في البرلمان، لكن يمكننا 
عامال  »البالد«  وجريدتنا  كنا  أننا  نجزم  أن 

إعالميا مساعدا وقويا في هذا األمر.
السياسية  األحزاب  برامج  درسنا  يوم  ذلك  كان 
الديمقراطي  الحزب  مواقف  أن  ووجدنا  الكندية 
الجديد NDP هو أقرب األحزاب إلى مفاهيمنا 
ومواقفنا ومشاعرنا تجاه الطبقة العاملة المتوسطة 
التي ننتمي إليها، وإن لم تكن كل المواقف على 
فهمنا  ما  أكثر  لكن  التقارب.  من  واحد  مستوى 
العاملة  بالطبقة  باالهتمام  ينادي  الحزب  هذا  أن 
وينادي بالحقوق اإلنسانية المشروعة، وهذه من 
ضمن المبادئ التي يمكن أن تكون عنصرا هاما 
عند من يحمل بين جنبيه فكرة اإلنسانية الشاملة.
المدينة  في  واإلسالمي  العربي  المجتمع  كان 

ينتخب دائما مرشحي حزب الليبرال العتقادهم 
الالجئين  جانب  إلى  دائما  يقف  الحزب  هذا  أن 
والمهاجرين كما فهمنا ممن سبقنا من المهاجرين 
إلى كندا. كان علينا أن نبرهن للناخبين أن حزب 
الليبرال ال يختلف في سياساته عن المحافظين. 
ونتيجة لموقفنا هذا تعرضنا لكثير من المضايقات 
واالتهامات من أبناء مجتمعنا، لكن المهم أننا في 
 NDP للـ النهاية استطعنا أن نوجد قاعدة قوية 
من  إلينا  وانضم  والمسلم،  العربي  المجتمع  في 

عارضنا من قبل.
فهل كنا على حق في اتخاذ هذا الموقف؟ 

الراحل جاك اليتون يقود  نعم. يوم كان الزعيم 
الحزب!! 

أريد أن أقفز عن المرحلة التي قاد فيها الحزب 
بها  يمر  التي  الحالية  المرحلة  إلى  مولكير  توم 
استبشر  »الحكيمة«.  قيادتكم  تحت  الحزب 
كثيرون بمستقبل قيادتكم وأعني بهذا المهاجرين 
أنك ستحس  ألنهم رأوك مهاجرا مثلهم، وظنوا 
لما ال  إن تعرضوا  بقضاياهم وتطالب بحقوقهم 

يرضي اإلحساس اإلنساني.
نحن كنديون، آمنا أن كندا كانت دائما البلد الذي 
يدعو إلى السالم، ووجود قواتنا خارج أراضينا 
في العالم شاهد على ذلك. وشرعة حقوق اإلنسان 
وما فيها من عدالة إنسانية يجب أن تكون مفخرة 

كل كندي.
إننا كشعب كندي يؤمن بأن كل إنسان له الحق أن 
يعيش بحّرية وأمان وسالم، ولذا كان علينا نحن 
المظلوم  مع  الوقوف  الكندية  السياسية  وقياداتنا 
ضد الظالم أيا كان هذا الظالم وأيا كان مستوى 
اإلنسان  طبيعة  هذه  منه.  نلقاه  الذي  الضغط 

والشعور  الحي  الضمير  صاحب  الصادق 
اإلنساني النبيل.

فهل كان مجلسكم الموقر على قدر هذه المفاهيم 
اإلنسانية الرافضة للظلم؟

لنأخذ قضية واحدة عرضت عليكم مؤخرا تطلب 
معارضتكم لضم إسرائيل لألراضي الفلسطينية 
الواقعة تحت سلطة فلسطينية. مشروع عارضته 
تصل  شديدة  وبلهجة  األوروبية  الدول  وأدانته 
خمسين  من  وأكثر  بالمقاطعة،  التهديد  إلى 
وكل  كندية  وحقوقية  ودينية   سياسية  منظمة 
النواب أعضاء كتلة كويبكوا وجميع المرشحين 
إليزابيث ماي،  فيهم  بما  لزعامة حزب الخضر 
وثمانية نواب من حزب الليبرال، جميعهم وقعوا 
معارضين هذه الخطوة اإلسرائيلية بل إن اثنين 
وعشرين  األربعة  حزبكم  نواب  من  وعشرين 
قد عارضوا هذه الخطوة اإلسرائيلية أيضا. فلم 
راندال  والنائب  الحزب،  زعيم  أنت،  امتنعت 
رئيس  نائب  هو  جاريسون  أن  نفهم  جاريسون. 
مجموعة كندا إسرئيل البرلمانية وأنهم يأخذونه 
في رحالت مدفوعة إلى فلسطين المحتلة رغم ما 

في ذلك من مخالفة لألخالق البرلمانية.
أما أنت يا جاغميت فتاريخك مع قضايا حقوق 
اإلنسان غير مقبولة رغم أنك محام يفترض أن 
تكون مدافعا عن اإلنسان ال واقفا ضد مصلحته 
إقليميا في برلمان  نائبا  مع ظالميه. عندما كنت 
الـ  حركة  يعارض  قرار  ضد  تكلمت  أنتاريو 
في  أيضا  أنت  أخذوك  أن  بعد  ولكن   BDS
لتدين  عدت  إسرائيل  إلى  استطالعية«  »رحلة 
في مقابلة مع نشرة »أخبار الكنديين اليهود« في 
يناير الفائت الحركة قائال إنها حركة تخلق توترا 

وانقساما وال تخدم عملية السالم، رغم أن %68 
من أعضاء حزبك الـ NDP يطالبون بمقاطعة 

إسرائيل اقتصاديا. 
طردت  عهدك  في  أنه  ينسوا  لن  وكثيرون 
بالترشيح  الفائزات  إحدى  زمان  رنا  المرشحة 
عن  لدفاعها  االنتخابات  خوض  من  للبرلمان 

الحقوق الفلسطينية.
التصرفات تقف ضد  إنك، جاغميت، بمثل هذه 
إقامة  الفلسطيني في  الحقوق المشروعة للشعب 
كما  وطنهم.  إلى  الجئيه  وإعادة  المستقلة  دولته 
عبروا  الذين  الكنديين  غالبية  ضد  تقف   انك 
اإلسرائيلية.  للخطوة  ومعارضتهم  رفضهم  عن 
74% من الكنديين يسألون حكومتهم التعبير عن 
بينما أكثر من 2  معارضتها للضم اإلسرائيلي، 
من 5 منهم يريدون مقاطعة إسرائيل دبلوماسيا 
في  جاء  حسبما  الضم  هذا  نفذت  إن  واقتصاديا 

استطالع إيكوس. 
موقفها  تقويم  تعيد  أن   NDP الـ  قيادة  على  إن 
ملتزم  تقدمي  سياسي  حزب  هيكلية  وتجسيد 
بصدق بالدفاع عن حقوق اإلنسان، بغض النظر 
عن رد فعل بعض مجموعات الضغط والمصالح 

الخاصة.
الحكومة  خاطبوا  الذين  النواب  كل  أحيي  نهاية 
اإلسرائيلية  الضم  خطوة  برفض  الكندية 
عن  نائبنا  مقدمتهم  وفي  الفلسطينية  لألراضي 
كلمة  مع  ماتيسين.  ليندسي  فانشا  لندن  دائرة 
المقبلة   االنتخابات  في  ينسوا  أال  لندن  لناخبي 
ونائب  فراجسكاتوس  بيتر  لندن  نائب شمال  أن 
غرب لندن كيت يونع وقفا ضد حقوق اإلنسان.

عار على كل من يعادي ويظلم الناس.
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السراج يفّوض تركيا وحفتر يفّوض مصر والليبيون يفّوضون أمرهم لله

خطيب بدلـة 	 

استهل كمال سهرة اإلمتاع والمؤانسة بقوله إن بعض حكام الدول 
يتعّرضون لصعوبات، ويَلقون معارضة شرسة، وتحصل في بلدهم 
اضطرابات، فيلجأون إلى العنف، وبعد حين يعتادون ممارسة العنف 
األيام  توالي  ولؤماً، ومع  ويكتسبون جبروتاً،  الناس،  والقسوة على 
مجرماً  فكان  األسد  رفعت  وأما  ديكتاتوريين..  يصبحون  والسنين 
يقول  كما  أو  أظفاره،  نعومة  منذ  والبطش  بالقتل  مولعاً  مفطوراً، 
الروسي  بالزعيم  التأثر  الوكالة(.. وكان شديد  السائقون )مجرم من 

جوزيف ستالين.
قال:  ثم  بعدة حركات،  قام  موبايله،  وفتح  الكالم  كمال عن  توقف 
اسمعوا، بدي إقرا لكم شي إله عالقة برفعت األسد.. هون في جزء من 
خطابُه أمام المؤتمر القطري السابع لحزب البعث العربي االشتراكي 
في شهر كانون األول ديسمبر 1979، بيخاطب فيه أعضاء القيادة 
القطرية للحزب بقوله: ستالين، أيها الرفاق، أنهى حياةَ عشرةِ ماليين 
إنسان في سبيل الثورة الشيوعية، واضعاً في حسبانه أمراً واحداً فقط 
هو: التعصب للحزب ولنظرية الحزب. ولو أن لينين كان في موقع 
وزمان ستالين لفعل مثله، فاألمم التي تريد أن تعيش، أو أن تبقى، 

تحتاج إلى رجل متعصب، وإلى حزب ونظرية متعصبة.
القتل  عن  يحكي  عم  هيك  العمى،  عيونه  في  العمى  إبراهيم:  أبو 

والتعصب بكل صراحة؟
كمال: مو صراحة، وقاحة، ألنه هيك واحد بيكون منسجم مع نفسه، 
إنه  ابراهيم  أبو  يا  وبشكل ممنهج. والحقيقة  وبيمارس اإلجرام علناً 
هالجنرال المتقاعد، الخرفان، المحكوم بالسجن لمدة أربع سنين في 
فرنسا، كان قليل الكالم كثير األفعال، وسلوكه اإلجرامي لما كان في 
سورية ما توقف دقيقة واحدة، وبظن إنه كان لما يتأخر في االستيقاظ 
الصباحي بينزعج، وبيلبس تيابه بلهوجة وبيقول لحاله: ولي. صارت 
الساعة عشرة وربع ولهأل أنا ما قتلت حدا. المجرمين اللي فاقوا بكير 

بيكونوا هلق أنجزوا شغل كتير..
وممكن  مسرع،  وهوي  النهار  بيمّضي  فاته  اللي  يعوض  وحتى 
المعدل  ليحقق  يساعدوه  المخابرات  جماعة  من  مجرم  بكم  يستعين 
متل  مواسم،  الشغل  عنده  بيصير  وأواقيت  للقتل..  المعتاد  اليومي 
إنه ما  إنه شقيقه حافظ تعرض لمحاولة اغتيال، وباعتبار  لما سمع 
في شخص محدد قدامه حتى ينتقم منه، خطر له فوراً إنه يروح ع 
سجن تدمر، ألن المساجين الموجودين هناك باأللوف، وأصالً هدول 
المساجين ما إلهم قيود وال سجالت، قد ما بده الواحد يقتل منهم بيقتل 
وال بيحط حدا على باله.. وبحسب ما سمعنا من الناس إنه لما بلغه 
رئيس المجموعة المكلفة بقتل المساجين في تدمر بأنه تم تنفيذ المهمة 
بنجاح، شعر رفعت باالرتياح، وما عاد مهتم إنه يعرف مين هوي 
الشخص اللي حاول يقتل شقيقه حافيييظ. ألنه لو عرفه وقتله هوي 

شخص واحد، أي ما بيحرز الواحد يتوسخ فيه.
حنان: بدي إحكي لكم نكتة جديدة عن رفعت األسد. متلما بتعرفوا، 
من جملة التهم اللي وجهتها إله المحكمة الفرنسية “غسيل األموال”، 
فيه رفعت األسد  للفنان موفق قات، راسم  البارحة شفت كاريكاتير 
ملوتة  ويوروهات  دوالرات  يغسل  وعم  الغسيل  طشت  قدام  قاعد 
بالدم، وعم يقول لحاله: قتلت 40 ألف مواطن في حماه سنة 82 وما 
حدا حبسني، وألني غسلت شوية أموال بدهم يحبسوني؟ وين العدالة 

يا ناس؟!
الشيوعي  الحزب  بتعرفوا  المراديس: على ذكر ستالين. متلما  أبو 
هادا  وأعضاء  ستالين..  بالرفيق  مولع  البكداشي(  )الجناح  السوري 
الحزب بيعتقدوا إنه أسوأ عهد مر على االتحاد السوفييتي هو عهد 
الرئيس ميخائيل غورباتشوف، ألن هاد الرئيس السوفييتي استورد 
المعادي للشيوعية وطبقها في بالده، وألن  الديمقراطية من الغرب 
تالءمت  ما  ديكتاتوري،  يكون  الزم   - برأيهم   – الشيوعي  النظام 
النظام  بنية  مع  غورباتشوف  تبع  والغالسنوست  البروسترويكا 
الشيوعي، وأدت إلى حدوث ثورات محلية، وانتهت لتفكك االتحاد 

السوفييتي )العظيم(..
كمال: نعم. وبالمناسبة الرفيق خالد بكداش بيقول عن غورباتشوف 
)َوْغد(.. وبيضيف: )ال شكَّ أّن اإلمبرياليّين دَّسوا غورباتشوف في 
قيادة الحزب الشيوعّي السوفياتّي، ومؤكد أن العناصر اليهوديّة لعبت 
دوراً في ذلك. هذا الرجل دّمر االتّحاد السوفياتّي. دّمر كّل ما لدينا 

وبدّد كّل ما صنعناه(.

تحكوه.  اللي عم  الشي  والله حابب  أنا  يا شباب.  أبو محمد: طيب 
بس نحنا تعودنا نسمع منكم حكايات.. بالحكايات منتسلى، ومنستفيد، 

ومنفهم.
كمال: أنا بدي إحكي لكم حكاية. لكن بعد أمرك يا عمي أبو محمد 
أحزاب  إنه  بيقولوا  سوريين  مثقفين  في  زغيرة.  مقدمة  أعمل  بدي 
الديكتاتورية من نظام حافظ األسد.  التقدمية تعلمت  الوطنية  الجبهة 
خالد  العكس.  بيحصل  األحيان  بعض  في  لكن  صحيح،  هالكالم 
بينما   ،1995 سنة  في  وإبنه  لزوجته  الحزب  أورث  مثالً،  بكداش، 
حافظ األسد أورث الحكم إلبنه سنة 2000. بقى مين اللي تعلم من 

التاني؟!
أبو زاهر: نظرياً األسد تعلم من بكداش. لكن الواقع إنه حافيظ كان 
عم يأّهِل الباسل للرئاسة من سنة 1992، يعني األسد ما حدا بيسبقه.
كمال: معك حق. منجي بقى هلق للحكاية، أو األصح النكتة: تبين 
بيحب  بكداش  الرفيق عمار  الشيوعي  الحزب  الحكم في  إنه وريث 
تفتت  إنه  والحقيقة  وزيادة،  يحبه  والدُه  كان  ما  بقد  ستالين  الرفيق 
اإلجرام  عن  وأخبار  قصص  العلن  إلى  أظهر  السوفييتي  االتحاد 
الفظيع اللي ارتكبه ستالين بحق المواطنين في هديك البالد، وأجت 
البالد  من  متعددة  أماكن  في  اكتشافها  تم  جماعية  مقابر  عن  أخبار 
الصحف  بلشت  السوفياتي  االتحاد  تفكك  ومع  ستالين،  عاملها  كان 
دون  ومن  بحرية،  الستالينية  الحقبة  عن  والقصص  األخبار  تنشر 
مجموع  إنه  بتقول  جديدة  إحصائيات  تتداول  وصارت  رقابة،  أي 
األشخاص اللي قتلهم الرفيق ستالين تجاوزوا العشرين مليون.. وفي 
ذات مرة، نقلت صحيفة لبنانية اإلحصائية المذكورة عن واحدة من 
الصحف الروسية، ودخلت الصحيفة اللبنانية لسورية، رغم الرقابة 
السورية المتشددة.. وبحسب الشخص اللي روى النكتة، إنه الرفيق 
اتصال  كتير، وأجرى  الخبر واإلحصائية، زعل  قرا  بكداش  عمار 
بإدخال  ألنه سمح  مديرها  وعاتب  المطبوعات،  مؤسسة  مع  هاتفي 
هالصحيفة اللبنانية المفترية الحقيرة اللي عم تزعم إنه الرفيق ستالين 
قتل عشرين مليون إنسان، بينما الحقيقة إنه ما قتل غير ستة ماليين، 

فقط، ال غير!

مطبوعاً 	  كتاباً   22 له  سوري،  وصحفي  وسيناريست  قاص 
وأعمال تلفزيونية وإذاعية عديدة؛ المشرف على مدّونة “ إمتاع 
ومؤانسة”... كما يعرف بنفسه: كاتب عادي، يسعى، منذ أربعين 
عاماً، أن يكتسب شيئاً من األهمية. أصدر، ألجل ذلك كتباً، وألف 
تمثيليات تلفزيونية وإذاعية، وكتب المئات من المقاالت الصحفية، 

دون جدوى...

نكات عن رفعت وعن بكداش

بين قرار برلمان حفتر تفويض القوات المصرية 
التركية  القوات  ورفض  ليبيا،  في  بالتدخل 
السراج، وجد  بتفويض من  النار  وقف إطالق 
المواطنون الليبيون أنَّ الخيار الوحيد المطروح 
الجوانب  وتحّري  بالصبر  التحلي  هو  أمامهم 
المشرقة من تدخل القوى اإلقليمية والعالمية في 

بالدهم مثل التنوع الثقافي والسياحة الحربية. 

ليبيا قد بحث مطوالً  الحدود في  وكان مراسل 
رأيه  لتقصي  محاولٍة  في  ليبي  مواطٍن  عن 
والروس  واألتراك  المصريين  جموع  بين 
أن  أكَّد  واحٍد  على  عثر  حتى  والسوريين، 
التفويض من عدمه لن يثني أحداً عن التدخل في 
الليبيون أمرهم  ض  لذا، فوَّ وكالة بعدة بوابين؛ 

لله عسى أن يتدخل ويحل األزمة.

قوى  لتواجد  القانوني  الغطاء  إن  خليفة  وقال 
أجنبية سيسهم، إلى جانب إثبات سلطته وسيادته 
وقدرته على إصدار القوانين، سيسهم في نهوض 
تاريخية  آثاراً  تملك  بلد  “ليبيا  اقتصادياً  البالد 

وبتروالً ومساحات شاسعة من األراضي غير 
دولة  أو  ميلشيا  ألي  تأجيرها  يمكن  المستغلة 
بسبب  لعقود  منها  نستفد  لم  ذلك  ومع  أجنبية، 
حالً  وجدنا  لكننا  المختلة،  وسياساته  القذافي 
الداخلية  ثرواتنا  باستغالل  األزمة  لهذه  مبتكراً 
لجذب عشاق المغامرات العنيفة والصيد، واآلن 
العالمية  القوى  إليه  تحج  مشرعاً  بلداً  أصبحنا 
لينفقوها  بأموالهم  لين  محمَّ وعتادها،  بجيوشها 
طويلة  استراتيجية  لمخططات  تنفيذاً  عندنا 

األمد”. 

من جانبه، أشار رئيس الحكومة الليبية األخرى 
فايز السّراج إلى أهمية التنّوع في أشكال التدخل 
األجنبي وتطاحن الجيوش من شتى الجنسيات 
على األراضي الليبية، ألنها ستؤدي دون شك 
إلى االزدهار الثقافي وتطوير النسيج المجتمعي 
الليبي، داعياً للسير على ُخطى التجربة السورية 
التي جعلت من البالد مضرب مثل على ساحات 
القتال األكثر تنّوعاً في العالم بسبب تواجد أكثر 
العنصرية  تفشي  دون  فيها،  جنسية   ١٨٠ من 

والتمييز واالحتقان المبني على جواز سفر.  
وأضاف “أرض الضيق تسع ألف صديق، فما 
أن  يجب  المضياف،  الواسع  البلد  بليبيا  بالك 
تهّل االحتالالت عليها من كل حدب وصوب. 
مجتمعاتنا  روا  طوَّ المنطقة  في  المحتلين  كل 
الذين  مصر  في  اإلنجليز  مثل  بها،  والنهضة 
من  البالغين  ارتداء  ثقافة  إدخال  في  ساهموا 
أو  الصيف،  فصل  في  للشورت  الرجال 
الفرنسيين الذين علموا السوريين اللغة الفرنسية 

والطائفية. 

حتى نحن جاءتنا فرصة االستعمار من الطليان 
الذين حملوا لواء النهضة والتنوير في أوروبا، 
طردهم  الله  سامحه  المختار  عمر  الشيخ  لكن 
دون التفكير في العواقب طويلة المدى، واآلن، 
تعود الفرصة لالستفادة من الحضارة العثمانية 
والفرعونية واإلماراتية واإلمبريالية الروسية، 

فهنيئاً لنا”. 

عن موقع )الحدود( 	 
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عاش علي الوردي ومات، وهو ينتمي الى فكر 
وشيوخ  السالطين  وعاظ  إلثنين،  مضادة  وثقافة 
ومحاربة  مصادرة  وراء  كان  كالهما  الطائفية.. 
جلب  الذي  الكتاب  السالطين،  وعاظ  مؤلفاته، 
من  للمتطرفين  هدفًا  منه  وجعل  للراحل،  العداوة 

كال الطائفتين الُسنّة والشيعة.
مندوبي  مع  جميعًا  حكايتنا  السالطين  وعاظ  في 
البلد  ألزمات  الحــلَّ  أن  يعتقدون  الذين  الطائفية 
هو تحويل الشعب إلى قبائل، كل منها تبحث عن 
في  خالصه  الشيعي  يجد  أن  المهم  مظلوميتها.. 
مطاردة الُسنّي، وأن يرى الُسنّي سعادته في تحقير 

الشيعي وشتمه واالنتقاص منه.
كتابه  السالطين"بعد  "وعاظ  كتب  الوردي  علي 
وعاظ  عليه  أثار  الذي  البشري"  العقل  "مهزلة 

الخرافة، وهو أول كتاب ينشد فيه الوردي التغيير 
اجتماعية  مفاهيم  نقد  من خالل  إال  اليتحقق  الذي 
وعاظ  في  يكتب  قرون.  منذ  الرؤوس  في  تعّشش 
محاًطا  الظالم  السلطان  دام  "وما  السالطين: 
بالفقهاء والوعاظ، وهم يؤيدونه فيما يفعل ويدعون 
له بطول البقاء، فمتى يستطيع أن يحس بأن هناك 

أمة ساخطة؟".
هذا ما يجعل الوردي، وهو ينحاز إلى المواطن 
البسيط المبتلى بفرسان الطائفية ووعاظها، يضيف 
الجمع  أخرى هى  ميزة  اجتماع  كعالم  قدراته  إلى 
على  التعرف  وبين  التنوير.  ورجل  المثقف  بين 
خزعبالت التاريخ الذي يصر اآلن معظم الساسة 
على أن نبقى نعيش فيه وال نغادر حوادثه، وبين 
المستقبل الذي ال يمكن الدخول إليه بلباس طائفي 
ولهذا  الهجري..  األول  القرن  في  تعيش  وعقول 
سيظل كتاب وعاظ السالطين أقرب نبوءات علي 

الوردي للعراقيين.
نعيش  أن  السالطين يصرون على  اليوم، وعاظ 
تعالت  حيث  تنتهي،  ال  طائفية  أزمات  ظل  في 
األصوات بإفراغ منطقة الطارمية من أهلها ألنهم 
اإلرهابي  الهجوم  بعد  "إرهابيين"،  أخبرونا  كما 

األخير الذي استهدف القوات األمنية واستشهد فيه 
األصوات  تعالت  فقد  غيدان،  علي  الركن  العميد 
إن  بل  المنطقة،  سكان  جميع  بمعاقبة  الطائفية 
بالسالح  الطارمية  تضرب  بأن  طالب  البعض 
إن  بل  كيمياوي،  علي  أمجاد  لنا  ليعيد  النووي، 
هذه  تكون  بأن  طالب  شاعر  صفة  يحمل  إعالميًا 
المنطقة "منزوعة السكان"، وألنه شاعر ومرهف 
في  تسكنهم  أن  الدولة  على  اقترح  فقد  األحاسيس 
مع  صدام  نظام  فعله  بما  مهتديًا   ، أخرى  مناطق 
بعض المناطق التي ثارت عليه.. ولم يستنكر هذا 
اإلعالمي "اللوذعي" جريمة مقتل هشام الهاشمي، 
من  فيها  قتل  التي  المنطقة  تنزع  بأن  طالب  وال 
السكان.. ألن القضية في النهاية هي مجرد "شو" 

طائفي. 
الخراب  مندوبي  من  الوردي  علي  حذرنا 
والجهل، هؤالء الذين يرفضون أن نتساوى جميعًا 
المواطنة.. عقلية تعادي ما ليس يشبهها.. وال  في 
تجـد لآلخر سوى طريقين، إما الرحيل أو القتل.. 

ثارات ال نهـاية لها.

)المدى( البغدادية 	 

علي حسـين 	 

مطبّــــــات

المطّب  ترى  حين  سيارتك  تقود  وأنت 
فبالتأكيد تأخذ احتياطك له وتخفف اندفاعك 
وتصعد عليه لتتقي شر نتائجه؛ لكّن سنسفيل 
أبو اللي خلّفوك األوالني يرتفع وينخفض و 
حين  )السعن(  مثل  كرشك صار  أن  تشعر 
يفاجئك مطبُّ ال تراه إالّ وأنت مرفوع عن 
الخّضة  الستقبال  تتهيّأ  وأحشاؤك  األرض 

لحظة النزول من فوق..!
الشوارع  مطبّات  و  السيارات  عن  بعيداً 
الحقيرة؛ تشعر أنت كمواطن أنك تفتح باب 
أن  فتكتشف  الحياة  لتمارس  وتخرج  بيتك 
هناك مطبّاٍت مجانية قد تّم وضعها في عقلك 

وقدميك ويديك وقلبك..!
تشعر أن مجّرد النظر إلى األعلى فإن مطبّاً 
نظرك  أن  تحتك..تشعر  ليستقّر  إليك  قادماً 
لحظة  ووقوفك  الشوارع  في  الفواكه  إلى 
القليل  شراء  على  جيوبك  وتشاور  تتأملها 
منها فتغلبك جيوبك وتتخذ القرار بدالً عنك 

وتضع لك المطّب المجاني: إنها البعزقة..!
مطب يهبط على فمك عندما تريد أن تقول 
لألعور أعور بعينه..مطب يلتصق بك كلّما 
شاهدت وزيراً وأردَت أن تكّشر في وجهه 
..مطب في أمعائك وأنت تهضم..مطب في 
كّل وقفة طابور..مطبات بال عدد في وجوه 
أصدقائك ..مطب في الحّمام فقشرة الصابونة 
ال تساعدك على اتمام نظافتك )التسليكية(..

فتشعر  تتنفّس  وأنت  اوكسيجينك  في  مطّب 
المطّب بل في  أنفاسك الهثة..مطّب في  أن 
المطبّات كلّها كي ال تشعر أن حياتك تمشي 

بال خّضات في كّل شيء..!
على  واقفاً  يكون  مطبّاً  لي  ابعث  اللهم 
حياتي  طريق  في  يقفون  الذين  كل  حوافه 
أقع  عندهم؛  رجلي  بريكات  أشحط  وحين 
عليهم فيسقطون جميعاً وال يقومون إال بعد 
أن أمضي بعيداً عنهم..! والله ال أقصد بهذا 

الدعاء أحداً بعينه..!

