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جوستان ترودو يعلن تعيين القاضي محمود جمال في محكمة كندا العليا
 	RCI : كندا

ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  أعلن 
في  قاضيا  جمال  محمود  القاضي  تعيين  عن 
في  قضائيّة  سلطة  أعلى  العليا،  كندا  محكمة 

البالد.
عن  يعرف  أنّه  إلى  بيان،  في  ترودو  وأشار 
القاضي جمال سعة خبرته القانونيّة واألكاديميّة، 
تعيينه  يتّم  أن  قبل  اآلخرين  خدمة  في  وتفانيه 
عام  أونتاريو  في  االستئناف  محكمة  في  قاضيا 

.2019
ورافع القاضي محمود جمال، الذي يتقن اللغتين 
الفرنسيّة واإلنجليزيّة ، في 35 قضيّة أمام محكمة 
كندا العليا، في قضايا مدنيّة ودستوريّة وجنائيّة.

والقاضي جمال أّول األشخاص الملّونين ،)أي 
كندا  محكمة  في  تعيينه  يتّم  البيض(  غير  من 
العليا، وسبق أن قام بتدريس القانون الدستوري 
والقانون  مونتريال،  في  ماكغيل  جامعة  في 
ِلجامعة يورك  التابع  الحقوق  اإلداري في معهد 

في مقاطعة أونتاريو.
وعيّن رئيس الحكومة جوستان ترودو القاضي 
محمود جمال خلفا للقاضية روزالي أبيال، )75 
عاما( التي تتقاعد مطلع تّموز يوليو المقبل، بعد 
كندا  محكمة  في  خدمة  مدّة  أطول  أمضت  أن 

العليا.
العليا،  المحكمة  تعيين قضاة  و بموجب عمليّة 
من  تضّم  قائمة  إلى  القاضي جمال  اسم  أضيف 
الحكومة  إلى رئيس  5 مرّشحين، رفعها  إلى   3

المجلس االستشاري ِللمحكمة الذي ترأسه رئيس 
الحكومة الكنديّة السابقة كيم كامبل.

االستشاري  المجلس  توصيات  تّعتبر  وال 
ملِزمة.

قبل  من  ذلك  بعد  القائمة  مراجعة  وتجري 
المحكمة  رئيس  فيهم  بمن  المعنيّة،  األطراف 
المقاطعات واألقاليم،  العدل في  العليا، ووزراء 
باسم  العموم، والمتحدّثون  وبعض لجان مجلس 

المعارضة ِلشؤون العدالة.
المرّشحون  يجيب  التعيين،  عمليّة  وخالل 
على استبيان، ومن المحتمل أن يتّم نشر بعض 

األجوبة التي ترد فيه.
وقال القاضي محمود جمال إنّه يترك لآلخرين 
والسعي  للقانون  مساهماته  أهّم  يتحدّثوا عن  أن 

لتحقيق العدالة.
القانون  لخدمة  طريقة  أفضل  أّن  وأضاف 
وتحقيق العدالة في هذه المرحلة من حياته، هي 

من خالل الخدمة العاّمة َكقاٍض،
قدر  جمال،  محمود  تابع  قاض،  كّل  ويعرف 

المسؤوليّة المنوطة به.
أتلو  وكنت  َكمسيحّي،  المدرسة  في  تربّيت 
انجلترا،  كنيسة  قيَم  وأتعلّم  الربانيّة،  الصالة 

وتربّيت في المنزل َكمسلم، وكنت أحفظ بالعربيّة 
صلوات القرآن

القاضي محمود جمال
ويؤّكد القاضي محمود جمال على معاني العمل 
إلى  ينضّم  أن  له  يتيح  له، ألنّه  بالنسبة  المجاني 

شيء أبعد من ذاته.
والقاضي محمود جمال كندي مولود في كينيا 

عام 1967 ِلعائلة من أصول هنديّة.
وقال في االستبيان إّن عائلته انتقلت إلى انجلترا 

عام 1969 بحثا عن حياة أفضل.
مدينة  في  العائلة  استقّرت   ،1981 عام  وفي 
دراسته  تابع  حيث  ألبرتا،  مقاطعة  في  إدمنتون 

الثانويّة.

والمسلمة  المسيحيّة   ، الهجينة  ثقافته  وساعدَته 
في  وكندا،  المتّحدة  المملكة  في  عليها  نشأ  التي 

فهم التنّوع والتعدديّة في كندا.
كنديّة  مقاطعات   3 بين  جمال  محمود  وتنقّل 
للعمل  طّورها  التي  الخبرة  وقادته  فيها،  وعمل 

في المحاكم في 7 مقاطعات.
على  جمال  محمود  القاضي  تعيين  ويُطرح 
العموم،  مجلس  في  العدل  لجنة  أمام  النقاش 
ويشارك في جلسة المناقشة كّل من وزير العدل 
السابقة  الحكومة  ورئيسة  الميتي  دافيد  الكندي 

كيم كامبل.

)سي بي سي/ بيتر زيمونيتش/ ترجمة و 	 
إعداد مي أبو صعب(

ADVOCATES.CA :محمود جمال القاضي الذي تّم تعيينه قاضيا في محكمة كندا العليا  الصورة
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تحديث الدليل الرسمي الخــاص بامتحــان الحصـول على الجنسّيـة

 	RCI : رومان شوي

قّررت الحكومة الكنديّة تحديث الدليل 
الذي توّزعه على طالبي الهجرة الذين 
على  الحصول  المتحان  يستعدّون 

الجنسيّة.
من  سنوات  بعد  الحكومة  وقّررت 
"إكتشفوا  دليل  تحديث  التعّهدات، 
مغلوطة  معلومات  وتصحيح   ، كندا" 

وردت فيه.
الدليل،  من  نسخة  أحدث  وتتضّمن 
 68 في  وتقع   ،2012 عام  صدرت 
صفحة، عددا من المعلومات الخاطئة 

أو غير الكاملة.
وكان من المتوقّع إصدار نسخة جديدة 
من الدليل الخاص بِطالبي الهجرة عام 
150 عاما  2017، في ذكرى مرور 

على تأسيس االتّحاديّة الكنديّة.
الصيف  نهاية  التقرير  وسوف يصدر 

معلومات  حسب  الخريف  مطلع  أو 
القسم  كندا،  راديو  عليها  حصل 

الفرنسي في هيئة اإلذاعة الكنديّة.
عليها  عفا  معلومات  الدليل  ويتضّمن 
األحزاب  تمثيل  بينها  من  الزمن، 
وعدد  الكندي،  العموم  مجلس  في 
السّكان وكلمات النشيد الوطني باللغة 
العموم  مجلس  وافق  التي  اإلنجليزيّة 
لمراعاة   2018 عام  تعديلها  على 

الحياد الجندري.
ومن المتوقّع إضافة نحو من عشرين 
معلومات  حسب  الدليل،  إلى  صفحة 
واللجوء  الهجرة  وزير  مكتب  من 

والمواطنة الكندّي ماركو منديتشيو.
وزير  باسم  المتحدّث  كوهين  أليكس 
الى  اشار  منديتشينو  ماركو  الهجرة 
ان الدليل سوف يرسم صورة ديناميّة 
وتمثيليّة ِلكندا، وسيكون كامال ومتعدّدا 
ونزيها. ويساعد الدليل الكنديّين الجدد 

وحاضرها،  كندا  ماضي  فهم  في 
ودوِرهم في مستقبِلنا المشتَرك

 وتعتزم أوتاوا تفعيل التوصيات التي 
والمصالحة،  الحقيقة  لجنة  رفعتها 
التي ترغب في أن يعكس الدليل على 
أكبر، تعدديّة شعوب سّكان كندا  نحو 
حول  المعلومات  فيها  بما  األصليّين، 
وحول  معهم،  الموقّعة  المعاهدات 

تاريخ المدارس الداخليّة اإللزاميّة.
إلى  الحالي باختصار  الدليل  ويتطّرق 
اإللزاميّة  الداخليّة  المدارس  تاريخ 
الزمن،  من  قرن  نحو  استمّرت  التي 
من سبعينات القرن التاسع عشر حتّى 

تسعينات القرن الماضي.
وتّم انتزاع نحو من 150 ألف طفل من 
أهلهم، وأُدِخلوا إلى المدارس الداخليّة 
حيث تعّرضوا ِلسوء المعاملة، وتوفّي 
المرض  بسبب  4000 طفل  من  نحو 
وظروف العيش المزرية واالنتهاكات.

إبعاد  إلى  الكنديّة  الحكومة  وسعت 
و  ذويهم  ثقافة  عن  األطفال  هؤالء 

دمِجهم في ثقافة البيض.
من  الجديدة  النسخة  تتضّمن  وسوف 
المدارس  حول  خاّصة  أقساما  الدليل 
األصليّين  السّكان  وقانون  الداخليّة 
وزير  مكتب  أّكد  كما  والمعاهدات، 

الهجرة.
ويتناول الدليل الفظائع التي حدثت في 
االعتداءات  مثل  الداخليّة،  المدارس 
من  العديد  ووفاة  والجنسيّة،  الجسديّة 
األطفال في هذه المدارس، ودفنهم في 
أفادت  ما  حسب  محدّدة،  غير  مقابر 

وزارة الهجرة.
كما يوثّق الدليل الجديد مراحل صعبة 
تطّرق  أن  يسبق  لم  كندا،  تاريخ  من 
الممنهجة  العنصريّة  بينها  من  إليها، 
الموجودة حاليّا في كندا، وما تعّرض 
واإليطاليّون  اليابانيّون  الكنديّون  له 

خالل الحرب العالميّة الثانية.
احتجزت  معسكرات  كندا  فتحت  وقد 
إيطاليّين  و  يابانيّين  مهاجرين  فيها 

خالل الحرب العالميّة الثانية.
يتضّمن  بأن  الهجرة  وزارة  وتعّهدت 
المعلومات  من  المزيد  الجديد  الدليل 
تناولها  التي  المجموعات  حول بعض 
بينها  من  السابقة،  نُسخه  في  بِإيجاز 
المنتميات  الكنديّات  و  الفرنكفونيّون 
والمثليّون  السوداء،  الجاليات  إلى 

والمتحّولون جنسيّا و المعاقون.
تعديل  على  الكنديّة  الحكومة  ووافقت 
قسم الجنسيّة، كي يتضّمن وعدا رسميّا 
األصليّين  السّكان  حقوق  باحترام 
والمعاهدات الموقّعة معهم، بناء على 

توصية لجنة الحقيقة والمصالحة.

)راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي 	 
أبو صعب(
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كوفيد-19: حملة التطعيم تتقّدم في كندا والمقـاطعـات تخّفف إجراءات اإلغالق

 	RCI   كندا

كانون  منتصف  انطالقها  منذ  كندا  في  التطعيم  حملة  تتواصل 
األّول ديسمبر من العام 2020. وتّم إعطاء 30 مليون جرعة من 
متتبّع  البالد حسب  في  المستجدّ  كورونا  ِلفيروس  المضادّ  اللقاح 
بيانات حملة التطعيم في سي بي سي، القسم اإلنجليزي في هيئة 

اإلذاعة الكنديّة.
من  بالمئة   65 أّن  سي  بي  سي  في  البيانات  تتبّع  موقع  ويفيد 
الكنديّين حصلوا على الجرعة األولى من اللقاح، وحصل 14،4 

بالمئة على الجرعتَين.
ومع تقدّم حملة التطعيم وتراجع عدد حاالت كوفيد-19 في أغلب 
الصحيّة  القيود  تخفيف  الكنديّة  المقاطعات  تواصل  البالد،  أنحاء 

التي فرضتها للتصدّي ِللجائحة.
نوفا  أعلنت حكومة  المطّل على األطلسي،  الكندي  الشرق  ففي 
سكوشا بداية المرحلة الثانية من إعادة فتح االقتصاد في المقاطعة.
وأعلن د. روبرت سترانغ رئيس الخدمات الطبيّة في نوفا سكوشا 
تفاصيل المرحلة الثانية، التي تسمح بإعادة فتح الصاالت الداخليّة 
بين  الجسدي  التباعد  على  اإلبقاء  مع  والحانات،  المطاعم  في 

الطاوالت.
 50 بنسبة  العمل  )المفّرق(  بالتجزئة  البيع  محاّلت  واستأنفت 
أمام  حدودها  المقاطعة  وفتحت  االستيعابيّة،  قدراتها  من  بالمئة 
و  برنزويك  نيو  الثالث،  األطلسيّة  المقاطعات  باقي  من  الزّوار 

جزيرة برنس إدوارد و مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور.

فتح حدودها  نيوفاوندالند والبرادور هي األخرى عن  وأعلنت 
أمام الزّوار من مقاطعات الشرق الكندّي، وإِلغاء الحْجر الصّحي 

مدّة 14 يوما الذي كان مفروضا عليهم.
هدفها  تحقيق  في  المجاورة  نيوبرنزويك  في  السلطات  ونجحت 

بإعطاء 75 بالمئة من أبناء المقاطعة الجرعة األولى من اللقاح.
وتوقّع رئيس الحكومة المحليّة بلين هيغز أن تتمّكن المقاطعة من 
تطبيق المرحلة التالية من إعادة فتح االقتصاد أواخر األسبوع، أي 

قبل الموعد المحدّد.

وتعتزم جزيرة برنس إدوارد إدخال بعض التعديالت على حركة 
المقاطعات األطلسيّة في 23 حزيران يونيو الجاري،  التنقّل من 
وتعديالت أخرى للذين حصلوا على جرعة أو جرعتَين من اللقاح 

في السابع والعشرين منه.
 24 لقاح خالل  202984 شخصا جرعة  تلقّى  أونتاريو،  وفي 
ساعة، لتُسّجل حملة التطعيم رقما قياسيّا جديدا يوم الثالثاء6-15 

في كبرى المقاطعات من حيث عدد السّكان وحجم االقتصاد.
وعضو  المعدية  األمراض  أخّصائي  بوغوش  إسحق  د.  وقال 
لجنة طرح اللقاحات في أونتاريو، إّن 80 بالمئة من الذين شملتهم 

حملة التطعيم حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح.
اللقاح  من  األولى  الجرعة  أونتاريو  أبناء  من  بالمئة   75 وتلقّى 

حتّى ذلك التاريخ .
فتح  إعادة  من  الثانية  المرحلة  تطبيق  يبدأ  أن  المتوقّع  ومن 
االقتصاد في أونتاريو، عندما يتلقّى 20 بالمئة من الفئة العمريّة 
في الثامنة عشرة وما فوق الجرعة الثانية من اللقاح،حسب ما قال 

رئيس الحكومة دوغ فورد.
وفي كيبيك، تلقّى 68،5 بالمئة من أبناء المقاطعة الجرعة األولى 
من اللقاح حتّى ذلك التاريخ ، وتلقّى أكثر من 12،6 بالمئة الجرعة 

الثانية.
وباشرت حكومة بريتيش كولومبيا ، تطبيق المرحلة الثانية من 

تخفيف قيود اإلغالق في المقاطعة .
الفندق  الحكومة جوستان ترودو  من جهة أخرى، غادر رئيس 
أوروبا،  من  عودته  عقب  الصّحي  الحجر  فيه  يقضي  كان  الذي 
وقّمة  بريطانيا،  في  السبع  الدول  مجموعة  قّمة  في  شارك  حيث 
الناتو في بروكسيل، وقّمة مصغّرة كنديّة أوروبيّة في بروكسيل.

حكومته  فرضته  الذي  الفندقّي  الصّحي  بالحجر  ترودو  والتزم 
على كافّة المسافرين الواصلين إلى كندا، وغادر الفندق بعد 12 
الذي خضع  الفيروس  عن  الكشف  اختبار  أظهر  أن  بعد  ساعة، 
يوما في  الصّحي14  الحْجر  مدّة  يكمل  أن  نتيجة سلبيّة، على  له 

المنزل.

)وكالة الصحافة الكنديّة/ سي بي سي/ راديو كندا/ ترجمة 	 
و إعداد مي أبو صعب(
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تقـرير اخبــاري 

الجـريمة التي اصـابت كـندا و مدينـة لنـدن بـالصدمة 

قـاتل األسـرة المسلمة في كـندا  واجه تهمـا بـاإلرهـاب
)أ ف ب( )رويتر( 	 

الكندي  إن  مؤخرا،  االدعاء،  ممثلو  قال  أوتاوا: 
وقتل  عمدا  بشاحنته  مسلمة  أسرة  بدهس  المتهم 
أفرادها واجه تهمة اإلرهاب باإلضافة  أربعة من 
إلى أربع اتهامات بالقتل العمد من الدرجة األولى.

فيلتمان  ناثانييل  على  القبض  السلطات  وألقت 
)20 عاما( بعد وقت قصير من الهجوم، في موقف 
للسيارات في مدينة لندن بأونتاريو على بعد مسافة 

قصيرة من أقدم مسجد في مدينة لندن بأونتاريو.
وقالت الشرطة إن المهاجم كان يرتدي ما يبدو أنه 

نوع من الصديري الواقي وخوذة.
وبسبب حظر النشر، لم يكشف عن تفاصيل جلسة 
االتحاديين  المدعين  لكن  عقدت،  التي  االستماع 
واإلقليميين أبدوا موافقتهم على بدء دعاوى تتعلق 
سليمان  مقتل  إن  وقالوا  المتهم  ضد  باإلرهاب 
أفضال وزوجته وابنتهما ووالدة أفضال والشروع 
وفقا  إرهابيا،  نشاطا  يمثل  الزوجين  نجل  قتل  في 

لبيان من شرطة المدينة.
وفي تعليق لكريستيا فريالند نائب رئيس الوزراء 
المهم  “من  قالت  الجديدة  االتهامات  على  الكندي 
حقا أن نسميه عمال إرهابيا .. ومن المهم بالنسبة 
لنا تحديد الخطر الرهيب الذي يمثله تفوق العرق 

األبيض على كندا والكنديين”.
الكندي جاستن ترودو، قد  وكان رئيس الوزراء 
ندد، بما اعتبره “هجوما ارهابيا” قائال في خطاب 
أمام مجلس العموم إن “هذه المجزرة لم تكن حادثا. 
أحد  قلب  في  الكراهية  دافعه  إرهابي  هجوم  إنها 

مجتمعاتنا”.
جميعا  “نأمل  الكندي  الوزراء  رئيس  وأضاف 
رغم  سريعا،  جروحه  من  الطفل  يتعافى  أن 
وعدم  الحزن  مع  طويال  وقتا  سيعيش  بأنه  علمنا 
الفهم والغضب الذي تسبب به هذا الهجوم الجبان 

المعادي للمسلمين”.
منذ  كندا  في  المسلمين  استهدفت  بهجمات  وذّكر 
اطالق النار في مسجد كيبيك والذي خلف ستة قتلى 

في 2017.
معتقدهم  بسبب  جميعا  استهدفوا  “لقد  وقال: 
كندا، وهذا يجب  في  هنا،  اإلسالمي. هذا يحصل 
التصدي  بتعزيز  خصوصا  واعدا  يتوقف”،  أن 

للمجموعات المتطرفة.
تجّمع  في  شاركوا  قد  األشخاص  آالف  وكان  
أمام مسجد مدينة لندن للتعبير عن دعمهم للجالية 

المسلمة عقب الهجوم الذي أودى بحياة 4 أفراد من 
عائلة مسلمة.

في  السياسيّين،  من  عدد  التجّمع  في  وشارك 
ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  طليعتهم 
العموم  مجلس  في  المعارضة  أحزاب  زعماء  و 
الكندي، ورئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد وقادة 
روحيّون ومدنيّون، ووقف الجميع دقيقة صمت في 
الساعة الثامنة و40 دقيقة، في الوقت الذي وقعت 

فيه حادثة االعتداء.

وأصابت الحادثة بالصدمة كندا ومدينة لندن التي 
30 ألف  400 ألف نسمة ويقيم فيها نحو من  تعدّ 

كندي مسلم.

الروحيّون  المسلمة  الجالية  قادة  وطالب 
المسؤولين  الكالم  على  تعاقبوا  الذين  والمدنيّون 
اإلسالموفوبيا  ِلمواجهة  ملموسة  إجراءات  باتّخاذ 
مشاعر  إلى  مشيرين  والعنصريّة،  والكراهية 
الخوف وعدم األمان التي يشعر بها أبناء جاليتهم.

المسلمين  جمعيّة  عضو  الوندي  رانيا  وقدّمت 
الكنديّة أشرطة بنفسجيّة وخضراء للحضور.

كانت  التي  المدرسة  زارت  قد  الوندي  وكانت 
ترتادها يمنى أفضال ِلمواساة رفاقها، وأشارت إلى 
للمراهقة  المفّضل  اللون  كان  البنفسجي  اللون  أّن 
السجاد  يمثّل  واللون األخضر  فقدت حياتها،  التي 
عام  تعّرض  الذي  كيبيك،  مسجد  في  األخضر 
2017 ِلهجوم مسلّح أودى بحياة ستّة من المصلّين.

األوائل  والمسعفين  العائلة  أفراد  دعوة  وتّمت 
الذين حاولوا إنقاذ أفراد العائلة ِليكونوا في طليعة 

الذين يربطون شرائِطهم في سور المسجد.
المشاركة  أراد  إنّه  عاما(   14( أمين  حاتم  وقال 
في التجّمع تكريما ِلصديقته يمنى أفضال وعائلتها، 
وأضاف أّن يمنى ماتت بسبب دينها ولونها، وهو 
أيضا من دينها ولونها، وأحّب أن يُظهر لها كم هو 

قوّي، وأن يعرف العالم لماذا ماتت كما قال.
مسجد  ِلرئيس  الثاني  النائب  العظم  نسيبة  وقالت 
الذي  الطريق  على  عائلتها  مع  سارت  إنّها  لندن 

وقعت فيه الحادثة.

أنا.  الممكن أن أكون  أنّه كان من  المسألة ليست 
كان واحدا ما قالت نسيبة العظم.

ووّجه رئيس الحكومة جوستان ترودو تعازيه إلى 
العائلة وقال إّن الكلمات تعجز عن تخفيف الحزن 
الذي تسبّبت به رؤية ثالثة أجيال من عائلة واحدة 

يموتون أثناء التنّزه في حيّهم.
ال مكان للعنف وال مكان للكراهية في بلدنا

رئيس الحكومة جوستان ترودو
وقال ترودو إّن العنصريّة موجودة واإلسالموفوبيا 
في  مواجهتها  عليكم  يكون  ااّل  وينبغي  موجودة، 
مجتمعاتكم وبلدكم ، وسوف نعمل على مكافحتها، 

أضاف رئيس الحكومة.
الديمقراطي  الحزب  زعيم  سينغ  جاغميت  ودعا 
الجديد المعارض أبناء الجاليات الثقافيّة إلى ارتداء 
الحجاب والعمامة بِفخر وقال إّن محاربة الكراهية 
التشدّد  من  قلقه  عن  وأعرب  جماعيّة،  مسؤوليّة 

والكراهية المنتشرة على شبكة اإلنترنت.
إّن  فورد  دوغ  أونتاريو  حكومة  رئيس  وقال 
في  استهدافهم  تّم  وقد  أبرياء،  أشخاص  الضحايا 

عمل إرهابي بسبب إيمانهم ودينهم.
وخالل االيام التي تلت الجريمة، توافد الكثيرون 
عن  الزهور  وضع  أجل  من  الحادثة  موقع  إلى 

أرواح الضحايا.

جوستـان ترودو : ال مكــان للعنف وال مكــان للكـراهية في بلدنـا

أصدقاء المراهقة الضحيّة يمنى أفضال شاركوا في التجّمع الذي جرى في لندن اونتاريو تكريما 
CBC/MARK GOLLOM :ِلضحايا عائلة أفضال الصورة

عدد من المؤمنين ركعوا للصالة في الشارع خالل التجمع التضامني أمام مسجد لندن مساء أمس
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تخفيف القيــود الصحّية على المســـافرين الحــاصلين على اللقــاح

 	RCI : كندا  

المرحلة  تفاصيل  الكنديّة  الحكومة  أعلنت 
فرضتها  التي  القيود  تخفيف  خّطة  من  األولى 

على المسافرين العائدين إلى البالد.
واعتبارا من منتصف ليل 5-6 تّموز يوليو ، يتّم 
إعفاء المسافرين الذي يحّق لهم بدخول كندا  ، 
الذين أكملوا عمليّة التطعيم، من الحجر الصّحي

كورونا  فيروس  عن  الكشف  اختبار  ومن 
كما  كندا  إلى  أيّام من وصوِلهم   8 بعد  المستجدّ 

ورد في بيان صادر عن الحكومة.
الشخص  يتلقّى  عندما  مكتِمال  التطعيم  ويُعتبر 
اللقاح،  قبل 14 يوما من وصوله، كّل جرعات 
لقاحات، حاصلة  أو مجموعة من جرعات عدّة 

على موافقة السلطات الكنديّة.
عنها  اإلعالن  تّم  التي  الحذرة  اإلجراءات 
التي  المميّزة  الجهود  بفضل  إاّل  ممكنة  تكن  لم 
المزيد من  إدخال  الممكن  الكنديّون، ومن  بذلها 
بعضنا  حماية  في  استمّرنا  حال  في  التعديالت 

البعض وزيرة الصّحة الكنديّة باتي هايدو
مودرنا  و  بيونتيك  فايزر-  لقاحات  وحصلت 
على  جونسون  أند  وجونسون  زينيكا،  أسترا  و 

موافقة السلطات الصحيّة في كندا.
الممكن  أنّه من  بيانها  في  الحكومة  وأوضحت 
تلقّي اللقاح في أّي بلد كان، ويتعيّن على المسافر 
فرنسيّة  بِنسخة  اللقاح،  تلقّيه  تُثبت  وثيقة  إبراز 
انجليزيّة، أو نسخة مترجمة من قبل مترجم  أو 

معتمد.
كشف  اختبار  يجري  أن  أيضا  عليه  زال  وما 
عن الفيروس قبل 72 ساعة من موعد الرحلة، 
اإللكترونيّة  عبر  الصّحي  المعلومات  وتقديم 
الصّحي  ِللحجر  خّطة  وإعداد   ،ArrivCan
الذي  الفيروس  اختبار  نتيجة  كانت  حال  في 

يخضعون له لدى الوصول إلى كندا إيجابيّة.ا
خبراء  أمام  الفيروس  اختبارات  وتتيح 
نسبة  مراقبة  في  االستمرار  العاّمة  الصّحة 
على  تجري  التي  لالختبارات  اإليجابيّة  النتائج 
الحدود، ومراقبة الحاالت المرتبطة بمتحّورات 

كما  الضروريّة  التعديالت  وإدخال  الفيروس، 
أوضحت وزارة الصّحة.

وتبقى اإلجراءات الصحيّة المفروضة إلزاميّة 
على المسافرين العائدين، بما فيها وضع الكمامة 
يوما   14 مدّة  واالحتفاظ  العاّمة  األماكن  في 
بالوثائق التي قدّموها لدى وصولهم، فضال عن 

قائمة باألشخاص الذين تواصلوا معهم.
وتبقى إجراءات الحجر الصّحي الحاليّة سارية 
يُكِملوا  لم  الذين  للمسافرين  بالنسبة  المفعول 

التطعيم.

ويشار إلى أّن الحكومة الكنديّة تتعّرض للمزيد 
من الضغوط من أجل إعادة فتح الحدود.

إغالق  األميركيّين  النّواب  من  عدد  واعتبر 
و  للعلم  يستند  ال  اعتباطّي  قرار  بأنّه  الحدود 

الوقائع والمعطيات العلميّة.
لكّن وزير السالمة العاّمة الكندي بيل بلير أشار 
اإلجراءات  من  تدريجيّة  تخفيف  مقاربة  إلى 
المتّخذة على الحدود، تستند إلى الوقائع واألدلّة 

الصّحة  خبراء  بنصائح  تسترِشد  و  العلميّة 
الكنديّين.

وأّكد الوزير بلير أّن صّحة الكنديّين وسالمتَهم 
الحكومة  به  تقوم  ما  كّل  في  األولويّة  في  هي 

للتصدّي ِللجائحة.
غير  السفر  بتجنّب  الكنديّين  الحكومة  وتنصح 
وتعمل  سالمتهم،  على  حرصا  الضروري 
حكومات  مع  بالتعاون  الحدود  فتح  إعادة  على 
األصليّين  والسّكان  واألقاليم  المقاطعات 
والسلطات األميركيّة حسب قول وزير السالمة 

العاّمة بيل بلير.
المتّحدة  وما زالت الحدود بين كندا والواليات 
مغلقة في وجه السفر غير الضروري منذ آذار 
بين  اتّفاق  بموجب  الماضي،  العام  من  مارس 
ِلجائحة فيروس كورونا  للتصدّي  البلدين يهدف 

المستجدّ.

)راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي	 
 أبو صعب(

وزيرة الصّحة الكنديّة باتي هايدو أثنت على جهود الكنديّين لاللتزام باإلجراءات الصحيّة خالل الجائحة
LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :الصورة
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أعلن وزير الهجرة ماركو مينديسينو في مؤتمر 
صحفي يوم الجمعة 18 من شهر يونيو 2021 
عن خطط لتسريع الطلبات وزيادة عدد الالجئين 

إلى كندا.
وقال إن البالد ستزيد هذا العام عدد األشخاص 
 45000 إلى   23500 من  المقبولين  المحميين 
اإلقامة  طلبات  معالجة  في  أيًضا  وستسرع 

الدائمة.

وعائالتهم  محمي  شخص   40،000 من  أكثر 
يقيمون في كندا في انتظار اإلقامة الدائمة. حتى 
المقيمين  من  أصبحوا   17900 العام  هذا  اآلن 

الدائمين.
قال مينديتشينو: "هناك سبب آخر يضيء ضوء 
الالجئين  مساهمات  وهو   ، ساطع  بشكل  كندا 
يردون  الالجئين  رأينا  "لقد  بعدة طرق.  أنفسهم 
في  حتى  وبلدانهم،  الجديدة  لمجتمعاتهم  الجميل 

أثناء الوباء."
عدد  وزيادة  الطلبات  تسريع  إلى  وباإلضافة 
عن  أيًضا  منديسينو  أعلن  كندا،  إلى  الالجئين 
تعزيز  إن  وزارته  قالت  فقد  أخريين.  مبادرتين 
البرنامج التجريبي لمسارات التنقل االقتصادي، 
الذي تم إطالقه في عام 2018، لن يسمح لكندا 
باستقبال المزيد من الالجئين فحسب، بل "يقلب 

ضحايا  باعتبارهم  لالجئين  النمطية  الصورة 
فقط".

يتعرف الطيار على مواهب ومهارات الالجئين 
من خالل الترحيب بهم من خالل تدفقات الهجرة 
المشروع  بتمديد  الحكومة  قامت  االقتصادية. 

 500 إلى  ما يصل  لقبول  لمدة عامين إضافيين 
متقدم.

لتحسين  جديدة  تدابير  عن  مينديتشينو  أعلن 
من  اإلعفاء  ذلك  في  بما  التجريبية،  العملية 
الرسوم وتسريع طلبات اإلقامة الدائمة، من بين 

أمور أخرى.

أنحاء  جميع  من  الناس  "لجأ  مينديتشينو:  قال 
الفصل  بدأوا  الذين  األشخاص  كندا،  إلى  العالم 

التالي من حياتهم هنا في كندا".

كما أعلن عن المزيد من الدعم لبرنامج رعاية 
الالجئين الخاص في كندا من خالل استثمار ما 
عامين  مدار  على  دوالر  ماليين   3 إلى  يصل 
قوس  جمعية  ذلك  في  بما  منظمات  تسع  لدعم 
 Ads-Up وشبكة   ، فانكوفر  في  لالجئين  قزح 

Canada Refugee Network في تورنتو.
الثالث  المبادرات  عن  مينديسينو  إعالن  جاء 
العالمي هذا األحد يوم  الجديدة قبل يوم الالجئ 

العشرين من شهر يونيو .

من 30،000 الجئ  أكثر  توطين  كندا  أعادت 
العام  في   9،000 من  وأكثر   2019 عام  في 

الماضي وسط الوباء العالمي.
دعم  لمنصة  رئيس  ثاني  أيًضا  كندا  ستصبح 
والحلول  للحماية  الشامل  اإلقليمي  العمل  إطار 
في أمريكا الوسطى والمكسيك في يوليو، حيث 
النساء  وتمكين  حماية  عن  الحكومة  ستتحدث 

والفتيات النازحات.

ارفين جواكين ، الصحافة الكندية	 

وزير الهجرة ماركو مينديسينو: 

كـندا تستقبل 45 ألـف الجئ هذا العـــام

وزير الهجرة ماركو مينديسينو
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تمديد إغـالق الحدود الكـندّية األميـركّية في وجه السفـر غير الضـروري
 	  RCI :  كندا

الكنديّة  الحدود  إغالق  تمديد  كندا  أعلنت 
األميركيّة في وجه السفر غير الضروري حتى 

21 تّموز يوليو.

وغّرد بيل بلير وزير السالمة العاّمة على موقع 
ُمعلنا تمديد إغالق  للتواصل االجتماعي،  تويتر 

الحدود بين البلدين.
الفدراليّة  الحكومة  أّن  بلير  الوزير  وأعلن 
إجراءات  عن  المقبل  األسبوع  مطلع  ستكشف 
الدائمين  والمقيمين  الكنديّين  بِسفر  تتعلّق  جديدة 
المضادّ  اللقاح  جرعتَي  على  حصلوا  الذين 

ِلفيروس كورونا المستجدّ.

وتّم إغالق الحدود بين البلدين في وجه السفر 
غير الضروري في آذار مارس 2020، بموجب 
التصدّي  جهود  إطار  في  البلدين،  بين  اتّفاق 
من  والحدّ  المستجدّ  كورونا  فيروس  ِلالئحة 

انتشار العدوى.
وأبقى االتفاق على حركة التنقّل التجاري وتنقّل 
العّمال الرئيسيّين، ويجري التمديد له شهرا تلو 

اآلخر.
وتتعّرض الحكومة الكنديّة منذ فترة للمزيد من 

الضغوط، من أجل إعادة فتح الحدود.

األعمال  وأصحاب  النّواب  من  العديد  ويدعو 
وحكومة  بايدن  الرئيس  إدارة  األميركيّين 
جوستان ترودو إلى فتح الحدود من أجل إعادة 

إطالق حركة السياحة بين البلدين.
وأعفَت الحكومة الكنديّة في السابع من الشهر 
الماضي ، العبي فِرق االتحاد الوطني للهوكي 

الصّحي ضمن شروط،  الحْجر  الجليد من  على 
المتّحدة  والواليات  كندا  بين  يتنقّلون  عندما 

للمشاركة في نهائيات كأس ستانلي للهوكي.
الِفرق  وطواقم  الالعبين  على  وفرضت 
والخضوع  خاّصة،  بطائرات  التنقّل  الرياضيّة 
الختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ 
من  كّلٍ  إلى  وصوِلهم  ولدى  مغادرتهم  قبل 

البلدين، فضال عن إجراء اختبارات يوميّة.

خالل  ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  وقال 
مؤتمره الصحفي في 18-6، إّن الجائحة لم تنته 
أن  إلى  الحدود  فتح  إعادة  في  يتريّت  وإنّه  بعد، 
يتلقّى 75 بالمئة من الكنديّين على األقّل الجرعة 
منهم  بالمئة   20 ويتلقّى  اللقاح،  من  األولى 

الجرعة الثانية.
يكون  أن  قال،  كما  الحكومة  رئيس  ويتفّهم 
صبر المواطنين قد نفذ، ولكنّه ال يريد تعريض 

المواطنين للخطر.

والمسألة ال تتعلّق بالحماية التي يوفّرها اللقاح، 
لم  الذين  األشخاص  بِحماية  تتعلّق  ما  بقدر 
قال  كما  منه  الثانية  الجرعة  على  بعد  يحصلوا 

جوستان ترودو.

وأشارت الحكومة الكنديّة مطلع حزيران يونيو 
الجاري، إلى أنّها بصدد البحث في خّطة من أجل 
إعادة فتح الحدود تدريجيّا، تتعلّق بصورة خاّصة 
باألشخاص الذين حصلوا على اللقاح، ولكنّها لم 

تحدّد موعدا لها.

أبو 	  مي  إعداد  و  ترجمة  كندا/  )راديو 
صعب(

وزير السالمة العاّمة الكندي بيل بلير أعلن تمديد إغالق الحدود الكنديّة األميركيّة شهرا إضافيّا
LA PRESSE CANADIENNE / JUSTIN TANG :الصورة

الحدود الكنديّة األميركيّة مغلقة في وجه السفر غير الضروري منذ آذار مارس 2020
LA PRESSE CANADIENNE / JONATHAN HAYWARD :الصورة
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للجمعية  العمومية  الجمعية  عقدت 
االجتماعية  الفلسطينية  الكندية 
الخامس  في  اجتماعها   )CPSA(
النتخاب   2021 يونيو  شهر  من 
بالطريقة  جديدة  إدارية  هيئة 
تقدم  حيث   ZOOM االفتراضية 
المرشحون الراغبون في القيام بهذه 
بأنفسهم ومؤهالتهم  المهمة وعرفوا 

وخدماتهم وبرامجهم  االنتخابية . 
 

علنية  انتخابات  جرت  ذلك  وبعد 
من  سبعة  االنتخابات  بهذه  وفاز 
بعد  فيما  اجتمعوا  والشابات  الشباب 
يونيو  شهر  من  عشر  الرابع  في  
المسؤوليات  توزيع  وتم   2021

اإلدارية بينهم على النحو التالي:

الرئيس: نهال الترهوني
نائب الرئيس: سماح رناوي
امين الصندوق: احمد برزق

سكرتير: ليان ملحيس
أحمد  العامة:  والعالقات  اإلعالم 

قريق وباسل الحاطوم 
 المتطوعون والتواصل االجتماعي: 

دانا حسن

في  الفلسطينية  الجمعية  وتعتبر 
مدينة لندن أنتاريو من أقدم وأعرق 
االجتماعية.  العربية  المؤسسات 
من  عشر  التاسع  في  تأسست  حيث 

القرن  1972 من  أكتوبر عام  شهر 
كمؤسسة  رسميا  وسجلت  الماضي، 
أنتاريو  في  ربحية  غير  اجتماعية 

عام 1990. 
جمعية  أنها  على  دستورها  ينص 
تعزيز وحدة  اجتماعية هدفها  ثقافية 
مدينة  في  الكنديين  الفلسطينيين 
احياء  على  والعمل   أنتاريو  لندن 
والتراث  الثقافة  على  والمحافظة 
الفلسطينيين من خالل تنفيذ فعاليات 
المجتمع  إلى  تصل  مختلفة  وأنشطة 
الدفاع  على  لحثه  الكبير  الكندي 
والحرية  والسالم  العدالة  عن 
يهدف  كما  الفلسطيني.   للشعب 
على  العمل  إلى  الجمعية  وجود 
بين  االجتماعية  الروابط  تعزيز 
الكنديين الفلسطينيين في مدينة لندن 
في  الكنديين   والفلسطينيين  أنتاريو 
على  والحفاظ  الكندية،  المقاطعات 
المجتمعات  مع  األخوية  الروابط 

العربية األخرى. 
ومصالح  حقوق  على  المحافظة  و 
عنها  والدفاع  الفلسطينيين  الكنديين 
ومتابعتها، وتقديم المساعدة المناسبة 
الجدد  المهاجرين  للفلسطينيين 
المجتمع  في  واالندماج  لالستقرار 
عام  في  تاسيسها  ومنذ  الكندي. 
مجموعة  إدارتها  على  قام   1972
من األشخاص مدفوعين بإخالصهم 
كانوا  و  ولقضيتهم،  وطنهم  ألبناء 

االهتمام  من  واحد  مستوى  على 
وتحمل المسؤولية. 

االدارية  الهيئة  توجهت  وقد  هذا 
الجديدة بالشكر لجميع أبناء المجتمع 
أنتاريو  لندن  مدينة  في  الفلسطيني 
على الثقة التي منحوهم إياها معربة 
عن املها أن يكون الجميع عند حسن 
بهذه  للقيام  يوفقوا  وأن  بهم  الظن 
المهمة، ودعت الهيئة المنتخبة  كل 
يخدم  عمل  بأي  القيام  يستطيع  من 
للمساهمة  النبيلة  الجمعية  أهداف  به 
ليست  الجمعية  ان  مؤكدة   ، الفعالة 
كل  ولكنها  فقط  اإلدارية  الهيئة  هي 
حب  قلبه  في  يحمل  فلسطيني  فرد 

فلسطين.

إمكانياتها  تضع  البالد(  )جريدة   
اإلعالمية في خدمة الجمعية وخدمة 

كل عمل بنّاء.

  )CPSA( مجلس إدارة جديد للجمعية الكندية الفلسطينية االجتماعية

ليان ملحيس

باسل الحاطوم

نهال الترهوني سماح رناوي

أحمد برزق

أحمد قريق دانا حسن
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كوفيد-19: حملة التطعيم تتقّدم في كندا والمقاطعات تخّفف إجراءات اإلغالق
 	RCI   كندا

تتواصل حملة التطعيم في كندا منذ انطالقها 
العام  من  ديسمبر  األّول  كانون  منتصف 
من  جرعة  مليون   30 إعطاء  وتّم   .2020
في  المستجدّ  كورونا  ِلفيروس  المضادّ  اللقاح 
في  التطعيم  حملة  بيانات  متتبّع  حسب  البالد 
سي بي سي، القسم اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة 

الكنديّة.
ويفيد موقع تتبّع البيانات في سي بي سي أّن 
الجرعة  الكنديّين حصلوا على  بالمئة من   65
األولى من اللقاح، وحصل 14،4 بالمئة على 

الجرعتَين.

ومع تقدّم حملة التطعيم وتراجع عدد حاالت 
تواصل  البالد،  أنحاء  أغلب  في  كوفيد-19 
المقاطعات الكنديّة تخفيف القيود الصحيّة التي 

فرضتها للتصدّي ِللجائحة.
األطلسي،  على  المطّل  الكندي  الشرق  ففي 
المرحلة  بداية  سكوشا  نوفا  حكومة  أعلنت 

الثانية من إعادة فتح االقتصاد في المقاطعة.
الخدمات  رئيس  سترانغ  روبرت  د.  وأعلن 
الطبيّة في نوفا سكوشا تفاصيل المرحلة الثانية، 

في  الداخليّة  الصاالت  فتح  بإعادة  تسمح  التي 
التباعد  على  اإلبقاء  مع  والحانات،  المطاعم 

الجسدي بين الطاوالت.

)المفّرق(  بالتجزئة  البيع  محاّلت  واستأنفت 
العمل بنسبة 50 بالمئة من قدراتها االستيعابيّة، 
وفتحت المقاطعة حدودها أمام الزّوار من باقي 
المقاطعات األطلسيّة الثالث، نيو برنزويك و 
نيوفاوندالند  مقاطعة  و  إدوارد  برنس  جزيرة 

والبرادور.

وأعلنت نيوفاوندالند والبرادور هي األخرى 
مقاطعات  من  الزّوار  أمام  حدودها  فتح  عن 
الشرق الكندّي، وإِلغاء الحْجر الصّحي مدّة 14 

يوما الذي كان مفروضا عليهم.

ونجحت السلطات في نيوبرنزويك المجاورة 
أبناء  بالمئة من   75 في تحقيق هدفها بإعطاء 

المقاطعة الجرعة األولى من اللقاح.
وتوقّع رئيس الحكومة المحليّة بلين هيغز أن 
تتمّكن المقاطعة من تطبيق المرحلة التالية من 
قبل  أي  أواخر األسبوع،  االقتصاد  فتح  إعادة 

الموعد المحدّد.

بعض  إدخال  إدوارد  برنس  جزيرة  وتعتزم 
المقاطعات  من  التنقّل  حركة  على  التعديالت 
الجاري،  يونيو  حزيران   23 في  األطلسيّة 
وتعديالت أخرى للذين حصلوا على جرعة أو 
جرعتَين من اللقاح في السابع والعشرين منه.

وفي أونتاريو، تلقّى 202984 شخصا جرعة 
التطعيم  حملة  لتُسّجل  ساعة،   24 خالل  لقاح 
رقما قياسيّا جديدا يوم الثالثاء15-6 في كبرى 
وحجم  السّكان  عدد  حيث  من  المقاطعات 

االقتصاد.

وقال د. إسحق بوغوش أخّصائي األمراض 
في  اللقاحات  طرح  لجنة  وعضو  المعدية 
أونتاريو، إّن 80 بالمئة من الذين شملتهم حملة 
التطعيم حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح.
أبناء أونتاريو الجرعة  بالمئة من   75 وتلقّى 

األولى من اللقاح حتّى ذلك التاريخ .
ومن المتوقّع أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية من 
إعادة فتح االقتصاد في أونتاريو، عندما يتلقّى 
20 بالمئة من الفئة العمريّة في الثامنة عشرة 
ما  اللقاح،حسب  من  الثانية  الجرعة  فوق  وما 

قال رئيس الحكومة دوغ فورد.
أبناء  من  بالمئة   68،5 تلقّى  كيبيك،  وفي 

المقاطعة الجرعة األولى من اللقاح حتّى ذلك 
التاريخ ، وتلقّى أكثر من 12،6 بالمئة الجرعة 

الثانية.
وباشرت حكومة بريتيش كولومبيا ، تطبيق 
في  اإلغالق  قيود  تخفيف  من  الثانية  المرحلة 

المقاطعة .

