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رسالة من زعيم الحزب الديمقراطي الجديد  NDPجاغميت سينغ لجريدة (البالد)

سنواصل الوقوف ضد خطة الضم وأي انتهاك لحقوق اإلنسان والقوانين الدولية
دائما متضام ًنا مع من يواجهون أو واجهوا االضطهاد
سأقف ً
سأستمر في الدفاع عن حق الفلسطينيين في تقرير وضعهم السياسي بحرية

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد Jagmeet Singh

النائب عن دائرة فانشا Lindsay Mathyssen

 Ìلندن اونتاريو  -البالد
Ì
َ
اراضي في الضفة الغربية التي نشرت في الصفحة ()29
ردا على مقالة ايدان جوناه حول موقف االحزاب الكندية من قضية اعتزام اسرائيل ضم
من العدد الماضي من جريدة (البالد) ومقالة الزميل زياد علي (كلمات التنقصها الصراحة -حديث غير ودي مع جاغميت سينغ) الذي نشر في
الصفحة ( )30من العدد نفسه ،واثر االجتماع الذي عقده رئيسا تحرير (البالد) مع النائب عن دائرة فانشا  Lindsay Mathyssenبعد صدور
العدد في مكتبها بلندن  ....اكد زعيم الحزب الديمقراطي الجديد  NDPوقوفه ضد خطة الضم وأي انتهاك لحقوق اإلنسان والقوانين الدولية.
وفيما يلي نص الرسالة التي تلقتها (البالد) من زعيم الحزب.
ونحن بهذه المناسبة نجدد اعتزازنا بمواقف الـ NDPمن القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة باقامة دولته
المستقلة

(نـص الرسـالـة)
تحية
إشارة إلى مناقشة مع مكتب Lindsay Mathyssen ،
يرجى االطالع على البيان أدناه من .Jagmeet Singh
بيان من زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ:
بصفتي زعيم الحزب الديمقراطي الجديد الكندي ،وغيرها ،سأقف
ً
ً
متضامنا مع من يواجهون أو واجهوا االضطهاد .وسأستمر في الدفاع
دائما
عن حق الفلسطينيين في تقرير وضعهم السياسي بحرية ،ومتابعة
تطورهم وتنمية أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية في حل
الدولتين.
الديمقراطيون الجدد يعارضون جميع انتهاكات حقوق اإلنسان
والقانون الدولي التي ترتكبها أي مجموعة أو دولة ،بما في ذلك
إسرائيل.

يجب على الحكومة الكندية زيادة الضغط على الحكومة
اإلسرائيلية لتوقف بشكل دائم خطتها ضم األراضي الفلسطينية ألن
ذلك يتعارض مع القانون الدولي .وال يكفي أن تعرب كندا ببساطة
عن قلقها ،أو تندد بهذه الخطط .يجب أن نتخذ مع الدول األخرى إجراءات
لدعم القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
أنا والكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الجديد دعونا الحكومة
الكندية للنظر في جميع الخيارات الدبلوماسية واالقتصادية
المعقولة لوقف الضم ودفع الحكومة اإلسرائيلية إلى االمتثال للقانون
الدولي.
وسنواصل الوقوف ضد خطة الضم وأي انتهاك لحقوق اإلنسان والقوانين
الدولية.
إذا كنت بحاجة إلى أي شيء آخر ،فال تتردد في االتصال بـ Melanie
Richer
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بنك كندا يريد استشارة المواطنين
حول سيـاسته النقدية للسنـوات المقبلة

•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي
قرر بنك كندا (المصرف المركزي) رصد آراء المواطنين
ّ
حول المقاربة التي عليه اعتمادها في مجال السياسة النقدية في
السنوات المقبلة.
وكان بنك كندا قد لحظ إجراء استشارات عامة على نطاق أوسع
بكثير مما درج عليه في السابق ،قبل فترة طويلة من وصول
جائحة "كوفيد  "19 -إلى كندا وتسببها بتراجع حاد لالقتصاد
الوطني.
فاألزمة الناجمة عن الجائحة زادت من أهمية إجراء استطالع
واسع النطاق بما ّ
أن أنماط اإلنفاق تغيّرت بشكل جذري وأسفرت
ً
عن وجود تباينات أحيانا عندما تؤ ّ
شر المعطيات إلى تراجع في
األسعار فيما يواجه المستهلكون ارتفاعا ً في النفقات.
ويهدف االستطالع الذي سيجريه بنك كندا على شبكة اإلنترنت
إلعطاء صورة ّ
وللتزود بأفكار ومقاربات
أدق عن هذا المظهر
ّ
يمكن للبنك اعتمادها في مساعيه للحفاظ على االستقرار في
األسعار.
ومنطقة الراحة التي يحددها بنك كندا كهدف في مجال تضخم

األسعار تساعده في تحديد معدّل الفائدة األساسي ،وهو سعر
الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
فتحديد معدّل الفائدة األساسي يُشكل سياسة رئيسية لبنك كندا
ويؤثّر على أسعار الفوائد العقارية وفوائد قروض أُخرى.
ويسعى بنك كندا منذ نحو  30سنة لجعل معدل التضخم األساسي
( )core inflationالسنوي أقرب ما يكون إلى هدفه المرجو
البالغ  ،%2,0فال تعيش البالد مرحلة جديدة من االرتفاع الحاد
في أسعار الفائدة كالتي شهدتها في أواخر سبعينيات القرن الفائت
وثمانينياته.
ويرصد البنك معدل التضخم األساسي لتحديد معدل الفائدة
مرات في آذار (مارس) الفائت إلى
األساسي الذي خفّضه ثالث ّ
أن بلغ  %0,25وذلك من أجل دعم االقتصاد الوطني في ظ ّل
الجائحة.
وينوي بنك كندا نشر تقرير في األشهر المقبلة حول ما سيكون
قد استخلصه من استشارته المواطنين قبل أن يُقدم على تجديد
االتفاق حول السياسة النقدية مع الحكومة الفدرالية.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي)

كندا تفتح أبواب العمل للزّوار غير المقيمين
•سمير بن جعفر | القسم العربي في راديو كندا الدولي
أدخلت الحكومة الكندية تسهيالت على طلبات الزوار
األجانب للعمل في كندا.
فلن يضطروا إلى مغادرة البالد للتقدم بطلب للحصول على
تصريح عمل بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19
على السفر.
وفي بيان صدر مؤخرا  ،أعلنت وزارة الهجرة الفدرالية
عن هذا اإلجراء الذي وصفه بأنه “سياسة جديدة مؤقتة ذات
منفعة عامة “.
“سيتمكن الزائرون المتواجدون حاليًا في كندا ولديهم عرض
عمل صالح من التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل
خاص بصاحب العمل .وفي حالة الموافقة على الطلب ،يمكنهم
الحصول على التصريح دون الحاجة إلى مغادرة البالد  ”،كما
جاء في البيان.
وتعتقد الحكومة الفيدرالية أن هذا سيجعل الحياة أسهل
ألصحاب العمل الذين ما زالوا يشكون من نقص العمالة.
منذ إغالق الحدود الكندية لجميع الرحالت غير الضرورية،
سمحت أوتاوا للمقيمين المؤقتين بالبقاء في كندا  ،بشرط أن
يحتفظوا بوضع قانوني صالح.
ولالستفادة من السياسة المؤقتة الجديدة  ،يجب التقدم بطلب
للحصول على تصريح عمل قبل  31مارس آذار  .2021ولن
يُسمح للزوار الذين وصلوا إلى كندا بعد  24أغسطس آب،
تاريخ اإلعالن عن هذه السياسة الجديدة  ،بتقديم طلب في
هذا الشأن.
وسيتمكن حاملو تصريح العمل الصالح والذي حصلوا عليه
شهرا الماضية من بدء العمل لدى صاحب عمل
خالل الـ 12
ً
جديد قبل الموافقة على طلب التصريح الجديد.
“يهدف هذا اإلعفاء من متطلبات تصريح العمل المؤقت
العادية إلى إزالة العوائق التي تحول دون إنشاء قوة عاملة
أكثر مرونة تستفيد من الزوار ذوي المهارات والخبرة لتسريع
نهوضنا االقتصادي ”.كما قال الوزير ماركو مندتشينو.
•(راديو كندا الدولي  /وكالة الصحافة الكندية)
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البقــاء هلل
تتقدم جريدة (البالد) بالتعازي الى االصدقاء
عادل وغادة وياسر
وباقي أسرتي الريس والشرفا في كندا وخارجها
لوفاة فقيدهم الشاب المرحوم باذن اهلل
أحمد الريس
تغمده اهلل برحمته وشمله بعفوه وأسكنه جنته مع الصديقين والشهداء والصالحين ،وحسن أولئك رفيقا

البقــاء هلل
تتقدم جريدة (البالد) بالتعازي الى زميلنا في الجريدة
الدكتور محمد أمين األعظمي
وإلى أفراد أسرته في كندا وإلى شقيقه اللواء المتقاعد خلدون األعظمي في العراق
لوفاة شقيقه المرحوم بإذن اهلل مصطفي األعظمي (أبو علي)
المعروف بمصطفى أبو الكص إثر نوبة قلبية
تغمد اهلل الفقيد برحمته واسكــنه فسيح جناته وإنــا هلل وإنــا إليه راجعــون

البقــاء هلل
تتقدم أسرة جريدة (البالد) بالتعازي إلى الصديق
ناظم جرادات وأسرته في كندا وخارجها لوفاة شقيقه
المرحوم بإذن اهلل المهندس طاهر أمين سليمان جرادات .
تغمد اهلل الفقيد برحمته وأسكــنه فسيح جناته وإنــا هلل وإنــا إليه راجعــون
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مليارا دوالر لدعم العــودة إلى المـدارس
ووفقًا للحكومة الفيدرالية ،يمكن للمدارس أن
تستعمل هذه األموال لتحسّن أنظمة التهوية ،
وزيادة تدابير النظافة أو شراء معدات الحماية
الشخصية ومنتجات التنظيف.
وسيخصص  112مليون دوالر إضافي لألمم
األوائل في بداية العام الدراسي في المحميات.
ويقول زعيم الحزب الديمقراطي الجديد
( )NDPإنه كان يطالب بهذه المساعدة من
للمقاطعات منذ فترة طويلة.

•سمير بن جعفر | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو،،
عن تحويل ملياري دوالر إلى المقاطعات
واألقاليم لمساعدتها على إعادة فتح المدارس
بأمان.
وأثناء زيارته لمدرسة في تورنتو ،نفى رئيس
الحكومة أنه انتظر طويالً قبل اإلعالن عن هذا
المبلغ حيث أثار مسألة اختصاص المقاطعات
المسؤولة حصريًا على قطاع التربية.
وقال “لن نقول للمقاطعات ما يجب عليها فعله ،
لكن يمكننا ضمان أن تتمتع هذه األخيرة بموارد
إضافية لخفض مستوى قلق أولياء التالميذ”.
“ستكون هذه الموارد قادرة على المساعدة
في تحقيق أشياء قد ال تكون ذات أولوية  ،أو
أشياء لم يفكروا فيها اآلن  ،والتي ربما تصبح
ضرورية في منتصف سبتمبر أيلول أو في نهاية
مشيرا إلى
أكتوبر تشرين األول” ،كما افترض،
ً

نفى رئيس الحكومة أنه انتظر طويالً قبل اإلعالن عن هذا المبلغ 26.08.2020
The Canadian Press / Christopher Katsarov

إمكانية حدوث موجة ثانية من الجائحة.
سيتم توزيع مبلغ  2مليار دوالر على أساس
عدد الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  4و 18
عا ًما في كل مقاطعة وإقليم.
وستحصل أونتاريو على  763,34مليون

دوالر وكيبيك  432,15مليون دوالر.
وسيتم توزيع المساعدات على دفعتين ،األولى
في خريف  ، 2020والثانية في أوائل عام
.2021

“نحن نتفهم مخاوف أولياء التالميذ .إن هذا هو
تحركنا من أجل هذه اإلجراءات
بالضبط سبب ّ
منذ عدّة أسابيع ،”.كما قال جاغميت سينغ في
إفادة إعالمية في تورنتو صباح اليوم األربعاء.
ورحّب دوغ فورد ،رئيس حكومة أونتاريو،
بهذه المساعدة الجديدة وقال  ”:نحن ممتنون
لحصولنا على هذه األموال  ،وسوف نستخدمها
بعناية شديدة”.
•(راديو كندا الدولي  /سي بي سي  /وكالة
الصحافة الكندية)

استطـالع :انتخـاب أوتول زعيمـًا للمحــافظين قد ال يغيّر شيئـًا في نوايـا التصويت
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
انتخاب إرين أوتول زعيما ً للمحافظين ال يُغيّر
شيئاً ،بعد ،بالنسبة لنوايا التصويت لدى سكان
مقاطعة كيبيك وسائر الكنديين.

ألنفسهم .وبالرغم من ّ
أن رئيس حملة أوتول
في المقاطعة ،ألوبا كالرك ،ال يدعم هذا القول
أقر ّ
بأن حزبه جذب إلى صفوفه "آالف"
فهو ّ
األعضاء الكيبيكيين الجدد المعارضين لقرار
حكومة جوستان ترودو الليبرالية بحظر األسلحة
النارية الهجومية العسكرية الطراز.

ضعف النسبة المسجّلة في كيبيك.
وأجرت "ليجيه" االستطالع أيام الجمعة
والسبت واألحد الفائتة ،أما النتيجة النهائية
النتخابات المحافظين فصدرت بُعيْد الواحدة من
فجر أمس االثنين .وشمل االستطالع 1516

فقد أظهرت نتائج استطالع أجرته مؤسسة
"ليجيه" بالتعاون مع "جمعية الدراسات الكندية"
(ّ )ACS - AEC
أن حزب المحافظين الكندي
يحظى بـ %11فقط من نوايا التصويت لدى
الكيبيكيين وبـ %27منها لدى سائر الكنديين.
أن انتخابه زعيما ً
وما هو مقلق أكثر ألوتول هو ّ
لحزب المحافظين يُخفّف من رغبة  %42من
الكيبيكيين المستطلَعين في االقتراع لصالح هذا
الحزب الذي يشكل المعارضة الرسمية في
مجلس العموم في أوتاوا ،فيما قال  %8فقط
منهم ّ
إن انتخابه يشجعهم أكثر على االقتراع
للمحافظين في انتخابا ٍ
ت مقبلة.
ّ
وأن نتائج
وقد تُفاجئ هذه األرقام ،السيما
االنتخابات التي صدرت ليل األحد االثنين
أن أعضاء الحزب في كيبيك لعبوا دورا ً
أظهرت ّ
هاما ً في فوز أوتول.
فقد نال زعيم المحافظين الجديد في نهاية
المطاف  %60,5من أصوات المقترعين في
المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة
بالفرنسية مقابل  %39,5من األصوات لمنافسه
بيتر ماكاي الذي ح ّل أوالً في الجولة األولى
من االنتخابات والذي كان ،من بين المرشحين
األربعة ،يحظى بأكبر دعم في أوساط نواب
الحزب عند انطالق السباق االنتخابي.
يُشار هنا إلى ّ
أن الفوز الواضح ألوتول في
مقاطعة كيبيك نَسبه مالكو األسلحة النارية

من المستطلَعين الكيبيكيين ّ
إن قيادة ماكاي
المحافظين تُخفّف من رغبتهم في االقتراع
لصالح هذا الحزب ،مقارنةً بـ %42منهم قالوا
الشيء نفسه عن أوتول.
"باستطاعته السير ب ُحرية في شوارع مونتريال
دون أن يلتفت إليه الكثيرون" ،قال بورك عن
أوتول في مقابلة هاتفية مع وكالة الصحافة
الكندية.
ّ
وذ ّكر بورك بأن زعيم المحافظين السابق
أندرو شير كان يعاني المشكلة نفسها.
وستمر
"السيد أوتول في وضع مشابه نوعا ً ما،
ّ
أشهر قبل أن يستطيع إرساء مصداقيته وشهرته.
لذلك ال أعتقد ّ
أن لدى المحافظين حاليا ً رغبة في
اإلسراع نحو انتخابات عامة" ،قال بورك.

الزعيم الجديد لحزب المحافظين الكندي إرين أوتول متحدثا ً اليوم في مبنى البرلمان الفدرالي في أوتاوا في أول

مؤتمر صحفي له بعد انتخابه ()Sean Kilpatrick / CP

وبالعودة إلى استطالع "ليجيه" قال  %50كنديا ً بالغا ً وأجرته "ليجيه" على اإلنترنت،
من الكيبيكيين المستطلَعين إنهم ال يعرفون بعد األمر الذي ال يتيح احتساب هامش خطأ نظرا ً
ما سيكون تأثير الزعيم الجديد على خياراتهم لكون العيّنة المستطلَعة غير احتمالية.
االنتخابية .وكانت النسبة مشابهة في سائر كندا :وسألت "ليجيه" المستطلَعين عن تأثير فوز
.%51
ك ّل من أوتول وماكاي بزعامة المحافظين على
ّ
لكن نسبة المستطلَعين في سائر كندا الذين قالوا خياراتهم االنتخابية في المستقبل.
ُ
ّ
إن قيادة أوتول المحافظين تخفف من رغبتهم في ويقول نائب الرئيس التنفيذي لدى "ليجيه"،
االقتراع لصالح هذا الحزب هي أق ّل بقليل من كريستيان بوركّ ،
إن األرقام التي نالها ماكاي
مستواها في كيبيك ،إذ بلغت  .%35أما الذين في االستطالع ،والتي باتت "الغية" كونه
قالوا ّ
إن انتخابه يشجعهم أكثر على االقتراع خسر االنتخابات ،هي قريبة جدا ً من تلك التي
للمحافظين فبلغت نسبتهم  ،%15أي تقريبا ً نالها أوتول .فعلى سبيل المثال قال %38

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لدى "ليجيه"
عن دهشته من ارتفاع شعبية الحزب الليبرالي
الكندي مجددا ً وبسرعة بعد فضيحة "وي
تشاريتي" ،إذ بات يستقطب  %38من نوايا
التصويت لدى الناخبين غير المترددين في
خياراتهم.
"تمكن الليبراليون من استعادة الصدارة في
المشهد السياسي .وهذا دليل قبل ك ّل شيء
على ّ
أن الناس يريدون استقرارا ً ما" ،يريدون
استقرارا ً في زمن جائحة "كوفيد  ،"19 -يعتقد
بورك.
يُذكر ّ
أن الليبراليين بقيادة ترودو احتفظوا
بالسلطة بعد فوزهم في االنتخابات العامة
األخيرة في تشرين األول (أكتوبر) ،2019
ولكن بحكومة أقلية ،خالفا ً لواليتهم األولى.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي)
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الطــائرة األوكــرانية:
ومختــارة” في تقـرير إيـراني أ ّولي حسب كـندا
“معلومــات محـدودة ُ
•فادي الهاروني | القسم العربي في
راديو كندا الدولي

قالت الحكومة الكندية إنها تنتظر مزيدا ً من
األجوبة من قبل المسؤولين اإليرانيين حول
الضربة الجوية التي أسقطت الطائرة المدنية
األوكرانية ذات الرحلة رقم  PS752مطلع
السنة الحالية ما أسفر عن مصرع جميع ركابها
وأفراد طاقمها الـ 176وبينهم عدد كبير من
الكنديين والمقيمين في كندا.
فقد أصدر وزير الخارجية فرانسوا فيليب
وزير النقل مارك غارنو بيانا ً
شامبان وزميلُه
ُ
مشتركا ً أعربا فيه عن أسفهما لكون التقرير
األولي للمنظمة اإليرانية للطيران المدني عن
جهازي تسجيل الطائرة ،المعروفيْن
قراءة
ْ
أيضا ً بالصندوقيْن األسوديْن ،ال يعطي سوى
“معلومات محدودة ومختارة حول هذا الحادث
المأساوي”.
والطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية
األوكرانية وهي من طراز “بوينغ ”737
وتحطمت في  8كانون الثاني (يناير)  2020بعد
نحو عشر دقائق على إقالعها من مطار طهران
جراء إصابتها بصاروخ ْي أرض – جو
الدولي ّ
إيرانييْن أطلقهما “حرس الثورة اإلسالمية”
اإليراني نتيجة “خطأ بشري”.
وقال الوزيران في حكومة جوستان ترودو
ّ
إن التقرير اإليراني المو َجز الصادر نهاية
األسبوع الفائت ال يذكر سوى ما ح ّل بالطائرة
بعد إصابتها بالصاروخ األول ،وال يخبر عما
ح ّل بها بعد إصابتها بالصاروخ الثاني“ ،وك ّل ما
يفعله هو أنه يؤ ّكد المعلومات التي كنا نعرفها”.

زهور وشموع ووجوه حزينة أمام صور ضحايا الطائرة األوكرانية في تورونتو
)(Rozenn Nicolle / Radio-Canada

صل سوى فترة زمنية
فالتقرير اإليراني ال يف ّ
مدتها بضع ثواني تلت انفجار الصاروخ األول
قرب الطائرة بُعيْد إقالعها ،فيقول ّ
إن أفراد طاقم
الطيران الثالثة “باشروا فورا ً باتخاذ اإلجراءات
الالزمة للسيطرة على الطائرة” بعد انفجار ذاك
الصاروخ.
ّ
ي
ويقول التقرير إنه لغاية اآلن “ال وجود أل ّ
صوت أو إشارة عن أوضاع مقصورة الركاب
في بيانات الرحلة الجوية واألشرطة الصوتية
المسجَّلة”.
“ننتظر من جمهورية إيران اإلسالمية أن
تعطي إجابة على األسئلة الهامة المتصلة بسبب
إطالق الصواريخ في المقام األول وبسبب
فتح المجال الجوي اإليراني” ،كتب الوزيران

شامبان وغارنو.
ّ
“إن كندا والكنديين ،وبشكل خاص أسر
الضحايا البريئة ،بحاجة لمعرفة األجوبة على
هذه األسئلة” ،أضاف الوزيران الكنديان.
يُذكر ّ
ي مسؤولية
أن إيران نفت في البدء أ ّ
ّ
لها في حادث تحطم الطائرة األوكرانية،
لكن بعد تزايد األدلّة والضغوط الدولية أعلن
“حرس الثورة اإلسالمية” اإليراني مسؤوليته
الكاملة عن إسقاط الطائرة نتيجة “خطأ بشري
بعد اقترابها من مركز حسّاس” تابع له بعد
ساعات معدودة على قصف إيران بالصواريخ
الباليستية قاعدتيْن في العراق تستخدمهما القوات
األميركية .وهذا القصف اإليراني جاء ردا ً على
اغتيال الواليات المتحدة قائد “فيلق القدس”

التابع للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني في
بغداد في  3كانون الثاني (يناير).
وانتظرت كندا وسائر أعضاء المجموعة
الدولية للتنسيق والتدخل من أجل ضحايا
الطائرة األوكرانية (أوكرانيا والمملكة المتحدة
والسويد وأفغانستان) أشهرا ً طويلة قبل أن توافق
السلطات اإليرانية على إرسال صندوق ْي الطائرة
األسوديْن إلى فرنسا حيث بدأت قبل شهر ونيف
عملية تفريغ معلوماتهما وتحليلها ،فإيران ال
تملك التكنولوجيا الالزمة للقيام بهذه المهمة.
وعمالً بالقوانين الدولية تقود إيران التحقيق في
قضية تحطم الطائرة بما ّ
أن الطائرة سقطت في
أراضيهاّ ،
لكن كندا وسائر أعضاء المجموعة
الدولية للتنسيق والتدخل توفّر الدعم أو تقوم
بالمراقبة.
وكانت الطائرة تق ّل  167راكبا ً وطاقما ً من
 9أفراد .وكان بين الر ّكاب  55كندياً ،من
ونحو من 30
أصول إيرانية بشكل خاص،
ٌ
شخصا ً حاصلين على اإلقامة الدائمة في كندا،
وعشراتُ الركاب الذين تربطهم بكندا صالت
أُخرى كالدراسة ،وركاب إيرانيون آخرون
و 11أوكرانيا ً من ضمنهم أفراد طاقم الطائرة،
وركاب بريطانيون وأفغانيون.
وقال مدير المنظمة اإليرانية للطيران المدني
نهاية األسبوع الفائت ّ
إن بالده مستعدة لتقديم
تعويضات كاملة ألسر الضحايا الـ 176وإنها
ستباشر محادثات في هذا الشأن مع كندا وسائر
الدول المعنية في تشرين األول (أكتوبر) المقبل.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي)

الفـرق بين أعراض الزكــام وكـوفيد 19-عنـد طفـلك
•كوليت زينة ضرغام | القسم العربي في
راديو كندا الدولي
تزرع الجائحة الخوف في نفوس العديد من
أولياء التالميذ وتكثُر تساؤالتهم تزامنا مع
بدء العام الدراسي حول تمييز الفوارق بين
عوارض الرشح الموسمي العادي عند أطفالهم
وعوارض كوفيد.19-
متى يجب اصطحاب الطفل إلجراء فحص
كشف اإلصابة بفيروس كورونا؟ سؤال تجيب
عنه طبيبة األسرة من كيبيك جوان بليه.
بادىء ذي بدء تنصح الطبيبة الكندية “ال
يجب القلق غير ال ُمجدي”.
سيالن األنف أمر شائع عند األطفال وغالبيتهم
يصابون به عند بدء الفصل الدراسي مع بداية
فصل الخريف .وتطمئن الطبيبة بأنه ليس داللة
على اإلصابة بكوفيد .19-يجب أن تصطحبه
درجات حرارة عالية وسعال لنبدأ بالخوف من
احتمال اإلصابة.
تقول د .بليه في حوار أجرته معها هيئة
اإلذاعة الكندية:

إن إخضاع طفل لفحص غير مستحب
لمجرد أن أنفه يسيل ليس بفكرة جيدة .وفي
كل األحوال ال يجب إبعاد طفل عنده عارض
سيالن األنف عن مقاعد المدرسة ألننا في حال
قمنا بذلك فإننا لن نجد عددا كبيرا من األطفال
في هذه االمدرسة.
استمرار الحمى العالية ألكثر من  4أيام دليل
هام ال يجب تطنيشه:
من الواضح أن الطفل الذي يعاني من ارتفاع
في درجة الحرارة يجب أن يبقى في المنزل
وتتم مراقبته في الـ  48إلى  72ساعة التالية
وبعدها يتضح القرار الذي يمكن أن يتخذه
األهل.
مع العلم أن استمرار الحمى البسيطة (38
بحد أقصى) لنحو  5إلى  7أيام في ح ٍد أقصى
عادي في حالة الرشح .كذلك استمرار الحمى
بدرجات عالية من  3إلى  4أيام أمر عادي
أيضا في حالة الزكام الشديد عند األطفال.
وفي الحالتين يمكن لك السيطرة على الحمى
باألدوية وأنت تعلم أن الحمى ستنخفض في
النهاية .ولكن في حال استمرار الحمى لما بعد
األيام األولى التي حددتها آنفا الطبيبة الكندية

فهذا “يُعّد إشارة قوية الحتمال أن يكون الطفل
مصابا بالفيروس التاجي”.
تجدر اإلشارة إلى أن نسبة  %80من
األشخاص المصابين بكوفيد 19-ال تظهر
عليهم عوارض أو هم مريضون قليال.
وكررت طبيبة األسرة التي تعمل ضمن
مجموعة أطباء العائلة في مركز القديس
فرنسوا األسيزي الطبي في مدينة كيبيك
بالقول:
إذا كان طفلك يعاني من سيالن األنف
ومصاب بالحمى وتجد صعوبة في السيطرة
على حالته المرضية فإنه من األجدر استشارة
طبيب أو االتصال بمركز فحوصات الكورونا.
يذكر أن ارتداء األقنعة الواقية اإللزامي
للبالغين يمكن أن يساعد في تقليص عدد
األشخاص الذين سيصابون بنزالت البرد
أو االنفلونزا هذا الخريف .وفي هذا اإلطار
تقول الطبيبة الكندية بأن هذا سيكون له تأثير
كبير على النظام الصحي في البالد في الوقت
الذي يلوح فيه في األفق تهديد بموجة ثانية

لكوفيد.19-
يساورني شعور بأننا قد نعاني أقل من
االنفلونزا الموسمية آجال ألننا اعتنقنا عادات
وقائية صحية حميدة .نقوم بغسل أيدينا في
كل وقت ونرتدي القناع الواقي عندما نرتاد
األماكن العامة موفرين الحماية ألنفسنا من
الرذاذ الذي قد يتطاير عند السعال أو التحدث
إلى الشخص اآلخر.
أهمية اللقاح ضد االنفلونزا الموسمية
تؤكد طبيبة االسرة في الختام على األهمية
الخاصة للقاح ضد الزكام هذه السنة.
تؤكد د .بليه أنه “إذا تمكنا من تقليل حاالت
اإلصابة باألنفلونزا هذه السنة ،فهذا سيساعدنا
كثيرا .وإن  COVID-19ال تمنع الحصول
على لقاح األنفلونزا”.
من جهتها كانت مديرة الصحة العامة في كندا
تيريزا تام قد أشارت مؤخرا إلى أن الوقاية
من االنفلونزا باللقاح ستكون أساسية لتجنب
إثقال كاهل القطاع الصحي هذا الخريف.
•(المصدر :هيئة اإلذاعة الكندية)
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مبيعات التجزئة تواصل االرتفاع
وتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
•فادي الهاروني | نشرة القسم العربي في
راديو كندا الدولي

سجّلت مبيعات التجزئة في كندا ارتفاعا ً آخر في
شهر حزيران (يونيو) لتتجاوز ،وللمرة األولى،
مستويات ما قبل جائحة "كوفيد  ،"19 -كما أفادت
اليوم بيانات صادرة عن وكالة اإلحصاء الكندية.
فقد ارتفعت المبيعات بنسبة  %23,7فيما
تتواصل إعادة فتح االقتصاد لتبلغ قيمتها اإلجمالية
 53,0مليار دوالر.
وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت آرا َءهم
شركةُ "ريفينيتيف" ( )Refinitivللمعلومات
المالية قد توقعوا ارتفاع المبيعات بمعدّل .%24,5
وأظهرت بيانات منقَّحة لوكالة اإلحصاء ّ
أن
مبيعات التجزئة في أيار (مايو) ارتفعت %21,2
عن مبيعات نيسان (أبريل) ،ال  %18,7كما جاء
في البيانات الصادرة قبل شهر.
وارتفعت مبيعات التجزئة في كافة القطاعات
الـ 11التي ترصدها وكالة اإلحصاء إلعداد
بياناتها ،وش ّكلت مبيعات السيارات من مختلف
الفئات وقطع غيارها قاطرة االرتفاع في إجمالي
المبيعات مرة ً أُخرى.
• وكالة اإلحصاء الكندية  /راديو كندا الدولي
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كندا تبدي استعدادها للمشاركة في تحقيقات انفجار بيروت ..لكن بشروط
•رويترز
أكد وزير الخارجية الكندي ،فرانسوا-فيليب
شامبين ،خالل زيارة إلى لبنان ، ،أن بالده
عرضت االنضمام إلى التحقيق اللبناني في
االنفجار المزلزل ،الذي وقع بمرفأ بيروت
هذا الشهر ،لكن وفقا لشروط تضمن إجراء
تحقيق شفاف ذي مصداقية يتوصل إلى
حقيقة ما حدث.
ووعد الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،في
بادئ األمر بتحقيق سريع في سبب انفجار
مادة شديدة االشتعال مخزنة لسنوات بشكل
ال يراعي قواعد السالمة ،في الرابع من
أغسطس ،لكنه قال في وقت الحق إن األمر
سيستغرق وقتا.
وأدى االنفجار إلى مقتل ما ال يقل عن 180
شخصا وإصابة نحو ستة آالف آخرين.
وقال شامبين بعد لقائه بعون إن أوتاوا
مستعدة لتقديم العون “وفقا لشروط” سيجري
تحديدها ،ولم يخض في تفاصيل.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون
“يتوقع الشعب اللبناني أن تتوقف مشاركة
كندا في هذا التحقيق على اتسامه بالمصداقية

وزير الخارجية الكندي ،فرانسوا-فيليب شامبين

والشفافية وسبر أغوار األمور لتحقيق
العدالة”.
وفاقمت الكارثة ،التي حلت بمرفأ بيروت
الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية المتهمة
بالفساد واإلهمال ،بعدما تحدثت السلطات
عن  2750طنا من نيترات األمونيوم ،كانت
مخزنة في المرفأ ،منذ العام .2014

وطالب خبراء أمميون في مجال حقوق
اإلنسان بإجراء تحقيق مستقل وسريع
في االنفجار ،معربين عن قلقهم من ثقافة
“اإلفالت من العقاب” السائدة في لبنان.
ودعوا في خطوة نادرة ،مجلس حقوق
اإلنسان إلى عقد اجتماع خاص ،في سبتمبر،
للنظر في هذه الكارثة.
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الحكومة تستأنف حكم إبطال اتفاق البلد الثالث اآلمن بينها وبين الواليات المتحدة
•فادي الهاروني | القسم العربي في
راديو كندا الدولي
قال وزير السالمة العامة الفدرالي بيل بلير ّ
إن
حكومته ستستأنف الحكم القضائي الصادر عن
المحكمة الفدرالية قبل شهر والذي أبطل اتفاق
البلد الثالث اآلمن بين كندا والواليات المتحدة
(Canada-U.S. Safe Third Country
.)Agreement
ورأى الوزير بلير في بيان أصدره ّ
أن
االستنتاجات الرئيسية للمحكمة الفدرالية
تحتوي على أخطاء وقائعية وقانونية.
في
تحديدها
“هناك مبادئ قانونية هامة يجب
وزير السالمة العامة في الحكومة الفدرالية بيل بلير Ben Nelms - CBC-
هذه القضية ،وتقتضي مسؤولية حكومة كندا
االستئناف لضمان الوضوح بشأن اإلطار
ّ
الحق في الحياة والحرية واألمن
ينظم قانون اللجوء” ،قال وزير الواليات المتحدة من قبل موظفين حكوميين “لكل إنسان
القانوني الذي ّ
السالمة العامة في حكومة جوستان ترودو كنديين ت ّم اعتقالهم الحقا ً على سبيل العقاب” ،الشخصي”.
قالت قاضية المحكمة الفدرالية.
وج ّمدت القاضية قرارها بإبطال االتفاق ستة
الليبرالية.
أشهر إلفساح المجال أمام الحكومة الفدرالية
وكانت قاضية المحكمة الفدرالية آن ماري وأضافت القاضية ماكدونالد في حكمها ّ
أن للردّ عليه.
ماكدونالد قد ألغت اتفاق البلد الثالث اآلمن االعتقال والعواقب الناجمة عنه “تتعارض مع ويُشكل اتفاق البلد الثالث اآلمن إطارا ً قانونيا ً
أن روح وأهداف” قانون اللجوء وتشكل انتهاكا ً لطلبات اللجوء على الحدود المشتركة بين كندا
في  22تموز (يوليو) الفائت بح ّجة ّ
بعض أحكامه تنتهك الشرعة الكندية للحقوق للحقوق األساسية المكفولة في البند السابع من والواليات المتحدة ،جارتها البرية الوحيدة،
تنص عليه من ضمانة الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وينص على أنه يتو ّجب على طالبي اللجوء
ّ
والحريات ،السيما ما
ّ
أن يطلبوا الحماية في البلد اآلمن األول الذي
دستورية للحق بالحياة والحرية واألمان.
وينص البند السابع من الشرعة على ّ
ّ
أن يصلون إليه.
“تظهر األدلة بوضوح ّ
أن الذين أُعيدوا إلى

وبموجب االتفاق تعتبر ك ٌل من كندا والواليات
المتحدة البلدَ اآلخر آمنا ً بما فيه الكفاية كي
يُطلَب فيه اللجوء.
ّ
يخص كندا هذا يعني أن بإمكانها أن تعيد
وفيما
ّ
إلى الواليات المتحدة الالجئين المحت َملين الذين
يصلون إلى نقاط العبور البرية قادمين من هذا
البلد ّ
ألن عليهم بموجب االتفاق أن يطلبوا
اللجوء في الواليات المتحدة.
ووقعّت الدولتان الجارتان على االتفاق عام
 ،2002في أعقاب هجمات  11أيلول (سبتمبر)
 2001على نيويورك وواشنطن التي تبنّاها
تنظيم “القاعدة” التكفيري .ودخل االتفاق حيز
التنفيذ في  29كانون األول (ديسمبر) .2004
وينتقد ناشطو الدفاع عن حقوق الالجئين في
كندا اتفاق البلد الثالث اآلمن بشدة ولطالما
نادوا بإلغائه مجادلين ّ
بأن الواليات المتحدة
ليست دوما ً بلدا ً آمنا ً لألشخاص الذين يهربون
من االضطهاد ،وبالتالي ر ّحبوا بحكم القاضية
ماكدونالد عند صدوره ودعوا الحكومةَ
والتوقف فورا ً عن
الفدرالية لعدم استئنافه
ِ
إعادة طالبي لجوء إلى الواليات المتحدة
بموجب االتفاق المذكور.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو
كندا الدولي)
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الحكومة الكندية تعتزم رفع تمثيل األقليات الظاهرة في القطاع العام
•سمير بن جعفر | القسم العربي في
راديو كندا الدولي

الظاهرة األخرى واألشخاص ذوي اإلعاقة
كمجموعات تتطلب تدابير خاصة للتغلب على
الحواجز التي تحول دون التوظيف.