 موقع )سواليف( االردني  	 

كامل النصيرات	 

عودة علي كيمياوي

الحدود لشؤون 	  غياث شربطون – مراسل 
الخّل الوفي

أثبت سيادة الرئيس بشار األسد أنه قليل األصل 
األغراب  واستقدامه  الشعب  لقمِعه  ليس  فعالً، 
ليعينوه على إذالله وقتله من أجل أن يبقى حضرة 
بين،  الُمقرَّ أقرب  على  النقالبه  بل  رئيساً،  جنابه 
وآزره  معه  وقف  الذي  مخلوف،  رامي  خاله  ابن 
أيام الدعة والرخاء وأيام الشدة، وسرق معه على 
الليرات  مليارات  من  حفنة  ألجل  ة،  والمرَّ الحلوة 

السورية.

حالياً  يشعر  رامي  فإن  بة،  مقرَّ لمصادر  ووفقاً 
الذي  بشار  غدر  اء  جرَّ شديدين  وحزن  بصدمة 
حليت بعينه نقود وأمالك واستثمارات ابن خاله في 
للنفط،  البريطانية  سيرياتيل، وشركة جلف ساندز 
الخطوط  وشركة  كابيتال،  وشام  القابضة،  وشام 
أنك قاربت على االنتهاء  الجوية لؤلؤ، )هل تظن 
الدولي،  اإلسالمي  والبنك  استثماراته؟(  قائمة  من 
الدولي،  قطر  وبنك  البركة،  وبنك  بيبلوس،  وبنك 
سوريا  في  األردن  وبنك  اإلسالمي،  الشام  وبنك 
العقيلة  وشركة  جداً(  طويلة  القائمة  )لألسف، 
للخدمات  اإلسالمية  والشركة  التكافلي،  للتأمين 
المالية، واألسواق الحرة في مطاري حلب ودمشق 
)لم تبلغ نصفهم بعد( ومينائي الالذقية وطرطوس 
)بصراحة،  ودرعا،  والجديدة  الهوى  باب  وحدود 
وشركات  اإلنشائية،  وراماك  بالملل(  أشعر  بدأت 
الشام  وبنيان  والحدائق  وصروح  والفجر  البتراء 
فاتكس  وشركة  للعقارات،  الدولية  سي  إي  وآر 
الفقرة،  هذه  )سأغادر  األدوية  وتصنيع  لتجارة 
يمكنك إكمالها لوحدك(، وشركة أما – نور لتصنيع 
األلبسة، وراديو وتلفزيون نينار، وفضائية الدنيا، 
الزراعية،  الدولية  والشركة  بروميديا،  وشركة 
الشرق  تيل  إل  وشركة  الشويفات،  ومدرسة 
لسيرياتل،  الموزعة  بروتيل  وشركة  األوسط،  
السياحية  المدائن  وشركة  مرسيدس،  ووكالة 
بضع  سوى  يبق  لم  أيضاً،  وأنا  لي؟  )اشتقت 
وشركة  اإلعالنية،  بروميديا  وشركة  شركات( 
)شارفنا  والمنزلي،  المكتبي  األثاث  لتصنيع  الما 
على االنتهاء( وشركة آي تيك للمعلوماتية وجريدة 

الوطن و ٨٠٪ من أسطول جزيرة أرواد السورية 
بعض  نسياني  من  متأكد  )إنني  األسماك  لصيد 
االستثمارات الداخلية، وهناك استثمارات وأمالك 
من  أكثر  المجموعة  هذه  ولكن  أيضاً،  خارجية 
خالته  ابن  بالحزن ألن  رامي  يشعر  نعم،  كافية(، 
االستثمار  ومصادر  البلد  ثروات  كل  ترك  بشار 

فيه، ليزاحمه على بضعة االستثمارات هذه.
وأكدت المصادر أن رامي لم يتوقف عن التساؤل 
حول األسباب التي أوصلت بشار لوضع يده على 
ماله دون غيره، هل قصَّر معه بشيء؟ هل تنقصه 
كلها  االستثمارات  عوائد  يحتكر  كان  هل  النقود؟ 
له  يسَّر  الذي  وهو  نصيبه  يمنحه  أن  دون  لنفسه 
خزينة  ملء  يودُّ  هل  إذن،  ال،  بالطبع  امتالكها؟ 
الحرب؟  دخولها  بتكاليف  روسيا  أتطالبُه  الدولة؟ 
التجار  بقية  من  يحتاجه  ما  كل  أخذ  بإمكانه 
وأصحاب رؤوس األموال في البلد، أو منح حقوق 
به  أن تصل  يعقل  الغاز، ولكن ال  استخراج وبيع 
فاألصول  عليه؛  والتسلُّط  الجميع  لترك  الوضاعة 
تقتضي أن يأخذ المرء من الغريب ليعطي أقاربه، 

وليس العكس.
يفكر  لو  يتمنى  رامي  أن  المصادر  وأوضحت 
أو  ه،  أمَّ المرحومة  فه يرضي  كان تصرُّ إن  بشار 
والد  دعم  الذي  أبيه  نهج  نفسه النقالبه على  يآخذ 

من  واالستثمار  الرزق  أبواب  له  وفتح  رامي 
اً على تجاهلهما، فليتذكر  أوسعها، وإن كان مصرَّ
أن الله أوصى بصلة الرحم وأن “األقربون أولى 
بالمعروف”، وأنه لن يتمكن من الحديث إلى خاله 

بعد كل ما فعله مع ابنه.
وأشارت المصادر إلى أن رامي مرَّ بنوبة غضب 
رفس على إثرها الطاولة التي أمامه، واتهم بشار 
بقلة األصل منذ زمن بعيد، حين انتقل إلى بريطانيا 
دون يكترث ألهله وعائلته، مشدداً على أنه لم يكن 
ليحلم بأخذ قرش واحد منه لوال والده الرئيس الذي 
أخاه  ألن  رئيساً،  وجعله  وبروزه  عه  ولمَّ أحضره 
الرئيس  ليصبح  كان  ماهر  األصول  ابن  المحترم 

الذي ال يمكن أن يبدي تصرفات مماثلة.
من جانبه، أكد بشار أن ما فعله أكبر من رامي 
عليه  رئيساً  “لست  العليا  المصالح  ويراعي 
لدولة كاملة، هناك نظام كامل  فحسب؛ بل رئيس 
الطرف  بودي االستمرار بغض  يعتمد علي. كان 
عنه، إال أنه بلغ من استهتاره واستعراض أوالده 
لسياراتهم على مواقع التواصل االجتماعي حدَّاً ال 
من  بتصرفاته  واستمراره  عنه،  التغاضي  يمكن 
بذلت  أن  بعد  مجدداً  علينا  الناس  عيون  فتح  شأنه 

جهدا كبيراً إلغالقها، أو قلعها”.

برامي  تبلغ  أن  يتوقع  لم  أنه  إلى  بشار  وأشار 
التواصل  الظهور عبر وسائل  إلى درجة  الحماقة 
الُمذلة  الطريقة  بهذه  إليه  والتوسل  االجتماعي 
“فُمصادرة أمالكه ال تعني تركه فقيراً معدماً؛ ألن 
األمريكيين واألوروبيين سيعرفون أنه لم يستخدم 
أمواله لدعمي، ويفرجون عن أمواله التي أودعها 
لم  ما  وهو  السبب،  لهذا  واحتجزوها  بنوكهم  في 
يعد أمراً مضموناً اآلن بعدما فضح حجم دعمه لي 
واستعداده للعمل خادماً عندي مقابل رضاي عنه”.
وأضاف “آمل منه التعقُّل ونسيان هذه النقود، ألن 
الرسائل ألجلها  بالحديث عنها وإرسال  استمراره 
هذا  األسد،  رفعت  مع  حدث  كما  لنفيه  يدفعنا  قد 
ويختفي  وجهه  على  ويهيم  قبلها  عقله  يفقد  لم  إن 
ببضع  فينتحر  والكدر،  الهمُّ  يعتليه  أو  األبد،  إلى 

رصاصات في رأسه”.

موقع )الحدود( االردني 	 

ة قليُل أصل يتخلَّى عن قريبه الذي سرق معه على الحلوة والمرَّ
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في الوقت الذي يتجه فيه ناشطو التظاهرات في 
العراق الى تنظيم حملة واسعة من جديد للمطالبة 
المصادر  تشير  المتظاهرين،  قتلة  عن  بالكشف 
االعالمية في بغداد الى ان التظاهرات قد تستأنف 
في وقت قريب حيث بدأ اليأس يدب في االوساط 
الشعبية واوساط المتظاهرين من حكومة مصطفى 
ملموس  اجراء  أي  اتخاذ  عدم  بسبب  الكاظمي 

لتحديد هوية القتلة والقاء القبض عليهم.

يأتي هذا في وقت تستمرفيه الميليلشيات المسلحة 
في تحدي الدولة مصرةً على تكريس مبدأ )الدويلة( 
والهجوم  الكاظمي،  مصطفى  وليس  تحكم  التي 
للتحالف  معسكراً  استهدف  الذي  الصاروخي 
بأربعة   )7/24 )الجمعة  بغداد  قرب  بسماية  في 
صواريخ، دليل جديد على هذا التحدي الذي سبقه 
واطالق  ميفيس  هيال  االلمانية  المواطنة  اختطاف 
اعلن(،  )كما  االمنية  القوات  قبل  من  سراحها 
واسع  نطاق  على  معلومات  نشر  أعقبه  والذي 
)الذباب  قبل  من  االجتماعي  التواصل  وسائل  في 
االلكتروني( التابع للميليشيات تتهمها بالعالقة مع 
لم تكن مختطفة  بانها  الموساد االسرائيلي وتدعي 
الكاظمي  مصطفى  بمعرفة  معتقلة  كانت  وانما 
بسبب عالقتها بالموساد وانه قام باطالق سراحها 

بنصيحة من رئيس الجمهورية برهم صالح. وهم 
في هذه )المنشورات( يعيدون ربط الكاظمي وبرهم 
صالح كعادتهم بما يسمونه )االجندات الخارجية(، 
على الرغم من ان وكالة انباء غربية هي الوكالة 
الفرنسية نشرت تقريراً اشار الى مساومات جرت 
معتقل  اطالق شخص  اساسها  على  تم  المانيا  مع 
لديها مقابل اطالق المواطنة االلمانية، ومما يقرب 
مصداقية هذا التقرير عدم اشارة الحكومة العراقية 

الى الجهة الخاطفة بأي شكل من االشكال.

فان  المعلومات  هذه  دقة  مستوى  كان  وأياً 
اسيرا  سيظل  العراق  ان  هي  الثابتة  الحقيقة 
السالح  تدعم  التي  المنطقة  في  االيرانية  للسياسة 
)الدولة(  تحكم  )لدويالت(  وتؤسس  الدولة  خارج 
السياسة  اهداف  لخدمة  الفوضى  المركزية وتنشر 
نشرته  الذي  التقرير  ولعل  المنطقة.  في  االيرانية 
بقربها  المعروفة  لالنباء  االيرانية  )مهر(  وكالة 
الهدف  )ما  عنوان  تحت  الثوري  الحرس  من 
العراق!(  في  للكاظمي  الخفية  التحركات  من 
اعالن  من  االيرانية  القيادة  غضب  عكس  الذي 
القائد  االسدي  عبدالغني  تعيين  عزمه  الكاظمي 
رئيس  موقع  في  االرهاب  مكافحة  لجهاز  السابق 
جهاز االمن الوطني حيث هاجمت الوكالة القرار 

مذكرةً الكاظمي بأن عادل عبد المهدي هو من ابعد 
االسدي فلماذا يعيده؟. هو دليل آخر على ما نقول.

الباحث  اغتيال  وقبل  الماضي  العدد  في  قلنا  كما 
يبدو  كما  تجاوز  الذي  الهاشمي  واالكاديمي هشام 
)الخطوط الحمراء لهذه الميليشيات في الدراسات 
في  الداخلي  )الخالف  عنوان  تحت  أعدها  التي 
اعتراض  الى  فيها  واشار  الشعبي(  الحشد  هيئة 
النجف  في  العليا  الدينية  المرجعية  حشد  فصائل 
افتتاح  في  )الوالئية(  الفصائل  بعض  سلوك  على 
حيث  المحررة  المحافظات  في  اقتصادية  مكاتب 
تبرير  الدراسة  حسب  المرجعية  فصائل  رفضت 
المكاتب االقتصادية بدعوى تضحيات  تلك  افتتاح 
الحشد الشعبي، كما طالبت فصائل حشد المرجعية 
في  تنشط  التي  الفصائل  بمعاقبة  السالم  وسرايا 
دراسة  تقله  لم  وما  االقتصادية(  المكاتب  مجال 
تمارس  الفصائل  هذه  ان  هو  الهاشمي  المغدور 
على  تسيطر  حيث  القانون،  عن  خارجة  اعماال 
امالك وعقارات بدون وجه حق، وتبتز المواطنين 
الزميل حسين عبد  وتتاجر بكل شيء. وفي مقالة 
الحسين في هذا العدد  اشارات واضحة الى متاجرة 
جراء  المتبقية  الحديد  بأنقاض  الميليشيات  هذه 

تدمير األبنية.
الهاشمي  دراسة  لها  اشارت  مهمة  اخرى  قضية 

وهي ان )44 فصيال من بين 67 فصيال شيعيا تقلد 
المرشد االيراني خامنئي( والتقليد هو ارتهان كامل 
المعلومات وغيرها  ان هذه  بأوامرالمرشد. ويبدو 
هي ما أودى بحياة المغدور الهاشمي على يد هذه 

الميليشيات التي كانت قد هددته صراحة.
 

الكاظمي ورئيسها يعرفون جيداً  ان  ان حكومة 
من اغتال مئات المتظاهرين في بغداد والمحافظات 
ومن خطف المواطنة االلمانية، ومن خطف وغيّب 
اآلالف من ابناء المناطق الغربية والموصل وحزام 
طائفية   أسس  وعلى  بابل  وشمال  وديالى  بغداد 
السالح  تملك  واحدة  جهة  هي  السنة،  من  كونهم 
والدعم االيراني وتستظل بمظلة )الحشد الشعبي( 
عن  عاجزون  وحكومته  الكاظمي  أن  يبدو  ولكن 
وضع حد لممارسات هذه الميليشيات التي اصبحت 

اقوى من الدولة.
)العبقري(  نصيحة  الى  الكاظمي  يستمع  فهل 
قيس الخزعلي الذي اليعرف )النيل( من )الفرات( 
للشارع  بوعوده  يفي  ام  طالبه؟  كما  و)يغلس( 
المتحدة  االمم  عبر  دولي  بدعم  ويستعين  العراقي 

النهاء السالح خارج الدولة؟

حتى اآلن يبدو ان الرجل يتكلم اكثر مما يفعل!!

لن اضيف جديدا لما كتبه الصديق الدكتور سيار الجميل  عن النخب 
العراقية التي تناولت 14 تموز 1958 في ذكراها السنوية. 

من  طرف  كل  العدد،  هذا  صفحات  على  المنشورة  مقالته  في   
االطراف قدم النظام الذي يحبه على انه )نظام مالئكة(.

 انصار النظام الملكي تحدثوا عن ايجابياته وهي كثيرة فعال، ولكنهم 
تناسوا انه هو من ارسى نظام اعدام المخالفين في الرأي والعقيدة. 
السبعاوي  ويونس  شبيب  كامل   1941 مايس  قادة حركة  اعدم  يوم 
وصالح الدين الصباغ بدعم من االنكليز، وكذلك اعدام قادة الحزب 
الشيوعي العراقي فهد وزكي بسيم وحسين الشبيبي بعد وثبة كانون 

.1948

سيقول قائل من هؤالء؟ وهل تقارن تلك االعدامات بما حصل بعد 
14 تموز؟ فأقول االعدام هو االعدام!!

أنا ال أبرر مطلقا ما حصل صبيحة 14 تموز حيث قتل الملك الشاب 
المالكة،  اقترفه، وتم االعتداء على االسرة  الثاني دون ذنب  فيصل 
كانت  فتلك  بالجثث  والتمثيل  والقتل  السحل  اعمال  أيضا  أبرر  وال 
بداية دوران )دوالب الدم( الذي لم يتوقف حتى اليوم، و لف الجميع 
دون استثناء، شيوعيين بعثيين قوميين اسالميين )الجميع( انتقم من 

)الجميع(. من استلم السلطة او من كان قريبا منها!! 

العراق بلد لم يعرف التسامح السياسي سوى في مرحلة قصيرة جدا. 
انا شخصيا اعدها افضل مرحلة عشتها في حياتي هي مرحلة الرئيس 
الراحل عبد الرحمن عارف. كان رحمه الله رجل التسامح الوحيد في 
تاريخنا السياسي، صورة من صور هذا التسامح ارسلها لي الصديق 
انها  انقلها لكم كما وصلتني ويبدو  ايام   اسعد سعد برهان بكر منذ 

متداولة كثيرا في اوساط العراقيين ..
تقول الحكاية ..

يذكر المرحوم العقيد الطيار فهد السعدون انه كان في سجن تحت 
االرض بوزارة الدفاع على خلفية اشتراكه بمحاولة انقالب عارف 

عبدالرزاق االولى عام 1965. 
 يقول: امضيت تسعة اشهر من العذاب والقهر االنساني ومصادرة 
من  اعانيه  كنت  لما  الراحة  خيار  فهو  الموت  تمنيت  حتى  االدمية 

الوحدة واالنفراد القسري بالنفس!
رئيس  ويموت  الرئاسية  المروحية  تسقط   1966 ابريل   13

الجمهورية.

الفريق عبد الرحمن محمد عارف يتولى الرئاسة بضعة ايام لعلها 
عشرة ياتي ضابط من الحرس الجمهوري، تفتح زنزانتي االنفرادية 
والحديث للسعدون .. ارافقه حتى مكتب الرئيس الجديد، قص حالق 
تكاد  التي  لحيتي  وحلق  االشعث  الكث  شعري  الجمهورية  رئيس 
الرحمن  الرئيس عبد  الغداء على مائدة  ثم كان  الى صدري،  تصل 
عارف. محاسب القصر يصرف لي رواتبي المتراكمة، الرئيس الفذ 

المتسامح الشجاع:
شتريد اتصير لك ؟ انت نقيب تريد تجي تكعد بمكاني ؟

عليكم   ويضحكون  يقشمروكم  اسكت  لي:  قال  فمي  افتح  ان  وقبل 
واول ما يصيرون بالسلطة يشمروكم بالسجن!!

سرب  قائد  ترجع  وبعدها  ترتاح  يوم  كم  لبيتكم  تروح  فهد،  اسمع 
الميج 21 المكلف بحماية سماء بغداد.

وقبل ان انصرف وقد عقدت الدهشة لساني من كرم ونبل الرئيس 
الجديد قال:

تعال اقسم على كتاب الله انك متتآمر علينه!
االخالص  على  واقسمت  الشريف  المصحف  على  يدي  وضعت 

لعبدالرحمن عارف.

حوالي التاسعة والنصف من ليلة 16 تموز 1968  ثالثة من قادة 
البعث احدهم المرحوم محمد محجوب ..

ابو احمد عدنة حركة ونريد مساعدتك!! تخرج الطائرات بارتفاع 
منخفض فوق قصر الرئيس مع الفجر!!

رفضت طبعا ..
 قلت لهم: اني اقسمت للسيد الرئيس بكتاب الله على االخالص له 

احدهم: يابة اللي اقسمت عليه مو قرآن ترة جابولك دليل تلفونات 
بغداد!!

له  الجميل  رد  يمكن  وال  معي  نبيال  كريما  الرجل  كان  يكن  مهما 
باالشتراك معكم.

احدهم اخرج سكينة صغيرة وقطع سلك التلفون!!
 اي خروج من البيت تعرف نتيجته ..

8 شباط  االوقاتي صبيحة  للقائد جالل  ما جرى  الى ذهني  حضر 
1963

 وحين خرج الثالثة كنت اشاهد من الشباك ثالثة رجال يحرسون 
داري في زيونة.

في الصباح المذياع عاد الى البيان رقم )1(. 
بالقرآن  القسم  معنى  عرف  الذي  السعدون  حكاية  انتهت  هنا  الى 
والكثيرون ال يعرفون ذلك، ثالثة اقسموا للرئيس الراحل على القرآن 
ونكثوا بالقسم، عبدالرزاق النايف قتله البعثيون شر قتلة في العاصمة 
من  يخاف  السعودية  في  الداؤود عاش عمره  وابراهيم  البريطانية، 
خياله!! وسعدون غيدان تعذب قبل موته بمرض خبيث وكان يتمنى 

الموت كل دقيقة.
العاصمة  اسرته في  الرئيس عبدالرحمن عارف وسط  حين رحل 

االردنية عمان رثيته بمقال نشر في )القدس العربي( بعنوان:
)مات الرجل الذي انصفه ربه ولم ينصفه شعبه( 

انصفه ربه النه الرئيس الوحيد الذي مات في بيته وبين اسرته، ولم 
ينصفه شعبه النه ظل ينظر اليه كرجل ضعيف النه لم يعدم احدا.

د. حميد عبدالله  العراقي  الزميل االعالمي  ان  اذكر هنا وللتاريخ 
قناة  في  االعالمي  الزميل  بينهم  الشيوعيين  من  نخبة  ان  لي  روى 
وفاته  قبل  عارف  عبدالرحمن  زاروا  مسافر  سالم  اليوم  روسيا 

واعتذروا له عن موقفهم السابق منه .. هكذا تكون الفروسية.

اوال:

العراقيـــون والتســـامح!!ثانيًا

الكاظمي والميليشيات كيف ستنتهي الحكاية؟

عبدالرحمن عارف يؤدي اليمين الدستورية بعد اختياره رئيسا 
في الصورة عبدالرحمن البزاز مرحلة التسامح في تاريخ العراق السياسي



أخيرًا:رابعًا:

هو  ودستورهم  منهجهم  وان  مسلمون  حكام  انهم  يدعون  كلهم 
وقطر  االمارات  بحكام  السعودية ومروراً  من حكام  ابتداًء  االسالم 
من  الباقية  والبقية  والعراق  والجزائر  وسوريا  ومصر  والبحرين 
حكومات العرب. ولكنهم جميعاً يصمتون صمت القبور عن الجرائم 
التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد اقلية االيغور المسلمة، وموقف 
فتركيا اشارت بشكل خجول ال  الدول االسالمية ليس افضل حاالً، 
يكاد يذكر الى اقلية االيغور الن حجم االستثمارات الصينية المليارية 
بنقد مبطن ما يجري  ايران  انتقدت  قادتها، في حين  )يعمي( عيون 
الشيوعية  الصين  مليارات  وراء  تلهث  االخرى  وهي  االيغور  مع 
مع  االقتصادية  مصالحه  اجل  من  يصمت  الجميع  )الملحدة(!! 
ان  ذلك  كل  من  واالسوأ  الصين،  في  الجديدة  االمبريالية  الشيوعية 
الدول ذات  باكستان ومصر والسعودية واالمارات والجزائر وبقية 
 2019 الماضي  العام  من  تموز  شهر  في  اوقفت  المسلمة  االغلبية 
تحركاً غربياً في االمم المتحدة يهدف الى مطالبة الصين بالسماح لـ 

تحقيق مستقل ودخول المراقبين الى تشنجيانغ.

البريطانية  )االوبزرفر(  له مؤخراً صحيفة  اشارت  تقرير  اكد  لقد 
اعده ادريان زينس الى ان السلطات الصينية تجبر النساء في اقليم 
الرفض  حالة  وفي  الحمل  موانع  استخدام  او  العقم  على  تشنجيانغ 

يتم اعتقالهن مع مليون ايغوري وغيرهم من االقليات االسالمية في 
معسكرات اعتقال تقول الصين انها )إلعادة التعليم( في حين كشف 
الصينية  السلطات  )ان  البريطانية  االذاعة  لهيئة  استقصائي  تحقيق 
مع  عالقة  بدون  ينشأوا  حتى  واسرهم  االطفال  بين  بالتفريق  تقوم 

االسالم(.

قادة الدول العربية واالسالمية المنافقون الالهثون وراء مصالحهم 
وزير  تصريح  يتابعون  وهم  الخرس  اصابهم  الصين   مع  الدنيوية 
بانتهاكات  الصين  اتهم  الذي  راب  دومنيك  البريطاني  الخارجية 
جسيمة وفادحة للحقوق االنسانية لسكانها من االيغور المسلمين حين 
االقلية  واضطهاد  القسري  العقم  حول  التقارير  )ان   BBC لـ  قال 

المسلمة يذكرنا بشئ لم نره منذ فترة طويلة(.
أجد نفسي وانا اقرأ تقارير اضطهاد االيغور  اكرر عبارة يستخدمها 
أمة  )انها  الشخصية   كتاباته  في  سعدالدين  محمد  الدكتور  الصديق 

غثاء السيل(.

االيـغور ال بواكــي لهم بين حكــام العـرب والمسلميــن!

اكثر من موضوع

السودانيون متميزون )يسارهم( طالب بالتميز 
كان  يوم  فعال  ومارسه  السوفيتي  االتحاد  عن 
اليسار العربي تابعاً لذلك االتحاد  ينفذ واليناقش 
و  السوفيت،  قبل  من  احزابه  بشأن  يطرح  ما 
وقد  وتسامحية  عالية  بثقافة  يحاور  )يمينهم( 
مع  اجريتها  صحفية  حوارات  في  ذلك  لمست 
قبل  االتحادي(   و)الوطني  )األمة(  احزاب 
عقود... هكذا عرفتهم عن قرب، خطوة الحكومة 
بتهمة االنقالب  البشير  السودانية اآلن بمحاكمة 
على حكومة منتخبة 1989 دليل آخر على هذا 
االول  يكن  لم  البشير  انقالب  ان  رغم  التميز 
عبود  إلبراهيم  انقالب  سبقه  وانما  سودانياً 
الذي  النميري  جعفر  وانقالب   1964-1959
حكم السودان منذ عام 1969 لغاية 1985 وهذا 
الحياة  الى  الموت(  )ثقافة  ادخل  االخير هو من 

السياسية السودانية وهو ما سار عليه البشير فيما 
بعد. محاكمة البشير اليوم هي االولى من نوعها 
فعسى ان تؤسس لمحاكمات الحقة للعسكر الذين 
دمروا الحياة السياسية في العالم العربي في يوم 

ما.

الســـودان مـرة آخـرى
ذكرني الناقد السوري الكبير صبحي الحديدي في الخامس عشر من تموز الماضي بالذكرى 

الثالثين لرحيل الشاعر السوري الكبير عمر ابو ريشة )1908-1990( بمقالة رائعة نشرها في 
جريدة )القدس( العربي.

التقيت عمر ابو ريشة نهاية السبعينات واجريت معه حواراً لمجلة )اضواء الكويت( التي كنت 
اراسلها يومها. قلت له قبل ان نبدأ الحوار، انا احفظ قصيدتك )أمتي( منذ كنت طالباً في المدرسة 

االبتدائية.
 طالبني بقراءة ما بقي في ذاكرتي منها فقرأتها له كاملةً )كانت الذاكرة عامرة يومها(.

 لم يتغير شيء في الحياة السياسية العربية منذ ان قال عمر ابو ريشة في قصيدته الخالدة  تلك:
أمتي هل لك بيـن االمــم      منبــر للسيف أو للقلــــــــم

وفيها قال:
أمتي كــم صنم مجـدته      لم يكـن يحمل طهـر الصنـــــــم
ال يــالم الــذئب في عدوانـه      ان يك الـراعي عـدو الغنـــــــــم
فاحبسي الشكوى فلوالك لما   كان في الحكم عبيد الدرهم 

تحية لذكرى الشاعر العمالق عمر ابو ريشة وشكرا لصبحي حديدي على مقالته. 

أمتــــي!!

االيغور في المعتقالت الصينية  مسلمون البواكي لهم !