الحكومة  رئيس  غادر  أخرى،  جهة  من 
فيه  يقضي  كان  الذي  الفندق  ترودو  جوستان 
أوروبا،  من  عودته  عقب  الصّحي  الحجر 
السبع  الدول  مجموعة  قّمة  في  شارك  حيث 
في بريطانيا، وقّمة الناتو في بروكسيل، وقّمة 

مصغّرة كنديّة أوروبيّة في بروكسيل.

الفندقّي  الصّحي  بالحجر  ترودو  والتزم 
المسافرين  كافّة  على  حكومته  فرضته  الذي 
 12 بعد  الفندق  وغادر  كندا،  إلى  الواصلين 
عن  الكشف  اختبار  أظهر  أن  بعد  ساعة، 
الفيروس الذي خضع له نتيجة سلبيّة، على أن 
يكمل مدّة الحْجر الصّحي14 يوما في المنزل.

بي سي/ 	  الكنديّة/ سي  الصحافة  )وكالة 
راديو كندا/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب(
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أكثـر من 64 بـالمئة من الكـندّيين تلّقوا الجـرعة األولى من اللقـاح
 	RCI : كندا

ويعزو د. توبول هذا االرتفاع إلى الطليعة إلى ما أسماه ثقافة 
كندا.

ويقول في حديث إلى سي بي سي، القسم اإلنجليزي في هيئة 
العلم،  إلى  أكثر  لالستناد  ميّالون  الكنديّين  إّن  الكنديّة،  اإلذاعة 

والتردّد أقّل بشأن اللقاح ومعارضته من األميركيّين.
ويعزو خبراء آخرون تقدّم حملة التطعيم في كندا إلى تضافر 
مجموعة من العوامل، جعلتها في المرتبة األولى من حيث عدد 

الذين تلقّوا الجرعة األولى من لقاح كورونا.
 Our World وتفيد بيانات المنشور العلمّي عالمنا في بيانات
األولى،  المرتبة  من  إسرائيل  أزاحت  كندا  أّن   ،in Data
ونجحت في إعطاء الجرعة األولى إلى 64 بالمئة من الكنديّين، 

في حين بلغ المعدّل 63 بالمئة في إسرائيل.
ويعزو د. إسحق بوغوش أخّصائّي األمراض المعدية وعضو 
لجنة طرح اللقاح في أونتاريو، تقدّم حملة التطعيم، إلى التعاون 
القائم بين الحكومة الكنديّة والحكومات المحليّة في المقاطعات.

لدينا قدرة مميّزة على صعيد إعطاء اللقاحات بسرعة في هذا 

اللقاح، يتّم تطعيم  البلد قال د. بوغوش، وعندما تصل كميّات 
المواطنين بسرعة، على غرار ما يجري حاليّا حسب قوله.

في  عالمنا  العلمي  المنشور  رئيس  ماتيو،  إدوار  لدى  ولكّن 
بيانات بعض التحفّظات.

االستراتيجيّة  إلى  كندا  في  التطعيم  حملة  تقدّم  ماتيو  ويعزو 
التي اعتمدتها، وقضت بإعطاء الجرعة األولى من اللقاح إلى 
أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتأخير موعد إعطاء الجرعة 

الثانية، كما ورد في رسالة إلكترونيّة إلى سي بي سي.
إلى  األولى  الجرعة  من  نسبة  أدنى  كندا  لدى  أّن  يعني  هذا 

الثانية من اللقاحات في العالم كتب إدوار ماتيو في رسالته.
لكّن حماية قسم أكبر من المواطنين من خالل الجرعة األولى 
من اللقاح ساعد في السيطرة على الموجة الثالثة ودفعها نحو 

األسفل في كندا حسب بعض الخبراء.
وكانت حملة التطعيم بطيئة في بدايتها في كندا، ولم تتعدّ نسبة 
الذين تلقّوا الجرعة األولى من اللقاح الـ4 بالمئة من السّكان في 
آذار مارس الفائت، مقابل 4،7 بالمئة في فرنسا، و5،1 بالمئة 
في ألمانيا، و 15،2 بالمئة في الواليات المتّحدة و 55 بالمئة 

في إسرائيل.
وتسارعت وتيرة التطعيم في كندا في الشهر التالي، كما قال 

رئيس عالمنا في بيانات إدوار ماتيو.
ألف   180 من  اللقاح  تلقّوا  الذين  من  اليومي  العدد  وارتفع 
من  بالمئة   1 يعادل  ما  أي  شخص،  ألف   375 إلى  شخص 
مجموع السّكان كما قال ماتيو، ما جعل كندا في الطليعة بين 
مجموعة الدول السبع، ووضعها على قدم المساواة مع الواليات 
المتّحدة التي بلغت ذروة التطعيم منتصف نيسان أبريل الفائت.

وأضاف ماتيو أن الحملة مستمّرة على وتيرتها دون أّي مؤّشر 
على التباطؤ.

ويثني د. إسحق بوغوش على أداء الحكومة الكنديّة في شراء 
كما  حاليّا  منها  الجرعات  ماليين  كندا  تتلقّى  التي  اللقاحات، 

يقول.
نهاية  لقاح  جرعة  مليون   55 كندا  تتلقّى  أن  المتوقّع  ومن 
الشهر المقبل حسب ما قالت أماندا أناند وزيرة الخدمات العاّمة 

والتموين في الحكومة الكنديّة.

)سي بي سي/ مارك غولوم/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب(	 
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د. كيتي وتـد 	 

صعوبات وتحديات المراهقين 
في المجتمـع الغــــــربي

"ابنتي تخجل من مرافقتي لها بسبب لبسي 
المتدين فأنا أرتدي الجلباب األسود وهو ما 
بالوطن وتريدني  اعتدت عليه من وجودي 

أن أستبدله بثياب أكثر غربية وملونة" 

والده  يتحدث  عندما  بالحرج  يشعر  "ابني 
باالنكليزية في المحالت العامة ألنه ال يتقن 

اإلنكليزية"

يتمادى  ولحوح،  الغضب  سريع  "ابني 
أن  يريد  يحترم سلطتنا وال  اجاباته وال  في 

يخضع ألفكارنا ويعتقد أننا رجعيون"

الوجبات  تناول  يحبون  "أوالدي جميعا ال 
الشرقية التي أعدها ويمتنعون عن االنضمام 
الينا ويفضلون الساندويشات السريعة وطبعا 

االكل الجاهز من المطاعم"

غرفتها  في  نهارها  معظم  تقضي  "ابنتي 
الينا  تنضم  وال  طبعا  أجهزتها  بصحبة 
للعودة  بعدها  وتسرع  الطعام  وقت  اال 

للمسلسالت والفيديوهات"

"ابنتي متمردة وال تقبل أي نصيحة. تناقش 
كل الوقت وتعترض وال تتحمل أي مالحظة 
بأنها  الكندية وأشعر  بأم صديقتها  وتقارنني 

تضيع مني وال أعرف كيف أصل اليها"

الواقع
األبناء بعالم واألهل بعالم

الغرف مع أسرارهم: ال رقابة  األبناء في 
يصادقون  من  على  وال  يشاهدون  ما  على 
الوقت  على  رقابة  وال  يتحدثون  من  ومع 

الذي يضيعونه على األلعاب والسخافات
مع  خاص  أيضا  عالم  لديهم  أصبح  األهل 
هروب  هو  اليه  واللجوء  الخلوي  الهاتف 
واضح من ضغوطات الحياة وهموم األوالد 

واألسرة.
بسرعة،  االستقاللية  يريدون  األبناء 
يريدون  السلطة،  يريدون  الحرية،  يريدون 
النحو  رسم مستقبلهم واستغالل وقتهم على 

المريح لهم.
التجربة  في  والرغبة  كثيرة  المغريات 

الشباب  عند  بالذات  تكبر،  للممنوعات 
كبير:  عليهم  االجتماعي  والضغط  الصغير 
العالقات  الحفالت،  المخدرات،  التدخين، 

الجنسية، الشرب والسهر 

ليس  التربية عند جزء  مهارات االهل في 
بعمر  تزوج  كبير  جزء  محدودة:  صغير 
)بالكاد  متواضعة  العلمية  وخلفيتهم  صغير 
أنهوا المرحلة االبتدائية( والنماذج التي كبروا 
تربوية عديدة:  اخطاء  أيضا مارست  عليها 
عنف  التعامل،  في  وصرامة  كبيرة  شدة 
مثيرات  خانقة،  سيطرة  وجسدي،  كالمي 
بسبب عدم  أو  الفقر  بسبب  محدودة  تربوية 
المغيبة  التربوية  )كالقصة  الهميتها  الوعي 
التوعوية  والتجارب  التعليمية  واأللعاب 
والحديث  والشرح  الحوار  وفقدان  المحفزة 

التوعوي(

أنماط  ولكن  لكندا  بأجسامهم  األباء  هاجر 
هو  ما  الشرقي  ومن  شرقية.  كلها  التفكير 
ولكن  عنه  التنازل  يمكن  وال  وغاٍل  جميل 
الهدرة  والقاسي.  والمتخلف  البالي  منه 
فرصة للتعلم وإلضافة الجديد المفيد المعتدل 

المناسب للقيم الدينية. 

ان لم يتغير االهل فلن يتغير األبناء! 
بالسيارة  فالتنقل  سيارة  نقود  كيف  نتعلم 

أصبح هاما جدا في وقتنا! 
ونتكلف  السياقة  على  ليدربنا  معلما  نختار 
بالدروس وبرسوم االمتحانات ونتكلف بثمن 
بذلك  ونقوم  وبتأمينها  وبتصليحها  السيارة 

ألن قيادة السيارة مهمة.

قيادة  األهم  وما  األسرة؟  قيادة  عن  ماذا 
على  التدرب  األسرة؟  قيادة  أم  السيارة 
التربية  مهارات  اتقان  أم  االمنة  السياقة 
التوجيه  وآليات  المشاكل  وحل  والحوار 

والتدريب المناسبة لألبناء؟

اللقاء  والى  التساؤالت  هذه  مع  أترككم 
بالمقالة القادمة

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

بعد ان سفك الدم الفلسطيني من جديد في غزة 
هبت  الغاشم  الصهيوني  الطغيان  ايدي   على 
مجموعة من الشباب الفذ في مدينة لندن للعمل 
المكلومين  صوت  إلسماع  ملل  أو  كلل  دون 
والعالم،  كندا  في  السياسة  لرجال  غزة،  في 
وبالتفاعل مع كافة وسائل التواصل االجتماعي 
عنق  للْوي  وتدليسهم  الصهاينة  كذب  لكشف 
جديدة  وسائل  باستخدام  قاموا  حيث  الحقيقة 
المدجن  المبرمج  الغربي  العقل  مع  تتناسب 
المغرق في الذاتية بطرق يفهمها بعد مظاهرة 
بالعدوان الصهيوني على غزة  صاخبة نددت 

الجريحة.  
مع  بإنصاف  اإلعالم  وسائل  تتفاعل  لم 
الشباب  لندن  شرطة  حذرت  كما  المظاهرة 
بأنهم سيقومون باعتقال كل من سيقوم بخرق 
قوانين التجمهر السارية للحد من انتشار الوباء. 
بالعمل سريعا على وضع  الواعد  الشباب  قام 
في  استشهد   بديلة  إلسماع صوت من  خطة 
غزة إلى زوار المتنزهات العامة تحت عنوان 
يافطات  حيث وضعت  الحب"  مع  غزة  "من 
ازهقت  الذين  لألطفال  وبيانات  تحمل صورا 
ارواحهم دون ذنب بصواريخ جيش االحتالل  
اآليسكريم  بتوزيع  الشباب  وقام  اإلسرائيلي، 
على كل من اقترب من الصَور يجيبون على 
األسئلة ويناقشون معهم قضية فلسطين العادلة.

 
لكل من يعترض: اقعدوا مع القاعدين 

تلقيت  انني  لم اكن ألكتب هذه السطور لوال 
مقدسي  وصديق  أخ  من  أغضبتني  رسالة 
بتوزيع  الشباب  يقوم  ان  مستهجنا  يعترض 
اآليس كريم تحت عنوان "مع الحب من غزة" 
والذي اعترض من قبل على استخدام الكلمات 
المنازل  امام  توضع  لوحات  على  المكتوبة 
تحمل سمات يمكن تتبعها على منصة هاشتاغ 
كونها تصور القضية الفلسطينية مسألة إنسانية 

وليست دينية من وجهة نظره.

أتفق  ال  جدلية   قضية  الناقش  هنا  ولست 
معها، لكن يهمنا أن نعرف ان شريحة كبيرة 
خطوة  لكل  والمعارضين  المثبطين  من  جدا 
الفلسطينية  القضية  عن  التوعية  لنشر  إيجابية 
هم ممن يعيشون بيننا ويتحدثون بلساننا سواء 
او  دينية منعزلة  ثقافة  تنبع عن  ارأؤهم  كانت 

غير دينية أو حزبية ضيقة .
جلست افكر في صورة الرد على هذا الصديق 
نحاول  ما  كل  تسخف  التي  رسائله  يالئم  بما 
القيام به حيث عملت شخصيا على القيام بجمع 
غزة   قطاع  الى  ليرسل  دوالرا    9260 مبلغ 
 – وتم  أطفاله.  على  الهدايا  وتوزيع  لشراء 
لألطفال  وأحذية  مالبس  شراء   – لله  والحمد 
نقدية  وهدايا  المستشفيات  في  لألطفال  وهدايا 
للمعوزين. وحتى كتابة هذه السطور بلغ عدد 
وما  طفال،   157 الهدايا  تلقوا  الذين  األطفال  

ألطفال  للوصول  مستمرا  المشروع  يزال 
أخرين ان شاء الله. ونسأل الله أن يعيننا على 

أن نرجع لهم فرحة  العيد التي سرقت منهم.

جيل النصر 

تسعى آلة العدوان الصهيوني الى كسر إرادة 
المقاومة وتعزيز ثقافة االستسالم واقتالع اي 
وألقي  غزة  اطفال  نفوس  في  لالمل  بصيص 
الصواريخ  من  كمية   يوما   11 خالل  عليهم 
مزلزلة إلرهابهم  أصواتا  احدثت  االرتجاجية 
بطريقة غير مسبوقة وفق ما كنت اسمعه من 

أهلنا هناك في اثناء العدوان.
وإحياء  أهلنا  مع  والتواصل  النفسي  الدعم 
االمل في نفوس الصغار منهم خاصة، مسألة 
جيل  هو  الجيل  هذا  الن  التأجيل  تحتمل  ال 

النصر المؤزر بإذن الله.

مطلقا  يعلق  لم  الذي  لصديقنا  وعودا 
إلبداء  جاهز  دوما  فهو  التبرع  مسألة  على 
ممن  كثير  مثل  فقط  والتسخيف  االعتراض 
عاليا  الصوت  يرفعون  وتجدهم  بيننا  يعيشون 
ولالسف  منتدى.  كل  في  الجوفاء  بالشعارات 
أتلقَّ مكالمة واحدة ممن يتصدرون واجهة  لم 
الجمعيات الفلسطينية او العربية والذين ارسلت 
لهم الدعوة للتبرع لمناقشة المسألة اوالقول بان 

لديهم برنامجا مشابها للدعم.

خجولة  رسالة  تلقي  أسعدني  كم  المقابل  في 
ممن تبرع بعشرين دوالرا وهو يكتب رسالته 
بأكثر  يتبرع  أن  يقدر  ال  كونه  استحياء  على 
من ذلك. وهناك من تبرع بالف دوالر واتبعها 
بالفي دوالر ومن ثم بالف ثالثة حتى رجوته ان 
يتوقف عن التبرع فهذا الجهد يجب ان يكون 
جهدا جماعيا يعكس وحدة مجتمعنا الفلسطيني 

والعربي في أجواء صعبة  تمر بها غزة.

الشباب هم من يقودون القاطرة اآلن 

بمنعطف  اليوم  تمر  اونتاريو  لندن  مدينة   
الجاد  العمل  فيه شباب مؤهلون  مهم  يتصدر 
والعقل  والعلم  الحكمة  من  ويملكون  والخالق 
واألدوات التي ال تتوفر لدى الرعيل األول – 
وانا من بين هؤالء – ويجب أن يعطوا الحرية 

الكاملة  إلدارة السفينة دون تدخل من أحد .
الجمعية  العمل مع  له  لقد حاول كل من سبق 
القيام  بنيّة صادقة ورؤيا محدودة،  الفلسطينية 
دون  هناك   ومرة  هنا  مرة  إيجابية  بأعمال 
لإلصرار  الكاملتين  والعزيمة  اإلرادة  توفر 
بهم  يلحق  من  تمكن  أساسية  بنية  تكوين  على 
من بعدهم من تشييد ركائز تجمع افراد األسر  
الفلسطينية حولهم  وكان الشباب الطموح ينظر 
ادارة  لكل  المتكرر  النهج  مستغربا  بعيد   من 
جديدة تأتي حيث تستخدم االدوات ذاتها والتي 

تقود حتما إلى النتائج ذاتها واستقر في نفوس 
الشباب انه ال يصلح العطار ما أفسد الدهر.

تستوِل  لم  فلسطين  على  الصهيونية  الهمجية 
بل  فحسب،  السكان  وتطرد  األرض  على 
الفكر وهو  افرادا مشوهي  انتج   خلقت مناخا 

باختصار ما يراه الشباب حولهم .
الشباب  دولة ورجال، وهذا زمان  لكل زمان 
لغة عصره  يفهم  متجددا  وفكرا  حيوية  المتقد 
وامنحوهم  أيديهم  .. شدوا على  ادواته  ويملك 
تغتالوا  ان  واياكم  بالرشاد  لهم  وادعوا  ثقتكم 

االمل.
الشباب  استخدمه  الذي  الفيديو  رابط  وهنا 

تحت عنوان من غزة مع الحب :

https://www.instagram.com/
t v / C P W O Q b l p 3 P Y / ? u t m _

medium=share_sheet

ناشط مجتمعي –  )من كتاب البالد( لندن 	 
أنتاريو

يوسف محمد الحاطوم	 

اطفال غزة يتسلمون الهدايا
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لمـاذا الثــأر من الـرموز العّبــاسية في العـراق؟

أ.د. سـيـّار الجميل	 

الحالي  العراقي  السياسي  النظام  بال  يهدأ  لن 
المرتبطة  الحضارية  العراق  معالم  بتدمير  إال 
إلى ارتباط النظام بنهج  بتاريخه الزاهر، نظراً 
الغلو والثارات الذي تقوده إيران مع حقد أسود 
منذ  التاريخية  وذاكرته  العراق،  رموز  على 
قوات  منعت  لقد  مضت.  سنة  ألف  من  أكثر 
نصب  تدمير  في  عصاباٍت  محاولة  األمن 
مؤّسس بغداد، الخليفة أبو جعفر المنصور، في 
مسلّحة  مجهولةٌ  عصاباٌت  وهي  بغداد.  كرخ 
بالفؤوس والمطارق، جاءت لهدم النصب الذي 
كان صّممه الفنان خالد الرحال، والنصب رأس 
استفزازاً  كان  عليا.  قاعدة  على  يقف  برونزي 
غير مبّرر أثار عواطف العراقيين والعرب. بعد 
أيام، خرج علينا أحد شيوخ الشيعة اإليرانيين، 
مهدّداً بدعوتِه إلى تدمير جامع اإلمام أبي حنيفة 
واصفاً  ببغداد،  األعظمية  في  ومرقده  النعمان 
إياه بأبشع الصفات. وهذه نائبة أخرى في سلسلة 
إثارة فتن كبرى، ذلك أّن أتباع مذهب أبو حنيفة 

هم األغلبية في العالم اإلسالمي.
العراق  احتالل  منذ  "المحاوالت"  هذه  بدأت 
رموز  مثلّت  نصب  عدة  دّمرت  إذ   ،2003
المنصور  تمثال  ومنها  التاريخ،  في  العراق 
وغدت  إصالحه،  أعيد  وقد  وغيرها،  نفسه 
والقاذورات.  للنفايات  مأوى  النصب  ساحات 
هكذا، ستبقى الهجمة مستمّرة ضدّ كّل الرموز، 
حتى تدميرها بالكامل، وسيزداد العراق انقساماً 
اجتماعياً وتاريخياً، إذ كان منقسماً منذ أكثر من 
إلى  المذهبي والطائفي  الغلو  ألف سنة، ويصل 
أقصى مراحله في أزمنة، ثم يخمد في أخرى. 
العراقيين غير  الذي جعل  الحقيقي  السبب  وهو 
منسجمين أبداً في ما بينهم، كونهم غير مّوحدين 
في الرؤية إلى تاريخهم ورموزه، والتاريخ عند 
أغلبهم قد تّحول إلى "عقيدة" يغالون فيها كثيراً 

على حساب العقائد األخرى.
لم يكن المنصور وال غيره من الحكام والخلفاء، 
مالئكة، فأغلبهم مارس القّوة أو القسوة، واجتهد 
جماعاٍت  من  عنتاً  القى  أن  بعد  حكمه،  في 
وانتفضت عليه أخرى، ولكن ال يمكن أبداً الثأر 
ضدّهم بعد مئات السنين، أو وصفهم بالمجرمين 
)كذا(، بعيداً عن ذكر المنجزات الحضارية التي 
كان لها تأثيراتها في العالم كلّه. وال يمكن أليّة 
غلّواً  تمارس  أن  البالد  حكم  لها  قيّض  طائفٍة 
ومحو  وإقصاءه  اآلخر  الطرف  ضدّ  وتعصبّاً 
وال  إرادته.  وكسر  منجزاته  وتجاهل  رموزه 
يمكن تصدير الغلو الطائفي إلى العالم اإلسالمي 

والعالم كلّه بوسائل استفزازية. وفي مناسباٍت ال 
ليَس  العراق  أّن  كما  للعالم.  بالنسبة  شيئاً  تعني 
كي  واحد،  طرٍف  باسم  مسّجالً  عقاراً  أو  ملكاً 
أهله،  لكّل  ملك  فهو  هواه،  على  به  يتّصرف 
أحدهم  رموز  احترام  جميعاً  العراقيين  وعلى 

اآلخر وأماكن عبادتهم وعتباتهم.

الحقيقي  المؤسس  المنصور  جعفر  أبو  يعدّ 
 -  714( بين  وعاش  العظيمة،  العباسية  للدولة 
 -  754( هـ   158  -  136 بين  وحكم  775م(، 
775م(، وكان من أهم البناة في التاريخ، وسّمي 
"داهية العرب" أكثر من ربع قرن: أربع سنوات 
و22  الفراتية  الجزيرة  وإقليم  للموصل  كواٍل 
أعظم  ومن  عظيمٍة.  إلمبراطوريٍة  خليفة  عاماً 
منجزاته تأسيس )وبناء( مدينة بغداد المستديرة 
فضال  السالم،  مدينة  وسماها  للدولة،  عاصمة 
وتعزيز حكم  الدولة،  قّوة  إرساء  في  دورِه  عن 
حكم  ضدّ  العباسية  الثورة  نجاح  بعد  ساللته 
األمويين، وتحالَف العلويون معهم، باعتبار أن 
الطرفين من آل البيت. ونجحوا في القضاء على 
األمويين قضاًء مبرماً وإبادتهم عن بكرة أبيهم. 
وأخذ  إرادتهم  فرض  في  العباسيون  وانتصر 
الذين  العلويين  وبين  بينهم  العداء  فبدأ  الحكم، 
أخرجوهم من ملّة آل البيت، علماً أّن العباسيين 
كان  حين  في  الرسول،  عم  العباس  أحفاد  هم 
وعليه،  طالب.  أبي  بن  علي  أحفاد  العلويون 

الخالَف سياسٌي على الحكم بالدرجة األولى.
دور  بفعل  العباسيين  ضدّ  الخصام  تأّجج 
أبا  المنصور  وقتل  اإليرانيين،  الخراسانيين 
العلويين  يحّرض  كان  الذي  الخراساني  مسلم 

ثارت  أن  فكانت  العباسيين،  من  لالقتصاِص 
المنصور  أخمدها  والتي  ضدّهم،  خراسان 
التمّردات  فكثرت  بقّوة،  الهاشمية  معركة  في 
المنصور  ضدّ  إيران  من  متعدّدة  أماكن  في 
سلطته،  ولتوطيد  بعده.  من  العباسيين  وضدّ 
الجديد  اإلمبراطوري  المقر  المنصور  أسس 
قلب  في  بغداد  السالم  مدينة  القصر  ومدينة 
الحضاري  لها دورها  اإلمبراطورية، وسيكون 
للثقافة  معقالً  وغدت  الوسطى،  العصور  في 
بسكان  مأهولةً  وكانت  العربيتين.  والحضارة 
من مختلف األديان والثقافات قصدوها من كّل 
العالم. وبضمنهم األقليات المسيحية والزرادشتية 
العربية،  باللغة  معهم  التواصل  وتّم  واليهودية، 
مدينة  وغدت  وجامعاتها،  مدارسها  وكثرت 
عظيمة في العالم. واتبع المنصور سياسة قوية 
مع  التفّكك  من  الدولة  على  الحفاظ  في  وأمنية 
اإلمبراطوريات  أثرى  من  وغدت  مؤسساتها، 
في العالم. كان حكمه سلميًا إلى حدّ كبير، حيث 
والزراعة  الداخلية  اإلصالحات  على  رّكز 
ورعاية العلوم، فغدت بغداد مركًزا عالميًا للتعلم 
والمعرفة تحت حكم العباسيين. وكان المنصور 
العلوم واللغات، وشّجع  في  نفسه عالما متبّحراً 
والرياضيات  الفلك  علم  في  وكتب  الترجمة، 
بالسريان، وخصوصا  واهتّم  والفلسفة،  والطب 
آل بختيشوع من األطباء. وفي الوقت نفسه، كان 
غريمه اإلمام جعفر الصادق عالما بالرياضيات 
والفلك أيضا، وقد درس على يديه مخترع علم 

الجبر، جابر بن حيان.
عّزز المنصور عالقاته الدبلوماسية مع الصين، 
وفرض الضرائب على البيزنطيين، وتحالف مع 

الكارولونجيين في فرنسا. ولّما مات قرب مّكة، 
تعّمدوا أن يضيعوا قبره خوفاً من نبشه والعبث 
بعظامه. عند موته، كانت خزينة الخالفة تحتوي 
دينار!  مليون  و14  درهم  مليون   600 على 
المنصور، وهو على فراش موته: ضّحينا  قال 
باألرواح من أجل مجرد حلم! نصح المنصور 
تنم،  "ال  قائال:  الدولة  شؤون  في  المهدي  نجله 
عندما  ألنه  الخالفة.  قدوم  منذ  ينم  لم  أباك  ألن 
يحّل النوم على عينيه، تبقى روحه مستيقظة". 
وقال أيضا: "من ليس له مال فليس له رجال، 

ومن ليس له رجال يشاهد أعداءه يكبرون".
لقد وّسع اإليرانيون شقّة الخالف بين العباسيين 
جعفر  لإلمام  الحكم  أرادوا  الذين  والعلويين 
وصل  وقد  علي.  نسل  من  كونه  الصادق، 
المنصور  قمعها  التي  الثورة  حد  إلى  الخالف 
اتهموا  الذين  العلويين  وهزم  762-763م  في 
يُثبت  للصادق فمات، ولم  السم  بدّسه  المنصور 
التاريخ،  ذلك  ومنذ  التهمة!  هذه  صحة  أحدٌ 
كان المنصور وساللته محّل حقد وكراهية من 
الذين اعتبروه  الشيعة عموماً، باستثناء الدروز 
أحد أئمتهم المقدّسين! وسواء اتفقنا أم اختلفنا في 
طبيعة حكم المنصور أو في طبيعة وجود مذهب 
النعمان أو غيرهما، فقد كان ألولئك  أبو حنيفة 
تاريخهم وقوة منجزهم. ولم تزل آثارهم راسخةً 
في مجتمعاتنا، فليَس من السهل أبداً أن تفرض 

إرادتك لمحو رمزيتهم من الذاكرة التاريخية.

عراقي 	  وكاتب  جامعي  واستاذ  اكاديمي 
في  مقاالته  ينشر  كندا    – مسيساغا  في  مقيم 

)العربي الجديد( اللندنية

رافعة ترفع تمثال أبو جعفر المنصور بعد ضربه في انفجار في بغداد )19/ 10/ 2005/فرانس برس(



مجزرة لندن ... واالختبار األصعب لكندا والجالية اإلسالمية!!

د. محمد سعد الـدين	 

واألمنية  السياسية  القيادات  أمام  تكن  لم 
القليل  سوى  اإلسالمية  الجالية  ومعها  الكندية 
كان  فاألمر  خياراتها،  إلعالن  الوقت  من 
مفاجئا وغير مسبوٍق بتاريخ البلد الوديع .. بعد 
أن  يمكن  ما  أسوأ  االرهابي  القاتل  اختار  ان 
يفعله مجرم  لقتل عائلة مســالمة بهمجية غير 
مسبوقة ... كانت تلك الليلة ربما االصعب على 
ربما  بل  اونتاريو،  لندن  الهادئة،  المدينة  هذه 
كانت منعطفا خطيرا في تاريخ كندا الحديث  .

الكارثية  النتيجة  المجرم ورغم  رغم وحشية 
باستشهاد أربعة من هذه العائلة الفاضلة وإصابة 
الطفل الوحيد الناجي، اال ان ما حدث بعد تلك 
أثبتت  متالحقة  أحداث  من  اإلرهابية  العملية 
واألمنية  السياسية  بمنظومتها  كندا  ان  ربما 
ومجتمعها المتماسك تستحق بالفعل ان تصنف  
والعدل  المساواة  تحقيق  في  الدول  مقدمة  في 
واصولهم  طوائفهم  بكل  مواطنيها  واحترام 
رغم وجود أقلية يمينية متطرفة إرهابية تعمل 

بخبث  على تغيير بوصلتها وهويتها .
هرع القادة السياسيون بال استثناء الى المدينة 

اجتماع  بعيد  الجريحة  الفئة  لمواساة  البعيدة  
طارئ عاصف بالعاصمة البعيدة ... بل حضر 
المعارضة   من  وخصومه  الوزراء  رئيس 
عن  بعيدا  األولى  للمرة  ربما  معا  ليجلسوا 
وليستمعوا  الصــاخبة  السيـاسية  الحلبات 
وصـرخة  المتـألمين  وجع   الى  جميعـــا 
الـمجروحين بكـــــل تـواضع ... وقف الجميع 
طويلة  لساعات  المنكوبة  المدينة  مسجد  امام 
رغم الحر الشديد ينصتون بأدب جم الى القرآن 
الكريم بلغة ال يفهمونها وهو يُتلى على أرواح 
المكلومين  بهدوء  الجميع  تنافس  الشهداء... 
دون  الضحايا  مع  والتعاطف  المجرم  إلدانة 
محاولة تسجيل نقاط سياسية أو مناكفات جدلية 
المنتشر  الكندي  الوطني  التلفزيون  ان  بل 
صوته  أعطى  وعرضها  البالد  طول  على 
لوجهاء الجالية للتعبير عن مخاوفهم ومطالبهم 
وخصص ساعتين ونصف لنقل التأبين مباشرة  
وقراءة القرآن ورفع األذان ليشارك الكنديون 
بكل مشاربهم واديانهم هموم وأتراح شركائهم 

بالوطن، المسلمين.

اختار اهل المدينة بعفوية  مكان الحادث األليم 
ليكون مزارا يعبرون من خالله بوضوح  عن 
واالعتداء  المسالمين  إلرهاب  التام  رفضهم 
ليال  والشموع  الورود  عليه  وأغدقوا  عليهم 
نهارا بل سارعوا إلى تجميع التبرعات للطفل 
ويزيد  دوالر  المليون  تجاوزت  حتى  الناجي 

خالل ساعات .

وبالمدينة  بكندا  والعربية  االسالمية  الجالية 
أصيل  جزء  انها  بحق  أثبتت  األخرى  هي 
المتنوع   المجتمع  هذا  في  بفاعلية   مساهم 
الـدينية  جذورهـــا  عن  تتنــازل  أن  دون 
قادتها فهم قوانين بالدهم  أتقن   ... وحقوقهـــا 
لم   ... سقفهـــا  ضمن  والتحـرك  العادلة... 
يخرجهم عن اتزانهم صعوبة المشهد ... رفعوا  
القوانين  من  مزيد  باتجاه  للدفع  عاليا  الصوت 
الضامنة لحماية االقلية المسلمة والعربية دون 
أن يرتكبوا تجاوزا واحدا بالقول او بالفعل بل 
ان الحادث اإلرهابي أثبت أن نضوج والتزام 
مثاال  ربما  أضحى  وعامتها  بقيادتها  الجالية 

يحتذى به  في أوقات الشدة  .

السلطات الكندية بمقاطعة أونتاريو الصارمة 
أصدرت   19 بالكوفيد  الخاصة  القواعد  بتنفيذ 
واهل  الجالية  ألبناء  قليلة   لساعات  إستثناء  
المدينة لتأبين الشهداء فتجمع عشرة آالف منهم 
او يزيد بدال عن الحد األقصى للتجمع والذي 
تؤكد  بادرة  اليزيد عن عشرة أشخاص!! في 
أن القوانين الصارمة في بلد القانون قد  تنحني 

أمام قيمة اإلنسان في حياته ووكرامته بعدها.

هو  سارع   بكندا  األكبر  اإلقليم  محافظ 
أيام حزنا  لثالثة  بتنكيس األعالم  االخر وأمر 
األصول  ذات  المغدورة  العائلة  فقدان  على 
الى  الحياة  إعادة  يستطيع  احد  ال  الباكستانية. 
زال  ما  الفارق  ولكن   ... أجلهم  انتهى  من 

هائال بين دول تعتبر خسارة النفس غدرا حدثا 
يستحق زلزاال سياسيا وتكريما شعبيا ورسميا 
دول  وبين  دينه  أو  المغدور  أصل  كان  مهما 
بالبراميل  شعوبهم  يقصفون  حكامها  زال  ما 
المتفجرة وأخرى  ما زالت تتعامل مع إنسانها 

حسب أصله او مذهبه.

جرس  بمثابة  كان  األليم  الحادث  أن  شك  ال 
الشر  بهم  يريد  من  هناك  بأن  للجالية  إنذار 
كله، وال شك كذلك ان الخيار األمثل للتعامل 
مع هؤالء المتطرفين الشاذين هو عزلهم عن 
األغلبية الساحقة من المجتمع المتسامحة دون 
يشاركنا  من  على  وارهابهم  تطرفهم  تعميم 

الكثير من المبادئ النبيلة والقيم األخالقية.

الحكمة تقتضي العمل بهدوء وعدم االنجرار 
المسربة  الفيديوهات  بعض  خلف  سريعا 
واالخبار المضللة ربما عمدا من قبل أطراف 
بين  الكراهية   وتعميم  الفتن  تأجيج  الى  تعمد 
وكذلك  شكر   ... بالوطن  و شركائهم  الجالية 
الراقية  السياسية  المنظومة  أركان  وتقدير كل 
مواربة  بال  العلة  تشخيص  إلى  التي سارعت 
تضميد  و  بالمصطلحات  تالعب  او 
جراحنــا ... والعمل معهم يدا بيد مع  تقديم 
المقترحات الكفيلة  لردع اإلرهابيين اليمينيين 

وعزلهم  بصوت عاٍل وموحد ووأد الفتنة.

طبيب كاتب من اسرة )البالد(	 
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خالل أسبوع واحد، أصدرت أربع منظمات 
النظام  استمرار  عن  وبيانات  تقارير  دولية 
واجه  المتظاهرين.  واستهداف  بقمع  العراقي 
األولى  بطريقتين،  الموثقة  التقارير  النظام 
والثانية اطالق رئيس  والتجاهل  الصمت  هي 
الوزراء مصطفى الكاظمي وعودا جديدة الى 
أن زار مدينة الناصرية، جنوب العراق، يوم 

السبت الماضي.

البد أن الكاظمي توقع أن يستقبل بالهوسات 
الشعبية، وربما اطالق النار في الهواء، ترحيبا 
بزيارته الناصرية، جنوب العراق، خاصة وأن 
وهو حدث  تدشين جسر.  هو  الزيارة  غرض 
المشاريع  زمن  في  فعال،  تحقق  ما  إذا  نادر، 
»الفضائية« أي االفتراضية، والفساد المستدام. 
الذين  المنطقة  سكان  من  المحتجين  أن  اال 
لمطالبهم  االستماع  عدم  من  األمرين  عانوا 
واالرهاب  األساسية،  الخدمات  يخص  فيما 
الحكومي المتمثل بالتهديد واالختطاف والقتل، 
حاصروا الكاظمي مطالبين بالكشف عن قتلة 
الحراك  في  والمحتجين  السياسيين  النشطاء 
الشعبي الموحد، الذي تجدد يوم 25 أيار/ مايو، 
تضامنا مع بغداد وبقية المدن، تحت شعار » 
متظاهر   565 بأصوات  هاتفين  قتلني؟«.  من 
أكتوبر  تشرين/  انتفاضة  انطالق  منذ  قتل 
2019، باالضافة الى عشرات النشطاء الذين 

أغتيلوا » على يد مجهولين«.

األمنيين،  بحراسه  محاطا  الكاظمي،  هرب 
موكبه  رشق  المحتجين  من  عدد  بدأ  أن  بعد 
بالحجارة وليس الرصاص الحي الذي تستخدمه 
»القوات االمنية« ضد المحتجين، بأمرة القائد 
العام للقوات المسلحة، أي الكاظمي، الذي كان 
على رأس قائمة وعوده، عند تسلمه السلطة، 
تشكيل لجنة للتحقيق بمحاكمة المتورطين في 
دُفنت  كالمعتاد،  والناشطين.  المتظاهرين  قتل 
اللجنة تحت ركام المآسي اليومية التي يعيشها 
المواطن. ولم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى 
سلسلة  الى  المتظاهرين  قتل  واضيف  اآلن. 
المنظمات  تعاود  التي  واالنتهاكات  الجرائم 
بتاريخ  التذكير  والدولية  العراقية  الحقوقية 

حدوثها والمطالبة بمعرفة نتائج التحقيق فيها.

الدولية  العفو  منظمة  أصدرت  أيام  فمنذ 
على  سنوات  خمس  مرور  بمناسبة  تقريرا 
المنظمة  استهلت  الصقالوية.  في  حدث  ما 
فيها  نجد  وثيقة  في  لصبي،  بصورة  التقرير 
المعلومات التالية » محل وتاريخ والدة حامل 
الدين : مسلم  الفلوجة.  ـ  الشهادة : الصقالوية 
». وعند مواصلة القراءة سنجد ان هذا الصبي 
اقتادتهم  وصبي،  رجل   1300 من  واحد  هو 
ميليشيا« الحشد الشعبي« المسلحة، وهي جزء 
بأمرة  تعمل  العراقية،  المسلحة  القوات  من 

يونيو/ من  الثالث  صباح  قانونيا،  الكاظمي، 
حزيران 2016 بعيدا عن عوائلهم في منطقة 
الصقالوية في محافظة األنبار. وعند غروب 
رجالً   643 عن  يقل  ال  ما  صعد  الشمس، 

وصبياً إلى حافالت وشاحنة كبيرة.
رئيس  أجبرت  كبيرة  االختطاف ضجة  أثار 
تشكيل  على  العبادي،  حيدر  آنذاك،  الوزراء 
لجنة للتحقيق في حاالت االختفاء واالنتهاكات 
المرتكبة في سياق العمليات العسكرية الستعادة 
السيطرة على الفلوجة. كان ذلك في 5 يونيو/
حزيران 2016، ولم يتم اإلعالن عن النتائج 
السلطات  ترد  ولم  اللجنة.  إليها  توصلت  التي 
الدولية  العفو  منظمة  طلب  على  العراقية 
الوقت. ولم  للحصول على معلومات في ذاك 
يسمع ذوو الـ 643 رجال وصبيا أي خبر عنهم 
على  سنوات  خمس  مرور  من  الرغم  على 
اختطافهم وتشكيل اللجنة التحقيقية بأمر رئيس 

الوزراء.

إذا كان عام 2020 قد تميز بقتل واختطاف 
المتظاهرين، فان بقية االنتهاكات الصارخة لم 
ممارسات  في  فأعمق  أعمق  تجذرت  بل  تنته 

النظام، ومن بينها تفشي استخدام التعذيب
ووتش«  رايتس  هيومن   « منظمة  وتالقي 
الدولية، التي توثق حاالت االختفاء القسري في 
جميع أنحاء العراق منذ عقود، جدار الصمت 
ذاته الذي تصطدم به منظمة العفو الدولية عند 
تعاطيها مع النظام فيما يخص حقوق اإلنسان. 
موثقاعن  تقريرا  اصدرت   ،2018 عام  ففي 
78 رجال وصبيا تم إخفاؤهم قسرا بين أبريل/
 .2017 األول  وأكتوبر/تشرين   2014 نيسان 
المنظمة  2018، أرسلت  يونيو/حزيران  وفي 
عشرات  بأسماء  قائمة  يتضمن  استفسارا 
التواريخ  إلى  باإلضافة  المخفيين،  األشخاص 
والمواقع التقريبية التي شوهدوا فيها آخر مرة، 
إلى حيدر العكيلي، مستشار حقوق اإلنسان في 

المجلس االستشاري لرئيس الوزراء، لكنها لم 
تتلق قط أي رد رسمي.

العراق   « المعنون  األخير  تقريرها  وفي 
الى ظاهرة  المنظمة  أشارت   »2020 احداث 
مسؤولي  قبل  من  الصوتية  الوعود  اطالق 
النظام خاصة رئيس الوزراء، مستهلة التقرير 
بعض  بمعالجة  الوعود  تكرار  »رغم  بالقول 
تتمكن  لم  العراق،  في  الحقوقية  التحديات 
استلمت  التي  الكاظمي،  مصطفى  حكومة 
إنهاء  من   ،2020 مايو/أيار  في  الحكم 
تستمر  حيث  المتظاهرين،  بحق  االنتهاكات 
العقاب  من  باإلفالت  المسلحة  الجماعات 
القسري  التعسفي واإلخفاء  لممارسة االعتقال 
منظمي  بحق  القانون  نطاق  خارج  والقتل 
في  السياسية  النخبة  ومنتقدي  المظاهرات 
بقتل  تميز  قد   2020 عام  كان  وإذا  العلن«. 
االنتهاكات  بقية  فان  المتظاهرين،  واختطاف 
الصارخة لم تنته بل تجذرت أعمق فأعمق في 
استخدام  تفشي  بينها  ومن  النظام،  ممارسات 
التعذيب واالعترافات القسرية في نظام العدالة 
اإلعدامات  تنفيذ  النظام  ويواصل  الجنائية. 
القضائية رغم االنتهاكات الجسيمة لإلجراءات 
أعلى  أحد  العراق  ينفذ  اذ  الواجبة.  القانونية 
معدالت اإلعدام في العالم، إلى جانب الصين 
 2019 أغسطس/آب  في  والسعودية.  وإيران 
أن  أظهرت  بيانات  العدل  وزارة  أصدرت 
8.022 محتجزا ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام.

الجهات  المعتقلين  أهل  اليعرف  ما  وغالبا 
الرغم  على  التعسفي  االعتقال  عن  المسؤولة 
والدولية  المحلية  المنظمات  مطالبة  من 
التي  والعسكرية  األمنية  الهياكل  بالكشف عن 
األشخاص،  الحتجاز  قانوني  تفويض  لديها 

وفي أي منشآت.
وبينما طالبت بعثة األمم المتحدة في العراق 
عن  معلومات  بتقديم  الحكومة  )يونامي( 
الجرائم  في  القضائية  والمالحقة  التحقيق 

غالبا،  والمنسوبة،  المتظاهرين  المرتكبة ضد 
الدولي  الى »مجهولين« أصدر مركز جنيف 
توثق  فيديوهات  تلقيه  حول  تقريرا  للعدالة 
الشعبي،  الحشد  لفصائل  بشعة  إنتهاكاٍت 
الحّق،  أهل  عصائب  ميليشيا  منها  وتحديداً 
لعدٍد  جماعية  قتٍل  بعملياٍت  أفرادها  يقوم 
اإلنتهاكات  إّن  المركز  ويؤكدّ  المدنيين.  من 
المصّورة ترقى إلى جرائم ضدّ اإلنسانيّة، مما 
باالمم  االنسان،  حقوق  مجلس  على  يتوجب 
للتحقيق  دوليّة  تحقيق  بعثة  إرسال  المتحدة، 
في هذه الجرائم والضغط على السلطات لحّل 
الجنائي  القضاء  الى  قادتها  الميليشيات وتقديم 
الدولي. باالضافة الى تعيين مقّرر خاص لحالة 
حقوق اإلنسان في العراق، يكلّف بالكشف عن 
الغزو األمريكي  الُمرتكبة منذ  كل االنتهاكات 

عام 2003 ولحد اآلن.