تعتزم الحكومة الكندية إنشاء دليل للسكان
األصليين والسود وغيرهم من أفراد األقليات
الظاهرة  ،وكذلك األشخاص ذوي اإلعاقة ،
الذين يمكنهم ممارسة مسؤوليات عالية في
الخدمة العامة.
وأصدرت الحكومة الفدرالية مناقصة
للعثور على شركة بحث يمكنها إنشاء قائمة
بالمرشحين المحتملين من مجموعات يمكنها
االستفادة من برامج المساواة في التوظيف
واالحتفاظ بها لشغل مناصب نواب الوزراء و
نواب الوزراء المساعدين.
وت ّم نشر شروط الطلب على موقع المناقصات
التابع للحكومة الفيدرالية.
وصدر طلب تقديم العروض نيابة عن مكتب
مجلس الملكة الخاص  ،وهو الهيئة التي تدعم
رئيس الحكومة ومجلس الوزراء .وتكلفة العقد
ال تظهر في طلب تقديم العروض.
ووفقًا لما جاء في المناقصة ّ
فإن “الخدمة
العامة الفيدرالية أقوى وأكثر فعالية عندما

وفقًا لتحليل أجراه أندرو غريفيث ،المدير العام
السابق إلدارة الهجرة  ،والذي نُشر في عدد
أكتوبر  2017من مجلة ، Policy Options
فإن أقل من  ٪4من المناصب العليا في الخدمة
العامة الفيدرالية كان يشغلها فرد من السكان
األصليين وأقل من  ٪10من األقليات األخرى.
فعلى سبيل المثالّ ،
فإن كارولين كزافييه  ،التي
تم تعيينها في فبراير شباط في دائرة الهجرة
والالجئين والمواطنة الكندية  ،هي نائبة
الوزير الوحيدة السوداء.
في الوقت الذي تم إحراز تقدم في تحقيق التكافؤ بين الجنسين في القيادة العليا ،ال يزال هناك تقدم يتعين

إحرازه لزيادة تمثيل السود  ،واألشخاص من المجموعات المصنّفة عرقيا والسكان األصليين واألشخاص ذوي وفي يونيو حزيران الماضي ،قالت هذه
ًّ
األخيرة لهيئة اإلذاعة الكندية سي بي سي
اإلعاقةiStock / Fizkes /
”:نحن في عام  .2020كيف استغرق (تعييي)
األعلى مثل نواب الوزراء ونواب الوزراء ك ّل هذا الوقت ؟ كان ينبغي ألاّ يكون األمر
تعكس تنوع السكان الكنديين الذين تخدمهم.
كذلك”.
ففي الوقت الذي تم إحراز تقدم في تحقيق المساعدين.
التكافؤ بين الجنسين في القيادة العليا ،ال يزال
هناك تقدم يتعين إحرازه لزيادة تمثيل السود  ،ومع ذلك  ،فإن قانون المساواة في العمل  ،وسيُطلب من العارض الفائز تحديث القائمة
واألشخاص من المجموعات المصنّفة عرقيًّا الذي ينطبق على القطاعات االقتصادية كل شهرين.
والسكان األصليين واألشخاص ذوي اإلعاقة .الخاضعة للتنظيم االتحادي ،والشركات
•(راديو كندا الدولي  /سي بي سي  /وكالة
وعادة  ،يرتقي الموظفون العموميون في الملكية  ،وأجزاء من الخدمة العامة االتحادية
الرتب قبل الترقي إلى المناصب التنفيذية  ،يحدد النساء والشعوب األصلية واألقليات الصحافة الكندية)
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كنديون لبنانيون يطالبون كندا بتعزيز دورها في لبنان “كبلد صديق” ودعمه في النهوض
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
وجّهت مجموعة من نحو عشرين شخصية كندية
لبنانية األصل كتابا ً إلى رئيس الحكومة الكندية جوستان
وزيري الخارجية والتنمية الدولية في
ترودو وإلى
ْ
حكومته ،على التوالي فرانسوا فيليب شامبان وكارينا
غولد ،طلبت فيها دعم كندا للبنان الذي يجتاز مرحلة
بالغة الصعوبة من تاريخه الحديث بلغت ذروتها مع
االنفجار الهائل الذي ّ
هز مرفأ عاصمته بيروت في 4
آب (أغسطس) الجاري ود ّمر أجزاء واسعة من المدينة
حاصدا ً نحو  200قتيل ،بينهم كنديان ،و 6500جريح
ومشردا ً نحو  300ألف نسمة.
المكونة من أسماء معروفة في
وأرسلت المجموعة
ّ
صروح التعليم الجامعي والمدرسي وفي عالم األعمال
ومنظمات المجتمع المدني والعمل السياسي في كندا
كتابها الذي يحمل عنوان “إعالن أساسي للمبادئ
والدعم بين كندا ولبنان” (Déclaration initiale
de principes et de soutien entre le Canada
 )et le Libanفي وقت تنشط فيه كندا ،أسوة ً بدول
أُخرى ،لدعم شعب لبنان المنكوب وتزامنا ً مع زيارة
وزير خارجيتها فرانسوا فيليب شامبان إلى بيروت.
ويقول موقعو اإلعالن ّ
إن الكنديين اللبنانيين ممتنّون
لهذا الدعم الكندي لوطنهم األم ،ومن ضمنه تكوين
فريق عمل كندي معني بلبنان ،وإنهم يرغبون بشدة في
أن تصل كافة المساعدات الكندية إلى منظمات موثوقة
ومعروفة من المجتمع المدني وإنهم يشيدون بالعالقات
الوثيقة بين كندا ولبنان منذ عقود طويلة من الزمن.
ولبنان الحديث بحدوده الحالية الذي “تأسس قبل

 100عام على قيم ديمقراطية ومدنية” كان في أزمة
اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية حادة حتى قبل وقوع
اإلنفجار ،وتح ّل الذكرى المئوية األولى لقيام دولة لبنان
الكبير بعد أيام معدودة فيما لبنان في حزن عميق ،ذ ّكر

تنسيقُ المساعدات اإلنسانية مع الشركاء الدوليين على
األرض وإيجاد فرص عمل بين جاليات األعمال اللبنانية
والكندية تتمحور بشكل رئيسي حول إعادة إعمار لبنان.
قترحة له أيضا ً القيام بدور رئيسي في
وبين المهام ال ُم َ

موقّعو اإلعالن.
لذا يطالب موقّعو اإلعالن كندا بتعزيز حضورها
في لبنان من خالل تعيين مبعوث لها في وطن األرز
“لتضطلع بدور رئيسي فيه كبلد صديق للبنان”،
مذ ّكرين ّ
بأن نحو  250ألف كندي قالوا في اإلحصاء
السكاني األخير عام  2016إنهم من أصل لبناني ّ
وأن
عشرات آالف الكنديين ،من أصل لبناني بشكل خاص،
يقيمون في لبنان.
ومن مهام هذا المبعوث الكندي المطلوب إرساله

إرساء شراكات بين القطاعيْن العام والخاص ،وكندا بلد
رائد في هذا المجال ،في إطار إعادة إعمار لبنان وأيضا ً
في التمهيد لمشاركة كندية فعّالة في إعادة إعمار البلدان
المجاورة التي د ّمرتها الحروب.
يعول موقعو اإلعالن على دور لهذا المبعوث
كما ّ
الكندي في إخراج لبنان من مأزقه السياسي ومواكبة
جيل الشباب اللبناني في انتقال هادئ إلى دولة القانون،
وأيضا ً في تعزيز النظام التربوي اللبناني من خالل
موقع كندا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

جريدة (بيســـان)
تصدر عن الجمعية العربية
أصدرت الجمعية العربية – الكـندية في لندن
اونتــاريو العدد االول من جريدتهـا الشهرية (بيسان).
ضم العدد مقاالت وموضوعات متنوعة منها حوار
أجراه رئيس تحريرها مع رئيس الجمعية السيد مـازن
شحتو تحدث فيه عن أبرز نشاطـات ومشاركـات
الجمعية وتوجهــاتها.
المشرف العام على الجريدة هوعضو مجلس ادارة
الجمعية وسكرتيرها السيد جميل بحبح .أما رئيس
تحريرها فهو الشاعر رامي ابو شامي ،ومخرجها
الفني ماهر مزوق.
(البالد) تهنيء الجمعية العربية الكندية وتتمنى لـ
(بيسان) النجاح واالزدهار.

وعلى صعيد آخر طالب موقعو اإلعالن كندا بوضع
نظام مساءلة تخضع له ك ّل المنظمات الموكلة من قبل
التحالف اإلنساني (Coalition humanitaire -
 )Humanitarian Coalitionبتوزيع المساعدات
اإلنسانية في لبنان .كما طالبوا بمنح المنظمات اإلنسانية
المحلية في لبنان التي لها وقع على األرض صفةَ
الجمعيات الخيرية بموجب قانون الضرائب الكندي.
كما طالب الموقّعون بتسهيل ل ّم الشمل العائلي في
مجال الهجرة إلى كندا والسماح للبنانيين من حاملي
بطاقات اإلقامة الدائمة المنتهية صالحيتها بالدخول إلى
كندا.
وطالب الموقعون كندا بمواكبة لبنان في تحقيق
إصالحات هامة في مجال الحوكمة العامة وضمان
حصول التغيير المنشود من قبل الشعب اللبناني وجيل
الشباب فيه بإرساء حوكمة نظيفة ،ال فساد فيها وال
زبائنية ،من خالل الوسائل القانونية والسياسية.
وطالب الموقعون أيضا ً كندا بأن تتعاون مع لبنان
في إجراء تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب االنفجار
المد ِ ّمر الذي وقع في مرفأ بيروت في  4آب (أغسطس)
الجاري.
ّ
وحث موقعو البيان حكومة وطنهم الكندي على دعم
المؤسسات التعليمية في وطنهم األم التي تقف عند حافة
االنهيار ،وأيضاً ،وبالتعاون مع حكومات المقاطعات،
على تسهيل دخول الطالب اللبنانيين إلى الجامعات
الكندية وتمديد إجازات العمل للطالب اللبنانيين
المسجّلين حاليا ً في جامعات كندية.
•(راديو كندا الدولي)
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مظاهرات في الخرطوم مطالبة باستكمال أهداف الثورة (إ.ب.أ)

بعد تعثر الحكومة االنتقالية وصراعات مكونات الثورة
ً
موحدا أو التشرذم
التحالف الحاكم في السودان ...البقاء
•الخرطوم :محمد أمين ياسين
وضع السودانيون آماال عريضة على الحكومة
االنتقالية في إحداث تغيير كبير في البالد ،بعد
نجاحهم في اإلطاحة بنظام عمر البشير بثورة
شعبية ،ما رفع سقف التوقعات بشأن مواجهة
التحديات التي تركها النظام المعزول ،من قبل
الحكومة االنتقالية المدنية التي كونت في أغسطس
(آب) .2019
بيد أن المدنيين الذين يستحوذون على أكثر من
 80في المائة من السلطة ،واجهوا انتقادات جراء
التنازل عن بعض سلطاتهم للعسكريين ،وتكاد
االنتقادات التي تحولت لخالف تعصف بتحالف
قوى «إعالن الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة.
وبرغم الشعبية الكاسحة التي حظيت بها حكومة
عبد الله حمدوك ،إال أن األرض بدأت تميد تحتها،
وتفقد شعبيتها تدريجيا ،بسبب بطء معالجاتها
لبعض الملفات ،وعلى رأسها الوضع االقتصادي
والغالء الطاحن وتدهور سعر العملة ،وارتفاع
معدالت التضخم ،ما حدا بالبعض للقول بفشل قادة
الثورة.
وتكون التحالف الحاكم «قوى إعالن الحرية
والتغيير ،المرجعية السياسية للحكومة االنتقالية
وفقا ً لما عرف بـ«إعالن الحرية والتغيير»،
وتشكل من أحزاب سياسية ونقابات مهنية ،وتجمع
المهنيين السودانيين الذي لعب دورا رائدا ً في
الحراك الشعبي الذي أطاح البشير ،إضافة إلى
قوى المجتمع المدني.
ً
ووقع التحالف «إعالنا دستوريا» مع قادة الجيش
الذين انحازوا للثورة وكونوا المجلس العسكري
االنتقالي ،في أغسطس (آب)  .2019ونص
على شراكة بين الطرفين لفترة انتقالية طولها
 39شهرا ،وإنشاء مجلس سيادة مكون من 11
عضوا خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضو
يتم التوافق عليه ،وأعطت الحرية والتغيير سلطة
تكوين الحكومة ،وما نسبته  67في المائة من
أعضاء المجلس التشريعي االنتقالي البالغ عددهم
 300عضو ،والذي لم يشكل برغم مرور عام على
توقيع االتفاق.
وبرغم سيطرتها على مقاليد الحكم في جانبه
المدني ،لم تستنكف أطراف داخل التحالف الحاكم،
عن الحديث صراحة عن ضعف الحكومة المدنية،
وتجريد سلطات الحرية والتغيير لصالح المكون
العسكري ،الذي يقوده رئيس مجلس السيادة عبد
الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع
محمد حمدان دقلو.
وخرجت خالفات تحالف قوى «التغيير»
الحاكم ،للعلن وأبدت أحزاب آراء مناوئة لسياسات
الحكومة ،ما اعتبره البعض تهديدا للفترة االنتقالية
والتحالف الحاكم ،وعلى رأس حزب األمة القومي
بزعامة الصادق المهدي ،الذي سارع بتجميد
نشاطه في هياكل التحالف ،مطالبا بإعادة هيكلته
وفقا لـ«ميثاق اجتماعي جديد» ،وحكم رئيسه على
الفترة االنتقالية بالفاشلة ،مشترطا إلنجاحها عقد
«مؤتمر تأسيسي» يصلح جذريا التحالف الحاكم،

ويعالج فجوات الوثيقة الدستورية.
ووجه قادة في التحالف الحاكم اتهامات لحزب
المهدي بأنه يحاول السيطرة على التحالف وقيادته
منفرداً ،وقال قيادي فضل حجب اسمه لحساسية
األمر ،إن حزب األمة جمد نشاطه في المجلس
المركزي وأجهزة التحالف األخرى ،للضغط من
أجل القبول برؤيته ،واصفا ما يدور في أروقة
التحالف بـ«الصراع السياسي» ،يدور بين أحزاب
تعمل على تحقيق أهداف الثورة وفقا لبرنامج حد
أدنى ،وأخرى تسعى لـ«التكويش» على التحالف
وفرض أجندتها الحزبية.
ووجه القيادي في الحرية والتغيير انتقادات حادة
لزعيم حزب األمة ،ووصفه بأنه ما يزال يعيش
في التاريخ ،لكونه آخر رئيس وزراء شرعي
منتخب ،وأن حزبه حصل على أغلبية برلمانية في
االنتخابات التي جرت في البالد عام .1986
وقال« :تتشكل مواقف حزب األمة القومي من
قوى (التغيير) ،وفقا لبحثه عن دور يماثل وزنه
في الفترة االنتقالية».
واعترف حزب المؤتمر السوداني ،ويقوده عمر
الدقير ،بقصور هياكل التحالف ،وعدم وضوح
الرؤية السياسية لقضايا المرحلة االنتقالية ،وانتقد
في مايو (أيار) الماضي ،ما أطلق عليه «الخلل
في التمثيل العادل للقوى الرئيسية ذات الثقل
النوعي والكمي داخل التحالف» ،وغياب القنوات
المؤسسية بين التحالف والجهاز التنفيذي ،بما يوفر
لألخير الدعم السياسي المطلوب.
ويشير أعضاء في التحالف إلى عدم رضا بعض
األحزاب عن الوثيقة الدستورية ،برغم مشاركتها
في مفاوضات الوثيقة الدستورية ،وقبول المشاركة
في أجهزة االنتقال وفقا لها ،وتوجه انتقادات
حادة للحكومة والوثيقة ،ما أدى الرتباك األداء
الحكومي ،بسبب الفراغ الناتج عن عدم توفير
المرجعية السياسية والدعم السياسي الالزم لها ،ما

سمح بتمدد العناصر العسكرية في مجلس السيادة
على صالحيات الجهاز التنفيذي.
وقال المهدي في خطبة عيد األضحى الماضي،
إن أعضاء مجلس السيادة تجاوزوا صالحياتهم
اإلشرافية ولعبوا أدوارا تنفيذية هي من صميم
السلطة المدنية ،ال سيما في ملفات السالم
واالقتصاد والعالقات الخارجية.
وانشق تجمع المهنيين السودانيين إلى مجموعتين،
أعلنت إحداهما سحب اعترافها بهياكل قوى إعالن
الحرية والتغيير ،واتهمتها بتغليب المصالح
الحزبية وتغليب التكتيك على االستراتيجي ،ما زاد
ربكة الحكومة المدنية ،واشترطت للعودة ،تأهيل
المرجعية السياسية ،وعدم رهن القرار عند بضعة
قيادات وصفتها بأنها مترددة.
وقال القيادي بقوى التغيير ،أحمد حضرة إن
التحالف كون لجنة للتحضير لمؤتمره ،وتوقع
انعقاده في أغسطس (آب) الحالي ،لمناقشة تجربة
التحالف وإعادة هيكلته وتوسيع المشاركة فيه،
وتقييم أداء الحكومة االنتقالية.
وكشف حضرة اكتمال أوراق المؤتمر ،وأن
اللجنة التحضيرية المختصة قدمت الدعوة لكل
القوى السياسية الموقعة على ميثاق الحرية
والتغيير ولجان المقاومة للمشاركة في المؤتمر.
وبحسب المحلل السياسي عبد الله رزق ،يضم
التحالف أحزابا وتكتالت سياسية عديدة ،وأن
الخالفات بينها موضوعية وليست سالبة ،فهي
تلتقي في حد أدنى من التوافقات حول اإلعالن
السياسي والوثيقة الدستورية الموقعة عليها
والتي تقوم بها السلطة االنتقالية مجلسي «السيادة
والوزراء» بإدارة المرحلة االنتقالية في البالد.
وأشار رزق إلى أن السلطة االنتقالية تواجه
صعوبات كثيرة ،ما جعل محصلة عملها خالل
عام متواضعة مقارنة بتطلعات الشعب ،وتابع:
«مكونات الحكم االنتقالي والمرجعية السياسية،

تجابه تحديات ملحة ممثلة في معاش المواطنين
والخدمات ،ما يولد شعورا قويا بالتقصير ،وأحيانا
تصل االنتقادات حد الوصف بالفشل من داخل
القوى الحاكمة نفسها».
ويشير رزق إلى دعوة بعض القوى السياسية،
وعلى رأسها حزب األمة القومي ،لتحالف جديد
تتأسس عليه السلطة االنتقالية ،بجانب مجموعة
من تجمع المهنيين التي وقعت إعالنا ً سياسيا مع
الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ،هو نواة
تحالف جديد ،ويقول« :هدف المؤتمر التداولي
إعادة توحيد وتماسك التحالف وإنهاء حالة عدم
االنسجام داخل التحالف ،واقتراح معالجات لبطء
األداء الحكومي ،وتجاوز الخالف على روشتة
صندوق النقد الدولي ،المتعلقة بتعويم العملة
الوطنية ورفع الدعم وااللتزام.
واعترف رئيس الوزراء بالتحديات والعقبات
التي تواجه حكومته ،ورأى أن أكبر إنجازات
حكومته تمثلت في إعادة السودان للمجتمع الدولي،
بعد عزلة استمرت قرابة  30عاماً ،وقرب توقيع
اتفاقيات سالم مع حركات الكفاح المسلح ،مقرا ً
بمعاناة المواطنين جراء الضائقة المعيشية ،ووعد
بانفراجة قريبة.
ويرى محللون أن المعطيات الحالية وتباين
وجهات نظر قوى الثورة ،قد ترسم واقعا جديداً،
برغم أن مالمحه ما تزال غائمة ،والتكهن بمآالته
وأي اتجاه يمضي إليه صعب التحقق منه.
وفي أتون اختالف وجهات النظر داخل تحالف
قوى الثورة ،تبرز مواقف في الساحة السياسية
لتيارات أكثر تشدداً ،ترفض قبول التسوية السياسية
بين القوى المدنية والجيش ،وتسعى إلعادة عقارب
الساعة إلى  11من أبريل (نيسان) ساعة سقوط
البشير ،لتعيد ترتيب األوراق من جديد.

•(الشرق االوسط)
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تفكك الوحدة األسرية في المهجـر وارتفاع نسبة الطـالق
•د .كيتي وتد

هل سببه الحيــاة الغربيـة والحريــات المتــاحة؟
أم سببه ضعف البنية األسرية اصال ومن ثم تحطمها في مواجهة صعوبات الغربة؟
أم هـو ضعف القيــــم األخالقيـــــة ومهارات التواصل بين الزوجين؟
أم هي الطباع الشرقية المتصلبة لألزواج واستهتــارهم بنفسيات الزوجات واألبنـاء وبالموارد االستشارية؟

ال أحد يستطيع أن ينكر أن ظاهرة الطالق في اتساع! ال يمكننا ×

اغالق العيون واآلذان وتجاهل ضعف الوحدة األسرية:

الخالفات الزوجية في تزايد ،الخيانات الزوجية ولألسف في
ارتفاع ،البحث عن االنفصال أصبح الطريقة األسرع ومصلحة
األبناء ال تكون دائما من أولويات األهل واعتباراتهم ،وهذا يزيد
األمر سو ًءا ،إذ يفقد األبناء الدعم ويصبح البيت الذي من المفروض
أن يكون لهم مصدر االمن واألمان هو اخر مكان يريدون التواجد
فيه ،ومن ثم تبدأ انحرافاتهم أو تراجعهم في محاولة للهروب من واقع
تمزق األسرة والبعد عن الصراعات غير المتناهية بين الزوجين.
كيف يمكن للزوجين أن يحافظا على وحدة االسرة وسعادة األبناء
(الذين اغتربوا من اجلهم)؟
إليكم أعزائي القراء بعض النصائح التي أحب تقديمها في مقالتي
هذه لألزواج في إدارتهم لنزاعاتهم وبناء تواصل سليم للوصول للحل
األمثل:

×

مهم أن يكون التوقيت مالئما للحوار ،فمن غير الطبيعي فرض
حوار قبل ساعة النوم أو في الصباح المبكر ،أو قبل حضور ضيوف
أو في فترة ضغط .التوقيت السليم يعطي الحوار حقه ومساحته
ويسهل تحقيق الهدف المرجو منه.

×

الحوار المنطقي الخالي من التوتر والعصبية هو األداة األفضل لحل
أي سوء تفاهم.
الحوار المبني على حقائق ولكن بالوقت نفسه يراعي المشاعر
ويدرك استعمال كل كلمة.

×الخصــوصية

النزاع بين الزوجين يخصهما وحدهما ومن المهم عدم إقحام األبناء
به! ّ
إن إقحامهم والمطالبة بأن يأخذوا موقفا هو خيار أناني غير واعٍ
ألنه ال يجوز تعليم األبناء االنحياز لطرف دون اآلخر.
يوجد هناك من ّ
يبتز األبناء عاطفيا كي يحصل على تعاطفهم ،وهذا
غير صحي للمدى القريب والبعيد .مهم إدارة الحوار البناء بعيدا
عن مسامع األبناء وأبصارهم حرصا على مشاعرهم وعلى تنشئتهم
تنشئة سليمة وداعمة.

×

×األسلــوب

×التــوقـيت

×االستشـــارة

أحيانا ال ينجح الزوجان في القيام بالتواصل السليم والبنّاء،
صائيين في مجاالت التوجيه
ويحتاجان مساعدة ودعما مهنيّا من أخ ّ
والتدريب والتربية .التوجه لطلب الدعم والنصيحة أمر عادي
وطبيعي ،فمن منّا ال يشارك طبيبه بهمومه ومحاميه بمشاكله؟ الوعي

لطلب المساعدة هام في إنقاذ العالقة بالذات إن كان في توقيت مبكر
وليس بعد أن تكون كل القنوات قد “احترقت” واألسس قد هدمت.
تعمل االستشارة على محاولة تطوير المهارات الشخصية المفقودة
في النزاع ومحاولة فهم مشاعر وسلوك كل طرف بينما تقع مسؤولية
الحل وتطبيقه على الزوجين فقط.

×

×اإليجــابية

توجهنا اإليجابي في كل نزاع ،مهم ،وأهم ما في التوجه اإليجابي
هو القناعة والرغبة باستمرار العالقة ،التفاؤل بأن لكل مشكل حال
وأن لكل منا جوانب إيجابية وأخرى سلبية وال أحد كامل.
ّ
إن التوجّه السلبي في حل النزاع دائما يساهم في االبتعاد عن إيجاد
حلول مناسبة بينما التوجّه اإليجابي هو قاعدة مهمة نبني عليها
استراتيجيات التد ّخل والحل .اإليجابية تبني الثقة التي هي أساس في
ترميم العالقة وتوطيدها .األسرة السعيدة ال تكتمل إال بتوافق الوالدين
وانسجامهما.
ّ
إن صحة األبناء النفسية ،تفاؤلهم ،إيجابيتهم ،تفاعلهم واندماجهم
يعتمد بجزء كبير على المحبة بين األم واألب وعلى دعمهم وحسن
إصغائهم لألبناء .إن كان نجاح األبناء وسعادتهم هدفنا األول واألخير
فحسن التواصل بين الشريكين هو المفتاح لهذا الهدف وهو السبيل
لتحقيقه.
•مستشارة تربوية ومدربة اسرية ،ناشطة اجتماعية (من كتاب
البالد) لندن اونتاريو

زمـن االنحـطاط

•ضرغام الدباغ
حديث“ :يأتي على الناس يوم ،يكون القابض فيه
على إيمانه ،كالقابض على جمرة من النار”.
ما الذي يجعل إنسانا ً كان وطنياً ،بل من القادة،
يتراجع لتحت الصفر ،بل يصبح مر ًجا ألفكار
االحتالل ..؟ ما الذي يدفع شخصا مثقفا ً ينحط
لدرجة أن يصبح طائفيا ً يتحدث بلغة تفوح منها
العفونة؟ هل هو الخوف .. ،أم هو المال اللعين؟ إن
ضرورات الحياة التي تجعل من الموقف الشريف
في حفلة األوغاد قضية صعبة  ..أم هو اإلرهاب
الذي يصيب جارك فترتعد فرائصك ..؟
شخصيا ً أفهم أن ليس كل الناس مستعدين لتكاليف
موقف البطولة والشرف  ..كنا أيام النضال السري
نميز بين من ال يستطيع طويالً تحمل التعذيب،
فيقدم شيئا ً ما لينجو من التعذيب ،وهذه مفهومة
ومقبولة بدرجة معينة .وبين من ينهار فيقدم كل ما
عنده ،بل ويزيدها من عنده ليحظى بصحن شوربة،
واألسوأ واألسود ،كان حين يتحول البعض إلى
وكالء ويتطوع للبحث عن المناضلين !..
حين ألقي القبض على الرفيق محسن العساف
(أبو باسم) ،كان يوما ً أسود ،وقال لي الرفيق أحمد

العزاوي “محسن يتحول في التحقيق إلى صخرة
ال يستخرجون منها قطرة” .الرفيق عبد الودود
عبد الجبار كان يدق على صدره ويقول“ :هذه
قاصة (خزنة حديدية)” ،وفعال استشهد ودود تحت
التعذيب ولم يتفوه بكلمة واحدة .الرفيق إسماعيل
ميكانيك ،اعتقل وهو مصاب برصاصة في ساقه،
وتعرض لتعذيب ال تصمد أمامه إال الجبال،
وصمد وكان بطالً ال ينساه المناضلون.
قرأت مذكرات ديغول األولى (عن
الحرب) ،وفيها استعراض عما قام به في
حياته العسكرية كضابط ،حتى تحرير
فرنسا من االحتالل النازي في الحرب
العالمية الثانية ،وفيها الكثير مما يقال،
ولكن لنرجئ ذلك اآلن ،وكنت (في
عصور الكتاب المطبوع) أؤشر وأحيانا ً
أعقب على ما يرد في الصفحات ،وحين
أعود بعد سنوات طويلة إلى ما كتبت
تعليقا أو تعقيباً ،أستغرب كليا ً !...
المهم في كتاب ديغول هذا سطر واحد
جوهري ومهم لفت انتباهي وهو قوله “ :ولم أكن
أعلم أن االحتالل يخلق انحطاطا ً في األخالق”.
ماذا كان يقصد ديغول بهذه الكلمات الجوهرية
العميقة ..؟ االحتالل قوة غاشمة ال تتعامل بالقيم
االخالقية ،االحتالل إهانة لإلنسان ،أن تشاهد
وطنك الحبيب محتالً ،فيخلق الموقف مناضالً
بطالً يتحدى نفسه واالحتالل ،أو هناك من
يتذرع باألمثال والحكم السخيفة ،ويقبع في
داره ينشد السالمة ،وغالبا ال يحصل عليها،
وهناك من يدفعه جبنه الشديد لمزيد من

األنحطاط (والجبن كالبخل حالة انحطاط) ،أو
طمعا ً بمال أو منصب ،أو عقد داخلية دفينة ،تدفعه
للتعاون مع المحتل وهو سيجد أو سيخترع أسبابا ً
وذرائع ليبرر النحطاطه ،والمشكلة الرئيسية هو
يعلم في قرارة نفسه أنه احترق  ..وشخصيا ً
من
أعتبره
يا
ضحا
ا ال حتال ل
و نتا ئجه
القذرة ...
كبنا ية
فخمة
رائعة
تنها ر
أ ما م
عينك ،
لكن
و
البناية يمكن
إ عا د تها ،
لكن
و
المتعاون مع
العدو المحتل
عليه
يطلق
( ا لخيا نة
العظمى) أو
هو موقف
والعياذ بالله
ال يتصلح
وال يتعمر
!...

ــ شخص مثقف عمل سنوات طويلة وبدرجة
قيادية في إحدى الحركات القومية التقدمية ،وهو
في أواخر عمره (االعمار بيد الله) يروج ويسوق
للمحتلين علنا ً جهارا ً نهارا ً ..لماذا ..؟
ــ شخصية قيادة معروفة ،كان قائدا ً محترماً،
وله مواقف صلبة ،لكنه اآلن يسوف علنا ً لمواقف
المحتلين ،لماذا  ..ال أعتقد أنه يفعلها للحاجة
المادية ،وال الخوف  ..سؤال ال إجابة عليه.
ــ كادر قيادي في حزب قومي تقدمي كان يتقدم
الصفوف ،والهاتفين ،والزاعقين ،ومن أصحاب
األقالم النشيطة  !..بالطبع استفاد حتى شبع،
وشرب مكاسب حتى ارتوى ،واآلن يروج بذات
العنفوان لقوى االحتالل  ..صديق قال عنه ،هذا
غريب ،أما أنا فقد كنت أتوقع سقوطه ذات يوم ..
ولكن ليس في بئر الخيانة العظمى الدامس الظالم .
ال نعتب على شخص ضيق األفق ،هزيل الثقافة،
تختلط الرؤى في عينيه فيضيع سواء السبيل
فينزلق هذه الزلقة المميتة .او التافهين ممن يبحثون
على دور ،فيقبل أن يرتفع ولو فوق تنكة زبالة
 ..وال أستبعد وجود من يقف هذا الموقف المشين
أنتقاما ً من (س) أو من حالة معينة ،فيقبل أن يلوث
نفسه بعار ال يمحى.
ــ العراق وسورية ولبنان دول محتلة ،وحكوماتها
“حكومات دمى” ()Marionette Goverment
ال تملك من أمرها شيئاً ،وغير هذا تالعب على
األلفاظ ،وتبرير لالنزالق.
•اكاديمي عراقي مؤسس (المركز العربي
االلماني ) من كتاب (البالد)
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•محمد سعد الـدين
هي خواطر بها لوعة وألم ومرارة علها تزيل الهم من قلبي المتعب فتحملوا همي وحزني أحبتي ..
• ساظل اقتنص الفرصة ألهمس لك ياوطني ان الحياة دونك ألم ال يطاق ..
• هناك على مسافة عمر
حين تهت وحدي
في مدارات احزاني وافالك غربتي
كان العراق معي بوصلة الحياة والبقاء ...
• وعدت الشمس ان يكون حبي لك شعاعا يرسل من كل مكان صوبك يا عراق .
•الى امي البهية  ..ان عزيمتي لتتالشى حين يدق لمعان عينيك اسودادا اشعر ان العراق بات حزينا..
• يكفيني ان اهمس لقلبي انك هنا موجود وان السهر معك يا وطني والغناء لك مع اليمام النائحات 		
حزين  ..لكنك العراق والحزن دونك محال ..
•آن للحكاية ان تكمل مسارها قبل ان يطوينا الثرى ..هل لنا لقاء بك ياعراق ..
ونغني للصغار ،ليس اجمل منك ياعراق ..
• تعال يا وطني لنمأل الليل اشعارا وحبا وحياة،
َ
•في حضورك ياعراق توهجت شمس انارت سمائي واحالت ذاتي الى ربيع حالم ودفء دائم ...
• ال اجد عنك منأى ياعراق ،لكني اجد بك واحة ربيع وحب ...
• في عذاباتك ياوطني وقتل الشرفاء وصمت اآلخرين ولد هذا الفراغ الكوني في ذاتي وأيقنت ان معزوفة
الهجر ستكتمل قريبا لكن ال اترجى ان تكتمل ...
• نريد حاكم وطني ،ليس مهما ان يكون مسلما لكنه شريف ويملك ضميرا حيا ..
•حينما اتجرع هزائمي الواحدة تلو االخرى يبقى العراق وطنا بحق ..
•كل ما علينا فعله هو االنصات لصوت العراق واصوات الشرفاء قبل ان يحاول االفاكون اطفاء نورهم ..
•لنبدا بتحطيم كل اصنام االله البشري ذي الوجهين..وجه بشري مصطنع ووجه مطلق وكامل استمر الناس
في عبادته لسنين طويله هو الموروث الخاطىء ..
• كل المصائب التي نعيشها االن ورثناها بالتربية والقراءة المحدوة..هم الذين اقنعونا بتصديق هذه المعتقدات،
فلنقم بثورة على الموروث وقبلها على ذواتنا بالخير والعلم والمعرفة حتى يكون للتغيير معنى ...
• لوال الصيف لما عرفت سرا للشتاء ولوال النفوس السيئة لما تشبثت باالرواح الطيبة النقية في حياتي ,,
ولوال القسوة والجهل اللذان مرا في طريقي لما وجدت ذاك البهاء في روح احبتي  ..في النهاية احتجت ان امر
بصحراء الربع الخالي كي اقدس تلك الواحة التي اسمها العراق !
• بدون النفوذ الحقيقي الى الفوضى ...لن نصل ابدا الى السالم الداخلي ...اذا لم يسؤ كل شيء لن يتحسن
شيء ..كل شيء نحن قادرون على تحقيقه رغم أن هناك اشياء اخرى سنخسرها .هكذا هي الحياة ...
• باختصار مختصر ،نحن قادرون على تغيير مصيرنا الذي يتجه بنسق متسارع نحو الهاوية ..