ثالثًا:



خدما ت



أدلى المدير العام لآلثار والمتاحف في سوريا، 
وكالة  إلى  بحديث  مؤخراً،  حمود،  محمود 
إدلب  محافظة  إن  فيه  قال  الروسية،  سبوتنيك 
تضم أكثر من 800 مدينة تقع في الكتلة الكلسية 
الممتدة من إدلب إلى غربي حلب، وهذه المدن 
تعود إلى الفترة بين القرن األول والقرن السابع 
وكنيسة  دير  ألفي  من  “أكثر  وتضم  للميالد، 
أثرية، تعّرض الكثير منها للتخريب والتدمير”، 
أكثر  في  ومنحوتاتها”  حجارتها  “لبيع  وذلك 

األحيان.

موقعها  هو  وما  المنسية،  المدن  هذه  هي  ما 
هذه  استكشاف  بدأ  الواقع،  في  اآلثار؟  عالم  في 
القرن  منتصف  في  سوريا  شمال  في  “المدن” 
حتى  التالية  العقود  في  وتواصل  عشر،  التاسع 
اندالع الحرب السورية في 2011، وال ندري ما 
آلت إليه اليوم بدقّة بسبب تواصل هذه الحرب. 
في الحقبة العثمانية، شرع العالم الفرنسي، شارل 
العام  المواقع في  دو فوغيه، في استكشاف هذه 
1860، وذلك قبل أن يشغل منصب سفير فرنسا 

في إسطنبول في 1870. 

المعماري  المهندس  مع  فوغيه،  دو  تعاون 
قراءة  في  المتخصص  والعالم  توا،  دو  ادمون 
الكتابات اليونانية، هنري وليم، ودأب على نشر 
نتيجة أبحاثه بين 1865 و1871، وكان أول من 
الميتة”  “المدن  تسمية  المواقع  هذه  على  أطلق 

التي ُعرفت بها طويالً.

اآلثار  عالم  اهتمام  األبحاث،  هذه  استرعت 
بعثة  فنظم  باتلر،  كروسبي  هاورد  األميركي، 
باسم جامعة برنستون العريقة في 1890، ونشر 
هذه  ثم واصل   ،1903 في  األولى  أبحاثه  ثمرة 
بعثة  تلتها   ،1905 سنة  ثانية  بعثة  في  األبحاث 
ثالثة في 1909، ونُشرت وثائق هاتين البعثتين 

في 1929، بعد سبع سنوات على رحيله. في هذه 
الحقبة، شرع الكاهن اليسوعي، جوزيف ماترن، 
في  الميتة”  “المدن  هذه  استكشاف  في  بدوره، 
 ،1928 في  تباعاً  أجريت  أثرية  جوالت  ثالث 
الجوالت  هذه  نتيجة  وجمع  و1931،   ،1929
في كتاب صدر في بيروت سنة 1935. بعدها، 
استقّر المهندس الفرنسي، جورج تشالينكو، في 
معّمقة  أكاديمية  دراسة  انجاز  في  وبدأ  سوريا، 
كتاب  في  أبحاثه  ونشر  المواقع،  بهذه  خاصة 
القديمة” صدر في  بعنوان “قرى شمال سوريا 
1953 و1958.  بين  تباعاً  نُشرت  ثالثة أجزاء 
واتّضح أن “المدن الميتة” هي في الواقع سلسلة 
من القرى، هجرها أهلها بين القرن الثامن والقرن 
التاسع، فدخلت النسيان، غير أنها لم تتبدّل، ذلك 
وهذا  عادة،  يحدث  كما  جديد  من  تؤهل  لم  أنها 
ما يشّكل قيمتها األثرية بالدرجة األولى، إذ انّها 

حافظت على هويّتها األصلية األولى.

عمدت  أثري  منجم  إلى  القرى  هذه  تحّولت 
منتصف  منذ  توثيقه  إلى  خاصة  فرنسية  بعثة 
السبعينات. ومع تواصل أعمال هذه البعثة خالل 
العقود الماضية اتّسعت رقعة االكتشافات، وباتت 
الممتدة في شمال غربي سوريا،  الكلسية  الكتلة 
موقعاً أثرياً من أغنى المواقع الرومانية البيزنطية 
أن  القدر،  سخرية  من  العالمي.  الصعيد  على 
الموقع  هذا  إدراج  إلى  السورية سعت  الحكومة 
في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، مطلع القرن 
ثمانية  استحداث  إلى  السعي  هذا  وأدّى  الحالي، 
حدائق أثرية تمثّل ثراء هذا الميراث. وأدرجت 
منظمة اليونيسكو هذه الحدائق في الئحة التراث 
العالمي في 2011، بالتزامن مع اندالع الحرب 
الحرب،  هذه  اشتداد  ومع  سوريا.  في  األهلية 
التراث  في الئحة  المواقع  هذه  وأدرجت  عادت 

العالمي المهدد بالدمار في 2013.

اليوم، ضمن  األثرية،  سوريا  شمال  قرى  تقع 
وإدلب،  حلب  لمحافظتي  اإلدارية  الحدود 
وتتوّزع في جبال الكتلة الكلسية ووديانها، حيث 
تحتّل مساحة جغرافية تمتدّ من قورش شماالً إلى 
أفاميا جنوباً، ومن حلب شرقاً إلى وادي العاصي 
غرباً. تمتدّ هذه الكتلة الكلسية طوالً، على مسافة 
مئة كيلومتر من الحدود التركية إلى مدينة أفاميا، 
الثالثين  تتجاوز  ال  مسافة  على  عرضاً  وتمتدّ 
غرباً،  والعاصي  عفرين  سهول  من  كيلومتراً، 

إلى سهل قنسرين في هضبة حلب جنوباً. تضم 
الئحة القرى المتوّزعة على هذه الكتلة أكثر من 
700 موقع، منها 70 ُحفظت بشكل جيّد للغاية، 

وغالبيتها غير مسكونة اليوم.

احتار البحاثة في تفسير هجرة أهالي هذه القرى 
بداية  زمن  بين  آراؤهم  واختلفت  الجماعية، 
من  األخيرة  العقود  في  المواقع  هذه  استكشاف 
النصف  توثيقها في  التاسع عشر، وزمن  القرن 
دو  شارل  رأى  العشرين.  القرن  من  الثاني 
فوغيه، أن دخول اإلسالم إلى شمال سوريا، أدى 
باتلر  كروسبي  هاورد  وتبنّى  الهجرة،  هذه  إلى 
أسقط  تشالينكو،  جورج  أن  غير  التفسير.  هذا 
هذه القراءة، وأثبت أن الهجرة الجماعية تسببت 
الطرق  خريطة  تحّول  منها  عديدة،  عوامل  بها 
ترك  السكاني.  والنمو  المناخ،  وتبدّل  التجارية، 
أراض  إلى  ونزلوا  مساكنهم،  القرى  هذه  أهل 
األثرية،  المساكن  هذه  وباتت  خصوبة،  أكثر 
بعد قرون، صورة حية للحياة الريفية في الحقبة 
الممتدة من العهد الروماني إلى العهد البيزنطي.

تتألف  جبال،  سبعة  حول  القرى  هذه  تتوزع 
جبل  وهي  الكلسية،  سوريا  شمال  كتلة  منها 
وجبال  الشمالي،  القسم  في  حلقة  وجبل  سمعان 
باريشا واألعلى والدويلي والوسطاني في القسم 

األوسط، وجبل الزاوية في القسم الجنوبي. 

تحوي محافظة إدلب، التي استحدثت في عهد 
من  األكبر  الجزء  المتحدة،  العربية  الجمهورية 
الكائن  دريان  كفر  موقع  ومنها  المواقع،  هذه 
على المنحدر الشرقي لجبل باريشا، ويتألف من 
نحو 95 مبنى، كما يحوي كنيسة تعود إلى العام 
529، ُشيد مكانها جامع البلدة الحالي، تجاورها 
منها  بقيت  الخامس،  القرن  إلى  تعود  كنيسة 
الجميلة. وعند الطرف  الغربية بزينتها  الواجهة 
الشمالي الغربي لجبل باريشا، تقع دار قيتا، عند 
 50 الحدودي، وتحوي زهاء  الهوى  باب  معبر 
مسكناً، ومجموعة من الَمعاصر، وبرجاً ُشيّد في 

منتصف القرن السادس.

من  سلسلة  الزاوية  جبل  يجمع  المقابل،  في 
رويحة،  ثم  البارة،  رأسها  على  المواقع، 
البارة  ترتقي  بشلله.  مجليا،  بعودا،  سرجيال، 
معجم  في  المدينة، وهي  إلى مصاف  بمساحتها 

ياقوت الحموي “بُليدة )أي بلدة صغيرة(، وكورة 
من نواحي حلب، وبها حصن، وهي ذات بساتين 
البُليدة  هذه  تزخر  البارة”.  زاوية  ويسمونها 
والخمور،  الزيتون  ومعاصر  الحجرية  بالبيوت 
كما تحوي ثالث كنائس من الطراز البازليكي، 

وأضرحة كبيرة يعلوها هرم رباعي. 

كذلك تحوي رويحة مجموعة من أجمل المدافن، 
وكنيسة بناها المدعو بيزوس بن بادروس، كما 
تقول الكتابة المنقوشة، وهو مدفون في ضريح 
مرة  مذكور  واسمه  القرية،  هذه  أضرحة  من 
بن  “بيزوس  يقول:  يوناني  نقش  في  أخرى 
بارادوس، أقمت حسناً، تجّولت حسناً، صلّوا من 

أجلي”.

في القسم الشمالي من الجبل األعلى، تقع “قلب 
القطاع،  هذا  كنائس  أشهر  تحوي  التي  لوزة”، 
إلى  تعود  التي  األقدس  الثالوث  كنيسة  وهي 
العمارة  لؤلؤة  وتُعتبر  الخامس،  القرن  أواخر 
السورية البيزنطية. كتب هاورد كروسبي باتلر 
جمال  إليفاء  يكفي  ال  قيل  “مهما  وصفها:  في 
الزخارف  حيث  من  حقها،  لوزة  قلب  كنيسة 
األناقة  من  العظيمة  القناطر  ميز  وما  الداخلية، 
والبراعة في النقش، وما تتحلى به قنطرة قدس 
األقداس من الزينة الجذلة والمرنة معاً، وما يُكلل 
وما  الفذة،  النباتية  الرسوم  من  الصحن  ركائز 
بذل  لقد  اللطافة.  من  النحيفة  األعمدة  عليه  هي 
مهندسو هذا الصرح في تزيين داخلها جهداً أكبر 
مما بذلوه لخارجها، لكنهم لم يبخلوا على الخارج 

بالزخارف قط”.

إذا  نبالغ  بعده: “ال  ماترن من  وكتب جوزيف 
مهيب  وقع  من  الكنيسة  هذه  لداخل  ما  إن  قلنا 
الزخرف  بديع  من  به  تتميز  وما  وعظيم، 
والجمال  الهندسة  في  قمة  يجعالنها  والتزويق، 

المعماري”.

جديد  من  بُعثت  التي  الميتة”  “المدن  هي  تلك 
في نهاية القرن التاسع عشر، وباتت منجماً أثرياً 
استثنائياً في القرن العشرين، وهي اليوم مدرجة 
في الئحة “التراث العالمي المهدد بالدمار” منذ 

.2013
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إدلب.. المدن المنسية، موقعها في عالم اآلثار؟
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ومن النشاطات التي ما تزال عالقة في الذاكرة 
في  المنظمة  معكسر  إلى  لألشبال  رحلة  تنظيم 
اليمن، حيث شارك ما ال يقل عن خمسين شبالً من 
أبناء المخيم في تلك الرحلة ولقد كان لي شرف 
من  يمنعني  ولم  المطار،  إلى  األشبال  مرافقة 
السفر معهم إال ارتباطي بالسفر إلى يوغسالفيا 
الشولي  سيد  اإلخوة  بمعية  األشبال  سافر  حيث 
وأسامة النجارفي كشف معد من مكتب المنظمة 
لجوزات  بحاجة  يكونوا  ولم  الحسين،  جبل  في 
يا   - كونهم  السفر  من  أشبالنا  لُحرم  وإال  السفر 
حسرة قلبي - ال ُهم وال آباؤهم يحملون جوازات 

سفر.
وكان لوقع عودتهم دويٌّ مؤثٌر في المخيم بعد 
مخيم  نادي  الى  يقلهم  الذي  الباص  وصل  أن 
كل  وكانت  باستقبالهم.  األهالي  كان  حيث  غزة 
في  والحبة  الزغاريد،  من  رشاش  مجهزة  أم 
أن  وما  العائدين.  الىستقبال  الناراستعدادا  بيت 
األفراح  وتعانقت  إال  الباص  من  األشبال  نزل 
والزغاريد وروح النشوة والفخرألشبال فلسطين 
ومظاهر  فعادوا  يافعين  أشباالً  أرسلناهم  الذين 
الخشونة والرجولة والعز تعلو وجوههم، فأبكونا 
تحت أزيز وأهازيج الزغاريد والعناق والجميع 
ربوع  المؤزرإلى  بالنصر  العودة  موعد  يتخيل 

الوطن.
هذه هي األم الفلسطينية التي تودع ابنها الشهيد 
بالزغاريد وتستقبل ابنها العائد من رحلة واجب 

الوطن بالزغاريد، فلله درك يا أماه..!
الصدوروتُدخل  تثلج  النادي  نشاطات  كانت 
البهجة والسرور في صدورنا، ويصعب الحديث 
إلى ذكريات  الرجوع  النادي دون  عن ذكريات 
تناسق  في  والنادي  المدرسة  وكأن  المدرسة، 
وتكامل عجيبين، حيث إن نشاطات النادي كانت 
نواتها األساسية تبدأ من المدرسة على األغلب. 
كيف ال وجل من ذكرناهم والجيل الذي َخلفهم قد 

بدأت تباشير إبداعهم في مدرسة الوكالة.
بدأ  قد  الرياضة  أستاذ  شفيق  األستاذ  فكان 

المرحلة األولى، وأكمل المهمة بعده على أكمل 
وجه األستاذ خالد العموري الذي كان من سكان 
بجانب  المخيم  سكن  ولكنه  الوحدات،  مخيم 
وكان  المدرسة.  في  وقته  جل  فكان  المدرسة 
يومي  شبه  الدوام  بعد  أحياناً  التدريب  برنامج 
األسبوع.  في  أيام  ثالثة  األحيان  أضعف  وفي 
وكان األستاذ خالد شديد الشكيمة وال يتهاون في 
التدريب أو الغياب وعدم االلتزام، وبهذا كان من 
جرى إعدادهم في مدرسة الوكالة عماد الفريق 

في النادي. 

المدرسة  في  بدأت  التي  النشاطات  بين  ومن 
ولم تأخذ حظها في الظهور، لعبة الجمباز حيث 
كانت فرشات الجمباز الجلديه وحفرة القفز التي 
كانت مفروشة برمل صويلح أمام الصفوف في 
آخر المدرسة من جهة مطعم الوكالة )الطعمة( 
حيث كان يتم التدريب على القفز الطويل والقفزة 

الثالثية.
وكما   - التي  المواهب  من  كثير  هناك  وكان 
أيما  أثمرت  لربما  الرعاية  وجدت  لو   - أسلفنا 
 - ابوتيلخ  سليمان  األستاذ  أستاذنا  وكان  إثمار. 
عليه رحمة الله - أحد أولئك المبدعين في لعبة 
الجمباز وكان - عليه رحمة الله - شديد الخجل 
الحذاء  يلبس  وهو  مخيلتي  تفارق  ال  وصورته 
ضيق  الرياضة  وبنطلون  )الكاوتشه(  األبيض 

الرجل حيث لم يكن يرتدي الشورت القصير.
أيوب  منهم  المالكمين  من  فريق  للنادي  وكان 
من  كثير  في  يتحفنا  نجماً  كان  الذي  أبوعمره، 
في  النادي  عرصات  وفي  والمناسبات  األفراح 
المشي على يديه، وهي رياضة تحتاج كثيًرا من 
أبو  خليل  كان  كما  والتوازن.  والليونة  الرشاقة 
جبة أحد أعضاء فريق المالكمة، وكون رياضة 
المالكمة تحتاج الكثير من اإلعداد واإلمكانيات 
المالكمة  نشاطات  تكن  فلم  والرعاية  المادية 

تخرج خارج حدود النادي.

لشبابنا، سواء  كان  والتي  الفنية  النشاطات  أما 
من الرعيل األول أوالجيل الثاني، نصيب منها، 
فقد كان فوزي مصلح -عليه رحمة الله - يمتلك 
موهبة  في  بالحرير  تلف  وانامَل  ذهبية  أصابَع 
الرسم. أذكر أني غادرت المخيم ورسمة فوزي 
الداخل  من  للنادي  الرئيسة  الصالة  حائط  على 
جدار  تزين  فلسطين  كلمة  شكل  على  سفينة 

الصالة، كما كانت له رسومات كثيرة.
فكان حضور  اآلخر  الجانب  وأما  جانب،  هذا 
أشبال  من  شكل  فقد  المدّوي،  عابد  خليل  األخ 

الوطنية، وكان  لألناشيد واألغاني  فريقًا  المخيم 
يدربهم في مكتبة النادي عدة أيام في األسبوع، 
وكان نجماً للحفالت في المخيم بصوته الجهوري 
له ولم  الذي ظل مالزماً  الوطني  الجميل ولونه 
يحد عنه حتى هذه اللحظة، وشّكل خارج المخيم 
الغنائي  التأليف والشعر  فرقة، وذاع صوته في 
شباب  من  ككثير  خليل  نال  وربما  الوطني، 
النشاط  ذلك  عن  ليكف  أمنية  مضايقات  المخيم 
ولكن معرفتي بخليل انه أبى ومازال على العهد.
باألحداث  مليئة  فترة  الثمانينات  بداية  وكانت 
التي هزت الجميع كاجتياح الجيش )اإلسرائيلي( 
من  وكان  لبنان،  من  المقاومة  وخروج  للبنان 
واللبنانيين  الفلسطينيين  من  كثير  وقوع  نتائجه 
أسرى في معسكر أنصار، وكان للمخيم نصيب، 
األكبر مني )سامي( في األسر  أخي  حيث كان 
األصغر  أخي  وكان  الشولي(،  )رزق  األخ  مع 
أنشاها خليل لألغاني واألناشيد  التي  الفرقة  مع 
يغني  أن  خليل  بال  عن  يِغب  ولم  الوطنية، 
التدريب  معه  أحضر  يومها  وكنت  لألسرى، 
أتمالك  فلم  باإلسم  أخي  وذكر  لألسرى  وغنى 
نفسي إال ودمعي يجري مدراراً فغادرت غرفة 
المكتبة مسرعاً، فما كان من األخ خليل إال وقطع 
التدريب وتبعني محاوالً أن يهدئ من روعي... 
هذا هو مخيمنا، طيٌّب بأهله وتكافلهم وشعورهم 
تربينا  الذي  نادينا  هو  وهذا  الصادق،  األخوي 
الصداقات،  أمتن  فيه  وكّونّا  وتدربنا  وتعلمنا 
وذكرياتنا  عمرنا  لحظات  أجمل  فيه  وعشنا 

الخالدة...

اللحظة  هذه  حتى  يقدّم  مازال  الذي  نادينا 
المخيم  لخدمة  واجتماعات  وخدمات  نشاطات 
وأهله ليبقى النادي حاضنة تُخّرج فوًجا تلو فوج 
حب  أهلنا  من  ورثنا  وكما  المخيم،  بحب  يهيم 
الوطن والتمسك بكل ذرة من ترابه إلى أن يحين 
نقبل  والتحريرولن  العودة  وقت  المعلوم  الوقت 

بغير فلسطين بديال.
في النادي كان اجتماعنا لمشاهدة المباريات في 
جو احتفالي، حيث تزداد المتعة بوجود الشباب 
وكل من كان عنده معلومة أو شيء جديد يبادر 
به وتمضي الساعات الطوال في السمر ومتابعة 
األنشطة الرياضية. أما المكتبة بما فيها من كتب 
ومجالت فكان لها دور فيمن يبحث عن المطالعة
متوفرة  تكن  لم  التكنولوجيا  وسائل  إن  وحيث 
إما  االلتقاء،  مكان  النادي  فكان  للتواصل، 
لالنطالق إلى مكان آخر داخل المخيم أو خارجه 

أو لالجتماع باألصدقاء وقضاء أمتع األوقات.
أن  نرجو  لمبتغاه.  يقصده  كل  نادينا  كان  هكذا 
عهده  سالف  في  كان  كما  للجميع  منارةً  يبقى 
بعدنا  لمن  عطرا  فواحا  شذى  ذكرياتنا  وتبقى 
لنا إلى أن  لتبقى في الوجدان والشعور مالزمة 

يقضي الله أجالً كان مفعوال....

خالدة  بذكرى  القادمة  الحلقة  في  معكم  نلتقي 
أخرى

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  كاتب 
اونتاريو 

الحلقة  الثامنة  عشرة	 

جمال الشريف 	 

نشاطات النـــــادي
الجزء الثاني
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الطبيبة النفسية 
لألطفال والشباب دانييال ليمبرتس

نصائح لمساعدة الطفل 
الوحيد خالل إغالق كورونا

كورونا  فيروس  مع  التعامل  انصب 
)كوفيد-19( في الفترة األخيرة في األساس 
على التباعد االجتماعي. غير أنه في أجزاء 
من العالم يمكن تدريجيا اآلن لقاء األصدقاء 

واألسر األخرى مجددا.

إال أنه بالنسبة للكثيرين اليزال األمر بعيدا 
للغاية عن الطبيعي. وهذا ينطبق خصوصا 
إلى  حاليا  يحتاج  الذي  الوحيد  الطفل  على 

الكثير من االهتمام من والديه.  

الطبيبة  ليمبرتس،  دانييال  تنصح  لذلك 
النفسية لألطفال والشباب، الوالدين بتوفير 
مساحة ألطفالهم. وعمليا هذا يعني الخروج 
أمكن.  إن  اليوم  في  مرتين  الطفل  مع 
على  تبعث  اليقظة  تمارين  “إن  وتقول: 
إعادة االطمئنان لألطفال والوالدين. يمكنكم 
الخارج  في  واعية  أنفاس  ثالثة  تأخذوا  أن 

ومعرفة من يمكنه الزفير لفترة أطول “.
إلى  “توجهوا  أخرى:  نصيحة  وهناك 
تمارين  للممارسة بعض  المتنزهات  إحدى 
أوضاع  وهناك  وطفله.  صديق  مع  اليوجا 

بسيطة يمكن حتى لألطفال محاكاتها”.

الفيديو  مكالمات  اآلباء  يستخدم  ما  غالبا 
األطفال  مع  تواصل  على  البقاء  أمل  على 
اآلخرين واألقارب. ولكن زابينه أندرسين، 
لحماية  األلمانية  الرابطة  رئيس  نائبة 
تكون  التواصل  “وسائل  تقول:  األطفال، 
أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  جيدة 
محل  تحل  ال  ولكنه  خمسة  إلى  أربعة  من 

التواصل الشخصي”.

وتضيف: “من المحتمل تسبب االتصاالت 
األصغر  األطفال  لدى  التباسا  المصورة 
سنا”، نظرا ألن الصغار لن يفهموا لماذا ال 

يمكنهم الذهاب لمنزل الجدة. 

المصدر: وكاالت	 

حـول الدنـيـا

عن ظاهرة التشتت الذهني وضعف التركيز والنسيان

هل الناس األكثر تشتـتـا أذكى من غيرهم؟

يحيى بوناب	 

تقريرا  اإلسبانية  ثي”  بي  “أ  صحيفة  نشرت 
تحدثت فيه عن ظاهرة التشتت الذهني وضعف 
من  الكثير  منها  يعاني  التي  والنسيان،  التركيز 
بمشاكل  بالضرورة  ترتبط  ال  ولكنها  الناس 
بها  يقوم  وإنما هي حيلة  الذكاء،  قلة  أو  الذاكرة 

الدماغ لمجاراة كثرة المعلومات والقرارات.

وقالت الصحيفة، في تقريرها ، إنه كما يصنف 
عقالنيين  أو  ومنفتحين،  انطوائيين  إلى  الناس 
واندفاعيين، يمكن أيضا تقسيمهم إلى مجموعتين: 

مشتتو الذهن وأصحاب التركيز العالي.

تقف  أسباب  عدة  هناك  أن  الصحيفة  وذكرت 
تساؤالت  يثير  ما  وهو  التصنيف،  هذا  وراء 
عديدة حول ما يجعل بعض الناس يتذكرون كل 
بينما  حولهم،  يدور  ما  لكل  وينتبهون  التفاصيل 
يواجه آخرون صعوبة حتى في حفظ المعلومات 

األساسية والسهلة.
اليا  النفس  علم  في  المتخصصة  وحسب 
تختلف  كبشر  اهتمامنا  “درجة  فإن  خيمينيز، 
وتتغير حسب الظروف واألوقات، ولكن العامل 
األكثر تأثيرا على التركيز أو مدى تشتت الذهن 

هو الخيال”. 
“األشخاص  أن  األخصائية  هذه  وأضافت 
الحالمين وأصحاب المخيلة الواسعة يميلون إلى 
لوقت  اليقظة  أحالم  ورؤية  الغيوم  بين  التحليق 
يكونون  الغيوم،  بين  تواجدهم  وأثناء  طويل. 
غافلين عن الواقع، وبذلك يكون الجسم حاضرا 

بينما الذهن في مكان آخر”.

انظر إلى المحيط

نقلت الصحيفة عن األخصائي النفسي أندريس 

أكثر  انتباها  أولينا  “كلما  إنه  قوله  كوردوبا 
أصبحت  محيطنا،  في  الموجودات  للمحفزات 
ال  أدمغتنا  أن  كوردوبا  ويرى  مشتتة”.  أذهاننا 
الذين  األشخاص  ولكن  العمل،  عن  أبدا  تتوقف 
محيطهم  على  فأكثر  أكثر  تركيزهم  يوجهون 
يكونون أقل ارتباكا. وترتبط القدرة على ممارسة 

هذه المهارة بطبيعة الشخص وحالته الذهنية.

الذهني  التشتت   وأوضحت الصحيفة أن حالة 
واالرتباك ترتبط ببعض الصفات الشخصية مثل 
االندفاع، حيث ينتقل تركيز هذا النوع من الناس 
بسرعة بين المحفزات الموجودة حولهم. كما أن 
تركيزهم  كامل  الهوس يصبون  يعانون من  من 

على جوانب معينة ويتجاهلون األخرى.

 وأشارت الصحيفة إلى أنه يقال إن األشخاص 
المشتتين هم األذكى. ويعود هذا االعتقاد إلى أن 
التشتيت الذهني مرتبط بارتفاع مستوى الذكاء، 
في  العصبية  الخاليا  نشاط  من  يزيد  أنه  بمعنى 
ينسى  “ربما  إنه  خيمينيز  اليا  وتقول  الدماغ. 
الدماغ تفاصيل معينة حول حدث سابق، إال أنه 
استحضاره  فإن  ولهذا  الكبرى،  الصورة  يتذكر 

للذكريات يكون بشكل عام دون تفاصيل”.

تعني  ال  اآلراء  هذه  أن  إلى  الصحيفة  ونبهت 
أن من ال يعانون من تشتت الذهن يكونون أقل 
عباقرة  هناك  ذلك،  من  العكس  على  بل  ذكاء، 
ال يشعرون أبدا بتشتت الذهن. ومن جهته، ذكر 
كوردوبا أن أغلب األشخاص المشتتين يقومون 
بتصفية المعلومات التي تتدفق عليهم، ويختارون 
السبب،  ولهذا  لهم.  مهما  يعتبرونه  ما  فقط  منها 
الذاكرة  من  جزء  بإفراغ  باستمرار  يقومون 
من  أقل،  أهمية  ذات  المعلومات  من  والتخلص 
القرارات  واتخاذ  للتفكير  المجال  فسح  أجل 

الصحيحة، واستيعاب معلومات جديدة.