باسماء  المعززة  التقارير  هذه  ستغير  هل 
الضحايا وفيديوهات القتل البشع للمدنيين، من 
النظام العراقي  الوضع الالإنساني الذي يغلفه 
من  بالغة  أهمية  التقارير  لهذه  بالصمت؟ 
تحقيق  توثيقية ستساعد على  االولى  ناحيتين. 
والثانية  مستقبال.  وذويهم  للضحايا  العدالة 
العالم،  شعوب  الى  الصورة  أليصال  توعوية 
خاصة شعوب الدول التي نفذت غزو واحتالل 
البلد، ومهدت االرضية لنمو الفساد واالرهاب، 
لحثها على التضامن مع الشعب الذي تم غزوه 
هو  سيبقى  منبعه  فان  التغيير،  أما  باسمها. 
الشعب العراقي نفسه بوحدته وايمانه بالعدالة 

واالستقالل والعيش الكريم للجميع.

عراقية 	  ونــاشطة  وصحفية  كاتبة 
تقيم فـي  بريطانيا

جـريدة 	  في  اسبوعيـــا  تكتب 
)القدس العربي(

)من كتاب موقع البالد(	 

هيفــاء زنكنة	 

يـوم صــارت أصـوات الضحــايــا العـراقيين حجــارة
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باريس )أ ف ب(	 

المنفى  في  معارضة  إيرانية  مجموعات  أشادت 
إيران  في  الناخبين  غالبية  "مقاطعة"  اعتبرته  بما 
السلطة  رئيس  بها  فاز  التي  الرئاسية  االنتخابات 
األمر  واصفة  رئيسي،  إبراهيم  المتشدد  القضائية 
بأنه "ضربة سياسية واجتماعية" للنظام االسالمي 

في البالد.
وحصل رئيسي على نحو 62 بالمئة من أصوات 
بطاقات  من  بالمئة   90 زهاء  فرز  بعد  الناخبين 
السلطات  وفق  الجمعة،  نظم  الذي  االقتراع 

اإليرانية.
مقار  تتخذ  إيرانية  معارضة  تنظيمات  وكانت 
االنتخابات  مقاطعة  إلى  دعت  قد  البالد  خارج 
التي أجريت بعد استبعاد أبرز منافسي رئيسي في 
عملية التدقيق قبل االنتخابات أو اعالن انسحابهم 

في وقت الحق.
للمقاومة  الوطني  "المجلس  زعيمة  وقالت 
اإليرانية" مريم رجوي في بيان نشر موقع التنظيم 
نسخة منه بالعربية الجمعة إن "المقاطعة الشاملة" 
للنظام  واجتماعية"  سياسية  ضربة  "أكبر  مثّلت 

الذي يقوده المرشد األعلى آية الله علي خامنئي.
أن  أخرى  مرة  وثبت  العالم  "رأى  وأضافت 
نظام  إسقاط  في(  رغبة  )يعكس  إيران  تصويت 

الماللي".
- "وحدة وتضامن" -

أن  اإليرانية"  للمقاومة  الوطني  "المجلس  وتابع 
إبراهيم رئيسي كان عضوا في لجنة مسؤولة عن 

سجن وإعدام آالف المعارضين في أشهر قليلة في 
أيضا  أوردها  اتهامات  وهي   ،1988 عام  صيف 

عدد من المنظمات الحقوقية البارزة.
وكان أغلب ضحايا تلك اللجنة من أنصار "حركة 
مجاهدي خلق" وهي الجناح المسلح للمجلس. وقد 
بقيادة  العراقي  النظام  المسلحة  الحركة  دعمت 
مع  الحرب  إبان  حسين  صدام  الراحل  الرئيس 

إيران بين عامي 1980 و1988.
نشر  بيان  في  خلق"  مجاهدي  "حركة  وقدّرت 
نسبة  إن  السبت  بالعربية  منه  نسخة  موقعها 

بالمئة"،   10 من  "أقل  االنتخابات  في  المشاركة 
مضيفة أن السلطات ضاعفت النسبة "خمس مرات 

أكثر من الحقيقة".
وقالت الحركة إن تقديرها مبني على تقارير من 
1200 صحافي ومراسل في 400 مدينة إيرانية، 
وأكثر من 3500 مقطع فيديو من مكاتب االقتراع، 
تقدم  أو  النسبة  احتساب  طريقة  توضح  أن  بدون 

معطيات أخرى أكثر دقة.
عبر تويتر، قال رضا بهلوي نجل الشاه الراحل 
الثورة  قبل  عهده  وولي  بهلوي  رضا  محمد 

أظهروا  اإليرانيين  إن   ،1979 عام  اإلسالمية 
"وحدة وتضامنا" عبر "المقاطعة وإعالن الرفض 

إزاء النظام في إيران".
حريتكم  األمة.  وقوة  إرادة  "أظهرتم  وأضاف 

وشيكة".
إلى  إيران  داخل  من  دعت  شخصيات  وكانت 
مقاطعة االقتراع بعد رفض مجلس صيانة الدستور 

ترشح وجوه بارزة.
أحمدي  محمود  السابق  الرئيس  هؤالء  بين  من 
نجاد الذي أعلن أنه لن يدلي بصوته بعد منعه من 

الترشح.

اعتبر  خامنئي  علي  األعلى  المرشد  لكن 
اإلعالم  دعاية  مواجهة  "في  انتصارا  االنتخابات 

المرتزق للعدو".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية السبت إن 
ضد  وحشية  قمع  حملة  "ترأس  رئيسي  إبراهيم 
حقوق اإلنسان" حين كان رئيسا للسلطة القضائية 
يجب  أنه  واعتبرت  األخيرتين،  السنتين  في 
إخضاعه للتحقيق على خلفية عمليات اإلعدام عام 

.1988
ابراهيم  أن  "واقع  بيان  في  المنظمة  وأضافت 
إخضاعه  من  بدالً  الرئاسة  إلى  وصل  رئيسي 
قتل  وجرائم  اإلنسانية  ضد  جرائم  في  للتحقيق 
وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن اإلفالت 

من العقاب يسود في إيران".
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مجموعـات إيرانية معـارضة في الخــارج تشيد بـ"المقــاطعة الشـاملة" لالنتخابـات

إبراهيم رئيسي من “لجنة الموت” إلى رئيس إيران
منظمة العفو الدولية، تدعو للتحقيق مع الرئيس اإليـراني الجديد الرتكـــابه جرائـم ضد اإلنســانية

االنتخابات  في  رئيسي  إبراهيم  المرشح  فاز 
اإليرانية التي قاطعها كثيرون، فمن هو؟

إبراهيم رئيسي رجل دين محافظ يبلغ من العمر 
النظام  مرشد  من  المقربين  من  ويعد  عاما(   60(
اإليراني، علي خامئني، وينحدر االثنان من مدينة 
مشهد التي تقع في شمال شرق إيران، وكان أحد 

طالبه هناك.
اندالع  منذ  إليران  رئيس  ثامن  رئيسي  سيكون 
الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس اإلصالحي 
حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البالد.

وكان رئيسي ترشح في االنتخابات الرئاسية عام 
 38 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 

في المئة من أصوات الناخبين فقط.
صيانة  مجلس  أقصى  بعدما  المرة،  هذه  نجح 
الدستور عددا من المرشحين اإلصالحيين األقوياء 
مثل علي الريجاني رئيس البرلمان السابق، األمر 

الذي أفضى إلى مقاطعة واسعة لالنتخابات.
أنها  على  الحالية  االنتخابات  هذه  إلى  ينظر 
مقاس رئيسي، ال سيما مع حرمان  صممت على 

أبرز منافسيه من المشاركة في االنتخابات.
منصب  انتخابه  حتى  يشغل  الجديد  الرئيس  كان 
رئيس السلطة القضائية في إيران، وشغل قبل ذلك 
مؤسسة  رئاسة  منها  النظام،  في  عديدة  مناصب 
“أستان قدس رضوي” الخيرية التي تشرف على 
شؤون ضريح اإلمام رضا في مشهد، الذي يعد من 

أبرز المواقع الدينية لدى الشيعة.
كبيرا  نفوذا  رئيسي  المؤسسة  هذه  ترأس  ومنح 
في البالد، لما لها من أصول كبيرة، وظل في هذا 

المنصب ثالث سنوات.

“مكافحة الفساد”

تولى رئيسي منصب رئيس   ،2019 في مارس 
السلطة القضائية في إيران، وكانت مهمته الرئيسية 
التي كلفه بها المرشد هي “مكافحة الفساد”، وبما 
في  طموحات  ولديه  إيران  في  القضاء  رأس  أنه 
تزعم البالد، استخدم سلطاته من أجل محاكمة عدد 
بينهم  ومن  االنتخابات،  في  ينافسوه  قد  الذين  من 

صادق الريجاني، شقيق علي الريجاني.
رئيسي  إبراهيم  مع  الفساد”  “مكافحة  استمرت 
شعارا  رفعها  حيث  الرئاسية،  االنتخابات  حتى 
“عدو  أنه  على  نفسه  مقدما  الدعائية،  حملته  في 

الفاسدين”.
ويعرف عن رئيسي تشدده ومغاالته في المواقف 
أنصار  بقية  مع  حتى  مقارنة  إيران  في  المحافظة 
مدينة مشهد  في  منع حفال موسيقيا  إذ  التيار،  هذا 

عام 2016.

“لجنة الموت”

في  بتورطه  مقارنة  بسيطا  يكون  قد  ذلك  لكن 
ثمانينيات  في  معارضين  بحق  جماعية  إعدامات 
القرن الماضي، وفق منظمات حقوقية ومعارضة 

إيرانية.
طوال عقود ظل إبراهيم رئيسي عنصرا أساسيا 
منصب  وتولى  اإليراني،  القضائي  النظام  في 
المدعي العام في العاصمة في الثمانينيات ولم يكن 

عمره يتجاوز 29 عاما.
التي  الموت”  بـ”لجنة  يعرف  مما  جزءا  وكان 
اضطلع بمهمة إعدام آالف المعتقلين من اليساريين 

إلى  االنتماء  بتهمة   ،1988 والماركسيين في عام 
تنظيم “مجاهدي خلق”.

اإليرانية،  للمقاومة  الوطني  المجلس  يقول  بينما 
إعدام  تم  أنه  لـ”مجاهدي خلق”،  السياسي  الجناح 
العدد  بأن  أخرى  تقديرات  تفيد  ألف شخص،   30

الفعلي يراوح بين أربعة وخمسة آالف.
تقول منظمة العفو الدولية إن إبراهيم رئيسي كان 
ضمن “لجنة الموت” التي ضمت أربعة أعضاء، 
وقضت من دون محاكمة بإعدام المعارضين قبل 

دفنهم في مقابر جماعية.

وعندما سئل رئيسي بعد عقود عن هذه الصفحة 
فيها،  له  دور  أي  أنكر  إيران،  تاريخ  في  السوداء 
غير أنه أشاد بالقرار الذي أصدره المرشد حينها 

الخميني، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

الدولية، ، للتحقيق   الى ذلك دعت منظمة العفو 
رئيسي،  إبراهيم  الجديد،  اإليراني  الرئيس  مع 
الرتكابه جرائم ضد اإلنسانية، وقالت العفو الدولية 

إن “االنتخابات اإليرانية تمت في أجواء قمعية”.
ونوهت منظمة العفو بأن “صعود رئيسي للحكم 

في إيران تذكير بأن اإلفالت من العقاب يسود 
البالد”، وذكرت أن “رئيسي دعم قتل المئات 
إيران  احتجاجات  خالل  وأطفال  نساء  منهم 

واألقليات  اإلنسان  حقوق  “انتهك  و   ،2019″
خالل رئاسته للقضاء”، وذلك بحسب “العربية”.

المصدر : صوت بيروت انترناشونال	 

متظاهرة تحمل صورة لزعيمة "المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية" مريم رجوي فيما يلوح متظاهرون 
آخرون بعلم المجلس أثناء تظاهرة أمام السفارة األميركية أثناء حضور الرئيس جو بايدن قمة حلف شمال 

األطلسي في بروكسل بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2021 )جولييت بروينسيلز ا ف ب(
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إيكونوميست: بناء دولة فاعلة في العراق يبدأ بهزيمة الميليشيات وخدمة المواطنين ال أصحاب المصالح
لندن- إبراهيم درويش	 

إن  افتتاحيتها  في  “إيكونوميست”  مجلة  قالت 
هناك فرصة لكي يتحقق السالم في العراق ويبني 
الفوضى.  سيكون  الفشل  ثمن  أن  مع  فاعلة  دولة 
بصدام  اإلطاحة  منذ  مضى  العراق  أن  وأضافت 
وهو  واليوم  أخرى.  إلى  أهلية  حرب  من  حسين 
يحضر لالنتخابات في تشرين األول/ أكتوبر يقول 
من  بالتقزز  يشعرون  إنهم  العراقيين  من  الكثير 
المشاركة في االنتخابات، وماذا سيغير التصويت، 
تستطيع  لن  سينتخبونها  التي  فالحكومة  يقولون، 
والبلد  وفاسدون  الفائدة  عديمو  والساسة  الحكم 
تسيطر عليه الميليشيات والفصائل ومشايخ القبائل 

والقوى األجنبية.

ووسط كل هذه اإلشارات القاتمة هناك سبب يدعو 
فحتى  عنفا،  أقل  بات  العراق  أن  وأحدها  لألمل، 
عام 2014 كان ثلث أراضيه تحت سيطرة تنظيم 
عاد   2017 في  هزيمته  وبعد  اإلسالمية  الدولة 
مستوى من الهدوء سمح بعودة المصالح التجارية 
من  خوف  بدون  المدرسة  إلى  الذهاب  ولألطفال 
في  االقتصاد  لتعافي  فرصة  وهناك  التفجيرات. 
دولة  ببناء  يسمح  بشكل  كوفيد-19  بعد  ما  مرحلة 
فاعلة. لكن الخطوة الرئيسية في كل هذا هي هزيمة 
الميليشيات، وأنشئ عدد منها من أجل هزيمة تنظيم 
محمد  الدينية  المرجعية  فتوى  على  وبناء  الدولة 
تضع  لم  المسلحة  الفصائل  لكن  السيستاني،  علي 
أسلحتها بعد نهاية الحملة بل على العكس، أصبح 
لدى أفرادها مكان دائم في كشوفات الرواتب التي 

تقدمها الدولة لموظفيها.

 1.3 من  الميزانية  من  الميليشيات  حصة  زادت 
في  دوالر(  مليار   1.1( عراقي  دينار  تريليون 
2018 إلى 3.5 تريليون دينار عراقي عام 2021

وزادت حصة الميليشيات من الميزانية من 1.3 
في  دوالر(  مليار   1.1( عراقي  دينار  تريليون 
2018 إلى 3.5 تريليون دينار عراقي عام 2021. 
المحلي  الناتج  من   %2 نسبة  اليوم  العراق  وينفق 
العام على القوى المسلحة غير الرسمية، أي أكثر 
مما تنفقه معظم الدول على قواتها النظامية. وهذا 
من  الميليشيات  تجنيها  التي  األموال  يشمل  ال 
مواليا  أفرادها  من  أحد  وال  واالبتزاز،  التهريب 
وأمراء  إيران  من  األوامر  يأخذون  بل  للدولة 

الحرب الفاسدين.
الذي  السيستاني  الله  آية  أن  المجلة  وترى   

الميليشيات  وأخبر  بالمساعدة  قام  بالصمت  التزم 
على  فيجب  الحال،  كان  وأيا  انتهت.  مهمتها  أن 
الكثيرة  السيطرة على اإلقطاعيات  استعادة  الدولة 
عددا  تدمج  أن  وعليها  الميليشيات.  أقامتها  التي 
تسلسل  وتحت  العراقي  الجيش  في  المسلحين  من 
قيادي وحل الفصائل أو إحالة أفرادها على التقاعد. 
للغاية  مكلفا  سيكون  هذا  أن  إلى  المجلة  وأشارت 
قتل  الميليشيات  هذه  لحل  دعا  فمن  وخطيرا، 
وصفي. ولكن البديل سيكون أسوأ. فهناك قادة في 
الثوري  الحرس  مثال  تقليد  يحاولون  الميليشيات 
على  تسيطر  التي  الفاسدة  القوة  وهو  اإليراني، 
اقتصاد إيران وتتلقى أوامرها من المرشد األعلى 

للجمهورية.

قبل  الميليشيات  لحل  خطة  عن  الحديث  وجرى 
أعوام، ويجب نفض الغبار عنها وتنفيذها. وهناك 
خطوة أخرى لبناء دولة مؤسسات في العراق من 
وليس  للمواطنين  الخدمات  الحكومة  تقديم  خالل 
فالرواتب  المدنية.  الخدمة  قطاع  في  فقط  وظائف 
أكثر  أحيانا  تأكل  العام  للقطاع  التقاعد  وأموال 
العراق من موارد نفطية. وألن  مما يحصل عليه 
في  أحد  وال  المحسوبية،  على  يقوم  التوظيف 
القطاع الخاص يدفع راتبا عاليا لعمل قليل، فمعظم 
الحكومة.  وظائف  في  العمل  يريدون  العراقيين 
وهو ما يعقد من مهمة القطاع الخاص توفير عمال 
لمصالحه. كما أن الوظائف الحكومية تأكل الموارد 
التي تحتاجها المدارس والمستشفيات والمؤسسات 
لتخفيض  خطة  المالية  وزارة  ولدى  االجتماعية. 
العمال  وشطب  العام  القطاع  في  العاملين  أعداد 
وأهله،  العراق  ينفع  ما  في  واالستثمار  الوهميين 

ويجب تنفيذ الخطة.

الحكومة  قيام  وهو  للتغيير  ثالث  طريق  وهناك 
من   %10 تأكل  والتي  الطاقة  عن  الدعم  بإلغاء 
الناتج المحلي العام. وألن الكهرباء رخيصة أو ال 
يدفع أحد فاتورتها فإن المستخدمين لها يبالغون في 
استخدامها. وحتى تولد الحكومة مزيدا من الطاقة 
الكهربائية، تقوم الحكومة باستيراد الغاز من إيران 
العراق  يحتاج  وال  ثمنه.  دفع  في  تفشل  ولكنها 
إشعاله  يتم  الذي  الغاز  من  الكثير  ينتج  فهو  لهذا، 
الكثير منه  أن يخزن  البلد  وتضييعه. ويجب على 
وفرض معدالت على المستهلكين، مما قد يدفعهم 
وحتى  والبيئة.  العام  والمال  الطاقة  على  للحفاظ 
التصويت،  المقترعين  على  يجب  التغيير  يحصل 
التي  المناطق  قد تكون خطيرة في  العملية  مع أن 

تسيطر عليها الميليشيات.
فإنهم  االنتخابات  العراقيون  يقاطع  عندما  ولكن 
سلطتها  بتقوية  المسلحة  للجماعات  يسمحون 
مصالحها.  توسع  لكي  الفاسدة  الفصائل  ويتركون 
المتظاهرين  قيام  التغيير  إحداث  في  يساعد  وقد 
المعادين للفساد والذي أصدروا أصواتا عالية في 
التغيير.  على  والعمل  أنفسهم  بتنظيم   2019 عام 
الناخبين  على  فيجب  هذا  وجود  عدم  حالة  وفي 
وبالتأكيد  مناطقهم.  في  المرشحين  أنظف  انتخاب 
من  الكثير  المقبلة  العراقية  الحكومة  ستواجه 
بناء  ويظل  حاولت.  لو  لإلصالحات،  المعارضة 
الدولة عملية صعبة ويستغرق وقتا، ومن مصلحة 
البلد، فتجربة العراق األخيرة مع الفوضى يجب أن 

تكون مثاال مذكرا بثمن الفشل.

االنتخابات  أهمية  عن  يتساءلون  العراقيون 
والحكومة المنتخبة وإن كانت تملك سلطة في بلد 
والدول  والميليشيات  للقبائل  فيه  العالي  الصوت 

الخارجية.

وفي تقرير مفصل عما وصفته “التعطش للتغيير 
الحكومة  اعتقال  عن  المجلة  تحدثت  العراق”  في 
أحد زعماء الميليشيات المتهم بقتل الداعين لمحاربة 
الفساد ووقف التأثير اإليراني في البالد، ثم اإلفراج 
عنه. وكان تذكيرا محزنا لضعف الدولة. فاعتقال 
األمن لقاسم مصلح ثم إطالق سراحه بعدما هاجم 
أتباعه المسلحون المنطقة الخضراء، كان صورة 
عن رغبة الحكومة تجنب المواجهة. ورأت المجلة 
التي  االنتخابات  نزاهة  من  التأكد  هي  المهمة  أن 
و2  سنية   4 شيعية،   7 كتلة،   13 فيها  ستتنافس 
والشيعة  السنة  تشمل  موسعة  تحالفات  و2  كردية 
والثانية  إليران  ميالة  منهما  واحدة  واألكراد، 
لرئيس  ويمكن  الخليج.  ودول  المتحدة  للواليات 
فترة  على  الحصول  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 

ثانية لو اقتنعت الفصائل أنها تستطيع العمل معه.
إال أن العراقيين يتساءلون عن أهمية االنتخابات 
والحكومة المنتخبة وإن كانت تملك سلطة في بلد 
والدول  والميليشيات  للقبائل  فيه  العالي  الصوت 
العسكري  القيادي  سليماني،  فقاسم  الخارجية. 
يزور  كان  الماضي  العام  اغتيل  الذي  اإليراني 
الواليات  أما  الشيعية،  الميليشيا  لتنظيم  العراق 
المتحدة فلديها 2.500 جندي في العراق. وتم بناء 
نصب من السيارة المحروقة التي قتل فيها سليماني 
ال  عدد  جانب  إلى  الزوار  يراه  شيء  أول  وهو 
أبو  التي تحمل صورته مع  اليافطات  يحصى من 

مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي.
الغانم، الزعيم الروحي  وقال الشيخ عبد الزهرة 
أوامر  نتبع  “دائما  الشعبي  الحشد  من   10 للكتيبة 
رئيس الوزراء” لكن الصورة خلفه كانت لسليماني 
أبو فاطمة البصري  الله علي خامنئي. وقال  وآية 
الدينية  األمور  “في  للشهداء  مركزا  يدير  الذي 
رئيس  نتبع  الدنيوية  وفي  خامنئي.  الله  آية  نتبع 
فوق  “ديننا  الرأيين  تضارب  وحالة  الوزراء”. 
رئيس الوزراء” قال. وأضاف البصري أنه يرغب 
بتحول الحشد الشعبي إلى قوة مثل الحرس الثوري 
ألن  للعراقيين  مرعب  سيناريو  وهذا  إيران.  في 
ويسيطر  الرئيس  ال  المرشد  أوامر  يتبع  الحرس 

على مفاصل الدولة.

ويسيطر الحشد على عدد من الوزارات ويحصل 
من  واسع  والسخط  االبتزاز،  من  أموال  على 
إيران وجماعاتها، فقد تم حرق القنصلية اإليرانية 
رجال  ويقول  الماضي.  الشهر  الناصرية  في 
نشاطات  من  بالحد  يقومون  إنهم  الوزراء  رئيس 
الكاظمي  الماضي أصدر  الشهر  ففي  الميليشيات، 
 1.700 احتجزت  الحكومة  إن  فيه  قال  تقريرا 
صاروخ في العام الماضي، ولكنه لم يقل من أي 
من  عدد  وتحويل  لدمج  خطة  هناك  وكانت  جهة. 
تمض  لم  لكنها  التقاعد  على  الشعبي  الحشد  أفراد 
الهاشمي  هشام  الفكرة  دعاة  أهم  من  وكان  بعيدا، 

الخبير األمني الذي اغتيل العام الماضي.

الوزراء  برئيس  الثقة  العراقيين  من  الكثير  وفقد 
الذي رشق بالحجارة عندما زار الناصرية في 12 
مواطنيها،  تخدم  ما  عادة  والدولة  حزيران/يونيو. 
خالل  من  موظفيها،  تخدم  العراقية  الدولة  لكن 
التي  والمميزات  والعالوات  والتقاعد  الرواتب 
العام  في  الرواتب  وأكلت  للضريبة.  تخضع  ال 
النفط، في عام  122% من موارد  نسبة  الماضي 
وفي  لكوفيد-19.  نتيجة  تصديره  بانخفاض  اتسم 
وتوزع  الوزارات  على  األحزاب  تسيطر  العراق 

الوظائف على أنصارها واألقارب.

ال  إنني  أقول  “عندما  البصرة  في  شاب  وقال 
بطلب”.  بالتقدم  لي  يسمحون  إلى حزب ال  أنتمي 
وعندما أجبر كوفيد-19 الموظفين على البقاء في 
بيوتهم لم يترك هذا أثرا على العمل، ذلك أن %10 

هم من الموظفين الوهميين.

 المصدر : “القدس العربي”	 
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سبع سنوات على احتالل الموصل :

تسـاؤالت الضحــايــا وأسـرار لـم تعد أســرارًا
هناك الكـثير من عالمات التعجب التي توضع في معركة الموصل القديمة

 2017 العام  من  االخيرة  الخمسة  االشهر  خالل 
احتفاالت  اقامة  على  العراقية  الحكومة  حرصت 
الغربي)األيمن( الجانب  معركة  نهاية  بعد  رسمية 
من مدينة الموصل ضد تنظيم دولة خالفة )داعش 
بإمكان  ليس  بالنصر  االحتفاالت  صورة  (وخلف 
اخفاء  أو  إنكار  القتال  في  المشاركة  االطراف 
قد  ابادة جماعية  عملية  أن  تؤكد على  التي  االدلة 
ارتكبت بحق المدنيين،بسبب اخطاء كبيرة اقترفت 
كثيرة  شواهد  التحرير،وهناك  عملية  تنفيذ  اثناء 
دامغة تشير اليها،ابرزها عشرات الجثث لضحايا 
من  واالطفال  والرجال  النساء  من  مدنيين،جلهم 
سكان المدينة االصليين،لم يكن لهم صلة بعناصر 
تنظيم داعش، ولم يكن لهم مكان يفرون اليه سوى 
تم   ، خاصة  القديمة  البلدة  في  المتهالكة  بيوتهم 
للتنظيم،بذريعة  حواضن  انهم  على  معهم  التعامل 
قد  كان  الحكم  ان  المدينة،بمعنى  يغادروا  لم  انهم 

صدر عليهم مسبقا قبل البدء بعملية التحرير.

حكم مسبق 	 

ان نظرة سريعة الى مواقع التواصل االجتماعي 
الكثيرمن  لنا  ستقدم  التحرير  عملية  بدء  قبل 
االصوات التي كانت تشيطن من تبقى من المدنيين 
في الموصل، ومن بين تلك االصوات اسماء مؤثرة 
يرتدي  َمن  بينهم  الشيعي،  السياسي  الوسط  في 
عمامة رجل الدين، واخرون يتزعمون مليشيات، 
ولم يكن بعض القادة السياسيين والبرلمانين بمنأى 
المختطفين  االف  شيطنة  التي  السياسة  هذه  عن 
قادة  احد  ان  ،حتى  داعش  تنظيم  لدى  المدنيين 
ماهي  الموصل  في  بان”المعركة  قال  الميليشيات 
 !!!  ” قتلته  احفاد  مع  الحسين  جيش  معركة  اال 
القسري  الربط  هذا  :لماذا  سؤال  يطرح  ،وهنا 
التاريخي في قضية تحرير الموصل بكل تعقيداتها 

الدولية،مع حدث مضى عليه 1400 عام ؟ 

رد  اي  يصدر  لم  انه  حينه  في  له  مايؤسف 
هذه  ازاء  العراقية  الحكومة  قبل  من  رافض  فعل 
التصريحات التي كانت تحشد البيئة الطائفية ضد 

الموصليين، وتحديدا ضد العرب السنة. 

ملف مغلق 	 

القديمة  الموصل  مدينة  في  البيوت  ركام  تحت 
مازالت جثث العديد من المدنيين مدفونة تنتظرمن 
ينتشلها ليدفنها رغم مرور خمسة اعوام على تحرير 
الوزراء االسبق  العبادي رئيس  الموصل،) حيدر 
تحرير  2017 عن  تموز/يوليو  من   10 في  اعلن 
الجهات  على  ياُلحظ  بالكامل(  الموصل  مدينة 
الملفات  مع  تعاملها  في  بغداد  في  العليا  الحكومية 

التي ترتبت عن تحرير المدينة – وهي كثيرة جدا 
تتناسب مع حجم  اهمية  انها التكتسب  لو  كما    –
والنفسية،وتبدو  واالجتماعية  المادية  اضرارها 
الجهات الرسمية المعنية قد ركنت ملف الموصل 
جانبا ما أن انتهى القتال فيها،وحتى الخطوات التي 
اتخذت في الفترة االخيرة فهي تبدو خجولة بالقياس 

الى مايبنغي القيام به من مسؤوليات . 

االبرز في هذا الملف انه ليس هناك من مؤشرات 
على ان الحكومة العراقية لديها النية او االستعداد 
مالبسات  لمعرفة  الموصل  سقوط  ملف  تفتح  ألن 
ألن  وربما  األهم،  القضية  انها  مع  الكارثة،  هذه 
عراقية  رسمية  شخصيات  الملف  سطور  بين 
سقوطها،سبق  قضية  في  بتورطها  شبهات  عليها 
التي  العراقي  البرلمان  تقريرلجنة  اليها  اشار  ان 
تم  التقرير  ماحدث،لكن  اسباب  شكلها،لمعرفة 
غلقه،رغم ماجاء فيه من تشخيص السباب ونتائج 

السقوط.

قضايا تنتظر 	 

المتعلقة  المهمة  االنسانية  القضايا  عديد  هناك 
في  الموصل وضعت  وتحرير  سقوط  بموضوعة 
المدنيين  جثث  ملف  مقدمتها  النسيان،في  خانة 
القديمة  المدينة  في  االنقاض  تحت  مازالوا  الذين 

االبنية  إعمار  مثل  اخرى  ملفات  الى  اضافة 
المدمرة،تعويض المتضررين بسبب الحرب،مئات 
النازحين في المخيمات،اضافة الى مئات المعتقلين 
من المدنيين العزل الذين تم اعتقالهم من قبل القوات 
الحكومية العراقية اثناء العمليات العسكرية،وبهذا 
السياق تشير المنظمات المعنية بحقوق االنسان الى 
يعلم  والأحد  معتقل   3000 الى  يصل  عددهم  ان 
السجون التي تم ايداعهم فيها،خاصة وان الحكومة 
العراقية لم تقدم اجابة واضحة حول مصيرهم،رغم 
كثرة المطالبات التي وصلتها بهذا الخصوص من 

قبل منظمات حقوقية محلية ودولية .

وراء تجاهل هذه الملفات هناك مصالح مشتركة 

قضية  ولعل  ودولية،  واقليمية  محلية  اطراف  بين 
في  المدينة  له  تعرضت  الذي  “الممنهج”  الدمار 
تسعى  إذ  تجاهلها،  يتم  التي  الملفات  هذه  مقدمة 
هذه االطراف الى التقليل من حجم الكارثة التي لم 
تشهد الموصل مثيال لها منذ عشرات السنين، ولم 
تستطع الكوارث التي مرت عليها خالل عشرات 
السنين من فيضانات وغزوات واوبئة وجوع، أن 
تلحق بها ضررا كارثيا مثل الذي نتج عن الحرب 
المواقع  عشرات  باختفاء  تسببت  النها  االخيرة 
التاريخية والحضارية والدينية عن الوجود من بعد 

ان تحولت الى انقاض . 
 

تبلغ مساحة الجانب األيمن من الموصل 40 % 
من المساحة االجمالية للمدينة بجانبيها،ويضم اكثر 
يبلغ عددها  للمدينة،إذ  السكنية  االحياء  من نصف 

99 حيا ومنطقة سكنية من اصل 183 . 
 

احصائيات حول الكارثة 	 

2017نشرت  يوليو)تموز(  شهر  منتصف  في 
صحيفة االندبندت البريطانية تقريرا لمراسلها في 
العمليات  نتيجة  حول  كوبيرن(  )باتريك  الموصل 
الغربي)االيمن(والتي كانت  الجانب  العسكرية في 
قد بدأت بتاريخ االحد 19 فبراير )شباط( 2017 
 ،2017 يوليو)تموز(   10 االثنين  بتاريخ  وانتهت 

من  اكثر  سقوط  عن  معلومات  التقرير  في  وجاء 
العزل)نساء  المدنيين  صفوف  بين  قتيل  الف   40
ورجال واطفال(واعتبرته الصحيفة “من بين اكثر 
ِحصارات المدن في تاريخ العالم قتلى” كما وَصفَت 
في حينها صمت العالم تجاه ذلك بأنه “مخِجل ” .

 
الى ان من مجموع  السياق  بهذا  ويمكن االشارة 
تم  القديمة  المدينة  تضمها  سكنية  وحدة  23الف 
تدمير 11 الف وحدة سكنية بشكل تام، وماتبقى لم 
يعد صالحا للسكن بسبب الدمار الكبير الذي لحق 
قد  ،كانت  ميدانية  تقارير  اشارت  ما  ، حسب  بها 
اعدتها جهات رسمية عراقية اضافة الى منظمات 

دولية .

االهمية التاريخية 	 

لمعرفة  التاريخية  المصادر  الى  عدنا  لو  ما  في 
الجغرافية  المساحة  هذه  تختزنها  التي  االهمية 
الصغيرة)مدينة الموصل القديمة(سنجد بانها كانت 
تضم على سبيل المثال اكثر من 50 مدرسة دينية 
ملحقة بالجوامع والمساجد ، اسسها تجار وعلماء 
ذلك  ،وكان  قرون  مدى  ،على  الموصل  وحكام 
تاسيس  مسؤولية  يتحمل  كان  لمن  فخر  مدعاة 
يتوقف  ولم  المدارس  عمل  استمر  مدرسة،وقد 
 10 في  داعش  سلطة  تحت  المدينة  سقوط  حتى 
المدارس  تلك  وبعض   ، يونيو)حزيران(2017 
داعش،وكان  حكم  اثناء  حتى  سرا  بالعمل  استمر 
قسم منها يحظى بشهرة كبيرة بين اوساط الدارسين 
نظرا لما لعبته من  دور مهم في نهضة المدينة من 
ان  الى  التاريخية  المراجع  الثقافية.وتشير  الناحية 
العاشر  الحادي  القرن   الى  تأسيسها  بعضها يعود 
محلة  العمرية(في  مدرسة)جامع  مثل  الميالدي  
من  م   971 عام  انشاءها  تم  محمد،حيث  الشيخ 
قبل قاسم العمري بن حسن ،الذي يعد جد االسرة 

العمرية في الموصل. 

بُنيت  خزام  محلة  في  خزام(  ومدرسة)جامع 
الهدى  ابو  الشيخ  1107 م وتولى في ما بعد  عام 
العثماني  السلطان  زمن  في  تحسينها  الصيادي 
من  الطلبة  مئات  تخرج  الثاني.وقد  الحميد  عبد 
علوم  في  دروسا  فيها  تلقوا  ان  بعد  المدارس  هذه 
الدين االسالمي.ومما كانت تتسم به ايضا احتواءها 
نادرة  ومخطوطات  مؤلفات  ضّمت  مكتبات  على 
سبيل  والنحو.وعلى  والفلك  واألدب  الطب  في 
قبل  كانت تضم  العامة  االوقاف  فإن مكتبة  المثال 
تدميرها مئات المخطوطات النادرة التي لم تَُحقَّق 
بعد،ومعظم هذه المخطوطات كان اهالي الموصل 

قد اوقفوها في المكتبة. 

شريان اقتصادي 	 

القديمة  الموصل  فإن  االقتصادية  الناحية  من 
العائالت  الذي تتواجد فيه  التجاري  المركز  كانت 
االراض  ومالك  التجار  طبقة  من  المؤلفة  الثرية 

الموصل – مروان ياسين الدليمي	 

طفلة من الموصل قرب زقاق 
بيتها بعد تحرير المدينة ٢٠١٧

الموصل قبل التدمير
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بقية  يمد  الذي  القلب  بمثابة  كانت  الزراعية،ولهذا 
محافظة  لعموم  ليس  الحياة  بنسغ  الجسم  اعضاء 
إذ  االخرى،  العراق  مدن  لبقية  إنما  فقط  نينوى 
لكبار  الرئيسة  واالسواق  المخازن  فيها  تتواجد 
التجار والتي كانت تحوي كافة المواد التي يحتاجها 
السكان من اغذية ومالبس وادوية واجهزة كهربائية 
اضافة الى سوق االوراق المالية والذهب والحديد 
الصورة  تلك  على  وهي  واالخشاب،  والجلود 
التي  وخصوصيتها  المحلية  هويتها  تعكس  كانت 
عددها  العراق،ووصل  مدن  بقية  عن  بها  تنفرد 
باب  سوق  ابرزها:  شهيرا  من30سوقا  اكثر  الى 
باب  العّطارين،سوق  َهَرج،سوق  الّطوب،سوق 
ازين..الخ. الجسر، سوق العَتَمة)الظلمة(،سوق الكوَّ

الجغرافي  موقعها  من  تأتي  االسواق  هذه  اهمية 
معظم  تتجمع  وحولها  المدينة،  وسط  في  تقع  إذ 
مصارف  الحكومية،من  والدوائر  المؤسسات 
المهن  اكثرية  من  اسمائها  اكتسبت  وقد  وبنوك، 

التي تتواجد فيها.
الموصل  من  الجزء  هذا  كان  آخر  جانب  من 
سبع  حكومية،بضمنها  مؤسسة   20 على  يحتوي 
العام  المستشفى  مقدمتها  في  كبرى،  مستشفيات 
صحيا  مركزا   15 مع  الجمهوري  والمستشفى 
الموصل،التي  جامعة  كلية طب  مبنى  الى  اضافة 
تاريخ  العراق،ويعود  في  الكليات  اعرق  من  تعد 

تاسيسها الى 14 يوليو)تموز(1959. 

يتجول في هذه  ان  اتيحت إلي زائر  لو  وفي ما 
بصدمة،ألنه  سيصاب  تحريرها  بعد  االماكن 
سيقف امام صورة مرعبة انتهى اليها هذا التاريخ 
تلك  من  يبق  ،ولم   والحضاري  االجتماعي 
و  والصحية  والثقافية  والعلمية  الدينية  الصروح 
يوم  في  موجودة  كانت  انها  الى  مايشير  التجارية 
ما، نتيجة للقصف المدفعي والصاروخي العشوائي 
االطراف  جميع  قبل  من  عليها  ينهال  كان  الذي 
نشرتها  ان  سبق  تقارير  تشير  المتحاربة،حيث 
الواليات  بقيادة  التحالف  لقوات  رسمية  مصادر 
المتحدة االميركية الى ان عدد القذائف التي سقطت 
اطلقها  قد  قذيفة،كان  (الف  الى)29   عليها وصل 

الطيران االميركي خالل معركة تحرير الموصل 
الموصل  على   سقطت  فقط  قذيفة  ،منها4(االف 

القديمة .

استبعاد المنظمات الدولية 	 

ابادة جماعية  هناك جريمة  أنَّ  يؤكد على  ما  إنَّ 
قد ارتكبت في محيط الموصل القديمة هو اصرار 
حكومة العبادي ومن جاء بعده الى منصب رئاسة 
الى  الدعوة  ه  التوِجّ ان  على  الوزراء  مجلس 
المنظمات الدولية المختصة للمشاركة في عمليات 
رفع االنقاض وانتشال الجثث من تحتها، واالكتفاء 

بجهود فريق دفاع مدني محلي من داخل الموصل 
اضافة  هذا  الحديثة  المعدات  الى  عمله  في  يفتقر 
الى نقص الخبرة لمثل هذه العمليات، مع ان حجم 
الدمار الهائل يقتضي ان تتظافر الجله جهود دولية 
وحجم  تتناسب  ومعدات  اموال  له  تخصص  وان 

الكارثة.

اين حرب الشوارع؟ 	 

ومع ان عناصر تنظيم دولة الخالفة الذين كانون 
لم  القديمة  الموصل  وازقة  بيوت  في  تحصنوا  قد 
يتجاوز عددهم 500 مقاتل حسب تقديرات الخبراء 
العسكرية  القيادة  ان  للمعركة،إالّ  والمراقبين 
كما  الشوارع  اسلوب حرب  الى  تلجأ  لم  العراقية 
عندما  العراقية  االرهاب  مكافحة  قوات  فعلت 
األيسر)الشرقي( الجانب  تحرير  في  باشرت 
االول(  )تشرين  16اكتوبر  بتاريخ  الموصل  من 
القصف  تكثيف  الى  لجأت  ذلك  عن  2016،وبدال 
عملية  بدء  قبل  العشوائي،  والمدفعي  الصاروخي 

المدنيين  مئات  بحياة  مضحية  واثناءها،  التحرير 
الذين  االرهابية  العناصر  من  محدود  عدد  مقابل 

كانوا يتواجدون فيها.
هناك الكثير من عالمات التعجب التي توضع في 
كان  من  باصرار  تتعلق  القديمة  الموصل  معركة 
يدير المعركة على ان يفرض عليها طوقا عسكريا 

فرصة  داعش  تنظيم  عناصر  اليمنح  بما  محكما، 
الخروج وتسليم انفسهم، وهذا يعني توفر االستعداد 
للتضحية بالمدينة وسكانها المحتجزين، في مقابل 

القضاء على انفار معدودين من االرهابيين .
وكذلك  االنساني  المنطق  فإن  االحوال  بكل   
لشرعنة  مبررات  اية  يقبل  ان  اليمكن  العسكري 
المدنيين  مئات  ثمنها  دفع  التي  الكارثية  النتائج 

العزل.

تجريف المعالم المعمارية 	 

اصحاب  بذلها  التي  الجهود  من  الرغم  وعلى 
رؤوس االموال من التجار واصحاب االمالك في 
في  التقليدية  االسواق  من  مهما  جانبا  بناء  اعادة 
الموصل القديمة ،إال انه من غير الممكن ان تعود 
لو  وحتى   ، تدميرها  قبل  كانت  كما  اليها   الحياة 
جديد  من  المدينة  بناء  باعادة  النية  توفر  افترضنا 
االقتصادية  بنيتها  عليه  كانت  كما  تعود  لن  ،فإنها 
لعشرات  اهلها  عليها  حافظ  ،التي  والمعمارية 
السنين من غير ان يكون لديهم االستعداد لتحديثها، 
ذلك النها كانت تمثل شخصيتهم المحلية،خاصة بعد 
ان ارتكب المحافظ االسبق نوفل العاكوب)مسجون 
تجريف  جريمة  واداري(  مالي  فساد  بتهم  حاليا 
منطقة القليعات المطلة على نهر دجلة والتي كانت 
تمثل ابرز شاخص معماري في الموصل القديمة 
الجانب  من  الصغيرة  الجغرافية  الرقعة  ،وهذه 
االيمن في مدينة الموصل كانت تمتاز بكثافة سكانية 
عالية تصل الى اكثر من 250الف نسمة،وعمرها 
يعود الى مئات السنين قبل الميالد،إذ سبق أن اشار 
المؤرخ) زينوفون( لدى زيارته للمنطقة عام 401 
اللفظ  اسم)مپسيال(حسب  تحت  بلدة  بوجود  ق.م. 
ان  الحالي،إالَّ  الموصل  موقع  نفس  في  اليوناني 
هذه البلدة لم تعد اليوم موجودة بعد ان تحولت الى 
سلطة  تحت  سقوطها  اسرار  معها  ودفنت  انقاض 
تنظيم دولة الخالفة المزعومة،ومن ثم تمت عملية 

ذبحها من الوريد الى الوريد  .

جريدة )قريش( لندن 	 

أحـزاُن "يتيم مسلم" في لندن أونتــاريو بكـندا بعد مصرع جميع أفـراد عائلـته!!

لم يفز "فايز" ذو التسع سنين، إال بالبقاء "يتيماً" مجروح الفؤاد، 
ال أحد له سوى الله تعالى. ففي جريمة "كراهية متعّمدة" بشعة، قتل 

األب واألم واألخت، والجدة. 
هناك في آخر الدنيا، في مدينة يقال لها "لندن أونتاريو" في مقاطعة 
اونتاريو، بقي فايز أفضال، وحيداً، برغم ما أحيط به -كندياً وعالمياً 
- من رعاية واهتمام، إال أّن "العطف" شيء، وظالل األسرة شيء 
يتيماً  عاش  أو  قلبه،  على  أعّزاء  فقد  من  إال  بذلك  يشعر  ال  آخر. 
ففايز من اآلن حتى آخر حياته، لن ينطق بكلمات "بابا،  محروماً، 
ماما، أختي، أو جدّتي"... إنه عالم آخر يعيشه جّراء الفقد، والقسوة، 
والكراهية المقيتة، ودونية القصد عند من ارتكب جريمة القتل تحت 

ذريعة "اإلسالمفوبيا"!.  
فايز خسر أباه، سلمان أفضال )46 سنة(، وأّمه مديحة )44 سنة(، 
وأخته يُمنى )15 سنة(، وجدته ذات الـ )74 سنة(، خسرهم جميعاً 
أجهز  ترّصدهم،  الذي  الذئب  لكّن  بيتهم،  من  قريباً  تنّزه  أمسية  في 
عليهم بشاحنته الصغيرة يوم األحد الماضي، فقضى الجميع نحبهم 
إال "فايز" الذي نقل الى المستشفى، وأجريت له فيها عملية جراحية، 

لكنّه والحمد الله تجاوز مرحلة الخطورة. 
العالم  أنحاء  من  زالت  وما  تدفقت  "التبّرعات"  أّن  والملفت،      
للتعبير عن "التعاطف" مع مأساة فايز الذي قالت عنه صديقة للعائلة 
كلمات  كانت  القلب"!.  يكسر  إليه،  النظر  "إّن  تلفزيونية  مقابلة  في 
عن  والتعبير  األلم،  في  غاية  كندا،  وزراء  رئيس  ترودو"  "جستن 
من  االقتصاص  في  العائلة  حق  أّن  وتأكيد  الجريمة،  على  السخط 

جميعاً  وآسرنا  فايز.  باحتضان  كفيلة  الدولة  وأّن  سيُضَمن،  القاتل، 
مشهد الكنديين من سكان المنطقة )ومن مختلف األديان والقوميات( 
وهم يتعّهدون المكان الذي جرت فيه تفاصيل الجريمة بباقات الورود، 
والشموع، وأشياء أخرى تعبّر عن تعاطفهم، ورفضهم لمنطق "الكره 
الديني" الذي كان وراء هذه الكارثة. وبرغم أن األموال مهما كانت، 
حتى لو بلغت كنوزاً مكنّزة، لن تعّوض فايز عن صدر أمه، أو عن 
أحضان أبيه، أو حنان أخته، أو رعاية جدته، فإن مبلغ 744.470 
دوالر التي ُجمع حتى كتابة هذه السطور، والذي قد يصل إلى مليون 
الراقية - عّما  - برغم تعبيريته اإلنسانية  أو ماليين، لن يعني شيئاً 
آل إليه مصير طفل سيظل "وحيداً"، منكسر القلب، محّطم الوجدان، 

غارقاً في تأمّل ما جرى لجميع أفراد أسرته. 