كلنا جزء من منظومة الفساد واإلفساد!!..
لن تستطيع أمة حل مشاكلها والتقدم الى االمام ما لم تشخص امراضها وتتقبل
ولو (على مضض) حقيقتها.
ب بالدهم
الحقيقة تقول ان اللبنانيين او جلهم هم من اختاروا
ّ
بحرية من ن َه َ
ود ّمرها ..اختاروهم بإرادتهم بل بديمقراطيتهم التي كانوا وما زالوا يفتخرون بها
امام محيطهم العربي ...اللبنانيون أنفسهم سيختارون مرة أخرى الوجوه نفسها لو
أعيدت اإلنتخابات غدا! سيختار جل الشيعة سيدهم ومن احب ،وسيختار الدروز
مختارهم المزمن ومن أراد  ...قبل أن يبكوا من جديد على مواقع التواصل
اإلجتماعي!! ..الساذج هو فقط من يعتقد ان رحيل زعماء لبنان الفاسدين سيكون
كفيال بحل مشاكله  !!..سبقهم المصريون بسنوات حين انتخب نصفهم في أول
إنتخابات حرة مساعد طاغيتهم (شفيق) بعد رحيله فورا! واشتاقوا الستبداد
فرعونهم حتى قبل أن تجف دماء شهداء يناير .
حينها برر حكماء مصر بأن فلول نظام االستبداد وعمالءه وأسيادهم نجحوا
بشراء ذمم نصف سكان مصر  ..إن كانت هذه هي الحقيقة ،فأي مصيبة تلك
الحقيقة فعال! األحمق هو من يعتقد أن رحيل السيسي وحده سيحل مشاكل مصر
وشعبها.
سوريا النازفة  ...ما زال نصف الجيش األسدي بضباطه وجنوده من أقرباء
ضحاياه بعد عشرة اعوام من الحرب الطائفية الحاقدة ضد إخوانهم ومدنها رغم
وضوح المعركة وأهدافها  ..بل ما زال تجار دمشق يجاهدون من أجل كسب رضا
قاتل إخوانهم والتنمر على فقرائهم رغم كل ما حل بها من كوارث.
الحقيقة تؤكد أن الثروات الشخصية ألثرياء العرب وبعضهم من المحسنين
العصامين!! وحكامهم تقترب من  4تريليون دوالر حسب تقرير أمريكي موثق
(أربعة آالف مليار دوالر) وجل الجئي العالم من أبناء جلدتهم وما زالت
مؤتمرات الصدقة تعقد لجمع المال السياسي للسودان واليمن وأخواتهما.
عذرا إنها الحقيقة  ..اذا لم نعترف بحقيقتنا فلن نعرف بداية العالج وطريق
خالصنا ،وسنبقى دائما نلوم اآلخرين ألنهم يعملون  ..لمصلحتهم! ونعيش بال ملل
دور الضحية الذي ينتظر إحسان من ظلمه!!
الحقيقة المرة ربما ان بكل واحد منا او على األقل بمعظمنا شيء من حكامنا ..
ال نقبل الراى اآلخر ولو كان من اقرب الناس لنا ولمصلحتنا  ..نتعصب لحزبنا
او لجماعتنا حتى ولو ادمنوا الفشل والخراب.
ربما تختلف شعاراتنا او عاداتنا او حتى عباداتنا  ..وربما تختلف مستوياتنا
االجتماعية  ..ولكننا بمجملنا نتفق على تعصبنا األعمى وعلى تبرير أخطائنا
وعلى رغبتنا بالتسلط على من حولنا وعلى من هو أضعف منا ،ثم نلوم اآلخرين .
إنها الحقيقة التي ال بد من اإلقرار بها ايها العربي ،إن رغبنا فعال بالتغيير ..
فلينظر كل منا حوله ليجد في محيطه ما يشبه صراعات حكامنا وفي تعامالته
مع األقربين ما يماثل الى حد ما ،ما نراه من علية قومنا .إنها الحقيقة ايها المحبط
دوما من تغيير سيطول ويطول ربما بعد عقود من الربيع والخريف ،ما لم نبدأ
بانفسنا .الطبيب وهو يتواضع لمرضاه وللمحيطين ،والتاجر وهو يتقي الله في
زبائنه ،والمفكر وهو يرفض المال السياسي حتى ولو غلف بغطاء الدين او
الخير ،والسياسي الذي يترك مكانه طوعا حين ال يوفق .ستنتظر هذا االمة ربما
طويال ما دامت تنتظر هبة اإلصالح من السماء وهي تعتقل وتضطهد المصلحين
والصالحين وتنفي المخلصين والحكماء ،وتستهزى بالمتواضعين والسائرين على
نهج سلفهم الصالح .ستبقى تنتظر ربما أجياال أخرى قبل ان يتغير حالها.

•فنان تشكيلي مؤسس ورئيس تحرير جريدة (المغترب) الكندية

•طبيب من أسرة (البالد) لندن اونتاريو
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ناشدوا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

فلسطينيون يطـالـبون بكـشف مصير أبنــائهم المعتقلين في العراق
منذ عام  2005يعيش الالجئون الفلسطينييون
في العراق مرحلة االعتقاالت ومرحلة وصمهم
بـ “االرهاب” وذلك بعد تفجيرات بغداد الجديدة،
والتي كانت نقطة تحول في تاريخ الالجئين حين
اتهم فيها  4فلسطينيين أطلق سراحهم بعد ذلك
لعدم وجود أدلة ضدهم .وعلى إثرها هُدد الالجئ
عذب ولينتهي به المطاف في
ومن ثم ُخطف و ُ
حاويات القمامة أو الطرقات جثة هامدة عليها
آثار التعذيب والحقد الدفين.
استمر مسلسل االعتقال التعسفي ،حيث وصل
عدد المعتقلين إلى أكثر من  65الجئا بين معتقل
ومختطف على يد المليشيات وآخرها اختطاف 4
الجئين على يد المليشيات وتحت أنظار األجهزة
األمنية التي من واجبها حماية المنطقة.
رائد رمضان سليم ،الجئ فلسطيني تم أخذه
من بيته منتصف الفجر آواخر أيام رمضان
من العام  ،2015أمام أنظار والدته المسنة
التي تعرضت للضرب هي وشقيق رائد أثناء
محاولتهم الدفاع عنه ،ولمعرفة الجهة التي تعود
لها المجموعة المسلحة ،تحدثت أم محمد والدة
رائد لـ “عربي ”21عن ابنها وهي مغمورة في
البكاء ،طرقنا كل السبل ولكن لم نعثر عليه ولم
نصل ألي خيط يوصلنا إليه.
كما أكدت تواصلها مع السفارة الفلسطينية في

العراق بعد يومين من اختطاف ابنها لكن بال
فائدة.
وناشدت أم محمد رئيس الحكومة مصطفى
الكاظمي بأن يرحم ضعفها وقلة حيلتها ويبادر
بالبحث عن ابنها وكافة المظلومين من الالجئين
الفلسطينيين في العراق.
أما عائلة الفلسطيني جمال فهد عبد الله الذي
اعتقل بتاريخ  10تموز (يوليو)  ،2014من
شقته بسيارات مظللة ،أخذته إلى جهة مجهولة،
فتحدث نيابة عنها شقيقه محمود لـ “عربي”21
بأنها جهة معروفة للجميع.
أردف قائالً“ :تم اعتقال أخي من شقته
وتعرض للضرب وتم توجيه السالح لرأس
زوجته إلرهابها أمام طفله البالغ أربعة أعوام
حينها فقام أحد األفراد بدفعه من وجهه داخل
الشقة وهو يبكي ،بحثنا كثيرا ً عن أخي ولم نصل
ألي دليل عن مكان تواجده رغم أننا طرقنا كل
األبواب حتى أبواب الصليب األحمر”.
أما زوجة جمال فهد فخاطبت الكاظمي قائلة:
“أناشدك بالله أن تحق الحق وترشدنا إلى مصير
زوجي ووالد أطفالي فأنت أب واعتبرني ابنتك
وأنا نزلت دخيلة ببابك”.

أما عن دور السفارة الفلسطينية حول ملف
المعتقلين والمغيبين وما تقدمه لعوائلهم ،فأكدت
زوجة جمال أنها لم تتلق أي مساعدة من السفارة
سوى مبلغ صغير ال يتجاوز “ ”$ 25طيلة هذه
السنوات.
وفي حوار سابق للدكتور أحمد عقل سفير
السلطة الفلسطينية لدى العراق حول المعتقلين
الفلسطينيين ،كشف “عقل” عن التطرق إلى
موضوع المعتقلين الفلسطينيين في العراق،
خالل اتصال هاتفي بين رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،والرئيس العراقي برهم صالح،
حيث أبدى األخير تجاوبه مع القضية.
ولكنه استدرك ،بأن “كل متهم بقضايا (4
إرهاب) لن يشمله العفو ،وفقا لنص القانون
العراقي المتعلق بهذا الموضوع ،وأن القضايا
التي لم يصدر فيها حكم نهائي أيضا ال يشملها
العفو ،وأن من تنطبق عليه الشروط للعفو
الخاص ،سيتم شموله به”.
وسبق للسفارة ولعدة مرات أن جمعت معلومات
عن المعتقلين والمغيبين ولكن لم يتغير شيء
بالنسبة لذويهم ولم يصلوا ألية معلومة تطفئ
نارهم.
وفي ما يتعلق بهذا الملف تحديداً ،لم يتعاون

الصليب األحمر معهم ،كما أن المفوضية السامية
تتنصل من مسؤولياتها وتعتبر أن موضوع
المعتقلين والمختطفين الفلسطينيين الذين ال
يعرف مكانهم لغاية اآلن ليست من جهة عملها.
جدير بالذكر أن عوائل المعتقلين والمغيبين
الفلسطينيين كانوا قد ناشدوا قبل أيام رئيس
الحكومة مصطفى الكاظمي الكشف عن مصير
أبنائهم الذين مضى على اعتقالهم سنوات طويلة
من دون معرفة مكان اعتقالهم أو حتى ظروف
ومالبسات ما يواجهون بالوقت الحالي ،مناشدين
إنسانية الكاظمي النظر إلى حالهم وحال عوائلهم
ولوعة أمهاتهم اللواتي قد توفي البعض منهن
حسرة على أبنائهن”.
وكان المركز الفلسطيني لإلعالم قد ذكر أن
حوالي  40ألف الجئ فلسطيني كانوا يعيشون
في العراق غالبيتهم لجأوا إلى البالد عام ،1948
لكن بعد االحتالل األمريكي عام  2003قتل
منهم مئات على يد القوات األمريكية ومليشيات
عراقية ،كما اعتقل مئات آخرون على يد
القوات األمريكية والحكومية العراقية ،تحت
ذرائع مختلفة ،ومات عدد غير قليل منهم داخل
السجون.
•بغداد ـ عربي 21ـ حسن الخالد

صحيفة “يديعوت أحرونوت”

مخـطط الستبـدال عبــــاس بـ”دحــالن” ..بإسنــاد عـربي
كشفت صحيفة إسرائيلية  ،وجود مخطط أمريكي
وعربي ،يهدف إلى استبدال رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس بالقيادي المفصول من
حركة فتح محمد دحالن.
وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت”
مؤخرا  ،أن المخطط أمريكي وإسرائيل وسعودي
وإماراتي وبحريني ومصري ،ويجري طبخه
من أجل استبدال عباس بدحالن ،مؤكدة أن هذه
األطراف “تعد فخا” لعباس ولخلفائه المحتملين.
ونوهت الصحيفة إلى أن هناك “فجوة واسعة”،
بين فكر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو وحاكم اإلمارات ،محمد بن زايد ،مبينة أن
نتنياهو تحدث عن سالم مثل الذي تم مع مصر
واألردن ،أما ابن زايد فيصر على تبريد الحماسة،
ويتحدث عن التعاون والتطبيع فقط ،ويبعث
بسفيره لواشنطن ،يوسف العتيبة ،ليشرح كيف
ستبدو الرحالت الجوية من دبي إلى تل أبيب وماذا
ستشتري أبو ظبي من صناعاتنا الذكية”.
وزعمت أن “إسرائيل تعهدت بإلغاء الضم في
مناطق الضفة ،وحرص ابن زايد على اإليضاح
بأن كل شيء تم “من أجل الفلسطينيين” ،لكن
ال يزال أبو مازن يعربد غضبا ،ليس فقط على
نتنياهو” ،وفق وصف الصحيفة اإلسرائيلية.
موقع دحالن
وأشارت “يديعوت” ،إلى أنه “اتفق بين
اإلمارات وإسرائيل على التعاون وعلى خريطة

أما دحالن ،مقارنة به ،فنشيط ،وذكي؛ ويعرف
المنطقة جيدا ولديه موالون في غزة ورام الله على
حد سواء”.
إسناد عربي
ونبهت إلى أنه “ليس صدفة” ،أنه لم يكبدوا أنفسهم
في أبو ظبي وواشنطن خالل حديثهم عن “إلغاء
الضم” ،عناء ذكر اسم واحد لزعيم أو شخصية
أساسية في الضفة الغربية ،الفتة إلى أن “النية
هي؛ أن ينزلوا إلى هناك دحالن بإسناد عربي،
وبتأييد أمريكي وبغمزة عين إسرائيلية ،ودحالن
غير مستعجل ،وكذا باقي شركاء الخطوة”.

طريق لتأسيس اتفاق متبادل ،ولكن ما لم تذكروه
أمس ،في مرحلة التصريحات االحتفالية؛ أنه إلى
جانب األذن اليسرى البن زايد يجلس مع صاحبنا،
محمد دحالن ،رئيس األمن الوقائي السابق وأحد
قادة حركة فتح ،ويشغل اليوم منصب المستشار
الكبير لحاكم اإلمارات”.
وتساءلت“ :كيف ينخرط كل هذا مع االتفاق
التاريخي؟” ،موضحة أن “الخطة الكبرى
لترامب ،نتنياهو وابن زايد ،تعد فخا لعباس

ولخلفائه المحتملين”.
وكشفت الصحيفة ،أن “ولي عهد أبو ظبي ،مع
ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان) ،وملك
البحرين وزعيم النظام المصري عبد الفتاح
السيسي ،يطبخون منذ اآلن خطوة االستبدال في
مكتب الرئيس (عباس) في رام الله”.
ولفتت إلى أن “المحيط األقرب لترامب ،م ّل
عباس ،كما أن نتنياهو ال يصدق أي كلمة له،

وتابعت“ :هم سيسمحون لعباس وكبار السلطة
أن يتفجروا غضبا ،وعندما يغادر ،سيتجندون
لتنصيب الزعيم الجديد على الكرسي ،وهنا انتبهوا
للمالحظة التي ألقى بها نتنياهو“ ،اسألوا ترامب”.
وبينت الصحيفة أن “اإلدارة االمريكية ،وتل
أبيب وخمس دول في العالم العربي ،ملوا عباس
نهائيا ،ودحالن هو الحل”.
وفي نهاية المطاف“ ،يدور الحديث عن خطوة
تاريخية ،حتى لو لم يوقع اتفاق سالم ،فنحن نسير
نحوه ،والتفاهم بين تل أبيب واإلمارات الذي
يتواصل منذ سنتين ونصف على األقل ،بني
بسرية وانكشف أخيرا ،وعلم أمس أنه أقيم مكتب
تجاري مشترك إلسرائيل ولدول الخليج ،بما في
ذلك محادثات زوم عن تعاون مستقبلي”.
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منظـمة العـفو الـدوليـة

وثـائق تفضح تكتــم إيــران على اإلعدامــات الجمــاعية للمعــارضين
اإلعدامات ،أن األشخاص الذين تم إعدامهم كانوا
يقضون مدة عقوبتهم أو انتهت مدة عقوبتهم ،ولم
يكونوا على استعداد لتوقيع “رسالة توبة”.
وكان مصطفى بور محمدي ،مستشار رئيس
السلطة القضائية اإليرانية قد دافع عن تلك
المجازر ،وأكد أنها كانت قرارا اتخذته قيادة
النظام اإليراني.

كشفت منظمة العفو الدولية عن وثائق تاريخية
تثبت أن السلطات اإليرانية تكتمت على عمليات
اإلعدام الجماعية للمعارضين السياسيين والتي
نفذتها ما تسمى “لجنة الموت “ بين  10يوليو
و 16أغسطس عام .1988
ونشرت رها بحريني ،الباحثة اإليرانية في
منظمة العفو الدولية ،نسخا على حسابها عبر”
تويتر” ، ،تظهر رسائل ومناشدات وجهتها
اعتبارا من 16
المنظمة للسلطات اإليرانية
ً
أغسطس/آب  1988لوقف عمليات اإلعدام
الجماعية.
وكتبت بحريني“ :وجدنا في أرشيف منظمة
العفو الدولية نداء عاجال في  16أغسطس /
آب [ ]1988يكشف بشكل صادم أن السلطات
الحكومية والقضائية وكذلك سفراء إيران كانوا
على علم بعمليات اإلعدام على األقل منذ ذلك
الحين”.
وأضافت “ :كانت سياسة وزارة خارجية
[رئيس الوزراء مير حسين] موسوي هي
اإلنكار منذ ذلك الحين وحتى اليوم ،حيث
يزعمون وبقمة الالأخالقية أنهم ال يعرفون بشأن
اإلعدامات =”.
يذكر أنه وفقا لتقارير حقوقية ،تم إعدام أكثر من
 5000شخص في السجون اإليرانية في صيف
عام  1988بسبب عضويتهم أو انتمائهم إلى

معرض لصور بعض المعارضين اإليرانيين الذين أعدموا في 1988

مجموعات معارضة يسارية في الغالب ،بما في
ذلك أعضاء منظمة “فدائيو الشعب” الماركسية
اللينينية ،وحزب “توده” الشيوعي ،ومنظمة
“بيكار” الماوية ،ونشطاء من القوميات خاصة
عرب األهواز واألكراد والبلوش والتركمان.
لكن معظم المعارضين الذين تم إعدامهم
كانوا من منظمة “مجاهدي خلق” ،حيث تدعي
المنظمة أن العدد أكبر بكثير مما هو معلن،
وتقدره بحوالي  30ألفا.
وتمت تلك اإلعدامات الجماعية بفتوى من

روح الله الخميني ،مرشد النظام اإليراني آنذاك،
ومن خالل “لجنة الموت” التي ضمت كال من
رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي،
ومستشاره الحالي مصطفى بور محمدي (وزير
العدل السابق) ،وغالم حسين محسني إيجئي،
مساعد رئيس السلطة القضائية إلى جانب
مسؤولين باألمن واالستخبارات والمدعين
العامين ورؤساء مختلف السجون في إيران
الذين شكلوا لجانا فرعية لتنفيذ اإلعدامات.
وكشف سجناء سياسيين نجوا من تلك

كما أن رئيس السلطة القضائية اإليرانية
إبراهيم رئيسي ،أطلق تهديدات متشابهة ضد
أفراد األسر التي تطالب بمعرفة مصير جثث
ومقابر أبنائهم الذين قضوا في مجازر إعدامات
الثمانينات.
وكانت مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ميشيل باشيليت ،قد دعت إلى معاقبة
المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية
أثناء مجازر عام  1988في إيران.
ولم تُحاسب السلطات اإليرانية على أحكام
اإلعدام الجماعية ،حيث إن المرشد األعلى
للنظام ،علي خامنئي ،الذي شغل منصب
رئاسة الجمهورية عام  1988بعد المذبحة،
قال في تصريحات سابقة إن من أعدموا “كانوا
يستحقون ذلك”.
•المصدر :صالح حميد  -العربية.نت

األمم المتحدة تطالب بـ”وضع حد” الغتياالت الناشطين العراقيين
أعربت األمم المتحدة ،مجدداً ،عن قلقها
من استمرار االستهداف المتكرر للناشطين
والمتظاهرين ،على يد “جماعات مسلحة
مجهولة” تمارس أعمالها ضمن سياسة ممنهجة
تستهدف إسكات األصوات السلمية.

اإلنسان ،ميشيل باشليه“ :تعرض أناس للقتل
واإلصابة والتعذيب وسوء المعاملة والخطف
واالختفاء واالعتقال التعسفي لممارستهم حقهم
في التجمع السلمي وحرية التعبير .وهذا غير
مقبول .لكل فرد الحق في التظاهر السلمي
والتعبير علنا ً عن إحباطه من عدم قدرته على
إعالة نفسه وأسرته”.

ودعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق
“يونامي” في بيان ،إلى “اتخاذ إجراءات فورية
لتحقيق العدالة” .وأضافت“ :على الرغم من
الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة العراقية
الحالية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان
المرتكبة في سياق المظاهرات األخيرة ،مازالت
المساءلة بعيدة المنال”.
وأشارت “يونامي” إلى أن تقرير اإلجراءات
المتخذة والتي امتنع عن اتخاذها في التعامل مع
االحتجاجات الضخمة التي خرجت بين تشرين
األول/أكتوبر  2019ونيسان/أبريل ،2020
يسلط الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق
اإلنسان ،ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية
لتحقيق العدالة ،ويوصي بإجراءات حماية
للمتظاهرين ويحث على إنصاف الضحايا.

باإلفالت التام من العقاب الذي يتمتع به الجناة.
من دون مساءلة ،ستبقى الجرائم المرتكبة مجرد
إحصائيات وأرقام على الورق .وهذا التقرير
يسلط الضوء على المعاناة ،ويقدم توصيات
ملموسةً للمساعدة في إعادة بناء ثقة الجمهور”.

واستند مكتب حقوق اإلنسان في بعثة األمم
وكانت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” في تقريره
المتحدة في العراق ،جينين هينيس بالسخارت ،إلى أكثر من  900مقابلة مع ضحايا وأقاربهم
قالت األربعاء“ :من دواعي القلق الشديد وشهود وصحافيين وناشطين مدنيين وسياسيين.
استمرار استهداف وقتل الناشطين والمدافعين ويوثق مقتل  487شخصا ً على األقل وإصابة
عن حقوق اإلنسان .هذا ليس عنفا ً عشوائياً ،إنما  7715آخرين خالل االحتجاجات ،غالبيتهم من
هو إسكات متعمد لألصوات السلمية ،مقترنا ً الشبان .كما يسلط التقرير الضوء على نمط من

القوة غير الضرورية والمفرطة ،بما في ذلك
الذخيرة الحية ،عند التعامل مع المتظاهرين.
ومن التطورات المقلقة األخرى الهجمات
التي يشنها ما يسمى بـ”جهات مسلحة مجهولة
الهوية” وكذلك عمليات االختطاف ،فضالً عن
اعتقال ما يقرب من  3000متظاهر ،ما أضاف
مخاوف بشأن اعتقاالت تعسفية وسوء معاملة.
كما تم “تقييد الحق في حرية التعبير بشدة،
من خالل الحجب المتكرر لخدمة اإلنترنت،
ومداهمة مكاتب القنوات اإلخبارية ،واالعتداء
على صحافيين ،ومضايقتهم واحتجازهم تعسفيا ً
ومصادرة أو حذف موادهم”.
وقالت المفوضة السامية لألمم المتحدة لحقوق

وبحسب البيان ،فإن الحكومة الحالية منذ
توليها المسؤولية في أيار/مايو الماضي ،اتخذت
خطوات مرحبا ً بها إلنشاء هيئة تحقيق مستقلة
وتقديم بعض اإلنصاف للضحايا وأسرهم،
“لكن مازال هناك الكثير الذي يتعين القيام
به”،وطالبت هينيس بالسخارت “وقف سفك
دماء المحتجين ،ووضع حد لعمليات اغتيال
النشطاء والمتظاهرين”.
وأضافت في كلمة لها بمجلس األمن ،أن “األمم
المتحدة تعلم أن العراق يمر بمرحلة انتقالية ،لذا
يجب توفير الكثير من األموال إلنجاح مهمة
البعثة” .وأضافت أن “األمم المتحدة لن تسمح
بقتل الناس ألي سبب” ،مشيرة إلى “مقتل أكثر
من  600شخص حتى اآلن منذ بدء التظاهرات
في العراق” .ودعت إلى “العمل بجد لتحقيق
مطالب المتظاهرين” ،مشددة على ضرورة
أن “يزيد المجتمع الدولي ضغوطه على إيران
وعدم السماح لها باالستمرار في أدائها الحالي”.
• المصدر  :المدن  -ميديا
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اإلمـارات العظمى وإسـرائيل الكبـرى!
ً
أصال ،بل عبر العلم والعمل والوعي،
الرد على ما نحسب ،ال يتأتى من العويل وكشف عورات عيال زايد المفضوحة
إلنتاج جيل مبادر حر ،برأيه وقراراته عن األوهام التاريخية واالرتهان الخارجي ،فطريق القدس ال يمر عبر القصير
وحلب كما يدعي الممانعون بإيران وحزب اهلل ،كما أن تحرير األراضي واستعادة الحقوق لن تأتي عبر الشعارات
العريضة وأضاليل التوازن االستراتيجي لمواجهة االحتالل ،كما ترفع دول الطوق وبمقدمتها سوريا األسد.
•عدنان عبد الرزاق
من حق اإلمارات العربية المتحدة ،أو بصيغة
أدق ،سارق قرارها محمد بن زايد ،أن يعلن
اتفاق “سالم” وأن يطبع العالقات مع االحتالل
اإلسرائيلي ،ألن من يعلن الحرب على الدول
العربية المجاورة ويتآمر على اإلقليمية الصاعدة
ويقود الثورات المضادة على حلم المنطقة
العربية ،يقوم بجميع األدوار اإلسرائيلية ،دون
أن يضطر لنقل العالقات من تحت ،إلى فوق
الطاولة.
بيد أن ظروفا ً إسرائيلية وإماراتية خالل هذه
الفترة ،دفعت الجانبين إلعالن ما لم يكن سراً،
عبر ذريعة مفضوحة ،لم يكن لسوقها مبرر
أصالً.
فأن يقول نظام أبو ظبي ،أن دافعه لتطبيع
العالقات “الدبلوماسية والتجارية” مع االحتالل،
جاء لوقف ضم أجزاء من الضفة الغربية
إلسرائيل ،فذلك مرفوض وألسباب كثيرة،
بعض بعضها أن اإلمارات لم تنسق مع “السلطة
الفلسطينية” كما أن قرار “الضم” قوبل برد
أردني حاسم بأنه لو تم ،إنما سيتم إلغاء اتفاق
السالم الموقع بين الطرفين عام  ،1994هذا إن
لم نأت على التهديد األوروبي والدولي بفرض
عقوبات على إسرائيل إن أقدمت على “الضم”.
إذاً ،عذر ابن زايد أقبح من ذنب ،رغم أنه
ليس مضطرا ً لتبرير “الخيانة” وشق ما تبقى
من الموقف العربي والمبادرة التي قدمها عاهل
السعودية الراحل ،عبد الله عام  2002خالل
القمة العربية ببيروت “إنشاء دولة فلسطينية
معترف بها دوليا ً على حدود  1967وعودة
الالجئين وانسحاب من هضبة الجوالن المحتلة،
مقابل اعتراف وتطبيع العالقات بين الدول
العربية مع إسرائيل”.
كما ،وبقراءة سريعة لعنوان “الجريمة” وليس
لمضمون االتفاق ،يمكن مشاهدة ما يثير الضحك
واأللم بآن ،وهو اتفاق السالم بين اإلمارات
وإسرائيل ،وكأن اإلمارات مجاورة لدولة
االحتالل ولم تتوقف يوما ً عن محاربة إسرائيل
منذ احتلت فلسطين عام  1948أو وقت توسعت
بمصر وسوريا عام “ 1967خالل تلك الفترة
لم يكن من دولة اإلمارات على الوجود ،ألنها

تأسست عام .”1971
قصارى القول ثالث إشارات:
ال وزن لإلمارات وال على أي صعيد ومستوى،
فالخرق للجسد والقرار وحتى الحلم العربي ،بدأ
منذ “كامب ديفيد” بعهد الرئيس المصري أنور
السادات عام  1978وتكلل عبر “وادي عربة”
مع األردن المجاور عام  ، 1994لتأتي خطوة
اإلمارات  ،كإضافة للفضح ليس إال.
وأما اإلشارة الثانية ،فهي في آثار االتفاق
اإلماراتي اإلسرائيلي على تبدل الواقع الجغرافي
والحقوق التاريخية ،وحتى على أمل وإصرار
العرب والفلسطينيين خاصة ،على استرجاع
الحقوق والوقوف بوجه محاوالت تصفية
القضية ،آخذين مرحلة التمزق واالنهزام
بالحسبان.
لتكون اإلشارة الثالثة بالسؤال حول ما بعد
الفجور اإلماراتي ،خاصة من دول رحبت
ودول رعت ولكنها التزمت الصمت ،بمعنى هل

ستكون الخطوة البحرينية والعمانية بعيدة ،بعد
أن مهد نظام اإلمارات الطريق لدول الخليج..
واألكثر إيالما ً السؤال حول انزالق السعودية،
توأم الثورات المضادة مع اإلمارات وداعمتها،
في مستنقع “الواقعية” ألن المملكة العربية
السعودية وبصرف النظر ع ّما آلت إليه سمعتها
ووزنها الدولي بعد حكم األوالد ،تبقى قبلة
المسلمين وقاطرة خليجية وعربية من الخطأ
التقليل من دورها.
نهاية القول :ال يمكن ،ومهما قللنا من أهمية
االتفاق اإلماراتي االسرائيلي ،من التنكر
لصفعته المؤلمة وإن كانت متوقعة ،ألنه أضاف
سقطة جديدة للسجل العربي بالهزائم والسقوط،
فضالً عن تمهيده الطريق للخجلى من الدول،
لتسقط عن وجهها أقنعة تبني قضايا الشعوب
ومعاداة إسرائيل.
لكن الرد على ما نحسب ،ال يتأتى من العويل
وكشف عورات عيال زايد المفضوحة أصالً ،بل

عبر العلم والعمل والوعي ،إلنتاج جيل مبادر حر،
برأيه وقراراته عن األوهام التاريخية واالرتهان
الخارجي ،فطريق القدس ال يمر عبر القصير
وحلب كما يدعي الممانعون بإيران وحزب الله،
كما أن تحرير األراضي واستعادة الحقوق لن
تأتي عبر الشعارات العريضة وأضاليل التوازن
االستراتيجي لمواجهة االحتالل ،كما ترفع دول
الطوق وبمقدمتها سوريا األسد.
بل الطريق الوحيد هو ببناء دول حرة
بعد هزيمة االستبداد ،وإال ستتعاظم سموم
“الواقعية” ومقوالت عدم القدرة على مواجهة
إسرائيل ومن وراءها ،وتزيد القناعات الزائفة،
باستغالل الراهن ألن العين ال تواجه المخرز،
خاصة بواقع استمرار حكم معظم مستبدي
المنطقة وتفقير الشعوب ،بشرعية وذريعة
محاربة إسرائيل.
•( زمان الوصل)
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هل يطلق الدين ممكنات اإلنسان أم يعوِّقها؟
•أحمد أبو رتيمة
قرأت لملحد وهو يبيّن بدايات َحيده؛ أن التصور
الديني ينحو إلى تحقير اإلنسان وإظهار جهله
وضعفه ودناءة طباعه ،وهو ما تبنى عليه حاجته
إلى اإلخضاع والعبودية ،بينما هذا اإلنسان كائن
عظيم تكمن في داخله قوى جبارة حين تتحرر
فإنها تبدع وتعمر الحياة وتفك أسرار الوجود ،فهل
نختار طريق تحقير اإلنسان أم تعظيمه؟!
هذا التصور السلبي لعالقة الدين باإلنسان تغذيه
بعض نماذج التدين التي تركز بالفعل على تثبيط
قوى الحياة والنشاط في اإلنسان ،مثل أن هذه الدنيا
زائلة وينبغي الزهد فيها واالنشغال بما بعد الموت،
والنظر إلى النشاط اإلنساني عموما بأنه مدنس
ممتلئ بالفجور والمنكرات ،وفهم العبادة بأنها حالة
انسحاب من الحياة وليس حالة اشتباك ،والسؤال
عن الحكم الشرعي لكل صغيرة وكبيرة من أنشطة
الحياة ،وهو موقف من الطبيعي أن يعطل فاعلية
اإلنسان ،إذ ال يستوي من يمارس الحياة بعفوية
وانطالق مع من تسكنه الريبة والخوف وينتظر
رخصة فقهية قبل أي إقدام.
إن ضغط التحدي الحضاري الذي ينتج مثل هذه
األسئلة الجدلية ينبغي أن يستفز قوانا الفكرية لتقييم
المفاهيم السائدة والبحث عن إجابات تحترم العقل،
دون أن تميع روح الدين وتنسب إليه أشياء ليست
من جوهره.
إن ضغط التحدي الحضاري الذي ينتج مثل هذه
األسئلة الجدلية ينبغي أن يستفز قوانا الفكرية لتقييم
المفاهيم السائدة والبحث عن إجابات تحترم العقل،
دون أن تميع روح الدين وتنسب إليه أشياء ليست
من جوهره
هل الدين في توجهه الكلي يدفع باتجاه تكريم
اإلنسان وإيقاظ قواه الكامنة ،أم يسعى إلى تثبيط
قواه وإخضاعه؟
وفق الرؤية القرآنية ،فإن اإلنسان مكرم ومفضل
على كثير من الخلق“ :ولقد كرمنا بني آدم
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال”.
بل هو الكائن الذي سخر الله له ما في السماوات
وما في األرض جميعا .والتسخير هو التذليل ،أي
مطوعة
أن اإلنسان سيد الطبيعة ،وهي خادمة
َّ
ت َو َما
س َم َاوا ِ
س َّخ َر لَ ُكم َّما فِي ال َّ
“و َ
لسلطانهَ :
ض َج ِميعا ِ ّم ْنهُ ِإ َّن فِي ذلك لآَ يَا ٍ
ت ِلّقَ ْو ٍم
فِي الأْ َ ْر ِ
يَتَفَ َّك ُرونَ ”.
وقد أظهرت صيرورة اإلنسان التاريخية أن
اإلنسان قد تمكن فعال من تسخير كثير من قوى
الكون مثل الرياح والكهرباء والجاذبية وقوى
الذرة بالعلم ،وهذا اإلنسان الذي بدأ رحلته خائفا
في الغابة من الوحوش قد بلغت به رحلته أن
يطوي الزمان والمكان ،وأن يبني القالع الحصينة
واألسلحة الفتاكة ،وأن يكافح مسببات المرض،
ويبدع أسباب األمن والراحة ويطير في السماء
ويغوص في البحار .وال يزال هذا اإلنسان كادحا
في إعمار الحياة ،وربما يجلي المستقبل من
إمكاناته الكامنة مما ال نقدر اليوم على تخيله ،كما
لم يكن اإلنسان قبل  300عام قادرا على تخيل ما
بلغته ذريته اليوم.
يقول بادي الرأي إن الدين يريد اإلنسان الضعيف
العاجز ليثبت له حاجته إلى الله!