 المتابعة االنتقائية

يشمل  الذهني ال  التشتت  أن  الصحيفة  أوردت 
كل مجاالت الحياة، إذ يرتبط بنوعية المعلومات 
بتقييمها وتصنيفها. في بعض  الدماغ  يقوم  التي 
يجري  لما  االنتباه  هو  الهدف  يكون  الحاالت، 
من حولنا وجمع المعلومات، وفي حاالت أخرى 
مغايرة يكون الهدف هو االنتقاء واالحتفاظ فقط 

بالقليل من المعلومات.
 حيال هذا الشأن، قالت اليا خيمينيز: “يمكنك 
أحد  في  تماما  وتائها  الذهن  مشتت  تكون  أن 
ولكنك  الشخصية،  الحياة  مثل  الحياة،  مجاالت 
تكون نبيها في مجال آخر مثل العمل. إن العقل 
يقوم  البيانات، حيث  بشكل متحيز مع  يتصرف 

بتحليلها وتصنيفها إلى مهمة وغير مهمة”.
الحضور  انعدام  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت   
في  ضعف  أو  خلل  بوجود  يرتبط  ال  الذهني 
يتمتع  ذلك،  من  العكس  على  بل  الذاكرة. 
األشخاص مشتتو الذهن أحيانا بذاكرة قوية جدا 
وقدرة على الفهم والتذكر. وتعتبر مشكلة الشرود 
الذهني قرار يتخذه العقل بأن الشيء الذي يدور 
أن  يعني  مهم، وهذا  الوقت غير  ذلك  في  حوله 
الذاكرة أيضا تقوم بتحليل المعلومات واالحتفاظ 

بالمهم منها، وليس فقط العقل.
الشرود  أن  خيمينيز  ترى  ذلك،  على  وبناء   
الذهني في حاالت معينة قد يكون أمرا إيجابيا، 
ذاكرته  استغالل  بصدد  اإلنسان  أن  ويعني 
تخزين  من خالل  وذلك  ممكنة،  بأفضل طريقة 

المعلومات المهمة فقط. 

وهذا يعني أن الكمية الجملية للبيانات المخزنة 
في الذاكرة تكون أقل، ولكنها ذات جودة باعتبار 

أنها خضعت للتقييم والتصفية.

عربي21	 
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لم يحظ بلقب “أمير” من األدباء والفنانين العرب 
لُقب  الذي  أحمد شوقي،  الشاعر  ثالثة هم  سوى 
األطرش  فريد  والموسيقار  الشعراء”،  بـ”أمير 
العراقي  والخطاط  الطرب”،  بـ”أمير  لُقب  الذي 
الخطاطين  بـ”أمير  لُقب  الذي  ذنون  يوسف 

العرب”، واللقب األخير له مسوغات عديدة.
اكتسب يوسف ذنون، الذي رحل عن عالمنا هذه 
األيام، إضافة إلى لقب “أمير الخطاطين العرب” 
العرب”، وكان،  الخطاطين  ثانيا هو “شيخ  لقبا 
إلى جانب إبداعه في الخط، باحثا قديرا، وخبيرا 
الشخصيات  ومن  والفنون،  العمارة  في  عالميا 
القيمة،  هائلة  معرفية  كنوزا  تمتلك  التي  النادرة 
وبرحيله األسبوع الماضي  فقدت الثقافة العربية 

واحدا من أبرز أعالمها.

تجربة نصف القرن

مدينة  في  المولود  عبدالله،  ذنون  يوسف  أنجز 
الموصل عام 1932، لوحات فنية مبهرة، ومأل 
جميلة،  بزخارف  وزينها  خطوطا،  المساجد 
وأشرف على عشرات المتاحف والمشروعات، 
وألّف الكثير من الكتب في قواعد الخط العربي، 

ومبادئ الزخرفة، والتربية الفنية.

المؤتمرات  في  وألقاها  بحوثا  ذنون  كتب 
وأكاديميات  جامعات  نظمتها  التي  والندوات 
من  العديد  ونشر  وأجنبية،  عربية  ومعاهد 
المقاالت في الصحف والمجالت، وأقام معارض 
للخط العربي والزخرفة منذ عام 1961، وأسهم 
منها  ودولية،  عربية  ومعارض  مهرجانات  في 
 ،1988 عام  األول  العالمي  بغداد  مهرجان 
1990، ومعرض سحرة  والمغاربي األول عام 
في  وشارك   ،1989 عام  باريس  في  األرض 
تأسيس بعض معاهد الخط والزخرفة، مثل معهد 
باألردن،  البلقاء  جامعة  في  اإلسالمية  الفنون 
وجمعية  األردنية،  الخطاطين  جمعية  وتكوين 

الخطاطين اليمنية.

الفنان ُعرف إلى جانب إبداعاته في الخط العربي 
باحثا قديرا وخبيرا عالميا في العمارة والفنون

والعرب  العراقيين  من  طلبته  الراحل  درب 
واألتراك على الخط، وتالمذته كثيرون يصعب 
إحصاؤهم، منهم عبدالله الحساني من السعودية، 
الجنيدي  وعبدالرحمن  العودري  عبدالرقيب 
من  إبراهيم  وفرج  الغربي  الجيالني  اليمن،  من 
حميدي  األردن،  من  الحمدان  منتصر  تونس، 
بلعيد وفوزية عدنان من المغرب، حسين عيسى 
الجزائر،  من  المقبض  وصالح  حليمة  بن  ومناد 
علي البداح من الكويت، وتحسين طه من تركيا. 

لها  مشهود  والتعليمية  والفنية  العلمية  ونتائجه 
الخط  فن  تعليم  طرائق  في  واالبتكار،  بالجدة 
وتطور  نشأة  في  جديدة  نظريات  وله  وأبحاثه، 

الخط العربي.
التربية  “درس  ذنون:  يوسف  مؤلفات  ومن 
الرقعة”،”الخط  خط  قواعد  “خالصة  الفنية”، 
الكوفي”، “مبادئ الزخرفة العربية )التوريق(”، 
الخط  “قواعد  االعتيادية”،  الكتابة  “تحسين 

الديواني”، و”الواسطي موصليّا”.
اإلسالمية  الموسوعة  تحرير  في  أسهم  كما 
التركية، وموسوعة الموصل الحضارية. وكتبت 
عنه عشرات المقاالت والدراسات والكتب، منها 
“تاريخ يوسف ذنون وأعماله” للكاتب فوزي سالم 
عفيفي في مصر، و”يوسف ذنون مدرسة اإلبداع 
في الخط العربي” للكاتب والمؤرخ سعيد الديوه 
جي. وصدر عنه عدد خاص من مجلة “حروف 
عربية” تحت عنوان “يوسف ذنون: فنان الخط 
المتخصص في  العراقي  الباحث  بتقديم  وفقيهه” 
إدهام محمد حنش، عميد  الدكتور  العربي  الخط 
العلوم  بجامعة  اإلسالمية  والعمارة  الفنون  كلية 

اإلسالمية العالمية في عّمان.
كان الفنان يعتبر أن اللغة هي الكالم المسموع، 
والخط  فاللغة  المنظور،  الكالم  هو  والخط 
أن  رأيه،  في  كثيًرا،  له  يؤسف  ومما  صنوان، 
ال  األكاديمية  المؤسسات  أو  األكاديمية  الجهات 

تلتفت له!
ومن آراء ذنون أيضا اعتباره أن الكتابة بدأت 
ليؤكد  اإلسالم  وجاء  اإلسالم،  قبل  كفن  ونشأت 
النباتية  الزخرفة  الفنان  تحويل  أما  الفن.  هذا 
إلى زخرفة مجردة، فقد خلق، كما يقول، عالًما 
فصارت  بالزخرفة،  الخط  وارتبط  جديدًا،  نباتيًّا 
وجهان  والزخرفة  فالخط  فيه؛  أساسيًّا  عنصًرا 

لعملة واحدة.
خطاطا،  هناك  أن  على  الراحل  الفنان  ويشدد 

يجيد  الذي  هو  فالخطاط:  فنان،  خطاط  وهناك 
الخط بقواعده المعروفة، والفنان: هو الذي يجيد 

الخط، ولكنه يخرجه بشكل مبدع.
إبراز خطاطين  في  اآللة  أسهمت  اعتقاده  وفي 
كبار، ومع ذلك تبقى اآللة آلة، والخطاط له روح 

تنعكس على خطه.

شهادات عن الفنان

الخط روح فنية وليس تقنية فقط

في حديثه عن يوسف ذنون قال الباحث والناقد 
“يوسف  الصائغ  عبداإلله  الدكتور  العراقي 
ذنون ظاهرة كبرى في عدد من الفنون العصية 
الجميلة. فنان باتساع هذه الكلمة وعمقها وطهرها 
وإعجازها!، مثقف كبير بسعة عمالقتنا طه باقر، 
أمين،  وحسين  عباس،  وفؤاد  جواد،  ومصطفى 

وعبدالرزاق محيي الدين”.
نقصان،  دون  المعنى  بكل  عالم  “إنه  مضيفا 
لك  ويشرح  فتصعق.  الفن  تشريح  عن  يحدثك 
فتقول  وآشور،  الحضر  في  التماثيل  دالالت 
والنوع  الكم  هذا  على  وكيف حصل  نفسك:  في 
خيالء  يداخله  أو  به  ينوء  أن  دون  المعرفيين 
الزهو؟ فإذا حدثك عن تاريخ الخط العربي أذهلك 
العراق  في  المكتشفة  الطينية  للرقُم  استيعابه 
التاريخي  وتتبعه  الشام،  وبالد  واألردن  واليمن 
فال  الخطي،  لتراثنا  بنيوية  نقدات  مع  المنهجي، 
تمل اإلصغاء إليه؛ فهو ال يسمعك ما في الكتب، 
بل يجعلك في مكتشفاته وابتكاراته ونقداته! وهذه 
بثمن،  يقدر  ال  عراقي  كنز  عنه!  معروفة  سمة 

وقلما يجود الزمان بأمثاله”.
الدكتور  المصري  والباحث  الخطاط  وكتب 
عبدالسالم البسيوني مقاال بعنوان “يوسف ذنون 
الموصلي خبير الدنيا في الفنون اإلسالمية” قال 

أنجبتهم  الذين  النوادر  من  أنه  موقنًا  “أعتقد  فيه 
األمة، ممن يملكون كنوًزا معرفيّة هائلة القيمة، 
سواء في مقتنياته النادرة، أم في ذاكرته الحافظة، 

أم في خبرته الفذة”.

متابعا “إنه واحد من آباء صحوة الخط العربي 
الثالثين  السنين  في  اإلسالمي  والفن  التقليدي 
كان  الماضي  القرن  سبعينات  ففي  األخيرة، 
اليأس قد تسرب إلى نفوس الخطاطين، وعشاق 
الفنون اإلسالمية، من استمرار فن الخط، واعتقد 
موت  بعد  االنقراض،  طور  في  أنه  كثيرون 
وهاشم  تركيا،  في  اآلمدي  وحامد  حليم  العمالقة 
البغدادي في العراق، وبدوي الديراني في سوريا، 
ومحمد حسني في مصر، وأبناء جيلهم، لكن جلَد 
الصادقين،  ذنون، ومجموعة أخرى من  يوسف 
القرآني  -والحرف  عامة  اإلسالمية  بالفنون  دفع 
اإلسالمي  للفن  صار  بل  للنهوض…  خاصة- 
أوروبا  متاحف  في  حضوره  العربي  والخط 

وجامعاتها وأسواق مزاداتها”.

ووصفه الكاتب والباحث المصري الدكتور علي 
عفيفي علي غازي، في مقال له بعنوان “يوسف 
“أمير  بأنه  الموصل”،  خطاطي  شيخ  ذنون.. 
الخط وفنونه، وكبير تاريخه وشؤونه، وال يكاد 
يذكر إال ويذكر الخط العربي وجماله وأصالته، 
حوله  وللزخرفة  وروعته،  ونضارته،  وكماله 
الثمار، وروض  كثير  حالوتها وطالوتها، دوح 
الزمان،  بمثله  يجود  أن  ندر  علم  معطار،  بهي 
أحد  يمثل  المكان…  نظيره  ينبت  أن  قل  وعالم 
في  العربي  الخط  يشهدها  التي  الصحوة  رواد 

السنوات األخيرة”.

كاتب عراقي	 
)العرب( لندن	 

“لهذا لقب الراحل يوسف ذنون بـ”أمير الخطاطين العرب

عواد علي	 



عارف الساعدي	 

الدين  بهاء  عمر  السوري  للشاعر  قصيدة  في 
األطفال  عن  كثيرة  تفاصيل  نقرأ  األميري، 
لتلك  نفسه  الوقت  في  ومرثية  اللذيذ،  وصخبهم 
يجدها،  فال  عنها  يبحث  الشاعر  بدأ  التي  األيام 
غير  معها  يتفاعل  ال  قد  القصائد  هذه  مثل  إن 
المتزوجين؛ ألنها تتحدث عن تفاصيل ال يمكن 
التفاعل معها من خالل التخيل فقط، إنما الغوص 
في تالبيبها سيمنحك طاقة للتلقي. وهي ذكرتني 
كنَّا  الواحد،  عبد  الرزاق  عبد  للشاعر  بقصيدة 
قبل الزواج نتهكم عليها ألننا ال نشعر بصدقها، 

وواقعيتها المحببة، حيث يقول في مطلعها:
ال تطرق الباب تدري أنَّهم رحلوا

خذ المفاتيح وافتح أيُّها الرجل
بصراحة،  سخريتنا  مصدر  كان  المطلع  فهذا 
رجعُت  أطفاالً،  وأنجبت  تزوجُت،  حين  ولكن 
لقصيدة عبد الرزاق عبد الواحد تلك، وقد ندمت 
نص  مع  مراهقة  بسخرية  تعاملت  ألني  كثيراً 
ثم  ومن  وتعبه،  األب،  رحلة  يختصر  حقيقي 

يتركه أبناؤه بمجرد أْن يكبروا.
فقصيدة  مهند،  بعثها  التي  اإلشارة  إلى  أعود 
»عبد  وقصيدة  األميري«  الدين  بهاء  »عمر 
الرزاق عبد الواحد« رغم فخامة البناء التقليدي 
ان منغمسان في الحياة  في نصيهما إال أنهما نصَّ
ولعبهم،  األطفال،  وشغب  البيت،  تفاصيل  بكل 
التفاصيل  هذه  أنَّ  أظن  كنُت  وقد  وشكواهم، 
اليومية للبيت والعائلة ال يمكن أْن تنتجها الهياكل 
وجه  وعلى  الحداثة،  بنت  هي  إنَّما  الكالسيكية، 
أْن  الممكن  من  التي  النثر،  قصيدة  بنت  التحديد 
العائلة  فيه  تستحم  مختلف  جدول  فيها  يكون 
وتفاصيلها، فحتى النص الذي كتبه السياب عن 
ابنه غيالن »مرحى غيالن« لم يكن يتحدث عن 
باستعارات  كتب  إنما  أبيه،  مع  الطفل  تفاصيل 
حجم  من  أكبر  وتناصات  تشبيهية  وصور 
وتلقائية األطفال )ينساب صوتك في الظالم إليَّ 
كالمطر الغضير- ينساب من خلل النعاس وأنت 
ترقد في السرير- من أي رؤيا جاء؟ أي سماوة؟ 
أي انطالق...( مع العلم أنَّ الشعر العربي لم يخل 
األب  بين  ما  الحميمية  هذه  من  اإلطالق  على 
األنطولوجيات  أهم  أن  الغريب  ولكن  وأطفاله، 
الحماسة  ديوان  وهما   - أظن  كما   - الشعرية 
ألدونيس،  العربي  الشعر  وديوان  تمام،  ألبي 
خاليان تماماً من أي شعر خاص وذاتي للشاعر 
مع أطفاله، ما عدا باباً يمكن أْن يكون في جزء 
حماسته،  نهاية  في  تمام  أبو  للعائلة وضعه  منه 
النساء« وما  بـ»باب مذمة  أسماه  ولكنه لألسف 
قيلت  رثائية  أشعار  هو  اآلن  الذاكرة  به  تحفل 

ألبناء الشعراء المتوفين، كقصائد ابن الرومي، 
ورثائيات  ابنه،  رثاء  في  تمام  أبو  قصيدة  أو 
كثيرة جداً مثل هذا النوع، ولكننا لم نحفل كثيراً 
بنصوص تدّون تفاصيل األبناء، بطريقة حميمية 
مثلما فعل »أحمد شوقي« في قصيدته عن ابنته 

»يا حبذا أمينة وكلبها« حيث يقول:
يا حبذا أمينة وكلبُها
تحبُّه جداً كما يحبُّها

أمينتي تحبو إلى الحولين
وكلبها يناهز الشهرين
يلزمها نهارها وتلزُمه

ومثلما يكرمها ال تكرمه
فعندها من شدة االشفاِق
أْن تأخذ الصغير بالخناِق
في كل ساعة لها صياُح

وقلَّما ينعُم أو يرتاُح
ولكن ما فعله عمر بهاء الدين وعبد الرزاق عبد 
المختلفة  الرثاء  نبرة  أمٌر مختلف، حيث  الواحد 
عما تعودناه من رثائيات، فعمر بهاء الدين يقول 
في قصيدته والذي يُقال إن العقاد قال عنها »لو 
القصيدة  هذه  لكانت  ديوان  العالمي  لألدب  كان 

في طليعته«
أين الضجيج العذب والشغُب

أين التدارس شابه اللعُب؟
أين الطفولة في توقدها؟

أين الدمى في األرض والكتُب؟
أين التشاكس دونما غرٍض؟

أين التشاكي ما له سبب؟
ثم يستغرق األميري في تفاصيل أكثر حميمية 
وأبلغ حزناً وهي عبارة عن يوميات يعيشها كل 
في  إنها  العقاد  عنها  قال  لذلك  أطفاله؛  مع  أٍب 

طليعة الشعر العالمي، فاألميري يقول:
أين التسابق في مجاورتي
شغفاً إذا أكلوا وإْن شربوا
فنشيدهم »بابا« إذا فرحوا

ووعيدهم »بابا« إذا غضبوا
باألمس كانوا ملء منزلنا

واليوم ويح القلب قد ذهبوا
ثم يغوص األميري بعد أن يكبر أبناؤه ويتفرقوا 
بعيداُ عنه، فليس له من مفٍر إال الذاكرة واستدعاء 
في  ويكرهه  اآلن،  يتمنَّاه  الذي  األطفال  شغب 

شبابه، حيث يقول:
في كل ركن منهم أثٌر

وبكل زاوية لهم صخُب
في النافذات زجاجها حطموا
في الحائط المدهون قد ثقبوا
في الباب قد كسروا مزالجه
وعليه قد رسموا وقد كتبوا

بعدها يختمها
هيهات ما كل البكا خوٌر

إني وبي عزم الرجال أُب
هذه  يحول  أْن  استطاع  الدين  بهاء  عمر 
العالم  هذا  في  أٍب  كل  تمر على  التي  التفاصيل 
على  منها  يطل  نافذة  إلى  المزعج  هامشها  من 
ذاكرة، وكأنها مرثية أليامه التي كان يلعب بها 
دون  استطاع  أقول  عليهم،  ويصيح  أبنائه  مع 
أْن يتكلف وهو محبوس داخل الشطرين في أْن 
يصنع نصاً نابضاً بالحركة والحياة، وكأنَّ قارئه 
األبواب،  على  يرسمون  وهم  باألطفال  يمسك 
على  يتزاحمون  وهم  الجدران،  يثقبون  وهم 
الجلوس مع األب، كل هذه الحركة وغيرها كثير 
في النص، صنعها الصدق في القصيدة، وليست 
االستعارات،  أو  الشعرية،  المهارة  أو  الدربة 
وتكاد  المعتادة،  البالغة  من  خالية  القصيدة  إنما 
تخلو من الصورة الشعرية بمعناها البالغي، في 
في  كاملة هي عبارة عن صورة  القصيدة  حين 
من  أكثر  بعد  ليخرجه  صاحبه  به  احتفظ  ألبوم 
عشرين عاماً، يندب فيه تلك األيام بأقل الكلمات 
ومعبرة،  صادقة  ألنها  القلب؛  إلى  وأبسطها 
وصدق التجربة متضافر مع الهم الكوني، يجعل 
لذلك  العالم كله؛  فيه  القصيدة مناخا يشترك  من 
قال العقاد عن هذه القصيدة أنها ستقف في مقدمة 
كل  سيتلقاها  ترجمت  لو  ألنها  العالمي،  الشعر 
الناس ومن كل االتجاهات بقبول وبتفاعل كبير 

ألنها تتناول هماً إنسانياً مشتركاً.
تذكرت  عليه  اطلعُت  الذي  النص  هذا  وبسبب 
قصيدة عبد الرزاق عبد الواحد، تلك التي كنُت 
فيما  نفسي  عاقبت  ولكني  مطلعها،  من  أسخر 
ألنَّ  وذلك  نفسي؛  من  أسخر  رحُت  بأنَّي  بعد، 
ذكرت،  كما  اب  العزَّ معه  يتفاعل  ال  قد  النص 
عبد  تجربة  عن  مختلف  بصراحة  والنص 
اعتدنا  التي  التجربة  تلك  الواحد،  عبد  الرزاق 
على جرسها العالي، وعلى لغتها الفخمة، وبنائها 
المتين، وسبكها الذي ال يقبل الضعف أو الهنة، 
إال أنه هنا في هذه القصيدة يخرج عبد الرزاق 
المحترف،  الشاعر  وليس  اإلنسان  الواحد  عبد 
إلى  المحترفين  يدي  بين  الشعر  يتحول  قد  الذي 
جمرات  لحظتها  فتنطفئ  التكرار،  بسبب  عادة 
الدهشة، أعود إلى نص عبد الرزاق عبد الواحد 

حيث يقول:
ال تطرق الباب تدري أنَّهم رحلوا

خذ المفاتيح وافتح أيها الرجل
أدري ستذهب تستقصي نوافذهم
كما دأبت، وتسعى حيثما دخلوا

تراقب الزاد هل ناموا وما أكلوا؟
وتطفئ النور... لو... لو... مرة فعلوا

الدين  بهاء  غاص  كما  الرزاق  عبد  يغوص  ثم 
بتفاصيل حميمية يمرُّ بها اآلباء

ال تطرق الباب كانوا حين تطرقها
ال ينزلون إليها... كنَت تنفعُل

ويضحكون وقد تقسو فتشتمهم
وأنت في السر مشبوب الهوى جذُل

حتى إذا فتحوها والتقيَت بهم
كادت عيونك فرط الحب تنهمُل

علياء  من  يتنازل  الواحد  عبد  الرزاق  عبد 
بفخامة  أسلوبه  واندمغ  بها  ُعرف  التي  قصيدته 
أْن  بعد  بيته  الهوامش في  لهوامش  ينزل  البناء، 

كبر أوالده، وكلٌّ في جهة قد غادر يقول:
ال تطرق الباب، من يومين تطرقها

لكنهم يا غزير الشيب ما نزلوا
ستبصر الغرف البكماء مطفأة
أضواؤها، وبقاياهم بها همُل

قمصانهم، كتٌب في الرّفِ أشرطة
ة عافوها وما سألوا على األسّرِ
كانت أعزَّ عليهم من نواظرهم
وها عليها سروب النمل تقتتُل

وسوف تلقى لقًى كم شاكسوك لكي
تبقى لهم، ثم عافوهنَّ وارتحلوا

خذها لماذا إذن تبكي، وتلثمها
كانت أعزَّ مناهم هذه القبُل

مع عمر  الواحد  عبد  الرزاق  عبد  هنا  يشترك 
بهاء الدين في هذه القصيدة بخصيصة الصدق، 
البيوت  بالغة  إنَّها  المعتادة،  البالغة  وليست 
التي تفرغ، وبالغة الحنين الذي ينزف، وبالغة 
كبروا  الذين  األطفال  بحركة  تنوء  التي  الذاكرة 
بسرعة، وغادروا بسرعة، هذه البالغة فرضتها 
بجوهر  فغيرت  المعالجة،  الموضوعة  طبيعة 
عبد  الرزاق  فعبد  نفسه،  الشاعر  لدى  الكتابة 
الواحد وعلى الرغم من محافظته في هذا النص 
في  العراقيين  طبيعة  وهذه  العالي،  البناء  على 
يوظف  أْن  استطاع  فإنه  يبدو،  ما  على  الكتابة 
وفي  أٍب  كل  على  يمر  الذي  اليومي  الهامش 
أو تشبيهية،  كل يوم، من دون صور استعارية 
األطفال وعراكهم  تفاصيل  الذي يصنع من  فما 
من  خالية  وهي  عالية؟  شعرية  وصراخهم 

االستعارات والصور التي اعتدنا عليها؟
والمختمر  باللغة  الملفوف  الصدق  هو  إذن   
بالتجربة سينتج خبزة ساخنة في تنور القصيدة، 
عندها فقط سنعترف بأّن »أجمل الشعر أصدقه«، 
وبأنَّ الصدق في القصيدة هو االستعارة الكبرى 
التي ال تضاهيها أكثر الصور مهارة، وبأي شكٍل 

من أشكال الكتابة.

)الشرق االوسط( لندن   	

قصــائد اآلبــاء عـن األبنــاء

بدر شاكر السيابعبد الرزاق عبد الواحد عمر بهاء الدين األميري أحمد شوقي
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كانت  التي  الصبية  صوت  الليل  سكون  شق 
تسارع الخطى نحو األربعين من سنينها، الفتاة 
خرجت من زنزانة تسمى بيتا تطلب النجدة من 
أيدي  تنجدها  لم  ولكن  السبيل.  عابري  قلوب 
أبناؤه  فيه، ولم يستطع  الذي تربت  الحي  أهالي 
ظهر  على  لوجودها  لحظة  آخر  التقاط  إال  لها 
موتا  يوثق  يتيم  فيديو  مقطع  في  األرض  هذه 
التي  الشرف. هذه أحالم  األردنية  قارعة  على 
قرب  وجلس  الحياة  في  حلمها  والدها  أجهض 

جثتها يحتسي شايا أسود من قلبه.
أما في الشارع المقابل فثمة صبية بعمر البراعم 
وقفت على شرفة منزل، أخذت نفسا عميقا، ثم 
أعلنت عزوفها عن عالم مضطرب عقليا وهوت 
أثر  ال  معنفا  جسدا  لتترك  الشرفة  من  بنفسها 
النهاية  حتى  قاومت  بروح  وترتقي  عليه  للحياة 
من ظلم األسرة. ليتضح بعد التشريح أن إسراء 
إسراء  هذه  وإخوتها.  والدها  بيد  مقتولة  ماتت 
غريب الفلسطينية التي سرت بروحها الى جوار 
رب رحيم  معلنة قرفها من حياة ظالمة وقلوب 

حقودة. 

ودعت  الحلوة،  األيزيدية  الصبية  خليل  دعاء 
ومجموعة  وعمها  خالها  يد  على  الغض  شبابها 
من أقاربها في كردستان العراق رجما بالحجارة 
قوانينهم  يطبقون  )إنهم  يذكر  سبب  أي  دون 

الخاصة(.
أن  قدرها  كان  أيضا  المصرية  الشابة  دعاء 

رجل  من  زواج  ثمرة  بطنها  وفي  الحياة  تودع 
على  غيرته  حملته  عقليا،  مضطرب  مهزوز 
ازهاق روح المسكينة لشكوكه في سلوكها رغم 

أنها منقبة وال تخرج من بيتها إال معه. 
بالد  كل  وفي  ومؤلمة  كثيرة  كثيرة  القصص 
التفاصيل  الخصوص،  وجه  على  وبالدنا  العالم 
يقبل  من  آدمية  في  وتشكك  إنسانيتنا  في  تطعننا 
يكون  الدافع  أن  والحقيقة  الشرف.  بدافع  الظلم 
على األغلب يفتقر الى الشرف . إذ يكون بسبب 
أمام  زوجته  طعن  الذي  أحمد  فعل  كما  المال 
إعطاءه  رفضت  ألنها  الصغيرة  ابنتها  أنظار 
راتبها الشهري. أو يكون لعدم تمكينها من إرثها، 

أو بسبب شكوك ال صحة لها. 