المحزونين،  اليتامى  لماليين  العالم  في  تتكّرر  اليتيم،  هذا  قصة 
العراق،  العرب، فلسطين،  الحبيبات على قلوب  الدول  والسيما في 
تتلفُع  "الكراهية"  أن  المشكلة  في  ما  وأعقد  ليبيا.  اليمن،  سوريا، 
إال رحمة، ومحبة، وإال ما  الدين، كل دين،  "الدين"، وما  بأوشحة 
استحّق أن يكون ديناً. والسالم على "فايز" المسلم الذي خسر كامل 
أسرته في لحظة "كراهية". نرجو له أْن يحّولها إلى "نبتة حٍب" في 
ونتمنى  اإلنصاف!.  ونشدان  والعفو،  التسامح،  طاقة  تـُشيُع  حياته، 
"مع أّن التمنّي بضاعة الموتى" على المتسلطين في بلدان العرب، 
ممارسة مزيد الرحمة مع  األيتام، السيما أولئك الذين هم كـ"فايز"، 

لم يبق لهم أحدٌ!.   

صحفي عراقي من جيل الرواد ترأس تحرير عدد من الصحف 	 
العراقية يرأس تحرير موقع )برقية( االلكتروني 

تحت ركام البيوت في مدينة الموصل القديمة مازالت جثث العديد من المدنيين
 مدفونة تنتظرمن ينتشلها ليدفنها رغم مرور خمسة اعوام على تحــرير الموصل
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قرأت تفاعالً كبيراً مع مقالتي السابقة ما بين 
المعجب والمنكر، وقوة التفاعل مع فكرة قد 
وأنها  الفكرة  تلك  حيوية  على  مؤشراً  يكون 
التفاعل  يكون  وقد  خصبة،  تربة  في  ألقيت 
استشعاراً لخطر تتضمنه الفكرة على النمط 
التفاعل محمود في النهاية ألنه  السائد، لكن 

يحرك الركود ويستفز السؤال.

ومع تأكيدي في تلك المقالة أني ال أقصد تبني 
أحكام نهائية بل أقصد تحريك أسس التفكير، 
إال أن هذا لم يخفف من اندفاع الغاضبين، ذلك 
بموضوعية  األفكار  يقرأ  ال  غالباً  المرء  أن 
بل يقرؤها بما استقر في عقله من مرجعيات 
بعض  على  أؤكد  الجزء  هذا  وفي  مسبقة. 
باتجاه  الدفع  بهدف  المنهجية،  المالحظات 

تشكيل إطار فكري لمناقشة المسألة.

** منطلق رفض األفكار المخالفة للمألوف 
موضوعياً،  وليس  نفسياً  يكون  ما  كثيراً 
تجاه  النفسي  باالستقرار  يشعر  فاإلنسان 
حياته،  طوال  ألفها  التي  األفكار  منظومة 
الحيوي  الوظيفي  دورها  األفكار  وتتجاوز 
وحين  النفسية،  الهوية  من  جزءاً  فتصير 
اإلنسان  استقرار  حالة  تزعزع  أفكار  تثار 
رفض  إلى  شعورياً  ال  يميل  فإنه  النفسي 
هذه األفكار وإلى استدعاء الشواهد بطريقة 
انتقائية لتعزيز مبرر رفضه، أي أن الرفض 
أوالً ثم البحث عن الدليل ثانياً. وهذه مغالطة 
المرء  يتجرد  أن  الصواب  إن  إذ  منطقية، 

للدليل أوالً ثم يبني حكمه بعد ذلك.
علينا  فإن  النفس  في  خفي  الدافع  هذا  وألن 
أن نتيقظ ونفحص دائماً إن كان دافع رفضنا 
والعدل،  للحق  بتجردنا  مدفوعاً  فكرة  ألي 
التضحية  نخشى  ألننا  نفسي  رفض  أنه  أم 

باالستقرار والراحة.

مبرر طرح  ما  الناس:  من  فريق  يسأل   **
االنشغال  األولى  أليس  القضايا؟  هذه  مثل 
أن  فيظن  آخر  فريق  أما  عملية؟!  بقضايا 
صورة  بتجميل  مدفوع  القضايا  هذه  طرح 

اإلسالم في عيون اآلخرين.
ليست  أنها  كما  ثانويةً،  ليست  القضية  هذه 
مدفوعةً بمحاولة تجميل صورة اإلسالم في 
إلى  تسعى  إنها  بل  المسلمين،  غير  عيون 
تقديم إجابة مقنعة عن سؤال ملح وهو المعيار 

اإللهي في التعامل مع مليارات البشر.
تصور  بناء  هو  السؤال  هذا  طرح  أهمية 
يراعي  المسلم  نفس  في  صحيح  داخلي 
الرحمة والعدل والتناسق العقلي، فهي حاجة 

ذاتية للمسلمين أنفسهم، ألن التصور الداخلي 
هو الذي ينشئ شخصية اإلنسان. وقد قيل إن 
من يؤمن بإله رحيم تكون شخصيته رحيمة، 
شخصيته  تكون  متوحش  بإله  يؤمن  ومن 
لإلله  ينسج صورةً  من  فإن  لذلك  متوحشةً، 
بأن معاييره غامضة وأن أفعاله متناقضة فإن 
شخصيته تصير متناقضةً متنافرةً، بينما من 
أقرب  بصورة  تعالى  الله  أفعال  فهم  يقارب 
فإن شخصيته  والرحمة  والعدل  الفطرة  إلى 

تصير أكثر رحمانيةً وعدالً وتناسقاً.

إجابات  لديه  تكون  أن  للمسلم  نريد  إننا 
سالسةً  أكثر  شخصيته  فتصير  متماسكة 

وتناسقاً، قبل أن نقنع اآلخرين بما عندنا.
مون السؤال فإنهم يتجاهلون  ** والذين يحّرِ
أن إبراهيم عليه السالم وهو من خير البشر 
عبر الزمان قد خاض تجربة بحث وسؤال، 
إن  بل  عليه،  ينكرها  ولم  القرآن  وسجلها 
بحثية  تجربة  في  يدخل  أن  أمره  تعالى  الله 
ليصل إلى طمأنينة الجواب. فهل يظن هؤالء 
مون السؤال والتفكر أنهم تجاوزوا  الذين يحّرِ
نفوسهم  وأن  السالم  عليه  إبراهيم  مرحلة 

خالية من أي سؤال؟
السكون،  وليس  الحركة  اإليمان  طبيعة  إن 

والسؤال مؤشر حياة داخلية.
مناقشة  في  المنطقية  المغالطات  من   **
بعضها  القرآن  أدلة  ضرب  هو  المسألة 
قيل  كذا،  يقول  القرآن  إن  قلت  فإذا  ببعض، 
فمن  أيضاً.  كذا..  يقول  القرآن  ولكن  لك: 
فكأنما  المحاججة  في  الطريقة  هذه  يستعمل 

يقول إن القرآن يناقض بعضه بعضاً.
يأتي  يذكره  معنًى  وكل  متوافق،  والقرآن 
المنهج  فإن  لذلك  المتين،  الدقيق  سياقه  في 
ذاته، وليس  الدليل في  مناقشة  الصواب هو 

ضربه بدليل آخر.

ومن أوضح األمثلة التي رصدتها بعد مقالي 
األخير هو الخلط الشائع بين مفهومي "الذين 
فيفترض  القرآن،  في  و"الناس"  كفروا"، 
الناس يجري عليهم حكم  أن كل  المجاِدلون 

الذين كفروا.
مثالً يستدلون في إبطال العمل الصالح لغير 
إِلَٰى  "َوقَِدْمنَا  يقول:  القرآن  بأن  المسلمين 
نثُوراً"،  مَّ َهبَاًء  فََجعَْلنَاهُ  َعَمٍل  ِمْن  َعِملُوا  َما 
وغيرها  اآلية  هذه  أن  ببساطة  الجواب  لكن 
تتحدث عن الكفار. والكفر هو صفة مكتسبةً 
وليس  واالستكبار،  والتكذيب  العناد  قوامها 
البيئة  بحكم  معه  تولد  لصاحبها  تابعةً  صفةً 
والثقافة، وال يوجد دليل واحد في القرآن أن 

كل غير المسلمين كفار بالضرورة.
من االستنباط إلى االستقراء

العامة  القاعدة  من  االستدالل  هو  االستنباط 
عكس  االستقراء  بينما  جزئية،  أحكام  على 
ذلك، فهو يعني تتبع الجزئيات وقراءة الواقع 

الخارجي والخلوص منها بحكم عام.
بعض  فيها  يقع  التي  األخطاء  أكبر  ومن 
المسلمين في التعامل مع القرآن أنهم يفهمونه 
يغفلون  بينما  وحده،  االستنباط  مبدأ  وفق 
سعة  يراعي  الذي  االستقراء  مبدأ  أهمية 

الواقع وتجدده.

اليهود:  في صفات  القرآن  يقول  ذلك؛  مثال 
المنهج  الله".  ابن  عزير  اليهود  "وقالت 
اليهود  أن  اآلية  هذه  من  يفهم  االستنباطي 
كلهم وفي كل زمان يقولون عزير ابن الله. 
لكن ماذا لو سألنا يهودياً اليوم ونفى أنه يقول 
ذلك؟ كيف سنتعامل مع الموقف؟ هل نقول 
له: كذبت إنك تقول عزير ابن الله رغم أنفك؟
القرآن يرصد في هذه اآلية حالة فئة محددة 
في زمن محدد، لذلك فإن المنهج االستقرائي 
هو الذي يعيننا على فهم القرآن، إذ إن القرآن 
ال يخلق واقعاً جاهزاً بل يعالج واقعاً موجوداً 
تناسب  التي  تنزله وينزل عليه األحكام  قبل 
حالته، لذلك فإن علينا أن نفهم الواقع قبل أن 

نستدعي األحكام الجاهزة.

التي  اآليات  كل  فإن  ذاتها،  وبالطريقة 
تتحدث عن الذين كفروا والوعيد لهم بالنار 
صفات  عن  تتحدث  فإنها  الشديد  والعذاب 
ظاهرة  صفات  وهي  بها،  يتصفون  محددة 
في القرآن، فال يجوز أخذ تلك األحكام معلبةً 
فهم  دون  البشر  مليارات  على  وإسقاطها 

واقعهم وتفكيك نفوسهم.
هم  "والكافرون  القرآن:  يقول  مثالً 
هل  اآلية؟  هذه  سنفهم  كيف  الظالمون"، 
سنفهم منها أن كل غير مسلم اليوم هو ظالم، 
حتى لو كان متجرداً للحق ومكرساً حياته في 
سبيل الخير؟ أم نفهم من هذه اآلية أن الظلم 
هو صفة مرادفة بالكفر، فكل من ظلم، فهو 

كافر في ميزان القرآن؟
المنهج االستقرائي واسع وثري ألنه يتعامل 
المتجدد ويفككه، والقرآن  الواسع  الواقع  مع 
وفهم  أوالً  الواقع  بفهم  إال  فهمه  يمكن  ال 
الربط  ثم  ومن  القرآن،  في  والمقاصد  العلل 
توفرت  إذا  الواقع  وبين  القرآن  مقاصد  بين 

الشروط ذاتها.
معظم الحجج التي تستدل باآليات التي تتحدث 
النار  العالمين  إلدخال  كفروا  الذين  عن 

االستقرائي،  المنهج  إلى  نتنبه  حين  تتداعى 
فاألدلة صحيحة ولكن إسقاطها في الموضع 
اتصفت  فئة  عن  تتحدث  كلها  ألنها  الخطأ 
والتكذيب  والعناد  الكبر  من  محددة  بأفعال 
وإيثار العمى على الهدى، وهي أفعال اتفقت 

الفطرة اإلنسانية على رفضها.

فيصل  في  الغزالي  حامد  أبو  اإلمام  يقول 
التفرقة بين اإلسالم والزندقة: "بل أقول: إن 
أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان 
أعني  تعالى.  الله  شاء  إن  الرحمة  تشملهم 
ولم  والترك،  الروم  أقاصي  في  هم  الذين 

تبلغهم الدعوة، فإنهم ثالثة أصناف:
صنف: لم يبلغهم اسم محمد صلى الله عليه 
وسلم أصالً، فهم معذورون. وصنف: بلغهم 
اسمه ونعته، وما ظهر عليه من المعجزات، 
وهم المجاورون لبالد اإلسالم، والمخالطون 
ثالث  وصنف:  الملحدون.  الكفار  وهم  لهم، 
الله  صلى  محمد  اسم  بلغهم  الدرجتين،  بين 
بل  وصفته،  نعته  يبلغهم  ولم  وسلم،  عليه 
ملبساً  كذاباً  أن  الصبا  منذ  أيضاً  سمعوا 
اسمه محمد ادعى النبوة، كما سمع صبياننا 
الله بعثه  المقفع، ادعى أن  يقال له  أن كذاباً 
وتحدى بالنبوة كاذباً. فهؤالء عندي في معنى 
الصنف األول، فإنهم مع أنهم سمعوا اسمه، 
سمعوا ضد أوصافه، وهذا ال يحرك داعية 

النظر في الطلب.

قرع  بعدما  كذبه  فمن  األمم  سائر  من  وأما 
وصفته،  خروجه،  عن  بالتواتر  سمعه 
ذلك  قرع  فإذا  للعادة،  الخارقة  ومعجزاته 
سمعه، فأعرض عنه، وتولى ولم ينظر فيه 
وال يتأمل، ولم يبادر إلى التصديق، فهذا هو 
الكافر، وال يدخل في  الكاذب، وهو  الجاحد 
الذين بعدت بالدهم  هذا أكثر الروم والترك 

عن بالد المسلمين".

أما محمد رشيد رضا فيقول في المنار: "َوقَِد 
يَِّة بُلُوغِ الدَّْعَوةِ َكْونََها َعلَى  اْشتََرُطوا فِي ُحِجّ
النََّظِر  إِلَى  ُك  يَُحِرّ ِة  َواْلُحجَّ ِة  حَّ الِصّ ِمَن  َوْجٍه 
اْلبََشِر أَْن  فِيَها، َوإِال فَلَْيَس ِمْن َشأِْن أََحٍد ِمَن 
ِمْن أَْمِر األَْديَاِن َوال  يَْبَحَث َعْن ُكِلّ َما يَْبلُغُهُ 
إِلَى  تَْدُعو  َهٍة  ُمَشوَّ بُِصوَرةٍ  بَلَغَهُ  إِذَا  ِسيََّما 
فِي  اْلَوْقِت  إَِضاَعِة  َواتِّقَاِء  َعْنَها،  اإِلْعَراِض 
أَنَّ  اْلُمْسِلِميَن  ِمَن  َكثِيٌر  َويَْزُعُم  فِيَها،  النََّظِر 
َجِميَع أَْهِل َهذَا اْلعَْصِر قَْد بَلَغَتُْهْم دَْعَوةُ اْلْسالِم 
َعلَى َوْجِهَها، َوَما أَْجَهلَُهْم بَِحاِل اْلعَْصِر َوأَْهِلِه 

َوبِالدَّْعَوةِ َوأَِدلَّتَِها".
والله أعلم..

هل يدخل غير المسلمين الجنة؟ )2(



أفضل البهارات لتجنب
أعراض التهاب المفاصل وآالمها!

الزنجبيل  أن   Arthritis مؤسسة  كشفت 
التوابل  أنواع  أفضل  من  والقرفة  والكركم 

للحماية من آالم المفاصل.

وأضافت "إلى جانب خصائصه المضادة 
أن  الدراسات  بعض  أظهرت  لاللتهابات، 
الزنجبيل يمكن أن يقلل أيضا من أعراض 
هشاشة العظام، على الرغم من أن دراسات 
ويُعرف  الفائدة.  هذه  مثل  تجد  لم  أخرى 
النشطة  الكيميائية  المادة  بأنه  الكركمين 
السيتوكينات  يمنع  فهو  الكركم؛  جذر  في 
االلتهابية واإلنزيمات في مسارين لاللتهاب. 
وأظهرت العديد من التجارب البشرية فائدة 
مضادة لاللتهابات، والتي يمكن أن تترجم 

إلى تقليل آالم المفاصل وتورمها".

على  القرفة  "تحتوي  وتابعت: 
سيناميك،  وحمض   cinnamaldehyde
لألكسدة  مضادة  خصائص  له  وكالهما 
تسببه  الذي  الخاليا  تلف  منع  على  تساعد 

الجذور الحرة".

ولكن، في حين أن هناك بعض األطعمة 
التي تساعد في تخفيف آالم المفاصل، فإن 
بعض األطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقمها.

األفضل  من  أنه  التغذية  خبراء  وزعم 
أو  سكريات  به  شيء  أي  عن  االبتعاد 
الكحول  يؤدي  أن  ويمكن  غلوتين مضافة. 
المفاصل  التهاب  أعراض  تفاقم  إلى  أيضا 
أو  العظام  بهشاشة  المصابين  لدى  خاصة 

النقرس.

الغذائي  نظامك  بشأن  قلقا  كنت  وإذا 
الخاص بالتهاب المفاصل، فيجب أن تفكر 

في التحدث إلى طبيب أو أخصائي تغذية.
شيوعا  األكثر  األعراض  بعض  وتشمل 
آالم  الروماتويدي،  المفاصل  اللتهاب 

المفاصل وتيبسها وتقييد الحركة.

تدريجيا  التطور  إلى  األعراض  وتميل 
على مدار بضعة أسابيع، وقد تأتي وتختفي. 
المفاصل  اللتهاب  عالج  أي  يوجد  وال 
الروماتويدي، ولكن التشخيص المبكر مهم 

للغاية.

المصدر: إكسبريس	 

اكتشاف قد يقضي على السرطان نهائيًا  

باحثون في جامعة لوفان البلجيكية

في  نوعا  هناك  أن  إلى  دراسة جديدة  توصلت 
على  يساعد   ”3 “أوميغا  أحماض  مجموعة 

انخفاض معدل اإلصابة بالسرطان.
الباحثين  أوضح فريق متعدد التخصصات من 
دراستهم  في  البلجيكية،  لوفان  جامعة  في 
 ”Seal Metabolism“ مجلة  في  المنشورة 
لحمض  تسمح  التي  البيوكيميائية  اآللية 
دوكوساهيكسانويك” أو )DHA( بإبطاء تطور 

األورام.

لوفان  جامعة  فريق  اكتشف   ،2016 عام  في 
علم  في  المتخصص  فيرون،  أوليفييه  بقيادة 
األورام، أن الخاليا السرطانية الموجودة في بيئة 
بتلك  السكر  أو  الغلوكوز  تستبدل  بالدهون  غنية 
أجل  من  للطاقة  كمصدر  الستخدامها  الدهون 

التكاثر.
سلوك  تقييم  الفترة  تلك  في  الباحثون  واقترح 
دهنية  أحماض  بوجود  السرطانية  الخاليا 

مختلفة، وفي خالل الخمسة أعوام الماضية، قيم 
الفريق البحثي سلوك الخاليا السرطانية في كل 
أنواع األحماض الدهنية الـ20، وتوصل الفريق 
استجابت  السرطانية  الخاليا  أن  إلى  العلمي 
بطرق مختلفة تماما وفقا لألحماض الدهنية التي 
الدهنية  األحماض  بعض  تعزز  فيما  تمتصها، 

الخاليا السرطانية وتساعدها على االنتشار.
وكانت المفاجأة أن اكتشف الباحثون أن حمض 
دوكوساهيكسانويك” )DHA( ينجح في تسميم 
خالل  وقتلها  كامل  بشكل  السرطانية  الخاليا 

أسابيع قليلة.
 )DHA( حمض  في  الموجودة  السم  يعمل 
على الخاليا السرطانية من خالل ظاهرة تسمى 
الخاليا  موت  من  نوع  وهو   ،”ferroptosis“
الدهنية،  األحماض  بعض  ببيروكسيد  يرتبط 
غير  الدهنية  األحماض  كمية  زادت  وكلما 

المشبعة في الخلية زادت مخاطر تأكسدها.
فإن  األورام،  داخل  الحمضي  الحيز  في  عادة 

الخاليا تخزن هذه األحماض الدهنية في قطرات 
فيها  تحمي  التي  الحزم  من  نوع  وهو  دهنية، 
األحماض الدهنية من األكسدة، وفي ظل وجود 
الدوكوساهيكسانويك  حمض  من  كبيرة  كمية 
وال  تغرق،  السرطانية  الخاليا  فإن   ،)DHA(
الدوكوساهيكسانويك،  حمض  تخزين  تستطيع 

الذي يتأكسد ويؤدي إلى موت الخاليا.
يمنع  الذي  الدهون  استقالب  مثبط  باستخدام 
معدو  تمكن  الجسم،  في  الدهون  قطرات  تكوين 
الدراسة من مالحظة تضخم ظاهرة تسمم الخاليا 
السرطانية بحمض )DHA( بشكل أكبر، وهو 
لمرضى  عالج  إيجاد  في  األمل  باب  يفتح  ما 

األورام السرطانية.
ضرورية  الجيدة”  الدهنية  “األحماض  تعتبر 
الذين  أولئك  كثيرا  ويطلبها  اإلنسان،  لصحة 
أنها  كما  الصحي،  الطعام  تناول  يحاولون 
ضرورية لوظيفة المخ والرؤية وتنظيم الظواهر 

االلتهابية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.
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د. قيس أبوطه	 

في كندا…نسبته األعلى في العالم!!

مرض كرون، )Crohn( .. لم يجد الطب عالجًا له حتى اآلن

المرض.  هذا  عن  للكتابة  دفعتني  عديدة  أسباب 
من هذه االسباب ان صديقا صيدليا قضى سنين 
الذين  ومن  المهنة،  هذه  في  العمل  في  عديدة 
يتابعون كتاباتي في هذه الجريدة، طلب مني ان 
الشائعة في كندا، وخاصة  اكتب عن األمراض 
وتصديقاً  االلتهابية.  الهضمي  الجهاز  أمراض 
الجمعية  مجلة  في  نشرت  دراسة  تقول  لكالمه 
فبراير  في  الهضمي  الجهاز  ألمراض  الكندية 
٢٠١٩، إن كندا فيها أعلى نسبة لحاالت أمراض 
مرض  وخاصة  االلتهابية.  الهضمي  الجهاز 
كرون. ففي عام ٢٠١٨ كان عدد مرضى كرون 
 ١٣٥ بلغ  الكندية  الصحة  وزارة  في  المسجلين 

الفاً، وقد يكونون ١٥٠ الفاً  في ٢٠٢١.

الذين  المرضى  ان  تعتبر  الكندية  الحكومة  إن 
االلتهابية  الهضمي  الجهاز  أمراض  يعانون من 
يطلبوا  ان  ويمكنهم  خاصة  رعاية  يستحقون 
 Disability Taxمساعدات مادية تحت عنوان

.Credit

االطباء  ان  الحظت  انني  ايضا  االسباب  ومن 
أولويات  في  كرون  مرض  يضعون  عموماً 
  differential  diagnosisاالحتماالت قائمة 
عندما يشكو المريض من مغص وأوجاع شديدة 
اقاربي  البطن، وهذا ما حدث مع واحد من  في 
حيث اشتد عليه الم البطن مع تقيؤ وشعور بنفخة 
شديدة مما اضطره الى الذهاب الى المستشفى، 
الزائدة  التهاب  هو  المبدئي  التشخيص  وكان 
الطبيب وضع مرض كرون  الدودية … ولكن 
الصحيح  التشخيص  وللتأكد من   .. ثانياً  احتماال 
فان ذلك يحتاج الى وقت وفحوصات عديدة… 
للزائدة  الجراحية  العملية  قرار  تأخر  وبذلك 
الدودية… وهذا ما سبب ان تنفجر الزائدة عند 
المضاعفات  من  يعتبر  وهذا  الجراحة،  بداية 
إجراءات  استدعى  مما  المريض  على  الخطيرة 

جراحية خاصة لمثل هذه المضاعفات. 

في  القولون  سرطان  مرض  اعراض  حتى 
مراحله األولية قد تشبه أعراض مرض كرون.

مرض كرون وجميع امراض الجهاز الهضمي 
منها  يشكو  التي  األعراض  أن  في  تشترك 
متشابهة. وهي على سبيل  تكون  تكاد  المريض 
غثيان،  نفخة،  البطن،  في  شديد  الم  المثال 
من  وغيرها   … دم  بدون  او  مع  إسهال  تقيؤ، 
وتميزها  تشخيصها  يجعل  وهذا  االعراض، 

بعضها عن بعض صعباً.

أهم أمراض الجهاز الهضمي االلتهابية الشائعة 
جدا في كندا:

) Crohn ( ١.  مرض كرون 
 ٢.  مرض سيلياك، )Celiac(  وهو المعروف 
والمعروف  الزالقي.  بالداء  المراجع  بعض  في 
أن تناول بروتين القمح: الغلوتين، يسبب تفاعال 
مناعيا مع الغشاء المبطن لألمعاء مسببا التهابات 

وأعراض المرض الكثيرة.

 Irritable( التشنجي،  العصبي  القولون   .٣
)Bowel Syndrome

.)Ulcerative Colitis( ،٤.القولون المتقرح

مشكلة هذه األمراض من الناحية الطبية تكمن 
التفريق  الصعب  من  حيث  التشخيص،  في 
المريض  منها  يعاني  التي  االعراض  بينها الن 
متشابهة الى حد بعيد، ولذلك فان الطبيب المعالج 
والتحاليل  الفحوصات  من  كثير  الى  يحتاج 

واألشعة واهمها عمل منظار للقولون وأخذ عينة 
من الغشاء المبطن لفحصها.

المناعة  أمراض  من  يعتبر  كرون  مرض 
األنسجة  يهاجم  المناعة  جهاز  ان  الذاتية، حيث 
الغشاء  وخاصة  الهضمي  الجهاز  في  السليمة 

المبطن لألمعاء. 
كما انه مرض يستمر مع المريض طيلة حياته 
اآلن.  حتى  شافياً  عالجاً  له  يجد  لم  الطب  الن 
كما انه يصيب جميع األعمار، ولكنه في أغلب 

الحاالت يبدأ بين سن ١٥ و ٣٥.
الهضمي  الجهاز  امراض  احد  هذا  ان  قلنا 
أعراضه هي  تكون  أن  البديهي  فمن  االلتهابية، 

األعراض المعروفة .

أشهًرا  يستمر  مزمن  مرض  كرون  مرض 
وسنوات .. وتارة يكون شديدا لمدة ايام او اسابيع 

.. ثم يمر بفترة هدوء او هدأة.
فقط  االمعاء  يصيب  ال  المرض  هذا  ان  كما 

يشمل  بل  الهضمي  الجهاز  امراض  معظم  مثل 
الشرج.  فتحة  وحتى  الفم  من  الهضمي  الجهاز 
كما ان هذا المرض يتعدى الجهاز الهضمي الى 
التهابات  الفم،   تقرحات  اهمها:  اخرى،  اجهزة 
في  تقرحات  الركبه،  مثل  الكبيرة  المفاصل  في 
مضاعفات  النوم،  أثناء  الليلي  التعرق  الساقين، 
حول  تقرحات  الشرج،  شقوق  الشرج:  في 
والفيتامينات  التغذية  نقص  أعراض  الشرج، 
بسبب الخلل في امتصاصها من ناحية،  وبسبب 
اإلسهال المتكرر من ناحية اخرى، مثل فقر الدم، 

نقص فيتامين D و تأخر النمو عند األطفال.

هو  للمريض  ازعاجا  مضاعفاته  اكثر  لعل 
وهذا   .. ابطاء  بدون  التغوط  الى  الملحة  حاجته 
يسبب قلقاً شديدا للمريض خوفا من ان يكون في 

مكان ال يتوفر فيه مرحاض قريب.

كما ان معظم نوبات األلم تكون في وسط البطن 
الزائدة  توجد  حيث  البطن  من  اليمنى  الجهة  او 
سابقا،  قلت  كما  األطباء  يجعل  وهذا  الدودية، 
الزائدة  التهاب  تشخيص  في  حذرين  يكونوا  ان 

الدودية.

أما أخطر ما في هذا المرض ما يحدث داخل 
األمعاء تدريجيا، ال المريض وال الطبيب يرون 
ذلك اال بعد ان تصبح الحالة خطيرة وتستدعي 
المزمن  فااللتهاب  مستعجالً،  جراحياً  تدخالً 
يسبب القروح التي قد تسبب الناسور)اي قنوات( 
بين األمعاء مع بعضها البعض، او بين االمعاء 
او  المهبل  او  المثانة  مثل  البطن  في  واعضاء 
يحدث  ماذا  معي  تخيلوا  الجسم.  خارج  الجلد 
او  الناسور  األمعاء عبر  تنتقل محتويات  عندما 

هذه القنوات الى تلك االماكن. 

العالج: لم يكتشف الطب رغم التطور العظيم 
في كثير من المجاالت، عالجاً شافياً لهذا المرض 
بعد. ولكننا حاليا نعالج األعراض والمضاعفات. 
كما ان مضادات المناعة الذاتية مثل الستيرويد 

تساعد كثيرا في تخفيف معاناة المرضى.
من  حقه  المرض  هذا  إعطاء  السهل  من  ليس 
انني شرحت  اعتقد  ولكنني  والتوضيح،  الشرح 

أهم النقاط التي تهم القارئ. 

أخصائي األمراض الباطنية.	 
كاتب من اسرة )البالد(	 

	 Doctorkais@yahoo.com
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الصحة نبع السعادة والجمال
القسم الثالث عشرد. خالد الخيري االدريسي	 

جامع االمير عبد القادر الجزائري

المغرب  ان  صحيح  لعجيب.  الثقافة  اثر  ان 
الكثير  تجمعهما  متالصقان  شقيقان  بلدان  والجـزائر 
من  العادات والظروف والتقاليد)وهذا ينطبق بشكل 
او آخر على كل الدول المغربية )من ليبيا شرقا الى 
الى موريتانيا(  اتجاها جنوبا  المغربية غربا  المملكة 
من  والغربي  المغرب  من  الشرقي  الجزء  وان 
الجـزائر يتشابهان الى درجة  انه من الصعب او شبه 
المستحيل على الـزائر  لتلك المنطقة  ان يعرف هل 
هو في المغرب ام في الجـزائر. لكن عندما تقرأ كتاب 
الجزائرية  والسيدة  سميرس  بناني  المغربية  السيدة  
كل  شخصية   بين  الواضح  الفرق  تلمس  بوكساني، 
تكون  ما  اقرب  كاتبة  بناني سميرس  فالسيدة  منهما. 
أما  شاعرية،  بمقدمة  بدأت  الرومانسية،  للمدرسة 
قدمت  المباشرة،  للمدرسة  فتنتمي  بوكساني  السيدة 
دونما  مباشرة  قصيرة  بمقدمة  التبويب  جيد  لكتابها 

غزل في المطبخ الجـزائري او التراث.
تتبنى  الطباعة  حديثة  الحالية  المراجع  معظم 
المدرسة المباشرة في الكتابة، وهذه سمة من سمات 
المـراجع  واهم  االن.  نعيشه  الذي  السرعة  عصر 
واقربها مناال هو االنترنت الذي سهل على الباحثين 
في شتى المجاالت الوصول الى مبتغاهم بالقليل من 
الستينيات  في  نالقي  كنا  بما  مقارنة  والعناء،  الجهد 

والسبعينات من القرن المنصرم.
المختلفة،  الجزائرية  المراجع  ادرس  كنت  بينما 
لم  الجـزائري  االكل  من  كثيرة  باصناف  فوجئت 
لذلك  المتكررة  اثناء زياراتي  اتعرف عليها من قبل 
البلد الحبيب  مرافقا للعقيد معمر القذافي الذي عملت 

طبيبا خاصا له اكثر من 13 عام )1984-1971(. 

الضيافة في  الزيارات في قصور  تلك  اثناء  عشت 
الجزائر والمدن االخرى وفي فندق االطلس،  مدينة 
كان على  المسؤولين.  بيوت  العديد من  الى  ودعيت 
والسلطات  اصنافه  بجميع  الشواء  لنا  يقدم  اذكر  ما 
المطبخ  أن  مخيلتي  في  كان  أنه  لدرجة  المختلفة، 
السبب.  كان  من  الله  سامح  فقير.  مطبخ  الجزائري 
ان  علي  كان  االول.  المخطئ  أنا  انني  اقول  والحق 
اعرف ان امة عظيمة في بالد خير، ال بد ان يكون 

لها تاريخ وتـراث غذائي عريق. 

الدهشة من  المراجع حتى تملكتني  ما ان تصفحت 
غنى هذا المطبخ العريق وتطوره وتنوعه

يحتوي المطبخ الجزائري على االصناف التالية:

 الحساء	 
السلطة	 
والمقبالت	 
 الطبق االول 	 
 السمك	 
 البيض 	 
 اللحم	 
الدجاج 	 
 البقوليات 	 
 المعجنات	 
 الخبز 	 
 الحلوى 	 
 المربى 	 
 المشروبات.	 

لنحاول التعرف على تلك االصناف كل على حدة، 
او  السيء  عن  ولننهَ  وندعمه،  منه  الطيب  ونتبين 

نصلحه.

الحساء:

شربة العدس/ شربة بيضاء / شـربة بيضـاء بالرز / 
شربة بطاطا / شربة خضراء/ شربة جلبانه / شـربة 

بطاطـا باللحم / شربة بـالحليب/ مرقة حارة

السمن  استعمال  باستثناء  جيدة،  االصناف  هذه  كل 
والزبد، ومن االفضل للصحة استعمال زيت الزيتون 

فهو الذ ومتوفر بكثرة في الجزائر.

بيضاء  فول  شربة  فريك/  شربة   / بوزلوف  شربة   
شربة   / لوبيا  شربة  بالكمون/  فول  شربة  /حريرة/ 

مقطفة / مدششة
هذه اصناف ال غبار عليها غذائيا.

السلطة والمقبالت:

بطاطا شالطة / بطاطــا مشرمله بـــالبصل      بطاطا 
مشرمله / باذنجان شالطة / باذنجان مشرمل / فلفل 
شالطة / شالطة بالكمون/ زرودية بالدرسة / لسان 
مشرمله  كبدة   / بالنعناع  شالطة  خيار   / شطيطيحة 
لنتشوبة   / مشرملة  قرعة   / باذنجان/خيار شالطة   /
بالثوم/ قرعة شالطه / لوبيه ماشطو شالطه/ مخيخ 
بالثوم/  تقلية  مخ شطيطيح/فلور شالطه/  شطيطيحة 

قرعة مشرملة بالبصل/ زرودية شالطه/ الحميس
هذه اصناف صحية وجيدة وتناسب كل جسم.

الطبق االول:

في  او  بيته  في  المغربي  االنسان  يكرمك  عنما 
المناسبات االجتماعية المختلفة، يقدم لك البسطيلة ثم  
خروف مشوي بالفرن ثم السلطة والمقبالت جنبا الى 
جنب مع الطاجين. وربما الحريرة ان كانت المناسبة 
تقتضي)في رمضان او السابع(. ويطلق على هذا في 

الجزائر الطبق االول. ثم يليه الطبق الثاني. 

من بعده ال بد من ان ينتهي الحفل بالكسكس. ثم تقدم 
الحلويات او الكريم كراميل او الفاكهة او المثلجات. 

هذا الترتيب متعارف عليه. 
اما  المدون.  غير  المغربية  الحفالت  دستور  وهو 

الدستور الجزائري في االكل فانه مكتوب.

المعجنات:

بوراك  بالسبانخ/  بوراك  بالشكشوكه/  بوراك  كوكه/ 
عجيحينات  بالبطاطا/  حنيونات  بيتزا/   / بالقمرون 

بالفلور
هذه اصناف ال غبار عليها.

بوراك بالفقاع / بوراك بالعجينه / بوراك بالبطاطا 
/ خبيزة الجبن بالسبانخ / خبيزة الجبن واللحم / خبيزة 

اللحم/ خبيزة المعدنوس / خبيزة السبانخ

هذه اصناف دخلها الكثير من السمن والزبد والبيض 
او الكريما. من هنا فهي ضارة ويجب استبدال  هذه 

الشحوم بزيت الزيتون.

االسماك:

بجيج بالبطاطا / بجيج باللوبيا /  بجيج بالطماطيش 
/كلب البحر شطيطيحة / كلمار شطيطيحة  /  دلمة 
كلمــــار / حوت مشـــرمل / مرتوز مغلف / شربة 
/ سيبيه  بالطماطم/ قمرون شطيطيحة  / مول  حوت 

شطيطيحة
هذه اصناف جيدة وال غبار عليه.

البيض:

فيها  يستعمل  االكالت  من  كثيرة  اصناف  هناك 
البيض بكثرة وهذا صحيا مكروه وال بد من االنقاص 

منه ما امكن.

اللحوم:

بطاطا باللحم مكف / بكبوكة / لحـــم بقري بالعدس / 
فواد شطيطيحة  /  لوبيه برجلين البــــقري /مسران 
باللوبيه / سبناخ  /  لوغالل  بالقرعة  محمر/ مدربل 
منجي / اللحم بالفقاع / بطاطا محمرة باللحم /  شباح 
 / / دلمة بطاطا  فلفل  / دلمة  / دوارة عصبان  سفره 

برانية/   / بالجلبانه  اللحم   / والطماطم  بالبصل  اللحم 
اللحم بالخرشف / اللحم بالقرنينه / اللحم الحلو / مثوم 
/ كباب / اللحم بالزيتون / محنشة باللحم / سفيريه / 

سكران بالدروج / طزدام االغا.

او  الخروف  لحم  تحتوي على  هذه االصناف  بعض 
اللحم  باستعمال  النصيحة  وجبت  لذا  السمين  اللحم 

البقري الخالي الدسم..

الدواجن:

دجاج صياد / دجاج محشي محمر / طيطيحة جاج / 
بسطيله / دجاج باسكنجبير / دجاج فالكوشه  

هذه  تحضير  في  والزبد  السمن  استبدال  من  بد  ال 
االطباق بزيت الزيتون.

الخضار:

شطيطيحة  بالترباس/  او  بالفليو  او  بيضاء  بطاطا   
فلور / دويرات عيشه / خلوط / قرنون بالبطاطا 

 / خضره  مشمل   / والطوماتيش  بالبصل  لوبيه    /
طبيخة / تشكتشوكه /  زعلوكه / بسباس فالكوشه / 

قرعة بالبصل والطماطيش.
كل هذه االصناف جيدة.

العجين:

اصناف كثيرة ساذكر بعضا منها للتعريف فقط
بغرير الجزائر/ بركوكس بالخضر/ كسكسو بمختلف 
الخضار واللحوم والدجاج والحوت / خفاف بالزبيب 
/ بركوكس  الريح  تاير في   / اللحم  براقة  / محاجب 
 / تيكربابين   / بسكره  شخشوخة   / مردود   / بالجاج 

تيكربابين ناتماللي / تايتلي

ينطبق على هذه االصناف وما كان على شاكلتها ما 
ذكر سابقا  بخصوص الكسكس المغربي.

الخبز والحلوى:

متنوعة  اللذيذ، وهي  الخبز  انواع عديدة من  هناك 
الدار  وخبز  الشعير  خبز  الى  العادي  الخبز  بين 
خبز  الى  الفطير  خبز  الى  بالتشوكالطة  وخبيزات 
اللحم وخبز مطلوع واخر بالزبيب وآمورقة ومتقبة 

بالغرس.

اما الحلوى فهي اعداد ال تحصى وساذكر بعضها: 
هريسه،كعيكات  قريوش،  باللمبوط،  غريبه،غريبه 
والعرايش،  تونس  قطايف،خبيزة  خبيزات،  خميره، 
محلبي، مقروط لوز، محنشه، مشوك ، موسكوتشو، 

قميرة، قنديالت، تخبوله نتمااللين، وطمينه باللوز.

هذه االصناف هي من آفة  الحضارة الشرقية عموما 
والعربية على وجه الخصوص فهي رجس من صنع 

االنسان وعلينا اجتنابها ما امكن.

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

المطبخ الجزائري
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الهجمات  ضد  ألجسامنا  دفاع  خط  بمثابة  المناعة  نظام  يعد 
ومسببات  الطفيليات  أو  الفطرية  أو  البكتيرية  أو  الفيروسية 

األمراض القاتلة.
ذلك  يكون  فقد  باإلرهاق،  تشعر  أو  تمرض  ما  غالبا  كنت  إذا 
أوف  ""تايمز  موقع  بحسب  لديك،  المناعة  جهاز  بسبب ضعف 
إنديا" الذي عرض 5 عالمات تحذيرية تشير إلى ضعف جهاز 

المناعة.

1-اضطرابات الجهاز الهضمي المستمرة

ما يقرب من 70% من جهاز المناعة موجود في أمعائنا. تحارب 
المناعة. تحفز  الممرضة وتعزز صحة  العوامل  األمعاء  بكتيريا 

بكتيريا األمعاء هذه نمو الخاليا التائية.
التكافلية  البكتيريا  هذه  من  المنخفضة  الكميات  تؤدي  أن  يمكن 
إلى زيادة خطر اإلصابة بالفيروسات وااللتهابات المزمنة وحتى 
اضطرابات المناعة الذاتية. بسببها قد تعاني من اإلسهال المتكرر 

أو الغازات أو اإلمساك كأعراض متكررة.
صحة  كبير  بشكل  تتناولها  التي  والمشروبات  األطعمة  وتحدد 

الجهاز الهضمي وتوازن البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائك.

بطء التئام الجروح  -2

إن االستجابة المناعية هي التي تجعل الجرح يلتئم وتحول دون 
حدوث االلتهابات، ما يسمح في النهاية لخاليا جديدة بالتشكل فوق 
إذا لم تكن  الجرح وتشكيل نسيج ندبي لشفاء الجرح. ومع ذلك، 
صحتك المناعية قوية بما فيه الكفاية، فسوف تقيد تجديد الخاليا 

الجديدة مما يجعل من الصعب التئام جروحك.

3-اإلرهاق والتعب الشديد

إن كنت تشعر حتى بعد قسط كاف من النوم، بتعب غير مبرر 
وإرهاق متكرر، فهذا يشير بالتأكيد إلى شيء غير طبيعي، نظرا 
ألن جهاز المناعة يتناسب طرديا مع مستوى الطاقة، فهذا يعني 
أثناء  المناعة  لتغذية جهاز  الطاقة  الحفاظ على  الجسم يحاول  أن 

المعركة مع مسببات األمراض.وتعمل اليوجا والتمارين الرياضية 
الجسم  أنحاء  في جميع  الدموية  الدورة  وتحسين  القلب  فتح  على 
مع زيادة تدفق الطاقة في الجسم. فهي ال تقوي نظامنا العصبي 
فحسب، بل تحفز أيضا الغدة الدرقية مما يساعد على التخلص من 

التعب واإلرهاق.

كثرة اإلصابة بنزالت البرد  -4

تشير الدراسات إلى إصابة البالغين في المتوسط من حالتين إلى 
يعاني  شخصا  كنت  إذا  ولكن  عام.  كل  البرد  من  حاالت  ثالث 
من نوبات البرد المتكررة، فهذا يشير بوضوح إلى ضعف جهاز 

المناعة لديك. قد يكون هذا بسبب نمط حياتك ومشاكل النظافة. 
إذا كنت مدخنا شرها، فعليك أن تدرك أن التدخين يؤثر بشكل 
للشعيرات  ضررا  ويسبب  المناعي  الجهاز  خاليا  على  مباشر 
إزالة  التنفسي والتي تساعد عادة على  الجهاز  الصغيرة جدا في 
ممارسات  تتبع  ال  عندما  ثانيا،  الجراثيم.  يحمل  الذي  المخاط 

الزكام  مثل  المتكررة  للعدوى  تسمح  بيئة  تخلق  فإنك  النظافة، 
بالتقدم.