لكن النظرة األقرب إلى روح القرآن أن الدين
يريد اإلنسان القوي الفاعل لتتجلى فيه روح الله ،إذ
كلما تعلم اإلنسان وامتلك مفاتح فهم الحياة وتفتحت
له أسرار الكون وانزاحت أمامه أستار الغيب؛
كلما كان أقدر على مقاربة معاني اإليمان وتصور
حقائق قدرة الله ،وإحاطته وتعزيز دوافع اإليمان
في داخله بالعالم اآلخر“ :إنما يخشى اللهَ من عباده
العلما ُء” .
لذلك فتح القرآن باب استفزاز قوى اإلنسان إلى
نس ِإ ِن ا ْست َ َ
ط ْعت ُ ْم
آخر مدى“ :يَا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن َوالإْ ِ ِ
أَن ت َنفُذُوا ِم ْن أ َ ْق َ
ض فَانفُذُوا لاَ
ر
س َم َاوا ِ
ار ال َّ
ت َوالأْ َ ْ ِ
ط ِ
س ْل َ
ان”.
ت َنفُذُونَ إِلاَّ بِ ُ
ط ٍ
اعتادت الرؤية السلبية لإلنسان أن تفهم مثل هذه
اآلية بأنها تعجيز ،لكن الدعوة التي تتضمنها هذه
اآلية ال تمنع اإلنسان من بلوغ أقصى طاقة ممكنة
بطريق العلم ،حتى لو نفذ من أقطار السماوات
فتجاوز إلى المستويات العليا في الكون ،بل إن
هذه اآلية تستفز روح التحدي في اإلنسان ألن
يفعل ذلك .واإلنسان فعال في مساره العملي عبر
التاريخ يندفع بروح التحدي ويحاول النفاذ من
أقطار السماوات ،والشرط الذي حددت به اآلية
قدرة اإلنسان هو سلطان العلم ،فما دام هذا اإلنسان
قادرا على التعمق في أسرار العلم حتى يمتلك
القدرة على النفاذ من أقطار السماوات واألرض؛
فلن يمنعه الله من ذلك.
ربما تمثل الفيلسوف الباكستاني محمد إقبال هذه
الروح في مناجاة الله إذ قال“ :قلت يا رب :إن
وابن أفضل
هذا العالَم ال يُعجبني! فقال لي :اهدمه
ِ
منه”.
هذا اإلنسان هو خليفة الله في األرض ،وقد
ميزه على المالئكة بأن علّمه األسماء كلها ،فسجد
المالئكة له .وقد استقر في المخيال اإلنساني منذ
القدم أن المالئكة الكائنات النورانية اللطيفة هي
خير من اإلنسان ،فكيف يسجد الفاضل للمفضول؟
ال بد أن هذا الكائن يحتوي سرا لم تحظ به
المالئكة ،وهذا السر ب ِيّن في السياق القرآني ،فآدم
تعلم األسماء كلها والمالئكة لم تتعلمها ،وفي ذلك
إشارة إلى أن ميزة هذا الكائن هو قدرته على التعلم
ومراكمة التعلم التي ستبلغ به أن يفكك أسرار
الوجود بنفسه ،فيستحق أن يكون خليفة الله في
األرض.
عبرت المالئكة عن تخوفها من أن هذا الكائن
سيفسد في األرض ويسفك الدماء ،وقد أثبت مسار
التاريخ أن ظن المالئكة كان محقا ،لكن الله تعالى
أجابهم “إني أعلم ما ال تعلمون”!
إن هذا الكائن جدلي الطبيعة “وكان اإلنسان
أكثر شيء جدال” ،فهو معقد التركيب .إن طبيعته
معجونة باألنانية والحسد والكفر واإلفساد وسفك
الدماء ،لكن بذرة االرتقاء والتسامي كامنة فيه،
وكما اقترف هذا الكائن الفظائع عبر التاريخ ،فهو
ذاته الذي أبدع العمران وفتَّح مغاليق األكوان،
وهو ذاته الذي تجسدت فيه أعظم أمثلة التراحم
واإلحسان والتضحية والعطاء .وبحسب فهم
المفكر جودت سعيد ،فإن علم الله سيتحقق في هذا
اإلنسان وسيتغلب على ظن المالئكة ،وستتفجر من
هذا اإلنسان طاقات الخير العظيمة المودعة فيه.
هذا الكائن قد أودعت فيه نفخة من روح الله؛ هي
التي استدعت تكريمه وسجود المالئكة له“ :فإِذَا

اجدِينَ ”!
س َّو ْيتُهُ َونَف َْختُ فِي ِه ِمن ُّر ِ
وحي فَقَعُوا لَهُ َ
َ
س ِ
لماذا سيأمر الله المالئكة النورانية التي ال تعصيه
بالسجود لهذا المخلوق إن كان جوهره مدنسا؟!
هذه النفخة من روح الله المودعة في فطرة
اإلنسان تفتح أمام هذا الكائن إمكانات ال متناهية
للترقي والتسامي حتى بلوغ سدرة المنتهى ،وللقدرة
الكامنة على اإلبداع والخلق وإعمار الكون،
وتضمنه توقا أبديا للسالم والخلود ،وتحرك فيه
كوامن القوة والحياة ،وتستثير فيه دوافع الرحمة
واإلحسان والخير.
مهما قيل عن تكريم اإلنسان في الفلسفات
اإلنسانية ،فلن يعدل ذلك تكريمه بهذا الوصف
الموجز “ونفخت فيه من روحي” ..إن فيك أيها
اإلنسان أثرا من روح المصدر الكلي للرحمة
والسالم والقدرة والعلم والخلق والحياة والخلود،
فكيف ترضى بالقعود واإلخالد إلى األرض؟!
قد يسأل سائل :كيف يستقيم تكريم الله لإلنسان
مع حقيقة أن أساس الدين هو إخضاع اإلنسان
وعبوديته لله؟
إن تعبيد اإلنسان لله ليس تعبيدا لكيان متناه أو
قوة محدودة ،بل هو تعبيده للمطلق المتجاوز لكل
حدود اإلمكانات والقدرات المتخيلة ،وبذلك فإن
عبودية اإلنسان لله تعالى ال تضعف قدراته ،بل
تصله بالمصدر األعلى المطلق للقدرة والرحمة
والخلق والسالم.
واإلنسان الذي ال يتجرد لعبادة الله الال محدود
سيقع ال محالة في عبودية المحدود ،فإن أفلت من
عبادة صنم خارجي فلن يفلت من أن يكون عبدا
ألهواء نفسه ونزواتها.
ال يكون تحرير طاقة اإلنسان إال بتجرده من
دواعي الهوى ومثبطات الحركة ،وإيمانه بروح
صور القرآن
عليا يندفع نحوها دون التفات .لذلك َّ
حال اإلنسان حين يضمر فيه دافع الروح بأنها
حالة تكاسل وإثقال وإبطاء“ :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا
س ِبي ِل اللَّ ِه اثَّاقَ ْلت ُ ْم ِإلَى
َما لَ ُك ْم ِإذَا ِقي َل لَ ُك ُم ان ِف ُروا ِفي َ
ض”“ ..ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه”..
الأْ َ ْر ِ
“و ِإ َّن ِمن ُك ْم لَ َمن لَّيُبَ ِ ّ
طئ ََّن”.
َ
عماد الدين هو إسالم القلب لله ،لكن اإلسالم
والخضوع لله ليس نقيض الحرية وإطالق ممكنات
اإلنسان ،بل هو نقيض الشتات وتنازع الدوافع
الذي يحرم صاحبه من القدرة على جمع القلب
وتوحيد وجهته وإنتاج عمل خالص مثمر
إن عماد الدين هو إسالم القلب لله ،لكن اإلسالم
والخضوع لله ليس نقيض الحرية وإطالق ممكنات
اإلنسان ،بل هو نقيض الشتات وتنازع الدوافع
الذي يحرم صاحبه من القدرة على جمع القلب
وتوحيد وجهته وإنتاج عمل خالص مثمر.
يضرب الله تعالى مثل التوحيد والشرك بصورة
ب اللَّهُ َمثَال َّر ُجال فِي ِه ُ
ش َركَا ُء
بالغة الداللةَ “ :
ض َر َ
ان َمثَال”.
ُمتَشَا ِكسُونَ َو َر ُجال َ
سلَما ِلّ َر ُج ٍل ه َْل يَ ْست َ ِويَ ِ
من هو األكفأ إنتاجيا :رجل يأمره سيدان
متشاكسان في وقت واحد بأمرين متناقضين فال

يستطيع أن يطيع كليهما في وقت واحد؟ أم رجل
يتلقى األوامر من سيد واحد؛ فهو قادر على العمل
المثمر بسبب وحدة اإلرادة الموجهة؟
هذا هو معنى التوحيد والشرك ،فالشرك هو
تصارع الدوافع الداخلية فتتفرق قوى اإلنسان
ويتبدد اجتماع أمره ،بينما التوحيد هو توحيد
الوجهة والغاية وقوى النفس.
سؤال آخر :إذا كان الدين يحرر طاقات اإلنسان،
فلماذا قيَّده بالمحرمات والنواهي الكثيرة؟ أليس
ذلك اإلنسان الذي ينطلق في حياته بدون مقيدات
أقدر على اإلنتاج من المتدين الذي يالحقه هاجس
اإلثم في حركة حياته؟
إن مفهوم الحرام في الدين هو االستثناء وليس
األصل في الحياة ،والقرآن حين يذكر المحرمات
فإنه يذكرها بصيغة الحصر والقصر“ :قل إنما
حرم ربي“ ..”..قل تعالوا أتل ما حرم ربكم
عليكم”.
والحرام يتعلق بدائرة المخالفات األخالقية وليس
بدائرة تقييد انطالق اإلنسان نفسيا وفكريا ،وتثبيطه
عن حركة الحياة“ :قل من حرم زينة الله التي
أخرج لعباده والطيبات من الرزق”.
ولو عددنا أمثلة الحرام في الدين لوجدنا أنها
تشمل الكذب والخيانة ونقض العهد والعدوان
والظلم والبغي ،وعقوق الوالدين ،وأكل أموال
الناس بالباطل ،والفواحش والقتل واإلفساد ،مما
تواضع البشر غالبا على رفضه بالفطرة ،وال يوجد
عاقل من البشر يقول إن عدم ممارسة اإلنسان
للكذب والخيانة والظلم والسرقة هو تقييد إلمكاناته
وكبت لطاقاته.
من اإلنصاف القول إن نسخة التدين الشائعة
ال تعزز هذا المفهوم ،فال يزال كثيرون يظنون
أن الحرام والتقييد هو األصل في الحياة وأن كل
حركة تحتاج إلى تأصيل شرعي ،لكن أفهام البشر
ليست حجة على الدين ،وعلينا أن ندفع باتجاه فقه
ديني أكثر فاعلية وتصالحا مع الحياة.
من المعاني المركزية في القرآن هو معنى “ظلم
النفس”.
إن ظلم اإلنسان لنفسه هو تعطيل قدراتها وتبديد
قواها ،وفي سورة الكهفِ “ :ك ْلت َا ْال َجنَّتَي ِْن آت ْ
َت أ ُ ُكلَ َها
شيْئا” والظلم في هذه اآلية يعني نقص
َولَ ْم ت َْظ ِلم ِ ّم ْنهُ َ
اإلنتاج ،ومن لم يستخرج الطاقة اإلنتاجية الممكنة
فقد ظلم ،وبهذا المعنى فإن اإلنسان الذي يظلم نفسه
هو اإلنسان الذي يعطل طاقات نفسه وال يستثمرها
بسبب غفلته وعمى بصيرته وغالظة فهمه“ :نسوا
الله فأنساهم أنفسهم”.
اإليمان هو تفتيح منافذ السمع والبصر والقلب في
الحياة وتأمل عميق في حقائقها ،وتذوق نعم الله
وتفكر في آياته ،بينما الكفر هو عمى وصمم وغفلة
ير أ َ ْم
ص ُ
وإعراض“ :قُ ْل ه َْل يَ ْست َ ِوي األعمى َو ْالبَ ِ
ه َْل ت َ ْست َ ِوي ُّ
الظلُ َماتُ َوالنُّور”.

• كاتب فلسطيني (غزة)
twitter.com/aburtema

	•

لن أنـتـخـب عـلـى أســاس عـرقـي أو ديــني
للمرة الثانية أو الثالثة أكتب في هذا الموضوع،
لكن في كل مرة يكون الدافع مختلفا ،فإما هو
موسم االنتخابات العامة التي تجرى عندنا دوريا
كل أربع سنوات ،وإما دعوة إلى انتخابات
مبكرة لسبب من األسباب التي أهمها نزع الثقة
من حكومة أقلية ،ومعارضة تطارد الحزب
الحاكم من خالل أي قرار أو قانون أو تصرف
تراه المعارضة فرصة لنزع الثقة منها والذهاب
إلى انتخابات تظن المعارضة أن لها فرصة في
الوصول إلى سدة الحكم وهكذا...
هذا موقف الحكومة الحاكمة وموقف حكومات
الظل ،فما موقف الشعب؟
الحقيقة إن الشعب كما تقول العلوم السياسية هو
مركز السلطات ،أو هكذا يفترض أن يكون عند
األمم الحية ،فالشعب هو الذي يشكل البرلمان
الذي سيخدمه ويقنن له القواعد التي يظن أنها
تبني حياته حاضرا ومستقبال .ويفترض أن هذا
الشعب هو القادر على تغيير الحكومات إن لم
يرض عن أدائها أو كان في تصرفاتها ما يوحي
بفساد أو ظلم وسوء إدارة .هذا طبعا عند الشعوب
صاحبة الوعي الناضح والثقافة المستنيرة.
فماذا عن كل ذلك في بلدنا كندا؟
الواقع أن كل األحزاب المتنافسة على الوصول
إلى كرسي الحكم هي أحزاب وطنية تسعى
لخدمة الوطن والمواطن بما يكفل لها ايضا
المحافظة على مصالحها الخاصة وتطبيق
أفكارها التي قد تضمن لها ديمومة السلطة.
لكن مع حقيقة أن الغالبية من الكنديين هم
مهاجرون من بالد أخرى حول العالم ،واختالف
الظروف السياسية فيها بين ديمقراطية مدعاة

ودكتاتورية وما بينهما ،قد تختلف النتائج هنا.
لكن مهما تعاقبت الحكومات يظل المهاجرون
على اتصال بأخباربالدهم األصلية التي تركوا
فيها أهال وأصدقاء وذكريات ،ويهمهم معرفة
مواقف بلدهم الجديد كندا من قضايا بالدهم التي
هاجروا منها .ولذا نرى هؤالء يهتمون بسياسة
كندا الخارجية أكثر من االهتمام بالسياسة
الداخلية ،وال نرى في ذلك بأسا .لكن يجب األخذ
في االعتبار أن السياسة الكندية هي التي تؤثر
في حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم ،ولذا عليهم
أن يكونوا ناشطين إيجابيين في تشكيل السياسة
الكندية داخليا وخارجيا .وبما أنهم يعلمون أن
البرلمان الكندي هو المسؤول عن صياغة هذه
السياسة وتشكيل الحياة العامة ،فعليهم االجتهاد
في إيصال من يتبنى نصرة قضاياهم في البرلمان
ومصالحهم الحياتية.
أود التركيز هنا على مجموعات من المجتمع
العربي الذي يمكن أن يكون عنصرا فعاال في
هذا األمر ،وال أبالغ إن قلت إنه قادر على أن
يكون مؤثرا فيما تتخذ الحكومات من مواقف
داخليا وخارجيا ،فنحن نرى أن هناك مجتمعات
أقل عددا وأقل مستويات علمية ويستطيعون
أن يؤثروا في البرلمان والتشريعات الحكومية
بالطرق المشروعة المعروفة التي أولها عدم
التخلف عن أي انتخابات محلية أو إقليمية أو
اتحادية فلكل منها حكومة لها قوانينها مع ارتباط
وثيق بالحكومة االتحادية ،فكان من هذه األقليات
نواب ووزراء ،لكننا حتى اآلن ،وبعد وجودي
في كندا ألكثر من ثالثة عقود ووجود العرب
فيها ألكثر من مائة عام ،لم نر وزيرا عربيا

واحدا في أي من الحكومات المتعاقبة .السبب
 كما أرى  -هو عدم االهتمام باالنتخابات مادياأو حضورها شخصيا ،بل إننا سمعنا أكثر من
مرة من بعض أبناء العرب والمسلمين من يحرم
االنتخاب شرعا .مع أن المجلس التشريعي
سيشكل وستشكل منه الحكومة انتخب العربي
والمسلم أم لم ينتخب.
ومما يمكن أخذه على من ينتخب ،أنه ينتخب
عاطفيا ،أي يختار النائب ألنه عربي ،أو إن
وسع دائرته ،ألنه مسلم مثال .وهذه طريقة ال
تصلح أساسا في هذا المجال ،فكوني أحمل صفة
عرقية أو دينية معينة ال يعني ذلك أني مؤهل
ألكون سياسيا ،فلكل من هذه الصفات ميزاتها
وتخصصاتها .لكن بعض مجتمعنا لألسف يذهب
في هذا االتجاه .والواقع يؤكد ذلك ويؤكد فشل
هذه الطريقة.
إن جئنا نأخذ أمثلة من الواقع نجد الكثير منها،
آخرها كانت تلك المذكرة التي قدمها التنظيم
الكندي  CJPMEوالتي يطلب فيها من النواب
توقيعها كوسيلة ضغط على الحكومة الكندية
لمخاطبة الحكومة اإلسرائيلية التوقف عن ضم
بعض األراضي الفلسطينية إلى األراضي التي
تحتلها.
تجاوب ووقعها واحد وستون نائبا ،عشرة من
حزب الليبرال وإثنان وعشرون من الحزب
الديمقراطي الجديد  NDPوجميع نواب Bloc
 Quebcoisوكل المرشحين لزعامة حزب
الخضر ،ولم يوقع أحد من حزب المحافظين.
ومن نواب مدينتنا لندن لم يوقع إال النائب ليندسي
ماتيسين .أما النائبان اآلخران بيتر فراجسكاتس

وكيت يونغ من حزب الليبرال فلم يوقعا .كما
وقع عليها أكثر من خمسين منظمة شعبية
وسياسية ودينية كندية ومنظمات حقوق اإلنسان.
الشاهد في ذكر هذه اإلحصائية أنه لم يوقع
على هذه المذكرة أي من النواب العرب من
كل األحزاب ،هؤالء الذين اختارهم أبناء بلدهم
وقراهم وأقاربهم على أساس عشائري .النائب
الوحيد من النواب العرب الذي وقع على المذكرة
كان النائب المستقل مروان طبارة.
وال بأس ما دمنا في هذا الموضوع ،من التذكير
بالحملة التي تعرضت لها جريدتنا «البالد» من
بعض مجموعات الضغط في كندا عندما كتبنا
في هذا الموضوع قبل سنتين أو ثالث ووضحناه
بوضع رسم كاريكاتوري كان سببا في تلك الحملة
ضدنا .كانت الحملة دعوة للسياسيين لمقاطعة
جريدة البالد ،لكن لم يستجب لتلك الحملة إال
النائبة كيت يونغ من حزب الليبرال ،أما نواب الـ
 NDPفرفضوا االستجابة لوسيلة الضغط هذه،
واستطعنا بعد ذلك إسكات ذلك الصوت العدائي
بالمنطق الصادق والحقائق التاريخية.
لعل هذا الموضوع قد جاء في وقته ألن هناك
حديثا يدور اآلن في اآلخبار عن دعوة النتخابات
مبكرة عند عودة البرلمان في الثالث والعشرين
من شهر سبتمبر الجاري ،وبعد انتخاب زعيم
جديد لحزب المحافظين.
فيا أيها «الناخب الكندي» كن على مستوى
المسؤولية فحياتك يقررها الناس الذين تنتخبهم
للمجلس التشريعي.
إدرس المرشحين وبرامج أحزابهم ،مع األخذ
باالعتبار جدية تحقيق الوعود االنتخابية.
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صرنـا ( حـائط نصيص )
•د كاظم المقدادي

تتحكم بمصير ومستقبل الدولة  ،وتقود الناس والمجتمع الى طريق
الفوضى .
ثم من قال لكم ياسيدي  ..ان الحل ياتينا من االدارة االمريكية ،
بفرعيها ( الديمقراطي  ..والجمهوري ) و اصحاب الفيل  ،غير
صادقين معنا  ،و اصحاب الحمار يناورون بنا  ..فال نحن قادرون
على احتواء غضب الفيل  ،والنحن قادرون على رد رفسة الحمار
 ..وهل نسيت ان امريكا  ،اكلتنا  ،وشربتنا  ،وخربت بيوتنا ..ثم
سلمتنا اليران هدية  ،لنكون لقمة سائغة  ،وحديقة خلفية  ،وشوارع
منسية  ..لتفريخ الميلشيات والعصابات الشقية .

شخصيا  ..ال انتظر نتيجة ملموسة  ،من زيارة السيد رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي للبيت االبيض ..النه غير قادر على
تغيير سياسة امريكا في العراق  ..فامريكا تريد ان يظل العراق
ضعيفا ومهانا  ،وفي حالة شلل تام .
السيد الكاظمي لم يوفر لنفسه مؤهالت  ،والحتى مؤشرات ،
كي يكون رجل دولة  ،او رجل مرحلة ومهمات  ،اال من باب (
انما االعمال بالنيات ) فهو االن في تراجع مستمر  ،وفي تناقض
مستعر  ..فحكومة االفعال التي وعدنا بها  ،لم تبتعد كثيرا عن
حكومة االقوال  ..فكثرت في حكمه االغتياالت  ،وزادت في
وجوده معدالت اطالق الكاتيوشا  ،وكانها العابا نارية  ،على
الرغم من التحذير المستمر  ،من االجهزة الرسمية .

امريكا اليوم ..التجيد غير معزوفة ( الخطر االيراني ) واسطوانة
الخطر الداعشي  ..وبقية اغاني االصفهاني .

ولم يستطع السيد الكاظمي  ..ضبط ايقاع االوضاع االمنية ،
ولم يقبض على الذين يهددونه يوميا  ،حتى خرج عليه  ،من
يتحداه  ،وهو في عقر داره  ،وظهر ضعيفا في اكثر مواقفه ،
وباتت تحذيراته موضع تندر  ،وظهوره تستر  ،و باتت الالدولة،

يا سيدي الرئيس  ..على اي امل انت ذاهب  ،وعلى اي موج
انت راكب  ..فالبيت االبيض  ،لم يعد ابيضا  ..بعد ان ادخل اللون
االسود في كل بيوتنا  ،وغرسه في قلوبنا  ،فصار العنف عادة ،
والقتل هواية  ،واالغتيال غواية .

•خطيب بدلـة
يستحيل أن تصل روسيا إلى اكتشاف لقاح
لفيروس كوفيد  ،19 -وما أعلنه الرئيس الروسي
بوتين عن توصل بالده إلى لقاح ،ما هو إال
كذب ،ودجل ،وزعبرة سياسية” .على هذا النحو
الحاسم ،قابَ ْلنا ،نحن السوريين ،اإلعالنَ الروسي
نكتف بذلك ،بل هرعنا إلى
عن اللقاح ،ولم
ِ
وسائل التواصل االجتماعي لنُ َكذّب التصريح،
ونفنده ،ونضحك عليه ،ونستهزئ ببوتين
شخصياً ،وبروسيا وصناعاتها التافهة التي تنتج
أسلحة لتهلك البشر ،ال أدوية لشفائهم.
ي ،أنا ،كاتب هذه األسطر ،أن أشارك
كان عل ّ
في السخرية من اللقاح الروسي المزعوم،
ب عام ٍة وخاصة .فبوتين ،حقيقةً ،من
ألسبا ٍ
أكبر أعداء الشعب السوري ،أرسل طائراته إلى
سورية يوم  30سبتمبر /أيلول  ،2015بقصد
تثبيت حكم وريث حافظ األسد .وقتلَ ،في سبيل
ذلك ،مئات ألوف من أبناء بلدي ،ود ّمر أسواقنا
ومشافينا ومدارسنا ومولدات كهربائنا ومجارير
ّ
وعطل ،في مجلس األمن،
صرفنا الصحي.
القرارات التي يمكن أن تنصف قضيتنا ،ومن
ضمنها التي تسمح بإدخال المساعدات للسوريين
المنكوبين الذين ال عالقة لهم بنظام وال بثورة
وال بمعارضة.
وهناك أسباب شخصية تجعلني أحقد عليه،
فحفيد شقيقتي كان قد غادر حلب إلى تركيا في
بداية الثورة ،وعمل في مشغ ٍل للخياطة بقصد
إعالة أمه وإخوته .ومع بداية التدخل الروسي،
كان ذاهبا ً إلى حلب ،ليزور أهله ويعطيهم
بعض النقود ،فاجأته طائرات بوتين عند خان

امريكا هي التي اسقطت دولتنا  ،وشردت علماءنا  ،ودمرت
مستقبل شبابنا  ،والغريب  ..مازال هناك من يعتقد ان امريكا،
يمكن لها ان تساعدنا  ،ويمكن لها ان تعيد امننا ..وهي التي دمرت
الطريق  ،وجعلتنا نمشي كحيوان البطريق ( مشي بطيء ،وضياع
في الطريق )

قلت  ..وقبيل مغادرتك ارض السواد...ان العراق بحاجة الى
امريكا لمقاتلة داعش  ..ونسيت ان هيالري زوجة كلنتون ،
اعترفت وبعظمة لسانها ..ان حزبها الديمقراطي هو الذي صنع
داعش  ..فكيف تطلب ممن صنع االرهليين في بالدنا  ،ان
يقاتلوا بصدق معك  ،من دون اجندات  ،ومن دون حسابات  ،و
تعويضات .
هروب امريكا من العراق هو الذي شجع ايران  ،وغير ايران
على التدخل  ،والهيمنة  ،وبسط النفوذ  ،فصرنا ( حائط نصيص )
الكل بقفز ويتخطاه  ،والكل اليخشاه  ،وال حساب  ،وال عقاب،
فهذه تركيا  ،تتجاوز الحدود و تضرب  ،وتقتل من تشاء في
شمال العراق  ،وهذه السعودية  ،تدير ظهرها عن استقبالك تعذرا
ونفاق ،حتى تدنت صورة العراق في زمنك القصير  ،الدنى
المستويات  ،و صرنا نخشى من سحب االعتراف بنا  ،كدولة
ذات سيادة  ،وذات مكانة  .والتقل لنا ..ان حكومتي جديدة العهد،
وفاقدة العالقات والود  ..فالذي يبدأ ضعيفا  ،ينتهي ضعيفا .
كتبت مرة ( ..عندي امل) ويبدو اني تاملت سرابا  ،وتوسطت
ضبابا  ..فاالمل قد خاب  ،والوطن قد ذاب  ،بعد ان افتقرنا في علم
السياسة ..من هم  ،من اولي االلباب ..فال حل  ،والرجاء  ،وال
امل اال بهؤالء الشباب  ،محتجين  ،ومعتصمين  ،اقوياء  ،اوفياء،
شهودا وشهداء  ،فالمرء يا سيادة الرئيس  ..ال يموت مرتين  ..و
النعش ال يتسع لشخصين.

لقــاح كورونـا البـوتيني
دوالر (تشمل بحوثا ً علمية مختلفة ،منها الطبية
والدوائية) .ويعادل هذا الرقم ضعفي ميزانية
فرنسا ،المتقدّمة هي األخرى في هذا المضمار،
ودول العالم المتقدمة كلها ،في سنة ،2020
خصصت نسبة أكبر من ميزانيات البحوث
العلمية االعتيادية ألجل إيجاد لقاح ،أو عالج
لوباء كوفيد  ،19 -ولكن ،هل روسيا اكتشفت
اللقاح فعالً؟ الجواب :ال .وهذا اإلعالن سياسي
محض ،صدر عن الرئيس وحده ،لم يؤ ّكده
شخص من الفريق
طبيب ،أو باحث ،أو أي
ٍ
العلمي المختص ،ولم تُنشر أي “داتا” علمية
عنه .ولو وجدت هذه “الداتا” لبلغ حجمها مائتي
صفحة ،وكل ما صدر عن الهيئة العلمية أن
اللقاح ُج ّرب في المرحلتين ،األولى (التجارب
األولية) ،والثانية (على أشخاص قليلين).
يجرب فيها اللقاح
أما المرحلة الثالثة التي
ّ
على عدد كبير من األشخاص ،فستبدأ أواخر
كاريكاتير للفنان عماد حجاج عن العربي الجديد
أغسطس /آب الحالي .استبق بوتين األمور،
العسل ،وقتلته مع عشرات غيره ،كما قتلت تلك المالح ،وانتها ًء بطرائق الوقاية الثالث:
وعالج األمر بنوعٍ من الشوارعية ،حينما قال إن
ً
ً
ا
امتناع
زادني
الطائرات الحاقدة عشرات من أقاربي وأصدقائي الك ّمامة والتباعد والتعقيم .وما
اللقاح ُج ّرب على ابنته ،ليعطي مزيدا من الثقة،
في إدلب وريفها.
عن االستهزاء باللقاح الروسي أنني شاهدتُ ليس باللقاح ،بل بتصريحه.
فيديو لطبيب سوري يقيم في السعودية ،اسمه
ولكن بعض األمور جعلتني أتردّد في السخرية نائل الحريري ،تحدث فيه عن الموضوع بلغة هناك شركات عالمية ضخمة ،تقوم ،منذ ظهور
وممولة على نحو باذخ،
من اللقاح ،منها أنني لستُ طبيباً ،وال أفهم في علمي ٍة طبي ٍة عارفة .وبعد سماعي إياه صرت الوباء ،بتجارب واسعة،
ّ
صناعة األدوية واللقاحات ،وما تشكل لدي من أستهزئ بمن يستهزئ بالخبر من دون معرفة على أمل أن تصل إلى لقاح فعّال في الربع األول
ثقافة (عامة) حول هذا الموضوع كان شيئا ً يشبه وال دراية.
من سنة  ،2021وال يُستبعد أن يتوصل الروس
طبيخ الشحاذين ،بدءا ً من اقتناعي ،في البداية،
إلى لقاح ،في تلك المرحلة ،مثل غيرهم من
بأن شرب الكحول يقضي على الفيروس ،مرورا ً روسيا ،بحسب معلوما ٍ
ت قدّمها نائل الحريري ،الدول.
بجدوى توابل الفول وفتّة المقادم من زيت وثوم من الدول المتقدمة علمياً ،بلغت ميزانيةُ البحث
ونعناع وكمون وكزبرة ،والغرغرة بالماء العلمي لديها ،في سنة  ،2014مثالً 42 ،مليار
•(العربي الجديد) لندن
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هبـوط ضغط دم الرئيس على مقياس ريختر وداو جونز!

المــالكي بيـن زمنين

•علي حسـين

كاريكاتير للفنان عماد حجاج عن العربي الجديد

• أحمد عمر
وقع في تاريخ  20يوليو  1969حدث كبير في تاريخ البشرية ،فقد هبطت
في هذا التاريخ الذي سيكتب بأحرف من ذهب أول مركبة فضائية أمريكية
على سطح القمر .وأنه في  12آب األول أوغست الثاني ،الذي سيكتب
بأحرف من توتياء ،هبط ضغط دم الرئيس السوري على سطح كوكب
مجلس الشعب السوري.
وكالهما ،القمر ومجلس الشعب ،كوكبان ،القمر يدور حول الشمس
ومجلس الشعب حول السيد الرئيس.
أيها األسياد :مأهول تعبير علمي مترجم ،يقصد به َّ
أن بشرا من لحم ودم
هبطوا على القمر ،ليس رجال آليا وال كلبة مثل اليكا .وقد رأينا األسد
بشحمه ولحمه وضحكته هابط الدم ،رابط الجأش ،على كوكب المجلس
كما أخبرنا هو ،فنحن ال نرى الدماء وهي تجري أو ترتفع أو تضطرب في
أنابيب الشرايين ،وكان الضغط ثابتا دوما ،مثل موقفه من القضية المركزية
فلسطين الذي هبط أخيرا ترافقا مع هبوط ضغط دمه الدفاق.
لقد كان هبوط ضغط دم الرئيس السوري حدثا ً سياسيا ً كبيراً ،ومنحة
عظيمة منحها الرئيس للشعب ،وكانت مصحوبة بمنحة ثانية ،هي أنه
جاع يوما ً أو بعض يوم ،كما أخبرنا هو ،ولم يُعرف سبب جوعه ،ذلك أن
المصادر بخلت بذكر السبب ،هل هو االنشغال بالعمل أم هو الفقر الشديد
والضنك ،أم هو من الصيام تعاطفا ً مع شعبه الجائع ،لقد جاع رئيس سوريا
وهبط ضغطه ولم يبق سوى سنوات قليلة ،حتى يصاب بإسهال مثالً ،وهو
مصاب بإمساك أبدي بالسلطة التي يطلق عليها اسم "المسؤولية" تحببا،
وهي كناية مثل الكناية الشعبية ألم الخبائث بالدمعة.
ولم يقدّر الشعب هذه المنحة حق تقدير ،وهي أثمن من كل المنح والعطايا
التي منحها هو وأبوه طوال نصف قرن للشعب من عرق جبينيهما في
"الفاعل" ،وكانت المنح دائما ً زيادة على الراتب ،فوق ما يستحق الموظف
في الدولة العتيدة.
وقد قلّت منح وعطايا الرئيس بسبب مؤامرات التجار الذين يعبثون
بالعملة ،وانتظر الناس منه خطابا ً في أحوال الليرة والدوالر يغتصبها كل
فتكرم عليهم بأن أخبرهم بأن ضغطه يهبط ويصعد ،مثل
ليلة وهي نفساء،
ّ
ضغوط بقية الشعب من الجوع!
وذ ّكرتنا عطيته الثانية هذه ،بعطيته األولى عند ظهوره بقميص "نصف
كم" أول توليه منصبه باالنتخاب الديمقراطي النزيه بالكم الكامل ،وكان
وقتها حدثا ً ومنحة ،فلم يظهر األسد األب بقميص نصف كم قط ،عاش حياة
شتوية مدة حكمه كلها ،عاش بكم كامل محافظا ً على عورته من الظهور،
ومات محتشما ً على سريره ،كالعذراء البتول ،ليس في حسابه سوى ستين
ألف ليرة عذراء من عرق بوطه!
الوثنية لها وجهان أيها األسياد من اإلنس والجن ،الوجه األول :هو إسباغ
البشرية على اإلله ،مثل أبطال اإلغريق وأباطرة اليابان والصين ،الوجه

الثاني :هو إسباغ الصفات اإللهية على البشر كما هو الحال عند الرؤساء
العرب.
ً
هناك أيضا صفة من صفات اإلله ،هي القوة ،وليس أقوى من الرئيس ،وقد
دعمت بقوة رئيس دولة عظمى هو بوتين .ومن صفات الرئيس أيضا ً أنه
يقيم في الجنة ،وال يجوع فيها وال يعرى ،وال يظمأ وال يضحى ،وقد جاع
وهذا يب ّ
شِر بهبوطه من الجنة.
إن الرئيس كان يحرص على صورة سوريا الفردوسية ،هي يوتوبيا،
مدينة فاضلة ،مدينة الطوبى ،ليس فيها مظاهرات ،المظاهرات ال تخرج
إال في بلدان العالم الظالمة التي يكثر فيها الفساد ،أو الدول العربية التي
تعقد معاهدات سالم مع العدو ،وسوريا دولة عادلة ،فيها كل شيء :نقابات
عمال ،الطبابة المجانية ،النقد البناء في مسلسالت بقعة ضوء ومرايا،
والرئيس يتجول في الشوارع من غير حرس مثل عمر بن الخطاب أو أقل
قليالً ،وليس له من متع الدنيا سوى سيارة رخيصة ،من صنع سوريا ،وفيها
بثينة شعبان وأحمد حسون ودريد لحام ،دين وعلمانية في فراش واحد،
سوريا في عهده بلد فيها صفر مشاكل ،ليس فيها سوى بعض األخطاء
الفردية والمطبعية.
عاشت سوريا الفاضلة السعيدة لحظات أرضية نادرة ،منها الحزن والحداد
إبان موت باسل ،وعوقب سوريون على عدم االكتراث بموته ،وكان موته
لدى األكثرية عرسا ً لم يعلنوا عنه ،وكدلك إبان موت الرئيس األبدي ،أجبر
السوريون جميعا ً على الحزن على فردين ،وهو مكره على السرور رغم
كل هذه الخسائر في األرواح والبالد.
لم يُر األسد حزينا ً قط ،لم يعلن الحداد قط ،لم ي َُر األسد إال ضاحكاً ،ولم
ينكس علم سوى في ذانكما التاريخين ،ضاع نصف البالد وكل المستقبل،
واألسد سعيد ،لذلك عُدت وعكة هبوط ضغط دم الرئيس السوري حدثا ً
سياسياً ،يكتب بأحرف من توتياء.
ً
عندي شك أن األسد األب الذي زعموا أنه ال يضع قدما على قدم في أثناء
الجلوس مع الضيوف كان يطمح أن يكون صنما ً بشرياً .األصنام وحدها ال
تمرض وال تتوعك ،وهبوط ضغط الرئيس عالمة على النزول درجة في
السلم العالي ،وكان قد منحنا خبر إصابة زوجته بالسرطان ،وهذا يوحي
بالنزول من جبل األولمب ،ولو لزيارات قصيرة.
لم يسقط الرئيس فجأة ،كما يحدث للمرضى ،لم يباغته الهبوط ،لم تنقطع
زف إلينا خبر هبوط ضغط دمه ،لو وقع األمر فجأة
به المظلة ،هو الذي َّ
لفزعت الطائفة الموالية ،وحدث ما ال يحمد عقباه ،وقد أعلن الرئيس
أنه سيتحسن بالماء والملح ،وهما أرخص طعامين في سوريا ،هو طعام
الزاهدين األخيار.
لم يهبط دمه إثر طلقة في الجبهة ،لم يصب بأبو صفار ،لم يمرض بأبو
مريجع ،وال أم لزيقة ،وال أبو عدوين ،وال أبو "حريون" ،وال أبو حويط
وال أبو ماصخ.
لننتظر منحة ثالثة ،مثال كأن يعاقب الرئيس ابنه على تجاوز إشارة المرور
بمخالفة سير ،ربما بسجنه مع وقف التنفيذ الصطدامه بحمار على الطريق،
أو تجاوز دور الفرن او جرة الغاز .ربما يجري الرئيس عملية زائدة دودية،
ربما يتبرع بالزائدة ألحد المرضى المحتاجين ،أو أحد ضحايا الحرب الذين
يتسولون على قارعة الطريق!
• (زمان الوصل) السورية