الكارثة أن الفتاة في بالدنا ضلع قاصر، و ما 
تزال الجاهلية معششة في عقول أبناء مجتمعها، 
حيث تباع وتشترى بعقود ومهور، تداس وتحرم 
من حقوقها الشرعية، ثم تقطف روحها إذا ما قدر 
لها ولي أمرها هذا القصاص بمؤازرة مجتمعية 

وتواطؤ حكومي تحت أنظار قانون أعمى.

يوما  للتعنيف  تتعرض  لم  اإلناث  نحن  منا  من 
أو  بالشرف  يتذرع  أخ  أو  قاس  والد  من  سواء 
منا  من  المعنى.  مطاط  على شرف  يتكئ  زوج 
لم تطالب بالمكوث في بيتها )فذلك خير لها من 
لم  منا  من  وإغوائهم(.  الرجال  أمام  الخروج 
المجتمع  لرغبات  واالنصياع  بالسكوت  تطالب 
وضد  بالية  كانت  لو  حتى  والتقاليد  واألعراف 
األديان. أذكر أن صديقتي العزيزة أخبرتني أن 
الذكور وحرم  والدها كتب كل ما يملك ألوالده 
واسم  اسمه  على  حفاظا  األرث  من  اإلناث  
العائلة، مع العلم أن بناته جميعا يعملن ويكسبن 
أكثر  وبحاجة  مادي  دعم  الى  وبحاجة  عيشهن 
الى إنصافه وحبه وعدله. هذا األب نفسه عندما 
القيام على خدمته ألنهن  بناته  مرض طلب من 
بذلك وليس زوجات األبناء، )ومن أجل  األحق 

رضا الله أيضا(.
متناقض،  عالم  نعيش،  الذي  هذا  مجنون  عالم 
الدكتور  قال  فكما  االنسانية.  أهليته  في  مشكوك 
من  خرجنا  “نحن  محمود:  مصطفى  المرحوم 
ما  ولكننا  سكانها،  مالمحنا عن  وتغيرت  الغابة 
نزال نملك مخالب تحت أظفارنا، أي اننا ما نزال 

نحتفظ بالوحش تحت جلودنا. 

القانون هو الحل، القانون الذي يدوس على كل 
ويحفظ  يحمي  الذي  القانون  البالية،  المعتقدات 
الحقوق، القانون العادل، القانون الذي يفهم لغة 
النظر عن  المرء بغض  العصر ويحترم كرامة 
يده  ويقطع  القاتل  يجرم  الذي  القانون  جنسه، 
القانون الذي يشمل كل ما  العدالة،  الغادرة بحد 
ومال  وعرض  لدم  حدود  من  األديان  في  جاء 
المتطورالذي ال يرتكز  الناضج  القانون  اآلخر، 
المجتمع  أفراد  لكل  يتسع  والذي  العرف  على 
بالد  في  للنساء  إذ ال عزاء   .... بمساواة وعدل 
ال قانون ينصف أرواحهن المزهقة غدرا فيها. 

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو 

بانة القاسم	 

)مراد الداغستاني بين الفن أحالم منتصف الليل
البصري والتشكيل الفوتغرافي(

تاريخ  لتوثيق  الكبير  مشروعه  ضمن 
دراسات  عبر  العراق  في  الفوتغراف  فن 
تحليلية العمال الفنانين الكبار في هذا الفن  
اصدر الفنان والناشر هيثم فتح هللا عزيزة 
الفن  بين  الداغستاني  الجديد)مراد  كتابه 

البصري والتشكيل الفوتغرافي( .
والفنان مراد الداغستاني )1984-1917(  
يعد من ابرز فناني الفوتغراف في العراق 
معرضا   90 من  بأكثر  حياته  في  شارك 
على  وحصل  وخارجه  العراق  داخل 
شهادات تفوق من المانيا والبرازيل وفرنسا 
على  حصل  ،كما  ويوغسالفيا  والصين 
طليعة  وكان  البرازيل  من  االبداع  شهادة 
العالم منحوا هذه  فوتغرافيين في  فنانين   8

الجائزة .

للفنان هيثم فتح هللا 
عزيزة
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مي أبو صعب | القسم العربي في 	 
راديو كندا الدولي

قد  إنّه ربّما  إيغويان  أتوم  الكندي  المخرج  قال 
عندما   األفق”  في  يدور  ما  بشيء  يكون “شعر 

أخرج فيله “ضيف الشرف” العام الماضي.
من  مجموعة  الكندي   المخرج  رصيد  وفي 
فيلم  و  أرارات  و  إكزوتيكا  بينها  من  األفالم 
ترشيحين  على  حصل  الذي  الحلوة  اآلخرة 

لألوسكار.

واستوحى المخرج الكندي فيلمه ضيف الشرف 
عام  دخله  الذي  المطاعم  مجال  في  عمله  من 

.2004

من  أفالمه  شخصيّات  من  العديد  واستوحى 
العالقة بين أصحاب المطاعم ومفتّشي األغذية، 
ومن تجربته مع أشخاص مثل مفتّشي الجمارك 

وعمالء التأمين ومدقّقي الضرائب.
إثارة  األكثر  هم  األغذية  مفتّشي  أّن  والحظ 
يعمل في مطعم  ابنه كان  أّن  لالهتمام، ال سيّما 
فرنسي  حيث حّول مفتّش األغذية حياة الشيف 

األنيق الذي يعمل فيه إلى جحيم.
“اعتدت سماع هذه القصص من إبني. وشعرت 
أّن ما يحدث شديد التطّرف. وشعرت أّن هناك 
أتوم  الكندي  المخرج  شخصيّات”:  صراع 

إيغويان.

مفتّش  بها  يتمتّع  التي  السلطة  إيغويان  وأدرك 
األغذية إلغالق مطعم  في حال اختار ذلك، وأّن 
هناك فرصا كثيرة للفساد، ولكّن  األمر  لم يكن 

كذلك في هذه الحال.

فيلم ضيف الشرف:
في  تجربته  ضوء  على  إيغويان  أتوم  وطرح 
منها  واستوحى  كثيرة،  أسئلة  المطاعم  مجال 
العالقات  يروي  الذي  الشرف”  “ضيف  فيلمه 
المتشابكة  و المأزومة بين مفتّش أغذية متسلّط 

)جيم( وابنته )فيرونيكا( مدّرسة الموسيقى التي 
تّم سجنها بسبب سوء سلوك جنسي مع طالب.

صاحب  من  تحّول  الذي  جيم  يستهدف  و 
يملكها  التي  المطاعم  أغذية،  مفتّش  إلى  مطعم 

مهاجرون.
و يكتسب عمل جيم المتمثّل في حماية الجمهور 
من المرض و في إغالق المطاعم التي ال تلتزم 
بالمعايير، صدى إضافيّا خالل جائحة كوفيد19- 
تحدّيات  مواجهة  على  المطاعم  أرغمت   التي 
ماليّة وصحيّة وتحدّيات السالمة كما يقول أتوم 

إيغويان.
لنا  يكون  أن  تطّورنا،  في  غريب  وقت  “إنّه 

أنظمة  هشاشة  مدى  نفهم  حيث  كهذه،  شخصيّة 
الكندي  المخرج  لها”:  حاجتنا  ومدى  المطاعم، 

المرّشح لجائزتي أوسكار أتوم إيغويان.
إلى  كذلك  الشرف  ضيف  فيلم  قّصة  وتتطّرق 
األسئلة  طرح  من خالل  والعدالة  العرق  مسألة 

حول هيكليّة السلطة وإلى أّي مدى ينبغي تغيير 
القواعد وضبطها وتفسيرها كما يقول إيغويان.

ولم يكتب  المخرج الكندي فيلمه عندما أدرك 
أنّنا سوف  نصل إلى هنا كما قال.

و قد عرض إيغويان فيلمه  ضيف الشرف في 
سبتمبر  أيلول  في  السينمائي  البندقيّة  مهرجان 

الماضي.
“أعتقد أّن المثير لالهتمام عندما تكتب فيلما أو 
قمت  في حال  أنّه  تتصّوره،  عندما  أو  تخرجه، 
بعملك بشكل جيّد، ربّما تشعر بأّن هناك أشياء ما 

في الجو”: المخرج الكندي أتوم إيغويان.

تصوير الفيلم في هاملتون أونتاريو:
في  هاملتون  مدينة  في  الفيلم  تصوير  تّم  وقد 
من  كبيرا  عددا  تضّم  التي  أونتاريو  مقاطعة 
المطاعم الشرق أوسطيّة. ورّكز المخرج الكندي 
المولود في مصر ألبوين أرمنيّين، على اختالل 
توازن القّوة بين مفتّش األغذية اإلنكليزي الشديد 
المضطّرين  المطاعم  وأصحاب   ، الحماس 

إلرضائه خوفا منه.
واالنقسامات  االستعمار  إلى  الفيلم  ويتطّرق 

العرقيّة واإلثنيّة.
موقع  في  األغذية  مفتّش  إّن  إيغويان  ويقول 
أنّه  المطاعم  باستمرار ألصحاب  ويردّد  مميّز، 
مكان  من  تكون  أن  هو صعب  كم  تماما  يدرك 
ذلك  من  شيئا  يعرف  ال  الواقع  في  ولكنّه  آخر، 

حسب قول المخرج الكندي.
تجربة  يدرك  أنّه  المفتّش  يعتقد  حين  وفي 

أصحاب المطاعم، إاّل أنّهم يخافون جدّا منه.
زالت  ما  المطاعم  من  العديد  أّن  إلى  ويشار 
أنّها  مقفلة في كندا بسبب جائحة كوفيد19-، أو 

تعمل بقدرات محدودة.

“الكثير من ثقافة مطاعمنا مغلق، ونفتقد ذلك. 
كّل  مميّزا.  البلد  هذا  يجعل  مّما  مهّم  جزء  إنّها 
جلبها  يتّم  التي  المختلفة  الغذائيّة  الثقافات  هذه 
أتوم  الكندي  المخرج  االجتماعي”:  النسيج  إلى 

إيغويان.
ومن المناسب الحديث عن كّل هذه األمور وعن 
كّل ما يتعلّق بطريقة تفكيرنا في أنفسنا ومجتمعنا 

قال المخرج الكندي اتوم إيغويان.

)وكالة الصحافة الكنديّة/ سي بي سي/ 	 
راديو كندا(

فيلم ضيف الشرف: المخرج الكندي أتوم إيغويان “شعر بشيء ما في األفق”

سمير بن جعفر |  القسم العربي في 	 
راديو كندا الدولي

أتوود  مارغريت  الكندية  الكاتبة  انضّمت 
من  نحو  إلى  داود  كمال  الجزائري  والكاتب 
رسالة  على  وقعوا  العالم  عبر  مثقّفًا   150
الفكري  التعصب  تزايد  من  تُحذر  مفتوحة 
في  “معاييرنا  يضعف  الذي  واأليديولوجي 
لصالح  االختالفات  وقبول  المفتوح  الحوار 

االمتثالية اإليديولوجية”.

في  نُشرت  التي  المفتوحة  الرسالة  تأتي 
مجلة هاربر األمريكية،  وسط جدل حول ما 
 )Cancel Culture( اإللغاء  بثقافة  يسمى 
عند  هجوًما  البارزة  الشخصيات  تواجه  حيث 

مشاركة آلراء مثيرة للجدل.
ومن بين الُموقِّعين، نجد الكاتب السوري خالد 
البريطانية  بوتر،  خليفة ومؤلفة سلسلة هاري 
 ، رشدي  سلمان  والكاتب  رولينغ   ك.  ج. 
تشومسكي  نعوم  والفيلسوف  اللغات  وعالم 
وآخرين  كاسباروف  غاري  الشطرنج  وبطل 
الذين  والناشطين  واألكاديميين  المفكرين  من 

الليبرالية  الثقافية  المؤسسات  أن  من  يحذرون 
تواجه “لحظات حرجة”.

بين  ومن  أتوود،  مارغريت  إلى  وباإلضافة 
المعلق  نجد  اآلخرين،  الكنديين  الموقعين 
مجلة  في  والكاتب  فروم،  ديفيد  السياسي 
نيويوركر مالكولم جالدويل ، والزعيم السابق 

إغناتييف  مايكل  الكندي  الليبرالي  للحزب 
والناقد األدبي والكاتب جيت هير.

وتقول الرسالة: “تكتسب القوى غير الليبرالية 
قوي  حليف  ولها  العالم  أنحاء  جميع  في  قوة 
حقيقيًا  تهديدًا  يمثل  الذي   ، ترامب  دونالد  في 
للمقاومة  للديمقراطية”. “لكن يجب أال يُسمح 
بالتشدد في عقيدتها أو في اإلكراه الذي يستغله 

الديماغوجيون اليمينيون بالفعل.”
اإلدماج  أن  من  المفتوحة  الرسالة  وتحذر 
الذين  النشطاء  إليه  يسعى  الذي  الديمقراطي 
يطالبون بالعدالة العرقية واالجتماعية ال يمكن 
المناخ  ضد  بصراحة  تحدثنا  إذا  “إال  تحقيقه 
غير المتسامح الذي يطغى من كال الجانبين.”

للمعلومات  الحر  “التبادل   : الرسالة  تقول 
واألفكار وهو شريان الحياة لمجتمع ليبرالي ، 

أصبح أكثر تقييدًا”.

المتطرف،  اليمين  من  هذا  نتوقع  كنّا  “بينما 
في  أوسع  نطاق  على  الرقابة  انتشار  نرى 
ثقافتنا: عدم التسامح مع اآلراء المتعارضة ، 
القضايا  حل  إلى  والميل  التشهير   من  رواج 
المعقدة في شكل من اليقين األخالقي األعمى”.
“نحن  بالقول:  رسالتهم   الموقّعون  وختم 
والحرية  العدالة  بين  زائف  خيار  أي  نرفض 
الذي ال يمكن أن توجد الواحدة دون األخرى 
مجااًل  لنا  تترك  ثقافة  إلى  نحتاج  “ككتاب   .“

للتجربة ، والمخاطرة ، وحتى الخطأ”.

)راديو كندا الدولي / سي بي سي (	 

رسالة تدعو لحماية حّرية التعبير

الكنـدّية مـارغريت أتــوود والجــزائري كمــال داود من بين المـوّقعين عليها

 Elevation Pictures مشهد من فيلم ضيف الشرف للمخرج الكندي أتوم إيغويان

مارغريت أتوودكمال داود 
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دراسة جديدة تكشف فوائد 
“الكركم” في قتل الفيروسات

كشفت دراسة علمية جديدة، عن فوائد مادة 
“الكركم” في قتل بعض الفيروسات القاتلة، 
المعدة  التهاب  فيروس  بمكافحة  وتحديدا 

واألمعاء.

موقع  نشرها  التي  الدراسة  نتائج  وذكرت 
“food” ، أن “الكركم له خصائص عالجية 
قتل  المركب  لهذا  ويمكن  صحية،  وفوائد 
إلى  الفتة   ،”TGEV فيروس  جزيئات 
الخاليا  معالجة  على  ركز  البحث  فريق  أن 

التجريبية بواسطة “الكركم”.

في  ساهم  “الكركم”  أن  الدراسة  وأكدت 
إلى  وأدى  الفيروس،  جزيئات  عدد  تقليل 
النبات  هذا  أن  على  مشددة  تثبيط خطورته، 
العشبي يمتلك إمكانيات كبيرة في الوقاية من 

عدوة فيروس التهاب المعدة واألمعاء.
ولفتت إلى أن “الكركم” يمنع تكرار بعض 
أنواع الفيروسات، بما في ذلك فيروس حمى 
فعاليته  جانب  إلى  الكبد،  والتهاب  الضنك 
والبكتيريا،  عام  بشكل  لالتهابات  كمضاد 
منخفضة،  الجانبية  آثاره  أن  إلى  منوهة 
ويساعد في مكافحة الفيروسات التي ال يوجد 

لها لقاحات فعالة.

الدراسة،  في  المشاركون  الباحثون  وقال 
إن النتائج الجديدة لفوائد “الكركم”، ال تزيل 
أهمية التحليل المستمر لخصائص هذه المادة، 
من أجل استشكاف اآلليات المحتملة له ضد 

الفيروسات القاتلة.
امتالك  أظهرت  سابقة،  دراسات  وكانت 
بمعالجة  تتعلق  صحية،  لفوائد  “الكركم” 
المفاصل”،  و”التهاب  “الصدفية”، 
واالنفلونزا”،  البرد  و”نزالت  و”الربو”، 
إضافة إلى قدرته على تحفيز جهاز المناعة، 

ومساعدته في التئام الجروح.
ويعد “الكركم” عالجا طبيعيا جرى اكتشافه 
قبل مئات السنين، عن طريق الطب الصيني 

والهندي القديم.

 المصدر : عربي-21 يحيى عياش	 

وظائفهم  تتطلب  الذين  األشخاص  من  كنت  إن 
أن  األغلب  فعلى  المنزل،  من  العمل  الجديدة 
طاولة  على  المحمول  الكمبيوتر  جهاز  تستخدم 
عادية، أو طاولة المطبخ، أو على سريرك. ومن 
المحتمل أيضاً أنك لست في وضع صحي مناسب. 
إذا كنت تقوم بذلك لفترات قصيرة فقط فال داعي 
األسابيع  وتحول  كورونا  جائحة  مع  ولكن  للقلق، 

إلى أشهر فمن المحتمل أن الحال سيطول.

فالخبر  البدني  باإلجهاد  بالفعل  تشعر  كنت  وإذا 
جسمك  إضرار  إلى  تؤدي  قد  أنك  هو  السيء 
الظهر  آالم  مثل  منهكة،  هيكلية  عضلية  بإصابة 
أو  الرسغي  النفق  ومتالزمة  والكتفين،  والرقبة 

حتى تجلط األوردة.

مجلة  قدمتها  التي  العشرة  النصائح  هذه  إليك 
“التايم” حتى تستطيع الحفاظ على صحتك وتقلل 

من آالم الظهر أثناء عملك:

1- ضع جهاز الكمبيوتر أمامك بشكل أفقي

اجعل شاشتك على ارتفاع مريح، حتى ال تضطر 
إلى النظر لألسفل. إذا كانت لديك شاشة منفصلة 

أو كنت تستخدم كمبيوتر محموال، فقد تضطر 
صندوق  أو  الكتب  من  كومة  على  لوضعه 
لرفعه إلى وضع مريح ويكون أمامك مباشرة.

2-  ضع جهازك إلى جانب نافذة مشرقة

حتى تقلل فرص إجهاد العين من الوهج، ال تعمل 
وظهرك إلى النافذة ألن الضوء القادم من الشمس 
في  وأنت  تعمل  وال  الشاشة.  على  وهجاً  سيسبب 
وجه النافذة مباشرة ألن عينيك ستتأثر من الضوء.

3--  اعرض الوثائق الورقية على حامل مستندات

على  األوراق  تضع  أو  أيباد،  جهاز  من  تقرأ  ال 
رقبتك  ثني  عليك  سيتعين  ألنه  المكتب،  سطح 
باستمرار، حاول  وتحريك رأسك ألعلى وألسفل 
اآليباد  وضع  أو  رأسي  مستندات  حامل  استخدام 

على حامل.

ارتفاع  على  الماوس  أو  المفاتيح  لوحة  ضح    -4
مريح أمامك.

إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح وماوس وقمت برفع 

الشاشة إلى المستوى المناسب لك، فتأكد من وضع 
ساعديك ويديك على استقامة، وتأكد من أن تكون 
الماوس.  استخدام  عند  جسمك  من  قريبة  ذراعك 

حتى ال تنهك أعصاب يديك وأكتافك.

5- ال تستخـدم مسند المعصـم

قد يبدو أنه يوفر الدعم، لكن وضع أي شيء تحت 
معصميك يضيف ضغطاً على أوتار ثني األصابع 
خطر  من  يزيد  مما  المتوسط  العصب  وعلى 

متالزمة النفق الرسغي.

واستخدام  الماوس  الكتابة/  بين  بدل    -6
الميكروفون لإلدخال الصوتي.

اإلدخال الصوتي جدي لمعظم النصوص ورسائل 
البريد اإللكرتوني. هذا يعطي ذراعيك ومعصميك 

ويديك وقتاً للراحة.

7- اجلـس على كـــرسيك

الجلوس في وضع مستقيم  تحاول  ال 
تنحني  وال  تماماً 

لألمام 
مثل 

تأكد  السلحفاة. 
يمكنك  أنه  من 

على  الجلوس 
بشكل  كرسيك 
لوحة  إلى  مريح 
والماوس.  المفاتيح 
الكرسي  كان  وإذا 
ال يحتوي على دعم 
الظهر،  ألسفل  جيد 
وسادة  فاستخدم 
ملفوفة  منشفة  أو 
أسفل  خلف 
ظهرك، إنه بديل 

رخيص وافضل من ال شيء.

أو  األرض  على  مسطح  بشكل  قدميك  أرح   -8
استخدم دعامة القدم

فاستخدم  األرض،  إلى  تصل  ال  قدميك  كانت  إذا 
صندوقاً أو وسادة أو كومة من الكتب كمسند للقدم. 
ال تضع رجليك للخلف أسفل الكرسي وال تدعهما 
على  ضغطاً  يشكل  هذا  ألن  الهواء،  في  يتدليان 
الساقين  أسفل  إلى  الدم  تدفق  من  ويحد  الفخذين 

والقدمين ويزيد من خطر اإلصابة بجلطة.

9- حدد الوقت الذي تعمل فيه على سريرك

السرير هو أسوأ مكان للعمل، ولكن إذا كان وال بد، 
وسادة  لتريحه، وضع  خلف ظهرك  وسادة  فضع 
طاولة  اشتري  أو  الكمبيوتر.  لرفع  حضنك  على 
منخفضة للكمبيوتر المحمول لتضعفها فوق ساقيك 

حتى تتمكن من استخدامه دون إجهاد رقبتك.

ألعمال  طويلة  لفترات  الوقوف  تجنب   -10
الكمبيوتر

الذين  األشخاص  من  العديد  هناك 
الخيار  هو  الوقوف  أن  يعتقدون 
يعني  ال  ذلك  لكن  األفضل ألجسامهم، 
أن  حيث  اليوم.  طوال  واقفاً  تظل  أن 
الجلوس  من  أكثر  يتطلب طاقة  الوقوف 
الدوري  الجهاز  على  أكبر  ضغطاً  ويضع 

والساقين والقدمين.

الوقوف  أن  كما 
يزيد  طويلة  لفترات 
مخاطر  من 
لذا  الدوالي. 

حاول 
أن 

وتمشي  تقف 
تمدد  دقيقة،   30 إلى   20 كل 
الدموية  الدورة  لتعزيز  وتحرك 

وإرخاء العضالت.

   10  نصائح للحفاظ على صحتك وتقليل آالم الظهر أثناء عملك في المنزل
ال تحـاول الجلـوس في وضع مستقيم تمامًا وال تنحني لألمام مثل السلحفاة

مجلـة “التــايـم  :  



د. قيس أبوطه	 

هل تعرف الفرق بين الجين و DNA و RNA و الكروموسوم؟
وهـل ممكـن ان نعيـش مئـة عــام وأكــثر!!

تناولت  الماضية  الثالثة  األشهر  خالل 
موضوعات تتناسب مع الواقع الذي نعيش فيه، 
وأعني كوفيد ١٩. وأعتقد انني سوف أعود للكتابة 
عن الكورونا مستقبال ألن مشكلة الكورونا سوف 
تستمر مقلقة العالم أجمع. ولكنني اليوم رغبت ان 
الناس  من  كبيرة  يهم شريحة  لموضوع  اتطرق 
الستين والسبعين من  ُكثر تعدوا  ومنهم اصدقاء 

العمر وأنا واحد منهم. 

عام  مئة  بلغوا  اشخاص  عن  نسمع  عندما  اننا 
أو اكثر، نندهش ونعتقد أن ذلك أمر نادر، وانه 
يجدر بنا ان نتعرف على اسلوب حياتهم وما إذا 

كان هناك أسرار وراء ذلك العمر الطويل. 

في أيامنا هذه، و مع تقدم علوم التغذية والطب 
فإن  الرياضة،  وتشجيع  الصحية  والرعاية 
أعمار  على  سلباً  تؤثر  كانت  كثيرة  امراضا 
الناس، أصبحت تشفى او تتحسن مع هذا التقدم 
من  كثير  في  العمر  معدل  زاد  وبذلك  الطبي. 

بلدان العالم.
يحققوا  أن  هو  والعلماء  العلم  طموح  ولكن 

لإلنسان الحلم بان يعمر مئة عام وأكثر.
إن األخبار كل يوم تحمل المزيد من التقدم في 
هذا المجال، وأن العلماء استطاعوا الوصول الى 
مراحل متقدمة من االكتشافات في علوم الوراثة 

والعوامل التي من شأنها إطالة عمر اإلنسان.

التدخل الجيني إلطالة العمر

في  التعبيرات  بعض  ببساطة  أوضح  دعوني 
علم الوراثة.

الخاليا  ماليين  من  مؤلف  اإلنسان  جسم       
الخلية،  نواة  توجد  خلية  كل  وسط  وفي  الحية، 
التي  الوراثة  عوامل  توجد  النواة  هذه  في 
يوجد ٤٦  نواة  الكروموسومات، في كل  تسمى 
من  و٢٣  االب  من  موروثة   ٢٣ كروموسوماً، 
األبوين  نحمل صفاٍت من  اننا  يعني  االم، وهذا 

بنسب متفاوتة.

من هذه ال 23 زوجاً هناك  22 زوجاً تتحكم 
في كل ما ترثه من أبويك، و زوج واحد يتحكم 

في جنس اإلنسان ذكراً ام انثى. 
كل كروموسوم يحمل حوالي 22500 جين او 

موروثة. 
صغير  جزء  كروموسوم  كل  نهاية  في  يوجد 
أعطاه العلماء اسم: تيلومير. و هذا التيلومير هو 

الجزء الذي يهمنا اليوم. 
     اذا نظرنا الى شكل الكروموسوم من خالل 
يأخذ  انه  نجد  خاص  الكتروني  ميكروسكوب 
حرف  في  خط  كل   .)X( اكس  الحرف  شكل 

يَُسمى “ديزوكسي  بيوكيميائي  ُمَرَكب  اكس هو 
ال  اذن   .)  DNA( او  أسيد”،  ريبونيوكليك 

DNA هو نصف الكروموسوم.

ُمَرَكب الـ DNA  يشبه السُّلم، ولكن عمودي 
بعضهما  حول  يلتفان  بل  متوازيين  ليسا  السلم 
مادة  من  يتكونان  العمودان  حلزوني.  بشكل 
أما  الفوسفوريك.  وحمض  كربوهيدراتية 
كل  فإن  العمودين  بين  الدرجات  او  العوارض 

البروتينات  هذه  من  اثنين  من  تتكون  درجة 
وثايمين   ،)Adenine( ادينين   وهي:  االربعة 
وسايتوسين    ،)Guanine( و   ،)Thymine(

)Cytosine(. )انظرالرسم(
مددنا   وإذا  DNA هو شكل حلزوني،  إن  قلنا 
يبلغ  طوله  فإن  الحلزوني  الشكل  هذا  سحبنا  أو 

مترين تقريبا.