5-التوتر والقلق

عندما يكون الشخص متوترا، يطلق الجسم الكورتيكوستيرويدات 
الخاليا  عدد  خفض  طريق  عن  المناعة  جهاز  فعالية  تثبط  التي 
الليمفاوية في الجسم. يمكن أن يؤدي السلوك المتوتر والقلق إلى 

أساليب تأقلم غير صحية مثل التدخين واستهالك الكحول.
وينصح الشخص المصاب بالتوتر الشديد بزيارة طبيب نفسي. 
أن  واألصدقاء  العائلة  من  واالجتماعي  العاطفي  للدعم  ويمكن 

يساعد الشخص على التعافي من األوقات العصيبة.

غذائيا  نظاما  تناول  والقلق  المستمر  التوتر  تعاني  كنت  وإذا 
متوازنا واتبع أسلوب حياة صحيا بما في ذلك عبر ممارسة اليوغا 

والتمارين الرياضية.

الجرعات  أن  إلى  حديثة  دراسة  توصلت 
يطلق  الذي  »النيتروز«  أكسيد  من  المنخفضة 
أن  يمكن  الضحك«  »غاز  اسم  عادة  عليه 
هذا  أثبت  فقد  االكتئاب،  لعالج  وسيلة  تكون 
الغاز المستخدم لتخفيف األلم في عيادات طب 
قرن  من  ألكثر  التوليد  مراكز  وفي  األسنان 
المكتئبين،  معاناة  تخفيف  خوض  على  قدرته 
 24 على  سريرية  تجارب  نتائج  وخلصت 
استنشاق  أن  إلى  المتحدة  الواليات  في  شخصاً 
»غاز الضحك« يخفف من أعراض االكتئاب 
المقاوم للعالج لمدة تصل إلى أسبوعين، ووجد 
أكسيد  من  المائة  في   25 استنشاق  أن  خبراء 
"النيتروز" لمدة ساعة كان فعاالً وأكثر سرعة 
من مزيج بنسبة 50 في المائة من المادة، فضالً 
عن أن الجرعة المخفضة تنتج عنها آثار جانبية 
لفترة  فوائد  توفير  مع  أقل  فيها  مرغوب  غير 

أطول مما توقع الفريق.
ألرت«  »ساينس  موقع  من  تقرير  ويشير 

النيتروس  أكسيد  اكتشاف  تم  عندما  أنه  إلى 
التاسع عشر، أقام  ألول مرة في أواخر القرن 
ضاحكة  غاز  حفالت  إنجلترا  في  الكيميائيون 

الحديثة  الدراسة  وجاءت  النخبة،  من  لحشد 
التي أخضعت 24 شخصاً يعانون اكتئاباً حاداً 
للعالج بالغاز على مدى ثالثة أشهر، وأظهرت 

فائدة جديدة للغاز.
جرعة  العالج  من  األولى  المرحلة  وشملت 
عالية لمدة ساعة من أكسيد النيتروس بنسبة 50 
في المئة، أما المرحلة الثانية فتم تناول جرعة 
منخفضة لمدة ساعة من الدواء )بنسبة 25 في 
»عالجاً  األخيرة  المرحلة  شملت  فيما  المئة(، 

وهمياً«.
لدى  للدواء  مرتفع  استجابة  معدل  وسجل 
وتحسنت  التجربة،  في  األشخاص  غالبية 

األعراض على مدار ثالثة أشهر. 

األدلة  إلى  تضيف  النتائج  إن  الفريق  وقال 
على أن العالجات غير التقليدية قد تكون قابلة 
فيها  يستجيب  ال  التي  الحاالت  في  للتطبيق 
المرضى لألدوية المضادة لالكتئاب، وأشاروا 
عالجياً  خياراً  يوفر  قد  الضحك  غاز  أن  إلى 
وخاصة  االكتئاب،  لمرضى  الفعالية  سريع 

االكتئاب المقاوم للعالج.

عالمات تحذيرية تدل على ضعف المناعة

حديثة دراسة 

الجرعات المنخفضة من »غــاز الضحك« يمكن أن تكون وسيلة لعالج االكتئاب
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د. محمد أمين األعظمي 	 

حركة منسقة تقوم بها البالناريا مقطوعة الرؤوس استجابة لألشعة فوق البنفسجية
)Image credit: Nishan Shettigar(

ديدان مقطوعة الرأس
 ترى بأجسامها عديمة الرؤوس

 Mindy Weisberger كتبت مندي وايزبرغر
بتاريخ 2021/5/5

خاليا حساسة للضوء تنشط بغياب العيون

ديدان  هي  صغيرة،  ديدان  أن  علماء  اكتشف 
البالناريا planaria، وهي من الديدان المسطحة 
حرة المعيشة، تستطيع الرؤية بغياب عيونها أو 
رؤوسها )مقدمة الجسم(. لدودة البالناريا عينان 
العصبية  العقد  من  مركزية  بمنظومة  ترتبطان 
تعمل   centralized bundle of ganglia
لألشعة  العينان حساستان  وهاتان  الدماغ.  عمل 
األشعة،  هذه  وبوجود   .UV البنفسجية  فوق 
األشعة.  عن  لتبتعد  بأهدابها  البالناريا  تضرب 
ولكن الغريب هو اكتشاف أن هذه الديدان ليست 
العصبية(  )العقد  أدمغتها  أو  إلى عيونها  بحاجة 
استمرت  إذ  البنفسجية.  فوق  األشعة  الستشعار 
باالبتعاد عن األشعة فوق البنفسجية بعدما قطع 

الباحثون رؤوسها.

أجل  من  الديدان  رؤوس  قطع  عملية  تبدو  قد 
يُعرف  ولكن  ووحشية،  بغيضة  سلوكها  دراسة 
قطع  عملية  بوجه  تصمد  ال  أنها  البالناريا  عن 
لتخلفه  تعيش  أن  يمكن  وإنما  وحسب،  الرأس 
تقطيع  يمكن  بل  المقطوع.  للُجزء  بديالً  وتكون 
كل  ليكون  عدة  أجزاء  إلى  منها  واحدة  دودة 
معهد  في  الباحثون  يقول  كما  كاملة  دودة  جزء 
 Max Planck ماكس بالنك في منستر بألمانيا
 Institute for Molecular Biomedicine
in Münster, Germany. ليس هذا وحسب، 

هذه  الديدان  قطع  يحفزوا  ان  للباحثين  يمكن  بل 
لتكون رؤوس أنواع أُخرى من الديدان!

أجسام  أن  الباحثون  وجد  الدراسة،  هذه  في 
أوبسن  بروتين  تنتج  خاليا  تحوي  البالناريا 
وتوجد  للضوء.  حساس  بروتين  وهو   ،opsin
المحيطية  األجزاء  في  الخاليا  هذه  من  مجاميع 
المحيط  خاليا  أن  وتبين  البالناريا.  أجسام  من 
 NC R-opn تحوي نوعين من األوبسن، هما 
الخاليا  تحوي  حين  في   ،NC R-opnو  1

المركزية NC R-opn 1 فقط.

الموجودة  الخاليا الصبغية  الباحثون أن  ووجد 
 .opsin أوبسن  مادة  تنتج  التي  هي  المحيطية 
الديدان  في  المحيطية  الخاليا  تستشعر  فحين 
البنفسجية،  فوق  األشعة  الرأس وجودَ  مقطوعة 
تقود  التي  األهداب  حركة  يتبعه  تنبيهاً  تطلق 
األشعة.  عن  لالبتعاد  الرأس  مقطوعة  الديدان 
هي  فقط  البالغة  الديدان  أن  الباحثون  وجد  فقد 
الفائقة على االستشعار  القدرة  التي امتلكت هذه 
الفقس  حديثة  الديدان  كانت  حين  في  للضوء، 
عاجزة عن استشعار األشعة فوق البنفسجية بعد 
قطع رؤوسها، مما يشير إلى أن الخاليا الحساسة 

للضوء في أجسام الديدان تتطور بعد الفقس.
ووجد الباحثون أيًضا أن ديدان البالناريا الكاملة 
تستطيع االستشعار لألشعة فوق البنفسجية حتى 
عندما تكون في حالة االستراحة التي تشبه النوم 
هذه،  النوم  حالة  وفي  األرقى.  الحيوانات  في 
البنفسجية  فوق  األشعة  وجود  الديدان  تستشعر 
وتتنبه لها فتحاول أن تبتعد عنها، بينما ال تستجيب 

على  يخفى  وال  األخرى.  البصرية  للمنبهات 
المعني بعلم الحياة والُمدرِك ألضراِر األشعة فوق 
البنفسجية فوائدُ مثِل هذا التكيف البقائية للحيوان. 
ميزة  يمثل  الباحثون،  يقول  التكيف،  هذا  "فمثل 
الليلية  المائية  للحيوانات  بقائية كبيرة، وبخاصة 
ففي  البالناريا.  مثل  النهار  خالل  تستريح  التي 
الحيوانات التي يستجيب فيها كل الجسم للضوء 
ال حاجة إلى دماغ أو جهاز عصبي مركزي." 
ويضيف الباحث: "يعرض عملنا التعقيد الرائع 
المستقلة  الضوء  استشعار  شبكة  ووظيفة  لشكل 

بين العين والدماغ."

)من 	  عراقية  اصول  من  كندي  اكاديمي 
كتاب البالد( لندن اونتاريو

المصدر:

 Shettigar, N., et al. )2021(:
 Discovery of a body-wide
 photosensory array that matures in
 an adult-like animal and mediates
 eye–brain-independent movement
 and arousal. PNAS May 18: 2021
118 )20( e2021426118; https://doi.

org/10.1073/pnas.2021426118
 By Mindy Weisberger:
 Decapitated worms 'see' with

their headless bodies
 Decapitated worms 'see' with their

headless bodies | Live Science

من اجل تقليل  خطر االصابة  بـ”الزهايمر”

ابعد بعض األطعمة من  نظامك الغذائي

يرتبط حدوث مرض الزهايمر ارتباطا 
الغذائية  المواد  ونوعية  بالتغذية  مباشرا 
يجب  لهذا  األشخاص،  يتناولها  التي 
االهتمام  بما يتم تناوله، ألن صحة المخ 

تعتمد على ذلك. 

أنه  إلى  الدراسات  من  العديد  وتشير 
أو  بالخرف  اإلصابة  خطر  تقليل  يمكن 
طريق  عن  بـ"الزهايمر"  يعرف  كما 
إزالة بعض األطعمة من النظام الغذائي، 

وفقا لسبوتنيك.

األطعمة المصنعة	 

من  المصنعة  األطعمة  إزالة  يجب 
تعتبر  حيث   ، اليومي  الغذائي  نظامك 

األطعمة المصنعة، مثل: 

والمشروبات  والحلويات  المخبوزات 
التأثير  نحو  السريع  الطريق  الغازية 
ويمكن  الدماغ،  وظائف  على  المباشر 
أن تسبب التهابًا في الدماغ وتلفًا للخاليا 
العصبية. وقد توصل خبراء من جامعة 
باث في المملكة المتحدة إلى وجود صلة 
األطعمة  وتناول  الشرايين  انسداد  بين 
التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

التوابل	 

"جنوب  جامعة  من  علماء  ويعتقد 
أستراليا"، أن "الخطر يتمثل في األطعمة 

الغنية بالتوابل، مثل: 

من  حار  والجالبينو)فلفل  الحار  الفلفل 
أصل مكسيكي(، والتي تحتوي على مادة 
الكابسيسين التي تؤثر سلبًا على الذاكرة 

والنشاط العقلي".

الوجبات السريعة واألطعمة المقلية	 

والوجبات  المقلية  األطعمة  جاءت  كما 
المحظورة،  األطعمة  قائمة  في  السريعة 
ألنها غنية بالدهون غير المشبعة، والتي 
تقلل من أداء الدماغ، وفقًا لدراسة أجرتها 

الجامعة الوطنية األسترالية.

المواد الحافظة واألمالح	 

واألمالح  الحافظة  المواد  تشّكل 
الموجودة  المشبعة  الدهنية  واألحماض 
بكثرة في النقانق واللحوم والجبن تهديدًا 
كبيًرا للدماغ فهي مسؤولة عن االلتهابات 
باألوعية  الضرر  تلحق  أن  ويمكن 
باحثون  له  توصل  لما  وفقا  الدموية، 

صينيون.

المصدر: البيان اإللكتروني	 
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نُشرتا  جديدتين  دراستين  في 
مؤخراً في المجلة العلمية »الطب 
فئران  على  وأُجريتا  السريري« 
تصاب  بحيث  وراثياً؛  معدلة 
توصل  والسكري،  بالسمنة 
يقي  الميالتونين  أن  إلى  الباحثون 
من تلف الكلى الناجم عن مرض 

السكري.

اتخذ العلماء من جامعة غرناطة، 
بالتعاون مع آخرين، خطوة مهمة 
وتقدمه  الكلى  تلف  مكافحة  في 
نحو الفشل الكلوي، والذي يرتبط 
السكري  بمرض  وثيقاً  ارتباطاً 
الناجمة  والمضاعفات  والسمنة 

عن ذلك. 
تناول  أن  العلماء  وأظهر 
بجرعات  المزمن  الميالتونين 
)10 مجم / كجم من وزن الجسم 

الشبكة  اضطراب  يمنع  يوم(   /
والميتوكوندريا،  اإلندوبالزمية 

والتي تلعب دوراً مهماً في التسبب 
في تلف خاليا الكلى )النيفرونات( 

وتطور المرض إلى مرحلة الفشل 
الكلوي.

ثبت أن الميالتونين يمنع ضعف 
الميتوكوندريا  وديناميكية  وظيفة 
الخلوية مما يقلل من إنتاج الجذور 
عن  )المسؤولة  لألكسجين  الحرة 

اإلجهاد التأكسدي(.

المرضي  التغيير  أيضاً  يمنع 
اإلندوبالزمية  الشبكة  وظيفة  في 
أخرى(،  حشوية  خلوية  )عضية 
اإلجهاد  ظروف  في  والتي 
غير  بشكل  العالي  التأكسدي 
طبيعي ترتبط بزيادة موت الخاليا 
إلى  يؤدي  مما  للنيفرون  المبرمج 
فقدان وظائف الكلى، كخطوة أولية 
لتطور الفشل الكلوي والحاجة إلى 

غسل الكلى أو الزرع.

يمكن لمكمالت فيتامين B12 أن تعالج النقص 
الغذائي الكامن، سواء نشأ عن الغذاء المتبع، أو 
في  أو جراء جراحة  مكتسبة  ذاتية  مناعة  حالة 

المعدة.

بحث  يقترح  اليوم«،  »روسيا  موقع  وبحسب 
الدكتور راجندران كانان، وجود أربع عالمات 

على بشرتك تدل على الحالة، وتشمل:

فرط التصبغ

الجلدية،  لألمراض  األميركية  الكلية  أوضحت 
أن فرط التصبغ يحدث عندما »تصبح بقع الجلد 

أغمق من الجلد الطبيعي المحيط«.

ويمكن أن تظهر هذه البقع من الجلد الداكن في 
أي مكان على الجسم، بما في ذلك الوجه.

ويحدث عندما يشكل الميالنين - الصبغة البنية 
التي تنتج لون الجلد الطبيعي - رواسب في الجلد.

مثاال  الشمسي«،  »النمش  أو  العمر  بقع  وتُعد 
أشعة  أضرار  عن  الناتج  التصبغ  فرط  على 

الشمس.

وتصبح بقع فرط التصبغ أكثر قتامة في الشمس 
)مما يجعلها أكثر وضوحا(.

»هذا  أن  الجلدية  األمراض  كلية  وأوضحت 
يحدث ألن الميالنين يمتص طاقة أشعة الشمس 
فوق البنفسجية الضارة من أجل حماية الجلد من 

التعرض المفرط«.

البهاق

الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة  أوضحت 
البريطانية أن البهاق هو المكان الذي تظهر فيه 
»بقع بيضاء شاحبة على الجلد«، إنه عكس فرط 
التصبغ حيث أن نقص الميالنين هو الذي يسبب 

البقع البيضاء. 
الوجه  في  شائع  بشكل  الحالة  هذه  وتحدث 

والرقبة واليدين، وكذلك في تجاعيد الجلد.

التهاب زاوية الشفاه

وهو حالة تسبب »بقع حمراء منتفخة في زوايا 
.WebMDفمك«، وفقا لـ

ويمكن أن تشمل أعراض التهاب الشفة الزاوي، 
تشققات مؤلمة أو تقشر أو نزيف.

تغيرات الشعر

الشعر  أن »تغيرات  كانان  الدكتور  بحث  ذكر 
 .»B12 مرتبطة بنقص فيتامين

ومع ذلك، فإن تغيرات الشعر - باإلضافة إلى 
 - الزاوي  الشفة  والتهاب  والبهاق  التصبغ  فرط 

»ال تقتصر على نقص فيتامين B12 وحده«. 
وأشارت NHS إلى عالمات أخرى على نقص 

فيتامين B12، تشمل:

لون أصفر شاحب على جلدك.	 
التهاب اللسان واحمراره.	 
قرحة الفم.	 
تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.	 
اضطراب الرؤية.	 
التهيج.	 
الكآبة.	 

وشعورك  تفكيرك  طريقة  في  تغييرات 
مثل  العقلية،  قدراتك  في  انخفاض  وتصرفك. 

الذاكرة والفهم والحكم.

المصدر: وكاالت	 

الغــذائية"  المعـــايير  وكــالـة 
أكل  من  تحذير  البريطانية، 
النواة الموجودة في عجوة المشمش

الغذائية"  المعايير  "وكالة  أطلقت 
البريطانية، قبل فترة، تحذيرا من أكل النواة 
ووصفت  المشمش،  عجوة  في  الموجودة 
طبيعية  سواء  آكليها،  يقتل  بسم  محتوياتها 
جافة  أو  المشمش،  حبة  من  إخراجها  بعد 
ويشترونها  فيها  محفوظة  مستوعبات  في 
من  عنها  بالمنتشر  متأثرين  المحالت،  من 
معلومات تشير إلى احتوائها على مركبات 

مدمرة لخاليا بعض أنواع السرطان.

ويقبل الكثيرون على تناول بذرة المشمش 
تحتوي  بأنها  والعتقادهم  حلو  مذاقها  ألن 
على مكونات مفيدة للصحة. لكن العلم بات 
ويطلب  بل  البذور،  هذه  تناول  من  يحذر 
داهماً  ألنها قد تشكل خطراً  تماماً  اجتنابها 

على حياة اإلنسان.
النيء  واللوز  المشمش،  بذور  تحتوي 
أيضاً، على مادة "أميغدالين"، التي تتحول 
السام  الهيدروجين  إلى سيانيد  بعد هضمها 
للغاية. وفيما يمكن التخلص من هذه المادة 
-50 استهالك  أن  إال  اللوز،  بطبخ  السامة 
60 لوزة نيئة قد يؤدي إلى الوفاة، بحسب 

ما يكتب موقع "تي أونالين" األلماني.
اللوز  أكثر سمية من  المشمش  لكن بذور 
النيء، إذ يكفي تناول 40 منها للتسبب في 
تناول  بعدم  الخبراء  يوصي  لذلك،  الوفاة. 

أكثر من بذرتي مشمش يومياً.

من جانبه، يفيد موقع "هايلبراكسيس نت" 
المعني بالصحة بأن دراسة لهيئة  األلماني 
البالغين  حذرت  األوروبية  الغذاء  سالمة 
من استهالك أكثر من نصف بذرة مشمش 
كبيرة في اليوم، بناء على تحليلها لمستويات 

السيانيد في عينة الدراسة.
في  السيانيد  مستويات  أن  التحليل  ووجد 
اآلمن  الحد  تجاوزت  التجربة  عينة  أجسام 
 3.5 إلى   0.5 المسموح به، وأن ما نسبته 
من  كيلوغرام  لكل  السيانيد  من  مليغرام 
وحددت  قاتلة.  تكون  قد  اإلنسان  وزن 
لجنة تابعة لالتحاد األوروبي النسبة اآلمنة 
بـ20 ميكروغرام لكل كيلوغرام من وزن 

اإلنسان.
مفادها  نتيجة  إلى  الباحثون  وتوصل  هذا 
ثالثة  من  أكثر  يتناول  أال  البالغ  على  أن 
لدى األطفال، فال يجب  أما  بذور مشمش. 

أن يتجاوز ذلك نصف بذرة صغيرة.

المصدر: وكاالت	 

تـونين يمنـع تلف الكلى هرمـون الميال
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الموصل التي أدهشت بتعدديتها الرّحالة الذين مّروا بها 

محمود الزيباوي	 

والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  افتتحت 
حول  معرضاً  البندقية  في  )يونيسكو(  والثقافة 
التي  الموصل  مدينة  معالم  لترميم  مشاريعها 
تعرضت للخراب خالل سيطرة تنظيم "داعش" 
هذا  جاء  سنوات.  ثالث  مدى  على  عليها 
المعرض التوثيقي على هامش المعرض الدولي 
المعمارية، وحمل عنوان  للهندسة  السابع عشر 
هذا  مع  وبالتزامن  الموصل".  روح  "احياء 
الحدث، بدأت "اليونيسكو" تنفيذ المرحلة األولى 
من إعادة إعمار كنيسة الطاهرة وكنيسة الساعة، 
وذلك بعد شروعها في ترميم الجامع النوري في 

نهاية العام الفائت.

تقع مدينة الموصل شمالي العراق، وهي مركز 
من  البالد  في  الثانية  والمدينة  نينوى  محافظة 
بمناخها  اشتهرت  بغداد.  بعد  السكان  عدد  حيث 
اللطيف في الربيع والخريف، ولُقّبت لذلك بـ"أّم 
وذلك  بـ"الحدباء"،  ُعرفت  كما  الربيعين"، 
وإحتداب  يخترقها،  الذي  دجلة  نهر  إلحتداب 
النوري.  الجامع  باسم  المعروف  جامعها  منارة 
تشرف هذه المدينة على أطالل نينوى، عاصمة 
الممتدة  القديم  الشرق  من  الكبرى  األشوريين 
على الساحل األيسر من دجلة، وتحيط بها آثار 
خور ساباد والنمرود، وتشكل في توسعها امتداداً 
بطابعها  تحتفظ  انها  كما  اإلطالل،  لهذه  حديثاً 
األثري القديم في الجزء األوسط منها. في األمس 
تشّكل  عصرية  مدينة  الموصل  بدت  القريب، 
حلقة الوصل بين بالد الرافدين ومحيطها، وقيل 
انها ُسميت الموصل "ألنها وصلت بين الجزيرة 

والعراق"، و"بين دجلة والفرات".

تميّزت الموصل بتعددية أدهشت الرّحالة الذين 
مّروا بها. جمعت هذه المدينة بين العرب والكرد 
المسلمين، وضّمت طوائف مسيحية عديدة، كما 

أنها حوت األزيديين والمندائيين. 

وكانت  المسلمين،  مع  المسيحيون  عاش 
كثير  في  الجماعتين  بين طوائف  متآلفة  العالقة 
هذه  إلى  نيبور  الرحالة  أشار  وقد  األحيان،  من 
 ،1766 عام  في  الوالية  زيارته  بعد  العالقة 
وكتب في يومياته: "حالة النصارى في الموصل 
بلدان  بقية  في  النصارى  حالة  من  بكثير  أحسن 
سعداء  يعيشون  فهم  العثمانية،  األمبراطورية 
أن  في  الحق  ولهم  المسلمين،  تام مع  وئام  على 
يلبسوا كما يلبس المسلمون، وكثير منهم يعملون 
في خدمة الباشا". كذلك، شهد الميجر ايلي بانستر 
أواخر  في  البالد  زار  عندما  الوفاق  لهذا  سون 
القرن التاسع عشر، ورأى أن نصارى الموصل 
يتمتعون بالحرية، "وهم بمنجاة من االضطهاد"، 
و"إنهم يردّون هذه المزية والحال المستحبة إلى 
اإلحساس  في  عرب  والنصارى  المسلمين  أّن 
برابطة  مرتبطون  هم  شيء  كل  وفوق  واللغة، 
التساكن في المدينة، وهي رابطة قوية في الغالب 

وملمح تراص في مدن الشرق المنعزلة".

جوامع ومدارس ½

تتجه األنظار اليوم إلى الجامع النوري وكنيسة 
تستعيد  ان  وتحاول  الساعة،  وكنيسة  الطاهرة 
نعيش  "كيف  شعار  تحت  الموصل"  "روح 
أبو  العادل  الملك  اسم  الجامع  يحمل  معاً؟". 
الدين زنكي  بن عماد  الدين محمود  نور  القاسم 
الموصل في سنة  بعد سيطرته على  الذي شيّده 
اإلسالمية،  التراثية  المصادر  تقول  كما   1170
وكانت أرضه خربة واسعة في وسط األسواق، 
أمر  وفّوض  الجامع،  عليها  وبنى  فاشتراها 
عمارته إلى شيخه الزاهد معين الدين عمر المال 
جامعاً،  وبنائها  الخربة  بابتياع  إليه  أشار  الذي 
الجامع  أمواالً جزيلة، ووقف على  فيها  "وأنفق 
ضيعة من ضياع الموصل"، كما نقل ابن خلكان 
إلى  الرواية  هذه  تستند  األعيان".  "وفيات  في 
خبر نقله أبو شامة المقدسي في "الروضتين في 
تاريخ الدولتين الصالحية والنورية" حيث يمّجد 
الراوي نور الدين الذي "بنى الجوامع في جميع 
البالد"، وجعل من جامعه في الموصل قّمة "في 

الحسن واإلتقان".
الموصل  تحتضن  النوري،  الجامع  جانب  إلى 
مجموعة كبيرة من الجوامع والمدارس والمراقد 
األثرية، منها الجامع األموي، الجامع المجاهدي، 
جامع النبي يونس، جامع النبي جرجيس، جامع 
الباشا.  وجامع  الجويجي،  جامع  شيت،  النبي 
ولكل موقع من هذه المواقع، تاريخ أثري مثير. 
المعروف  الجامع  السلمي،  فرقد  بن  عتبة  أنشأ 
باألموي، بعد فتح المدينة، وقام بتوسيعه مروان 
بن محمد عندما تولى الموصل، وبنى فيه منارة، 
وأضاف إليه الخليفة المهدي األسواق التي كانت 
فأعاد  المسجد،  هذا  بنيان  بعدها  تداعى  تحيطه. 
األتابكيون بناءه، وُعرف بالعتيق بعد بناء الجامع 

النوري الذي ُعرف بالجديد. تهاوى هذا البناء، 
ولم تبَق منه سوى بقايا مئذنته األتابكبة وجامع 
لوقوعه  نظراً  الكوازين  بجامع  يُعرف  صغير 
في هذه المحلة، ويُطلق عليه البعض اسم جامع 
المصفى، نسبة إلى الحاج محمد مصفى الذهب 
الجامع  يُعرف  المقابل،  في  بتجديده.  قام  الذي 
بالجامع  يُعرف  كما  الخضر،  بجامع  المجاهدي 
القرن  من  األخير  الربع  في  ُشيّد  وقد  األحمر، 
من  سلسلة  جواره  إلى  وُشيّدت  عشر،  الثاني 
ابن جبير  التي وصفها  بزينته  المباني، واشتهر 
بإعجاب بالغ، وبقي من هذه الزينة محرابه الذي 

يُعدّ أكبر محراب وصلنا من تلك الحقبة.

ديارات وكنائس ½

إلى جانب هذه الجوامع األثرية، تحوي المدينة 
عدداً كبيراً من الديارات القديمة التي تم تجديدها 
ميخائيل،  مار  دير  منها  الماضيين،  القرنين  في 
دير مار كوركيس، دير مار أوراها، دير الربان 
هرمزد، دير مار بهنام، ودير مار متى. كذلك، 
نقع على كنائس قديمة أعيد تأهيلها، منها كنيسة 
الدير  إلى  تعود  التي  الطهرة  كنيسة  شعيا،  مار 
األعلى، كنيسة الطاهرة القديمة الواقعة في محلة 
القلعة، كنيسة مار توما المالصقة لدار مطرانية 
الصفا،  شمعون  كنيسة  األرثوذكس،  السريان 
كوركيس.  مار  وكنيسة  حوديني،  مار  كنيسة 
تتميّز هذه الكنائس بزينتها المعمارية التي تماثل 
زينة المساجد المعاصرة لها، وتشهد على شراكة 
فنية اسالمية مسيحية تتخّطى بشكل الفت حدود 

الملل والنحل.
هذه  أحدث  إن  القول  يُمكن  السياق،  هذا  في 
الكنائس تاريخياً، كنيسة الطاهرة وكنيسة الساعة 
تقع  اإلعالمية.  الواجهة  إلى  اليوم  عادتا  اللتان 
كانت  التي  القلعة  محلة  في  الطاهرة  كنيسة 

الجانب  في  توّسعها،  قبل  للمدينة  األولى  النواة 
القلعة،  بكنيسة  وتسمى  الخان،  حوش  األيمن 
واحدة  وهي  الكاثوليك،  السريان  لطائفة  وتعود 
من كنائس عديدة في الموصل تحمل لقب مريم 
الطاهرة، وتُعتبر أكبر كنائس العراق من حيث 
المساحة، وهي كاتدرائية غلِّفت بحجر الحالن، 
وتتألف من ثالثة أروقة شاهقة أوسعها وأعالها 
أوسطها، وتضم قبة شاهقة تخترقها اثنتا عشرة 
دار  مع   1862 سنة  تكريسها  جرى  نافذة. 
 ،1969 في  تجديدها  وتّم  المجاورة.  المطرانية 
فُكسيت من الخارج بالحجر وُطليت من الداخل، 
تنظيم  فّجرها  وقد  كبيرة.  قاعة  إليها  وأُضيفت 

"داعش" في شتاء 2015.

الجديدة،  بالطاهرة  الكنيسة  هذه  تُعرف 
القديمة،  بالطاهرة  تُعرف  كنيسة  وتجاورها 
تأسيسها،  تاريخ  تحديد  في  اآلراء  وتختلف 
والثابت أن أقدم شاهد مدّون معروف يرد ذكرها 
فيه يعود 1672، وقد جرى ترميمها في 1744، 
وتُعتبر تحفة فنية بزخارفها ونقوشها ذات الطابع 
في  تشويه  من  بنيتها  أصاب  ما  برغم  المحلي، 
مذبحين  فتح  إثر  عشر  التاسع  القرن  مطلع 
مستحدثين في طرفي المذبح الكبير، إضافة إلى 

طالء مرمرها بالدهان.

أما كنيسة الساعة، فتختلف عن كنائس الموصل 
أُنشئت  التي  الالتين  بشكل جذري، وهي كنيسة 
لتكون مركزا لآلباء الدومينيكان، وتُعرف شعبيا 
 ،1873 صيف  في  دُّشنت  الساعة.  بـكنيسة 
وضّم   ،1882 صيف  في  برجها  بناء  واكتمل 
ساعة ميدانية قدّمتها زوجة األمبراطور نابليون 
لخدماتهم  عرفاناً  الدومينيكان  لآلباء  الثالث 
بدقاتها  الساعة  هذه  اشتهرت  وقد  المدينة،  في 
الجهورية التي كانت تُسمع في القرى المجاورة.



الحلقة الثامنة والعشرون	 

جمال الشريف 	 

المدارس في المخـيم 
الجزء الثاني

مخيم  في  الوكالة  مدارس  عن  الحديث  ومازال 
غزة حيث كان في المخيم مدرستان واحدة للبنين 
"مدرسة  وتسمى  واإلعدادي  اإلبتدائي  وتشمل 
مخيم غزه  للبنين" وكان الدوام فيها على فترتين 
صباحية ومسائية ويتم كل شهر التبديل لكثرة عدد 
بنات  مع  اإلبتدائي  طالب  مراعاة  مع  الطالب 

اإلعدادي والعكس منعاً للمشاكل.

والثانية للبنات وبالتفصيل نفسه  ...
كانت  فقد  المدرسية  األدوات  يخص  فيما  أما 
مدارس الوكالة توفر لنا كل شيء من كتب ودفاتر 
الكتب   استالم  يوم  وكان  هندسية،  وعلب  وأقالم 
وكانت  دراسة،  يوم  أوثالث  ثاني  غالباً  والدفاتر 
حركة  المحالت  أصحاب  وعند  المخيم  في  تدب 
طابع  والدفاترووضع  الكتب  تجليد  لزوم  مشهودة 
عليه األسم كامالً... أما بيوتنا فكانت هي األخرى 
الكبير  وكان  والدفاتر  الكتب  وفرد  للنشاط  ساحة 
يساعد الصغير واألمهات واآلباء كان لهم نصيب 
للمحافظة عليها من  التجليد  المساعدة...  كان  من 
مسترجعة  الكتب  أن  وخصوصاً  التعرية  عوامل 
في آخرالسنة...  والتجليد درجات حيث كان جزء 
اإلسمنت  أكياس  أوراق  يستعملون  الطالب  من 
بعد أن يتم تنظيفها واستصالح ما يمكن منه وذلك 
أن الظروف المادية لم تكن متساوية عند الجميع، 
كان  فقد  معقوال  أو  جيدا  أهله  كان وضع  من  أما 
يشتري أوراق التجليد التي كان لونها قريبا من لون 
نضع  وكنا  "المشمشي".  يسمى  ما  أو  الدين  قمر 
زيادة  الفرشات  تحت  التجليد  بعد  والدفاتر  الكتب 
المكاوي  عمل  الفرشات  تعمل  وكي  التمكين  في 

ويصبح شكل التجليد أرتب.

األستاذ  كان  فقد  نفسه،  السياق  في  نبقى  وحتى 
"محمود الحلبي" يمتاز بموهبة عجيبة في معرفة 
الصفحات منه وكم  تم قطع بعض  إن كان  الدفتر 
عدد الصفحات التي تم )مزعها( قطعها، حينها أنت 
معرض لعقوبتين، الضرب وتغير الدفتر )إرهاق 
ميزانية األهل( وكذلك حين يتسرب بعض الزيت 
من "سندويشة" الزيت والزعتر أو الشطة الحمراء 

على الدفتر أو الكتاب... 
أما الشنط المدرسية فحدث والحرج حيث كانت 
والمعروفة  العادية  الشنط  منها  وألوان،  أشكال 
المؤن  خريطة  من  مصنوع  هو  ما  ومنها  للجميع 
وبعضها قماش تم خياطته على شكل شنطة... وأود 
المخيم  أهل  معظم  اليعرفها  هنا  معلومة  أذكر  أن 
حيث كان عنا في الحارة "ابو خالد أبو لوز" وكان 
المدارس  شنط  خياطة  في  متخصصا  خالد  أبو 

واألعمال الجلدية وكان مشغله في بيته.
في المرحلة اإلبتدائية وبالذات في الصفوف الدنيا 
كان المدرسون يكلفوننا بالنسخ وذلك لتحسين الخط 
والتعلم على الكتابة، وأحيانا كان النسخ نوعاً من 

العقوبة...
األول  التعليم  بين  للتفريق  ذكره  الجدير  ومن 
والتعليم الحالي أن المنهاج كان يشمل كل الكتاب 

أو كما يقولون من الجلدة للجلدة، ومع ذلك كانت 
مدارس  من  تخرج  وقد  جداً  عاليةً  النجاح  نسبة 
الدرجات  أعلى  حملوا  من  الجنسين  من  الوكالة 
الصيدلي  ومنهم  المهندس  ومنهم  الطبيب  فمنهم 
من  ومنهم  مدرسة  مدير  ومنهم  المدرس  ومنهم 
الماجستيروكل  ودرجة  الدكتوراة  درجة  يحمل 
وأبناء  خاصة  المخيم  أبناء  وينتشر  العلوم،  أنواع 
ويرفعون  األرض  أصقاع  كل  في  عامة  فلسطين 
ولنا الحق أن نفخرونتيه زهواً  إسم فلسطين عالياً 
بعد شكر رب  بالشكر  ندين  ... وسنبقى دوماً  بهم 
لم يشكر  لمعلمينا ومربينا األفاضل ومن  العالمين 
الناس لم يشكر الله ... فكيف ال نشكر من غرسوا 

وبذروا فينا حب العلم والتعليم وحتى لو كان بعض 
األحيان لشدتهم ولقسوتهم بعض االثار السلبية إال 

أن الغالبية العظمى منا تدين لهم بالفضل ...
وال أنسى األستاذ "توفيق أبوجبارة" عليه رحمة 
عن  سألنا  حين  اإلعدادي  األول  الصف  في  الله 
معنى إعدادي وقال لنا أنتم اآلن إنتقلتم من المرحلة 
والتعامل  للمستقبل  اإلعداد  مرحلة  إلى  اإلبتدائية 
األن  فأنتم  المنطلق  هذا  من  يكون  أن  يجب  معكم 
أفضل  الكالم  لهذا  فكان  الرجولة،  مرحلة  بدأتم 
ديك  زي  حالنا  ونفشنا  نفوسنا،  في  األثر  وابلغ 
في مرحلة الرجولة  أننا فعالً  الحبش وبدأنا نشعر 
ستين  كلمة  من  عانيت  الصالحين:  أحد  قال  وكما 
سنةً... فأني أكد هنا أن مفعول الكلمة الطيبة مفعول 

السحر وتبقى معنا إلى آخرالعمر..

أشد  اإلعدادية  المرحلة  في  األساتذة  كان  وقد 
كان  فقد  المرحلة  تلك  لخطورة  الطالب  على 
المدرسة  األستاذ "كمال عقل" وبتوجية من مدير 
"أحمد أبو فضة" يعمل زيارات مفاجئه للمقاهي، 
الطالب  من  الوشاة  بعض  كان  وأحياناً  "كبسات" 
أو يشربون  المقاهي  يرتادون  أسماء من  يسجلون 
السجائر، والويل كل الويل لمن يضبط متلبساً هناك 
في  الطالب  جميع  أمام  يوم  ثاني  يجلد  كان  حيث 

طابور الصباح.

التوثيق  هذا  في  بمكان  الصعوبة  من  يكون  وقد 
المرور والتعريج على كل األسماء من المدرسين، 
وال  الذاكرة  في  عالقة  تبقى  أسماء  هناك  أن  إال 
يمكن نسيانها فقد كان مدرسنا لمادة العلوم وأستاذ 
من  به  يمتاز  وما  الشيخ"  "ياسر  األستاذ  المختبر 
جمال أسلوب في التدريس وصبر وطولة بال يندر 

أن تجد لها مثيال.

االستاذ  اإلنجليزية  اللغة  أستاذ  كان  وكذلك 
"فوزي جدو" رحمه الله صاحب أسلوب تدريسي 
فكاهي جميل ومن النادر أن يفلت أحد من تعليقاته. 
وكان لتسلسل األسماء وهو يؤشر علينا كأن ينادي 
على أحد ويقول أبو صالح أبو مصلح وأبو صويلح، 
أو أبو الجديان أبو الخرفان أو سعد مسعود سعيد 
وهكذا كال ال يقطع السجع في األسماء، واألهم أن 
كل واحد فينا كان يتابع حركة اإلصبع بغض النظر 
الحصة  فكنا ال نشعر كيف يمر وقت  عن اإلسم، 
وفهم  تعلم  في  والمرح  اإلنبساط  غاية  في  ونحن 

المعلومة...
العربية  اللغة  مدرس  هندم"  "حسن  األستاذ  أما 

متعه الله بالصحة والعافية فقد كان له اليد الطولى 
في تأليف المسرحيات واإلخراج وتدريب الطالب 

على التمثيل. باإلضافة إلى تعليم الصالة.
أهم  أحد  وستبقى  زالت  وما  المدارس  كانت 
العوامل التي يحكم منها على المجتمع والدولة فهي 
مؤشر حقيقي ودقيق على نوعية الطالب ومستقبلهم 
وكيف ستكون فاعليتهم وتأثيرهم في المجتمع وأبلغ 
دليل ما زال موجودا حتى اآلن هو وجود مدارس 
خاصة للنوابغ في روسيا وفي اليابان والصين على 
نواة  ليصبحوا  تدريبهم  يتم  لكي  الخصوص  وجه 

المستقبل في الصناعة والقيادة والريادة.
وسيبقى في ذاكرة غالبيتنا إن لم نكن كلنا ولسان 
كانت  كيف  فيه  نكون  مكان  أي  في  دوماً  حالنا 
المضحكة  المواقف  المدرسة وبعض  في  ذكرياتنا 
والمؤثرة سواء بين الطالب أنفسهم أوبين الطالب 
الحين  بين  لنا  دسمة  مادة  وستبقى  والمدرسين، 

واآلخرتشعل حنيننا وتشدنا إلى الماضي الجميل.
ومتعة  بهجة  زماننا  المدرسية  للرحالت  وكانت 
فكانت  والتعلم،  واإلستمتاع  للترويح  وفرصةً 
مروراً  "البحرالميت"  إلى  المعهودة  الرحلة 
منطقة  في  المجهول  الجندي  وضريح  باألغوار 
أمين  وضريح  الكرامة،  معركة  وذكرى  الكرامة 
األمة  وأعلم  الجراح  إبن  عامر  أبوعبيدة  األمة 
بالحالل والحرام معاذ إبن جبل رضوان الله عليهم.
الواحات  حيث  األزرق  رحلة  كانت  كما 
وقصرهشام إبن عبدالملك، أما الرحلة التي كان يتم 
اإلعداد لها بدقة وبوقت كاٍف وال بد من تجهيزات 
خاصةً بها فهي رحلة العقبة التي كانت تمتد لثالثة 
أيام لبعد المكان وضرورة توفر مكان للنوم والذي 

كان دوما في أحد المدارس.
وكان أحد المدرسين يتولى أمور الرحلة واإلعداد 
الرحلة  الطالب وجمع رسوم  أسماء  وتسجيل  لها 

واإلتفاق 
شركة  ت مع  صا لبا ا

إلعداد الباص وتجهيزه ليوم الرحلة.
وكان األستاذ الموكل بتنظيم الرحلة يمر كل يوم 
على الصفوف يذّكر بموعد الرحلة وإن كان أحد 
من الطالب الذين لم يسجلوا يريد أن يسجل قبل أن 
يكتمل العدد، وكان لبعض األهالي موقف رافض 
السماح ألبنائهم بالذهاب في الرحالت  باتاً  رفضاً 
السبب  أخرها  ليس  كثيرة  إلعتبارات  المدرسية 

المادي وإنما هو أحد األسباب..

وحتى  بدايتها  من  فكانت  ذاتها  بحد  الرحلة  أما 
مستلزمات  وكانت  وجميلة  وممتعة  رائعة  نهايتها 
حاضرةً،  القدم  وكرة  الطبلة  أهمها  ومن  الرحلة 
وكنا ما أن نصعد في الباص وتبدأ اشارة اإلنطالق 
من  الغناء  في  ونبدأ  الباص  آخر  في  ونتجمع  إال 
وكان  والضحك  المقالب  عمل  ويبدأ  األلوان  كل 
األساتذة في ذلك اليوم يرخون الحبل على الغارب 
الحرية  من  كبيرا  هامشا  يعطوننا  أو  يقولون  كما 
بعض  من  البد  الرحلة  وفي  رحلة  في  أننا  حيث 

الحرية واإلنبساط...

وكنا ننقسم في الرحلة إلى قسمين وكل قسم يناصر 
أستاذا ضد اآلخر في الغناء الملغوم والهمز واللمز 
حساسيات،  دون  أستاذه  حماية  في  فريق  وكل 
وكنا ال ننسى السائق ونغني له ونشجعه وبالذات 
يبعثلك  الله  نقول: "ياشفير دوس دوس  حينما كنا 
يخليلك  الله  هالطلعه  إطلع  "ياشفير  و  عروس" 
هالصلعه" و"ياشفير إدعس بنزين عالميه وتسعه 

وتسعين"...
للبنات على  يكن رحلة  )لم  البنات  في رحلة  أما 
يقول: "ال  للسائق  آخر  فكن يضفن مقطع  العقبة( 
تّطلع بمرايتك ياشفير ونحنا مثل خواتك يا ليال"...

البتراء  في  التوقف  كان  الذهاب  طريق  وفي 
بناها  التي  المدينة  البتراء  وكانت أول مرة نشاهد 
العرب األنباط والتي تم تصنيفها فيما بعد العجيبة 

الثامنة. 

بين  ما  لحظات  وكانها  تمر  الثالثة  األيام  كانت 
السباحة في البحر وزيارة الميناء في رحلة منظمة، 
داخل  واللعب  السهر  في  األوقات  أجمل  وقضاء 
ضرورة  في  المدرسين  تعاليم  ومخالفة  المدرسة 
النوم مبكراً، وعمل المقالب في بعض ونبقى على 
وصولنا  عند  أما  لحظة،  آخر  إلى  المنوال  هذا 
نجد  كنا  الِعشاء  والذي كان يصادف وقت  المخيم 
أهالينا وخصوصاً إخوتنا الكبار في انتظارنا عند 
الكراج وكأن معظم أهل المخيم في انتظار عودة 

)الفاردة( من العقبة...
وبساطتها  جمالها  عشنا  التي  األيام  تلك  مضت 
وحلوها ومرها ورشفنا من رحيقها األخاذ مخزونا 
من الحنين والشوق واإلرتباط بالمخيم الذي يجذر 
ارتباطنا بفلسطين، ولم نكن نعلم ماذا يخبئ لنا الغد 
وأين سترسو سفننا الماخرة عباب الغربة، ويوما 
بعد يوم تحرقنا نار الجوى، ونكبر وتكبر أحالمنا 

ويبقى هاجسنا وأملنا وحلمنا التحرير والعودة.

 وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع تفاصيل اخرى

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو	 
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حول الدنـيا
البستنة والعناية بالحدائق..

التخفيف من التوتر والمساعدة على االسترخاء
إذا كنت ممن يبحثون عن نشاط جديد ممتع ويوفر 
سوى  عليك  فما  الصحية،   الفوائد  من  الكثير 
إنشاء حديقة منزلية. إذ ال تقدم لك هذه المساحة 
الخضروات  أو  واألعشاب  األزهار  الخضراء 
والفواكه الطازجة فحسب، وإنما تقدم بحد ذاتها 
فوائد كبيرة لصحتك العقلية والجسدية، فالبستنة 

تساعد في تحسين مزاجك وتحارب االكتئاب.
تعتبر أعمال البستنة من النشاطات البدنية المفيدة 
للغاية، إذ أن مهامها مثل إزالة األعشاب الضارة 
رياضي  تمرين  بمثابة  تعد  والري  والتقليم 
قلبك  صحة  على  إيجابياً  ينعكس  أن  شأنه  من 
بما  الخبراء  ويوصي  وعضالتك.  وعظامك 
التمارين  من  أسبوعياً  دقيقة   150 عن  يقل  ال 
متوسطة الشدة من أجل التمتع بالصحة واللياقة 
المثالية، الهدف الذي يساعدك االهتمام بحديقتك 

على تحقيقه.
الحديقة  في  تواجدك  خالل  ذلك،   إلى  إضافة 
وبفضل تعرضك ألشعة الشمس  ستحصل على 
جرعة من فيتامين )د( الضروري لصحة العظام 
أن  بالذكر  الجدير  األخرى.  الحيوية  والوظائف 
كافية  كمية  على  يحصللون  ال  الناس  من  كثير 
قليل  فقط في عدد  فيتامين )د( ألنه متوفر  من  
البيض  وصفار  األسماك  مثل  األطعمة،  من 
ومنتجات األلبان المدعمة. غير أن قضاء وقت 
احتياجات  يلبي  أن  الشمس من شأنه  قصير في 
استخدام  تنَس  ال  لكن  الفيتامين،  هذا  من  الجسم 
كنت  إذا  وقبعة  الشمس  من  الواقية  الكريمات 

بالخارج ألكثر من بضع دقائق.
كما أن البستنة يمكن أن تكون نشاطاً عائلياً رائعاً 
إذ تشجع العناية بالحديقة التواصل والترابط بين 
أفراد األسرة وتعليم األطفال مهارات حياتية مثل 

المسؤولية واالهتمام.

من جانب آخر كشفت دراسات دور البستنة في 
التخفيف من التوتر والمساعدة على االسترخاء. 
إذ أن أعمال الحديقة أو أي هواية مشابهة، توفر 
قضاء  ويعد  التوتر.  حدة  لتخفيف  صحياً  منفذاً 
ممتعاً  نشاطاً  بالحديقة  لالعتناء  خارجاً  الوقت 
وإعادة  الضغط  تخفيف  يساعدك على  أن  يمكن 

"شحن بطارياتك".
وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أُجريت على 

قاموا  ثم  مرهقة  مهمة  أجروا  الذين  األشخاص 
بالبستنة أو قرأوا كتاباً لمدة 30 دقيقة أن البستنة 
تخفف التوتر بشكل ملحوظ وتساعد في تحسين 
المزاج حتى أكثر من المطالعة، بحسب ما نشره 
الواليات  في  الطبية  روج(  )باتون  عيادة  موقع 

المتحدة.
البريطانية،  )الغارديان(  صحيفة  لموقع  ووفقاً 
عيادة  مثل  بريطانية  عيادات  بالفعل  بدأت  فقد 

بوصف  مانشستر  هولم  في  الطبية  كورنبروك 
القلق  من  يعانون  الذين  لألشخاص  البستنة 
واالكتئاب. إذ يتم إعطاء المرضى نباتات للعناية 
عامة  حديقة  في  الحقاً  زراعتها  يتم  حيث  بها، 
مع  نشاط  في  المشاركة  يمكنهم  حيث  محددة 

اآلخرين وتقوية الروابط االجتماعية.

ر.ض	 

مشاهدة التلفاز أثناء تناول الطعام تؤثر سلبا على القدرات اللغوية لألطفال
أ ف ب	 

الذين  األطفال  أن  فرنسية  دراسة  أظهرت   
عائلية  وجبات  تناول  أثناء  التلفزيون  يشاهدون 
المتوسط، وهو ما  أقل في  لغوي  لديهم مستوى 
يدعو إلى التفكير في استخدامات الشاشات أكثر 

من التفكير في وقت استخدامها.

وقال جوناتان برنار الباحث في المعهد الفرنسي 
والمؤلف  الطبية  والبحوث  للصحة  الوطني 
الرئيسي للدراسة خالل مقابلة مع وكالة فرانس 
برس "نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا 
التلفزيون أمر مهم جدا ويجب أال نركز فقط على 

مدة المشاهدة".
وسألوا  لسنوات  طفل   1500 المؤلفون  وتابع 
يكون  التلفزيون  كان  إذا  عما  األمور  أولياء 
مشغاّل أثناء تناول الطعام وإجمالي الوقت الذي 
يمضيه األطفال أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو 
تطور  قّوموا  نفسه،  الوقت  الفيديو.وفي  ألعاب 
إلى األطفال  بالنسبة  اللغوية:  مستويات قدراتهم 
الذين يبلغون سنتين، حدد االهالي الكلمات التي 

يمكن ألطفالهم نطقها تلقائيا من قائمة تضم 100 
كلمة.

قام  سنة،  ونصف  سنوات  و5   3 عمر  في  ثم 
اللفظي"  الذكاء  "حاصل  بقياس  نفساني  طبيب 
يتعلق  الذي  الذكاء  اختبارات  من  جزء  وهو 

بالتبادالت اللفظية.
وقت  إجمالي  بين  عالقة  يجدوا  لم  النتيجة: 
لألطفال.  اللغوي  والمستوى  التلفزيون  مشاهدة 
أثناء  للتلفزيون  "التعرض  فإن  ذلك،  وبخالف 
منهجي  بشكل  يرتبط  العائلية  الوجبات  تناول 
األعمار  جميع  في  أقل"  لغوية  بمستويات 
مجلة  في  المنشورة  الدراسة  في  المشاركة 

"ساينتيفيك ريبورتس".
وليس  إحصائي  ارتباط  وجود  الدراسة  وتظهر 
وتطور  للتلفزيون  التعرض  بين  سببية  عالقة 

القدرات اللغوية.
برنار  قال  الظاهرة  لتلك  محتمل  تفسير  وفي 
"يمكن التلفزيون أثناء وجبات الطعام أن يكون 
بمثابة كابح للتفاعالت اللفظية للطفل، ما يقلل من 
نوعية التبادالت ونسبتها بين األطفال والبالغين" 

من خالل تشتيت انتباههم.

البتسنة تساعد في تحسين المزاج
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سعدي يـوسف..تلميذ السّيــَاب األنجب ومتّمـُِم قصيـدته

)	( مدونة نشرها الشاعر نمر سعدي في صفحته الفايسبوكية

ى الجناحين الحقاً بوحيده وفلذةِ كبدِه حيدر، ألقى  ل عوليس القصيدةِ العربيَّة كالنسر المدمَّ أخيراً ترجَّ
سعدي يوسف عصا الترحال واستقرَّ بِه النوى في بالد الضباب.. بعيداً عن بساتين دجلة وشموِس 
سٍة  أبي الخصيب ونوافذ النخيل وأضواِء السواقي الصغيرة في جنوِب العراق. يا لها من لحظة مغمَّ
برماِد الفجيعة، سعدي الذي تربَّى معظم الشعراء العرب على قصائدِه التي أثَّثت مخيالنا اإلبداعي.. 
ة سألته عن عالقته بالسيَّاب وأثر  سعدي الشعراُء في شاعٍر.. المترجمون في مترجم.. وووو.. مرَّ
السيَّاب على تجربته.. تنهَّد واسترسل: "بدر الحقيقي العميق صعب، في أنشودة المطر يحذف كلمة 
دُ حروف اللين. كاَن يكنُّ احتراماً  اللؤلؤ من أحد سطور القصيدة لحقيقة علمية تقول أن الصدى ال يردِّ

للشعر حتى هذِه الدرجة".

متلفز..  أدبي  حوار  في  سعدي  ا  مقدمَّ األدبية  القنوات  إحدى  مذيعي  ألحد  قول  ذهني  إلى  يتبادر   
"سيكون معنا سعدي يوسف.. أكبر الشعراء العراقيين األحياء" وأضيف أنا "وأكبر الشعراء العرب 
األحياء".. كتب سعدي يوسف كثيراً.. كتب كما لم يكتب شاعر عربي من قبل، تنفََّس الشعر وعاَش 
جماليَّةُ  وفتوحاتها،  وانزياحاتها  واجتراحاتها  وتفاصيلها  أبعادها  بكل  التجربة  وخاَض  القصيدة.. 
غُل فيه،  قصائده مذهلة.. لغته مشتعلة مزهرة.. شاعٌر يعرُف كيَف يستولي على قلِب القارئ ويتوَّ
يشيُر للقصيدةِ فتتبعهُ.. يناجيها فتجيبهُ.. كيف لشاعر يستدعي القصيدة فتجيبهُ..؟! كأنها على موعد 
ل قصيدة له في  يكتب أوَّ أنه يشعُر وكأنهُ  الدمويَّة، أسرَّ لي مرةً  معه.. أو كأنها تجري في دورتِه 

القيس  امرئ  مزَج  لشاعر..  ينبغي  كما  نفسها.. عاش سعدي  القصيدة عن  مراوداً  يجلُس  ة  مرَّ كل 
بشكسبير.. أبا تمام  بت س اليوت.. المتنبي بغرائبية ووتمان.. لوركا بطرفة ابن العبد.. كتابته مزيج 
بقولته في أحد حواراته  تهُ  ام.. لوركا ووتمان.. ذكرَّ تمَّ السيَّاب وأبي  غامض وعبقري من أسلوب 
ام  نِة البشريَّة الشعريَّة سوى لديوان أوراق العشب وديوان أبي تمَّ الطويلة أنه ال يحتاج من كّلِ مدوَّ
متجاورة  الصيني  الشعر  إشراقات  جملته  في  تجدُ  النائية،  وجزيرته  عزلته  يختاَر  أن  لهُ  َر  قدِّ لو 
السطور.. كيف ال وسعدي  فيما وراء  السيَّاب واضح  نفس  العالميَّة، ولكن  الشعريَّة  التماعات  مع 
ر له.. لوركا أيضاً يشعُّ بأقمارِه وغاباِت الزيتون  هو التلميذ األنجب لرائد الحداثة واالمتداد المطوَّ

ونوافير الورد والرياحِ الخضراء.
الشاعر المعاصر العربي الوحيد الذي كان في نصف الدائرة محاطاً بشعراء ال يحصون.. كلٌّ يطيل 
التحديق في تجربته الال نهائيَّة الغنيَّة الممتدَّة ويريد اللحاق والتأثُّر به.. كان القدماء إذا قالوا المدينة 
فإنما يقصدون روما وإذا قالوا الخطيب فإنما يعنوَن شيشرون.. أما تاريخنا األدبي الحديث فسيذكر 
أننا إذا قلنا الشاعر فإنما نقصد سعدي يوسف.. فتى البصرة الناحل الذي مألت قصائدهُ الدنيا وشغلت 

الناس.. 
رحَل السيَّاب في ذروة الشباِب وفي أوج نبوغِه الشعري ولكن سعدي يوسف برهافتِه وبشفافيَّة روحه 
غل شاعر عربي  غَل في الغابِة االستوائيَِّة وفي بريَِّة المجازات أكثر.. توغَّل كما لم يتوَّ الشاعرة توَّ
حديث من قبل.. كانت القصيدة وصيفته.. أقرَب من حبل وريدِه أو تجري في مجرى أنفاسِه.. محترقا 
بها.. ومضيئا ليَل غوايتها بقنديل ليمون في قلبِه.. كاَن االمتداد الحقيقي األعمق واألجمل واألكمل 

لتجربِة بدر النابضة والتي يهبُّ صداها من وراء الخلود.



ثقـــافة نظيفـة ومثّقفـــون ملـّوثـون

"أمٌر  "الثقافة":  كتابه  في  إيغلتن  تيري  يقول 
السلبية  الجوانب  عن  الحديث  يجري  أن  نادر 
تذكر  عندما  وبيتهوفن  باخ  نتذّكر  وإننا  للثقافة، 
من  بالطبع.  هوالكو  أو  نيرون  وليس  الثقافة"، 
الصعب أن تعثر على ما يناقض قول إيغلتن هذا. 
وإذا كان الوزير النازي غوبلز قد قال إنه يضع 
يده على مسدّسه حين يسمع كلمة ثقافة، فإنه كان 

يشير إلى خطورة دورها، ويهدّد بإسكاتها.
لكّن الحقيقة أّن لدينا مشكلة لم تَُحّل بعد، وهي 
كبيراً من المثقفين يدافعون عن أنظمة  أن عدداً 
يدافعون  ال  أنهم  صحيٌح  باالستبداد.  تتّسم  حكم 
عن الطغيان مباشرة، إذ يحتاج األمر إلى وقاحة 
الطغاة  سلوك  يدافعون عن  لكنّهم  لها،  نظير  ال 
أّي حقل فكري  مستعارة من  أثواباً  إلباسهم  بعد 

يمكن أن يجدوا فيه معجماً دِسماً من الخيارات.
المثقّفين  من  جماعة  أو  فرد  وجود  حال  وفي 
النازية(،  باوند عن  إزرا  )دافع  المستبد  تناصر 
أم  ذلك؟  تفعل  التي  هي  الثقافة  إن  نقول  فهل 
الوضاعة  تُلَصق  بينما  نظيفة  ستبقى  الثقافة  أن 
بالمثقّف؟ لكن المثقفين يشتغلون بالثقافة )أم بمادّة 
ألّي  التأييد  خطاب  يُقدّموا  كي  غيرها؟(  أخرى 
ناقشتْها  قلّما  التي  العقدة  هي  وهذه  حكم،  نظام 

موضوعاُت البحث في الثقافة.
وفي مثل هذه األحوال ينبغي الفصل بين الثقافة 

أ الثقافة، يُتَّهم المثقّفون بشتّى  والمثقّفين. ففيما تُبرَّ
التهم، وأكثر ما تظهر هذه الحالة في البالد التي 
تشهد انشقاقات واسعة بين المثقّفين في الموقف 
البالد  تكون  أن  ويمكن  الحاكمة.  األنظمة  من 
فقد  الشأن،  هذا  في  نموذجياً  مرجعاً  العربية 
تراجعت، إن لم تكن قد اختفت، من حياتنا معارك 
والدراسات  والمسرح  الرواية  حول  المثقّفين 
على:  المواقف  واقتصرت  الشعر،  في  النفسية 

مع أو ضد.
اختفت معارك المثقّفين وباتت المواقف تقتصر 

على: مع وضد
ال يستطيع أحد أن ينفي اآلخر من حقل الثقافة. 
يميلون  المثقّفين  بعض  فإن  الخبث،  وبسبب 

مستعارة  أو  منقولة  مفردات  استخدام  إلى 
الحقل  وهو  األخالق،  أو  السياسة  حقل  من 
المثقّفين العرب،  اليوم لمعظم  المحبّب  الغامض 
هل  الخصوص.  وجه  على  منهم  والسوريين 
اآلخر مثقّف؟ نعم، ولكنّه بال أخالق. هل اآلخر 
مثقّف؟ نعم، غير أنه دّجال، انتهازي ووصولي، 
ــ  جبان ومرائي، أو أنه خائٌن وعميل ومأجور 
وتهمة المأجور هي األكثر رواجاً. ال تقرأ جملة 
نقاٍش أو جدٍل مع األفكار، إذ إن المستهدف هو 
الشخص، اإلنسان، الكيان الحي، والقصد إنهاء 

وجوده، وستذهب أفكاره إلى الهباء.
السوريين  المثقّفين  بين  العالقة  فإن  ولهذا، 
التدميرية.  واألمنيات  والحقد  بالكراهية  اتّسمت 

وإذا كان مثقّفو المواالة ال يخوضون أّي حوار 
للحوار  استعداٍد  على  وليسوا  بينهم،  فيما  جدّي 
مع المثقّف المعارض، فإن مثقّفي المعارضة ال 
ومناقشات  حوارات  فال  بديالً،  نموذجاً  يقدّمون 
حول مهام األدب والفن، أو أشكال الكتابة، وال 
التركيب  أو  السياسي،  النظام  حول  حوارات 
الطبقي، أو دور الشرائح االجتماعية في التطّور 
الشعب  أبناء  يشتم  َمن  ومنهم  التطّور.  كبح  أو 
الجينات  عن  يتحدّث  بات  وبعضهم  الصامتين، 
راحةً  التّهمة  هذه  في  وجدوا  وقد  العاطلة، 

لضميرهم من الفشل والهزيمة.

روائي من سورية )العربي الجديد( لندن 	 

الصورة  عمل لـ محمد ناجي/ مصر

ممدوح عزام 	 

رحيل االخضر بن يوسف اخر شعراء التجديد
 

تولد القصيدة  مع زخات المطر
كان سعدي على موعد ميالد مؤجل

 لم يكمل سعدي قصيدته
يارب كيف يكون سعدي هناك اول يوم 

			
 يقول سعدي... يارب الكون

اعدني للعراق  هذه كل أحالمي وامنياتي 
أعدني يا ربَي إلى ارض االجداد

وارض الطين
فلدي منزل طيني على ضفاف النهر 

			
 اعدني الكتب اخر قصيدة حب ووفاء 

لنخلة وسط الدار تبكي  اهلها
لدّي أوراق تنتظر تدوينها

لدّي أحالم وامال
وبعض االوالد واالحفاد واالصحاب
 وامنحني شيئا من ريح البصرة

 لجسدي المتعب من سقم االمراض 
أعدني يا رّب الكون الى البصره 

بقماش ابيض وسعفة نخل

 فانا مجنون بارض البصرة
أقفلت جنوني في سلة تمر برحي هي زاد السفر 

أعدني رب الكون الى ارض االبطال  
أعدني يا رّب الكون الى البصره

فأنا لي اصحاب واحباب
 في كل اصقاع االرض هنا وهناك”

وانا  اجيد السمع  لموسيقى النخل حين تهب رياح تموز
واجيد العوم في نهر قرب البيت واصطاد االسماك

أعدني يا رّب الكون فانا  لدي اشياء تقاعست في اتمامها
رسائل حب وقصائد لصديق عاد قبلي 

لكنه مات بطلقة قناص ماجور
اعذرني يارب

مازال لدّي اشياء وطلبات
لكن ال اطلب انجازا اكثر

ان اموت وادفن حرا دون وداع
واسير  وحيدا للعراق
وقبلي االحباب وبعدي

هل تعدني يارب الكون الرضي التي احببت؟ 

فنان تشكيلي وصحفي مؤسس ورئيس تحرير جريدة 	 
)المغترب( الكندية

خواطـر مغتـرب
عصام شريدة	 
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ًا  عـذر
نعتذر عن غيــاب  )نافذة( الكـاتبة والصحفية الزميلة  بانة القـاسم

في هـذا العـدد لسفرهــا خــارج كــندا ، وستستـأنف الكتــابة بعد 
	 	 	 	 عودتهــا بالســالمة  	

)فكر وفن(

لميعة عباس عمارة... الشاعرة المندائية وُملهمة السياب
 اول من نشر قصائدها إيليا أبو ماضي ، وأول قصيدة كتبتها في الرابعة عشرة من عمرها

عمارة،  عباس  لميعة  العراقية،  الشاعرة  رحلت 
االميركية،  المتحدة  الواليات  في  عاماً،   92 عن 
العربي  الشعر  رواد  من  رائدة  تعد  التي  وهي 
الحديث، وتحديداً شعر القصيدة التفعيلية، كما أنها 

أحد أعمدة الشعر المعاصر في العراق.
وذكر مجلس إدارة فدرالية البيت المندائي/هولندا 
الحي  إلرادة  خاشعة  مؤمنة  "بقلوب  له:  بيان  في 
عالم  الى  العراق  لميعة  رحيل  نبأ  تلقينا  العظيم 
للعراق  فيه  األنوار بعد سفر حياة مشرف سجلت 
من خالل نبوغها الشعري حباً ال يضاهيه حب". 
صفاٍت  للمرأة  رسمت  "لميعة  البيان،  وأضاف 
وخصاالً متميزة، ولدت لميعة عباس عمارة العام 
1929 في بغداد، في منطقة الكريمات، وهي منطقة 
تقع في قلب المنطقة القديمة من بغداد، والقائمة بين 
جسر األحرار والسفارة البريطانية على ضفة نهر 
دجلة في جانب الكرخ. تنتمي إلى الطائفة الصابئية 
العمارة  مدينة  من  عمارة  لقبها  وجاء  المندائية، 
العراقي  الشاعر  خالة  ابنة  أبوها. وهي  ولد  حيث 
في  عنها  كتب  الذي  الواحد،  عبد  الرزاق  عبد 
مذكراته كثيراً وامتدح شخصيتها كامرأة وشاعرة. 
ويقول: "كي أرسم للميعة صورة دقيقة، ال بد أن 
ألب  الكبرى  اإلبنة  أنها  هذه  ذكرياتي  في  أؤشر 
والدها  وأن  الوحيد.  أخوهّن  هو  أخوات،  أربع  له 
بلغت  لقد  بل  العراق.  في  الصاغة  أمهر  من  كان 
اإلعجاز.  حدَّ  والذهب  الفضة  على  نقوشه  بعض 
وكان إلى جانب ذلك من أمهر الخطاطين، حتى أن 
أول دواوين إيليا أبي ماضي كانت عناوين قصائده 
بخط عباس عمارة، فقد كانا صديقين حميمين أثناء 

إقامة خالي الطويلة في أميركا. 

في  العامة  الثانوية  شهادة  على  لميعة  حصلت 
–كلية  العالية  المعلمين  دار  في  ودرست  بغداد. 
اآلداب– كان من النادر على المرأة العراقية آنذاك 
وفي خمسينيات القرن الماضي أن تتفرغ للدراسة، 
الجامعة  مرحلة  وفي    ،1955 العام  ذلك  كان 
تلك  في  الشعراء  من  عدد  اجتمع  أن  صودف 
السنوات في ذلك المعهد، ومنهم بدر شاكر السياب 
ونازك المالئكة وعبد الوهاب البياتي وعبد الرزاق 
عبد الواحد وغيرهم، وكان التنافس الشعري بينهم 
الذي  الحر،  الشعر  والدة  عنه  ونجمت  شديداً، 
شاركت في والدته أيضاً الشاعرة نازك المالئكة. 
والنافل أن لميعة بدأت كتابة الشعر في وقت مبكر 
من حياتها منذ أن كانت في الثانية عشرة، وكانت 
أبو  إيليا  المهجري  الشاعر  إلى  قصائدها  ترسل 
في  لها  ونشر  لوالدها،  صديقاً  كان  الذي  ماضي 
قصيدة  أول  يصدرها،  كان  التي  "السمير"  مجلة 
الرابعة عشرة من عمرها، وقد عززها  وهي في 
الصفحة  في  وأدرجها  وتعليق،  بنقد  ماضي  أبو 
األولى من المجلة وقال: "إن في العراق مثل هؤالء 

األطفال فعلى أية نهضة شعرية مقبل العراق؟".
وتطور اسم لميعة وصار حكاية مع اقترابها من 

السياب، فهي كانت في شبابها جميلة جداً، وكانت 
زميلة السياب في دار المعلمين العالية، ويقال إنها 
في شبابه، وهو  أحبهن  اللواتي  الفتيات  من  كانت 
يذكرها في مواضع عديدة في شعره؛ من أبرزها 
من  جميع  ألن  "أحبيني  عنوانها  التي  قصيدته 

أحببت قبلك ما أحبوني". 

هناك من الباحثين من يجزم بأن العالقة اقتصرت 
على االبتسامات وتبادل النظرات... ويقول الكاتب 
أن  عمارة  عباس  لميعة  "ذكرت  العلي:  رياض 
لبيبة  اسمها  جداً  جميلة  فتاة  يحب  كان  السياب 
العالية،  القيسي، كانت زميلة له في دار المعلمين 
يسميها  كان  حيث  عديدة  قصائد  في  ذكرها  وقد 
"لباب". ويبدو أن هذا الحب كان من طرف واحد، 
شأنه شأن بقية التجارب العاطفية الفاشلة التي كان 

يتورط فيها السياب. 

في  للميعة  زميلة  أصبحت  لبيبة،  تخرج  وبعد 
صداقة  بينهما  ونشأت  المعلمات،  بدار  التدريس 
حميمة كانت كافية للمكاشفة والحديث عن مكنونات 

الصدور وكشف األسرار الخفية.

في  بالسياب  لقاءاتي  أكثر  "كانت  لميعة:  تقول 
منطقة  في  الواقع  شرارة  محمد  األديب  منزل 

الكرادة الشرقية".

بلقيس  الكاتبة  االمسيات  هذه  الى  أشارت  وقد 
حياة  الراحلة  االديبة  رواية  مقدمة  في  شرارة 
شرارة "إذا االيام أغسقت"، وذكرت اسم السياب 
رجال  من  والبعض  المالئكة  ونازك  ولميعة 
القصائد  يتبادالن  العراق، كانا  اليساري في  الفكر 
العاطفية والتي كان فيها بدر أكثر صدقاً من لميعة 
عنه  الحديث  تداول  يجري  كان  الذي  االمر  وهو 
يفيض  قصائده  يقرأ  وحين  الحقبة،  تلك  أدباء  بين 
مشاعر الى الحد الذي يوحي للمستمعين اليه وكأنه 

يقدم اليهم أعترافا بلغة الشعر يطال ما كان يجيش 
في داخله من أحاسيس ال يطيق أن تبقى كامنة، وال 

يجرؤ على الجهر بها بالكالم المباشر.
وتقول لميعة -في مقابلة صحافية- إنها والسياب 
كانا أصدقاء، تقرأ له ويقرأ لها، ويتناقشان في كل 
الكثير من قصائدها  أهدته  أنها  إلى  شيء، مشيرة 
في حياته وغيابه، وهو كتب إليها الكثير. وأشارت 
كانا معاً  أهدته قصيدة "شهرزاد" عندما  أنها  إلى 

في الدراسة، وهي تقول:

"ستبقى ستبقى شفاهي ِظماْء
ويبقى بعينيَّ هذا النداء

ولن يبرح الصدَر هذا الحنين
ولن يُخرس اليأُس كلَّ الرجاء"

في  التميّز"  "لعنة  سّمتها  قصيدة  أهدته  ما  وآخر 
على  قرن  ربع  من  أكثر  بعد  التسعينيات،  بداية 

رحيله، وقالت فيها:

"يوم أحببتك أغمضت عيوني
لم تكن تعرف ديني

فعرفنا وافترقنا دمعتين
عاشقا ُمتَّ ولم تلمس األربعين"

آخر قصائدها
ومن بين آخر ما كتبته الشاعرة لميعة عباس عمارة 

في مايو/أيار 2019...

"لماذا يحط المساء
 حزينا على نظرتي الحائرة

 وفي القرب أكثر من معجب
 وأني ألكثر من قادرة؟

 أنا طائر الحب
 كيف اختصرت سمائي

 بنظرتك اآلسرة؟"

ً ومن قصائدها األخيرة أيضا

"أنا بنُت النضاِل
أرضعني الجوُع

وأوهى مفاصلي الحرماُن
ُخضتُهُ فَجٍّ من حياتي
مجرى دٍَم وسناُن". 

من دواوينها الشعرية: الزاوية الخالية )1960(، 
وعودة الربيع )1963(، وأغاني عشتار )1969(، 
العراف  أنبأني  ولو   ،)1972( الحب  ويسمونه 
وعراقية   ،)1988( األخير  والبعد   ،)1980(

.)1990(

 جريدة )المدن( البيروتية 	 
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محمود منير	 

أربعبنيات  في  تشكيلياً  حراكاً  بغداد  عاشت 
مقولة  على  اتّكأ  الماضي  القرن  وخمسينيات 
الرافديني،  الموروث  تتمثّل في إحياء  أساسية 
الزخرفية  بمدارسها  اإلسالمية  والحضارة 
حداثوية،  رؤية  ضمن  المتعدّدة،  والحروفية 
جماعات  أّسسوا  الذين  الفنانين  من  عدد  مع 
أمثال جواد سليم وفائق  متنّوعة من  وتيارات 

حسن وشاكر حسن آل سعيد وآخرين.
في مذّكراته التي أعدّها الباحث شاكر لعيبي 
وظالل  خطوط  "دار  عن  حديثاً  وصدرت 
النّحات  يقدّم  عّمان،  في  والتوزيع"  للنشر 
العراقي محمد غني حكمت )1929 – 2011( 
مشاهد من تجربة ممتدّة على مدار نحو خمسة 
عقود، منذ أن كان طالباً على مقاعد الدراسة 
إلى  دعت  التي  التنظيرات  تلك  إلى  وانجذب 

تجديد الفن في بالده.

الفنان،  مع  وحواراً  دراسة،  الكتاب  يتضّمن 
ورسوماً، ويوميات مخطوطة ُكتبت بين عامي 
1951 و2000، إلى جانب العديد من الصور 
الذي  السياق  المؤلّف  ويستعيد  الضوئية. 
في  والعرب  العراقيين  النّحاتين  معظم  عاشه 
الثالثينيات واألربعينيات، حيث كانت ممارسة 
الناحية  من  مشبوهاً  فعالً  تُعَدّ  تزال  ما  النحت 
االجتماعية،  الناحية  من  ومكروهاً  الدينية، 

بسبب إرث تاريخي طويل.
الفنان،  مع  وحواراً  دراسة،  الكتاب  يتضّمن 
ورسوماً، ويوميات مخطوطة ُكتبت بين عامي 
1951 و2000، إلى جانب العديد من الصور 

الضوئية

يستشهد لعيبي بمقابلته مع الفنان الذي استذكر 
مدينة  في  الجيران  اعترض  كيف  خاللها 
على  والده  أمام  نشأ حكمت،  الكاظمية، حيث 
بعيداً  "المضّي  وكان  بالنحت،  ابنه  اشتغال 
لوحده،  مغاِمراً  فعالً  االعتراضات  بتجاهل 
وشجاعاً بحدّ ذاته"، موّضحاً أننا أمام جيل كان 
باِل "معلّمين محليين"، األمر الذي قاد إلى أن 
وتركيب  ذاتية  معارف  لتكوين  الجميع  يسعى 
الذائقة  على  اعتماداً  شخصية  جمالية  خبرات 

وتراكم التجربة.
ويعود إلى عام 1947 حين تخّرج الفنان من 
"معهد الفنون الجميلة" في بغداد، وانضّم بعد 
للفن  بغداد  "جماعة  إلى  أعوام  ستّة  من  أقل 
سنة  الثاني  معرضها  في  وشارك  الحديث"، 

والخشـب،  الجبـس  من  تماثيل  بستة   1953
السنة  في  الثالث  معرضها  في  اشترك  كما 
تنفيذها  في  استخدم  منحوتات  بعشر  التالية 
المرمر أيضاً، وكان الفارق األساسي بين هذه 
التنافس  الجماعة و"جماعة الرّواد" التي كان 
األجواء  استلهام  في  يكمن  آنذاك  بينها  فيما 
وموضوعاتها  الجمالية  ومفرداتـها  المحلّية 
الرافديني،  الفـّن  مناخات  واسـتعادة  الشعبية، 

محمود  بن  يحيى  ومنمنمات  اإلسالمي  والفن 
الفنية  االتجاهات  إغفال  دون  من  الواسـطي، 

العالمية.

الصورة	 

حكمت  منحوتات  معظم  أن  لعيبي  ويرى 
التاريخية  بالعناصر  ارتباطه  على  تدّل 

األولى  أعماله  منذ  العربية،  والميثولوجية 
ومنها  جمالّي،  نقدّي  بوعي  رحيله  وحتى 
أواخر  إلى  تعود  التي  المنصور"  جعفر  "أبو 
التي  الدين"  عالء  و"مصباح  السبعينيات، 
 ،2011 عام  ببغداد  الفتح  ساحة  في  نصبت 
و"كنيسة الصعود" التي تمثّل المحطة السادسة 
من درب الصليب، و"نافورة بغداد أو أشعار 
بغداد" وهي منفّذة بشـكل كروّي من الحروف 

العراقي  للشاعر  بيٌت  محيطها  وفي  العربية 
مصطفى جمال الدين )1926 – 1996(.

تمثال "شهرزاد وشهريار"  يتحدّث عن  كما 
الذي أنجزه في منتصف السبعينيات، وترتكز 
من  مدّرجات  سبعة  على  الشخصيّتان  فيه 
الجمالية  القراءات  أن  إلى  الفتاً  الحجر، 
والتشكيلية الخالصـة لهذا العمل نادرة، إذ قُرئ 
ــ  بارعة  جارية  الغالب:  في  أدبية  زاوية  من 

الذي كان يقتل  تُخادع سيّدها  ــ  هي شـهرزاد 
كّل ليلـة فتاةً، وهي تروي له حكاية ال تتنتهي، 
ألاّل يقتلهـا، فينام وينسى أمرهـا لليوم التالي، 
بينما يجدر االنتباه إلى مسائل أخرى كالفراغ 
الذي يفصل بين التمثالين، والذي يحتاج مثالً 
إلى قوس أو شيء ملموس لخلق عالقة بينهما، 
للمتلقّي  يترك  أن  أجل  من  ذلك  تعّمد  لكنه 

الحّريّة التخيلية لملء هذا الفضاء.
تخطيطات ورسوم  بعض  أيضاً  لعيبي  يحلّل 
حكمت، منها ما أنجزه، وأخرى لم تجد فرصة 
عام  من  له  رسم  مثل  منحوتة،  في  الكتمالها 
ليس  عمٍل  مشروع  يقدّم  وكأنه  يبدو   ،1983
نمط  على  طائر  كائٌن  فيه  ويظهر  معروفاً، 
عبّاس بن فرناس أو مالك، وهذا احتمال قوي.

حكمت  غني  محمد  أن  إلى  المؤلّف  يخلص 
نّحاٌت متفّرد بعناصر كثيرة تداخلت في صلب 
تجربته، كما الزمته الرصانة واألمانة طوال 
سنّي حياته، مبيّناً أنه تناول الدقائق والتفاصيل 
يدّه،  بخط  المخطوطة  يوميّاته  في  البسيطة 
يسرد  حيث  الكتاب،  نهاية  في  أُرفقت  والتي 
بالعائلة  تتعلّق  وأخرى  شخصية  أموراً  فيها 

وطبيعة عمله وتفاصيله.
الصور  من  مجموعةً  لعيبي  ينشر  كما 
الشخصيّة للفنّان يعود أقدمها إلى عام 1950، 
الفنون  أكاديمة  في  دراسته  أثناء  وأخرى 
 ،1961 سنة  منها  تخّرج  التي  بروما  الجميلة 
أو  له  للقاءاٍت  تواريخ الحقة  أخرى  تحمل  ثم 
ر عمله  فوتوغرافيا شخصية وعائلية أو تصّوِ
وعّمان،  بيروت  وفي  بغداد،  في  مشغله  في 
األلفية  من  األّول  العقد  منتصف  إلى  وصوالً 

الثالثة.

العربي الجديد – لندن 	 

محمد غني حكـمت.. مذكـرات نّحـات بغـداد
صـدر  حديثـًا

)تمثال "شهرزاد وشهريار" لمحمد غني حكمت(
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عرضحال العرب

الفنانة امية  جحا عن جريدة )القدس العربي( لندن 

الفنان موفق قات عن موقع  )تلفزيون سوريا(



خطيب بدلـة 	 

السوري الذي "بيعرف كّل شي"

الصغيرة،  التركية  المدن  إحدى  في  تعّرفت، 
على مهندس أردني لديه حّس فكاهة عال. سألني، 
بعد التعارف، إن كنت قد زرت األردن، وما هو 
مدينة  زرُت  نعم،  أجبته:  شعبه؟  عن  انطباعي 
إربد في سنة 2006، وبقيت فيها أسبوعاً، وأرى 
أّن شعب األردن طيب، ومضياف، ومحترم... 
األردني  فأكد على كالمي، وأضاف: واإلنسان 
مستحيل  شي...  كّل  بيعرف  تانية؛  ميزة  عنده 

تسمع من أردني جملة: ما بعرف.

قلت له إّن هذه الصفة ليست خاصة باألردنيين، 
فهي تنطبق على شريحة كبيرة من السوريين... 
أوقاته  جّل  يمضي  بلدنا  من  رجالً  أعرف  وأنا 
في المنزل، ويتدّخل في المقادير التي تستعملها 
للطبيخ، ويعرف كّل شيء عن صناعة  زوجته 
المخلاّلت، والحلويات. وإذا رأى ابنه متعثراً في 
حّل مسألة الرياضيات يزجره، ويخبره بأنّه كان 
وقعت  وإذا  بدقيقة.  رياضيات  مسألة  أعقد  يحّل 
عينه على ابنته تحاول ضم خيط في سّم اإلبرة، 
مهاراته  بمديح  ويبدأ  لهون"  "هاتي  لها  يقول 
المتعدّدة، وندب حظه الذي ابتاله بأوالٍد ال يعرف 
أصوله.  على  اإلبرة  ضّم  يكون  كيف  واحدهم 

الشحيح،  بصره  يخذله  ضّمها،  يحاول  وعندما 
ويرى أوالده يكتمون ابتساماتهم... ومما سمعته 
عن هذا الرجل أنّه يوبّخ زوجته، ألنّها ال تجيد 
انتقاء مالبسها الداخلية، ويذهب بنفسه إلى دكان 
ألبسة  مجموعة  ويُحضر  النسوانية"  "النوفوتيه 
منها  ويطلب  واأللوان،  المقاسات  مختلف  من 
أن تنتقي ما يلزم له، وعندما يقع اختيارها على 
قطع محدّدة يرفضها، ألنّها، برأيه، غير مناسبة، 

ويشتري لها ما يعجبه.

اإلبر  وضم  الرياضيات  في  يفهم  ال  السوري 
أيضاً،  كثيرة  أمور  في  بل  وحسب،  واأللبسة 
الثورة  سنوات  وخالل  الدولية.  السياسة  منها 
صرنا نرى أناساً لم يعملوا في الشأن العام قط، 

وسائل  وفي  الفضائيات  على  تراهم  ذلك  ومع 
التواصل االجتماعي يغّردون بآرائهم كالبالبل... 
لكنّني أظن أّن أكثر مجاٍل يبدع السوري ويتفوق 
فيه، هو الطّب... حدّثني صديق من بلدياتي أنّه 
تجاوزت  بعدما  للغاية،  طريفة  فصوالً  عاش 
والدته سن السبعين، وأصبحت تُصاب بأمراض 
تعقد  كانت  نسائية  جلسة  فهناك  الشيخوخة، 
أعراض  النسوة  فيها  تتدارس  دارها،  في  يومياً 
وذات  لمعالجتها.  السبل  وأفضل  األمراض، 
مرة، طلبْت منه أن يأخذها إلى مختبر األشعة، 
ليأخذ صورة شعاعية لظهرها، فاستغرب، وقال 
لها إّن اإلنسان الذي يعاني من آالم الظهر يراجع 
طبيباً مختصاً بأمراض العظام أوالً، وإذا طلب 
إّن  فقالت  المختبر...  إلى  يتجه  صورةً  الطبيب 

جارتها أم أسعد ذهبت، بعدما وقعت عن السيبة، 
إلى طبيب العظام فطلب منها صورة... وصديقي 
هذا من النوع الباّر بوالدته، ينفذ طلباتها من دون 
مجادلة، فالمجادلة معها خاسرة حكماً، اصطحبها 
منه،  تعاني  عما  سألها  الذي  العظام  طبيب  إلى 
فشرحت له أّن ظهرها يطقطق، ويُصدر صوتاً 
كيس،  في  وضعت  عظام  كومة  بصوت  شبيهاً 
وداس عليها رجل َسمين بقدميه، وكان الطبيب 
يبتسم في أثناء المعاينة، وقد تبين له أّن ظهرها 
دال"  "فيتامين  بعلبة حبوب  لها  سليم، وأوصى 
وعندما اشترى ابنُها علبة الدواء لم تنتِه القصة، 
هادا  له:  وقالت  بازدراء،  العلبة  إلى  نظرت  إذ 
عمك  بنت  تنظره،  ال  عيني  بيفهم،  ما  الطبيب 
لها  وكتب  حلب،  في  طبيب  ع  راحت  سهيلة 
وفي  وسيروم...  وحبوب  وتحاميل  إبر  كومة 
الحلبي  الطبيب  اسم  أحضرت  التالي،  اليوم 
وبالفعل،  حلب.  إلى  برفقتها  فسافر  وعنوانه، 
لها  وكتب  الحالة،  مع  الحلبي  الطبيب  تجاوب 
يلبّي  األدوية... وكان صديقي  أنواع من  خمسة 

طلبات والدته، ألنّه يستطيع ذلك. 
أما المحنة الكبرى التي حصلت، فهي أّن إحدى 
حّب  علبة  الوالدة  أدوية  بين  شاهدت  الجارات 
زرقاء اللون، فقالت لها: هادا الدوا بيعمل َرجفة 
َع  يروح  إلبنك  وقولي  فوراً،  وقفيه  القلب،  في 
صفرا،  علبته  لون  حّب  لك  ويجيب  الصيدلية، 
أخضر  ولونها  طويلة،  جواته  اللي  والحبة 

وأحمر!

)العربي الجديد( لندن 	 

طارق الشناوي 	 

يوًما ما قال أحمد شوقى لمحمد عبدالوهاب: )أنا عايزك تموت 
أبوه  أعلنها  التى  األمنية  تلك  من  عبدالوهاب  انزعج  محمد(  يا 
عنك  أكتب  )عشان  أضاف:  أنه  رغم  الشعراء،  أمير  الروحى 
قصيدة تخلدك(، ولم يكن عبدالوهاب يريد هذا النوع من الخلود، 
هل كان سمير غانم بحاجة إلى الرحيل حتى يعرف مقدار حب 
هو  الحب  هذا  لكل  اآلخر  والوجه  والعرب،  المصريين  ماليين 

الخلود؟.

الدفء  من  المساحة  تلك  كل  يدرك  كان  سمير  أن  أتصور  ال 
التى سكنها فى قلوب الناس، بل أزيدكم من الشعر بيتًا وأقول إن 
العديد من تفاصيل حياة سمير غانم، لم يعرفها سمير غانم، وكلنا 

بالمناسبة هذا الرجل.

نعتقد أننا نعرف كل شىء على األقل عن أنفسنا، ثم نكتشف مع 
الزمن أننا كنا نرى جانبًا واحدًا فقط من الحكاية.

فى  صحفى  حوار  أطول  غانم  سمير  الكبير  النجم  مع  أجريت 
حياته، امتد نحو ثالث ليال استغرق 12 ساعة، وسألته عن كل 
شىء وتناولنا الكبار الذين سبقوه، مثل إسماعيل ياسين. أجابنى: 
)العتبة  فيلم  على  تحديدًا  وأثنى  وأخرى ال،  فى حاجات  يعجبنى 
قُدمت  التى  المكتملة  الكوميدية  الحالة  أن  وأضاف  الخضرا(، 
زينات صدقى  تواجد  مثل  إسماعيل،  من  أكثر  تجذبه  أفالمه  فى 

وعبدالفتاح القصرى ورياض القصبجى وعبدالسالم النابلسى.
لم يقل سمير غانم أهم واقعة ربطته بإسماعيل ياسين، ألنه غالبًا 

لم يكن يعرفها، وهى أن دوره فى فيلم )صغيرة ع الحب( 1966 
البداية  فى  له  مرشًحا  كان  أباظة  ورشدى  حسنى  سعاد  بطولة 

إسماعيل ياسين.

الحكاية أن الكاتب الكبير أبوالسعود اإلبيارى كان يحرص على 
أن يكتب إلسماعيل دوًرا فى كل أعماله، وعندما بدأت األضواء 
تنحسر عنه فى النصف الثانى من الستينيات، ازداد حرًصا على 
الفنى، رغم أن إسماعيل  النجاة لصديقه وتوءمه  يلقى بطوق  أن 
كان من الصعب عليه االعتراف بأن هناك جياًل آخر فرض قانونًا 
مغايًرا للكوميديا، وشفرة مختلفة للضحك، وباءت كل محاوالت 
أبوالسعود بالفشل، ولم يتمكن أن يمنح مساحات لفنانى الجيل الذى 
كان يُطلق عليه فى الستينيات جديدًا أدواًرا فى فرقتهما المسرحية.
والمنتج  الكاتب  ابنه  أخبرنى  كما  اقترح  قد  أبوالسعود  كان 
الكبير أحمد اإلبيارى أن يلعب إسماعيل دور مساعد المخرج فى 
أنه كان  بعد ذلك سمير غانم، كما  أداه  الذى  الحب(  )صغيرة ع 
يرى أن دور المخرج يلعبه حسن يوسف، بينما كان رأى المخرج 
أن  تقتضى  حسنى  سعاد  حجم  أن ضآلة  نيازى مصطفى  الكبير 
وأيًضا  الطويلة،  بقامته  أباظة  يلعبها رشدى  أن  يجب  الشخصية 
دور مساعد المخرج يسنده إلى ممثل بحجم سمير، ليبدو أن هناك 
فارقًا جسديًّا، ليصدق الجمهور سعاد حسنى وهى تؤدى دور فتاة 

صغيرة فى السن والحجم.