قبل عام من هذا التاريخ كان السيد نوري المالكي
يجلس منشر ًحا ،مبتسما أمام مذيع العراقية ،ليعلن
أنه أحد قادة االحتجاجات ،وليتغنى بالتظاهرات
ويحذر من الطائفية ،ويطالبنا بأن نستمر في إنجاز
المشروع الوطني الذي بدأه سيادته عام ،2006
والذي لم تسمح له اإلمبريالية أن يواصل إكماله.
باألمس ونحن في نهاية شهر آب من عام 2020
ظهر نوري المالكي وهو يتحول ،ويطالب بسحق
االحتجاجات ألنها أضرت بالدولة التي أراد
عادل عبد المهدي أن يبنيها ،لكن المتظاهرين
“المشاغبين” لم يسمحوا له بتحويل بغداد إلى مدينة
مثل طوكيو أوسنغافورة أو دبي ،ويصر المالكي
على أن يبرر لعادل عبد المهدي قتل أكثر من 700
متظاهر وجرح اآلالف ،فـ”شيسوي عادل” .
وقبل أن يفيق المشاهد من صدمة عبارة “شيسوي
عادل” ،أخبرنا السيد المالكي وبكل أريحية أنه على
الحكومة أن تضرب بيد من حديد ،وقبل أن تضرب
بيد من حديد عليها أن تتذكر أنه لوال المصالحة
الوطنية التي أعلنها المالكي والتي أشرف عليها
“بروفيسور بحجم عامر الخزاعي!!” ،لما كانت
هناك بغداد ،وألن التجربة العراقية في المصالحة
الوطنية تفوقت على تجربة المرحوم مانديال !.
تظن ّ
ّ
أن “جنابي” يهدف
إياك عزيزي القارئ أن
إلى السخرية من قادة البالد األشاوس ،فالديمقراطية
العراقية تقضي بأن يبقى المواطن العراقي متفر ًجا،
فيما جميع الساسة شركاء ،يضمن ك ّل منهم مصالح
اآلخر ،حاميًا لفساده ،مترفّقًا بزميله الذي يتقاسم معه
والضراء ..ولهذا كان
السراء
الكعكة العراقية في
ّ
ّ
ال بد من أن يخرج علينا السيد نوري المالكي عام
 2019ليشيد بالتظاهرات ،وأن يعود عام 2020
ليشتم نفس التظاهرات .
هذه هي النتيجة  ،ال حدود للسخرية من المواطن
العراقي ،ولهذا عندما يقول السيد المالكي إن
المتظاهرين يريدون الشر بهذا البلد ،دون أن
يشير بإصبعه إلى قتلة الشباب في بغداد والبصرة
والناصرية والنجف وكربالء ،فال ينبغي أن نصاب
خبرا يقول أصحابه إن
بالدهشة ،وعلينا أن نتوقع ً
السيد المالكي استنكر بشدة وشجب بقوة استخدام
المتظاهرين للحجارة ،ألنه اكتشف أن على المتظاهر
أن يتلقى الرصاص وقنابل الغاز باعتبارهما هدايا
من الحكومة! .
ليس أمامك عزيزي القارئ ،سوى أن تصدّق رئيس
صا عندما
ائتالف دولة القانون نوري المالكي ،خصو ً
يصرف وقته الثمين هذه األيام على كتابة توجيهات
وخطابات ،يو ًما ليسخر من االحتجاجات ،ويو ًما
من أجل اإلسراع بإنجاز “تبليط” الخط السريع
لإلصالح ،لكن الظهور األخير فاق ما قبله وما بعده.
لألسف يعاني السيد المالكي من مشكلة عميقة مع
العراقيين ،فهم رغم ما يبدونه من إخالص ورغبة
في متابعة خطاباته ،ال يبدو أنهم يستطيعون ح ّل
ألغاز ما يقوله ،لذلك نراه بعد كل خطاب “يخرج”
من على الشاشة ،ليشرح لمستمعيه بإشارة من
إصبعه ،علّهم يفهمون.
•(المدى) البغدادية

(مراد الداغستاني بين الفن البصري والتشكيل الفوتوغرافي)
الكتابة عن كتاب الناشر والفنان هيثم فتح
الله (مراد الداغستاني بين الفن البصري
والتشكيل الفوتوغرافي) الذي صدر في
عمان مؤخرا تتطلب رحلة في هذا الكتاب،
وقبلها وقفه سريعة امام شخصية الكاتب...
هيثم فتح الله الناشر والفنان ورث عن والده
الخصال التي تميز بها ،فقد
الراحل العديد من ِ
مصرا على النهوض
ظل الرجل طوال حياته
ًّ
بمستوى المطبوع العراقي في اصدارات
مطبعة االديب البغدادية التي نشر فيها
اعماالً ألبرز المثقفين والكتاب في العراق
على نفقته ،وكان وفيا ً لمهنته ولم يحولها الى
مشروع تجاري هدفه الربح فقط.
في صفحة االهداء ،يجسد الكاتب هذا الوفاء
حين يهدي الكتاب الى ثالثي الفوتوغراف
في العراق الرائد مراد الداغستاني والفنان
حازم باك والفنان احمد القباني .وامام
صفحة االهداء صورة للثالثي في زيارة
تاريخية الى المانيا عام  1960حصل عليها
هيثم بجهوده من وكالة انباء المانية ،كما
روى خالل استضافته .والمعماري العراقي
الالمع احسان فتحي من قبل االعالمي مجيد
السامرائي في برنامجه (اطراف الحديث)
للحديث عن الكتاب.
شخصياً ،أعتبر هذا الكتاب محاولة جريئة
وفريدة من نوعها ،فهو يستثمر وألول مرة
النص الثقافي ويوظفه في التحليل التقني
للصور ،فقد استعار الكاتب اجابات الرائد مراد

الداغستاني على تساؤالت الدكتور نجمان
ياسين في كتابه (مراد الداغستاني جدل الحياة
والطبيعة) بعد استئذان صاحب الكتاب ،وهي
اجابات بدأت فيها شخصية مراد بال رتوش
كما كان هو يطرح اعماله الكبيرة بال رتوش
وبدأ فيها مراد مؤثرا ً ومتأثراُ ،وتمكن الكاتب
من تحليل االجابات تقنيا ً وببراعة المصور
الذي درس العلوم دراسةً اكاديمية استثمرها
الحقا ً في اعماله الفوتوغرافية يوم دخل عالم
التصوير عام  1977وتجلى ذلك في صوره
التي عرضها في معرضه الشخصي االول
في بغداد (قاعة االورفلي) عام  ،1985وهي
اعمال تقترب كثيرا ً من الفن التشكيلي ،كما
تمكن من تقديم صورة للتأثر والتأثير بين
اعمال مراد ومعاصريه من الفنانيين من
خالل مقارنات صورية دقيقة ،ومن بينها
مقارنة على الصفحة  23من الكتاب لتأثير
الضوء وانعكاساته على مراد الداغستاني
وتأثير الضوء وانعكاساته على هيثم فتح الله
الذي يقول ان التشابه لدي انا الدارس للفيزياء.
ويضيف (لقد سبقني مراد الداغستاني
بعشرات السنين لتوثيق هذه الصورة ،لكن
المحصول العلمي والبصري لكال الصورتين
هو واحد ،مما يدل على ان مراد كان قادرا ً
على انتاج صور من الصعب الحصول عليها
دون دراية علمية في فن الفوتوغراف وعلم
الضوء( .مراد لم يكمل دراسته الجامعية)،
وهنا يجب القول ان مراد كان على اطالع
دائم على ما يحدث في عالم الفوتوغراف.
ويقدم الكتاب مقارنات بين اعمال مراد وعدد
من الفنانيين منهم ناظم رمزي ولطيف العاني
حسين وسامي النصراوي
و نو ر ا لد ين
كما ينشر اعمال
اواديس ماركريان
المعروف بأسم
كوفاديس التي
تأثرت بأسلوب
مراد بدمج الفيلم السالب
مع الفيلم الموجب للحصول
على صورة مغايرة للواقع،
فيها لمسات تشكيلية (هذا

االسلوب كان مراد الداغستاني اول
من استخدمه) .يؤكد المؤلف انه لو
(توفرت للداغستاني ما هو متوفر اليوم
من برامج كومبيوتر وبرامج تصحيح
واالضافة الصورية والكاميرات
الرقمية وفلترات التصوير واجهزة
االنارة بمختلف اشكالها ألنتج لوحات
بصرية تفوق مستوى الخيال لما
يمتلكه من حس فني وثقافة بصرية
تسمح له ان يتفوق على الكثير من
مبدعي عصرنا هذا.
الصور التي تضمنها الكتاب هي
باالسود واالبيض باستثناء صورة ملونة
واحدة .ويعزو المؤلف السبب الى ان مراد
كان يملك اسلوبين للتصوير ،خارجي
وداخلي ،وان سر تفوق صوره باالسود
واالبيض انه كان (رجل الغرفة المظلمة –
غرفة الغسل والتحميض والطبع) ،فقد كان
الرجل يملك خلطة سحرية في غسل االفالم
ظل محافظا ً عليها ،وهي التي ميزت اعماله
بالوضوح والدقة .سر عمله في الغرفة
المظلمة جعله يسبق المرحلة التي عاش فيها،
حيث انجز عملية دمج فيلمين وتحويلهما
(الى ساندويتش فيلم) ثم طبعها ليؤكد قدرته
وخبرته في التعامل مع الضوء ،ومن هنا
يقول المؤلف كان احجام مراد عن التصوير
الملون ألن التصوير الملون في زمانه كان
يرسل للمختبر لغرض الطباعة فتخرج
الصورة بشكلها النهائي متاثرة بعمل المختبر
أي خارج سيطرة المصور.
يشير الكتاب الى تأثر الفنان مراد الداغستاني
بالمصور العالمي االرمني يوسف كارش
الذي هاجر من تركيا الى كندا ليؤسس
ما يمكن اعتباره مدرسة في فن تصوير
الشخصيات ويقدم الكتاب مقارنة بين صورة
لكارش واخرى لمراد تشترك بها االفكار
وطريقة التصوير.
يؤكد الكاتب( :لم اجد في جميع صور مراد
المنشورة والماخوذة داخل االستوديو أي اثر
للرتوش اليدوية).
يستعرض الكتاب المصورين الماهرين في

خمسينا ت
وستينات القرن العشرين وكان
عددهم اليتجاوز عدد اصابع اليدين يذكر
منهم ارشاك بانكيان (مصور ارشاك)،
ناظم رمزي ،لطيف العاني ،حازم باك،
امري سليم ،احمد القباني ،جان كريكور
(مصور بابل) ،بيزانت (مصور الدو أدو)،
آرام هاكوب والمصورعبوش وجميعهم
عملوا على توثيق حياة وواقع العراقيين كل
حسب طريقته وثقافته وزوايا رؤيته للمجتمع
العراقي.
يضم الكتاب مجموعة من ابرز ما حصل
عليه المؤلف من صور مراد الذي يقول
عنه (اهتمام الداغستاني بالفوتوغراف وليد
الصدفة او اشباع لهواية الصبا والشباب بقدر
ما كان مرتبطا ً بتأثيرات والده عبد الله الذي
مارس التصوير الفوتوغرافي اثناء دراسته
الهندسة في المانيا ،أو ربما تأثرا ً بصور
اجداده التي تبين مدى اهتمام العائلة بالتوثيق
الفوتوغرافي في ذلك الزمان كما كان لتأثير
خاله المصور االرمني اكوب كريكور
بنجويان) الذي هاجر الى الموصل مع شقيقته
بعد اضطهاد االرمن وتشتتهم حول العالم.
وساترك الكتاب واعود الى ذاكرتي
الشخصية عن مراد الداغستاني الذي عرفت
محله طفالً وصبياً .كنت اقف في طريقي
لعودتي الى بيتنا امام واجهة استوديو مراد
وكانت تستهويني صوره دون ان يدرك عقلي
يومها قيمة تلك الصور والجهد المبذول فيها

الصورة التي اختتم بها المؤلف الكتاب (صورة الجمجمة والنقود) وما زلت اتذكر متى وضعت هذه الصورة في مدخل االستوديو ،كان
ذلك عندما تم نقل المقابر التي كانت تحيط بمحلة باب لكش (اقيم في محلها مبنى شغلته محافظة نينوى في الثمانينات والتسعينات
وابنية اخرى في الجهة الثانية من الشارع) يومها حفرت القبور وجمعت العظام والجماجم في اكياس بيضاء ودفعت مبالغ ألهالي اصحاب
تلك القبور ونقلت الى مقابر خارج المدينة ،كانت تلك المقابر على بعد مئات االمتار من ستوديو مراد ،في تلك الفترة وضعت صورة
الجمجمة والنقود وكأن مراد أراد ان ينتقد تلك العملية باسلوبه الرائع في استخدام الضوء والعدسات.

في الشهر مرة
(صورة ال ُكب) مثال حيث يباع الشمزي
(الرقي) والبطيخ بالجملة وكنت غالبا ً ما
اذهب مع جدي الى هناك.
في رده على الدكتور نجمان ياسين قال
مراد( :االنسان ابن االرض هي االم
وسنرجع الى احضانها ذات يوم ،احيانا ً افكر
بان تحت اقدامي اجداث الموتى وانني امشي
فوقهم ،االرض هي التي تحتضن الجميع في

النهاية) .هذا الرد اعادني الى الصورة التي
اختتم بها المؤلف الكتاب (صورة الجمجمة
والنقود) وما زلت اتذكر متى وضعت هذه
الصورة في مدخل االستوديو ،كان ذلك
عندما تم نقل المقابر التي كانت تحيط بمحلة
باب لكش (اقيم في محلها مبنى شغلته محافظة
نينوى في الثمانينات والتسعينات وابنية
اخرى في الجهة الثانية من الشارع) يومها
حفرت القبور وجمعت العظام والجماجم في

اكياس بيضاء ودفعت مبالغ ألهالي اصحاب
تلك القبور ونقلت الى مقابر خارج المدينة،
كانت تلك المقابر على بعد مئات االمتار من
ستوديو مراد في تلك الفترة وضعت صورة
الجمجمة والنقود وكأن مراد أراد ان ينتقد تلك
العملية باسلوبه الرائع في استخدام الضوء
والعدسات.
قلت للصديق هيثم فتح الله بعد قراءة الكتاب
عبر الهاتف اقترح عليك ان تقدم الكتاب

كدراسة اكاديمية الحدى الجامعات العالمية
التي تضم اقساما للتصوير الفوتغرافي
للحصول على شهادة الماجستير في تخصص
التصوير الن اسلوب الكتاب ومقارناته
التي المجال لها في هذا العرض ترقى لهذا
المستوى االكاديمي .سمعت ضحكته وهو
يقول :فات زمن الدراسة!!
أنا ال أوافقه الرأي في هذا.

خدما ت

المـدينة التي جمعت الــروح

*شاكر االنباري
في السبعين سنة األخيرة ال أعتقد أن مثقفا ً
عربياً ،أو فنانا ً مغامراً ،أو طالبا للمتعة والجمال،
لم يستقر فترة من الزمن في بيروت ،أو يمر
بها سائحا أو زائرا .بيروت الجبل ،والسهل
المعانق للسماء ،والبحر المفتوح على الجهات
كلها .بيروت علمتنا الكثير في الشعر ،والرواية،
واللغة ،والفنون ،والتنوع ،مسارحها ،حاناتها،
أزياؤها ،بحرها الممتد ،صحافتها التي ظلت
عشرات السنين تقف على المرتفع وتنحت لها
أسلوبها الخاص في الكتابة ،والتمرد ،والبحث
عن الجديد .جبران خليل جبران ،أنسي الحاح،
شوقي بو شقرا ،سعيد عقل ،ثم إلى آخر القائمة.
أغانيها تتردد في اآلذان على امتداد الذائقة
العربية ،طوال سبعين سنة ،فمن فيروز العالية،
إلى أختها هدى حداد ،ووديع الصافي ،وصباح،
ونصري شمس الدين ،ثم إلى آخر القائمة.
في كل مثقف عربي شيء من بيروت ،كتب
عنها وكتبت عنه ،حلم بها وحلمت به ،وهي
المدينة األولى في العالم العربي التي جمعت
الروح الشرقية باإليقاع الغربي .وهي أيضا
مطابعها التي تضخ إبداعات الكتاب العرب
شرقا ً وغرباً .وما حدث لها كارثة ،ودسيسة،
تسعى لمحو روحها واجتثاثها قبل كل شيء.
ال الميناء والشوارع واألبنية والبشر
فقط .الضربة استهدفت روحها ،وتمردها،
وخصوصيتها ،ومهما حاول الغادرون فلن تكون
هناك جهة تنجح في وضع عمامة ،وبأي شكل
جاءت ،على رأسها.
ظلت بيروت ،وعلى امتداد آالف السنين،
منذ الكنعانيين والفينيقيين واإلغريق والرومان
والعرب ،جوهرة البحر األبيض المتوسط بال
منازع .وألنهم لم ينجحوا بوضع تلك العمامة
على رأسها قرروا تفجيرها ،وبهذه الطريقة
اللئيمة ،والخسيسة ،وعلى مرأى من العالم
وعيونه الذاهلة .على امتداد التاريخ غابت
بيروت عن الوعي مرات كثيرة ،لكنها تستيقظ
كل مرة لتستعيد تاريخها ،وكبرياءها ،وأصالتها،
وكأنها طائر الفينيق ينهض من رماده.
* مدونة نشرها الروائي العراقي شاكر
االنباري في صفحته الفايسبوكية
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ســـوق المخيــــم:

•جمال الشريف
•الحلقة التاسعة عشرة
وبما أن حبل الذكريات موصول والعدسة ما
زالت تسجل األحداث في كل محطة توقفت
عندها لتبحث في تفاصيل ربما كانت غائبة عن
البعض وربما لم تخطر ببال أحد ،أنه سيأتي يوم
لنسطرها في سجل الذكريات الخالدة.
وكما نالت الذكريات قبوالً عند كثير من
األصدقاء واألحبة أو تم المرور عليها مرور
الكرام ممن لم يعش حياة المخيمات كما عشناها
ى ومشاعر جياشةً كلما
وتركت فينا اثرا ً وصد ً
هبت عليها رياح السنين زادت عبقا ً ورونقا ً
ودغدغت بنسيمها الفواح شغاف القلوب المفعمة
والمدثرة بحب الوطن .فصرت كلما كتبت أكثر
أتجذر في حب المخيم أكثروأصبح هاجس
الذكريات ال يبرح مخيلتي قيد أنملة ،وصرت
كمن يعاني انفصاما ً في الشخصية ما بين الواقع
المعاش في دولة من أرقى دول العالم أال وهي
كندا وما بين من يعيش تفاصيل ذكرياته الجميلة
الرائعة البسيطة الضاربة في األعماق كشجر
السنديان في مخيمنا الحبيب مخيم غزة العزة
إسما ً وصفةً وقدراً.
وكأي مجتمع ،صغيرا ً كان أم كبيراً ،البد من
المرور على السوق.
كان سوق المخيم ببساطته محط أنظار الجميع
حيث ال يوجد غيره للتسوق ،والصعوبات
كثيرة ولم يكن من العرف توجه أهل المخيم
خارج المخيم للبحث عن احتياجاتهم خاصة أن
أصحاب الدكاكين كانوا يقومون بالمهمة نيابة
عن الجميع...
وكان أصحاب الدكاكين من أهل المخيم يذهبون
لحسبة جرش مبكرين جدا ً للعودة للمخيم قبل
توافد المتسوقين وأحيانا ً كانوا يتوجهون للحسبة
بعد العصر والعودة قبل المغرب استعدادا ً للغد.
ويصعب المرور على سوق المخيم دون ذكر
بعض األعالم المشهورة الذين خدموا المخيم
حتى توفاهم الله ومنهم من تقاعد وترك المهنة.
كانت دكانة الحج مرزوق أبوشاب عليه رحمة
الله أول دكانة في السوق من مدخل السوق
الغربي ،وكان الحج مرزوق متخصصا في بيع
أدوات البناء من الواح زينكو وخشب ،باإلضافة
إلى تجارة الطحين والرز والسكر والتي كان
لألفراح نصيب منها .وكان أهل المخيم يُهدون
بعضهم في األفراح أكياس السكر والرز كنقوط،
وال أعلم هل ما زالت هذه العادة أم ذهبت أدراج
الرياح كبقية العادات الجميلة مع ثقافة انتشار
صاالت األفراح وتقديم قطعة إسفنج (الكيك) بدل
المناسف والمفتول الغزاوي المشهور!!
وكان الناس يشترون من الحج مرزوق أكياس
الرز والسكر بال ُمفرق ويرجع الحج مرزوق

يشتريها منهم بالجملة ...كون أهل العرس يتجمع
عندهم أحيانا ً كميات كبيرة من السكر والرز
فكان ال بد من العودة للمربع األول وعند الحج
مرزوق تنتهي وتبدأ الصفقة جملة ومفرق .وكان
الحج مرزوق يبيع بالديْن لكثير من الناس حتى
يأتي الفرج وكانت هذه الميزة من ميزات التكاتف
والتآزر ألتي اشتهر بها أهل المخيم ،وفوق البيعة
كانت سيارة النقل (البكم) ألتي تحضر أكياس
الرز والسكر من بيت العريس على حسابه.
ومقابل دكانة الحج مرزوق كانت دكانة نافع
حيث محل بيع الدجاج ،وكنا ونحن صغار
نذهب لشراء الدجاج لنشاهد معاطة الدجاج التي
أصبحت تختصر وقت أمهاتنا وأخواتنا في معط
وتنظيف الدجاج .وكان يوم الجمعة يوما حافال
ألنه يوم إجازة والعائلة كانت تجتمع فكان ال
بد من مقلوبة الدجاج التي لها مفعول مزودج،

في علم التسويق.
كانت دكانة أبوغالب أبو زهري وهي منوعة
وكذلك أبو جمال خطاب وأبو مجدي الحواجري
وأبو العبد طه (السدودي) وسعيد النجار أبو
أكرم وأبومحمود المالحي وأبو سالمه الكردي
وأبو فتحي أبو لحية وعايش أبو لحية وأسماء
كثيرة قد ال يتسع المجال لذكرهم.
وكان موسم الصيف حافال حيث سيارات
البطيخ وسهرة شباب المخيم في تنزيل البطيخ
مرة لمحل أبو زكي ومرة لمحل أبو فتحي أبو
لحية ومرة ألبوغالب أبو زهري وهكذا دواليك.
وكانت سهرات أصحاب بسطات البطيخ أمام
المحل تستمر لساعات طويله ليالً على ضوء
(اللوكس) قبل دخول الكهرباء وكان التقليد أن
ينام أصحاب البسطات بين البطيخ خارج المحل
ألسباب معروفة ويصعب تفصيلها هنا.

وأخشى من االستفاضة في التفاصيل حتى ال
تقطش الرقابة النص .وكانت األمهات تخص
الزوج بالكبدة والقوانص في طبخة منفصلة عن
المقلوبة ،وكل شيء له وقته.
بجانب دكانة نافع كانت دكانة أبو زكي
أبوطعيمة عليه رحمة الله ،وكانت منوعة،
وأكثر ما كان يستهويني (الدرادو واألسكيمو)
من الثالجة الفريزر الكبيرة.
وفي المقابل دكانة أبو عادل الخطيب وأبو
رأفت أبو الخير المختصين في بيع المالبس
المستعملة (البالة) ،وملحمة أبو جمال مرزوق
عليه رحمة الله.
وكان للحّامين في المخيم طقوس فريدة من
نوعها حيث كان على العبسي والحج عليان وأبو
سامي أبو لبدة وعلي أبو الفول ،ولم أشاهد في
أي مكان في العالم حفلة زفاف للبقرة قبل ذبحها
إال في مخيمنا حين كان علي أبو الفول يطوف
بالبقرة شوارع المخيم وكنا صغارا نمشي وراء
البقرة ونغني وننشد احتفاالً بذبح البقرة إلى أن
تصل البقرة للمسلخ وبهذا يصل علم لكل أهل
المخيم أن هناك بقرة مذبوحة فمن أرد لحما ً فما
عليه إال المبادرة.
وأذكرأن أبو جمال رحمه الله جمعنا يوما ً مع
بعضا ً من أوالده وأوالد الجيران وسجلنا شريط
ونحن نغني (لحم العجل بدينار) ووضع المسجل
أمام الدكان وطول النهار والشريط يعيد للفت
انتباه الناس .وبهذا نثبت للعالم أننا سباقون أيضا ً

ومن بين المواقف التي ما زلت أذكرها أن
بعضا ً من شباب المخيم أمضوا الليل في تنزيل
شاحنة بطيخ ألحد المحالت وكانت شاحنة كبيرة
استغرقت منهم وقتا ً طويالً ،وبعد أن أتموا تفريغ
الشاحنة فوجئوا أن صاحب البسطة أعطاهم
بطيخة لكل واح ٍد منهم بدالً عن تعبهم وهم الذين
كانوا يتوقعون أقل شيء كل واحد نصف دينار
كونهم طالبا وبأمس الحاجة لكل قرش.
أخذ الشباب ،كل نصيبه ،وعزموا النية أن
يأخذوا حقهم بطريقتهم كونهم شعروا بالغبن,
ومر اليوم األول دون أن يأتوا بأي حركة .في
اليوم التالي تجمعوا ليالً وقد أعد كل واحد منهم
مجموعة من السهام كما كنا نشاهد في أفالم
الغرب األمريكي وفي رأس كل سهم مسمار
مثبت بشكل جيد ،وكانت بسطة البطيخ في
شارع السوق الثاني وليس األساسي ،وكانت
ليلة ظلماء ،و َك َمن الشباب في العتمة حتى
منتصف الليل ،وبدأ هجوم الهنود الحمر بالسهام
على البطيخ من بعيد حتى أفرغ كل منهم ما
بجعبته من سهام في البطيخ دون صراخ الهنود
الحمرالمصاحب للهجوم.
في الصباح بانت المصيبة ،ولكن دون دليل.
وبهذا أخذ الشباب حقهم ووصلت الرسالة
ألصحاب البسطات أن الهنود الحمر بالمرصاد
ولسان الحال يقول (ياويله اللي نحاربه ،بالسيف
نقطع شاربه).

وفي
ا لشا ر ع
اآلخر للسوق كما كنا نسميه سوق المالبس
والقماش كان لمجموعة دكاكين أبو عرادة
نصيب حيث كانت دكانة حسن أبو عرادة رحمه
الله وطلب أبو عرادة رحمه الله لبيع المالبس
الجاهزة واألدوات المنزلية وكذلك دكانة
سليمان أبو سبيتان للمالبس الجاهزة وكذلك أبو
جبر البدرساوي لألقمشة والمالبس الجاهزة
واألدوات المنزلية.
وما بين شارع السوق الرئيس وشارع المالبس
واألدوات المنزلية كان سوق الغنم حيث كان
لجارنا العزيز عبد الله أبو شقورة باع طويل
وحرفيةً ماهرة.
وبعد انقضاء وقت بيع وشراء الغنم كان
محل أبو أدهم أبوعرادة للدراجات الهوائية
(البسكليتات) يأخذ مجده في تأجير الدراجات
على أن نبقى داخل الشارع وال نغادر المنطقة
وإال كرباج أبو أدهم الذي هو عبارة عن الع َجل
الداخلي إلحدى الدراجات المبنشرة والذي ال
أمل بإصالحه لكثرة الرقع .يُعلم على جناب من
يكسر االتفاق ,أما بعد العصر فكان المكان نفسه
يتحول إلى ملعب كرة قدم ،يعني كان كما يُقال
اآلن كل شيء في نفس المكان ،أربعة في واحد
وليس إثنين في واحد.
كنا بسيطين في كل شيء ونستمتع بالمتوفر
ونبقى نحلم دون أن يطغى الحلم على الواقع.
ويمر الوقت سريعا ً ونكبر ونغادر المخيم إلى كل
أصقاع األرض ،إال أن المخيم ال يفارقنا ويبقى
معنا في ذكرياتنا نحمله ونحلم به ونذكره بكل
اعتزاز ونردد قول الشافعي في غزة ومخيمها:
«وإني لمشتاق إلى أرض غ ََّزةٍ ..وإن خانني
التفرق كتماني..
بعد
ُّ
سقى الله أرضا ً لو ظفرتُ بتربها ..كحلت به
من شدةِ الشوق أجفاني»
ومنذ غادرت المخيم طفت في أربع قارات
وزرت مئات المدن والدول إال أنني أشعر أن
المخيم أكبر منها جميعاً ,على األقل بالنسبة لي.
ودائما ً ما أتندر وأقيس أي مكان في العالم بالمخيم
وأيهم أكبر .وعملت في مهنة إقتضت مني السفر
المتواصل وزرت مصانع عديدة وكبيرة سواء
مصانع السيارات المشهورة في أمريكا وكندا
ومصانع للطائرات الصغيرة ومصانع دبابات،
ومصانع للقطارات ومصانع األدوات المنزلية
المشهورة ومصانع االدوية وأخرى متعددة ،ولم
أزر مصنعا إال وأتخيل وأتمنى لو كان في مخيم
غزة.
سالم على مخيم غزة وأهله الطيبين  ...سالم
عليه من فلسطين ولفلسطين .سالم عليه وعلى
ذكرياتنا فيه عبر السنين  ...سالم على مرتع
الصبا والحنين.
والى اللقاء في تفصيل جديد
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
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حـول
الدنـيـا

 6وســائل تعــزز منـاعـة العائـلة

•ترجمة :عزة يوسف
تعتبر الفترة الحالية ،مثالية لفحص العادات
اليومية ألفراد عائلتك وإنشاء عادات جديدة
لدعم صحتكم العامة ورفاهيتكم .وأوضح موقع
« »Motherأن بناء روتين صحي والحفاظ
عليه له تأثير كبير على جهازك المناعي ،لذلك
قدم نصائح سهلة لتعزيز المناعة لجميع أفراد
أسرتك:
غسل اليدين
يساعد غسل اليدين المتكرر على تقليل التعرض
للجراثيم والبكتيريا واألمراض وبالتالي يقوي
المناعة ،وهذا أفضل وقت لتعليم أطفالك كيفية
غسل أيديهم بشكل  30-20ثانية بالماء الدافئ
والصابون المضاد للبكتيريا.
النوم الجيد

كل ليلة ،بينما يحتاج األطفال إلى  11-9ساعة،
وحتى يتم ذلك بسهولة ،عليك اتباع روتين نوم
صحي ،مثل إيقاف تشغيل الشاشات قبل ساعة
على األقل من النوم ،والحصول على حمام دافئ
وتحديد روتين منتظم كل ليلة.
التغذية
يؤدي تناول مجموعة متنوعة من الفواكه
والخضراوات إلى توفير التغذية للجسم
ومضادات األكسدة الصحية ،لذلك حاول زيادة
تناول ما يطلق عليه «األطعمة الفائقة» مثل
الكرنب األجعد والتوت والسبانخ والحمضيات،
لديك أطفال
وتجنب األطعمة السريعة .إذا كان
ِ
ال يحبون الخضراوات أو الفاكهة ،حاولي مزج
األطعمة الفائقة في عصير أو مشروب صباحي
لذيذ.
الفيتامين

يجب أال تقل فترة نوم البالغين عن  8-7ساعات

فيتامين سي ،مصدر قوة لدعم االستجابة

المناعية الصحية ،ومن المثير لالهتمام ،أنه يتم
تخزين الفيتامين في الغدد الكظرية ،استجابة
لإلجهاد.

الكاملة والخضر الورقية والبروتينات الخالية
من الدهون والفواكه والخضراوات منخفضة
السكر مثل األفوكادو والموز.

لذلك ،من المنطقي أنه عندما تكون تحت ضغط
إضافي ،قد ترغب في تناول فيتامين سي في
شكل مكمالت إضافية.
قلل التوتر
عليك أن تخصص وقتا ً كل يوم للتخلص من
اإلجهاد بأي طريقة تناسبك أو االنخراط في
عمل إبداعي مع أطفالك ،بما يعمل على التخلص
من التوتر وتعزيز جهاز المناعة.
صحة األمعاء
عندما تكون بكتيريا األمعاء متوازنة بشكل
صحيح ،فعندئذ يكون لديك عدد كبير من
البكتيريا المفيدة التي تدعم نظام المناعة .وتشمل
األطعمة التي تحسن الهضم واألمعاء الحبوب

مجلة (المينتي إي ميرافيليوزا)
هــل أنت ممن يرفضـون طلب المســاعدة من اآلخــرين؟
•غازي الدالي
نشرت مجلة ‹›المينتي إي ميرافيليوزا››
اإليطالية تقريرا سلطت فيه الضوء على نوعية
األشخاص الذين يرفضون طلب يد العون من
اآلخرين في المواقف الصعبة والدوافع التي تقف
وراء هذا السلوك وكيفية التخلص منه.

 -2عدم الثقة في النفس
ي الذي يثق بنفسه ال يجب أن
الشخص السو ّ
يخجل من طلب المساعدة من اآلخرين ،ألن ذلك
حق من حقوقه ،حتى إن كان هناك احتمال أن
يرفضوا مدّ يد العون.

نطلب منهم ذلك.
غالبًا ما يلجأ هؤالء إلى إلقاء المسؤولية على
اآلخرين ،وجعلهم يشعرون بالذنب ألنهم لم
يتصرفوا من تلقاء أنفسهم.
 -5الكبرياء

وقالت المجلة ،في تقريرها  ،إنه يمكن ألي
شخص أن يمر بوضع حرج ويحتاج إلى من
يساعده ويقف إلى جانبه لتجاوز محنته ،لكن
هناك من يرفض أن يطلب يد المساعدة ،أو قد
يفعل ذلك على مضض.

وحسب المجلة ،تتعدد األسباب التي تجعل
كثيرا من األشخاص يرفضون طلب المساعدة،
وهذه أهمها.
 -1إضاعة وقت اآلخرين
يعتقد البعض أنه من غير المعقول إضاعة
وقت اآلخرين في مساعدتهم أو االستماع إلى
همومهم ومشاكلهم ،ألن لديهم أشياء أهم وأفضل
يستطيعون القيام بها .هذه الفكرة شائعة لدى كثير
من الناس ،وهي تصنع حواجز وهمية بينهم
وبين اآلخرين وتجعلهم يُعرضون عن طلب
المساعدة.

 -7الخوف من الرفض
سبب آخر يجعلنا نفرض طلب العون من
اآلخرين ،وهو الخوف من أن يرفضوا مساعدتنا
أو أن يعجزوا عن ذلك .وهذا األمر يعني ببساطة
أننا نُنكر حق اآلخرين في اتخاذ القرار ،ويُصبح
الخوف من الرد السلبي مبررا حتى نُعرض عن
ممارسة حقنا في أن نطلب المساعدة.

وبيّنت المجلة أن اإلعراض عن االستعانة
باآلخرين واعتباره عالمة ضعف ،يؤدي
بأصحابه غالبا إلى عواقب وخيمة ،إذ ينتهي
بهم المطاف إلى مواجهة الصعوبات بمفردهم،
ويدركون في األخير أن مصيرهم هو الفشل
دون مساعدة اآلخرين.
األسباب

تجارب سابقة طلبنا فيها العون ولم نحصل
عليه .إذا اجتمعت مثل هذه التجارب السيئة مع
العوامل النفسية التي سبق ذكرها ،سيؤدي ذلك
إلى االقتناع التام بفكرة عدم الحاجة إلى اآلخرين
وإلى انعدام الثقة فيهم.

بعض االستراتيجيات المفيدة

 -3مشكل تقدير الذات
األشخاص الذين ال يطلبون المساعدة هم غالبًا
أولئك الذين ال يقدّرون أنفسهم بالشكل الالزم
ويعطون األولوية الحتياجات اآلخرين على
حساب احتياجاتهم.

يُعتبر الكبرياء أحد األسباب الرئيسية التي
تجعلنا نُعرض عن طلب المساعدة ،إذ يمنحنا
االعتماد على أنفسنا واإليمان بقدرتنا على
تجاوز كل المشاكل شعورا بالراحة ،لكنه سالح
ذو حدين.

يؤدي عدم احترام الذات إلى تحميلها أكثر من
طاقتها ،وإلى اعتبار طلب المساعدة نوعا من
الضعف والدونية.

قد يؤدي الكبرياء إلى الفشل في تجاوز المحنة
وإلى إلقاء اللوم على اآلخرين .أما إذا حالفنا
النجاح ،فقد يتع ّمق لدينا الشعور بقدرتنا على
تجاوز كل المشاكل بمفردنا وعدم حاجتنا إلى
المساعدة من أي شخص آخر.