كل  في   ,DNA من  أجزاء  فهي  الجينات  اما 
DNA يوجد حوالي ٢٢٥٠٠ جين. إذن في كل 
التي  الجينات  هذه  توجد  الجسم  خاليا  من  خلية 
ان  نجد  وهكذا  وعملها،  وظيفتها  الخلية  تورث 
صناعة  هي  مثال  الكظرية  الغدة  خاليا  وظيفة 
هرمون الكورتيزون. وخاليا بيتا في البنكرياس 

تصنع اإلنسولين وهكذا…
نصف  انه   .RNA الـ  عن  البعض  يسأل  وقد 

DNA  طولياً. )انظر الرسم.(

في  الصغير  الجزء  هناك  آخرا  وليس  وأخيرا 
تيلومير  علميا  يسمى  الذي    DNA كل  نهاية 
)Telomere(، وهو الجزء الذي يهمنا في هذا 

المقال )انظر الرسم(.

ويصغر  يقصر  التيلومير  ان  العلماء  اكتشف 
تدريجياً مع تقدم العمر، وان هناك عالقة مباشرة 
بين طول التيلومير وصحة االنسان وتجدد خاليا 
الجسم والعمر. فعندما يقصر التيلومير فان خاليا 

الجسم ال تتجدد، بل تشيخ وتمرض، وهكذا جسم 
االنسان. فعمر اإلنسان يعتمد على صحة خالياه 

و تجددها.
انزيم  اكتشاف  إلى  ادى  اإلكتشاف  هذا 
عند  التيلومير  وتنشيط  إطالة  يمكنه  متخصص 
حيوانات التجارب في المختبرات، وعندما حقنوا 
إطالة  أمكنهم  اإلنزيم  بهذا  التجارب  حيوانات 

اعمار هذه الحيوانات.

هذه  تطبيق  هي  المنتظرة  التالية  الخطوة  ان 
االكتشافات على اإلنسان، وبالتالي تتجدد خاليا 
الجسم وتعود الى نشاطها وقوتها وتقل األمراض 
ان  لنا  يمكن  وهكذا  الناس،  أعمار  تقصر  التي 

نعمر سعداء مئة عام او اكثر.

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

دراسة حديثة تكشف فوائد الشاي
األخضـر وعالقتـه بـالكـوليسترول

لندن- وكاالت	 
 

كشفت دراسة حديثة عن الفوائد الصحية 
لشرب الشاي األخضر، وآثاره على الوقاية 

من أمراض القلب واألوعية الدموية.

مكتبة  في  بحثية  ورقة  وقالت   
 11 حددوا  الباحثين  إن   ،”Cochrane“
 821 مجموعه  ما  مع  سريرية،  تجربة 
للشاي  الصحية  الفوائد  لفحص  مشاركا، 

األخضر.

 وأكد الباحثون أن الشاي األخضر يخفض 
واألهم من  الكلية،  الكوليسترول  مستويات 
 ،)LDL( الضار  الكوليسترول  ذلك، 
الشاي  أن  إلى  تشير  أدلة  إلى  وتوصلوا 
عوامل  على  إيجابية  تأثيرات  له  األخضر 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر 

الدموية.

من  يزيد  األخضر  الشاي  أن  وذكروا 
قدرة مضادات األكسدة في الدم، ما يحمي 

الكوليسترول الضار من األكسدة.

التغذية،  مجلة  في  نُشرت  دراسة  وفي 
بحسب “RT”، حلل الباحثون العالقة بين 
استهالك الشاي األخضر والوفيات الناجمة 
الدموية  واألوعية  القلب  أمراض  عن 

والسرطان وجميع أسباب الوفاة.

وحللوا بيانات 40530 شخصا، وخلصوا 
عكسية  عالقة  له  األخضر  الشاي  أن  إلى 
القلب  أمراض  عن  الناجمة  الوفيات  مع 

واألوعية الدموية.

البريطانية  الوطنية  الصحة  إدارة  وتقول 
التمارين  من  دقيقة   150 ممارسة  إن 
أن  يمكن  األسبوع،  في  المعتدلة  الرياضية 

تحسن مستويات الكوليسترول.
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الصـحـة نـبـــع  
السعــــادة والجمــــال

د. خالد الخيري االدريسي	 
القسم الثاني

لقد تطورت معلوماتنا لدرجة اصبحنا معها اقرب 
ما نكون  لفهم حقيقة االمر. من هنا أرجو ان اوفق 
في تقديم ما توفر لدي من معلومات وخبرة تتجاوز 
على  فهمه  يسهل  بسيط  قالب  في  عقود،  خمسة 
تهديه  منارةً  له  المتخصص، ويشكل  القارئ غير 
االمان،  بر  الى  الموحشة  العلمية  الظلمة  هذه  في 
الصحة  ميناء  الى  المطاف  نهاية  في  به  وتصل 
االمراض  من  الكثير  وتجنبه  والحيوية،  والنشاط 

والشيخوخة المبكرة.
لقد ارشدنا العلم الى أن تقنيات التغذية السليمة هي 
اإلنسان  لتمكين  االن   حتى  اكتشفت  وسيلة  اقوى 
من الوصول الى بر االمان، حيث الصحة المثالية 
هي  فالصحة  المتميز،  والعقلي  العضلي  والنشاط 

نبع السعادة والجمال.
إليضاح ما نحن بصدده بالنسبة للجسم، اسمحوا 
باستمرار.  يتكرر  بسيط  بمثال  استشهد  بان  لي 
البساطة  متناهي  الجهاز  ذلك  وهي  فالسيارة، 
بالمقارنة مع الجسم، يصر مصنعوها على ارفاق 
كتابين من مئات  الصفحات هما “مرشد المستعمل 
ال  معظمنا  ان  الدورية”. صحيح  الصيانة  وكتاب 
لدى  فسد  ما  إصالح  السهل  من  ولكن  يقرأهما، 
بينما  معدودة،  بدراهم  ميكانيكي  ورشة   اقرب 
يولد االنسان بجسم غاية في التعقيد وال  يولد معه 
“مرشد لالستعمال والصيانة الدورية”، واي خلل 
يحصل الحقاً، ال يمكن إصالحه إال ما ندر. فكل ما 

يقدمه الطب حاليا ان هو اال ترقيع او سباكة.
العربية  باللغة  المقاالت  هذه  كتابة  قررت  لقد 
القارئ  هو   يهمني  ما  ان  اولها  عدة،  آلسباب 
العربي ابن جلدتي الذي أكّن له كل الحب وعرفان 
الجميل، وأرجو له الصحة والسعادة والعافية. أما 
الشعوب االخرى فال تعدم كتابها وعلماءها الذين 
هم  احرى من غيرهم باالهتمام بشعوبهم. وكذلك 
وانضجها،  اللغات  كل  فوق  عندي  العربية  اللغة 
الله  كرمها  التي  الوحيدة  واللغة  قومي  لسان  فهي 

وانزل بها القرآن الكريم.
استميحكم عذرا ان اثقلت عليكم بعض الشيء في 

المقاالت التالية، ولكن المعلومات التي سأتعرض 
لها أساسية من أجل ما نصبو إليه من هدف عظيم. 

أرجو من القارئ التحلي بالصبر.

لمحة عامة

عنصرين  في  المعاصر  االنسان  مشكلة  تتمثل 

هما:
بجسمه 	  تتعلق  لحقائق  معرفتة  عدم  أ- 

وكيفية عمله ونوع الطاقة الالزمة التي يحتاج لها 
وتناسب جسمه وتجنبه مضاعفات الغذاء الخاطئ.

للتغيرات 	  جسمه  مالءمة  ب-عدم 
الحضارية  المتسارعة منذ بدء العصر الفالحي.

 	
لقد صمم جسمنا لمالءمة العصر الحجري )وراثيا 
الحضارة  ان تطورت وسائل  ما  ولكن  وتفاعليا(. 
الرخيصة  الطاقة  على  الحصول  له  َسَهلَْت  حتى 
المشبعة لغريزة الجوع ومالئة للبطون. وهذا ادخل 

أدخله  ما  مع  االنسان  قلب  على  والسرور  البهجة 
من ضرر فادح.

الحضارية،  للتغيرات  االنسان  جسم  لمواكبة 
يحتاج إلى مئات اآلالف ان لم يك ماليين السنين، 
الحياة  واساليب  الحضارة  وسائل  تطور  تم  بينما 
خالل حقبة قصيرة جدا من الزمن )ال تتعدى عشرة 

االف سنة(، فأدّى هذا إلى خلل عظيم في معادلة 
الجانب  هذا  عن  وتعبر  والتوفر.  والنوع  الحاجة 
االمريكي  الرئيس  ان   “ تروي  امريكية”  “ملحة 
في واشنطن العاصمة أراد االجتماع برئيس الهنود 
الحمر المقيم في والية واشنطن، فارسل له طائرته 
الخاصة. لما وصلت الطائرة الى مطار العاصمة 
)بعد خمس ساعات( هبط “البك شيف” من الطائرة 

وجلس تحت سلمها. 

ابلغه المرافق “سيدي لقد وصلنا” فرد عليه البك 
لم  روحي  ولكن  جسدي  “نعم وصل  قائال:  شيف 

تصل بعد، علي انتظارها هنا حتى نلتقي ومن ثم 
ألجسامنا،  فعال  حصل  ما  هذا  المسيرة”.  نكمل  
وفرت لنا الحضارة اسبابا من الرفاهية الكاذبة لم 
يكن جسمنا جاهزا لها. رحم الله “البك شيف” فإنه 

كان ادرى بجسده منا.

في العصر الحجري، كان على االنسان ان يسير 
ويهبط  الجبال  يصعد  وان  االميال  تلو  االميال 
الوديان من اجل الحصول على ما يسد به الرمق، 
دجاجة مثال او ارنب او غزال، وفي بعض االحيان 
كان هو يصبح الفريسه فيلتهمه اسد او نمر. وان 
كان يريد فاكهة اوخضارا، عليه التوجه الى الغابة. 
االفريقية  الدول  بعض  في  الحال  هو  هذا  زال  ما 
)وربما امريكا الجنوبية(، ولقد خبرت هذا بنفسي 
في عام 1975 اثناء انعقاد مؤتمر الوحدة االفريقية 
في اوغندا، حيث كنت مرافقا للقائد معمر القذافي. 
االوغندي  الشعب  ان  تجوالي  اثناء  في  الحظت 
فقير جدا، ولكني لم اشاهد متسولين. سألت مرافقي 
ثقة:  بكل  فاجابني  الظاهرة،  هذه  عن  االوغندي 

“لماذا نتسول؟! 

إن من يجوع منا يذهب الى الغابة ويحصل على ما 
يريد”. وال يفوتني ان أنّوه بان حياة البادية )خارج 
النمط من  هذا  مثال على  النفط( هي اصدق  دول 
الحياة، ومن هنا اختفت البدانة وحلت الصحة )في 
َم جسمنا.  هذا الجانب على االقل(. لهذه الحياة ُصّمِ
العضلي  المجهود  اقترن  السابقين  المثالين  وفي 

الصحي بندرة الغذاء.

يتبـع	 

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

نتائج  العلمي   ”sciencealert“ موقع  نشر 
مع  تتوافق  مادة  تطوير  عن  يكشف  جديد  بحث 
الغضروف الطبيعي ويمكن استخدامها كبديل في 

حال اإلصابات والشيخوخة.
أن  الغريب  من  “ليس  تقريره  في  الموقع   وقال 
اصطناعي  بديل  على  للعثور  العلماء  يكافح 
للغضروف الطبيعي في الركبة. غضروف الركبة 
هي مادة بيولوجية لها خصائص مذهلة فهي تجمع 
ما بين خصائص الوسادة الناعمة والحاجز القوي 

للحفاظ على مفصل الساق من األذى”.
الحل  إلى  وصلنا  أننا  يبدو  “ولكن  وأضاف: 
أنهم  الباحثون  يعتقد  حيث  انتظاره،  طال  الذي 
تتوافق  مادة  تطوير  أخيراً  استطاعوا  قد  ربما 
أجسامنا،  في  الموجود  الطبيعي  الغضروف  مع 
ويمكن استخدامها كبديل بعد التعرض لإلصابات 

أو في الشيخوخة”.
ديوك:  جامعة  من  وايلي  بن  الكيميائي  ويقول 

“قمنا بصنع أول هيدروجيل له نفس الخصائص 
الميكانيكية للغضاريف”.

هذا من شأنه أن يفيد عددا كبيرا من األشخاص، 

حيث أنه يحدث أكثر من 790 ألف عملية استبدال 
هذه  عام.  كل  في  المتحدة  الواليات  في  للركبة 
ثم  ومن  سنوات  لعدة  استخدامها  يمكن  المادة 

استبدالها مرة أخرى.
تخيل أنك تستطيع استبدال الغضروف التالف فقط 
دون االضطرار إلى التخلص من مفصل الركبة 

بالكامل.
حتى اآلن تم اختبار عدم سمية الهيدروجيل فقط 
ضد الخاليا التي تنمو في المختبر. الخطوة التالية 
هي معرفة ما إذا كان يمكننا زراعتها بشكل آمن 
على  تجربتها  يمكن  فقط  ذلك  وبعد  األغنام،  في 

البشر.
الجديدة  المادة  هذه  تظهر  المطاف،  نهاية  في 
لألولئك  والواعدة  المبشرة  النتائج  من  الكثير 
الذين يعانون من آالم الركبة. قد يتمكنوا يوًما ما 
دون  الطبيعية،  حالته  إلى  المفصل  استعادة  من 
قصير  أو عمر  طويلة  تعاف  أوقات  إلى  الحاجة 

للغضروف البديل.

لندن- عربي21	 

نتـائج بحث جديـد

تطوير مادة تتوافق مع الغضـروف الطبيعي ويمكن استخدامها كبديل في حال اإلصابات والشيخوخة
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حقائق حول دور بدائل )هرمون الذكورة(

هل يؤدي رفع مستويات »التستوستيرون«... لتحسين حياتك الجنسية؟
يلعب هرمون التستوستيرون دورا محوريا وكبيرا 
وأكثرها  أدواره  أبرز  أن  بيد  الرجال،  صحة  في 
ورفع  الجنسية  للدوافع  تعزيزه  في  يكمن  أهمية 

مستوى األداء الجنسي لدى الرجال.

هرمون  ببدائل  العالج  أن  األبحاث  أظهرت 
التستوستيرون يمكن أن يحسن من النشاط الجنسي 
لدى الرجال بصورة عامة ويعزز الرغبة الجنسية 

لدى الرجال األكبر سنا.

الهرمون والجنس	 

التستوستيرون  هرمون  مستويات  تميل 
testosterone في الدم إلى االنخفاض مع التقدم 
مرحلة  في  القصوى  ذروتها  تبلغ  إذ  العمر،  في 
البلوغ المبكر، ثم تواصل االنخفاض بنسبة تصل 
من  بدءا  سنوي  أساس  على  المائة  في  واحد  إلى 
األحيان  بعض  وفي  تقريبا.  األربعين  سن  بلوغ 
أو مرض ما  إثر إصابة،  انخفاض مفاجئ  يحدث 
الكيميائي،  للعالج  التعرض  أو  العدوى(،  )مثل 
العقاقير  بعض  تناول  أو  اإلشعاعي،  العالج  أو 

الدوائية.

لمستويات  التستوستيرون  هرمون  هبوط  ومع 
منخفضة للغاية، يمكن أن يعاني الرجال من ضعف 
الجنسية مع ضعف )ارتخاء( في  الرغبة  عام في 
االنتصاب. ومن شأن انخفاض مستويات الهرمون 
الحالة  بالتعب، وتغير  الشعور  أيضا في  أن تسهم 
العضلية،  الكتلة  )ضمور(  وانخفاض  المزاجية، 

وفقدان قوة العظام.

مستويات  على  المحافظة  الرجال  ألغلب  ويمكن 
خالل  التستوستيرون  هرمون  من  وكافية  معتبرة 
البقاء في صحة  إن  إذ  سنوات أعمارهم األخيرة، 
هرمون  مستويات  تدني  إبطاء  في  يساعد  جيدة 
كبار  من  العديد  يفكر  ذلك،  ومع  التستوستيرون. 
هرمون  ببدائل  العالج  في  الرجال  من  السن 
التستوستيرون كوسيلة من وسائل تعزيز مستويات 
نضوب الهرمون في الجسم. ومن الطبيعي االعتقاد 
قد  التستوستيرون  هرمون  ببدائل  العالج  أن  في 
إضافة  مع  سنهم  بصغر  يشعرون  الرجال  تجعل 

قدر من الحيوية والنشاط إلى حياتهم الجنسية.

بدائل عالجية	 

لكن، هل األمر بمثل هذه البساطة المذكورة آنفا؟ 
وهل من شأن العالج ببدائل هرمون التستوستيرون 
 testosterone replacement therapy
المساعدة في حل المشكلة فعال؟ اإلجابة الموجزة 

على ذلك هي: ربما، وإنما بطريقة معينة فقط.
باصاريا،  زاد  شاه  الدكتور  يقول  بدء،  ذي  بادئ 
والشيخوخة  الرجال  صحة  لقسم  المعاون  المدير 
التابعة  للنساء  بريغهام  مستشفى  لدى  واالستقالب 
أن  إدراك  الرجال  على  )يجب  هارفارد:  لجامعة 
يرجع  لن  التستوستيرون  هرمون  ببدائل  العالج 

بالزمان إلى الوراء(

بعض  )رغم  قائال:  باصاريا  الدكتور  وأضاف 
الدراسات المحدودة التي أجريت على كبار السن 
ببدائل هرمون  العالج  الرجال قد أظهرت أن  من 
العضلية  الكتلة  تحسين  على  يعمل  التستوستيرون 
أن  بيد  الوهمي،  العالج  مع  المقارنة  عند  وقوتها 

هذه الزيادة لم تتحول إلى تحسين الوظيفة الجسدية. 
وعالوة على ذلك، فإن التجارب اإلكلينيكة الكبيرة 
التستوستيرون  ببدائل هرمون  العالج  أن  تثبت  لم 
تعزيز  أو  الجنسية  الحيوية  تحسين  إلى  يؤدي 

الذاكرة لدى الرجال(.

أن  األبحاث  أظهرت  أخرى،  جهة  ومن  ولكن، 
أن  يمكن  التستوستيرون  هرمون  ببدائل  العالج 
بصورة  الرجال  لدى  الجنسي  النشاط  من  يحسن 
الرجال األكبر  الجنسية لدى  الرغبة  عامة ويعزز 
سنا الذين تعتبر مستويات هرمون التستوستيرون 

عندهم منخفضة بصورة واضحة.

بيد أنه حتى هذا التأثير محدود وغير متسع المجال. 
فلقد خلص تحليل استخالصي في عام 2017 نُشر 
 Current Opinion in Urology دورية  في 
إلى  البولية(،  المسالك  طب  في  الراهن  الرأي   )
التستوستيرون قد أسفر  أن العالج ببدائل هرمون 
الجنسية وتحسن حالة ضعف  الرغبة  عن تحسين 
االنتصاب لدى الرجال الذين يعانون من انخفاض 
مستويات هرمون التستوستيرون مع وجود ارتخاء 

متوسط في االنتصاب لديهم.

وأثبت العالج ببدائل هرمون التستوستيرون فائدة 
يستجيبون  ال  الذين  الرجال  لدى  خاصة  بصفة 
ضعف  لمشكلة  المعالجة  العقاقير  إلى  بسهولة 
أو  )الفياغرا(،  »سيلدينافيل«  مثل  االنتصاب 
»فاردينافيل« )ليفيترا(، أو »تاداالفيل« )سياليس(

ببدائل  العالج  أن  الباحثون  أضاف  ذلك،  ومع 
الرجال  يساعد  ال  ربما  التستوستيرون  هرمون 
المستوى  يعانون من ضعف االنتصاب من  الذين 
في  الحاالت،  هذه  مثل  ففي  الشديد.  أو  المتوسط 
التستوستيرون  هرمون  انخفاض  يكون  ال  الغالب 
الرجال،  عند  االنتصاب  لضعف  المسبب  هو 
عقاقير  مثل  األخرى  العالجية  العقاقير  وتكون 
عالج ضعف االنتصاب هي األكثر فاعلية في مثل 

هذه الحاالت.

المعرضون لإلصابة	 

هل أنت مرشح لإلصابة؟ عليك التحدث مع طبيبك 
المعالج إن ساورك القلق بشأن انخفاض مستويات 
حياتك  على  تأثيره  ومدى  التستوستيرون  هرمون 

األعراض  استعراض  شأن  ومن  الجنسية. 
الصباح  في  الدم  اختبارات  إجراء  مع  المصاحبة 
تؤكد  أن  الدم  في  الهرمون  مستوى  لقياس  الباكر 
الطبيعي  )النطاق  بحالتك.  الخاص  التشخيص 
لهرمون التستوستيرون في الدم يتراوح من 300 

إلى 1000 نانو غرام لكل ديسيلتر(

العالج  على  للحصول  الوسائل  من  العديد  هناك 
وصفها  ما  إذا  التستوستيرون  هرمون  ببدائل 
الطبيب المعالج: عن طريق الحقن، أو عن طريق 
الالصقات التي تستخدم ليال، أو عن طريق الهالم 
المستخدم يوميا على أعلى الذراعين أو الكتفين أو 

الفخذين.

هرمون  بحقن  العالج  يتم  التقليدية،  الناحية  ومن 
مرة  الكبيرة  العضلية  الكتل  في  التستوستيرون 
الحقن  شأن  ومن  أسبوعين.  أو  أسبوع  كل  واحدة 
أن تؤدي في كثير من األحيان إلى ارتفاع مستوى 
هرمون التستوستيرون بعد الحقن مباشرة، ويالحظ 
قبل بضعة  يعاود االنخفاض بصورة واضحة  أنه 
يؤدي  أن  ذلك  شأن  ومن  التالية.  الحقنة  من  أيام 
إلى تأثير أفعواني على الحالة المزاجية، والطاقة، 

والرغبة الجنسية.

وخيار العالج األحدث عبارة عن جهاز يقوم بحقن 
غرار  )على  الجلد  تحت  التستوستيرون  هرمون 
حقن األنسولين لمرضى السكري( مرة كل أسبوع. 
وهذه الطريقة في غالب األحيان هي أكثر تكلفة من 

الحقن العضلي المنتظم.

ولنأخذ في االعتبار أنه حتى مع اإلصابة بانخفاض 
مع  الدم  في  التستوستيرون  هرمون  مستويات 
هرمون  ببدائل  العالج  فإن  المتعددة،  أعراضه 
طبيبك  نصائح  أولى  تكون  ال  قد  التستوستيرون 

المعالج.

يؤدي  الزائد  الوزن  فقدان  فإن  المثال،  على سبيل 
لديك.  التستوستيرون  هرمون  إنتاج  ارتفاع  إلى 
الدوائية قد يسفر  العقاقير  كذلك، فإن تبديل بعض 
عن رفع مستوى هرمون التستوستيرون في الدم. 
بعض  في  وحدها  تساعد  ربما  التغيرات  وهذه 
المصاحبة  األعراض  من  التخفيف  على  األحيان 

للمرض.

 مخاطر صحية محتملة	 

من شأن العالج ببدائل هرمون التستوستيرون أن 
المحتملة، وينبغي  المخاطر الصحية  يشكل بعض 
عليك مناقشة األمر مع الطبيب المعالج. على سبيل 

المثال:

»كثرة الكريات الحمراء« )احمرار الدم( 	 
فيها  الجسم  ينتج  حالة  هي   Erythrocytosis
الكثير من خاليا الدم الحمراء، األمر الذي قد يرفع 
من مخاطر اإلصابة بالسكتات الدماغية والنوبات 

القلبية.

النوبات القلبية. خلصت دراسة، نُشرت في 	 
عدد سبتمبر )أيلول( من عام 2019 لمجلة الطب 
األميركية، إلى أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 45 عاما وأكثر ويعانون من انخفاض هرمون 
ببدائل  للعالج  خضعوا  والذين  التستوستيرون 
أعلى  مخاطر  يواجهون  التستوستيرون  هرمون 
القلبية  بالنوبات  لإلصابة  المائة  في   21 بنسبة 
والسكتات الدماغية )حتى مع عدم اإلصابة بكثرة 
الكريات الحمراء( وذلك خالل العامين األولين من 
االستخدام عند المقارنة بالرجال الذين ال يواظبون 
وال  التستوستيرون.  هرمون  ببدائل  العالج  على 
اإلكلينيكية  التجارب  نتائج  إلى  حاجة  هناك  تزال 

الكبيرة.

سرطان البروستاتا. الرابطة ما بين العالج 	 
مخاطر  وارتفاع  التستوستيرون  هرمون  ببدائل 
اإلصابة بسرطان البروستاتا ليست واضحة تماما. 
ومع ذلك، فقد نُشرت دراسة على اإلنترنت بتاريخ 
22 يونيو )حزيران( من عام 2018 بواسطة مجلة 
»بلوس وان«، وخلصت إلى عدم وجود عالقة بين 
واإلصابة  التستوستيرون  هرمون  ببدائل  العالج 
الشديدة بسرطان البروستاتا بين أكثر من 58 ألف 
رجل تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 89 عاما. لكن، 
ومرة أخرى، ال بد من إجراء المزيد من األبحاث 

للتثبت من األمر.

)والية 	  كمبردج  األوسط(  )الشرق   : المصدر 
ماساتشوستس األميركية(: 

الرجل«، 	  صحة  »مراقبة  هارفارد  رسالة 
خدمات )تريبيون ميديا(
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أم  الغربيون  يُسميه  الذي  الحيوان 
ألف قدم هو ذاته ذاك الذي نُطلق عليه 
في  األقل  على  أو  العربية،  البالد  في 
سبعة  أو  وأربعين  أربعة  أم  بعضهـا، 
يمتلك  ولكنه  المظهر،  في  وسبعين 
زوجين من األرجل في كل قطعة من 
في  كما  واحد  زوجٍ  من  بدالً  جسمه 
علّي  يعترض  وقد  وأربعين.  أربع  أم 
اللُغَويون لقولي يمتلك أم ألف قدم بدالً 
إنما  أني  ذلك  في  وحجتي  تمتلك  من 

َعنيُت الحيوان. 

إلى  ومجموعته  الحيوان  هذا  ويعود 
تضم  التي  األرجل  مفصلية  شعبة 
مجموعة  أكبر  بذلك  لتكون  الحشرات 

حيوانية، بل وأحيائية، على اإلطالق.
في  الحيوان  لهذا  متحجر  على  ُعثر 
اإلسكتلندية.   Kerrera كيرارا  جزيرة 
ويعود تاريخه إلى ما قبل 425 مليون 
يعود  متحجر  أقدم  بهذا  وهو  سنة، 
لكل  متحجر  أقدم  هو  بل  لمجموعته، 

حيوانات اليابسة. 

وقد أطلق العلماء على الحيوان االسم 
 .Kampecaris obanensis العلمي 
سبقت  أخرى  حيوانات  تكون  وقد 
اليابسة،  إلى  االنتقال  في  هذا  حيواننا 

ولكنها لم تترك وراءها أي متحجر.
سنتيمتر   2,5 الحيوان  طول  بلغ 
كما  جسمه،  وكان  واحدة(  )بوصة 
من  مكوناً  المتحجر،  صورة  تظهر 
في  األرجُل  تُحفظ  ولم  عديدة.  قطع 

على  يتغذى  كان  أنه  ويعتقد  المتحجر. 
على  ُعثر  فقد  المتحللة.  النباتية  المواد 
تعود  ذاته  الموقع  نباتية في  متحجرات 

إلى الفترة نفسها. 
موضوع  الحيوان  يكون  وبانتقاله، 
المقال قد سبق انتقال الحيوانات الفقرية 
من  عددٌ  وتبع  لها.  ومهد  اليابسة  إلى 
في  الحيوان  هذا  األخرى  الالفقاريات 
االنتقال إلى اليابسة بعد حوالي عشرين 

مليون سنة. 