أدواًرا  لهم  تسند  أفالم  فى  الثالثى  مع  قبلها  يشارك  كان  سمير 
رئيسة، ولكن ألول مرة يعترف مخرج بحجم نيازى مصطفى بأن 

يقف سمير منفردًا بعيدًا عن جورج سيدهم والضيف أحمد.
وقال لى سمير إن نيازى كان نموذًجا للمخرج المنضبط جدًّا، ال 

يسمح سوى بالتنفيذ الحرفى للقطة والحوار وال يمكن أن تضيف 
شيئًا، وغادر سمير غانم حياتنا وهو ال يدرك أن نيازى مصطفى 
تلك  كل  أدرك  أنه  أيًضا  أتصوره  وال  جدًّا،  مبكًرا  عليه  راهن 

المساحة من الحب التى سكنت قلوب الماليين!!.

	 tarekelshinnawi@yahoo.com
)المصري اليوم( القاهرة 	 

سمير غانم لم يعرف سمير غانم  !
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تأمالت عن الشتائم وفنياتها

بالل فضل 	 

ومن  كفن  بالشتيمة  المهتمين  من  فخر  وال  أنا 
لكنه  متذوقيها وممارسيها في نطاق كان واسعاً 
أصبح أضيق بحكم الزواج واألبوة وتقدم السن 
القهوة،  قعدة  من  حرمنا  الذي  المنزلي  والحجر 
الشتائم  قاموس  إلى  المضيفين  من  أنني  وأزعم 
يوم  ذات  أرى  أن  وأتمنى  العام،  المجال  في 
المجال،  هذا  في  الباسلة  إسهاماتي  عن  دراسة 
لفن  المتاح  الضيق  السقف  لرفع  ومحاوالتي 
باستخدام  نشرها  منع  على  والتحايل  الشتيمة، 
مرادفات توصل نفس المعنى "األبيح" بمشاكل 

أقل.

لذلك ولذلك كله أهتم دائماً بقراءة الشتائم التي 
يتم إرسالها لي في صناديق البريد المختلفة على 
اإلنترنت، وأبحث في األساس عن وجود فنيات 
بها يمكن االستفادة منها الحقاً في الكتابة، ومع 
رهيب  فقر  يصادفني  األعم  الغالب  في  األسف 
في الخيال في أغلب ما أقرؤه من شتائم، يعني 
تسعون في المائة منها مثالً يدور إما حول شتيمة 
الذي  األب  شتيمة  أو  الحميمة،  وأعضاءها  األم 
في  التشكيك  أو  الكون،  في  وجودي  سبب  كان 
ديني أو هويتي الجنسية، باإلضافة إلى التخوين 
السيساوية  رسائل  في  الثوابت  من  يعتبر  الذي 
ما  الله  من  و"عليك  التكفير  أما  والوطنجية، 
أنصار  رسائل  في  الثوابت  من  فهو  تستحق" 
تيارات الشعارات اإلسالمية، ومع أن الطرفين 
ال يلتقيان في الكثير من جوانب الحياة، إال أنهما 
وهذا ليس غريباً يلتقيان على تكفير معارضيهم، 
ألن قطاعاً كبيراً من أنصار السيسي يقوم بتكفير 
بوصفهم  ومناصريهم  اإلخوان  جماعة  أعضاء 

من الخوارج.

من  أجد  حين  جلياً  هذا  الخيال  فقر  لي  يتبدى 
لي  بوصفه  تنتهي  غاضبة  رسالة  لي  يرسل 
مؤكدة  معلومة  كان  لو  ما  وهو  "لقيط"،  بأنني 
تداعيات درامية  وله  مربكاً وصادماً  أمراً  لكان 
الله  متعها  الحاّجة  إلى  فوراً  الرجوع  تستوجب 
بالصحة والعافية الستيضاح الكثير، أما أن تعتبر 
كلمة "لقيط" بوصفها شتيمة فقط، فهو أمر يثير 
للضحك، ألنني كلما قرأتها في معرض الشتيمة 
أتذكر أشرف عبد الباقي في تلك الفوازير الجميلة 
ولي  هنيدي وعالء  فيها مع محمد  اشترك  التي 
في  حمدي  عماد  مشهد  بتقليد  فيها  وقام  الدين، 
حافظ  الحليم  عبد  يصارح  وهو  )الخطايا(  فيلم 
كلمة  بتحريف  قام  أشرف  لكن  نسبه،  بحقيقة 
المهيب:  المسرحي  األداء  بنفس  وقالها  )لقيط(، 
"إنت أليط.. فاهم يعني إيه أليط؟"، ومن ساعة 
الباقي"  عبد  "األشرف  األداء  هذا  رأيت  أن 
فوراً  )لقيط(  كلمة  يترجم  مخي  أصبح  للمشهد، 
األصلية شحنتها  الكلمة  فتفقد  )أليط(،  كلمة  إلى 
يكرهني  من  بعض  يسعى  التي  الحادة  الدرامية 
لتوظيفها في مجال الشتيمة، وتتحول إلى مسخرة 

لمستخدمها.
أتصور أن مبالغة البعض في شتيمتي من حين 

آلخر، يقف وراءها رغبة في تعويض أنني لست 
هدفاً متاحاً لبطشهم، ولو إلى حين، ولذلك أتعامل 

مع شتائمهم مهما كانت قاسية
على  الغيورين  المواطنين  بعض  يلجأ  أحياناً 
وطنهم أو دينهم إلى استخدام كتابات نشرتها من 
الفيس  في  على صفحتي  نشرتها  أو صور  قبل 
ويقوم  نفسي،  على  بالتريقة  فيها  وقمت  بوك 
بالشتائم،  مصحوبة  لي  إرسالها  بإعادة  هؤالء 
وهو ما أرد عليه عادة بأسئلة من نوعية: "طيب 
فين مجهودك يعني كمواطن شريف؟ إزاي ربنا 
هيوفقك من غير ما تجتهد؟ يعني حتى الشتيمة 
الشاتم  يصيب  ما  وهو  فيها؟"،  وفاشل  كسول 
بغضب أشد فيحاول أن يجتهد في الشتائم، لكن 
الفرصة تكون قد ضاعت عليه ألنني في الغالب 

األعم أكون قد سبقته إلى "البلوك".
يستسهلون  الشاتمين  أغلب  أن  أيضاً  المالحظ 
الشتائم،  من  المحفوظات  إلى  يلجئون  حين 
وباألخص المحفوظات الجنسية، وسبب ذلك أن 
بشحنة  مسكوناً  يكون  شتيمة  رسالة  يرسل  من 
غضب يرغب أن يتخلص منها سريعاً، فيتعامل 
يهتم  ال  وبالتالي  بصقة،  بوصفها  الرسالة  مع 
بفنية تلك البصقة أو بالتجويد فيها، قدر اهتمامه 
البصق  تعقب  التي  الراحة  على  بالحصول 
البصقة  أن  يدرك  كان  لو  حتى  الكاتب،  على 
االفتراضية ليس لها مفعول البصقة الحقيقية التي 

كان يتمنى أن تتيحها له الظروف.
أكثر من مرة يرسل لي أحدهم رسالة غاضبة 
تتضمن عبارة "أنا لو شفتك كنت هاتّف عليك"، 
لنفترض  البال أرد قائالً: طيب  وإذا كنت رائق 
أن هذه الفرصة أتيحت لك وبصقت على الكاتب 
الذي تكرهه بصقة من التي يحبها قلبك، ما هو 
هل  حياتك؟  في  سيحدث  الذي  الحقيقي  التغيير 
ستجعله بصقتك يغير آراءه التي ضايقتك ويتفق 
هل  به؟  تؤمن  ما  كل  ويتبنى  الرأي  في  معك 
الكتابة  بالتوقف عن  قام  كاتباً  هناك  أن  تتصور 
ألنه تعرض للشتيمة أو البصق عليه؟ وهل يمكن 
يتوقف  الذي  ذلك  كاتب  بأنه  يستحق وصفه  أن 
أو  للشتيمة  تعرض  ألنه  رأيه  عن  التعبير  عن 

اإلهانة؟

أجد  حين  أستغرب  زلت  وال  كنت  بالمناسبة 
لها  مؤيدين  أو  العربية  الثورات  إلى  منتمين 
فيها  يتعرض  التي  الفيديوهات  بتلك  يحتفون 
الحاكمة  لألنظمة  موالون  سياسيون  أو  مذيعون 
وال  عليهم،  البصق  أو  قفاهم  على  للضرب 
أفهم كيف يمكن أن يتم التعامل مع تلك األفعال 
الرخيصة بوصفها انتصاراً، فبغض النظر عن 
عدم أخالقية أفعال كهذه ألنها أفعال جبانة ليس 
المذيعين  ألولئك  بالنسبة  فهي  مواجهة،  فيها 
والسياسيين مكاسب يستفيدون منها لكي يؤكدوا 
التي ال بد أن تحافظ  انتماءهم لألنظمة الحاكمة 
لإلهانة  على مكاسبهم وتحميهم طالما تعرضوا 
لكنني في  إلى جوارها،  والتهديد بسبب وقوفهم 
أو  بفعل الصفع  يقوم  الوقت نفسه أدرك أن من 
البصق ليس مهتماً بتنبيهه إلى هذه الحقيقة، بقدر 
اهتمامه بتفريغ شحنة الغضب التي تملؤه، حتى 
لو أدى تفريغها إلى عكس ما يتمناه، وهو ما يشبه 
موقف إعالميي السلطة ومخبريها، أو على األقل 
الواعين منهم الذين يدركون أن شتيمتهم لك لن 
تفرق معك، لكنهم يهتمون بها ويحرصون عليها 
ويؤكدوا  بتشغيلهم،  يقوم  لمن  والءهم  ليؤكدوا 
المسعور  جمهورهم  لدى  وسطوتهم  سلطتهم 

لكي  وطنية  شّمة  عن  الوقت  طول  يبحث  الذي 
تهدئ مشاعره المهتاجة.

أوسع  سياق  إلى  "التأمالية"  هذه  نأخذ  دعنا 
حين  الكثيرون  فيه  يقع  خطأ  إلى  فيه  أشير 
على  بشتمهم  يقوم  من  كل  أن  فكرة  يستسهلون 
مواقع اإلنترنت هم أعضاء في لجان إلكترونية 
تشرف عليها األنظمة الحاكمة، وهو رأي يتبناه 
فيه،  معهم  أتفق  ال  لكنني  أصدقائي  من  الكثير 
ألنني أرى أن الغالبية العظمى من الشتامين هم 
أناس عاديون غير مأجورين، يشتمون المختلفين 
تطوعاً  والفنانين  والسياسيين  الكتاب  من  معهم 
وغضباً وتصوراً أنهم بذلك يدافعون عن الوطن 
أو الدين أو الجماعة أو الثورة أو الحزب أو أي 
شيء ينتمون إليه ويدافعون عنه ضد المشتومين 

األعداء.

أن  يمكن  تعرفهم،  أناساً  ستجد  هؤالء  وسط 
في  والرقة  والتهذيب  الطيبة  غاية  في  يكونوا 
فعل  يمارسون  حين  لكنهم  العادية،  حياتهم 
مدهشة،  شراسة  يكتسبون  اإللكترونية  الشتيمة 
الناس  تخلص  يسهل  اإلنترنت  ألن  فقط  ليس 
أن  يعرفون  داخلهم  في  ألنهم  لكن  أقنعتها،  من 
الكالم مهم، ولذلك هم متأكدون أن شتيمتهم التي 
يجب أن تكون قاسية ومقذعة ستوجع خصومهم، 
برغم أن بعض هؤالء يسفهون دائماً من أهمية 
الكالم، لكنهم مثلما تفعل السلطة يهتمون بالكالم 
ويتعاملون مع المتكلمين والكتاب بوصفهم أهدافاً 

خطيرة يجب أن يتم التعامل معها بحدة وقسوة.
بالطبع ال يعني ذلك أن كل من يتحدث أو يكتب 
يقول كالماً مهماً، فهناك من يقولون كالماً فارغاً 
ويتعرضون للشتيمة، ألنهم يمثلون لوحات تنشين 
العدوانية  مشاعرهم  فيها  الناس  يفرغ  أن  يمكن 
بسهولة ودون أن يتعرضوا لنفس المخاطر التي 
يمكن أن تصيبهم لو شتموا لواء شرطة أو لواء 
يتعرض  من  على  وبالتالي  قاضي،  أو  جيش 
للشتيمة أال يعيش في الدور ويسارع إلى تصور 
أنه مهم أو أن كالمه مهم، ألنك يمكن أن تكون 
لكنك  له،  أهمية  ال  كالماً  وتقول  "هفأ"  كاتباً 
وإرضاء  الغل  فش  باب  من  للشتيمة  تتعرض 
يعتقدون  الذين  من  كنت  وإذا  التحفيل،  غريزة 
يتم رميها  التي  المثمرة هي وحدها  الشجرة  أن 
األرياف  تزر  لم  األغلب  في  فأنت  بالطوب، 
والحواري في حياتك، وإال لكنت قد عرفت أن 
البشر والطيور  لعدوانية  األشجار هدف مجاني 

والكالب الراغبة في فك الزنقة.
بالكتابة وترغب في  أعتقد أنك إذا كنت مهتماً 
االستمرار فيها، ال بد أن تعمل حسابك على أن 
الحياة  وألن  المهنة،  طبيعة  من  جزء  الشتيمة 
الموتى  عداد  في  أصبحت  بالدنا  في  السياسية 
"الكتيانين"  عداد  في  قبل  من  كانت  أن  بعد 
والمرضى المزمنين، فال بد أن تذكر نفسك بأن 
"فعل  بوصفها  دائماً  معها  التعامل  سيتم  كتابتك 
سياسي خطير"، ويمكن أن توقعك تحت طائلة 
نظام  قلب  على  "التحريض  المستجدة  التهمة 
الحكم" التي أصبحت األنظمة المعاصرة تعاملها 
بنفس معاملة األنظمة السابقة لتهمة "قلب نظام 
الحكم"، وفي ظل ذلك سيكون آخر مشاكلك أن 
أو  افتراضياً  عليك  يبصق  أن  أو  أحد  يشتمك 

واقعياً.
يعني أتصور أنهم لو كانوا قد خيروا المرحوم 
السعودية  أهل  يشتمه  أن  بين  خاشقجي  جمال 
يوم  كل  األرضية  والكرة  العربي  والخليج 

ويبصقوا عليه، وبين أن يتم قتله ونشره بالطريقة 
البشعة التي حدثت له، لكان قد تسامح مع الشتيمة 
والبصق وفّوض أمره لله في ذلك، وستجد الحال 
من  طويلة  سنوات  يقضي  كاتب  أي  مع  نفسه 
الدواء  على  يتخانق  السجن،  في  مرمياً  عمره 
لن  حينها  سرير،  مرتبة  أو  مروحة  في  وحقه 

تفرق معه شتيمة األم لو كانت اختياراً بديالً.
لذلك أتصور أن مبالغة البعض في شتيمتي من 
حين آلخر، يقف وراءها رغبة في تعويض أنني 
لست هدفاً متاحاً لبطشهم، ولو إلى حين، ولذلك 
أتعامل مع شتائمهم مهما كانت قاسية، بوصفها 
جزءاً من طبيعة الحياة في أوطاننا، ولكي نغير 
نفهم  أن  بد  ال  تغييرها،  نحاول  أو  الطبيعة  هذه 
هذه الطبيعة، حتى لو لم نتفهمها، وأعتقد أن ذلك 
مهم إذا كنا راغبين في استمرار السعي من أجل 
يعاملوا  أن  دون  أوطاننا،  في  الناس  يعيش  أن 
الحاكم وأسرته ورجال أجهزته بوصفهم أسياداً 
من المحظور مهاجمتهم أو السخرية منهم أو لعن 

سنسفيلهم إن لزم األمر.

في  دخلت  فضا"  "لحظة  ذات  أنني  أذكر 
شتائم  لي  يبعث  كان  متابع  مع  عبثية  مناقشة 
بتصحيح  قمت  بأن  مناقشتنا  وبدأت  بانتظام، 
أخطاء إمالئية في شتيمته، وضحكت بشدة حين 
أخطائها  بعد تصحيح  الشتائم  إرسال  بإعادة  قام 
والله رجل خفيف  لنفسي: هذا  اإلمالئية، وقلت 
لكنه  إيه"،  ميّته  "وأشوف  أناقشه  ال  لماذا  الدم، 
رجع ثانية لحالة الغضب، وأطلق نحوي وصلة 
شتائم جديدة كان فيها أخطاء إمالئية أقل، ختمها 
حتى  مصر  تراب  هتشوف  ما  "عمرك  بقوله: 
الحوار  أستكمل  أن  فقررت  خائن"،  يا  ُمّت  لو 
مهم  الوطن  أن  يفهم  عاطفياً  بوصفه رجالً  معه 
كان  إذا  ما  فسألته  جماعية،  مقبرة  أو  كمدفن 
يعرف طريقة يمكن أن يكون فيها الواحد خائناً 
يوم،  كل  الشاق  للعمل  يضطر  أن  دون  لوطنه 
ألنني كنت أتخيل أن الخيانة عملية مريحة ولم 

أكن أتصورها مرهقة بهذا الشكل.

وقال  طال  أن  بعد  نقاشنا  الوطني  أخونا  قطع 
لي غاضباً: "إنت إزاي جبلّة وعديم اإلحساس، 
أنا باشتمك من الصبح وانت بترد ببرود زي ما 
أفرح  الحقيقة  إنني في  له  فقلت  تكون خنزير"، 
وقبيحة،  مقذعة  تكون  حين  خصوصاً  بالشتائم 
من  ألن  شوت"،  "سكرين  بتصويرها  واقوم 
ضمن مؤهالت ترقيك في سلك الخيانة أن تكون 
الوطنيين،  يضايق  تكتبه  ما  أن  وتثبت  مؤثراً 
الشهرية  فقط ستزيد مكافآتك وحوافزك  وحينها 
أخينا  أن  ويبدو  مرتبك،  رفع  يتم  أن  ويمكن 
صدق ما قلته ألنه قام بعمل "بلوك" فوري لكيال 

يساعدني على زيادة عوائدي من الخيانة.
ليس لدي ما أختم به هذه "التأمالية" سوى أن 
أتوجه بطلب حار إلى من يفكر في شتيمتي، ال، 
لن أطلب منه أن يرتقي ويتوقف عن شتائمه، بل 
يعيش  أن  يستطيع  لن  أنه  إذا شعر  منه  سأطلب 
بدون أن يشتمني، أن يقوم باالرتقاء بشتائمه من 
الناحية الفنية، ويجتهد في صياغتها، لعلي أستفيد 
فتعم  أدبي،  أو  فني  عمل  أي  في  مستقبالً  منها 
بذلك الفائدة، ويتقدم مجتمعنا خطوة إلى األمام، 

ولو كانت في مجال الشتيمة.

)مدونة 	  وسيناريست  وكاتب  صحفي 
الكشكول( العربي الجديد لندن 
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لكي تستمر

اذا /صادفك حمار بالسوشيال ميديا ال 
تحاول تحوله الى انسان, فالحياة تحتاج 

لكل الكائنات الحية لكي تستمر.

ضــــاعـت

في  للشيعة  الرشيد  الحكم  فرصة/ 
ممثليهم  اغلب  الن  ضاعت  #العراق 
لصوص..  محض  كانوا  السياسيين 
واللص ال يبني بلد, هو قادر على سرقته 

فحسب والتخفي خلف عباءة دينية ما.

ما لم تحصل صحوة ستضيع الفرصة 
الى االبد.

مصالح الدول 

الدول/ال تدير شؤونها و مصالحها في 
صفحات فيسبوك وتويتر, وال تقاتل في 
تليغرام, لذلك نرى سفيراً لدولة عظمى 
مفردات  يتعلم  وآخر  هنا,  الباميا  يطبخ 
يسوق  وثالث  هناك,  العراقية  اللهجة 

بايسكله بينهما!

# مدري_عليمن_جبنـاهـا

يغرد 	  عراقي  واعالمي  صحفي 
)خارج السرب( 

صالح الحمداني	 

من يجرؤ على صفع مسؤول عراقي ؟!

العالم  على الصفحة األولى من معظم صحف 
رئيس  يصفع  وهو  الفرنسي  المواطن  صورة 
بالده إيمانويل ماكرون متهماً إياه بإشاعة سياسة 
جديدة ، اعتقد صاحب الصفحة أنها ضد فرنسا 

وكان يصرخ " تسقط الماكرونية " ،
صفعات  باحوال  جاهل  مواطن  والنني 
المحرمات  من  االمر  هذا  واعتبر   ، المسؤولين 
ويفتح على صاحبه ابواب جهنم ، وال افرق بين 
الماكرونية والكربولية ، لكني اتذكر مع القارئ 
يدفع  تفعل حمايات مسؤولينا، وكم  العزيز ماذا 
قادتنا من أموال الشعب للمئات من أفراد الحماية 
التي مهمتها، أن تمنع المواطن من االقتراب من 
شاهده  الذي  الفيديو  الحصينة،  المسؤول  قلعة 
دولة  رئيس  أن  كيف  لنا  يبين  بأكمله  العالم 
السيارات  عشرات  وال  ضجيج  دون  من  يسير 
ترافق موكبه، ستقول مثلي، ما أعظم المسؤول 
حين يؤمن أنه إنسان عادي في زمن يصر فيه 
اليخرج  أن  على  العراقي  والسياسي  المسؤول 
بالسالح  المدججة  واألفواج  إال  الشارع  إلى 
تحيطه من كل جانب، خوفاً من نظرات الحسد 

التي يحملها الناس له.

إلى  يتحولوا  أن  األشاوس  مسؤولونا  يرفض 
هذه  في  فالمسؤول  ودم،  لحم  من  عادي  بشر 
البالد "خط أحمر" وإذا ما تجرأ مواطن مسكين 
حكماء  مع  القبيل  هذا  من  شيئاً  يفعل  أن  وقرر 
إرهاب   4 بتهمة  سيحاكم  حتما،  الرافدين  بالد 

وسيخرج الناطق باسم الداخلية ليعلن على المأل 
إرهابية  خلية  عن  بالكشف  الحكومي  اإلنجاز 
المواطن  وسيظهر  العالمية،  اإلمبريالية  تمّولها 
بأنه  يعترف  وهو  مرتجفاً  ذليالً  برتقالية  ببدلة 

خطط لتفجير المنطقة الخضراء.
ال  الدولة  رئيس  فيها  يُصفع  التي  البلدان  في 
يسمح للمسؤول األول بأداء القسم أمام البرلمان 
وفي  مستشاريه..  أبرز  بأسماء  كشفاً  يقدم  مالم 
سوى  "فخامته"  على  يدخل  أحد  ال  بالدنا 
الوحيدة  اإلضافة  وأحبائه،  وأصدقائه  أقاربه، 
للديمقراطية هي أن تضع عدداً من أفراد عائلتك 
قائمتك االنتخابية، هكذا نرفع شعار  على رأس 

دولة القانون.
تعلمنا، من الخراب الذي يحاصرنا منذ سنوات 
، أّن المسؤول والسياسي العراقي ، ما إن يجلس 
مصلح  انه   ، له  يتراءى  حتى  الكرسي  على 

مسؤول  اسمع  كلما  اضحك  ولذلك   ، اجتماعي 
أنواع  أسوأ   . الفضيلة  عن  يتحدث  عراقي 
ذاكرة  الناس التملك  أن  يتصور  ، من  الخطباء 
، ولهذا تجده فاقد االحساس والخجل ، ويفعل ما 
يشاء ، دون أن يقول له أحد يارجل كان بإمكانك 
أن تعيد أموال الشعب أوالً ، قبل أن تتحدث عن 

محاربة الفساد !

انظروا إلى صورة الرئيس الفرنسي وهو يتلقى 
الصفعة.. وتمعنوا في صورة مسؤولينا، واسألوا 
الرفاهية  عن  الكالم  من  أعوام  بعد  نحن  أين 
وحكومات  المشرق،  والمستقبل  والسيادة 
الشراكة، والمحاصصة اللطيفة، وسيادة القانون؟

)المدى( 	  الرواد  جيل  من  عراقي  صحفي 
بغداد

علي حسـين 	 

ليس المجتمع الكتالوج..!

يحسبها  كما  ليست  برة  بالد  فى  األحوال 
وهناك  مداح..  سداح  ليست  برة  بالد  البعض.. 
وقوانين  وأصول  وعرف  وأخالق  قواعد 
ال  متاحة..  والفرصة  مفتوح  والسباق  مستقرة.. 
والعرق  بالجهد  سوى  وآخر  مواطن  بين  فارق 

واإلنتاج.. ال مجال للواسطة والمحسوبية.

 الغريب يا أخى أنهم ال يعترفون هناك بنظرية 
كان  من  بخت  يا  تقول  التى  الفيلسوفة  خالتى 
الواسطة هى  الكفاءة وليست  النقيب خاله.. ألن 
القبول.. ولو  الشرط وهى السالح وهى تأشيرة 
كانت إرادة سعادتك من حديد فسوف تصل حتما 
لهدفك ومرادك.. وسوف تتبوأ أفضل المراكز.. 
تقتنى  وسوف  الكثيرة..  الفلوس  تجنى  وسوف 
اللحم من وسع  اليخوت وتأكل  الفيالت وتركب 
وتعيش عيشة البهوات.. أما لو كنت ال مؤاخذة 
يلفظك  فسوف  وأشيلك..  شيلنى  حزب  من 
المجتمع بسرعة.. وسوف تصبح أضحوكة بالد 

برة!!
الكتالوج..  المجتمع  ليست  برة  بالد  طبعا 
تعرف شغل  ال  ألنها  الموعودة..  الجنة  وليست 
الثالث ورقات وعندها عصابات ومجرمون من 
ماركة آل كابونى.. وفيها النصابون والمزورون 
أخى  يا  والغريب  الطرق..  وقطاع  واللصوص 
إذا وقع كانت  المحتال والنصاب والحرامى  أن 
نهايته األكيدة فى مجتمع يسمح لك بكل شىء.. 
الكبائر  وإحدى  العام..  المال  فى  التالعب  إال 
فى بالد برة أن تتالعب فى األوراق الرسمية.. 
من  تتهرب  أو  رصيد..  بدون  شيكا  تكتب  أو 
دفع  من  تتهرب  حتى  أو  الدولة..  ضرائب 
عندهم..  كبرى  جرائم  وهى  األتوبيس..  تذكرة 
تولى  من  وتمنعه  واالعتبار  الثقة  تفقد صاحبها 

المناصب العامة.
وأقصد أن الفساد ليس صناعة محلية.. والصحيح 
أن كل دول العالم تعرف الفساد وتتعامل معه.. 
اليد  على  بصرامة  يضربون  أنهم  والفارق 
الفاسدة.. ويا ويله ويا سواد ليله المسئول الفاسد.. 
من  ويجرجونه  ويفضحونه  يجرسونه  وهناك 
قفاه ألقرب تخشيبة.. ألن التخلص من المسئول 
الفاسد.. هو شهادة إبراء ذمة لألجهزة من تهمة 
المشاركة وغض البصر.. ثم إنها درس للمجتمع 
ولألجيال الجديدة بأن من ينحرف يسقط.. .مهما 
أو  لشخص  انتماؤه  أو  صداقاته  أو  موقعه  كان 

نظام!
اتنين  من  شهادة  ليست  برة  بالد  فى  والسمعة 
فوق مستوى  بأن سلوك سعادتك  الموظفين  من 
الشبهات.. والنزاهة سلوك وممارسة.. وفى بالد 
برة التى نهوى النقل عنها.. فإن أى شائبة تشوب 
تصرفات اإلنسان أو تلحق بسمعته.. تنقلب الدنيا 
ويسارع الشخص من تلقاء نفسه بطلب التحقيق 
سمعة  تكون  أن  حقيقية  مصيبة  ألنه  معه.. 

سعادتك.. ال مؤاخذة!!
بالتقادم..  تسقط  ال  عندهم  المجتمع  حقوق  إن 
يرتكبها  عادية  جريمة  ليس  العام  المال  ونهب 
تالحق  ما  الجرائم  من  وهناك  الفرد وخالص.. 
صاحبها طوال حياته.. وتالحق الورثة والعائلة 

واألهل واألقارب بعد عمر طويل.
مع  أبدا  تتسامح  ال  الدولة  برة  بالد  وفى 
لصوص المال العام.. وهناك يعيشون فى بيوت 
يا  من زجاج.. كل شىء مكشوف وعلى عينك 
الشخصية  وعلى  محسوبة..  والحركات  تاجر.. 
العامة تحمل تبعات المنصب.. وعليه أن يعيش 
على الصراط المستقيم.. ويا ويله ويا سواد ليله 
األحوال  ألن  يسارا..  أو  يمينا  بذيله  لعب  لو 

عندهم ليست سداح مداح!!. 
  

اليوسف( 	  )روز  صحفي مصري مخضرم 
القاهرة

عـاصم حنفى 	 
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انتاكسة الكوميكس يف مصر..
شريف الشافعي	 

للكوميكس، مع المصريين على وجه التحديد، 
يقرأ  الذي  التاسع"  "الفن  فهذا  خاصة.  عالقة 
األحداث والشخوص وكل ما يجري على مسرح 
والقصص  البصرية  اللغة  خالل  من  الواقع، 
واللقطات  المصّورة  واألشرطة  والرسوم 
في  يغدو  أن  قبل  فرعونية،  جذور  له  المعبّرة، 
القريبة  الفنون  أحد  والعشرين  الحادي  القرن 
للغاية من الذوق الشعبي؛ محليًّا وعربيًّا وعالميًّا، 
معابد  في  المرسومة  القصص  مثّلت  حيث 
قدماء المصريين أقدم نماذج للكوميكس عرفتها 

البشرية.

من جانب آخر، فإن الكوميكس واحد من أبرز 
الفنون التي انطلقت مع ثورة 25 يناير 2011، 
بالتغيير  الحلم  فضاء  في  العربية،  والثورات 
والتحرر وتجاوز األوضاع السائدة والموروثات 
المركزيات  وتفكيك  الراكدة،  والمفاهيم  العقيمة 
الفساد  جذور  واقتالع  الصدور،  على  الجاثمة 
مواكبًا  التاسع  الفن  فكان  واألبوية.  والتسلط 
للحراك المجتمعي في الشارع، ونبض الميادين 
المتفجرة حماًسا وأماًل، والمتطلعة إلى غٍد أفضل 

على كل المستويات.
أعقابها،  وفي  العربية،  الثورات  انفجار  مع 
فنًّا  "الكوميكس"  الشباب  المبدعون  نّصب 
برمتها  والحياة  الحياة،  فن  أنه  ذلك  للغضب، 
متصاعدة.  نيران  وألسنة  ملتهبًا  بركانًا  باتت 
مجالت  بين  الكوميكس  إصدارات  وتوالت 
من  الصيت  ذائعة  وسالسل  ونشرات  وكتب 
"العصبة"،  التاسع"،  "الفن  توك"،  "توك  قبيل 
"جراج"،"مجنون"، "الشكمجية"، "فوت علينا 
اإلصدارات  عن  فضاًل  فين"،  "قالك  بكره"، 

اإللكترونية عبر اإلنترنت. 
حركة  إحداث  من  الشباب  الفنانون  وتمكن 
وقصص  برسوم  المشهد،  فضاء  في  حقيقية 
السلبية،  األمور  من  تسخر  جديدة،  وأخيلة 
وتنتقد  وإدارية،  واقتصادية  واجتماعية  سياسية 
ويجافي  المنطق  مع  يتعارض  ما  كل  بجسارة 
التثبيط  ال  والبناء  اإلصالح  بهدف  الصواب، 
على  الملّحة،  العميقة  القضايا  وتثير  والهدم، 
األصعدة المحلية والعربية، وكذلك الموضوعات 
اإلنسانية العامة، والهموم الفردية الخاصة، من 
دون أي سقف للتحرر أو حد للجرأة التعبيرية، 
األمر الذي أوصل الفن المثير إلى ذروة النضج 

بسرعة فائقة.
حراك  حالة  إحداث  من  الكوميكس  تمّكن 
البصري  السردي  اإلبداع  على صعيد  مشهودة 
أيًضا  والنشر  الطباعة  مجال  وفي  جهة،  من 
من جهة أخرى، عن طريق عناوين إصدارات 
التي  والمجالت  الكتب  من  المنّوعة  الكوميكس 
البارزة  الدولية  والفعاليات  المعارض  مألت 
للكوميكس،  القاهرة  أسبوع  كوميكس،  )كايرو 
وصفحات  ومواقع  بوابات  جانب  إلى  الخ(، 
اإلنترنت،  شبكة  على  المتعددة  الكوميكس 
هذا  سيولة  استوعبت  التي  ميديا،  والسوشيال 
والجماعية،  الفردية  وتمثالته،  وتدفقاته  الفن 
التي تكسر فكرة المركزية بكل تاريخها األبوي 
الكوميكس  ظاهرة  واحتضنت  البائد.  السلطوي 
وفضاءات  الشعوب  وثورات  الشباب  جموح 
المصرية،  الثقافة  فالتفتت  آن،  في  الرقمية 

الرّسامين  هؤالء  إرهاصات  إلى  والعربية، 
والحّكائين الجدد، وهذه السمات المتفردة للقصة 
الفن  واستكمل  المثيرة،  أعمالهم  في  وللصورة 
وجوده وضرورته بالتخييل والفانتازيا، لتتجاور 
والقيمة  القضية  جانب  إلى  واإلبهار  المتعة 
فن  فهو  اإلنسانية،  والغاية  المجتمعي  والهدف 

البساطة والعمق في وقت واحد.

لفن  والتوهج  االنتعاش  من  قليلة  سنوات  وبعد 
المحيطة،  الظروف  تبدلت  بمصر،  الكوميكس 
واستجدت أمور قاسية في الساحة، ال سيما تقلص 
الفن  وبات  التعبير،  هامش  وانحسار  الحريات 
بالركود  مهددًا  القاتمة،  للحياة  كصورة  التاسع 
لم  العصيبة، ما  المتغيرات  واالنطفاء بفعل هذه 
الشباب على عواتقهم مهمة بعث  الفنانون  يأخذ 
هذا الفن من جديد والنهوض به، بآليات مبتكرة 
عصرية،  مراوغة،  ذكية،  جديدة،  وأبجديات 
جهدهم  قدر  بالفعل  به  يقومون  ما  وهو  مؤثرة. 
في منشوراتهم الراهنة، وأعمالهم الحديثة، وإن 

بدت بطبيعة الحال أقّل شراسة.

ويبدو أن الكوميكس المنتكس ال يقبل أن يستسلم 
تماًما بسهولة رافعًا الراية البيضاء. فعلى الرغم 
من كافة المعّوقات واإلحباطات وآليات التضييق 
والمنع والحصار، يناضل هذا الفن الشجاع لكي 
يبقى "خارج السيطرة"، مثل عنوان أحد الكتب 
الجماعية التي صدرت بمصر لهذا الفن الجديد 
العنيد، القادر على اإلشعاع والتفجر، في أحلك 

األجواء وأبردها.

وثورة  الشعبي  والحراك  الحرية  كانت  وإذا 
والسوشيال  واالتصاالت  والتكنولوجيا  الطباعة 
التاسع"  إطالق"الفن  منّصات  أبرز  من  ميديا 
الربيع  موجات  مع  بالتزامن  عاليًا  وتحليقه 
بإجراءات  اقترنت  األخيرة  الفترة  فإن  العربي، 
مناهضة  المعاكس،  االتجاه  في  وإدارية  رسمية 
لفن "الكوميكس" الجريء المغامر، منها نفض 
الرسمية  النشر  ودور  الحكومية  المؤسسات 
الفن،  هذا  دعم  عن  أيديها  القومية  والصحف 
واضطرار الفنانين إلى تسويق أعمالهم بأنفسهم، 
الكوميكس  فعاليات  من  الكثير  إلغاء  عن  فضاًل 

وملتقياته العربية والدولية.

السياسي  النقد  أنماط  كل  حوصرت  كذلك، 
وهو  الوطنية،  عن  وخروًجا  جرائم  باعتبارها 
الجديد  الجيل  فناني  بعض  دفع  الذي  األمر 
وموضوعات  ومجاالت  آفاق  استشراف  إلى 
أو  والحظر،  المالحقة  من  آمنة  للكوميكس 
استخدام حيل ترميزية وإشارية، على غرار ما 
يفعله المسرح مثاًل في لجوئه إلى عجلة الماضي 
إلى  واللجوء  التاريخية  والشخصيات واألحداث 

اإلسقاط واألقنعة، وما إلى ذلك.

وبمطالعة نماذج متنوعة للكوميكس، في فترات 
المدّ الثوري الخصبة وفي اللحظة الحالية البائسة، 
أمثال عمرو  فنانين مصريين متحققين من  لدى 
عكاشة، إسالم أبو شادي، فريد ناجي، أحمد عبد 
المحسن، محمد وهبة الشناوي، وغيرهم، يتجلى 
وتقنياته  التعبير  أساليب  تغيّرت  كيف  بوضوح 

المعاصر  الكوميكس  فاتجه  وثيماته،  ومجاالته 
وغير  المراوغة  والصيغ  والرموز  األقنعة  إلى 
المباشرة، خصوًصا في االنتقاد السياسي، تفاديًا 

للصدامات والمواجهات والمعارك الخاسرة.

واإلصدارات  الكبرى  المعارض  مرحلة  وبعد 
فعاليات  تقلّصت  الشعبّي،  وااللتفاف  العريضة 
الكوميكس إلى أضيق الحدود، وكادت تنحسر في 
قوالب المناسبات والقضايا االجتماعية، وغابت 
شحناته التحريضية الخالقة ووسائله االستثنائية 
الالذعة  السخرية  المشهد من خالل  في تحريك 
واالحتجاج والتعرية الصادمة ومخالفة المألوف. 

الفنانين،  لهؤالء  يُحتسب  حال،  أية  وعلى 
بإمكانية  األخير  الرمق  حتى  تمسكهم  وغيرهم، 
القيود  على  والتحايل  الكوميكس،  فن  إنعاش 
إلى  واإلجرائية،  التعبيرية  السبل  بشتى  الكائنة 
جانب محاولة دمج األدوات الحديثة والتكنولوجيا 
مثل  الفنية،  األعمال  تنفيذ  في  أسهل  أداة  لتكون 
الرسم الرقمي، وتطبيقات الموبايالت والشاشات 
اإللكترونية، لتوليد مساحة جديدة لنشر األعمال 

"أون الين"، من دون الحاجة إلى طباعتها.

أن  عكاشة  عمرو  مثل  فنان  إمكان  في  يعد  لم 
قبل  فيها  انتقد  التي  كتلك  جريئة  رسوًما  يقدم 
التوريث  وسيناريو  مبارك  أخطاء  يناير  ثورة 
رؤساء  فيها  صّور  التي  أو  السياسي،  والفساد 
واليمن وسوريا  والبحرين  وليبيا  تونس ومصر 

في مواجهة االحتجاجات ببالدهم. 

ولم يعد في مقدور فريد ناجي الحديث صراحة 
عن إسقاط الخونة وتمجيد الشهداء كما فعل قبل 
أبو شادي  سنوات. ولم يعد في استطاعة إسالم 
العربية  الثورات  أحداث  مع  المباشر  التعاطي 

ومشاهدها الحية في الشارع.

اتجهوا  وغيرهم،  جميعًا،  الفنانين  هؤالء  لكّن 
فالثورة  الراهنة.  اللحظة  بديلة تالئم  إلى مسالك 
استدعاء شخصية  من خالل  تناولها  يمكن  مثاًل 
عبارته  يردد  وهو  جواده،  فوق  عرابي  أحمد 
الشهيرة "لقد خلقنا الله أحراًرا، ولم يخلقنا تراثًا 
أو عقاًرا، فوالله الذي ال إله إال هو، لن نورث 
ولن نستعبد بعد اليوم". وفساد الحكومات يمكن 
طرحه من خالل تجسيد مجموعة من "الطهاة" 
والتدليس(.  )الكذب  "األونطة"  يطبخون 
بغير  والمسؤولين  والسياسيين  القادة  وجعجعة 
"أّم  خالل  من  عليها  االستدالل  يمكن  طحن 
يضاف  المتقاعس.  نجلها  توبّخ  وهي  أحمس" 
إلى ذلك، ذكاء فناني الكوميكس بطرحهم قضايا 
غير  والهجرة  التحرش  مثل  كثيرة،  اجتماعية 
إطار  في  وغيرها،  األسري  والتفكك  الشرعية 
األوضاع  سائر  على  عامة  احتجاجية  حالة 

السلبية السائدة.

قدر  معلنًا  الجديد،  الكوميكس  يمضي  وهكذا 
وأسنانه  وأنيابه  أظافره  يفقد  لم  أنه  استطاعته 
كاملة بعد، لكنها في حقيقة األمر جرى تقليمها، 
عليها  كانت  التي  بالصورة  استعادتها  وصارت 

منذ عشر سنوات رغبة بعيدة المنال.

 جريدة )المدن( البيروتية 	 
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(INDEPENDENT JEWISH VOICE) IJV’S  JUNE 2021 NEWSLETTER
	 Aaron Lakoff, IJV

This week saw the swearing in of a new governing coalition in 
Israel and a new Prime Minister, Naftali Bennett. While I would love 
to say that the ouster of Benjamin Netanyahu after twelve years of 
brutal, autocratic rule comes as a relief, we know that the situation for 
Palestinians could become even worse under Bennett. Bennett is a far-
right Jewish supremacist who has expressed open contempt and hatred 
for Palestinians in the past, and his current policies continue down the 
same path. Even as I type this, Gaza is being bombed yet again, and the 
Bennett government is only two days old.
For us in IJV, regardless of this shuffling of the deck in the Knesset, our 

task remains clear. We will not stop until Palestine is free.

IJV welcomes our new members!

I'm thrilled to announce that we had a whopping 100 people attend our 
new members meeting on June 3rd! It was an excellent opportunity to 
meet many of you, and to get new people plugged into IJV's work. And 
it's so exciting that more and more Jews are coming forward to say "not 
in my name", and to stand against Israeli apartheid. We actually would 
have been much more than 100 people had it not been for a technical 
glitch with our Zoom account. Rest assured that if you tried to attend 
and were denied, or if you weren't able to make it, there will be other 
opportunities later this summer to get involved as a new member.
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	 The Canadian Press

OTTAWA -- Statistics Canada says 
the consumer price index in May 
was up 3.6 per cent compared with a 
year ago, its largest yearly increase 
since May 2011.

The reading for May compared 
with a year-over-year gain of 3.4 
per cent in April, which at the time 
was the fast annual rate in nearly a 
decade.

Part of the rise in the headline 
inflation barometer is due to 
comparing prices to the low levels 
seen last year at the start of the 
COVID-19 pandemic, such as 
for gasoline, furniture and beef 
products.

Newsletter sign-up: Get The 
COVID-19 Brief sent to your inbox
Excluding gasoline, which was 

up 43.4 per cent compared with 
the same month one year ago, the 
consumer price index in May would 
have been up 2.5 per cent compared 
with a year ago.

However, Statistics Canada says 
the increase in year-over-year price 
growth in May was led by rising 
prices for housing and passenger 

vehicles.

Homeowner replacement costs, 
which includes prices for new 
housing, rose 11.3 per cent year-
over-year in May, the largest increase 
since 1987. Statistics Canada says 
prices have risen for 16 consecutive 
months as buyers look for larger 
homes and higher construction costs 
for materials.

Durable goods like vehicles were 
up 4.4 per cent in May from their 
levels in May 2020, which the 
statistics agency noted came against 
the backdrop of low interest rates 
and rising consumer confidence.

The Bank of Canada expects 
inflation to hover around three per 
cent over the summer before easing 
later this year, then returning toward 
the bank's two-per-cent target.

The central bank plans to keep 
its key policy rate at 0.25 per cent 
until the economy has recovered 
and inflation is sustainably back on 
target.

Statistics Canada said the average 
of the three measures for core 
inflation, which are considered 
better gauges of underlying price 

pressures and closely tracked by the 
Bank of Canada, was 2.3 per cent in 
May, up from 2.1 per cent in April.

The reading May was the highest 
seen since April 2009.

CIBC senior economist Royce 
Mendes said the headline inflation 
reading should fade beginning 
this month as prices aren't being 
compared with the lows seen in 
March and April of 2020.

"As a result, the Bank of Canada 
will continue to look through the 
recent acceleration in inflation, 
instead focusing more on the 
remaining slack in the economy to 
justify keeping rates on hold until 
the second half of 2022," he wrote 
in a note.