من بين األسباب التي قد تدفعنا إلى القيام
بكل شيء بمفردنا ،هو االعتقاد بأن من واجب
اآلخرين أن يقدموا المساعدة تلقائيا دون أن

 -6التجارب السلبية

 -4تحميل المسؤولية لآلخرين

اإلعراض عن طلب المساعدة قد ينبع من

تنصح المجلة األشخاص الذين يجدون صعوبة
في طلب يد العون أن يقوموا ببعض الخطوات
التي من شأنها أن تساعدهم في التخلص من
هذا السلوك.
على هؤالء األشخاص أن يتعلموا أوال مهارة
التعبير عن مشاكلهم واإلفصاح عن احتياجاتهم،
وأن يُدركوا أن من حقهم طلب المساعدة وأن من
حق اآلخرين أن ال يستجيبوا للطلب.
ومن الضروري أن يكون هناك ثقة باآلخرين
وبنواياهم ،وأن نُقدر كل مجهوداتهم حتى إن لم
نحصل على المساعدة المرجوة.
وخلصت المجلة إلى أن طلب المساعدة أمر
ضروري ومفيد ،إذ يساعدنا على حل مشاكلنا
ويجعل الناس من حولنا سعداء.
•عربي21
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•نادر سراج /ندى حطيط  /محمود
شريح

بيــروت ...مدينة ال تمــوت

عن وجعهم وآالمهم وما يتعرض له وطنهم
الحبيب من خراب ودمار ،خصوصا ً بعد
االنفجار المروع الذي دمر مرفأ المدينة ،عن
شعبهم البطل الشجاع الذي ال يكف عن التظاهر
واالحتجاح ،مطالبا ً بتغيير النظام الذي نخر في
عظامه الفساد والفوضى ...عن بيروت األمل
والحرية والجمال وصورة الطفولة ،يتحدث
كتاب وشعراء لبنانيون ...هنا نص شهاداتهم:

كتاب وشعراء لبنانيون :ستنهض
مجدد ًا من كبوتها وتتجاوز الكوارث

د .نادر سراج (كاتب وباحث أكاديمي)
ً
بيروتيا
معنى أن تكون
العنوانُ مستله ٌم من الكاتب النهضوي أنيس
النصولي الذي أودع كتيّبَه عن دار الكشاف في
بيروت بعنوان «موطني بيروت»؛ الصادر عام
 1947عن دار الكشاف ببيروت عام حقائقَ
ومشاعر عن مسقط رأسه .رغبتُ في أن يكون
َ
مظلةً لخواطر راودتني بعد زلزال الثالثاء
األسود العاتي ،الذي نزل بها وبأهلها بتاريخ
ألجيب عن سؤا ٍل «ما
 ،2020/8/4وحفزني
َ
ً
معنى أن تكون بيروتيا اليوم؟» ،وها أنا أشركُ
قرا َء «الشرق األوسط» بها.
المجتمعاتُ المدينية في عالم العروبة واإلسالم
مجتمعاتٌ عريقة؛ لها تقاليدها وأعرافها وأساليب
صة والعا ّمة ،وشخصياتها
تنظيمها لحياتها الخا ّ
العامة ورموزها الثقافية هي عنوان خصوصيتها
في فضائه الثقافي االجتماعي؛ أي صورة المدينة
عن نفسها وطرائق فهمها لعالقتها بمجتمعها.
وهذا كله ينتج عن الحراك االجتماعي لألفراد
والجماعات ،ويُقرأ في ضوء منظومة القيم
مر السنين،
والموروثات التي اختزنوها على ِ ّ
وتتمظهر في شتى أشكال تواصلهم مع اآلخر.
بيروت مدينةٌ عريقة ،ومجتمعها مجتم ٌع عريق.
وللعراقة تقاليد وأعراف بارزة في بيروت .وقد
ف انتظامها
اضطربت هذه األعراف أو ضعُ َ
في سنوات الحرب والفتنة .الصراع الناشب
على هوية المدن  -ورمزية ساحاتها وميادينها
العامة  -في عالمنا العربي يستتبع الحديث عن
منظومات قيمها .لذا نضيف :ليست المسألة
في مدننا التاريخية من يملك المدينة أو من هو
صاحبها؟ بل القضية قضية حق واستحقاق معاً.
أمور
فللمدينة قيم وحياة وعمران وانتظام ،وكلها
ٌ
والتدرب والدخول
تحتاج إلى بذل الجهد للتعلّم
ّ
في المدينة وتقاليدها.
وقد كان من بين طموحاتنا في تكوين منظومة
كتبنا عن بيروت التي تناولت كالً من إثنوغرافيا
المدينة ولسانها وزمانها وتحوالتها وتاريخها
االجتماعي ومدارسها ،مطلع القرن الماضي
(«محكية بيروت العربية» ،و«تراث بيروت
في الحفظ والصون» ،و«أفندي الغلغول»،
و«الخطاب االحتجاجي» ،وقيد الطبع «المدرسة
والمدينة») النفاذُ إلى أعماق المدينة ،وليس البقاء
على سطحها وظواهرها.
أبصرتُ
النور ،وفي
في كنف «باشورتها»
«مدرسة المعارف» اكتسبت علومي ونسجت
شبكة عالقاتي المدرسية ،واكتشفت اآلخر
المختلف ،وبين حنايا مناطقها وأحيائها (البسطة
والمزرعة والطريق الجديدة ورأس بيروت،
واألشرفية حالياً) ،ترسّخت مالمح هُويّتي،
وباألحرى بيروتيتي.
هذه الحيّزات الحضرية ش ّكلت مجتمعةً
ت وعيي لذاتي المختلفة ،مثلما
إرهاصا ِ

نادر سراج /ندى حطيط  /محمود شريح
لمشاعري المؤتلفة مع أبناء بيئتي المدينيّة،
والتنوع،
ومحيطي اللبناني الشديد الخصب
ّ
ُ
الحديث
وانتمائي العربي الرحب على حدّ سواء.
المكونات المتجاورة والمتحاورة هو
عن هذه
ّ
حديث في العمق عن اإلنسان وثقافته وتأثير
عنصري الزمان والمكان عليه ،وعلى طرائق
تفكيره وأسلوب كالمه وانتظام أنماط عيشه.
ي وإلى أبناء جيلي من
رو ُح المدينة انتقلت إل ّ
خالل وسائل التواصل اللّغويّة المتاحة  -لم
يكن «الواتساب» متوفرا ً  -بما فيها التحدّث
بمحكيّة بيروت العربيّة التي اكتست بحلّة حديثة
و«بيضاء» ،والتي لطالما صدحت إيقاعاتها
المحبّبة في اآلذان ،وتناغمت ألفاظها على ألسنة
األهل.
وأسهمت مفاتيح كالمها وتعابيرها وزادها
اللّغوي في تسهيل اتصالهم باآلخر ،مثلما في
تشكيل وعيهم الثقافي واالجتماعي بأنفسهم
وبالعالم من حولهم.
ً
صنة من األقدار التي
أنيسةُ المدن ليست مح ّ
تصيب جميع المدن الكبرى التي تشهد في
مرحل ٍة ما من تاريخها أوقاتا ً تزدهر فيها،
وتعرف تغيّرات ديموغرافية واجتماعيّة ولغوية
للتحركات السكانيّة ،وتعيش
تأتي كنتيجة حتميّة
ّ
رضعَة العُلوم»
مآسي كارثية وكبواتُ « .م ِ
والمصائب لم تأتِها
غردت خارج السّرب،
ُ
ما ّ
فرادى .فبعد انهيار عملتها الوطنية واكتساح
جائحة كورونا للبالد والعباد وللعالم (،)2020
انفجار مرفئها المد ّمر يزلزل كيانها
ها هو
ُ
ويحولها إلى «بيروشيما» .وسبق لـ«ثورة 17
ّ
أكتوبر (تشرين األول)  »2019أن أعادت إلى
شارعها الوطني والشبابي دينامية االحتجاج
وألق االنتفاض في وجه الظلم والفساد.
حيويةُ أهلها وساكنيها وزخ ُم شباب لبنان ردّا
إليها الروح .ها هي تنهض مجددا ً من كبوتها،
وتتجاوز المعوقات والكوارث ،لتستعيد ألقها
ودورها في المشهدين العربي والدولي.
ٌ
فص ُل المقال أن بيروتَ سافرة ٌ ضاحكة لمن
يُقب ُل عليها بالنية الطيبة والقصد الشريف ،يعاشر
أهلها المطبوعين على التسامح واالعتدال ،يرتاد
وسطها الساحر الفاتن .وهي شديدة ُ التحجّب

واإلعراض ع َّمن تتوسّم فيه الجفوة والترهيب
واالبتزاز.

ندى حطيط (شاعرة وكاتبة وإعالمية)
رئتيك؟!
من أين أفت ُح أزرار
ِ
ألبكيك ،ألغسل
رئتيك
من أين أفت ُح أزرار
ِ
ِ
قمحك من
بحرك من الدماء ،ألغسل أقدام
ِ
ِ
االختناق؟
يا بيروت ،يا أنثى الحزن الباذخ ،يا مدينةٌ
تقطرت من وجه الله،
كيف صارت شوارعك من دون شوارع،
ومقاهيك من دون مقاهٍ؟ والمارة فيك جثث،
واألحياء فيك أموات.
كيف صرت تنامين كما يمامة مسلولة ،وفيك
ينغل ساسة من نمل ،وتقودك عناكب تمشي في
جواربها السوداء.
قتلوك؟
هل
ِ
قتلوك؟
هل
ِ
قتلوك؟
هل
ِ
أم هي غوايتك في مغازلة الموت الستدراجه
ياسمينك ،ثأرا ً من خيانته لفتنتك؟
إلى
ِ
إذ ،كيف تموت مدينة مثلك وهي في جبين
األبد؟
إذ كيف تموت «المدينة  -اآللهة» فما ذكر
أهلوك اسمك «بيروت» إال موصوفة باألبيّة،
فأنت لست كأي من مدائن البشر .لقد شربت
وأنت على خاصرة رفيق عمرك البحر األبيض
شيئا ً من روحه وهو المتوسط الشاهد الباقي
على قيام اإلمبراطوريات واندثارها ،وجبروت
العواصم وفنائها ،فصرت مثله كما جزيرة
سرمديّة للحياة في قلب سلّة الدّول المتعاقبة.
«أم الشرائع» التي أنجبت أفضل الحقوقيين
لإلمبراطوريّة الرومانيّة عبر ثالثة قرون ،لم
تغرب عندما غربت روما العظمى ،وقامت كما
شمس الشرق الساطعة من كل كارثة صنعتها
الطبيعة العمياء التي ال ترى البهاء ،أو أطلقها
سرك وقانون
الرجال قساة القلوب .ما ّ
عليها ّ
ي مدينة من الموت؟
التاريخ ومنطقه ال يعفيان أ ّ
هل تذكرين البتراء المشقوقة في الصخر

الوردي ،بابل األمجد ،طروادة الشعراء؟ كلّها
صارت في ضمير العالم ،أوراق صفراء بالية
في مكتبات األيّام فيما أنت ما زلت فتيّة غضّة
كصبيّة ل ّما تبلغ عشرينها بعد.
ت روحك قطبة قطبة كما تنسج جدّة صوفا ً
نسج ِ
لحفيدها ابن الشهيد ،وتآمرت الجغرافيا مع
التاريخ على رعايتك في نقطة تقاطعهما ناحية
أطراف المشرق ،واتفقت اليابسة مع البحر
عليك مقهى للتالقي ،واختارت الشمس أن تأتي
ِ
من فوق كتفك لتسجد أمامك ،فتكاملت طعما ً
ولونا ً ورائحة وصوتا ً وملمسا ً وعنفوانا ً وغارا ً
وسنديان.الذين يأتونك من مدن بال روح يقولون
ث ّمة ما يجعل من هذه البيروت كأنها الحياة ،فيما
وحدك في المشرق تمنحين البشر فضاء ألن
يكونوا أنفسهم ،بشرا ً ال أكثر .المؤدلجون عندك
يضعون أدلجتهم جانباً ،ويشربون القهوة المغليّة
مع أعدائهم اآليديولوجيين.
ّ
حظهم
الجواسيس العابرون منك يلعنون
من استحالة العودة إليك بعد انتهاء مهماتهم،
ويخترعون األحداث ويلفقون الوقائع كي
يطول بقاؤهم فيك ،وعند الثائرين أنت عصيّة
على السّقوط والذل .الفقراء يرمقونك بحسد ثم
يقضون ما تبقى من أعمارهم وهم يبنون على
طيفك أحالم صعودهم المستحيل.

أمراء الطوائف
ينزلون إليك كي تكون لهم دولة ،ومنك
يستمدون سلطتهم على أقطان إقطاعاتهم التائهة
على سفوح الجبال المنزوية .المهجرون رسموك
خيمتهم األخيرة قبل موسم عودتهم إلى حيفاهم،
وغادرك الغزاة العبرانيون المتجبرون وهم
يرجونك أال تطلقي عليهم الرصاص.
كيف أنفض النار عن أطفالك ،وكيف أستجوب
األئمة عن طحينك المسروق ،وكيف ّ
أقطب فتق
سمائك التي انكسرت ،ومن أين أفتح أزرار
رئتيك ألبكيك؟
يا بيروت ،يا مدينة ال تعرف أن تموت.

محمود شريح (كاتب ومترجم)
وردة الفردوس
بيروت ،وردة الفردوس ،تفاحة األزل،
قرطاس الهوى ،مهبط الحرف ونقش القاموس،
نفير سورية ،مسقط الريحاني وجبران وسعادة،
دعوة القومية سورية وعربيةُ ،ملتقى قبّاني
الشام ودرويش فلسطين ،مطبعة شعر ومواقف
واآلداب وحوار وشؤون فلسطينية ،نافذة فلسطين
على الدنيا ،وسادة الغرام في صورته األولى،
بساط الريح فوق الهالل الخصيب ووادي النيل
وبالد المغرب ،عصيّة على الخراب.
بيروت ،مدرج القراءة ،ملعب الصبا ،بيروت
الرحيل في البهجة والهناء ،لقاء الرومانسية
بالرمزية ،نِعمة القاهرة وبَركة القدس ،قنطرة
النوى ولقاء الصبيّة في المقهى ،غناء فيروز
وشكوى وليدها ،وصل بغداد بالرباط ،صفحة
الجريدة وقهوة الصباح على شرفة المنفى،
انبالج الفجر وانغالق المساء ،خفّة النقلة من
زهر الليمون إلى عطر القصيدة ،مصيف أحمد
شوقي ومحمد عبد الوهاب ،جسر حاوي ،أنشودة
السيّاب ،جحيم أبي شبكة ،ثالثون توفيق صايغ،
عصيّةٌ على النسيان.
•لندن( :الشرق األوسط)
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من قتل جدي؟
•بانة القاسم
نعم جدي مات مقتوال ،كما أخبرني كل من
عرفه ،وكل من كان شاهدًا حيًا على قصة مقتله.
ولكن كيف قتل؟
فالش باك الى الخلف وعودة بالذاكرة الى
صورة معلقة على جدار قديم في منزل بيت
جدي (رفيق القاسم) في حي الميدان الدمشقي
الشهير .صورة شيخ جليل ذي لحية بيضاء مشذبة
ومالمح رجولية جميلة ،بعينين حادتي النظرات
كعيني صقر وبلون أخضر غامق.
كنت أبتدئ صباحي كل يوم بهذا الوجه
األسطوري الغامض .هذه الصورة حاولت
طفولتي كل الوقت أن تكتب لها قصة خاصة بها
(قبل أن أدرك قصتها الحقيقية) .كنت أراه شيخ
الديار .هو الجد
البحار وشهبندر التجار وحامي
ِ
األكبر للعائلة وليس جدي المباشر ،ولكن في
حضرته كان الجميع يصمت ويقرأ على روحه
الفاتحة بخفر وحرقة خفية.
عندما كبرت قليال كان لزاما على جدي أن يرد
على فضول هذه الطفلة المشاكسة وأن يسرد لها
قصة اللوحة الغامضة التي يمتلىء بها المكان
والذاكرة كل الوقت .قال لي جدي :لقد قتله صيدلي
الحي .ودون أن ينتظر المزيد من أسئلتي الحائرة،
أكمل :لقد قتله ألنه رفض أن يبيع بيته .جدي كان
يسكن في حي الناصرة وهذا الحي كما قال لي
يعتبر كالخنجر في خاصرة مدينة حيفا أجمل

شوارع يافا العتيقة
األحياء وأرقاها ،كان الحي الذي رصدته عيون
االسرائيليين برغبة جامحة في التهامه بيتا إثر
بيت ،ولكن  ..لم يقبل أحد من السكان أن يبيع بيته.
رغم كل األسعار الخيالية التي دفعت ،لم يبع أحد
بيته .استولوا على المنازل بالقوة بعد أن أخفقت
الحيلة الدنيئة ،كما أخبرنا التاريخ وما زال يفعل.
جدي لم يقبل الصفقة وهكذا أخذوا بيته عنوة بعد
أن أخذوا روحه قبله .كيف؟ مرض جدي مرضا
بسيطا توجب القليل من دواء عادي لتسكين األلم
وهكذا جاءت الفرصة للصيدالني(ذي النوايا
الخفية) الذي كان يشاطر العرب حيهم ويتمنى
االستيالء عليه مع عصابته المتربصة .وضع
له زرنيخا ليقتله بعد دقائق قليلة على تناوله،
وهكذا دفع جدنا روحه ثمنًا لبيته .قتلوه نعم،
ولكن لم يقتلوا عنفوانه ،سرقوه نعم ،ولكنهم لم
يسرقوا قصة رحيله التي سأبقى أرويها ألجياله،
أخذوا وطنه نعم ،ولكن حقه باق  ...فينا .لم تك
لوحة معلقة على الجدار أبدا وإنما هي قصة
روح مصلوبة تستمد روحها من رفضنا للباطل

وصمودنا أمام األكاذيب  ..وألجل الحق لم يرحل
جدي وحيدا ،ألجل الحق لم يحمل صرة مالبسه
كسير الروح ،حامال مفاتيح بيته وكوشانات
أراضيه وبياراته  ...ال ،لقد خرج بما تبقى منه
من جسد وروح ترفض البيع والمساومة.
تلك الصورة المعلقة في قلبي ما تزال تطالب
بحقها ،بثمن الدم ،متى ترتاح؟ حتى لو أخذوا
البلد بأكمله وصار اسم حي الناصرة اليوم حي
(الهاشومير) ما نزال نحتفظ بالذاكرة وما نزال
نورث هذه الذاكرة لألجيال القادمة  ...في أول
رحلة الى فلسطين المحتلة (إن شاء الله) سأبحث
عن بيت جدي الذي أعرف طريقه جيدا عبر
وصف الكبار من عائلتي ،سأزوره ،وأقف أمام
شباكه أتذكر قصة الرجل الذي شرب السم ولم
يشرب الهزيمة  ...ولم يَ ِب ْع.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو

“رسائل إلى قمر -شظايا سيرة” إصدار جديد لألسير حسام شاهين
القدس-رام الله-ع ّمان (البالد) 2020--8-26 :
عن دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،رام الله،
صدر لألسير المقدسي حسام شاهين من داخل
صا سرديّا بعنوان “رسائل إلى
سجون االحتالل ن ّ
قمر-شظايا سيرة” ،وهي عبارة عن مجموعة
رسائل كتبها األسير من داخل زنزانته إلى الطفلة
قمر ابنة صديقه الذي اعتقل في منزله في العام
 ،2004وأصدرت وقتها محكمة االحتالل حكما
بالسجن لمدة  27عاما على شاهين.
يوجه حسام شاهين في رسالة على غالف الكتاب
األمامي إلى الطفلة قمر يقول فيها “ :حبيبتي
قمر ...إليك ولكل أبناء جيلك بعضا مما علمتني
الحياة ،شظايا تجربة ...شظايا سيرة .أضعها بين
يديك ،خذي منها ما يحلو لك ،واتركي الباقي لمن
يريد”.
ويرى حسام شاهين أن األطفال سيجدون ضالتهم
الرسائل
المنشودة ومرشدهم األمين في هذه ّ
صادقة ّ
الطالعة من دياجير سجون االحتالل؛
ال ّ
الذي مهما اشتدّت ظلمته ،فهو غير قادر على ثني
إرادة األسرى ال ّ
شجعان المحبّين لوطنهم الباذلين
من أجله المهج واألرواح وأحلى سنوات العمر.

يهدي األسير شاهين هذا
ص إلى ثالثة نساء لعبن
النّ ّ
أدوارا بارزة في حياته ،كما
يقول في اإلهداء“ :إلـى
من علّمتني ك ّل الحروف
األبجديّة من غير أن
تكتب حرفا واحدا ،إلى
أ ّمي الحبيبة آمنة .وإلى
من علّمتني فلسفة النّطق
بالحروف ،قبل أن تنطق
حرفا واحدا ،إلى ابنتي
الحبيبة ،ابنة أخي عماد
وشرين ،قمر عماد
ّ
الزهيري .وإلى من
جعلت من قلبها نافذة
أمل أُط ّل منها على
الحياة ،إلى شقيقتي
الحبيبة نسيم”.
كما يلخص تجربة ومعاناة األسرى في هذه
ُغمض النّهار
السّجون بكلمة معبرة فيقول“ :عندما ي
ُ
عينيه ،تنكمش الحياة نحو زوايا الدّفء والمحبّة،
أو خلف ستائر الوحدة والدموع”.
ويذكر ّ
أن األسير المقدسي حسام شاهين المعتقل

في “سجن نفحة
الصحراوي” ،هو من
مواليد مدينة القدس
في العام  ،1972ونال
من جامعة القدس
درجة الماجستير في
“الدراسات اإلقليمية/
الدّراسات
مساق
اإلسرائيلية “ ،ودرجة
البكالوريوس في العلوم
السياسية ،وشغل قبل
اعتقاله رئاسة منظمة
ال ّ
شبيبة الفتحاوية في مدينة
مرات
القدس ،واعتقل عدّة ّ
وهو على مقاعد الدّراسة.
وحصل األسير على
الجائزة األولى في األدب في
العام  ،2009عام “القدس
الثقافة العربيّة” ،وت ّم اختياره
عاصمة
شخصيّة القدس الثقافية ،لمنشوراته الفكريّة
في األدب والسياسة ،عبر العديد من المقاالت
والدّراسات التّحليليّة ،وفي مجال األدب صدر له
رواية “زغرودة الفنجان” ،في العام .2015

46

العدد  Issue 222سبتمبر(أيلول) September 2020

على مدار نصف قرن

عبد الهــادي شــال ..وثـق ملحمة الشعـب الفلسـطيني

على مدار نصف قرن ،وثّق عبد الهادي شال
ّ
المحطات
ملحمة الشعب الفلسطيني في أبرز
التي عاشها خالل التاريخ المعاصر ،متكئا ً على
تسربت
ذاكرة شعبية غنية بالمفردات والعناصر ّ
تنوعت بين الرسم والحروفيات
إلى أعماله التي ّ
والملصق السياسي والكاريكاتير.
مرت تجربة الفنان الفلسطيني ( )1948بعدّة
ّ
مراحل ،حيث غلبت التعبيرية على موضوعاته
التي تناولها في بداياته قبل أن ينزاح أكثر نحو
التجريد ،رغم عدم سعيه إلى تصنيف اشتغاالته
التي بقيت غير مقيّدة ،مستفيدا ً من الزخارف
وأشكال التطريز في التراث ،ومفردات السجاد
البدوي (السدو) ،وغيرها.
في “متحف هندية” بالقرب من ع ّمان ،افتتح
مؤ ّخرا ً الجزء الثاني من المعرض االستعادي
لعبد الهادي شال ،حيث كان قد انطلق الجزء
األول منه في آذار /مارس الماضي ،قبل إعالن
الحظر بسبب تف ّ
شي فيروس “كوفيد – ،”19
ويض ّم حوالي خمسة وثالثين عمالً.
يستخدم الفنان رموزا ً مستمدة من تطريز

األزياء الفلسطينية التقليدية ضمن التنوع في
هيئتها وأشكالها وإحاالتها ،والتي تحاكي الطبيعة
بشكل أساسي ،سواء بإعادة إنتاجها في صياغات
جديدة أو تحويرها على نحو متقشف في سياقات
احتفالية ،باالستناد إلى اإليقاع الموسيقي ،في
تناغم وتوزيع الوحدات الزخرفية المستمدة من
المالبس التقليدية الفلسطينية ثم تطورها إلى
الزخارف المشرقية عامة برؤية وأسلوب خاص
به.
يعتمد شال عناصر حروفية وزخرفية متعدّدة
من خالل التركيز على إيقاع الخطوط وحركتها

بشكل يوازي بين حركة الحرف وحركة البشر،
والتي تبدو بؤرة مركزية في لوحاته ،حيث
تماوج الناس وحركاتهم التي تعبّر عن حاالت
نفسية متعدّدة تحاكي الحروف.
ّ
المنظمين إلى أنها “لوحات خارجة
يشير بيان
عن سرب األكاديمية المدرسية النمطية،
ومتعايشة مع فسحة التعبيرية التجريدية ،غنائية
اللون والحركة اإليقاعية للمساحات والشخوص
واألشياء المدرجة في معين تصوراته .تأخذ من
اللعبة التقنية الموزعة ما بين مدارات الملونات
الرئيسة من أساسية ومساعدة وما ينتج عنها من

خالط لوني ومشتقات متجانسة ،لكنها المجال
الحيوي التي تتسم بها جميع رسومه ولوحاته
بطابع الخصوصية التجريبية التي وجدت لها
مستقرا ً في ذاته الموهوبة والدارسة والخبيرة”.
يُذكر أن عبد الهادي شال نال درجة البكالوريوس
من كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام ،1971
وعمل مدرسا ً للرسم ورساما ً للعديد من الصحف
والمجالت ،وأقام العديد من المعارض في
ليبيا والكويت وقطر والعراق ومصر وكندا
وبريطانيا.

•ع ّمان (العربي الجديد)

عـادل كـاظم يتـرجل بعد نصف قـرن من المسـرح والدرامــا
وقالت الوزارة في بيان إن الراحل كان “كاتبا
دراميا متميزا بأسلوبه ،مجتهدا في التعبير عن
الواقع المحلي عبر مسيرته الفنية الطويلة التي
ناهزت نصف قرن في المسرح والتلفزيون،
محافظا على مبادئه في االنتصار لقضايا اإلنسان
الكبرى في حياة كريمة”.

التمثيل في معهد الفنون الجميلة في العام ،1966
فقد تناول بأسلوب أدبي متقدم األسطورة برؤية
تقترب من الفلسفة الوجودية مقسما المجتمع
القديم إلى سادة وهم الكهنة وعبيد وهم أبناء
الشعب .وقدم كاظم سلسلة من األعمال التي
اتسمت بالجرأة في التناول والعرض.

ولد كاظم في بغداد عام  1939وتخرج من أعمال ستظل خالدة في ذاكرة العراقيين

•عادل كاظم
بغداد -نعت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار
العراقية الكاتب المسرحي عادل كاظم الذي
توفي األحد عن عمر ناهز  81عاما ،بعدما
أثرى المسرح والدراما بأعمال رسخت في
وجدان المشاهد العراقي والعربي.

أكاديمية الفنون الجميلة .كتب أول أعماله
مسرحية “الطحلب” التي قدمها عام  ،1962كما
اشتهر بمسرحيته «الكاع» التي كانت أول أعماله
التي ظهرت على خشبة المسرح عندما أخرجها
بنفسه لمجموعة من منتسبي وزارة الشباب في
العام  ،1971وتناول في المسرحية الثانية عالقة
الفالح بأرضه التي يزرعها وباإلقطاعي الذي
يمتلكها وفيها يظهر ميله للدفاع عن حق الفالح
ضد المغتصب.
وكتب مسرحية “الطوفان” إعدادا من «ملحمة
جلجامش” وأخرجها له إبراهيم جالل لطلبة فرع

من أشهر أعماله المسرحية “الطوفان”
و“المتنبي” و“تموز يقرع الناقوس” و“نديمكم
هذا المساء” و“المومياء” و“مقامات أبي الورد”
و“دائرة الفحم البغدادية” .كما كتب للتلفزيون
عدة مسلسالت نالت نجاحا كبيرا نذكر من بينها
“النسر” و“الذئب” و“عيون المدينة” و“بنت
المعيدي”.
كرمته مهرجانات مسرحية عديدة منها
مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة

بالشارقة عام  .2014ونعى مهرجان بابل
للثقافات والفنون العالمية برئاسة الدكتور علي
الشاله الكاتب الراحل ،وقال في بيان له “فقدنا
مبدع أهم وأرصن وأجرأ األعمال المسرحية
والدرامية العراقية منذ ستينات القرن العشرين
والذي أعاد االعتبار للكتابة المسرحية بالعربية
الفصيحة منذ مسرحية الطوفان التي أعادت
ملحمة جلجامش إلى الحياة الثقافية واالجتماعية
ورفعت سوية الخطاب المسرحي إلى أفضل
مستوياته”.
وأضاف مهرجان بابل في نعيه “رحل صاحب
المتنبي ومقامات أبي الورد ونديمكم هذا المساء،
وتطول القائمة حتى ليبدو مسرح أمة بكامله كتبه
شكسبير واحد ،ورحل كاتب الذئب ثم النسر
وعيون المدينة في الدراما التلفزيونية وهما
أفضل ما قدمته الدراما العراقية في سنوات
القامات الدرامية الكبيرة تمثيال وإخراجا .رحل
البصري المولود عام  1939ليترك الخشبة
المسرحية يتيمة هذا المساء“.

 12نصيحـة لحمــاية عينك من المخــاطر

نشرت مجلة ريدرز دايجست في نسختها األسترالية تقريرا
استعرضت فيه عددا من النصائح للحفاظ على سالمة وحمايتها
من المخاطر.
وقالت المجلة ،في تقريرها إن سالمة العينين تدل بشكل عام على
أن اإلنسان بصحة جيدة.
وفي أغلب األحيان ،يكون أطباء العيون أول من يالحظ األمراض
الخطيرة ،بما في ذلك أورام الدماغ وارتفاع ضغط الدم والسكري،
وذلك من خالل فحص حالة األوعية الدموية في شبكية العين.
فحص العين بشكل منتظم
أكدت المجلة أنه من الضروري إجراء فحص طبي على العينين
مرة في السنة ،أو كل سنتين على أقل تقدير ،إذا كان عمرك قد
ّ
تجاوز الستين.

كثيرا عند الفحص
استرخ وارمش ً

خطر البقاء أمام الشاشات لفترات طويلة

إذا لم تسترخ وترمش عديد المرات أثناء إجراء فحص العين،
فإن ذلك قد يؤدي إلى تبخر الغشاء الدمعي ،ويصبح من الصعب
في تلك الحالة تحديد العدسة المناسبة بالنسبة لك.

ذكرت المجلة أن حاالت إجهاد العين الناتجة عن قضاء أوقات
طويلة أمام الشاشات آخذة في اإلرتفاع ،خصوصا أن معظم
النظارات ثنائية البؤرة ،ونظارات القراءة ،ليست مصممة لحماية
العين عند استخدام الكمبيوتر .في هذه الحالة ،توصي نورث
باختيار النظارات الطبية المناسبة لحماية العين عند العمل على
الشاشات لفترات طويلة.

احذر العروض المغرية على اإلنترنت
أضافت المجلة أن الحصول على نظارات طبية من خالل
العروض المنتشرة على شبكة اإلنترنت قد ال تكون فكرة جيدة.
يمكن أن يؤدي االختيار الخاطئ إلى إصابتك بالصداع والغثيان
واإلرهاق.
فحوصات منتظمة عند استخدام العدسات الالصقة

وجدت دراسة أجرتها الجمعية الكندية لطب العيون سنة ،2018
أن اثنين من أصل ثالثة من كبار السن يعانون من مرض في
العين مثل إعتام عدسة العين أو الماء األزرق أو التنكس البقعي.

تُعتبر فحوصات العين المنتظمة ضرورية إذا كنت ترتدي
العدسات الالصقة.
وتؤكد الدكتورة نورث أن الشخص الذي يضع العدسات الالصقة
معرض بشدة لخطر اإلصابة بالتهابات العين ألنه يستخدم يديه
ّ
باستمرار في وضع العدسات.

ذكرت المجلة أنه يُطلق على مرض الماء األزرق الذي يمثل
السبب الرئيسي في اإلصابة بالعمى الدائم "سارق البصر
الصامت" لسبب وجيه.

نزع العدسات الالصقة عند النوم

احترس من "سارق البصر الصامت"

وتوضح طبيبة العيون كيرستين نورث ،أن سبب هذه التسمية هو
عدم وجود أي أعراض ظاهرة لهذه الحالة في المراحل المبكرة،
وتتمثل الطريقة الوحيدة للكشف عنه قبل حدوث ضرر كبير في
إجراء فحوصات العين المنتظمة.
افحص عينيك عند الطبيب
يختلف اختبار فحص النظر في متجر بيع النظارات عن
الفحوصات الطبية التي يقوم بها طبيب العيون .ال تقدم األجهزة
الموجودة في المتاجر صورة كاملة عن صحة عينيك ،بما في ذلك
ضعف عضالت العين أو انحرافها أو أي اضطرابات أخرى.

حذرت المجلة من خطورة اإلبقاء على العدسات الالصقة أثناء
النوم ،ولو كان ذلك لفترة قصيرة.
وتوضح نورث بأن ترك العدسات أثناء النوم يمنع وصول
األكسجين إلى القرنية ،وقد يؤدي إلى تكاثر الجراثيم التي تفضل
البيئة المظلمة والرطبة.
إذا كنت تنام باستمرار دون نزع العدسات الالصقة ،فإن خطر
إصابتك بقرحة القرنية يتضاعف ب  10إلى  15مرة.
ال تنظف أبدًا العدسات الالصقة بماء الصنبور
يمكن للشوكميبة ،وهي جرثومة نادرة ومضرة بالبصر ،أن تنتقل
عبر مياه الصنابير ،لذلك ال تنظف عدساتك أبدا بماء الصنبور.

كيف تحمي العين من اإلجهاد عن التعرض للشاشة
اترك أبعد مسافة ممكنة بينك وبين الحاسوب ،وتخلص من أي
مصدر ضوء إضافي ،وخذ فترات راحة متكررة .كما يوصي
بعض أطباء العيون بتحويل النظر عن الحاسوب كل  20دقيقة
على األقل حتى تسترخي عضالت العينين.
الحذر عند وضع الرموش االصطناعية
مع انتشار الرموش االصطناعية ،يجب الحذر من أن يسبب
الصمغ المستخدم لتثبيتها حساسية أو التهابات في العين.
من األفضل أن تضعي الرموش االصطناعية في المناسبات
الخاصة فقط ،وأن تقومي بتثبيتها لدى أخصائي تجميل يستخدم
معدات معقمة.
الحذر من األشعة فوق البنفسجية
ال تضع نظاراتك الشمسية في األيام المشمسة فقط ،بل احرص
على استخدامها بشكل مستمر .وفقا للدكتورة نورث ،يتراكم
الضرر الناتج عن األشعة فوق البنفسجية على العينين ويمثل
تهديدا مستمرا ،لذلك من المهم التأكد أن نظاراتك الشمسية تحجب
 100بالمئة من األشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.
في الواقع ،يتسبب التعرض المفرط لألشعة فوق البنفسجية في
اإلصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي وسرطان الجفن.

•بلقيس دعاسة (عربي )21
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الكــورونا… والحــل الوحيد :اللقاح المنتظــر…
لماذا والدة اللقــاح عسيــرة!؟!
خطيراً ،هذه التحصينات أنقذت وال تزال تنقذ
الوف الماليين من االرواح على مدى العقود
الماضية.

وتدرس نتائج اللقاح وخاصة تجاوب جهاز
المناعة عند هذه الحيوانات .فإذا أظهر اللقاح
نتائج واعدة تبدأ المراحل التالية على اإلنسان:

لماذا والدة اللقاح والدة عسيرة؟

المرحلة األولى :تبدأ الدراسة بإعطاء اللقاح
او التطعيم لعدة عشرات من المتطوعين ..
وهذه المرحلة تستمر عادة عدة أشهر ،يراقب
العلماء اثناءها ما يلي:

•د .قيس أبوطه
لكي يصبح أي لقاح قابالً للتداول فإنه يحتاج
نحن نعيش في قرن الكورونا .في الشهر الى عملية قيصرية معقدة قبل أن يرى النور…
الماضي كان الموضوع المهم هو عالج بعد أن يهجم الوباء على المجتمع يعكف
الكورونا وتناولت العالج الذي كان مقترحا ً العلماء على دراسة الميكروب او الفيروس
وأعني الهيدرو كلوروكين ..ورأينا أنه ليس المسبب للوباء من كل زواياه وبالتفصيل الدقيق
العالج المناسب .وأعتقد جازما ً ان الحل
الوحيد هو اللقاح او التحصين الذي سوف
يحمينا من هذا الوباء المتوحش.

أين وصل العلماء في هذا المضمار؟
اعتقد اننا بحاجة ان نفهم قليال عن اهم
التحصينات او اللقاحات وطرق تصنيعها
وإعدادها لالستعمال اآلدمي.
هناك عدة طرق إلنتاج وتصنيع اللقاحات،
أهمها:
الموهَنة،
 .١انتاج لقاح من الفيروسات الحية َ
وهذا يعني ان يقوم العلماء بإضعاف الفيروس
قبل استعماله بحيث ال يستطيع ان يسبب
المرض .يتم ذلك بزراعة او بتمرير الفيروس
الى مجموعة غير بشرية ال تتأثر وال تمرض
من هذا الفيروس ،عادة تستعمل أفراخ
الدجاج ،وبذلك يخسر قوته وميزاته ،فعندما
يحقن في اإلنسان فانه اضعف من ان يسبب
له المرض.
 .٢انتاج لقاح من الفيروسات الميتة او
ال ُمعطلة .تقتل الفيروسات بواسطة الحرارة
او بواسطة مواد كيميائية .وبذلك يبقى محافظا
على شكله و مواده ولكنه غير قادر على
التكاثر او الحياة مرة ثانية.
 .٣اللقاح الفرعي ،يختار العلماء جز ًءا او
بروتينيا ً من الفيروس أو جز ًءا من الشفرة
الوراثية مثل ال  .RNAان  RNAال تستطيع
التكاثر والعدوى.

المرحلة الثالثة :وهذه اهم المراحل النها يجب
ان تشمل اكثر من  ٢٠الفا ً من المتطوعين
ومن أعمار مختلفة .ويجب أن يشترك فيها
عدة دول ،وعدة مراكز أبحاث ودراسات في
كل دولة ،كل ذلك لكي تراقب اية مضاعفات
على األعمار واألجناس المختلفة .ولكي
تقارن وتحلل نتائج هذه المراكز المختلفة وهل
كانت النتائج متشابهة ،وبذلك تضمن المراجع
المسؤولة دقة النتائج.