ظهرت الغابات ذوات األشجار العالية 
مماثلة  فترة  بعد  وازدهرت  ونمت 

وغزتها الحشرات والعناكب. 
أول  أن  العلماء  فيرى  الفقريات،  أما 
اليابسة، كان حيواناً  إلى  انتقل منها  ما 
برمائياً تطور من أسماك ذوات زعانف 
قبل  مياهاً ضحلة  تستوطن  كانت  قوية 
هذا  ومن  سنة،  مليون   375 حوالي 
والطيور  الزواحف  نشأت  البرمائي 
والثدييات التي استعمرت اليابسة وعاد 

بعضها إلى الماء.

الحيوان  هذا  أن  القطع  يمكن  هل 
حيوان  أول  فعالً  كان  المقال  موضوع 
واعتماداً  الجواب،  اليابسة؟  إلى  انتقل 
)األحافير(،  المتحجرات  سجل  على 
يقول بهذا، وبه سيأخذ العلم حتى يظهر 
ما يفند االدعاء ولن يتم ذلك إال بتسجيل 

جديد.
)البالد( 	  كتاب  أسرة  اكاديمي من 

لندن اونتاريو

المصادر:

	 Will Dunham: Millipede 
from Scotland is world›s oldest-
known land animal
	 
	 https://ca.reuters.com/

article/environmentNews/
idUKKBN2360RD
	 Scientists find oldest fossil 
of a land animal
	 https://zukus.
net/202006//scientists-find-
oldest-fossil-of-a-land-animal/

العلماء يجدون متحجرات ألقدم حيـوانات اليـابسة
كائن شبيه بـ أم ألف قدم عاش قبل 425 مليون سنـة

شريحة للدماغ قادرة على هوامش علمية
عـالج االكتئاب واإلدمان..

الحرة / ترجمات - واشنطن	 

إيلون  األميركي،  الملياردير  أكد 
شركته  تعمل  تكنولوجيا  بأن  ماسك، 
تتمثل  إنتاجها،  على  لينك”  “نيرا 
الدماغ،  في  زراعتها  يتم  بشريحة 
بعالج  المساعدة  على  قادرة  ستكون 

اإلدمان واالكتئاب.
وقال ماسك في تغريدة له على تويتر 
حد  على  ومروع  رائع  هذا  “بالتأكيد. 
أو فكرنا به كان  سواء. كل ما شعرنا 

إشارات كهربائية”.

معرض  في  تغريدته،  ماسك  ونشر 
إليه  أحدهم  وجهه  سؤال  على  رده 
يمكن  “هل  فيه:  قال  الموقع،  عبر 
استخدام نيرالينك إلعادة تدريب الجزء 
أو  باإلدمان  التسبب  عن  المسؤول 

االكتئاب في الدماغ؟”.
“نيرالينك”  شركة  البعض  ويصف 
يفصح  التي  المعلومات  لقلة  بالسرية، 
في  تأسيسها  منذ  بشأنها  ماسك  عنها 

.2016
تصمم  ميل”،  “ديلي  لصحيفة  ووفقا 
أرق  ومرنة،  رقيقة  شرائح  الشركة 
بهدف عالج  بعشر مرات،  من شعرة 

إصابات الدماغ والصدمات.
عدم  على  ماسك  حرص  ورغم 
حتى  الشركة،  عن  الكثير  مشاركة 
تصبح التكنولوجيا التي تقدمها جاهزة 
بعض  على  يجيب  أنه  إال  للطرح، 

األسئلة حولها عبر تويتر.
إذاعية،  مقابلة  في  ماسك  وكشف 
التي  الشريحة  أن  مايو،  في  أجراها 
“خالل  جاهزة  ستكون  بالدماغ  تزرع 

عام”.
وشرح ماسك أن العملية تتطلب إزالة 
ثقب  لخلق  الجمجمة  من  صغير  جزء 
فيها، لتقوم الروبوتات بدورها بإدخال 
والجهاز  الدماغ  إلى  كهربائية  أقطاب 
ندبة  سوى  تترك  وال  الثقب،  في 

صغيرة.
الممكن  من  أنه  أيضا  وكشف 
سطحا  لتشكل  تتطور  أن  للتكنولوجيا 
خلق  من  سيمكن  ما  كامال،  دماغيا 
الذكاء  وتقنيات  البشر  بين  ما  تفاعل 

االصطناعي.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت”، فقد لفت 
ماسك في مقابلته إلى تكنولوجيا قد ترى 
عشرة  إلى  خمسة  فترة  خالل  النور 
الحديث  إلى  تحتاج  “لن  المقبلة  أعوام 
)..( سيكون بإمكانك التواصل بسرعة 

كبيرة وبدقة أكبر إلى حد بعيد”.
ماسك  تكنولوجيا  على  اآلمال  وتعلق 
باركنسون،  مثل  أمراض  لعالج 

وأمراض أخرى مرتبطة بالدماغ.

من  أولية  نسخة  اختبار  وتم 
ويرتقب  الحيوانات،  على  التكنولوجيا 

دخولها مرحلة التجارب البشرية.

الحرة / ترجمات - واشنطن	 

لمواجهة  السهلة  الحلول  عن  غالباً  اإلنسان  يبحث 
المشاكل. فمنذ عقود ينصح األطباء بالتغذية الصحية 
وممارسة الرياضة من أجل صحة جيدة وجسد سليم 
ال تصيبه الشيخوخة مبكراً. غير أن البعض يفضل 
أو مواد  لتناولها  السريعة على شكل حبوب  الحلول 
تجميلية ترجع عجلة الزمن إلى الوراء. وبالفعل بات 
أكثر  أن  بالصدفة  العلماء  اكتشاف  بعد  سهالً  األمر 
دواء مستخدم في العالم لعالج مرض السكري، وهو 
مدهشة  بخصائص  أيضاً  يتمتع  ميتفورمين،  عقار 
فيما يتعلق بالمحافظة على الشباب والحيوية، بحسب 

.)In Style( ما نشر موقع

ما هو عقار ميتفورمين؟

“علم  مركز  عن  صادرة  بحثية  ورقة  بحسب 
عقار  يستخلص  ميونيخ،  بمدينة  الهرمونات” 
ويُستخدم  الفرنسية،  الليلك  زهرة  من  ميتفورمين 
الثاني.  النمط  من  السكري  في عالج  رئيسي  بشكل 
لإلنسولين  الجسم  انتاج  بتشجيع  ميتفورمين  ويقوم 
وزن  وخفض  الدم  في  السكر  تخفيض  في  ويساعد 

المريض.
بعض  معالجة  في  أيضاً  ميتفورمين  استخدام  يتم 
األمراض األخرى مثل السرطان، كما  ثبت فعاليته 

الدماغية. وبحسب  بالسكتة  تقليل خطر اإلصابة  في 
ضد  خصائصه  اكتشاف  جاء   )InStyle( موقع 
من  علماء  اجراء  عند  الصدفة  بمحض  الشيخوخة 
تجارب  بأمريكا  وستانفورد  كاليفورنيا  جامعتي 
بداية  في  الرجال  المتطوعين  من  مجموعة  على 
الصماء  للغدة  الحيوية  إعادة  لمحاولة  السادس  العقد 
الجسم  في  “ثيموسين”  هرمون  فرز  عن  المسؤولة 

والذي يساعد على تنظيم المناعة.

األدوية  من  مزيج  ضمن  ميتفورمين  عقار  وكان 
تحت  المجموعتين  من  واحدة  عليه  حصلت 
النهاية  في  النتائج  وأثبتت  كامل.  عام  لمدة  اإلختبار 
الطبية  العقارات  مزيج  تناولت  التي  المجموعة  أن 
المكون من عدة مواد من بينها ميتفورمين وفيتامين 
بنسبة  المناعي  جهازهم  قوة  زادت  والزنك،  )د( 
كبيرة، وليس هذا فحسب، بل كانوا يشعرون بمزيد 

من الحيوية والحظوا تناقص الشعر األبيض لديهم.

وبحسب موقع صحيفة نيويورك تايمز األمريكية، 
على  حصلوا  الذين  الجرذان  أن  التجارب  أثبتت 
جرعات من عقار ميتفورمين طالت أعمارهم مقارنة 
بالجرذان التي لم تحصل عليه. ويرجع العلماء ذلك 
إلى قدرة العقار على تخفيض اإللتهابات في الجسم 

تغيير  في  يساهم  مما  الخاليا  في  تغييرات  وإحداث 
عملية الشيخوخة.

متى يمكن الحصول على العقار السحري؟

دواء  لتصنيع  وساق  قدم  على  اآلن  العمل  يجرى 
مقاوم للشيخوخة من عقار ميتفورمين. 

بحسب موقع )InStyle( تجرى حالياً في الواليات 
المتحدة األمريكية أول دراسة من نوعها لبحث هذه 
اإلمكانية. وتجرى اإلختبارات على أكثر من 3000 
على  ميتفورمين  تأثير  كيفية  فهم  لمحاولة  متطوع 

عملية الشيخوخة بشكل أفضل.
ميتفورمين دون  دواء  تناول  قرر  البعض  أن  غير 
وهو  بيللين،  هيلموت  ويحذر  األطباء.  إلى  الرجوع 
خبير في داء السكري، من تناول العقار دون إشراف 
طبي. ويقول لموقع )InStyle(:” في الوقت الحالي 
توجد للعقار عدة أعراض جانبية منها الدوار وحدوث 
انتفاخات”.لذلك  إلى  باإلضافة  بالتذوق  إضطرابات 
الدواء  يكون  أن  قبل  الوقت  لبعض  اإلنتظار  يجب 

السحري متاحاً للجميع بشكله الجديد.

س.ح/ ص.ش	 

عقار مذهل ضد الشيخوخة يستخدم لعالج السكري
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ONTARIO FOCUSES ON RENEWAL, GROWTH, AND ECONOMIC RECOVERY
TORONTO - Vic Fedeli, Minister of Economic 
Development, Job Creation and Trade, issued 
the following statement on Statistics Canada›s 
monthly employment release:

”Employment numbers are an indication that 
Ontario›s economy is beginning to stabilize 
as we continue to safely and gradually reopen 
the province. According to Statistics Canada, 
employment in Ontario increased by 377,900 
in June, including an increase of 66,200 
manufacturing jobs. 
But the job numbers are much more than a 

statistic, they represent, families, business owners 
and workers back at work and contributing to 
Ontario

›
s economic recovery.

Earlier this week, we introduced the COVID-19 
Economic Recovery Act. This legislation is the 
first step in our made-in-Ontario plan for growth, 
renewal and economic recovery. If passed, this 
bill will help get shovels in the ground faster on 

key infrastructure projects, lead to the creation 
of more jobs and investment, and cut red tape to 
help businesses adapt to the new environment.
As we look towards Stage 3 of reopening, we 

know we have a solid foundation upon which to 
continue building our future and emerge stronger 
than ever. Our government is committed to 
working in partnership with people, businesses 
and municipalities across Ontario to respond to 
the challenges they face so we can create jobs 
and continue to support the economic health and 
prosperity of every region of the province.“

Our government intends to stand shoulder to 
shoulder with those who are struggling as a 
result of this global pandemic. That also means 
supporting and promoting everything local. Made 
in Ontario means built in Ontario, it means hope 
for businesses and workers. 

It means asking consumers to support Ontario 
manufacturers and businesses by purchasing local 
products, because you will not only be buying 
quality, but supporting your friends, neighbours 
and local communities during one of the darkest 
periods in our province

,
s history.“
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Meer Sahib P.Eng.

Assalamu Alaikum Dear All:

Alhamdulillah, OUR DREAM 
IS CAME TRUE ON THE 4TH 
OF JULY  the dream to have our 
own Islamic institution from 
where we could serve humanity. 
This is a historical event for the 
Muslims of London, and we are 
now on the map of religious 
organizations at the vanguard of 
fighting poverty!

The Team wishes to thank each 
and every Islamic institution, 
individual donors and well 
wishers who made it happen!  
Lest we forget, we thank 
abundantly the Hyatt Mosque for 
giving us a red carpet welcome, 
opening its doors and giving us 
the key to the mosque, so we can 
make it our centre of operation.

One more cause for celebration 
is the good news that another 
august, noble Islamic institution 
is joining hands to support the 
MSK. That institution is Al-
Taqwa Islamic School. Please 
join us to welcome Al-Taqwa and 
celebrate this great milestone! 

We thank Allah )sobhanho 
wataa‘la( for helping the Muslim 
Soup Kitchen coalesce unity, 
alliance and oneness of purpose 
among our Islamic institutions in 
London.   

To ensure the survival of 
the Muslim Soup Kitchen 
long term,we will develop a 
rotational leadership, following 
egalitarian	 principles, and 
so that all team members will 
be trained and will be equally 
capable of running the group, if 
someone is indisposed. 

We will showcase  and 
implement Islamic gender 
equality and endeavor for 
Muslimah leadership of the Team 
and sub-groups. We will produce 
an Operations Manual, and also 
Bylaws, Goals and Objectives, 
which will include sharing 
the Light of Islam by living 
examples, and building bridges 
between interfaith groups. 
)*The egalitarian principle of 
equality and intrinsic dignity 
of all human beings are central 
principles in Islam. These ideals 
should effectually result in the 
liberation of the oppressed(.

We will enhance the structure 
of the Muslim Soup Kitchen, 
by demarcating areas of 
responsibilities, and delegation 
of authority, and by recruiting 
committed, dedicated, passionate 
and dependable volunteers who 
are  willing, and prepared for 
hard work, and most importantly, 
who enjoy the satisfaction of 
giving back and wiping off the 
tears of the indigent.  

A study by a Harvard professor 
and others found that giving 
money to someone lifted 
participants‘ happiness more 
than spending it on themselves, 
and that when people give to 
charities; it activates regions 
of the brain associated with 
pleasure, social connection, 
and trust, creating a ”warm 
glow“ effect. Scientists also 
believe that altruistic behavior 
releases endorphins in the brain, 
producing the positive feeling 
known as the ”helper‘s high.“

We ask for your du
,
as and 

continued support.

On behalf of the MSK Team, 
Meer Sahib

Opening of the Muslim Soup Kitchen!

OUR DREAM,  FINALLY CAME TRUE ON 4TH OF JULY
New transit service 

connecting Southwestern Ontario 
communities begins Aug. 4

A new, fully accessible inter-community transit service 
connecting the City of Sarnia, Municipality of Strathroy-
Caradoc, and City of London launches on August 4. 
The transit service is being funded by the Government 
of Ontario until 2023, through the Ontario Community 
Transportation Grant program.
The transit service will begin by operating three round 

trips daily and two weekend round trips on buses with 
an approximate seating capacity of between 10 to 12 
passengers. Future changes may be made in response to 
ridership numbers and public feedback.
Transit service operator, Voyago, has implemented 

additional measures to ensure the health and safety of 
passengers and employees in response to COVID-19. 
Masks or other face coverings will be mandatory on all 
buses to comply with the most stringent and latest local 
health unit mandates among the municipalities Voyago 
serves.
Riders can expect frequent cleaning, exact cash fare 

payment, reduced passenger capacity, barriers between 
drivers and passengers, and other precautionary measures.
The Mayors of Strathroy-Caradoc, London, and Sarnia 

shared what the transit service means for their residents, 
and for the region:
”We‘re excited to announce the start of this service, 

knowing it will provide a much needed transportation 
alternative for those in the region. Many residents, students 
and employers have been eagerly awaiting this service, and 
we‘re happy to be able to tell them that it will be up and 
running come August 4th.“
-       Mayor Joanne Vanderheyden, Municipality of 

Strathroy-Caradoc
”The wheels on the bus go round and round starting 

August 4th, providing long needed intercity bus service to 
South Western Ontario to bring us together.“
-       Mayor Mike Bradley, City of Sarnia
”A critical piece of our economic recovery depends on 

our ability to get people to and from work in a convenient 
and affordable manner. This need is not only local, it is also 
regional. The inter-community transit service will further 
connect our communities, while opening new employment 
opportunities, supporting local tourism, and strengthening 
the region as a whole.“
-       Mayor Ed Holder, City of London
Fare price will vary based on distance travelled, with the 

minimum being $5 and maximum being $20. Seats must 
be reserved by phone at 519.787.1055. Children under 5 
years of age ride for free. We are working on setting up a 
monthly pass option to be available in the future.
For the most up-to-date information on the service 

schedule, fares, booking, route, safety precautions and 
more, please visit either of the following websites:

www.strathroy-caradoc.ca/transit
www.sarnia.ca/community-bus
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	 Office of the Premier

CAMBRIDGE ― The Ontario 
government is providing Cambridge-
based Eclipse Innovations Inc. 
with $1,408,475 from the Ontario 
Together Fund to scale up its 
operations to manufacture made-in-
Ontario N95 masks. 

These masks are an essential piece 
of personal protective equipment 
)PPE( used to protect workers in 
healthcare and industrial settings. 
This investment is part of the 
government's plan to increase the 
capacity of Ontario-made PPE, while 
supporting local businesses during 
the safe and gradual reopening of 
the province.

The announcement was made today 
at the company's facility by Premier 
Doug Ford and Vic Fedeli, Minister 
of Economic Development, Job 
Creation and Trade.

"As part of our government's made-
in-Ontario plan for renewal, growth, 
and recovery, we are actively 
working with local companies to 
manufacture the critical PPE we 
need to protect our frontline workers 
today and well into the future," said 
Premier Ford. "We have the most 
talented and innovative people 
anywhere to make the highest quality 
products in the world. Ontario is 
the manufacturing powerhouse of 
Canada and we encourage everyone 
to buy local to help our businesses 
and factories get back on their feet."

Today also marked the beginning 
of the Premier's tour to acknowledge 
and thank strong local businesses 
and exceptional individuals across 
the province who have stepped 
up to help out during the outbreak 

of COVID-19. Over the coming 
months, Premier Ford will visit 
a number of communities to 
recognize those who have gone 
above and beyond, hear ideas from 
the people on how the government 
can help them succeed in the new 
environment, and support made-in-
Ontario products as a key part of the 
province's path to recovery.

"As our government continues to 
move forward with the gradual and 
safe reopening of our economy, we 
have been working closely with our 
business community to mobilize 
Ontario's manufacturing and 
innovation might," said Minister 
Fedeli. "Businesses like Eclipse 
Innovations have stepped up with 
solutions to help at a critical time. 

Together with our entrepreneurs 
and innovators, we will ensure 
Ontario has the factories, plants, and 
assembly lines to respond to any 
future crisis, should the need ever 
arise."

With Ontario's support, Eclipse 
Innovations will create the capacity 
to manufacture made-in-Ontario 
N95 respirators, enabling it to 
bring a qualified, domestically 
produced N95 respirator to market. 
N95 respirators filter 95 per cent of 
airborne particles, making it highly 
effective in protecting the wearer 
from airborne pathogens, such 
as viruses and bacteria that could 
damage the respiratory tract. 

By adding this new capacity, 
Eclipse Innovations will be able to 
make one million N95 respirators 
per week, which will help serve 
domestic market demand to ensure 
a safe reopening of the economy 
and combat COVID-19 safely and 
effectively.

Eclipse Innovations Inc. is 
a Cambridge-based company 
established in April 2020 as an 
affiliate of Eclipse Automation Inc., 
a leading manufacturer of custom 
automated equipment for the life 

sciences, energy, transportation, 
consumer, industrial and electronics 
industries. Eclipse Automation has 
450 Ontario-based employees and 
this project will include the creation 
of 17 new permanent full-time jobs 
at its affiliate company, Eclipse 
Innovations.

"Eclipse is a company that does not 
stand still, especially at a critical time 
like now. We are nimble and ready to 
take action, and that's exactly what 
we did when we established Eclipse 
Innovations," said Steve Mai, CEO 
of Eclipse Innovations Inc. "We are 
pleased to work with the Ontario 
government to begin manufacturing 
respirators as soon as possible. By 
working in partnership, we can 
rapidly create automation systems to 
support the design, assemble these 
important medical supplies and pave 
the way for a domestically produced 
N95 respirator."

When the outbreak of COVID-19 
hit, Eclipse quickly pivoted its 
business and collaborated with 
global players IREMA and 
Harmontronics to create a solution 
to design, produce and distribute 
N95 respirators for the domestic 
market. This investment will also 
allow Eclipse to develop a range 
of different mask sizes and styles, 
such as horizontal and vertical fold, 
providing multiple options for an 
optimal fit. 
This is important because, for a 

N95 respirator to work effectively, 
it must properly fit the face of the 
wearer.

Eclipse also has a partnership 
with Conestoga College for the 
development of a N95 predictive 
fit testing software using facial 
scanning technology.

PROVINCE SUPPORTS DEVELOPMENT OF MADE-IN-ONTARIO N95 RESPIRATORS
BUILDING HOMEGROWN MANUFACTURING CAPACITY VITAL IN FIGHT AGAINST COVID-19

Premier Doug Ford checking out face shields at Eclipse Automation.  
Photo: Office of the Premier
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FEDERAL COURT RULES CANADA-U.S. 
SAFE THIRD COUNTRY AGREEMENT UNCONSTITUTIONAL

	 By Brian Hill Global News

The Federal Court has ruled that the Safe Third 
Country Agreement )STCA(, which allows 
Canada to send certain refugee claimants back to 
the United States, is unconstitutional.
Released Wednesday August 22, the decision 

from Justice Ann McDonald explicitly states 
that the U.S. is no longer a safe country for 
refugees sent back from Canada due to the risk of 
imprisonment.
”For the reasons outlined below, I have concluded 

that the actions of Canadian authorities in 
enforcing the STCA result in ineligible )refugee( 
claimants being imprisoned by US authorities,“ 
McDonald wrote.
”I have concluded that imprisonment and the 

attendant consequences are inconsistent with 
the spirit and objective of the STCA and are a 
violation of the rights guaranteed by section 7 of 
the )Charter of Rights and Freedoms(.“
The court challenge to the STCA was launched 

by several refugee advocacy groups, including 
the Canadian Council for Refugees, Amnesty 
International and the Canadian Council of 
Churches, as well as several would-be refugees 
who were deemed ineligible to make asylum 
claims in Canada due to provisions contained in 
the STCA.
One of the applicants, a woman from Ethiopia, 

was detained by Canadian border officials before 
being sent back to the U.S., where she was held in 
solitary confinement for a week and then detained 
for three more weeks before being released on 
bond.
According to McDonald‘s ruling, the 

imprisonment of refugees returned to the U.S. 
is a ”foreseeable“ consequence of Canada‘s 
actions when enforcing the STCA and therefore 
a violation of the Charter because it deprives 
claimants of their liberty for no reason other 
than making a refugee claim. She also ruled that 
Canada is not a ”passive participant“ in these 
actions.
 ”It is my conclusion, based upon the evidence, 

that ineligible STCA claimants are returned to 
the US by Canadian officials where they are 
immediately and automatically imprisoned by US 
authorities,“ McDonald said.

Although McDonald‘s ruling clearly states the 
STCA is unconstitutional, the decision does not 
take effect for six months, during which time the 
law remains in force. The government can also 
use this time to decide whether it will appeal 
the decision or suspend the STCA, which it can 
unilaterally do under terms of the agreement.
”We are aware of the Federal Court‘s decision 

and are currently reviewing it. Although the 
Federal Court has made its ruling, that decision 
does not come in effect until January 22nd 2021. 
The Safe Third Country Agreement remains 
in effect,“ said Mary-Liz Power, spokesperson 
for Public Safety and Emergency Preparedness 
Minister Bill Blair.
Government urged not to appeal
Janet Dench, executive director of the Canadian 

Council for Refugees, said Wednesday‘s decision 
is a victory for asylum seekers, especially those 
sent back to the U.S. who then face imprisonment.
She‘s asking the government to look carefully at 

the court‘s ruling and to not appeal the decision.

”We are certainly urging the government to take 
time and to take into account what the court has 
found, which is that people‘s fundamental rights 
are being violated, and to withdraw from the 
agreement, to stop sending people back to the 
U.S.,“ she said.
Under the terms of the STCA, Canada and 

the U.S. have the right to return certain asylum 
seekers who attempt to enter each country through 
an official port of entry along the Canada-U.S. 
border.
The underlying principle supporting the 

agreement is that Canada and the U.S. consider 
each other ”safe“ for asylum seekers and countries 
where would-be refugees will be subject to a fair 
determination process for their claims.
The STCA does, however, include several 

exemptions, including unaccompanied minors 
who do not have a parent living in the U.S., 
plus any asylum seeker with a family member 
currently living in Canada.
In the spring of 2017, asylum seekers began 

entering Canada at unofficial points of entry 
between border crossings, such as at Roxham 
Road in Quebec. Referred to as irregular border 
crossers, these would-be refugees were able to 
get around the STCA because it only applies to 
official ports of entry.

According to the Immigration and Refugee 
Board of Canada, roughly 58,000 irregular border 
crossers have made asylum claims in Canada 
since February 2017.
Of these, roughly 14,500 have been accepted 

and 12,000 have been rejected. There are roughly 
29,600 claims still awaiting a decision.

Refugee advocates are crying foul over the Trudeau government›s proposed changes to immigration laws that aim to stem the flow of asylum seekers 
who have been crossing into Canada at unofficial border crossings. THE CANADIAN PRESS/AP, Charles Krupa
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 NETANYAHU
,
S ANNEXATION PLAN TURNING INTO FIASCO

Israelis hold flags and signs as they protest against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Jerusalem  Photo by Amir Levy/Getty Images.

With the Americans losing interest and on the backdrop of the corona virus crisis, the West Bank 
annexation plan of Prime Minister Benjamin Netanyahu is likely to turn into his greatest diplomatic fiasco

	 Ben Caspit - ALMONITOR

”Right now, I put the chances of 
Israeli annexation of any part of the 
West Bank at low to nonexistent,“ a 
top Israeli security official told Al-
Monitor on condition of anonymity. 
”There are too many conditions and 
circumstances that have to occur and 
ripen before that can happen.“
The first condition is a green light 

from Washington, which is currently 
nowhere in sight. US President Donald 
Trump appears to have lost interest 
in the issue he so enthusiastically 
promoted in January, although he 
has not said the final word. ”In a few 
weeks, Trump might be persuaded that 
what he needs in order to erode the 
Democrats‘ lead is more support of 
evangelical voters, and then he might 
suddenly restart the whole event,“ said 
the top Israeli official. ”Right now, we 
don‘t think that ]restarting annexation 
move[ will happen.“
However, annexation does not depend 

solely on Trump. Even if the US 
president renews the green light for the 
move that he gave as part of his plan 
for Israeli-Palestinian peace, Prime 
Minister Benjamin Netanyahu faces a 
host of other obstacles to realization of 
his dream and hoped-for legacy. Some 
of them are homemade.
”The coronavirus crisis has 

completely reshuffled the deck,“ a 
senior Israeli diplomatic source told 
Al-Monitor on condition of anonymity. 
”Public interest in annexation — 
which was low to begin with — has 
waned further and no one can be 
bothered with it right now. People are 
focused on trying to make a living, 
avoiding economic collapse. Rarely 
have Israelis been so disinterested in 
other things and focused totally on the 
economy, and Netanyahu knows it.“
Annexation would also entail 

economic outlays at a time of 
skyrocketing budget deficits that show 
no sign of leveling off. However, 
the overriding consideration — as is 
usually the case with Netanyahu — 
has to do with his political standing. 
If he decides to forge ahead with new 
elections in the coming weeks, he 
might be persuaded that annexation 
would energize his base among the 
settlers and ideological political right 
and stem his continued bleeding in 
recent polls. Should that scenario 
pan out, he would take time off from 
dealing with the coronavirus crisis and 

renew his annexation push.
In addition to the previous weighty 

considerations, Netanyahu must keep 
in mind the security threats emerging 
from his annexation plan. The heads 
of two security agencies — Israel 
Defense Forces Chief Lt. Gen. Aviv 
Kochavi and Shin Bet Director 
Nadav Argaman — have presented 
him with strategic warnings. While 
neither argued that annexation would 
prompt a third Palestinian uprising 
)intifada( against Israel, both provided 
intelligence assessments indicating 
high probability of violence on the 
Gaza front or in the West Bank, or 
both.
”Even a local eruption of violence in 

the current situation could set off a chain 
reaction culminating in yet another 
round of high intensity fighting and a 
new intifada,“ a senior Israeli security 
source told Al-Monitor on condition 
of anonymity. ”Netanyahu knows this 
and understands that the last thing he 
needs now — with Israel collapsing 
into an unprecedented budgetary hole 
— is to call up army reserves and deal 
with an intifada.“
The probability of such a conflagration 

between Israel and the Palestinians 
also depends on Palestinian President 
Mahmoud Abbas. In a bid to head off 
annexation, Abbas declared in May a 
complete cut-off from Israel, and for 
a change, he went through with it. As 
of now, there are no official contacts 
between Israel and the Palestinian 
Authority )PA(, the security 
coordination between the sides has 
been all but suspended save some low-
level contacts, and the Palestinians are 

refusing to accept the tax and customs 
revenues that Israel collects for them. 
As a result, the PA is having a hard time 
paying salaries of its tens of thousands 
of employees. The PA‘s coronavirus 
cooperation with Israel has also been 
frozen, even as a renewed outbreak of 
the disease is sweeping the Palestinian 
territories.