 .١اية مضاعفات .٢ ،استجابة جهاز المناعة
لهذا اللقاح  .٣ما هي الجرعة األنسب التي هذه المرحلة عادة تحتاج الى ثالث سنوات
حتى يتاح للعلماء تحليل البيانات والتأكد من:
هل فعال يحمي اللقاح المقترح الناس من
المرض.
والتأكد ان اية مضاعفات لو حدثت ليست
خطيرةوالتأكد من ان الجرعة صحيحة
ومناسبة لألعمار المختلفة.
المرحلة الرابعة تشمل .١ :الحصول على
موافقة الجهات الرسمية العالمية مثل منظمة
الصحة العالمية .والجهات المخولة للموافقة
في كل دولة ،ففي كندا مثال
( Canada Health, and The
National advisory Committee On
) Immunization
و في امريكا  :إدارة الطعام والدواء FDA
 .٢مراجعة مستويات وصالحيات المصانع
التي سوف تصنع وتنتج اللقاح.
 .٣هل فوائد التلقيح افضل بكثير من اآلثار
السلبية؟
 .٤هل يحتاج اللقاح الى شروط للتخزين او
للتداول؟
 .٥ما مقدار الجرعة المناسبة لكل عمر من
االعمار؟
 .٦هل اسعار اللقاح مقبولة؟
هذه هي مراحل الوالدة العسيرة ألي لقاح
متداول .ولكن في حاالت مستعجلة فان
االوساط الرسمية قد تختصر الوقت وعدد
المتطوعين في كل مرحلة من هذه المراحل
كما هو الواقع اليوم بالنسبة لكوفيد .١٩

في الحاالت السابقة من هذه اللقاحات سيحفظ
الجهاز المناعي في أجسامنا ويتعرف عليها
وعلى اي شيء يحتوي على اي جزء منها ... ،وخاصة الشيفرة الوراثية  ,DNAكل ذلك اعطيت للمتطوعين.
ماذا عن لقاح كوفيد١٩؟ وأين وصلت
ويستعد لها لمهاجمتها وتدميرها .فعندما يدخل لكي يختاروا اللقاح المناسب كما ذكرنا سابقاً.
الدراسات؟ واي الشركات سوف تطل علينا
الفيروس جسم اإلنسان فان جهاز المناعة پعد ذلك يمر اللقاح بعدة مراحل تجريبية ،وهل المرحلة الثانية :تشمل عدة مئات من باللقاح الواعد :الروسي ام البريطاني ،ام
يستطيع التعرف عليه من اي من مكوناته او للقاح المقترح سوف يعطى عن طريق الفم ام المتطوعين .وتكون في اكثر من مركز او االمريكي؟ ،...وكم من الباليين تصرف من
من اي جزء منه وبالتالي يهاجمه ويدمره وال حقنا ً تحت الجلد ،او في العضالت.
مستشفى وأكثر من مدينة .كما تستمر أكثر اجل هذا اللقاح؟ ومتى يصلك الدور لتلقي هذا
من ستة أشهر .يراقب ويدرس المشرفون على اللقاح؟ كل ذلك سوف نتناوله في الشهر القادم
يسمح له بالتكاثر ،وبذلك يحمي الجسم من
يعطى اللقاح المقترح الذي طوره العلماء الدراسة :المضاعفات ،والجرعة المناسبة.
ان شاء الله.
خطر هذا الفيروس.
باحدى الطرق التي شرحناها سابقا ً لحيوانات وهل يحتاج الجسم ألكثرمن جرعة واحدة،
•طبيب متقاعد من كتاب (البالد) لندن
من المهم ان نعرف ان هناك  ٢٥لقاحا ً التجارب في المختبرات ،بجرعات مختلفة ومدى استجابة جهاز مناعة الجسم للجرعة
•	 doctorkais@yahoo.com
يحصننا و يحصن اطفالنا من  ٢٥مرضا ولعدة أسابيع وتراقب هذه الحيوانات عن كثب المقترحة.
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الصـحـة نـبـــع
السعــــادة والجمــــال
• د .خالد الخيري اﻻدريسي

القسم الثالث

اما اليوم ،فنحن نركن على اﻻرائك ساعات تلو
ساعات ،قلما نحرك ساكناً .فإن جعنا  -وما أق َّل
هذا(،حيث الكثيرون منا يأكل لمجرد التسلية او
لمسايرة دعوة إلى وليمة) فما اسهل الحصول على
ما لذ وطاب دونما اي مجهود اوعناء( ،اللهم إﻻ
رفع سماعة الهاتف) ومن اقرب المصادر .توالت
التسهيالت الحضارية تباعاً ،من توفر الحاجيات
في السوق العام ،إلى البقال المجاور ،إلى توصيل
الطلبات للمنازل عن طريق الهاتف ،واخيرا عن
طريق الشبكة العنكبوتية.
عند دخول العصر الفالحي قبل عشرة آﻻف سنة
تقريبا ،توفرت مصادر سهلة ورخيصة للطاقة
بكميات غير محدودة كالقمح والشعير والذرة
واﻻرز ومنتجاتها .هذا زيادة على تدجين اﻻبقار
واﻻغنام والطيور مع ما توفره لحومها والبانها
وقاتله.تو َج اﻹنسان
وبيضها من دهون سيئة
َّ
مأساته باكتشاف السكر ،فاكتمل مسلسل الندامة.
تُسبب الطاقة السيئة الرخيصة وغير المناسبة
للجسم البشري ،زيادة على عادة اﻻشباع المفرط
السريع مع الكسل استشراء األوبئة من أمراض
السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وتصلب
الشرايين والقلب واﻻلزهايمر والشيخوخة
المبكره.
تأصلت تلك العادات السيئة ،ولم يعد باستطاعة
اﻻنسان التخلص منها .صحيح إن خطورة هذه
العادات ﻻ تظهر في مقتبل العمر بسبب توازن
اﻻستهالك مع الحركة الدؤوب والنمو السريع
وحاجتها إلى زمن طويل كي يظهر اثرها السيء
ولكن بتقدم السن وانخفاض الحركة مع قلة احتياج
الجسم للكميات الهائلة من السعرات الحرارية
وبقاء العادات السيئة (الشبع المفرط والتهام
اﻻطعمة السيئة وقلة الحركة) ،ينقلب السحر على
الساحر وتطفو المأساة “السمنة” وما تجره من
ويالت وامراض.
لذلك علينا ،إذا اردنا إصالح ما افسده الدهر:
أوﻻ :أن نفهم جسمنا ،وأن نتعود منذ الطفولة

(انظر توصية الكلية الملكية لالطباء الباطنيين في
لندن – انجلترا عام ّ )1975أﻻ نستهلك إﻻ ما لزم
من سعرات حرارية (ان نأكل لنعيش ،ﻻ ان نعيش
لنأكل) ،وأن نحدد استهالكنا من المصادر الجيدة
التي تتالءم وحدها مع التركيب الوراثي لجسمنا.
وعدم اﻻنجراف وراء العادات الغذائية السيئة،
واهمها غريزة النهم واﻻفراط في اﻷكل .هذا
يحتاج إلى توعية عامة تبدأ باﻻمهات ،حيث هن
من يبدأن بإصدار التعليمات الغذائية السيئة في
سن الطفولة وتستمر حتى تصبح أمرا َ مسلّما َ به بل
تصبح مقدسة في بعض اﻻوقات ،وﻻ يسمح ألحد
مناقشتها والتشكيك في صالحيتها الغذائية .مع
هذا ،فليس الوصول الى المبتغى باألمر المستحيل.
كثير من الشعوب (حتى البدائية منها) ابقت
العادات السليمة واحتقرت السمنة .وما تكسير
اﻻسنان القواطع للشباب عند البلوغ في بعض
القبائل اﻻفريقية ّإﻻ عن حكمة أصلُها هذه الفلسفة.

وما اﻻقوال العربية المأثورة“ :المعدة بيت الداء
والحمية خير دواء” و” قم عن الطعام وبك
خصاصة  ،فان اﻻبتالء من اﻻمتالء” و” نحن
قوم ﻻ نأكل حتى نجوع ،وان اكلنا ﻻ نشبع”،
اﻻ تجسيد شعبي لهذه الفلسفة ودليل على ان ما
ٌ
ي
توصلنا اليه اليوم علميا ما هو اﻻ
تدوين علم ٌ
لما توصل اليه األولون .ولكن تلك الفلسفة والحكمة
لم تعم وتنتشر في الماضي بسبب انعدام وسائل
اﻻتصال بين الشعوب ووسائل التوثيق والتدوين.
ثانيا :إعادة تأهيل كل من تورط في عادة اﻹفراط
باﻻشباع بواسطة طاقة سيئة وسهلة .فهذا التأهيل
يعيد له صحته وشبابه ويزيل عنه الغمة والسمنة.
لتحقيق ما نصبو إليه نواجه عقبتين كأداوين:
ْ
ولكن
العقبة اﻻولى :هي ان الغذاء السليم مكلف.
عزاؤنا في هذا المجال ،ان اغلب من يصابون
بالسمنة والتخمة هم عادة اﻻغنياء.
العقبة الثانية:علينا مواجهةُ عادات خاطئة رسخت

في عقول الناس وفي بطونهم على مر العصور،
والتصادم مع مسلمات غذائية مقدسة ،وهذه لعمري
هي العقبة الكأداء .وللتغلب عليها يلزم الوعي
والثقافة والتجرد والمثابرة.
هكذا يتضح للقارئ القدر الهائل مما يجب
التعرض له علميا وعمليا ،ونوع الشريحة التي
نَروم توجيه الرسالة لها .وهذا ما سأتصدر له في
اﻻجزاء التالية ان شاء الله.
*يتبع
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة –
ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية

تقـوية عضـــالت العيـن
تفيـد مـــرضى شـلل الـــوجه
وجدت مجموعة من الباحثين بتطوير وتحليل مزايا التقنية
بجامعة جنوب غرب تكساس ،المتطورة المستخدمة لعالج
أن الجراحة الحديثة التي يتم المرضى المصابين بالشلل
إجراؤها فقط في عدد قليل الوجهي حتى تجعلهم أكثر
من المؤسسات حول العالم لم قدرة على التحكم بإغماض
تقتصر فائدتها فقط في جعل العين ،وهو إجراء يتضمن
المرضى قادرين على تحريك إعادة القوة للعضالت المحيطة
الجفن طواعية أو غمض بالعين بواسطة مجموعة من
العين؛ بل ساعدت أيضا ً التقنيات ،حتى تتمكن العين من
في حماية العين من التلف الغمض.
التدريجي للقرنية الذي ينتج في أظهر البحث الجديد أن
المرضى تمكنوا من القيام
العادة من تلك الحالة.
قامت مجموعة الجراحين بذلك بشكل أسرع وأكثر

اكتماالً إلى جانب توفير حماية
جيدة للقرنية ،كما وجدوا أن
المرضى األكثر استفادة من
هذا النهج هم أولئك الذين
يعانون شلالً في الوجه لمدة تقل
عن  18شهراً.
يرى الباحثون أن بعض
الموضعية
العالجات
ً
المستخدمة حاليا تفيد في أوقات
وظروف معينة ومؤقتة ،وأن
األفضل من ذلك استعادة وظيفة
العضالت المحيطة بالعين.
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هذه األخطاء تدمر مناعة الجسم وتجعله فريسة سهلة لكورونا
•وكاالت
مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في
جميع أنحاء العالم ،وتفاوت خطورته من شخص
آلخر ،ينصح الخبراء بتجنب ممارسات تدمر
الجهاز المناعي للجسم وتجعل منه فريسة سهلة
للفيروس القاتل.

في الحماية من وباء كورونا ،وذلك الرتباطه
الوثيق بعمل الجهاز المناعي ،وقدرته في
مقاومة الفيروس ،ويقول خبراء إن حوالي 70

في المئة من البالغين حول العالم يعانون من
نقص فيتامين "د".
كما تضعف المناعة عند اتباع نظام غذائي

غني باألطعمة المصنعة ،وانخفاض استهالك
الفواكه والخضروات.
ويتأثر الجهاز المناعي سلبا بنقص النشاط
البدني ،والتوتر والقلق.
وحدد الباحثون مجموعة من األمراض التي
تزيد من شدة كورونا في الجسم ،ومنها أمراض
القلب والسكري والربو والنقرس والتهاب
المفاصل ،إضافة لمن يعانون من السمنة
وأمراض الكبد.
وقال التقرير إن الحرص الشديد على النظافة
باستعمال المعقمات للحماية من فيروس كورونا
ال يضعف الجهاز المناعي على عكس ما تروج
له بعض التقارير.
ويشير إلى أن التنظيف ال يقتل الميكروبات،
ولكن يقلل من أعدادها وبالتالي يقلل من خطر
انتشار العدوى.

وتطرق تقرير من موقع "كونفرزيشن"
األمريكي إلى عدد من العوامل التي يقول
المختصون إنها تضعف المناعة.
ويشير التقرير إلى أن بعض جوانب الحياة
الحديثة يمكن أن تضعف نظام المناعة ومنها قلة
النوم ،وبعض األدوية أو اإلفراط في استخدام
المضادات الحيوية ،وانخفاض مستويات فيتامين
(د)
وأكدت دراسة طبية حديثة أهمية فيتامين "د"

دراسة :مواد كيميائية سامة بأغلفة

الوجبــات السـريعة يمكــن أن تسبب أمراضــا خطيــرة
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ( --)CNNما هو أول شيء
يجب أن تقلق بشأنه عند النظر إلى أغلفة الوجبات السريعة؟
الجواب ليس كوفيد ،19-حيث يؤكد العلم أن خطر اإلصابة
بفيروس كورونا في هذه الطريقة ضئيل.
يقول تقرير جديد صادر عن جماعات مدافعة عن البيئة ،وهي
“ ”Toxic-Free Futureو”“ :”Mind The Storeيجب
القلق من المواد الكيميائية السامة الموجودة في أغلفة الوجبات
السريعة أو علب األلياف المليئة بالسلطة أو الخضار”.
وصدر التقرير ،وهو بعنوان“ :التعبئة في التلوث :هل سالسل
الغذاء تستخدم مادة ‹ ›PFASالكيميائية عند التعبئة والتغليف؟”،
يوم الخميس.
يقول الدكتور ليوناردو تراساندي ،رئيس قسم طب األطفال في
جامعة نيويورك ،والذي لم يشارك في الدراسة“ :أن تكون صديقة
للبيئة ال يعني أنها صحية لجسم اإلنسان ،إنهما أمران مختلفان”.
ولكن ،ال تحتوي جميع األغلفة ،التي تم اختبارها ،على هذه
المواد الكيميائية الخطرة.
ويبقى السؤال ،ما هو الـ””PFAS؟ تتألف هذه المواد الكيميائية

من سلسلة من ذرات الكربون والفلور ،التي ال تتحلل في البيئة.
تستخدم هذه المواد الكيميائية في جميع أنواع المنتجات التي
نشتريها ،مثل أواني الطبخ غير الالصقة ،والهواتف الخلوية،
والطائرات التجارية ،والمركبات منخفضة االنبعاثات .كما
تستخدم المواد الكيميائية لجعل السجاد ،والمالبس ،واألثاث،
وأغلفة المواد الغذائية ،مقاومة للبقع والمياه.
هناك أدلة على الضرر الذي يمكن أن تسببه مواد “”PFAS
للجسم ،وكذلك على البيئة .وبالتالي ،وجدت األبحاث على مدى
العقد الماضي أن التعرض لـ” ”PFASمرتبط بتلف الكبد،
واضطرابات المناعة ،والسرطان ،واضطراب الغدد الصماء،
ما يعني أنها تتداخل مع عمليات الهرمونات الطبيعية في الجسم.
وتم الكشف عن وجود هذه المادة الكيميائية في دم  ٪97من
األمريكيين ،وذلك بحسب تقرير صادر عن المراكز األمريكية
لمكافحة األمراض والوقاية منها ،خالل عام .2015
وال يعد هذا التقرير األول من نوعه ،الذي يجد مثل هذه المواد
الكيميائية في العبوات الغذائية.

ففي عام  ،2017فحصت دراسة حوالي  400عينة من أغلفة
الطعام وحاويات الورق المقوى وعلب المشروبات في مطاعم
الوجبات السريعة بجميع أنحاء الواليات المتحدة.
ورغم أنه لم يكن هناك أي تلوث في األكواب الورقية ،إال أن
 ٪56من أغلفة الحلويات والخبز ،و  ٪38من أغلفة الساندويشات
وشطائر البرغر ،و ٪20من أغلفة الورق المقوى ،تحتوي على
مستويات يمكن اكتشافها من مواد “ ”PFASالكيميائية.
ووجدت الدراسة أن أكثر من ثلث العينات التي تم اختبارها هي
ذات مستويات مرتفعة تتجاوز ما يعتبر مقبوالً.
ويقول الخبراء إن هذا األمر يتطلب مزيدا ً من العمل ،وهو تثقيف
الناس حول مخاطر المواد الكيميائية على صحة اإلنسان والبيئة.
وأوضحت عالمة األحياء الدقيقة ،ليندا بيرنبوم“ :ال أعتقد أن
الناس ترغب بوجود مواد كيميائية في طعامهم ،ستدخل أجسامهم،
وربما تسبب آثارا ً صحية أو تبقى بالبيئة لفترة طويلة جداً .ولكن،
ال أظن أن الناس يعرفون ذلك”.
•المصدر  CNN :عربي

هل طهو الطعام يقتل كورونا؟ الصحة العالمية تجيب
•وام

قالت منظمة الصحة العالمية إنه ال يوجد دليل
أو تقارير مؤكدة على أن الشخص الذى أصيب
بفيروس كورونا يمكن أن يصاب به مرة اخرى .
إلى ذلك أفادت المنظمة بأن الصين أبلغتها
بعثورها على الفيروس فى عبوات غذائية
مستوردة وإنها تقوم باختبارات فى هذا االمر
وإن كان ذلك اشتمل على عشرات العبوات .
وقالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا
فانكيركوف فى مؤتمر صحفى مساء اليوم فى
جنيف إن طهى الطعام يقتل الفيروس فى جميع
االحوال .

وحث الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى
لبرنامج الطوارئ بالمنظمة على عدم االصابة
بالرعب عند سماع ذلك وأن يطمئن الجميع
ويتخذ فقط إجراءات النظافة  .من جهة أخرى
قال كبير مستشارى المدير العام في المنظمة
بروس الوارد "انه ال معلومات عن اللقاح
الروسي حتى االن ويجرى التواصل مع الجانب
الروسى للوقوف على اختباراته".
وقال الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس
إن العالم بحاجة الى  100مليار دوالر من أجل
تطوير التكنولوجيا والعالجات الالزمة للقضاء
على الفيروس وذكر ان هناك تسعة لقاحات فى
مرحلة التجارب وتنضوى ضمن مرفق كوفاكس
العالمى .
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هوامش علمية

أقبـح عشـرة حيوانــات
• د .محمد أمين األعظمي
هذا تصنيف اإلنسان ،وهو على األغلب غير
مقنع ألي حيوان من الحيوانات ،وبخاصة تلك
التي يتضمنها التصنيف .ولو كانت الحيوانات
كلها غزالنا ً أو طواويس مثال ،لكانت مملة.
والمثل القائل “القرد بعين أمه غزال” غير
صحيح ،ألنها لو رأته غزاالً ،فعلى األغلب لن
تهتم به ولن ترضعه أو تحتضنه .القرد بعين أمه
قرد ،وأحلى القرود .هذه أقبح عشرة حيوانات
بحسب رأي بعض الناس ،في حين ال يراهم
آخرون كذلك وقد يرشح غيرها ،فللناس فيما
يعشقون مذاهب.
 .1القرد ذو األنف الخرطومي Proboscis
Monkey
يكاد ذكر هذا القرد أن يكون أنفا ً عمالقاً .يعيش
هذا األنف ،آسف القرد ،في جزيرة بورنيو
الواقعة جنوب شرق آسيا .ومن الغريب أن
هذه القردة تولد بوجوه زرق وأنوف صغيرة.
وما يلبث لون الوجه أن يتغير في الوقت الذي
يزداد فيه األنف في الذكور طوالً باطراد .فروة
الذكر حمراء على الراس والكتفين وسمراء على
الذراعين والساقين والذيل .تتغذى هذه القردة
على أوراق األشجار وثمارها ،وقد تأكل بعض
الحشرات بين الحين والحين .وهذه القردة محمية
اليوم ألنها مهددة باالنقراض .قد ال تصدق أن
ذكر هذه القردة يستخدم أنفه في إغراء األنثى.
ويعتقد العلماء المختصون بدراسة هذه القردة
أنها تستخدم أنوفها في تضخيم النداءات،
وبالتالي إغراء اإلناث وردع المنافسين من
الذكور .وتعد هذه القردة من أمهر سباحي أنواع
الرتبة المقدمة التي تضم اإلنسان .فكثيرا ً ما تقفز
من على أغصان األشجار بعد أن تتأرجح عليها
إلى الماء لتسقط في الماء مستقبلة إياه ببطونها
ما يثير فرحها وبهجتها .ولهذه القردة صفاقات
في أيديها وأرجلها تساعدها في السباحة أسرع
من مفترساتها ،وأهما التماسيح .قد يصل وزن
الذكر من هذه القردة عشرين كيلوغراما ً أو أكثر
بقليل ،في حين يصل وزن االناث إلى نصف
وزن الذكور تقريباً ،وهي بهذا من أكبر القردة
اآلسيوية.

 .2الخنزير البري Warthog
أحد أقبح الحيوانات .له رأس مسطح وأصلع
ينتهي بخطم عريض ذي نهاية مفلطحة .يتغذى
هذا الخنزير البري الذي يعيش في البراري
األفريقية بصورة أساسية على النباتات ،وقد
يقتلع الجذور ليأكلها ،كما يستمتع بالتهام
الحشرات إن توفرت .والخنزير البري سريع
إذا ما أحس بخطر يوشك أن يداهمه ،إذ تصل
سرعته إلى  48كم/ساعة .تستطيع هذه الخنازير
العيش بدون ماء في الجو الجاف .وحين يتوفر
الماء ،تستخدمه في تبريد أجسامها .وتقتات هذه
الحيوانات على الحشرات والحيوانات الصغيرة.
وتعقد بعض أنواع الطيور والحيوانات الصغيرة
مثل النمس مع الخنزير عالقة منفعة متبادلة.

إذ تحتمي هذه بالخنزير وتتغذى على الحشرات
والديدان والقراد التي تتطفل بدورها على
الخنزير ،فتحصل الطيور والنمس بذلك على
غذاء ويتخلص الخنزير من هذه اآلفات .وتقدم
الطيور خدمة أخرى لمضيفها الخنزير.
فهي تتمتع بنظر حا ٍد يمكنها من رؤية
الحيوانات المفترسة من بعيد ،فتحذر الخنزير
منها .وتعرض حياة الخنزير البري ما هو أكثر
من ذلك .إذ قد يقترب الخنزير من أوكار حيوان
النمس فتهب هذه إلى الخنزير وتلتقط ما علق
عليه من ديدان وحشرات.
 .3الكلب الصيني ذو العرف Chinese
crested dog

الكالب الصينية ذات األعراف عديمة الشعر.
يصل ارتفاعها إلى ثُلث المتر وتبدو وكأنها
لعبة قبيحة .تحسن قراءة أفكار اإلنسان وتعيش
 13إلى  15عاماً .ويمكنها أن تبقى في الفراش
ساعات دون أن تتقلب وال تحرك ساكنا ً أو
أيا ً من أعضاء جسمها .ال تميل إلى الخروج
واللعب كباقي أنواع الكالب ،ولكنها تستطيع
القفز فوق موانع مرتفعة وبصورة مفاجئة .وهذه
الكالب اجتماعية إلى ح ٍد كبير وشديدة االرتباط
بمجاميعها .وقد فازت كلبة من هذا الضرب
بمسابقة أقبح كالب العالم “World’s Ugliest
 ”Dog Contestوأقبح حيوانات الكوكب عام
 “ ”World’s Ugliest Dog“ 2009المقامة
في كاليفورنيا Petaluma, California
بالواليات المتحدة األمريكية عام .2009
 .4النسر الرومي Turkey Vulture
يحتل النسر الرومي أو النسر األصلع Turkey
 Vultureموقعه بين الحيوانات األقبح بجدارة.
النسور عموما ً ليست قبيحة ،بل جميلة ورشيقة
وتتسيد السماء .وهذا النسر ال يمثل استثنا ًء إذا ما
ركزت نظرك على أجسامها ،فلها أجسام كبيرة
وقوية وأجنحة جميلة وكبيرة .والنسورالصلعاء
جميلة إذا ما ركزت ناظريك على عيونها الثاقبة.
وهي جميلة إذا ما صرفت ناظريك عن رؤوسها
الصلعاء وأعناقها المجعدة .وهي جميلة إذا ما
تجنبت النظر إلى وجوهها المتغضنة .وهي
جميلة إذا غضضت النظر عن بعض صفاتها
السيئة .فهي طماعة وقاسية وميالة إلى الغدر
والخيانة.
وفوق كل ما سلف من الصفات التي ال تحببها
إلى أحد ،اللهم إال أبناء جنسها ،فإن هذه النسور
ُرمية تتغذى على الجيف وليست كباقي الجوارح
التي تتفنن في اصطياد فرائسها .لذا ،نجدها
كثيرا ً ما تحلق على ارتفاعات منخفضة لتعثر
على جيفة تترمم عليها.
•اكاديمي من أسرة كتاب (البالد) لندن
اونتاريو

"طعام خارق" يحمي من آالم الظهر المزعجة
تُعد آالم الظهر حالة شائعة تؤثر على معظم األشخاص في
مرحلة ما من حياتهم ،يمكن أن ينجم ألم الظهر عن تناول نظام
غذائي غير صحي ،أو النوم في وضعية غير صحيحة معظم
األوقات.
ولكن ،يمكن تسريع الشفاء ،أو حتى منع ظهور آالم الظهر
في المقام األول ،عن طريق إجراء بعض التغييرات على خطة
نظامك الغذائي.
و ُكشف عن أن إحدى أسهل الطرق لحماية ظهرك من اآلالم
الشديدة واألوجاع ،وهي البدء في تناول المزيد من البطاطا
الحلوة ،بحسب روسيا اليوم.
وتعد البطاطا الحلوة من أفضل األطعمة التي تضيفها إلى نظامك

الغذائي ،إذا كنت تعاني من آالم الظهر ،وفقا لجراح العظام
الدكتور برانكو بربا.
وأوضح برانكو أن البطاطا الحلوة نبات مضاد لاللتهابات ،وهو
مفتاح لمكافحة آالم أسفل الظهر.
وقال بربا" :قد يفاجئك معرفة أن األطعمة االلتهابية موجودة.
ويمكن أن يؤدي تناول هذه األطعمة إلى تفاقم آالم الظهر ،ولكن
لحسن الحظ هناك أيضا بعض األطعمة التي يمكن أن تساعدك
على الشعور بالتحسن .وأن تساعدك البطاطا الحلوة أيضا في
تقليل االلتهاب.
ويعتبر البعض أن البطاطا الحلوة "طعام خارق" ،ما يعني أنها
مليئة بالعناصر الغذائية ،التي قد تساعدك على منع االلتهاب".

وأضاف" :البطاطا الحلوة تعد طبقا جانبيا سهال في وجبة
العشاء .قم بإقرانها مع السمك مثل السلمون ،لمضاعفة الفعالية
المضادة لاللتهابات".
وفي غضون ذلك ،يمكنك أيضا تقليل خطر اإلصابة بآالم
الظهر ،عن طريق إضافة المزيد من الزعتر إلى نظامك الغذائي،
كما يُزعم.
ويعتبر الزعتر مضادا طبيعيا لاللتهابات ،كما أنه يحتوي على
عدد من المكونات النشطة التي تمنع الشعور باأللم.
وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن التمارين المنتظمة
والقيام بتمارين التمدد ،يمكن أن تساعد أيضا في منع عودة آالم
الظهر.
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OTTAWA PUMPING EXTRA $2 BILLION INTO SAFE BACK-TO-SCHOOL FUNDING
THE MONEY IS MEANT TO HELP PROVINCES AND TERRITORIES REOPEN SCHOOLS SAFELY AMID THE COVID-19 PANDEMIC

•	 Teresa Wright - The Canadian Press
The money is on top of $19 billion Ottawa
has already promised to help them cope with
the ongoing impact the COVID-19 pandemic
is having on their economies and health-care
systems.
Education is not a federal responsibility and
provinces are responsible for their own school
reopening plans, Prime Minister Justin Trudeau
said Wednesday August 26, but he said he also
wanted to calm the fears of parents by ensuring
the provinces have additional resources to make
schools safe.

are doing what is necessary, but parents were still
concerned. So we said, ‘Let’s give the provinces
even more resources to be able to do everything
that is necessary to keep our kids safe.’”
The money will flow through the new Safe
Return to Class Fund — specifically for school
reopening.
Ottawa is also providing an additional
$112 million to help schools in First Nations
communities with safe reopening plans.
Provinces and territories will have flexibility to
spend the money as they see fit to bolster their
efforts to ensure schools can reopen this fall as
safely as possible, Trudeau said.

“Over the past week or so I’ve heard from so
many Liberal MPs, so many parents across the
country who are still extremely worried about
how that reopening is going to go,” Trudeau said
at a news conference held in a Toronto school.
“We’ve seen the provinces put forward plans for
that reopening and they are confident that they

“We had no intention of interfering in provincial
areas of jurisdiction, that’s why this money
coming in to be able to top up the plans that
the premiers have set forward is going to be
something that will give people confidence, not
just in the safety of their kids, but in their ability
to get back to work and our economy to get going

once again,” he said.
Schools have been shut down across the country
since COVID-19 started sweeping across Canada
in mid-March.
Earlier Wednesday, NDP Leader Jagmeet
Singh said he believes any federal money given
to the provinces for schools should come with
explicit plans to address school safety, including
mandating smaller class sizes.
“We need to make sure that announcement is
tied to schools directly,” Singh told reporters in
Toronto.
“We need to make sure that money is actually
going toward making schools safer and that
there’s a plan in place.”
Singh also says Ottawa must address a pressing
need for child-care spaces with funding of up to
$10 billion over four years.
This report by The Canadian Press was first
published on Aug. 26. 2020.
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RETAIL SALES IN CANADA JUMP 23.7%, REACH PRE-PANDEMIC LEVELS
•	Levon Sevunts / english@rcinet.ca
Retail sales in Canada soared 23.7 per
cent in June to $53 billion, climbing
above February levels for the first
time since the COVID-19 pandemic
walloped the country’s economy, the
national statistics agency reported
Friday.
Statistics Canada says sales were
up in all types of stores, but cars and
car parts, along with clothing and
accessories, led the way.
It added that early estimates suggest
retail sales increased by 0.7 per cent
in July.
Economists on average had expected
an increase of 24.5 per cent for June,
according to financial markets data
firm Refinitiv.
Retail sales in volume terms were up
22.9 per cent in June, according to the
data agency.
The motor vehicle and parts sales
were up 53.4 per cent in June.

And on the heels of double-digit
growth in May, clothing and clothing
accessories stores posted a 142.3-percent gain in June.
“It’s a V-shaped recovery for retail
sales despite all the doom and gloom
in recent months,” Bank of Montreal
economist Benjamin Reitzes said
in a research note. “Hard to believe
anyone would have expected this just
a few months ago.”
Still, many sectors of the economy

continue to struggle with the pandemic,
Reitzes said. Royce Mendes, senior
economist at CIBC World Markets,
said that while total retail sales are
now above their pre-pandemic levels,
some of that is simply a reflection of
what’s included Canada’s retail sales
numbers and what’s left out.
“Household spending on services
is not included, and that’s an area
that has been hit particularly hard by
social distancing measures,” Mendes

wrote in a research note. “Indeed,
unlike the U.S., Canada’s retail report
doesn’t even include restaurants,
which remained well below its prepandemic levels in June.”
Reitzes said overall, the June
economic data were stellar across
the board and represent “an excellent
jump off point” for the third quarter.
•	 With files from CBC News and
The Canadian Press

ONTARIO EXPANDS INDOOR CAPACITY FOR MEETING AND EVENT FACILITIES
Province also eases contact information requirements for bars and restaurants
The Ontario government is safely reopening more
of the economy by easing restrictions for facilities
that rent out professional meeting and event spaces.
Beginning August 21, 2020, facilities can have up
to 50 guests for each indoor meeting room or event
space within the facility. The facility would have to
adhere to a plan approved by the Office of the Chief
Medical Officer of Health.
“As the province gradually and safely reopens,
our government is continuing to promote a safe
approach to reopening businesses to boost Ontario›s
economic and social recovery,” said Lisa MacLeod,
Minister of Heritage, Sport, Tourism and Culture
Industries. “Allowing for multiple meetings or
events will allow convention centres, hotels and
other professional meeting facilities to welcome
back more visitors and employees.”
The current indoor gathering limit will now apply
on a per meeting room or event space basis at
professional meeting and event facilities, including
convention centres, hotels, motels, resorts, banquet
halls and conference centres. Outdoor meeting and

event facilities remain subject to the 100-person
gathering limit for the entire outdoor area. Capacity

“We applaud the provincial government
in permitting the hospitality industry to
allow meetings and events on a per room
or dedicated space basis. This will support
many operations through this challenging
pandemic period.”
— Tony Elenis, President and CEO of the Ontario
Restaurant Hotel and Motel Association

limits exclude employees or event personnel. Safely
allowing these facilities to host more meetings and
events is an important step in Ontario›s economic
recovery.
To operate and expand indoor capacity safely during
Stage 3 of Ontario›s Framework for Reopening Our
Province, convention centres, hoteliers and other
associations have helped inform the development of
a guidance document, which is the plan approved by

the OCMOH. These measures ensure public safety
based on public health requirements, operational
best practices and industry guidelines prepared by
the sector.
In addition, new regulatory amendments have
come into force requiring contact information for
only one person in a party entering indoor or outdoor
dining areas starting today, with exceptions. This
will reduce the administrative burden on businesses
such as restaurants, bars and other food and drink
establishments, and tour and guide services, while
continuing to support case and contact tracing.
Businesses not able to open or resume full activities
due to Stage 3 restrictions, or businesses that
have ideas to safely amend Stage 3 restrictions or
requirements, can visit Ontario.ca/reopen to submit
a reopening proposal. Government and public
health officials will review proposals and contact
businesses for feedback or clarifications. Proposals
may inform the potential loosening of restrictions
as Stage 3 progresses.
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TWO-THIRDS OF CANADIANS WHO WORK FROM HOME
EXPECT IT TO CONTINUE AFTER PANDEMIC: POLL
Only one-third of Canadians currently working from home due to COVID-19 expect to return
to the office full-time once the pandemic threat is over, a new poll reveals.
•	

Amanda Stephenson

while one-in-five (20 per cent) say they
will remain primarily at home.
The Angus Reid Institute also asked
workers who have lost hours or been
laid off (28 per cent of Canadian
adults who had been working when
the pandemic was declared) if they
anticipate returning to that same job
with the same number of hours in the
future. Among this group, two-in-five
say it’s either a doubtful prospect (29
per cent) or that the job is gone forever
(nine per cent).

Only one-third of Canadians currently
working from home due to COVID-19
expect to return to the office full time
once the pandemic threat is over, a new
poll reveals.
The study, from the non-profit Angus
Reid Institute, appears to indicate
long-term changes to the way we work
could be one result of the COVID-19
outbreak.
Among those working from home
(just under one-third of Canada’s adult
population), only 36 per cent say they
will likely go back to their place of work

when COVID-19 concerns subside.
According to the poll, most who

work remotely anticipate splitting time
between their workplace and home,

This represents a two-fold increase
since the end of March.
•	

Calgary Herald

OPPOSING ISLAMOPHOBIA IN ALL OF ITS INTERSECTIONS
•	

Scott Neigh – Rabble.ca

Sidrah Ahmad-Chan and Niya
Abdullahi are members of Rivers
of Hope, an organization based in
Toronto whose mission is “to dismantle
Islamophobia, racism, and all related
forms of oppression” in order “to create
a safer and more equitable world for us
all.” Scott Neigh interviews them about
Islamophobia in Canada, and about the
work they are doing to address it.
The list of high-profile manifestations
of Islamophobia in Canada is long
and serious, even just in recent years.
There was the massacre of Muslim
worshippers at the Islamic Cultural
Centre in Quebec City on Janaury 29,
2017, by a white man with far-right
politics. In that same year, there was
the aggressive wave of Islamophobic
organizing by the grassroots far
right and within the Conservative
party in response to a non-binding
parliamentary motion called M-103
condemning Islamophobia. And then
there is Law 21 in Quebec, which bans
public sector workers from wearing
religious symbols, and recipients of
certain public services from covering
their faces, in a move that in practice
targets Muslim women. And all of that
is without getting into the ways in which
over the last three decades the Canadian
state has participated in military action
against multiple Muslim-majority
countries, and has surveilled, targeted
and harassed Muslim communities in
Canada.

All of that, however, is just the most
publicly visible tip of the proverbial
iceberg. From microaggressions, to
discrimination, to verbal abuse, to
harassment and assault, Muslims in
Canada are subjected to all manner
of everyday harms and indignities
that seldom get mainstream attention.
Muslims are of course as diverse as
any other large group of people, and
experiences of everyday Islamophobia
vary a great deal according to the
other oppressions that intersect in their
experience -- Black Muslims experience
Islamophobia bound together with
anti-Black racism, Muslim women
experience gendered Islamophobia, and
so on.
Rivers of Hope got its start with
research that Ahmad-Chan was doing
as part of her MA at the University
of Toronto. She interviewed Muslim
women from the Greater Toronto Area
(GTA) to build a qualitative picture of
the kinds of gendered Islamophobia that
they face and the ways that it impacts
their lives. She is no stranger to facing
Islamophobia herself but, still, she
heard some things that surprised her.
Ahmad-Chan decided that she couldn›t
just type up her findings and leave it at
that -- she had to use them to inform
action, to give back to her community.
Initially, with the help of artist Azza
Abbaro, she turned her findings into the
Rivers of Hope Toolkit in 2018, which
was then distributed in the community
and online.

From there, she and two other women
founded Rivers of Hope as a collective.
They got some funding to create a
workshop for high schools called
Challenging Islamophobia through
Education and the Arts. Part of that
process was recruiting facilitators to
deliver the workshop, and it was at
this point that Abdullahi joined the
team. The workshop talks about the
basics of Islamophobia – what it is,
how it happens, and so on. It is also
very focused on solutions, encouraging
participants to reflect on their own
actions and attitudes, but also helping
build skills for people to intervene when
they witness an Islamophobic incident
in public. A particularly popular part
of the workshop, according to AhmadChan, is its use of the “theatre of the
oppressed” model, where people act out
a skit in which an incident occurs, and
audience members can volunteer to join
the skit as a bystander and act out how
they might intervene.
So far, they have delivered the
workshop in more than 20 schools, a
few post-secondary institutions, as well
as in various community contexts and
to teachers in professional development
contexts. In the coming years, they plan
to significantly increase their outreach
and their delivery of the workshop
across the GTA and beyond, and they
also hope to develop more workshops
dealing with specific aspects of
Islamophobia.
Though they are currently working

against Islamophobia in an educational
mode, they recognize the need for
systemic change. In particular, they
understand Islamphobia as intimately
linked to the many other forms of
systemic oppression that shape
life in Canada. For that reason, the
struggles against them must be linked
as well. They argue that addressing
Islamophobia in Canada must look
like committing to decolonization, it
must look like working to defund the
police, it must look like questioning
how borders divide us, it must look
like taking a critical stance towards
mainstream Canadian multicultural
nationalism, and much more.
Talking Radical Radio brings you
grassroots voices from across Canada,
giving you the chance to hear many
different people that are facing many
different struggles talk about what
they do, why they do it, and how they
do it, in the belief that such listening
is a crucial step in strengthening all
of our efforts to change the world. To
learn more about the show check out
our website here. You can also follow
us on Facebook or Twitter, or contact
scottneigh@talkingradical.ca to join
our weekly email update list.
Talking Radical Radio is brought
to you by Scott Neigh, a writer,
media producer, and activist based in
Hamilton, Ontario, and the author of
two books examining Canadian history
through the stories of activists
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NDP LEADER JAGMEET SINGH RESPONDS TO WHAT WAS PUBLISHED IN “ALBILAD”
In response to what we published in our August 2020 issue of “Albilad”
under the title “An Unfriendly Conversation with Jagmeet Singh”, where we
criticized his position of not signing a memorandum presented by CJPME
to the Canadian House of Commons, asking the MPs to sign it for urging
the Canadian government to put pressure on the Israeli government not to
annex parts of the Palestinian land of the West Bank.
All Bloc Quebecois MPs signed, 10 MPs from the Liberal party, (Kate
Young and Peter Fragiscatis were not among them), in addition to 22 of

the 24 MPs of the NDP signed. Only MP Jagmeet Singh the leader of the
party and MP Garrison from the New Democratic Party did not sign the
memorandum.
After our criticism of Mr. Singh’s position, we received the following
statement from him, explaining his position on human rights issues and his
stance with the oppressed against the oppressor.
Based on the principle of the right to reply, here we publish his statement
as received.

Statement from NDP Leader Jagmeet Singh:
Hello,
As discussed with Lindsay Mathyssen›s office,
Please find this statement below from Jagmeet Singh for your statement.
As the Leader of Canada›s NDP and otherwise, I will always stand in solidarity with people facing or who have faced
oppression. I will continue to stand up for Palestinians’ right to freely determine their political status and pursue their
economic, social, and cultural development in a Two-State solution.
New Democrats oppose all human-rights abuses and international law violations committed by any group or state, including
Israel.
The Canadian government must increase pressure on the Israeli government to permanently stop its plan to annex
Palestinian territory in contradiction to International Law. It is not enough for Canada to simply express its concern or
denounce those plans. We must take action with other nations to uphold international law and human rights.
I along with the New Democratic Party caucus have been calling on the Canadian government to consider all reasonable
diplomatic and economic options to stop annexation and prompt the Israeli government compliance with international law.
We will continue to stand against the plan of annexation and any violation of human rights and international laws.
If you need anything further, please don›t hesitate to contact Melanie Richer at 613-859-6471.

O’TOOLE SAYS TORIES WILL BE READY IF TRUDEAU FORCES A FALL VOTE
•	
•	

Terry Haig
english@rcinet.ca

New Conservative leader Erin O’Toole met the
press for the first time as leader of the Official
Opposition, telling reporters he wants to cooperate with the Liberals to ensure effective
leadership during the pandemic, but he also wants
Prime Minister Justin Trudeau to address Western
alienation in next month’s throne speech.
O’Toole refused to say if the Conservatives
would support the speech, set to be delivered on
Sept. 23, the day Parliament returns.
He did say the Tories will be ready if Trudeau
tries to force a snap election.
“If Mr. Trudeau thinks he can play some games
with a new leader and force an election, we will
be ready,” O’Toole said.
O’Toole, who won the leadership on the third
ballot early Monday August 24 after a long night
of delays brought about by technical glitches in
the ballot processing system, didn’t get to deliver
his victory speech until well past midnight.
Later on Monday, he focused on transition issues

and spoke with Trudeau about western alienation,
emergency pandemic funding and Trudeau’s
decision to prorogue Parliament until Sept. 23.
O’Toole told reporters today he has reached out
to Peter MacKay and Leslyn Lewis, two of his
leadership opponents, and planned to speak with
them later today about what their involvement
will be in the coming months.
He also said that he’s spoken with Alberta
Premier Jason Kenney, Saskatchewan Premier
Scott Moe and Ontario Premier Doug Ford and
said he plans to soon meet with Quebec Premier
François Legault.
O’Toole didn’t say what–if any–role avid social
conservative Derek Sloan, who was eliminated in
the first round of the leadership vote on Sunday,
will play in the party.
O’Toole said he and Sloan have some “very
stark differences” in positions, though there are
some areas of overlap, such as shared concerns
about China.
O’Toole said he didn’t agree with the way Sloan

characterized some of his concerns.
O’Toole told reporters has a “clear track record”
when it comes to human rights, noting he was one
of only 18 Conservative MPs to vote in favour of
a bill advancing transgender rights.
“In the coming weeks you’ll also be hearing a
lot of Liberal spin about me, in fact, it’s already
started. Don’t buy it. Here’s all you need to know
about me: I’m here to fight for you and your
family, and Canada needs a fighter,” O’Toole
said.
O’Toole’s press conference came as a new
public opinion published today suggested that at
this point he remains an unknown quantity for a
majority of Canadians.
Conducted last week, before O’Toole won the
leadership, respondents were asked if they’d
be more or less likely to vote Conservative if
O’Toole was the Tory leader.
Fully 51 per cent said they didn’t know.
Another 37 per cent said they’d be less likely
to vote Conservative while just 13 per cent said
they’d be more likely.
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ONTARIO RELEASES PLAN FOR SAFE REOPENING OF SCHOOLS IN SEPTEMBER
Province Providing Critical Investments and Resources to Keep Students and Staff Safe
•	

Office of the Premier

TORONTO
—
The
Ontario
government is announcing the safe
reopening of schools for in-class
instruction beginning this September.
The government has unveiled a plan
that prioritizes the health and safety of
students and staff, and provides school
boards with unprecedented resources
and flexibility, while accommodating
regional differences in trends of key
public health indicators. This plan
was developed in consultation with
the Chief Medical Officer of Health,
the COVID-19 Command Table and
paediatric experts.
Details on the safe restart of the 20202021 school year were provided today
by Premier Doug Ford, Christine Elliott,
Deputy Premier and Minister of Health,
Stephen Lecce, Minister of Education,
and Dr. Barbara Yaffe, Associate Chief
Medical Officer of Health.
Elementary schools (Kindergarten to
Grade 8) will reopen provincewide, with
in-class instruction five days a week.
Secondary schools with lower risk will
reopen with a normal daily schedule,
five days a week, while most secondary
schools will start the school year in an
adapted model of part-time attendance
with class cohorts of up to 15 students
alternating between attending in-person
and online. Students from Grade 412and school staff will be required to wear
masks.
“It›s been hard on families to balance
work and child care, while kids have
been separated from friends and other
kids their own age. We want to get our
kids back to school, but it has to be done
safely,” said Premier Ford. “That›s why
we›ve worked with our public health
experts, Ontario Health and the medical
experts at SickKids to develop a plan
that ensures students can return to the
classroom five days a week in a way
that protects the health and safety of our
children, teachers, and school staff.”
Parents will continue to have the
option to enroll their children in
remote delivery, which respects their
fundamental role in making the final
determination of whether they feel safe
with their children returning to school.
Based on the best medical advice
available, the province is implementing
additional public health protocols to
keep students and staff safe when they
return to school in September. To support
the implementation of these protocols,
the government is providing over
$300 million in targeted, immediate,
and evidence-informed investments,
including:
•	
$60 million in procurement of
medical and cloth masks for students

and staff, with direction to boards to
ensure that students who cannot afford
a mask are provided one;
•	
$30 million for teacher staffing
to support supervision, keeping classes
small and other safety related measures;
•	
$50 million to hire up to 500
additional school-focused nurses in
public health units to provide rapidresponse support to schools and
boards in facilitating public health
and preventative measures, including
screening, testing, tracing and mitigation
strategies;
•	
Over $23 million to provide
testing capacity to help keep schools
safe;
•	
$75 million in funding to hire
over 900 additional custodians and
purchase cleaning supplies for schools;
•	
$40 million to clean school
buses, to ensure that students are in
a thoroughly cleaned transportation
environment;
•	
$10 million for health and
safety training for occasional teachers,
who have historically not been covered
by professional development that is
offered to permanent teachers;
•	
$10 million to support special
needs students in the classroom; and
•	
$10 million to support student
mental health.
This funding is in addition to a $25
million investment in mental health and
technology, which will see an additional
$10 million dedicated to mental health
staff, resources, and programs, as well
as $15 million in technology funding to
support the procurement of over 35,000
devices for Ontario›s students to support
their synchronous learning in-school
and beyond.
“This plan reflects the best medical
and scientific advice with a single aim:
to keep your child safe,” added Minister
Lecce. “While this plan will continue
to evolve to respond to the changing
threat of COVID-19, we will remain
constant and consistent in investing in
the resources, staffing, and cleaning
supports, and strict health and safety
protocols to keep our communities and
our classrooms safe.”
The Ministry of Education has
received clear and compelling public
health guidance to inform the delivery
of instruction for boards for the 20202021 school year. These decisions are
adaptable to changing public health
situations and were based on the
rigorous and data-informed guidance of
leading medical, epidemiological, and
paediatric leaders in the province.
“Based on the current data, we
are seeing that overall instances of

COVID-19 are declining in Ontario.
When considering the health of the
whole child, and as long as this trend
continues, we believe that with the
appropriate measures and strategies in
place to handle potential outbreaks and
prevent spread, schools are expected to
be a safe place for Ontario›s students
and staff who attend in person,” said
Dr. David Williams, Chief Medical
Officer of Health. “We will continue to
closely monitor the situation to ensure
the safety of students and staff and will
be prepared to transition to alternative
options should circumstances change.”
“As a society, we›ve made an important
shift in the dialogue about our children
and the adverse health impacts of
school closures,” says Dr. Ronald Cohn,
President and CEO of SickKids. “While
we recognize that COVID-19 will be
with us for some time, continuing to
stay home from school has become
untenable for many children, youth
and families. Effective, evidence-based
strategies can help promote the safety
of students, teachers, school staff and
families as they return to school.”
The Ministry of Education will
continue working closely with public
health and school boards to monitor
and report on the health status of school
communities, which is part of the
government›s outbreak management
plan. This plan, which was developed
with the Ministry of Education, the
Ministry of the Solicitor General and
the Ministry of Health, outlines clear
protocols and authorities of the multiple
agencies and organizations involved in
the public health landscape. In the event
of positive cases of COVID-19 among
students, parents, teachers, or other staff,
these protocols will enable immediate
action by health and education sector
officials to identify, track, and mitigate
the spread of COVID-19 in the
education system. Every school board
will have communication protocols in
place to keep families informed.
Quick Facts
•	
Since June, school boards
have been planning for three models
of instruction for the 20202021- school
year: conventional delivery, adapted
instruction, and remote instruction,
bolstered by live, dynamic synchronous
learning. As the public health situation
unfolds through the course of the school
year, boards will continue to rely on
these three models to respond nimbly
and pragmatically to local public health
dynamics.
•	
Over the summer, students and
families took advantage of expanded
summer learning across the province.
Over 150,000 students enrolled in high

school programs, including more than
21,000 students who took Reach Ahead
credits. Elementary students participated
in literacy and numeracy programs
and students with special education
needs and mental health concerns
are participating in new targeted and
transition programs in preparation for
the coming school year.
•	
The
government
will
be
releasing
a
Policy/Program
Memorandum (PPM) to school boards
to outline the requirements for educators
and board staff in utilizing synchronous
learning as part of remote and online
forms of instruction during the school
year.
•	
As part of Bill 197, the
government enabled a double-cohort of
students in the province’s demonstration
schools for the 2020-2021 school year,
which will provide critical support and
learning for students with severe learning
needs. This was in direct response to the
potential learning and development loss
resulting from the school closure as a
result of the COVID-19 outbreak.
•	
On June 19, 2020, the
government released a provincial
reopening guidance plan to school
boards and asked boards to prepare
their own restart plans for the upcoming
school year, which they will present
to the Ministry of Education in early
August.
•	
The Ministry of Government
and Consumer Services will supply
key personal protective equipment and
cleaning supplies to schools. Supplies
needed for September are ready to be
delivered to schools by mid-August.
•	
Prior to school starting, School
Mental Health Ontario will provide
school boards with a professional
learning framework and toolkit to
support the mental health of all students
that can be tailored at the board and
school levels for different audiences.
The professional learning will have
a strong focus on building students’
social-emotional learning skills so that
they can build resilience, manage their
stress and build positive relationships.
•	
On March 20, 2020, the
Ministry of Education unveiled the
Learn at Home / Apprendre à la maison
portal, which provides online resources
for families and students while schools
remain closed.
•	
Parents and guardians still
have until August 31, 2020 to apply
for Support for Families. Under this
program, parents or guardians of
children between 012- years old, or
up to 21 years old for children and
youth with special needs, are eligible
for a one-time payment, per child,
to purchase educational materials to
support learning at home.
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IF THE ‘TERRORIST’ WERE JEWISH
•	

Gideon Levy/Haaretz

Let’s say Nizmi Abu Bakr was a
Jewish citizen of Israel. It’s night
time in his village, he’s sleeping in his
apartment, and late into the night he
suddenly hears loud yelling from the
bottom floor of the building, where
his brothers and their families live. He
is alarmed. His wife and eight children
wake up, also frightened. He’s anxious
over what might happen to them.
Everyone is scared, the children start
crying. He realizes that strangers have
invaded his house and are now on the
bottom floor. He rushes to the rooftop,
from where he sees two columns of
soldiers from the occupying army in
the building’s compound. He grabs
a stone block and throws it from the
roof at the soldiers who’ve invaded
his home. One of them is killed.
Let’s assume Abu Bakr was Jewish.
He would have become a hero,
someone who put his life on the line
with his pitiful resources, defending
the people in his home. He would be
lauded as someone trying to expel the
invader with a rock, a 2020 version
of David against Goliath. His story
would perhaps have become a legend,
making it into the school curriculum.
Maybe a street would have been
named after him.
But Abu Bakr isn’t Jewish, which is
why he isn’t a hero, but a murderer.
He is a 49-year-old Palestinian and
the rock he hurled killed the soldier
Amit Ben-Yigal, who with his
comrades invaded Abu Bakr’s house
in yet another pointless, shameful
raid, usually employed to carry out
political detentions, to train army
units and keep them on the ball, or to
project power and domination. Within
hours, Abu Bakr was arrested.
After a whole year in which no
soldier had been killed, but no fewer
than 150 Palestinians had been, Israel

Nizmi Abu Bakr after his arrest in the West Bank, May 2020 Credit IDF Spokesperson

immediately adopted its usual position
of wallowing, posing as a victim,
seeking vengeance while demonizing
its targets. Abu Bakr was depicted as
a terrorist and a despicable murderer,
his action a terror attack, his village
labeled a hostile one, with any penalty
imposed on him other than capital
punishment deemed wimpish.
The grotesque ritual called a military
trial has not ended yet, with no one
convicted so far, but the nation and its
prime minister already wish to see his
house razed, with all its inhabitants
thrown into the street. If the dead
soldier’s family is suffering, let them
suffer too. This is what happens
to anyone who dares oppose the
occupation.
This time there was a rare twist to
the saga. The High Court of Justice
ruled 21- against the demolition.
Israel became even more roiled. The
prime minister, in the role of chief
prosecutor, “demanded” another
hearing. The bereaved father, Baruch,

lowered the flag above his son’s grave
to half mast, saying that his father
the Holocaust survivor and his son
were the victims of the same Nazi
Germany. The NGO that supported
the Abu Bakr family in its petition
against the demolition is funded by
German money.
The two judges ruling against the
demolition, Menachem Mazuz and
George Kara, a leftist and an Arab,
respectively, dared to protect the
family with their courageous and
clearly just ruling.
The family was not involved in
the action of Abu Bakr and bear
no responsibility for it, but the two
judges are now being called traitors.
Only Justice Yael Vilner defended our
national pride in her minority opinion:
“The waves of terror sweeping over
Israel in the last few years,” she wrote,
“necessitate an effective deterrence
against similar attacks in the future.”
What “waves of terror” is the judge
talking about? And what is the

connection between terror and the
killing of a soldier on occupied land?
Mostly, who will this demolition
deter? After all, Israel has not ceased
deterring. After 50 years of deterrence,
Abu Bakr still threw a block at a
soldier.
If Abu Bakr were Jewish, we’d tell
the story as it really is. Abu Bakr is the
defender, the IDF the aggressor. Every
occupation engenders resistance. The
terror and violence are dished out
mainly by Israel. The more violent
the occupation, the more violent the
resistance.
Palestinian resistance is actually
among the tamest in history, in
relation to the length of the seemingly
endless occupation. Razing a house is
collective punishment, a violation of
natural justice and international law.
Even decades of brutal occupation
have not taught Israel the only lesson
there is: In the ruins of every house it
demolishes grows the next “terrorist.”
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JOE BIDEN’S DNC SPEECH
SOUNDED A LOT LIKE A JACK LAYTON QUOTE
•	 By Melanie Woods
Former vice-president Joe Biden
delivered a stirring speech as he
accepted the party’s nomination for
president at the Democratic National
Convention Thursday Auguat 20,
night.
“Let us begin you and I together,
one nation under God. United in our
love for America. United in our love
for each other,” Biden said. “For love
is more powerful than hate, hope is
more powerful than fear and light is
more powerful than dark.”
Biden’s words about the power
of love over hate were heralded as
inspirational, as he looks to defeat
President Donald Trump in the
November election.
There’s just one thing: Canadians
have heard those words before. Or, at
least, a version of them.
In his final message to Canadians,
the late NDP leader Jack Layton
promised something quite similar.
“My friends, love is better than anger.
Hope is better than fear. Optimism
is better than despair. So let us be
loving, hopeful and optimistic. And
we’ll change the world.”
Many Canadians on Twitter were
quick to take notice of the similarity.
While others were touched that

Layton’s words were once again being
mobilized for change.
Biden’s campaign did not respond
to HuffPost Canada’s request for
comment on whether Layton was a
reference for the speech.
But even Layton wasn’t the first
Canadian politician to mobilize “love
is better than hate” phrasing. That
honour goes to prime minister Wilfrid
Laurier, who said something similar
in 1916.
“I shall remind you that already many
problems rise before you: problems
of race division, problems of creed
difference, problems of economic

con¬flict, problems of national duty
and national aspiration,” Laurier said
during a speech in London, Ont.
“Let me tell you that for the
solution of these problems you have
a safe guide, an unfailing light if you
remember that faith is better than
doubt and love is better than hate.”
Biden has been accused of using
other politicians’ words before. His
first presidential run in 1988 was
halted amid multiple instances of
plagiarism, including lifting specific
phrases and from a British Labour
Party politician Neil Kinnock while
making closing remarks at a debate.

CITY EXTENDING TWO-HOUR
FREE PARKING IN LONDON’S CORE THIS FALL
To help support local
businesses
during
the
COVID-19 pandemic, the
City is extending two-hour
free parking in London’s
core through September.
Since July, the City has
been offering free municipal
parking in London’s core
to help support local
businesses impacted by the
pandemic and construction.
Since the launch, free
parking has been accessed
over 2300 times.
Heading into the fall, each
vehicle will continue to 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, which
includes Downtown and
Old East Village, using the
promotional code ‘B2B20’
on the HonkMobile app.
Free parking will be
available until September
30, 2020.
“In less than two months,
hundreds of Londoners
have taken advantage of
free parking to support
local businesses and enjoy
our city’s core,” says Mayor
Ed Holder. “In a time when
supporting local matters
most, we made the decision
to extend this initiative
until the end of September

based on the success of the
campaign thus far.”
Motorists wishing to
take advantage of this
opportunity will need to
use the HonkMobile app to
access parking from their
phone, tablet or computer.
This is a pilot project
funded through the City of
London’s Core Area Action
Plan, developed together
with local stakeholders
to support the core and
generate new growth and
investment.
To
ensure
consistent
and fair use of municipal
parking lots and parking

facilities on city streets,
Municipal By-law Parking
Enforcement of parking bylaws will resume beginning
Friday, August 21. During
the past few months, this
had been eased, recognizing
the additional challenges
posed by COVID-19.
For more information
about parking in London,
please visit london.ca/
parking.
•	 Media Contact:
Monika Guzy
Manager, Media Relations
City of London
Cell: 226-927-1896
mguzy@london.ca
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AMERICA, PROTESTANTISM AND COFFEE ALL HAVE A MUSLIM HISTORY
•	

Alan Mikhail – Washington Post

Most Americans don’t know that their
morning cup of coffee connects them
to the Ottoman Empire. Few are aware
that this bygone Muslim state helped
to birth Protestantism, America’s
dominant form of Christianity, or
that the European explorers who
“discovered” the Americas did so
because of the Ottomans’ and other
Muslims’ stranglehold on trade
between Europe and Asia. In fact,
some Americans don’t even know
what the Ottoman Empire was. When
Americans think of the Middle East,
they often view it as a theater for
American wars and a region essential
for its oil. Yet all of us owe important
parts of our culture and history to the
most important empire in Middle
Eastern history, the Ottoman Empire,
and specifically to one sultan who
lived half a millennium ago.
This September marks the 500-year
anniversary of the death of a singular,
but forgotten, historical figure —
Selim I, the ninth sultan of the Ottoman
Empire. Selim’s life and reign spanned
perhaps the most consequential
half-century in world history, with
reverberations down to our own time.
He nearly tripled Ottoman territory
through wars in the Middle East, North
Africa and the Caucasus. More than
Italian explorer Christopher Columbus,
German Catholic priest Martin
Luther, Italian diplomat and political
philosopher Niccolò Machiavelli or
others of his contemporaries, Selim’s
triumphs literally changed the world.
In 1517, Selim and his army marched
from Istanbul to Cairo, vanquishing his
foremost rival in the Muslim world, the
Mamluk Empire. Selim now governed
more territory than nearly any other
sovereign. He held the keys to global
domination. He controlled the middle
of the world, monopolized trade routes
between the Mediterranean and India
and China, and possessed ports on all
the major seas and oceans of the Old
World. His religious authority in the
Muslim world was now unrivaled. And
he had enormous resources of cash,
land and manpower. Lording over
so much, he fittingly earned the title
“God’s Shadow on Earth.”
The defeat of the Mamluks
completely shifted the balance of
global power between the two major
geopolitical forces of the age: Islam
and Christianity. In this period, religion
was not simply a matter of personal
faith but the organizing logic of politics
across the world. In 1517, Selim won
Mecca and Medina, the holiest cities

in Islam, transforming his empire from
having a majority Christian population
to a majority Muslim one and making
him both sultan and caliph, the chief
political leader of his empire and the
head of the global Muslim community.
The Ottomans and the Shiite Safavid
rulers of Iran would wage war
throughout the 1500s and 1600s, early
iterations of the Sunni-Shiite religious
and political divide within Islam that
continues to roil the Muslim world
today. It was during Selim’s day that
for the first time a state self-identified
as a Sunni state and another as a Shiite
state to then battle for supremacy in the
Middle East.
But Islam was far from the only
religion upended by the Ottomans’
explosive expansion. Selim’s territorial
dominance posed a spiritual challenge

demurred from sending additional
fighting forces to quell these early
Protestant stirrings. As a result, Luther
and his supporters were able to gain
a foothold to spread the Protestant
faith across German towns and then
eventually around the globe.
Economically, the Ottoman Empire
was a powerhouse through its sheer
size and the shrewd leadership Selim
displayed in controlling such a vast
geographic area. One of the drivers of
the empire’s economy from Selim’s
day through to the early 18th century
was the control of the global coffee
trade. In fact, it was Selim’s military
that first discovered the plant with
bright red berries during its incursion
into Yemen.
The Ottomans figured out how to
brew this berry, and with it created

to Christian Europe, then a continent
of small principalities and bickering
hereditary city-states. Individually
— or even together — they were no
match for the gargantuan Muslim
empire. Seeking to explain this power
imbalance, many Europeans found
answers not merely in politics but in
what they perceived as their moral
failings. In a world where religion and
politics were conjoined, reversals of
fortune represented judgments from
God.
By far the most extensive and
consequential of these critiques came
from Martin Luther. He suggested that
Christianity’s weakness against Islam
stemmed from the moral depravity
of the Catholic Church. The pope’s
corruption corroded the Christian soul
from the inside, making the whole
of the body of Christendom brittle
and therefore vulnerable to external
enemies.
In addition to serving as an ideological
counterpoint, Selim’s Ottomans bought
Luther time to sow discord: Because of
their military mobilizations to defend
against the Ottomans, Catholic powers

institutions devoted solely to drinking
coffee: We (and Starbucks owner
Howard Schultz) have Selim to
thank for the coffeehouse. Few of
us appreciate that an Ottoman sultan
was the first to turn commerce into
geopolitics, monopolizing the supply
of one of the world’s original mass
consumer goods.
Selim’s power proved so great that
his influence reached beyond even
Europe and the Middle East, across the
Atlantic to North America. In 1517,
within weeks of Selim marching his
Ottoman troops to conquer Cairo, the
first Europeans landed in Mexico. As
swells pushed them toward the Yucatán
Peninsula, the three Spanish ships that
had sailed from Cuba sighted off in
the distance a grand Mayan city, larger
than anything any of them had ever
seen. This city is today’s Cape Catoche
near Cancún. In 1517, though, these
Spaniards christened it El Gran Cairo,
the Great Cairo.
That year’s conquest of two Cairos —
one Mayan, one Mamluk — illustrates
just how deeply Selim haunted
European imaginations. Egypt’s most

famous city proved a touchstone:
Even on the other side of the world, it
conjured up for the Spanish the image
of a gargantuan metropolis of grandeur,
threatening mystery and bloodthirsty
fantasy. For centuries, Cairo had
sent out ships to torment Spanish
settlements in North Africa and on the
Iberian Peninsula. It had captured and
imprisoned Christians and dispatched
threatening missives to European
capitals. Cairo controlled holy
Jerusalem, and prevented Europeans
from trading with India and China. All
of this power was now in Selim’s hands.
The conquest of a vast Mayan city,
while clearly a major victory for the
Spanish, could not match the potency
of Selim’s Muslim clout. If anything, it
evidenced European weakness — that
even in the Caribbean, Christians were
still possessed by Ottoman ghosts.
The Ottomans persisted as central
players on the world stage from
Selim’s reign until their demise in
World War I, after more than six
centuries of rule. When European
powers began outpacing the empire in
the 19th century, they also wrote the
Ottomans out of the history of how our
world came to be. Europeans projected
Ottoman weakness in the present
back into the past to portray their own
ascendancy as somehow inevitable.
Overcoming this view to see the
reverberations of the Ottoman Empire
in the “New World” and across the globe
helps us to grasp the omnipresence
of Ottoman influence. It helps us to
recognize what Europeans understood
for centuries: that thanks to Selim,
the Ottomans wielded more power,
controlled more territory, ruled over
more people and endured longer than
nearly all other states. Understanding
this history helps us to see the integral,
usually overlooked or rejected, place
of Muslims in what is our shared past.
While Islam is often portrayed as a
threatening other in America today,
as diametrically opposed to what we
quickly accept as “the West,” it is
actually an integral part of our history
and culture, a constructive force in
our richly interwoven past. America,
Protestantism and coffee all have a
Muslim history. Our nation — and
world — is indeed very much an
Ottoman one.
•	
Alan Mikhail is professor of
history and chair of the department
of history at Yale University and
author of the new book “God’s
Shadow: Sultan Selim, His Ottoman
Empire, and the Making of the
Modern World.”
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ONE-IN-FIVE CANADIANS MAKING LITTLE TO NO
EFFORT TO STOP COVID-19 SPREAD: POLL
•	

Levon Sevunts - english@rcinet.ca

Six months into the COVID-19 pandemic and
with parts of Canada gearing up for the second
coronavirus wave, public health messages
like wearing masks and regularly washing
hands are being ignored by nearly one-fifth of
Canadians, according to a new poll.
Analysis of the latest public opinion data from the
non-profit Angus Reid Institute places Canadians
into three broad categories in a measure of their
behaviors and mindset, known as the COVID
Compliance Index.
The so-called Infection Fighters who follow
advice by public health authorities to curb the
spread of the coronavirus account for nearly half
of the population at 47 per cent.
The second group, called the Inconsistent,
accounts for over one-third of Canadians (36 per
cent) and takes a more ambivalent approach to
flattening the curve, adopting some pandemic
fighting behaviours such as physical distancing,
wearing masks and hand washing, while ignoring
others by increasing their social interactions.
Finally, the third group, dubbed the Cynical
Spreaders, which accounts for nearly 18 per cent
of Canadians, has expanded its social interactions
and ignored advice on physical distancing, hand
washing and mask wearing.
The Cynical Spreaders, also profess a clear
dislike for the way public health officials and
political leaders have handled the pandemic, the

survey finds.
More than nine-in-ten Infection Fighters are
regularly wearing a mask when in contact with
non-family members indoors. This drops to 63
per cent among the Inconsistent and just 15 per
cent among the Cynical Spreaders.
Age and political affiliation appear to be the most
significant factors correlated to the likelihood of
someone following measures to curb the spread of

the virus, according to the Angus Reid Institute.
The younger Canadians are the less likely they
are to follow recommended protocols, the survey
finds.
Also, past Conservative Party voters are fourtimes more likely to be Cynical Spreaders than
those who voted for the Liberal Party or New
Democratic Party in 2019, according to the
survey.

YOU COULD GET FINED $500 FOR NOT
WEARING A MASK INDOORS IN LONDON
BYLAW OFFICERS VISIT MORE THAN 1,500 BUSINESSES, SPEAK TO 80 PEOPLE NOT WEARING MASK
The City of London is reminding people about
the importance of wearing face masks indoors,
after its bylaw officers spoke to about 80 people
,
who weren t abiding by the municipal rule.

compliance during our visits to businesses across
the city and in speaking with Londoners,” said
,
Orest Katolyk, the city s chief bylaw enforcement
officer.
Enforcement officers have visited more 1,500
businesses to make sure the bylaw is being
followed.

The temporary face coverings bylaw requires
people to wear face masks in all public indoor
settings to reduce the spread of COVID-19.

“Officers have the discretion to now also issue
fines, when necessary,” said Katolyk.
,
People don t have to carry proof if they qualify
for an exemption.
The bylaw also allows masks to be temporarily
removed when receiving services, having a meal,
or engaging in athletic or fitness activity.

There are a few exceptions. They include people
with medical conditions and children under the
age of 12.
In a media release issued Wednesday, the city
said there is now a $500 fine for people who
,
aren t wearing a face covering or mask, or for
,
businesses that don t have proper signage.
,
“We ve been very fortunate to see a high level of

A couple wearing face masks walk through a mall. File
photo courtesy of © Can Stock Photo / dolgachov

,
•	 CBC s Journalistic Standards
Practices|About CBC News

and
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THE TRAGIC EXPLOSION THAT OCCURRED IN BEIRUT, LEBANON, ON
AUGUST 4, 2020 HAS CREATED A CATASTROPHIC HUMANITARIAN CRISIS
We have long called for the government to
address the backlogs in our immigration system.
•	 Lindsay Mathyssen
		 MP-London-Fanshawe

One of our strengths in London is our diversity
and I know that many constituents, who have
roots in Lebanon or have family there, are hurting
deeply. I have been incredibly moved over the
past weeks, joining people from across London
at vigils to pay respect for those who have lost
their lives. There have also been important
conversations about the evolving situation on the
ground, the changing political situation and the
role Canada must play in helping Lebanon and
those affected.
The New Democratic Party has always seen
family reunification as a pivotal component of
Canada’s immigration system. This is incredibly
important when it comes to the political and
economic situation happening in Lebanon and
must be seen as part of the humanitarian aid
efforts delivered by our nation.

I share the concerns and frustrations experienced
by families who remain separated while they
wait on the spousal and family sponsorship
application processes, which have worsened
under COVID-19.
I have brought this issue to the attention of
the Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship and I continue to push the government
to recognize the situation with regards to Lebanon
when handling immigration cases. I am here to
support you and my office is available to serve
you. Please reach out to me and my team here in
London with any questions you may have.
Most of all for Lebanon, I am sorry for the
loss of life; sorry for the thousands of injured;
sorry for pain felt by loved ones in Lebanon and
around the world and here in London, sorry for
the devastation of a city once named the jewel of
the Middle East; and sorry for the struggles and
hardship now faced by those who must find the

strength to rebuild their homes and their lives.
But in this sorrow, I am also grateful. Grateful
for those who are still safe; grateful for the
humanitarian aid announced by our federal
government; grateful for the love, hope and
compassion we share here now, together. While I
am happy to have seen the increase in immediate
financial support, I have been urging the
government to commit to the development and
implementation of a long-term plan for ongoing
support for Lebanon in the months and years
ahead.
Additionally, we must ensure the truth about
the explosion is found in a fair and independent
investigation. We must also ensure that justice
and democratic freedoms are protected around
the world and in Lebanon.
Here in London we take to the streets to show
our support for the people of Lebanon and in the
same light, the Lebanese people have filled the
streets to force democratic progress and change
for their own futures. This is the power people
have when we stand together, united!

CAMPAIGNS FOR MORE AFFORDABLE
CELL PHONE AND INTERNET PLANS
Before the election, CBC helped
highlight that Canadians pay some
of the highest cell bills in the
world, with average monthly plans
floating around $40 to $100 range,
and the Liberals made a promise
to reduce the cell phone bills by
25 percent. Our internet costs are
prohibitive as well.
Big Telecom has been gouging
people in Canada for far too
long and change is long overdue.
Election promises are often
broken if there is not enough of
a campaign to hold the elected
officials accountable. So if you
were excited by the promise of
more affordable internet and
mobile plans, click through to read
more about the campaigns of these
groups and get involved.

of Toronto Community Housing
with Rogers and a $10/month home
internet pilot for single parents
in B.C. with TELUS. Along
with ally organizations, ACORN
driving force in the historic CRTC
•	
ACORN Canada: Over the declaration that internet access is a
past few years, ACORN members basic right.
have been fighting for Internet for
Open Media: Open Media
All. Victories have included $10/ •	
has
been
an important part of the
month home internet for residents

campaign to demand affordable
internet. When the Liberals made
the promise to cut mobile plan
costs, they raised questions about
how vague the promise was. They
are building a campaign to continue
to build public pressure for change.
Right now they are collecting
your horror stories about internet
and mobile costs and building a
campaign to demand affordable

internet for all.
•	
Public Interest Advocacy
Centre (PIAC): PIAC is a nonprofit organization and charity
that provides legal and research
services on behalf of consumer
interests.
They are tracking
consumer
complaints
and
demanding affordable internet for
all, as well.
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OTTAWA PUMPING EXTRA $2 BILLION
INTO SAFE BACK-TO-SCHOOL FUNDING
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