A senior military source told Al-
Monitor on condition of anonymity, 
”Given this situation, Abbas could 
lose control of the rank and file, 
undermining his ability to regulate 
anti-annexation protests should Israel 
go ahead with the move.“ Pay for the 
PA‘s security forces has been cut in 
half in light of the budgetary shortfall, 
while the power of the Tanzim, the 
armed wing of the Fatah movement, 
keeps growing. ”In principle, Abbas is 
not interested in an intifada and does 
not really want to hand Israel the keys 
to the PA,“ the official said, referring 
to repeated threats by Abbas to step 
back and let Israel run the affairs of 
over 2 million Palestinian residents. 
”But because he is growing weaker, the 
public protest could be turned against 
him and he could find himself facing 
a wave of violence, which he will be 
unable to control or turn around.“
Given this current state of affairs, 

with the absence of an American green 
light for annexation, the economy 
galloping toward an unprecedented 
recession, unemployment that has 
surged almost overnight to some 20%, 
a wave of bankruptcies and business 
closures, and an exponential plunge 
in Netanyahu‘s popularity, the prime 

minister is unlikely to undertake any 
kind of annexation. The warnings of 
violence, ongoing opposition by the 
Blue and White partner in Netanyahu‘s 
government, and the cost Israel could 
be forced to pay in terms of its ties with 
Europe and with moderate official and 
unofficial Arab allies all argue against 
the likelihood of such a controversial 
measure.

All these considerations lead to one 
conclusion: Trump‘s ”deal of the 
century,“ which includes approval 
for Israeli annexation of up to 30% 
of the West Bank, could end up being 
”the fiasco of the century,“ born in 
sin and dying in agony shortly after 
coming into this world. The good 
news for Netanyahu is that the entire 
non-event, which generated resonating 
headlines for many months and 
engaged the public agenda, has been 
pushed to the outer reaches of the 
margins given the far more pressing 
problems he faces, chief among them 
the health and economic consequences 
of the coronavirus pandemic. He now 
has to decide whether to escalate 
tensions further over the budget with 
his government partner, the Blue and 
White party, and use the failure to 
reach agreement on the issue as an 
excuse to dismantle the partnership and 
call new elections, even as the once-
flourishing economy disintegrates into 
chaos on primetime TV. As always 
with Netanyahu, these assessments all 
come with the warning that it is too 
soon to bury the greatest magician of 
Israeli politics ever, but it is also not a 
good idea to step into his shoes.
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Slowly but surely the option of violent opposition 
is surfacing. The combination of economic distress, 
fear, humiliation, uncertainty and a lack of leadership 
are bringing voices to the fore in broadcast studios 
and on social media that have probably never been 
heard in Israel before with such intensity. 

For the first time in years, there is rage. For the 
first time in Israel, the threat of violent opposition 
exists. Soundman Eyal Altraz has already threatened 
a world war and to ”burn the country down“ if ”the 
money doesn‘t go into the bank account.“ And Zvika 
Buzaglo, who runs a children‘s theater, threatened: 
”I am capable of killing or doing anything. I will do 
anything I have to so that my son doesn‘t say ’I‘m 
hungry.‘“
These are the voices of a few, but they are getting 

louder and spreading quickly, and they‘re explosive. 
Nearly everyone understands these enraged people. 
Economic distress in the face of leadership that is 
estranged from the public, that is losing direction 
and that is wasteful and arrogant is bound to spark 
rage.
Soon enough, there will also be those who 

understand those threatening violent opposition and 
who will justify it.
If there‘s hunger, there will be violence. If the 

despair spreads, such unpleasant opposition will 
follow. Israelis who are obedient, complacent 

and apathetic to others‘ suffering might undergo a 
transformation.
Granted that a popular uprising is still a distant 

prospect, but the first signs are already visible. And 
if it erupts, it will be violent. There is no other kind 
of rebellion. 
Despair, hunger, joblessness, humiliation, the 

deprivation of rights and tyrannical and arrogant 
governance spawn resistance, which becomes 
violent. Israelis are liable to learn this up close and 
from personal experience. It‘s a shame that they 
never had the fairness and honesty and sense of 
justice to understand it even when it relates to others.
Everything that is currently sparking public 

rage in Israel with violent potential – temporary 
unemployment, financial insecurity, violation of 
rights, disgust with leaders and a lack of hope – is 
considered superfluous among that other nation 
living under the rule of the Israeli government and 
the Israeli army.

Israelis‘ distress, as deep and painful as it is, is 
akin to the problems of the wealthy compared to the 
reality of life for Palestinians. The distress in Israel is 
also much more short-lived, but it has still managed 
to sow the seeds of violent opposition.
Perhaps something good can come out of the 

current coronavirus pandemic. Maybe it is actually 
COVID-19 that can also actually bring about an 
understanding of what is driving the rage of the 
Palestinian people and its desperate, justified need 
to resort to violent opposition. That‘s how it is when 
it hurts. When Jews hurt and when Palestinians hurt. 
There‘s no difference.
Anyone who understands what a children‘s theater 

director is feeling who threatens to kill if his son 
goes hungry has to also understand a Palestinian 
who has no means to support his children because 

the occupation is depriving him of making a living, 
and who threatens the regime that is responsible for 
it with terrorism.
Anyone who cannot remain unmoved by a desperate 

soundman‘s emotional monologue threatening to 
burn down the country if the money doesn‘t go into 
his bank account, can‘t help but understand what 
a desperate young Palestinian who has no money 
coming into his bank account is feeling. This is a 
third or fourth generation in despair that is turning to 
terrorism as a last resort. It neither has nor will have 
another way out and never has.

The soundman and theater director, who of course 
are much more fortunate, are not prepared to remain 
silent and surrender. They are rebelling. They are 
fighting. They are threatening to use what desperate 
people have at their disposal. They are not giving 
up and surrendering to those who are abusing them 
in their arrogance. It‘s hard not to have high regard 
for them. 

The comparison, of course, does an injustice to the 
truth, but even with all of the differences between 
the two situations of distress – the temporary Israeli 
situation and the nearly eternal Palestinian one – that 
doesn‘t detract from the need to understand what is 
motivating the opposition.

Have Altraz and Buzaglo touched your heart? Then 
why not the residents of a refugee camp trapped on 
the other side of the border fence not far from where 
you live?
If you can understand the Israelis who feel driven 

to violence these days, you have to understand the 
Palestinians too.

	 Gideon Levy is a Haaretz

	 Gideon Levy/
Haaretz

DISTRESS, HUMILIATION, UNCERTAINTY: ISRAELIS, DO YOU 
NOW SEE WHAT DRIVES PALESTINIAN RESISTANCE?

	 Vincenzo Morello | english@
rcinet.ca

Most Canadians are opposed to the 
idea of ”Wexit“, which is an idea 
that sees Canada‘s four western most 
provinces, British Columbia, Alberta, 
Saskatchewan, and Manitoba, seceding 
from Canada, according to an Abacus 
Data poll released over the weekend.

According to the poll, only 7 per cent 
of Canadians said that it would be a 
good idea if all four western provinces 
separated from the country. 

Among Canadians in British 
Columbia, 13 per cent said that 
separating was a good idea, 16 per cent 
said they could live with it, and 71 per 

cent said that separating is a terrible 
idea.

In Alberta, the Wexit movement 
seems to have more support. The poll 
found that 20 per cent of Albertan 
respondents said that they thought 
separating was a good idea, 26 per cent 
said they could live with it, and 54 per 
cent thought it was a terrible idea. 
”It shows that Wexit Canada, as a 

starting point, has an audience that 
is open to listening, and in Alberta 
particularly, an audience who may 
not be strongly in favour of separating 
but signal that they could live with 
it,“ David Coletto, the chief executive 
officer of Abacus Data told CBC 
News‘ Joel Dryden.
Abacus Data concluded that based on 

current sentiments, there are enough 
advocates and opponents to have a 
debate about the Wexit movement, 
however actual support for the idea 
remains confined to a small minority. 

Abacus Data also said that a growing 
support for Wexit could divide 
conservatives. Among the 7 per 
cent of Canadians that said all four 
provinces separating from Canada is 

a good idea, 49 per cent nationally 
voted Conservative in the 2019 federal 
election. 

Wexit is a movement that gained 
popularity after the 2019 Canadian 
federal election. The movement 
also has its own federal party, Wexit 
Canada, which was granted eligibility 
to run in the next federal election 
earlier this year. 

POLL: MOST CANADIANS 
OPPOSED TO WEXIT
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—Ottawa—International students 
make immense cultural and social 
contributions to Canada, and generate 
more than $21 billion in economic 
activity. Since the onset of the 
pandemic, the Honourable Marco E. L. 
Mendicino, Minister of Immigration, 
Refugees and Citizenship, has made a 
number of temporary policy changes 
to support and reassure international 
students and learning institutions.

As the fall season is fast approaching, 
the Minister has announced additional 
measures to support international 
students beginning a new program 
online this fall with a Canadian 
learning institution, if their institution 
is offering the program online, so that 
they can pursue their education while 
ensuring everyone‘s safety.

These changes will give students 
more certainty about their ability to 
enter Canada once travel and health 
restrictions are eased in Canada and 
their own home countries. They mean 
that students will be eligible to work 
in Canada after graduation, even if 
they need to begin their studies online 
from overseas this fall.

The changes will continue Canada‘s 
reputation as a premier destination 
for international students and 
demonstrate the importance of the 
international student program and the 
contributions international students 
make to Canada.

The new measures include

	 providing priority study-permit 
processing for students who have 
submitted a complete application 
online, to ensure that permits are 
processed as quickly as possible

	 allowing students to count the 
time spent pursuing their studies 
online abroad toward their eligibility 
for a post-graduation work permit, if 
they have submitted a study permit 
application and if at least 50% of their 
program is completed in Canada

	 providing reassurances to 
international students who cannot 
submit all of the documentation 
needed to complete processing 
of their applications, and who 
choose to pursue programs through 
distance learning, by implementing a 
temporary 2-stage approval process
The temporary process will allow 

applicants to count the time spent 
studying online abroad towards 
their post-graduation work permit 
once they receive an approval-in-
principle, as long as they are able to 
satisfy all requirements and receive 
the full approval of their study 
permit application at a later date. As 
services begin to reopen, applicants 
will be required to submit remaining 
documents and receive an approved 
study permit before being allowed to 
travel to Canada.
This process is available to students 

starting a program in the fall semester 
who submit a study permit application 
before September 15, 2020. This 
measure will reassure students that 
they can enrol and begin their studies 
this fall online, even when they 
are not able to submit all required 
documentation due to pandemic-
related closures.
While the COVID-19 pandemic has 

presented a number of challenges 
worldwide, Canada‘s whole-of-
government approach is aimed at 
protecting the health of Canadians 
while minimizing the economic and 
social impact of restrictions. With 
these changes, it is expected that 
international students will continue 
contributing to the health and vitality 
of Canada and the local communities 
where they study from coast to coast 
to coast.
It is important for prospective 

students to note that commencing 
their studies online from abroad 
following approval-in-principle of 
a study permit application is not a 
guarantee that they will receive a 
full approval of their study permit 
application, or be authorized to 
pursue their studies in Canada. It is 
still possible that an applicant could 
receive a negative final decision on 
their study permit based on factors 
such as inadmissibility for criminality 
or security reasons, and the inability to 
predict how the COVID-19 situation 
and any associated travel restrictions 
will evolve.

MINISTER MENDICINO ANNOUNCES CHANGES 
TO FACILITATE ONLINE LEARNING FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Minister Marco Mendicino Minister of Immigration, Refugees and Citizenship
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CANADIAN PERSPECTIVES ON ISRAELI ANNEXATION OF PALESTINIAN LANDS

The Freedom Flotilla Coalition 
)freedomflotilla.org( has postponed 
its planned sailing against the Israeli 
blockade of Gaza due to Covi19 
conditions, but we have not halted 
our ongoing work for full freedom 
of movement for all Palestinians. 
In recent months we have held a 
series of Flotilla Informational 
Events )freedomflotilla.org/flotilla-
informational-events/(, which 
continued in July with a webinar 
entitled Canadian Perspectives on 
Israeli Annexation of Palestinian 
Lands.

In the past, Canada enjoyed a 
reputation as an ”honest broker“ 
that took principled positions on 
human rights and international law. 
In 2015, after nearly 10 years of 
Conservative government, Canada‘s 
newly elected prime minister, Justin 
Trudeau, declared ”Canada is Back“.

From the perspective of Canada‘s 
relationship to Israel and Palestine, 
this webinar will examine whether 
or not Canada is indeed back or not. 
It will also consider whether Canada 

was ever truly an honest broker to 
begin with. Following Canada›s 
second consecutive failure to be 
elected to a UN Security Council 
seat, it is worth asking how much 
has really changed since Avi Lewis 
reported on the ”Special relationship“ 
between Canada and Israel in 2010 
)you can view his Al Jazeera report 
here: https://www.youtube.com/
watch?v=oQ2MY58RunM&t=4s(

On July 19, a webinar hosted by 
the Canada Boat to Gaza, a member 
of the Freedom Flotilla Coalition, 
brought together a distinguished 
group of panelists to discuss these 
issues, including:

	 Rehab Nazzal , a Palestinian-
born multidisciplinary artist based 
in Toronto and Bethlehem. Her 
video, photography and sound 
works deal with violence of settler 
colonialism. Nazzal‘s work has been 
exhibited in Canada, Palestine, and 
internationally in both group and 
solo exhibitions. She holds a PhD 
in Art and Visual Culture from 
the University of Western Ontario 
in London, Ontario, and was a 
recipient of a Social Sciences and 
Humanities Research Council of 
Canada doctoral award.
	 Lia Tarachansky, an Israeli 

filmmaker and the former Israel/
Palestine correspondent for The 
Real News Network )TRNN( where 
she produced short, documentary-

style reports exploring the context 
behind the news. She has directed 
several documentaries that tackle 
different aspects of social justice 
struggles in Israel/Palestine. Her 
work is frequently featured in 
publications such as +972 Magazine, 
Mondoweiss, USA Today, Al 
Jazeera, and the Huffington Post.
	 Michael Lynk, an Associate 

Professor at the Faculty of Law, 
University of Western Ontario, in 
London, Ontario. He joined the 
Faculty in 1999, and has taught 
courses in labour, human rights, 
disability, constitutional and 
administrative law. In March 2016, 
the United Nations Human Rights 
Council appointed Professor Lynk 
as the 7th Special Rapporteur for 
the human rights situation in the 
Palestinian Territories occupied 
since 1967. In 2019 he issued his 
fourth report as Special Rapporteur 
to the United Nations General 
Assembly. 
	 Dimitri Lascaris, a lawyer, 

journalist, and activist formerly 
of London, Ontario, now based in 
Montreal, Quebec. In Canada‘s 2015 
federal election, Dimitri ran for 
the Green Party of Canada )GPC(. 
Subsequently, he served as Justice 
Critic in the Shadow Cabinet of 
the GPC and as Justice Critic in the 
Shadow Cabinet of the Green Party 
of Quebec. He is presently running 
for the leadership of the Green Party 
of Canada.

The panel was moderated by David 
Heap of the Canadian Boat to Gaza 
/ Freedom Flotilla Coalition. The 
lively discussion included short 
videos by Lia Tarachansky )”Street 
Conversations“, 2012( and by Rehab 
Nazzal )”Canada Park“(.

The full webinar can be viewed on 
Facebook )www.facebook.com/pg/
CanadaBoatGaza/videos( or on our 
Youtube channel )www.youtube.
com/user/CanadaBoatGaza(

You can support the work of the 
Freedom Flotilla and the Canadian 
Boat to Gaza by following us us 
on the web, Facebook, Twitter )see 
below(, and share our posts widely.

Twitter: @CanadaBoatGaza @
GazaFFlotilla
www.facebook.com/
CanadaBoatGaza        
www.facebook.com/
BateauCanadienGaza 
www.facebook.com/
FreedomFlotillaCoalition  

Together, we can help end the 
blockade!

Please also take action by signing & 
sharing this Canadian parliamentary 
petition to Ban Settlement Products: 
https://petitions.ourcommons.ca/en/
Petition/Details?Petition=e-2710

	 David Heap
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	 Levon Sevunts | english@rcinet.ca

Canadian writer Margaret Atwood has joined 
dozens of intellectuals who have signed an open letter 
warning about a growing climate of intellectual and 
ideological intolerance that weakens ”our norms of 
open debate and toleration of differences in favor of 
ideological conformity.“
The open letter in Harper‘s Magazine comes 

amid a debate over so-called cancel culture – 
where prominent people face attack for sharing 
controversial opinions.
Authors J.K. Rowling, Salman Rushdie, linguist 

and philosopher Noam Chomsky, chess champion 
Gary Kasparov are also among the nearly 150 
prominent thinkers, academics, activists who 
warn that liberal cultural institutions are facing ”a 
moment of trial.“
In addition to Atwood, other Canadian signatories 

include political pundit David Frum, longtime New 
Yorker writer Malcolm Gladwell, former federal 
Liberal Party leader Michael Ignatieff and literary 
critic and writer Jeet Heer.
”The forces of illiberalism are gaining strength 

throughout the world and have a powerful ally 

in Donald Trump, who represents a real threat to 
democracy,“ the letter says. ”But resistance must 
not be allowed to harden into its own brand of 
dogma or coercion—which right-wing demagogues 
are already exploiting.“

The open letter warns that democratic inclusion 
sought by activists demanding racial and social 
justice can be achieved ”only if we speak out against 
the intolerant climate that has set in on all sides.“
”The free exchange of information and ideas, the 

lifeblood of a liberal society, is daily becoming 
more constricted,“ the letter says.
”While we have come to expect this on the radical 

right, censoriousness is also spreading more widely 
in our culture: an intolerance of opposing views, a 
vogue for public shaming and ostracism, and the 
tendency to dissolve complex policy issues in a 
blinding moral certainty.“
Rowling, for example, has attracted criticism over 

her views on transgender issues, which have angered 
many activists. In a series of tweets, Rowling said 
she supported transgender rights but did not believe 
in ”erasing“ the concept of biological sex.
The comments prompted Daniel Radcliffe and 

other cast members of the Potter films to publicly 
disagree with her. Rowling was unmoved, but was 
attacked for weeks online.
The letter says it has become all too common to 

hear calls for swift and severe retribution in response 
to perceived transgressions of speech and thought.

ATWOOD JOINS DOZENS OF PUBLIC FIGURES IN 
WARNING AGAINST THREAT TO FREE SPEECH

file photo, Canadian author Margaret Atwood poses for 
a photograph during a press conference at the British 
Library to launch her new book ‹The Testaments› in 

London. )AP Photo/Alastair Grant, File( Ctv News

ONTARIO EXTENDS EXPIRY PERIOD OF MARRIAGE LICENCES
Proposed change would reduce the financial burden for engaged couples

TORONTO - The Ontario government is taking 
steps to extend the expiry period of most marriage 
licences that have not been used due to the 
COVID-19 outbreak. This change is being made 
as a proposed amendment to the Marriage Act, 
and if passed, will help reduce the financial and 
administrative burden for many engaged couples.
”Marriage is an important milestone for a couple,“ 
said Lisa Thompson, Minister of Government and 
Consumer Services. ”COVID-19 has impacted 
marriage plans for couples across the province, 
with many making the difficult decision to postpone 
their weddings. Our government wants to make the 
process for these couples easier, so they have one 
less thing to worry about during this challenging 
time.“
The province is proposing to extend the expiry 

date for most marriage licences issued between 
December 1, 2019, and the end of the province-
wide Declaration of Emergency due to COVID-19. 
These licences would still be valid and could be used 
for up to 24 months from the end of the Declaration 
of Emergency. Couples with a qualifying unused 
marriage licence issued during this timeframe are 
encouraged to hold onto it. They would have up to 

24 months to use it and would not need to replace 
their marriage licence.
If there has been a change of name or marital 

status, or a couple no longer has their unused 
licence, they would have 24 months from the end 
of the province-wide Declaration of Emergency 
to apply for a replacement licence at no provincial 
cost. The replacement licence would be valid for 
three months from the date it was issued, so couples 
would only apply for a replacement within three 
months of their rescheduled wedding. Couples 
needing a replacement licence are encouraged to 
contact the municipality where they purchased their 
unused licence.
”I would like to thank the Association of 

Municipalities of Ontario and the municipal partners 
who worked with us to develop this solution,“ said 
Minister Thompson. ”This reduces the burden for 
many of these couples by saving them the time and 
money that would be needed to apply for a new 
licence.“

QUICK FACTS

	 In Ontario, marriage licences are issued 

by municipalities and are typically valid for three 
months from the date issued.

	 Couples can still get married in-person but 
must adhere to the current provincial restrictions on 
gatherings and requirements for physical distancing.

	 If the COVID-19 Economic Recovery Act, 
2020 is passed and receives Royal Assent, marriage 
licences issued between December 1, 2019, and the 
end of the province-wide Declaration of Emergency 
due to COVID-19 would still be valid and could 
be used for up to 24 months from the end of the 
Declaration of Emergency. Ontario will waive 
the $75 provincial fee if a couple requires a new 
licence because critical information on the licence 
purchased between December 1, 2019, and the last 
day of the province-wide emergency is no longer 
accurate or the original unused licence has been lost 
or destroyed.

Couples requiring a replacement licence can apply 
at a municipality that issues marriage licences. 
There would be no provincial fee for a replacement 
licence, but municipal fees may still apply. 
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City of London
Public Service Announcement

CITY LAUNCHES FREE 
TWO-HOUR PARKING
TO SUPPORT BUSINESSES 
IN LONDON’S CORE
 
To support local businesses affected by the COVID-19 pandemic and 

construction, the City is offering free municipal parking in London‘s 
core throughout the summer. This comes in response to feedback and 
suggestions provided to the City‘s Back to Business action team.  
Starting today, each vehicle will be eligible to receive two hours of 

free parking per day at all municipal on-street parking meters and 
municipal lots in London‘s core, using the promotional code ’B2B20‘ 
on the HonkMobile app.
 
”The local businesses in our core area need an environment that 

allows them to thrive, and the current pandemic has made things less 
than ideal for local business owners,“ says Mayor Ed Holder. ”Through 
this initiative, I hope to see Londoners taking advantage of the 
complimentary parking promotion to shop local in our community.“

Signs will be posted at pay park stations where the free municipal 
parking is available. For more information about where free parking 
is being offered and how to access it with the HonkMobile app, visit 
london.ca/freecoreparking. 
The free parking will be available while businesses continue to work 

through reopening and recovery.
 
As part of the City‘s Back to Business initiative, City staff are working 

with London‘s BIAs to better understand the needs of businesses 
during this time. Businesses throughout the City with requests related 
to reopening can submit them via email at b2b@london.ca.

	 Lindsay Mathyssen
      MP-London-Fanshawe

HEALTH AND SAFETY OF CANADIANS ARE OUR NUMBER ONE PRIORITY

Because we have remained dedicated to keeping 
everyone in our communities safe, we are seeing 
a decrease in the number of people infect by 
COVID-19; and because of the quality of and 
the affordable access to our health care system, 
Canadians are recovering from this pandemic. 
However, we cannot become complacent to this 
virus and we certainly cannot underestimate the 
arrival and impact of a second wave.
 As pressure increases to open the border with 

the US, the Canadian government needs to be 
clear with their American counterparts that the 
number one priority must be the health and safety 
of Canadians.
 The news coming out of the US is troubling. 

There are COVID-19 flare-ups all over the 

country and, in many states, the number of cases 
is growing at an alarming rate.
 This makes it dangerous and unwise to re-open 

the border at this time. Canadians have made a 
lot of progress flattening the curve by listening 
to public health advice over the past months. Re-
opening the border prematurely will jeopardize 
all that we have gained to date.

 The closure of the border to discretionary 
travel while allowing trade shipments, commerce 
and essential workers to continue to move in 
both directions has been crucial to containing 
COVID-19. I understand this is difficult for some 
families with loved ones who live in the US, 
but we must remain cautious and careful. The 
Canadian government needs to extend the border 
closure for as long as this measure is needed to 
keep Canadians safe
Throughout the COVID-19 pandemic, my 

office has been working tirelessly to help 
people get back home. International travel can 

present many challenges, with many borders 
closed, international flights being restricted and 
people struggling with the changing rules as 
jurisdictions start to re-open. My staff and I have 
been successful in bringing many Canadians back 
home to London. If you have any questions about 
potential travel, please reach out to my office and 
we will help answer the questions you have.
Finally, while visiting with family and friends in 

your own back-yard might not sound as exciting 
as an international vacation or while it may be 
difficult to be separated from your loved ones 
who live south of the border or somewhere else 
around the world, the time spent learning more 
about your area is rewarding. Doing so allows you 
to travel down that road you always wondered 
about, learn more about your area‘s history and 
culture, and even offers the chance to make new 
acquaintances. Additionally, a local vacation 
requires less preparation and will keep you and 
your neighbours safer. It might save a few dollars 
too!

THE 
INTERNATIONAL 
LANGUAGE 
ELEMENTARY 
PROGRAM
White Oaks whiteoaks@tvdsb.ca 
   
 
Dear Parents and Guardians of White Oaks P.S.

The International Language Elementary Program through Thames 
Valley is preparing for the 20202021- school year. This is a non-
credit language program with the goal of helping students to maintain 
their heritage, language and culture, or to learn a new language and 
understand a new culture.

Instruction will be available for students who are registered in 
JK through Grade 8 in a publicly funded school in the following 
languages:

Albanian, Arabic, Bengali. Bosnian, German. Hindi. Korean, 
Kurdish, Malayalam. Persian/Farsi, Polish, Russian
Programming is 2.5 hours a week and runs from September 2020 

to May 2021.  The dates, times, and locations of these classes vary.  
More details can be found at bit.ly/tvdsblanguages

Registration for September is now open and can be completed online 
at bit.ly/languages2020 

NOTE: Start date and format of programming depend upon COVID 
guidelines provided by the MInistry of Education for all Ontario 
schools.
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FEDERAL COURT RULES 
CANADA-U.S. SAFE THIRD COUNTRY 

AGREEMENT UNCONSTITUTIONAL
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