Here's what happened in the 
provinces )previous month in 
brackets(:

 Newfoundland and Labrador: 
4.4 per cent )4.3(,  Prince Edward 
Island: 6.0 per cent )5.3(
 Nova Scotia: 4.8 per cent )4.2(,  

New Brunswick: 4.3 per cent )4.2(
 Quebec: 4.1 per cent )3.4(,  Ontario: 

3.7 per cent )3.3(,  Manitoba: 3.4 per 
cent )3.2(

 Saskatchewan: 2.7 per cent )3.7(,  
Alberta: 3.1 per cent )3.3(,  British 
Columbia: 2.7 per cent )3.0(

The agency also released rates 
for major cities, but cautioned that 
figures may have fluctuated widely 
because they are based on small 
statistical samples )previous month 
in brackets(:

 St. John's, N.L.: 4.2 per cent )3.9(,  
Charlottetown-Summerside: 6.0 per 
cent )5.3(
 Halifax: 4.6 per cent )4.1(,  Saint 
John, N.B.: 3.7 per cent )3.8(,  
Quebec City: 3.8 per cent )3.4(
 Montreal: 4.1 per cent )2.9(,  
Ottawa: 4.7 per cent )4.1(,  Toronto: 
2.9 per cent )2.4(
 Thunder Bay, Ont.: 4.7 per cent 
)3.4(,  Winnipeg: 3.4 per cent )3.0(,  
Regina: 2.5 per cent )3.9(
 Saskatoon: 2.4 per cent )3.1(,  
Edmonton: 2.9 per cent )3.0(,  
Calgary: 2.9 per cent )3.1(
 Vancouver: 2.4 per cent )2.8(,  
Victoria: 2.9 per cent )3.2(,  
Whitehorse: 3.7 per cent )3.1(
 Yellowknife: 2.5 per cent )2.0(, 
Iqaluit: 1.4 per cent )0.6(
 
This report by The Canadian 
Press was first published June 16, 
2021

 INFLATION SEES LARGEST YEAR-OVER-YEAR
JUMP SINCE 2011: STATCAN
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HOW A WEST BANK TRIP TURNED 
THIS CONGRESSMAN INTO ONE OF ISRAEL'S STRONGEST CRITICS

 Wisconsin Rep. Mark Pocan tells Haaretz why he welcomes a new Israeli government, even
one led by a right-winger like Naftali Bennett who has renounced the two-state solution

WASHINGTON – How does 
a lawmaker go from surface-
level familiarity with the Israeli-
Palestinian conflict to being one 
of the most vocal proponents of 
Palestinian rights in the history of 
Congress?

It starts with Humpty Dumpty.

Rep. Mark Pocan had visited Israel 
on congressional trips since entering 
office in 2013, where he spent a bit 
of time in the West Bank. But it was 
always through an Israeli lens. 
After learning more about the 

conflict from the pro-Israel left-wing 
J Street organization, the progressive 
Wisconsin Democrat went again in 
2016 on the first-ever congressional 
trip to Palestine organized by the 
Humpty Dumpty Institute.
Despite being organized by an 

NGO that Pocan jokingly admits 

has "one of the worst names in 
Washington," it provided him with a 
first opportunity to see the land from 
a Palestinian perspective.

"Having a chance to see things 
from that perspective opened my 
eyes about what was going on, and 
the barriers in getting to a two-state 

solution that I have advocated for," 
he tells Haaretz. "Seeing and talking 
to people in Palestine firsthand and 
walking through all the different 
issues really mattered a lot."
Pocan, 56, and colleagues Reps. 

Hank Johnson and Dan Kildee 
were slated to visit Gaza, only to 
be verbally denied access 24 hours 

prior to their visit. They attempted 
to go anyway, demanding the denial 
in writing.

"In Wisconsin, we're common-
sense people. When someone says 
'No you can't go in that room,' I 
think there's something going on 
and I should check out that room," 
Pocan explains. "That was a giant 
red flag for me."
He rejects any Israeli justification 

based on security grounds. "I don't 
need anyone telling me they've got 
some faux concern for my security; 
I'm an adult and I can take care of 
myself," he says, recalling a past 
incident where he was detained for 
five days by FARC guerrillas while 
backpacking through the Darién 
Gap in Colombia. 
"I woke up to machine-gun fire 

with paramilitaries on the river and 
guerrillas…

”LET ROHINGYA LEARN“

BURMA TASK FORCE PUBLISHES REPORT ON ROHINGYA EDUCATION CRISIS
 On the occasion of World Refugee Day, 2021, 

Burma Task Force, a program of the Human 
Rights Advocacy NGO Justice for All, has 
published its new report ”Let Them Learn: 
Confronting the Need for Rohingya Education“ 
which can be downloaded here. )https://www.
burmataskforce.org/campaign-for-rohingya-
education-summer-2021/(

As a persecuted minority in Myanmar )Burma(, 
Rohingya Muslims have long faced drastic limits 
on access to school in their homeland of Rakhine 
State. 
Increasingly disenfranchised, most Rohingya 

were violently displaced by the brutal Burmese 
military during genocidal ”clearance“ operations 
in August and September 2017. Since then, 
hundreds of thousands of Rohingya children have 
been crowded into vast refugee camps in Cox’s 
Bazar, Bangladesh with little access to education 
and no access to higher education.
”Rohingya are one of the most persecuted people 

in the world,“ observed Imam Malik Mujahid, 
Chairman of Justice for All, the UN accredited 

NGO. ”There has been systematic attack on 
education rights. When the world permits the 
destruction of a people through erasing hopes for 
the future, it is complicit in genocide.“

”The coronavirus pandemic has exacerbated the 
poverty and isolation of these displaced people. 
In this crisis, the Bangladesh Government 
should completely cease internet shutdowns 
and restrictions on mobile phones, to allow 
distance learning to develop,“ stated report 
writer Adem Carroll, United Nations Programs 
Director for Burma Task Force. ”Considering the 
Burmese military coup of February 1, 2021, the 
Rohingya in Bangladesh are highly unlikely to be 
repatriated to their homeland in the foreseeable 
future, meaning that students should be allowed 
to study using the curriculum of their choice and 
to attend high school.“

In addition to keeping the Rohingya people 
in poverty, the current lack of educational 
opportunities may lead to alienation, criminal 
activities, child marriage and trafficking. 

However, the crisis of Rohingya refugee access 
to education goes far beyond Bangladesh. The 
report focuses primarily on Rohingya education 
in Myanmar, Bangladesh, Malaysia and India.

”I was a Rohingya refugee in Malaysia and 
Indonesia, among other places,“ added Burma 
Task Force Program Associate Imran Hoque. 
”This report begins a troubling examination 
of how many host nations deny basic rights 
to refugees and destroy hope. But access to 
education could restore that hope and ensure we 
Rohingya can be productive citizens and good 
neighbors. We, refugees, want to be partners in 
creating a better future together. We do not want 
to be anyone’s ”problem.“

Based on a review of the literature and on 
interviews with stakeholders, the report finds that 
many Rohingya volunteer teachers are already 
helping the next generation but require more 
resources. Burma Task Force joins other NGOS 
and calls on all donors and host nations to provide 
that support without delay.
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	 Ryan Flanagan
	 CTVNews.ca Writer

TORONTO -- The four family 
members who were killed when 
they were hit by a vehicle in 
London, Ont., in what police say 
was an attack targeting them over 
their Muslim faith, have been 
identified.

A statement released to the media 
by a family spokesperson names 
the deceased as Salman Afzaal, his 
wife Madiha, their daughter Yumna 
and Salman's mother.

Fayez Afzaal, 9, survived the 
attack. He "is on the road to 
recovery from serious injuries," the 
statement reads.

Nathaniel Veltman, a 20-year-old 
London man, is charged with four 
counts of first-degree murder and 
one count of attempted murder in 
connection with Sunday's attack. 
London police said Tuesday that 
they have been in contact with the 
RCMP and would not comment 
on whether further charges may be 
laid.

"While we understand the public’s 
desire for information, we are 
mindful that there are serious 
charges before the courts and that 
we must let the judicial process 
unfold," they said in a statement.

Police allege that Veltman was 
driving a pickup truck that mounted 
a curb and hit the family, who were 
out for a walk. Police said Monday 
that they were not aware of any 
connections between Veltman 
and the Afzaal family, or any link 
between the suspect and organized 
hate groups.

Speaking in the House of 
Commons, Prime Minister Justin 
Trudeau described Veltman's 
actions as "a terrorist attack, 
motivated by hatred."

A vigil for the Afzaals took place  
at the London Muslim Mosque, 
which the family attended, with 
distancing protocols observed 

due to the COVID-19 pandemic. 
Trudeau, Ont. Premier Doug Ford 
and other political leaders will be in 
attendance.

	 REMEMBERING T H E 
AFZAALS

Dr. Ahmed Hegazy, a family 
friend, told CTV News Channel on 
Tuesday that he had first met the 
Afzaals 14 years ago at the mosque, 
and that two days after their deaths, 
his shock had yet to dissipate.

He described Salman Afzaal as 
"very helpful to everybody, really 
just somebody who'd go out of his 
way to help people. His wife was no 
different."

Another family friend, Saboor 
Khan, described them as "gems in 
our community" and "the best of 
people."

"Everybody looked up to them, 
because of how hard they worked," 
he said.

Dozens visited the crash scene 
on Monday night to pay their own 

tributes to the family, many placing 
flowers and teddy bears in their 
memory. The scene continued to 
draw visitors on Tuesday, with 
one man telling reporters that he 
brought his young son there "to 
make clear to him that hatred has 
no place here."

The mayor of London, Ed Holder, 
told CTV's Your Morning on 
Tuesday that the city is supporting 
its Muslim community in its grief.

"This kind of thing, you always 
imagine, happens somewhere else," 
he said.

"This is the time when we've lost 
our innocence."

	 FAMILY URGES ALL 
TO 'STAND AGAINST 
HATE'

The family's statement calls for 
everyone, from politicians to 
the public, to "stand against hate 
and Islamophobia" in favour of 
humanity.

"We need to understand that 

the destruction of a family in the 
brutal and horrific manner like 
this is something we must all stand 
against," the statement reads.

Monday's attack has been 
condemned by politicians across 
Canada and around the world, 
including Pakistan Prime Minister 
Imran Khan, who called it a sign of 
growing Islamophobia in Western 
countries. Friends say the Afzaals 
were well known within London's 
Pakistani-Muslim community.
Samer Majzoub, president of the 

Canadian Muslim Forum, told 
CTV's Your Morning on Tuesday 
that the attack should be considered 
domestic terrorism.

"We have to name it in order to be 
able to address it," he said.

"Innocent people have just been 
killed for what they are, and still we 
are hesitant to call it what it is."
Majzoub said that he has seen 

progress on fighting Islamophobia 
since the deadly 2017 shooting at 
a mosque in Quebec City, but that 
it has mainly come in the form of 
words, not actions.

"I do not deny that we have 
advanced in fighting hate and 
xenophobia, at least on the rhetoric 
side, but so far we haven't seen … 
policies addressing [them]," he said.

Khan, who is also the president 
of the London chapter of the 
Muslim Association of Canada, 
echoed those sentiments, saying 
that his family lives in the same 
neighbourhood as the Afzaals and 
goes out for walks every day.

"This could have been any one of 
us," he said.

"We have to think about what 
actions are needed to stop this kind 
of hate and this kind of violence."

	 With files from CTV News 
London, CTVNews.ca producer 
Rachel Aiello, CTV National 
News correspondent Merella 
Fernandez, and The Canadian 
Press

'THE BEST OF PEOPLE': VICTIMS OF LONDON, ONT. 
VEHICLE ATTACK IDENTIFIED AND MOURNED
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TORONTO -- The laying of terror-
related charges against the man 
accused of killing four people in 
London, Ont. could mark a new 
precedent in ho Canada prosecutes 
those accused of terrorist activity, 
legal experts say.

"I think you will likely see more 
motivation, and more push from 
governments, to lay these type of 
charges," Trevin David, a criminal 
defence lawyer based in Toronto, 
told CTV's Your Morning.
Four members of the Afzaal family 

were killed June 6 when they were 
hit by a vehicle while out for a walk 
in their neighbourhood.

Nathaniel Veltman, 20, was arrested 
shortly after and charged with four-
counts of first-degree murder and 
one count of attempted murder. 
Police have said that they believe 
Veltman did not know the family, 
but targeted them with his vehicle 
because of their Muslim faith.

Although many, including Prime 
Minister Justin Trudeau, quickly 
labelled Veltman's actions a terrorist 
attack, it was not clear for more than 
a week whether Veltman would be 
accused of any offences related to 
terrorism.

That changed, when Veltman was 
informed during a court hearing 
that prosecutors have received all 
the necessary approvals to pursue 
terrorism charges against him. It 
is not clear which specific charges 
may be laid.
A 2018 report from Public Safety 

Canada states that as of that year, 55 
individuals had been charged with 
terrorism-related offences since 
they became a specific part of the 
Criminal Code in 2001.

However, David said that terror 
charges have only been applied to 
a murder case once before. Last 
year, Toronto man Saad Akhtar was 
charged with first-degree murder 
and a terrorism charge in connection 
with allegations that he killed a 
woman with a hammer.
Legal experts say the rarity of 

terrorism charges being applied 

in murder cases stems from their 
holding the Crown to an additional 
burden of proof without affecting 
the potential sentence of the accused 
in any reasonable way.
The maximum penalty for a murder 

found to have a terroristic motivation 
is life in prison with no ability to 
apply for parole for 25 years – 
exactly the same as the maximum 
penalty for first-degree murder.
Toronto-based criminal defence 

lawyer Monte MacGregor told CTV 
News Channel that adding the terror 
charges to Veltman's case allows 
prosecutors to pursue "two routes 
of criminal liability," giving them a 
fallback plan if they are not able to 
prove the planning and deliberation 
needed for a first-degree murder 
conviction.

"It makes sense that it's gone in this 
direction," he said.

RESOLUTION MAY BE YEARS 
AWAY

Convicting Veltman of first-degree 
murder requires the Crown to prove 
that his actions were planned and 
deliberate. To convict him of terror 
offences, the Crown will have to 
prove that his attack was spurred by 
ideological or political motivations.

"Given how novel this kind of 
charge is in Canada, how rarely 

used, it doesn't much add to the 
prosecution – but it certainly satiates 
a lot of Canadians' desire to see 
this labelled as a terrorist attack," 
Toronto-based criminal defence 
lawyer Ari Goldkind said on CTV 
News Channel.
That extra burden of proof may 

help explain why terror charges 
were never pursued in the case 
of Quebec City mosque shooter 
Alexandre Bissonnette, Toronto 
van attacker Alek Minassian, or 
Abdulahai Sharif, who rammed four 
pedestrians with a truck and stabbed 
a police officer in Edmonton in 
2017.
"[Sharif] had an ISIS flag in the cab 

of his truck, but he wasn't charged 
with terrorism. He was charged 
with multiple counts of attempted 
murder," Mubin Shaikh, a public 
safety professor at Seneca College 
in Toronto, told CTV News Channel.
Legal experts point to two reasons 

for the different approach to 
prosecuting Veltman: pressure from 
politicians and the public to put 
Canada's terrorism laws to use in 
this case, and the speed with which 
police revealed that they believe he 
was motivated by hatred.

"I would speculate that they must 
have got some information very 
quickly from Mr. Veltman himself, 
either an admission or a confession," 
MacGregor said.

"They likely feel that his own 
assertions [and] whatever evidence 
was found, that's really going to 
drive the nature of the prosecution 
here."
Beyond that, the court proceedings 

against Veltman will likely shape 
how terrorist activity in Canada is 
prosecuted for decades to come.
Though he was never charged with 

any terrorism offences, Bissonnette 
was handed the longest sentence 
in Canadian history – life in prison 
with no parole eligibility for 40 
years. That sentence was reduced 
on appeal, and the Supreme Court of 
Canada will have final say later this 
year.

Similarly, David said that if 
Veltman is convicted, his sentence 
will likely be appealed by either his 
lawyer or the Crown, in an attempt 
to convince a higher court to set a 
precedent more to their liking.

And just as Bissonnette's fate 
remains before the courts more 
than four years after his attack, 
appeals would mean that Veltman's 
final sentence will stay shrouded in 
uncertainty for quite some time.
"What that means for this family 

… is unfortunately that this case 
may not have the closure that they 
would otherwise hope to receive at 
the conclusion of this trial," David 
said.

TERROR CHARGES AGAINST LONDON, ONT. ATTACK 
SUSPECT COULD BE CANADIAN LEGAL MILESTONE

Nathaniel Veltman, 20, in a sketch from his appearance via video from the Elgin Middlesex Detention Centre 
on Thursday. )Sketch by Pam Davies( Source: CBC
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Ahmadiyya Muslim Elders 
Association, Western Ontario.
The recent devastating attack 

in London, Ontario, has left the 
community with multiple questions 
and fears about our next steps. How 
will we recover from this event 
which has left a child without a 
family? I am a sure this question is 
riddling the minds of Muslims and 
others alike all over Canada.
One of the major efforts Muslim 

communities can make is promoting 
the peaceful teachings of
Islam in an attempt to eradicate 

the misconceptions in the hearts of 
some. 
It is these misconceptions no 

matter where they stem from, that 
lead to such heinous acts and hate 
towards innocent individuals. 
Islamic teachings consist of the 
holy scripture of the Quran and 
the traditions of the Prophet of 
Islam, Muhammad. There are 
multiple instances from the life of 
the Prophet of Islam that teach us 
about the importance of compassion 
and respect for all of humanity 
regardless of race, religion, social 
and political class.
A companion of the Prophet of 

Islam reported that once when a 
funeral passed by the Holy Prophet, 
Muhammad, he stood up in respect. 
The accompanying companions 
inquired regarding this action of 
his, proclaiming that, ”it is a Jew“ 
assuming that perhaps the Prophet 
had believed that the funeral was 
of a Muslim. The Prophet replied 
to the companions by saying, ”Was 
he not a human?“ This underscores 
the importance of compassion for 
humanity before anything else.
Another companion reports that 

once, while we were in the mosque 
with the Prophet, a Bedouin Arab 
not of sound mind came into the 
mosque and began to urinate. 

The Companions of the Prophet 
started yelling, ”Stop, stop“, but 
the Prophet of Islam refrained them 
from interrupting the poor man by 
stating, ”Don't interrupt him; leave 
him alone“. Upon the insistence of 
the Prophet, the companions left the 
man alone. 
When the man had relieved himself, 

the Prophet called him and said 
to him in a kind tone that, ”These 
mosques are meant for the worship 
and remembrance of Allah, prayer 

and the recitation of His Holy book. 
One must refrain from impurifying 
this sacred space with filth.“ The 
Prophet then proceeded to order a 
companion to pour some water over 
the area without any repercussions 
to the Bedouin.
Although many misconceptions 

regarding Muslims and Islam exist, 
even these two instances from the 
life of the Prophet of Islam reveal the 
emphasis on compassion and respect 
for all human life in Islam. The 
Ahmadiyya Muslim Community 
with its motto Love for All, Hatred 
for None, has been attempting to 
clear some of these misconceptions 
through their media relations and 
humanitarian efforts.

The World Head of the Ahmadiyya 
Muslim Community, the Fifth 
Khalifa )Caliph(, His Holiness, 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad, 
addressing an audience of dignitaries 
and guests at the 27th Annual 
Convention of the Ahmadiyya 
Muslim Community in France in 
2019 stated that, ”The true teachings 
of Islam have nothing to do with 
terrorism and extremism. Rather, 
Islam is a religion of peace, love, 

tolerance and reconciliation.“ Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad continued
his address by adding that, ”The 

word ‘Islam’ literally means ‘peace’ 
and ‘security’ and so a true
Muslim is a person who is himself 

peaceful and who strives to establish 
peace and harmony in
the world.“
Reflecting on the heinous act 

in London, Ontario, in a press 
conference the National President of 
the Ahmadiyya Muslim Community 
Canada, Mr. Lal Khan Malik stated 
that, ”We are utterly and heartbroken 
to learn of this hate-motivated and 
senseless attack on an innocent 
family…

There must be no place for hate 
and intolerance in Canada and our 
deepest thoughts and prayers are for 
the victims and their family“.
Moving forward, regardless of 

faith and religious affiliation, 
communities must unite under the
banner of humanity. Only then 

would we be able to make effective 
social changes to ensure that what 
happened last week does not happen 
again and no other child is left 
without a family.

ISLAMOPHOBIA IN LONDON … WHAT NOW?
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	 Ministry of Labour, Training and Skills 
Development

CHATHAM — The Ontario government is 
investing almost $4 million through Support 
Ontario Youth to help up to 2,100 young people 
access training and networking opportunities to 
become future electricians, plumbers, millwrights, 
automotive service technicians and horticulture 
technicians. This funding will help deliver 70 one-
day boot camps in communities that have been 
hit hard by the COVID-19 pandemic to provide 
youth with hands-on training, resume writing help 
and introductions to prospective employers in the 
industrial, construction, motive power and service 
sectors.

Details were provided today by Monte 
McNaughton, Minister of Labour, Training and 
Skills Development, and Rick Nicholls, MPP for 
Chatham-Kent-Leamington.

”There are many rewarding, well-paid 
opportunities in the skilled trades and there will be 
even more in the coming years as more tradespeople 
retire and jobs grow,“ said Minister McNaughton. 
”This great project will offer over two thousand 
young people an opportunity to get basic skills 
and form valuable connections in skilled trades 
that open doors to apprenticeships and meaningful 
careers. We want to inspire and prepare people for 
these exciting paths and ensure they succeed on 
their journey so employers can find the talent they 
need.“

From September 2021 to March, 2022, Support 
Youth Ontario will run ”Tools in the Trades Boot 
Camps,“ targeting three groups of participants:

Grade 12 students who have an interest in the 
skilled trades
People who lost their job during COVID-19
People looking to start a new career in a growing 

sector or industry, with a special focus on 
Indigenous youth, racialized groups, women and 
newcomers.
”Our youth today will soon be standing where 

we are tomorrow. It is up to us to ensure they 
have access to as many opportunities as possible, 
so they may guide their own futures,“ said MPP 
Rick Nicholls. ”Our government’s investment 
will allow many youths and vulnerable adults 
opportunities for basic training in the skilled jobs 
field. We know communities have been hit hard by 
COVID-19 and this is one of the many ways our 
government is meeting the predicted demand for 
skilled trades people when things eventually return 
back to normal.“

Youth from more than 25 communities across 
Ontario, including Ottawa, London, Hamilton, 
Chatham and Sault Ste. Marie will gain experience 
working with tools, writing resumes and 
interviewing. They will also have an opportunity 
to speak with businesses in the skilled trades 
sector. This will help them decide whether to enter 
the skilled trades and possibly find employers who 
can sponsor their apprenticeship. Each participant 
will get to keep a $250 basic set of tools to use 
during the training.

It is expected that 500 employers and industry 
associations and 300 education and training 
providers will be involved in the project.
This initiative aligns with the province’s 

Skilled Trades Strategy, which supports economic 
development by breaking the stigma of the skilled 
trades, simplifying the apprenticeship system and 
encouraging businesses to hire more apprentices. It 
is part of Ontario’s $115 million Skills Development 
Fund, designed to support fresh ideas for training 
and skills development that will help our economy 
prosper.

Quick Facts

To be considered for the boot camp, applicants 
must fill out a 17-question questionnaire through 
Support Ontario Youth’s website. A software 
program called ”talent sorter“ will determine their 
compatibility with their selected trade.
Students and adults interested in attending a boot 

camp can apply on the Safe Ontario Youth website 

at https://www.supportontarioyouth.ca/
Data suggests that the need to replace retiring 

workers is greater for skilled trades workers than 
for other occupations. In 2016, nearly one in three 
journeypersons were aged 55 years or older.
The unemployment rate among youth )aged 15 

to 24( in Ontario was nearly 21 per cent in May 
2021, which was more than double the province’s 
unemployment rate )9.3 per cent(. In May 2021, 
the unemployment rate among population groups 
designated as visible minorities was estimated at 
over 13 per cent compared to a 7.8 per cent rate 
for non-visible minorities and those that did not 
identify as Indigenous.

Ontario’s Skills Development Fund is supported 
through labour market transfer agreements between 
the Government of Canada and Government of 
Ontario.
 
Quotes

"The Board of Directors/Executive is pleased 
with the important investment this government is 
making through its support for Support Ontario 
Youth’s Tools in the Trades Boot Camp. The 
boot camp will lead to an important and needed 
rejuvenation in the trades here in Ontario. Further, 
these day-long events will help young people from 
a wide range of backgrounds get better acquainted 
with a trade and how they can access employment."

- Mo Awan
Chair of the Support Ontario Youth Board of 
Directors

"It is not only important but significant that the 
money from the government is already working to 
help grow the number of apprentices in the trades 
in Ontario. My team, led by Kevin Graham, has 
organized in excess of 60 boot camp events that 
we believe, and the numbers bear out, that we will 
see an additional 140 apprentices working in their 
trade."

- Stephen Sell
Executive Director of Support Ontario Youth

ONTARIO HELPING YOUTH EXPLORE CAREERS IN THE SKILLED TRADES
Free boot camps will provide hands-on training and networking opportunities
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	 Patricia Lovett-Reid, Chief 
Financial Commentator, CTV 
News

HUNTSVILLE, ONT. -- Home 
ownership is a dream for many but 
high housing prices in many parts of 
Canada are pushing it further out of 
reach.
A new report by Manulife Bank 

found that three out of four people 
who want to purchase a home 
simply can't afford one, with one-
third of homeowners admitting they 
needed help from their parents for 
the purchase.

I worry a lot about the Bank of 
Mom and Dad coming to rescue.

I don't worry about their desire 
to help, I find that it’s admirable. 
However, I worry about their 
financial ability to do so. Nearly 
one in seven parents helped their 
children purchase a home during the 
pandemic over the past year, with 
almost 5 per cent tapping into the 
equity in their own home to do so.
Parents helping out their children to 

purchase a home is a relatively new 
phenomenon. Twenty-five years 
ago it was unheard of outside the 
circle of the ultra-rich. Today it is 
commonplace to make this a family 
affair with more and more parents 
only too happy to help if they can.

However, before you help your 
kids, beware of the risks.

1. Do you have enough money set 
aside for your retirement? This isn't 
about being selfish. It is about being 
financially self sustaining. There 
is no point helping your children 
financially only to become a burden 
on them down the road.

2. Be realistic about what you 
promise. If fairness is a value your 
family lives by, it is reasonable for 
other children to expect the same 
financial help. Can you afford that?

3. More than 60 per cent of those in 
the Manulife Bank survey worried 
about the cost of living going higher. 
Challenge your children on whether 
this gift is a one-off or will ongoing 

financial support be required? Do 
they have a good credit risk, credit 
history and will their salaries keep 
up with inflation? Do your children 
really know their financial numbers 
and do you?

I would argue probably not.

”Survey findings show 72 per cent 
of Canadians admit they do not have 
a written financial plan and just one-
third )35 per cent( of those who are 
in debt have established a strategy to 
repay their debts,“ said Rick Lunny, 
President and CEO Manulife Bank. 
”Identifying where your money 

goes, finding ways to save more, and 
minimizing your current spending 
can help you feel more in control 
of your money matters to achieve 
larger goals like home ownership.“

4. There is a difference when you 
gift as opposed to co-sign on a 
mortgage. A gift is simply a gift 
with no recourse, while co-signing 
on a mortgage could still leave you 
vulnerable should your children not 
be able to keep up with the payments 

or  divorce and the home becomes 
part of the equalization payment.

5. You may decide to simply lend 
your children the money for a down 
payment with little or no interest 
payment required. However, the 
terms of this agreement should be 
crafted and agreed to before the 
money is funded. The repayment 
can be eliminated upon the parent's 
death or deducted from the estate 
during the distribution of assets.
Parents worry about their children 

being able to afford a home and 
I get it. However, helping them 
take on more than they can handle 
financially isn't a gift. What is a gift? 
Helping your children find ways 
to save, become more financially 
savvy and feel in control of their 
own financial destiny. This doesn't 
mean you shouldn't help where you 
can, however. If you can't afford it 
you shouldn't feel badly or obligated 
to do so.
I believe it is time to drop any sort 

of stigma around renting because for 
some it just makes financial sense 
and that is OK.

BANK OF MOM AND DAD IS STILL OPEN FOR BUSINESS, BUT SHOULD IT BE?

 CANADA TO WELCOME 45,000 REFUGEES
AND EXPEDITE PERMANENT RESIDENCY APPLICATIONS
	 THE CANADIAN PRESS

At a news conference Immigration 
Minister Marco Mendicino 
announced plans to expedite 
applications and increase the number 
of refugees to Canada.
This year, the country will increase 

the number of protected persons 
admitted from 23,500 to 45,000 and 
will also expedite the processing 
of applications for permanent 
residency, he said. Over 40,000 
protected persons and their families 
reside in Canada awaiting permanent 
residency. So far this year, 17,900 
became permanent residents.

”There’s another reason that 
Canada’s light shines brightly, 
and that is the contributions of 
refugees themselves in so many 
ways,“ Mendicino said. ”We’ve 
seen refugees give back to their new 
communities and their countries, 
even during the pandemic.“
In addition to expediting 

applications and increasing the 
number of refugees to Canada, 
Mendicino also announced two other 
initiatives. Bolstering the Economic 
Mobility Pathways Pilot, launched 
in 2018, will not only allow Canada 
to welcome more refugees but 
”flips the stereotype“ of refugees 
as ”solely victims,“ his department 
said. The pilot recognizes the talents 
and skills of refugees by welcoming 
them through economic immigration 

streams. 
The government has extended the 

project for two more years to admit 
up to 500 applicants.

Mendicino also announced new 
measures to improve the pilot 
process, including waiving fees and 
expediting permanent residency 
applications, among others.
”People from all corners of 

the globe have sought refuge in 

Canada, people who have started 
the next chapter of their lives here in 
Canada,“ Mendicino said.
He also announced more support 

for Canada’s private refugee 
sponsorship program by investing 
up to $3 million over two years 
to support nine organizations 
including Rainbow Refugee Society 
in Vancouver, and Ads-Up Canada 
Refugee Network in Toronto.

Mendicino announced the three 
new initiatives ahead of World 
Refugee Day. Canada resettled more 
than 30,000 refugees in 2019 and 
more than 9,000 last year amid the 
global pandemic. 

Canada will also become the 
second chair of Central America and 
Mexico Comprehensive Regional 
Protection and Solutions Framework 
Support Platform in July, where 
the government will talk about the 
protection and empowerment of 
displaced women and girls.

A Syrian refugee family arrives at Pearson Toronto International Airport in 2015.
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ONTARIO ENHANCING BLUE BOX PROGRAM
Province bringing recycling to more communities and expanding list of blue bin items

Ministry of the Environment 
Conservation and Parks

TORONTO — Following extensive 
consultations, the Ontario government 
is improving blue box recycling by 
expanding service to more communities, 
standardizing the list of materials that 
can be recycled across the province and 
saving municipalities money by making 
producers of products and packaging 
fully responsible for the cost and 
operation of the program.

”Producers and municipalities have 
been advocating for an enhanced, 
producer-led Blue Box program 
for over a decade and I’m proud 
that our government has finalized 
these improvements,“ said Jeff 
Yurek, Minister of the Environment, 
Conservation and Parks. ”Our goal is to 
ensure our program remains convenient, 
affordable and right for communities. 
That’s why we are creating a stronger 
and more effective blue box service 
that will have some of the highest waste 
diversion targets in North America 
to promote greater innovations in 
recycling technologies and increased 
use of recycled materials.“

The enhanced Blue Box program will 
make recycling easier for Ontarians by:

Expanding collection to all 
communities outside the Far North by 
2026;
Standardizing what can be recycled 

across Ontario;
Accepting common single-use and 

packaging-like products such as paper 
and plastic cups, foils, trays, bags and 
boxes sold for home use;
Collecting single-use items that are 

distributed or sold to consume food 
and beverage products, like stir sticks, 
straws, cutlery and plates;
Expanding services to more 

facilities such as apartment buildings, 
municipally run or non-profit long-term 
care homes and retirement homes, and 
schools.
The province is also expanding 

collection to more parks, playgrounds, 
and transit stations, more than tripling 
the number of public space recycling 
bins funded under the current program 
so there are more opportunities to 
recycle at home and on the go.

The changes to the program will 
also transition the costs of the Blue 
Box program away from municipal 
taxpayers by making the producers 

of products and packaging fully 
responsible for managing the life-
cycle of their products, resulting in 
an estimated savings of $156 million 
annually for municipalities.

”Our government is supporting 
the people of Ontario by moving 
accountability for recycling costs away 
from the taxpayer,“ said Steve Clark, 
Minister of Municipal Affairs and 
Housing. ”We are proud to support these 
changes that will help divert waste and 
protect our environment while putting 
money back in the pockets of people 
who live and work in this province.“

Combining 253 local programs into 
a single provincial collection system 
managed by producers will improve 
recycling operations across the 
province, encouraging producers to find 
efficiencies that will make recycling 
simpler and easier for residents, while 
also driving innovation in recycling 
practices and technologies by rewarding 
producers who make their products 
easier to recycle and can derive more 
value from waste – fueling job creation 
and attracting investment right here in 
Ontario.
The transition to the enhanced Blue 

Box program will be staggered from 
2023 to 2025 to ensure a smooth 
transition for municipalities and 
producers, so there is no interruption to 
service for residents. Some of the first 
municipalities scheduled to adopt the 
new producer model include Kenora, 
London, Toronto and the Town of 
Hawkesbury.
Reducing plastic waste and litter 

and making producers responsible for 
managing waste from packaging or 
their products is a key part of the Made-
in-Ontario Environment Plan. Ontario 
remains committed to balancing 
a healthy economy with a healthy 
environment and keeping Ontario clean 
and beautiful.

 
Quick Facts

Ontario’s overall waste diversion 
rate has stalled and about 70 per 
cent of our waste materials continue 
to end up in landfills. The transition 
of municipalities to the new Blue Box 
program will be staggered to ensure 
stable transition for communities and 
balance costs and facilitate economies 
of scale for producers. The rollout 
schedule can be found here.
Ontarians will not see any disruption 

in their blue box services. Communities 
already participating in curbside blue 
box collection will continue to receive 
the service as they transition to the new 
producer-run model, including those 
with populations under 5,000.
This new framework ensures programs 

already having a positive impact on 
the environment, like the Beer Store’s 
deposit return program, can continue 
under the new producer responsibility 
model.
 
Quotes

"These changes to the Blue Box program 
reflect the most important advances in 
waste diversion since the program was 
created two decades ago. It will save 
property taxpayers $150 million a year 
and lead to better, more innovative and 
sustainable packaging practices."

- Graydon Smith
President of Association of 
Municipalities Ontario )AMO(

"The Ontario Waste Management 
Association )OWMA( supports the 
Ontario government’s commitment to 
strengthen the Blue Box program and 
set some of the highest waste diversion 
targets in North America. This 
program will better allow producers to 
effectively and accountably promote 
waste diversion, better manage the 
handling of 800,000 tonnes of products 
and packaging at the end-of-life stage 
and reduce the burden on municipal 
taxpayers. These changes are not only 
good for the environment, they are good 
for the economy, and will encourage 
investment."

- Mike Chopowick
OWMA Chief E x e c u t i v e 
Officer

"GFL Environmental Inc. commends 
the Ford Government on its initiative 
to seize the recycling opportunity in 
Ontario. Our signature bright green fleet 
of trucks and five recycling facilities 
located throughout the province are 
able to support a significant portion of 
Ontario’s current residential recycling 
needs. Together with industry, we 
are proud to build on the successes of 
Ontario’s municipalities and step up to 
the plate to ensure that when Ontario 
families set their blue box at the curb, 
they can be confident that GFL remains 
committed to advancing the province’s 
goals."

- Patrick Dovigi
Founder and CEO of GFL

"The Canadian Beverage Association 
)CBA( supports the modernization 
of the province’s blue box recycling 
system and the introduction of 
ambitious targets to increase the 
recycling of beverage containers. 
The blue box regulation will improve 
curbside recycling throughout Ontario 
while allowing our sector to build an 
accessible, complementary recycling 
program to collect beverage containers 
in public spaces. The net result will be a 
stronger, more robust circular economy 
for beverage containers."

- Jim Goetz
President, CBA

"Keurig Dr Pepper Canada applauds the 
Ontario Government’s policy to expand 
and improve the recycling system in 
the province. By including items like 
recyclable coffee pods, Ontario’s blue 
box program will ensure more waste 
is diverted from the landfills and made 

part of the circular economy. 
Our company is committed 

to reducing packaging 
waste by focusing on 
innovative design, 
increased recovery 
and use of recycled 

materials. We look 
forward to working 
with municipalities 
across the province 

to build a more 
sustainable Ontario for 
years to come."

- Stephane Glorieux
President, Keurig Dr 

Pepper Canada
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A woman pays her respects Monday near flowers placed at the scene of a fatal attack in London, Ont., Sunday when a 
man driving a truck slammed into a Muslim family in what police say was a deliberately targeted anti-Islamic hate crime. 

)Carlos Osorio/Reuters( Image Source: CBC

Every Canadian deserves to feel secure in the knowledge 
that their streets, home, business, and community are 
safe. But in our own backyard, terrorism killed four 
members of a family and left the fifth seriously injured. 
Together, we mourn for the victims of this attack.
A Muslim family went out for a walk, like so many 

families and people have been doing in this pandemic, 
and this family didn’t make it back home because of 
hate. No one should ever feel unsafe in their community 
and neighbourhood.
White Supremacist Extremism and the Far-Right 

radicalisation represent a real threat and we must fight 
against it. We cannot give hate any air to breathe or 
space to take hold.
I am proud that in response to this attack over 40,000 

Canadians signed a petition that called for a National 
Action Summit on Islamophobia. In the House of 
Commons, I presented Parliament with a motion for 
unanimous consent to convene a National Action 
Summit on Islamophobia that should take place before 
the end of July 2021. I am proud to say the motion 
passed.
I want you to know that I stand with you always. I am a 

member of an incredible community, one who’s strength 

flows from us coming together in love, peace and hope.
This motion is only the beginning. There is a long road 

ahead but New Democrats will keep fighting against 
Islamophobia and all forms of racism and discrimination 
so that Canadians can feel safe in their communities.
It’s time for the federal government to tackle the 

growing threat of hate crimes targeting communities 
in Canada. New Democrats are working to ensure that 
all major cities have dedicated hate crime units within 
local police forces and to convene a national working 
group to counter online hate. We recognize the inherent 
dignity of all people. We know that racism hurts deeply 
and diminishes the humanity of marginalized people. 
The impacts of hateful speech are real: hate crimes 
spiked to an all-time high in Canada in 2017, with an 
increasing number of incidents targeting Muslim, face 
discrimination and racism in their daily lives, too often 
with tragic consequences. More subtle discrimination 
exacts a toll, too. In Canada today, racialized people are 
more likely to face systemic barriers to employment, 
while immigrants and racialized communities are the 
targets of divisive rhetoric that pits neighbours against 
each other.
I, along with my New Democrats colleagues believe 

that we cannot stand by and allow racism to flourish 
in our communities. It’s time to choose: we must turn 
the talk of diversity into action to confront racism, and 
put an end to it for good. We will work together to 
tackle the hate, racism, white supremacy, and systemic 
discrimination that are hurting people across the country.

	 Lindsay Mathyssen
MP-London-Fanshawe

Lindsay Mathysse MP:

 WE CANNOT STAND BY AND ALLOW RACISM
TO FLOURISH IN OUR COMMUNITIES
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The losses marked the second 
consecutive month of declines after 
207,000 jobs were lost in April.
The unemployment rate was 8.2 

per cent in May, little changed from 
the 8.1 per cent in April because 
the number of unemployed people 
in Canada overall stayed relatively 
steady.
The statistics office says there were 

49,700 discouraged job-searchers last 
month, or 9.3 per cent, those who 
wanted work but did not look for 
work, more than twice the average of 
22,000 seen in 2019.
Friday's data release also notes 

that 28,000 more core-aged women, 
those between age 25 and 54, didn't 
look for work in May as third wave 
restrictions continued in Ontario and 
other regions of the country.
Statistics Canada says the 

unemployment rate would have been 
10.7 per cent in May had it included in 
calculations those people who wanted 
to work but didn't search for a job.
May's job losses put the country 

about 571,100 jobs, or three per cent, 
below pre-pandemic levels seen in 
February 2020.
But the actual gap may be larger 

once adjusting for population growth 
during the pandemic, which would put 
the labour market about 763,000 jobs, 
or 3.9 per cent below the February 
2020 levels.
Statistics Canada says employment 

in goods-producing sectors dropped 
for the first time since April 2020, 
including in manufacturing that saw a 
decline of 36,000 jobs in May.

Despite the losses, economists expect 
things will improve over the coming 
months as provinces are set to loosen 

restrictions and reopen economic 
activity like after the second wave 
of the pandemic, says TD senior 
economist Sri Thanabalasingam.

"Except this time the acceleration 
in the vaccine rollout may provide 
employers with added confidence, 
thereby boosting hiring intentions," 
he writes in a note.
But he adds that fewer people in the 

job market could mean the country 
faces labour shortages just as demand 
for workers is set to recover.
Here's a quick look at Canada's May 
employment )numbers from the 
previous month in brackets(:

 Unemployment rate: 8.2 per cent 
)8.1(
 Employment rate: 59.4 per cent )59.6(
 Participation rate: 64.6 per cent )64.9(
 Number unemployed: 1,652,300 
)1,640,300(
 Number working: 18,559,200 
)18,627,200(
 Youth )1524- years( unemployment 
rate: 15.9 per cent )16.1(

 Men )25 plus( unemployment rate: 
6.9 per cent )6.6(
 Women )25 plus( unemployment 
rate: 7.0 per cent )7.0(
Here are the jobless rates last month 
by province )numbers from the 
previous month in brackets(:

 Newfoundland and Labrador 13.4 per 
cent )13.9(
 Prince Edward Island 9.6 per cent 
)8.2(
 Nova Scotia 9.8 per cent )8.1(
 New Brunswick 9.0 per cent )8.5(
 Quebec 6.6 per cent )6.6(
 Ontario 9.3 per cent )9.0(
 Manitoba 7.2 per cent )7.4(
 Saskatchewan 6.3 per cent )6.6(
 Alberta 8.7 per cent )9.0(
 British Columbia 7.0 per cent )7.1(
Statistics Canada also released 

seasonally adjusted, three-month 
moving average unemployment rates 
for major cities. It cautions, however, 
that the figures may fluctuate 
widely because they are based on 
small statistical samples. Here are 
the jobless rates last month by city 

)numbers from the previous month in 
brackets(:

 St. John's, N.L. 8.5 per cent )9.3(
 Halifax 8.9 per cent )8.1(
 Moncton, N.B. 8.8 per cent )8.8(
 Saint John, N.B. 8.5 per cent )9.7(
 Saguenay, Que. 6.1 per cent )5.8(
 Quebec City 4.9 per cent )5.0(
 Sherbrooke, Que. 4.6 per cent )4.9(
 Trois-Rivieres, Que. 4.2 per cent )4.9(
 Montreal 7.9 per cent )7.7(
 Gatineau, Que. 6.2 per cent )6.6(
 Ottawa 7.9 per cent )6.7(
 Kingston, Ont. 8.7 per cent )7.9(
 Peterborough, Ont. 5.9 per cent )6.7(
 Oshawa, Ont. 8.4 per cent )7.7(
 Toronto 9.6 per cent )9.5(
 Hamilton, Ont. 7.7 per cent )7.3(
 St. Catharines-Niagara, Ont. 10.8 per 
cent )11.7(
 Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ont. 
6.7 per cent )6.2(
 Brantford, Ont. 6.1 per cent )6.4(
 Guelph, Ont. 9.1 per cent )9.4(
 London, Ont. 9.7 per cent )8.2(
 Windsor, Ont. 10.6 per cent )10.6(
 Barrie, Ont. 7.7 per cent )8.3(
 Greater Sudbury, Ont. 8.1 per cent 
)8.8(
 Thunder Bay, Ont. 7.7 per cent )8.0(
 Winnipeg 7.6 per cent )7.5(
 Regina 7.5 per cent )8.4(
 Saskatoon 7.4 per cent )7.7(
 Calgary 8.7 per cent )9.3(
 Edmonton 10.2 per cent )10.5(
 Kelowna, B.C. 5.8 per cent )5.7(
 Abbotsford-Mission, B.C. 5.6 per 
cent )5.5(
 Vancouver 7.5 per cent )7.4(
 Victoria 6.3 per cent )6.2(

	 This report by The Canadian 
Press was first published June 4, 
2021

STATISTICS CANADA SAYS THE ECONOMY LOST 
68,000 JOBS IN MAY AS LOCKDOWNS TO SLOW THE SPREAD OF COVID-19 CONTINUED

The Canadian Palestinian Social 
Association )CPSA( would like 
to acknowledge that we are on the 
traditional lands of the Anishnaabek, 
Attawanderin, Haudenosaunee, 
Huron-Wendat and the Lenope 
peoples.
The CPSA was saddened to hear the 

news of the discovery of the remains 
of 215 Indigenous
children found on the grounds of a 

former residential school in British 
Colombia.

The CPSA stands in solidarity with 
Tk'emlúps te Secwépemc and our 
Indigenous brothers and sisters. 
Our thoughts and prayers are with 

you, and the families of the victims 
during this difficult time.
Genocide and ethnic cleansing is a 

crime. Whether it be on Indigenous 
land in Canada or in Palestine, we 
must continue working together to 
demand justice for all individuals who 
are and have been victims of genocide 
and ethnic cleansing. 

We must stand together against all 
forms of oppression and continue 
to demand accountability and 
change. We give our full support to 
our Indigenous elders' call on the 
Government of Canada to continue 
searching for all other unmarked 
graves, especially under the guidance 
of First Nations and Knowledge 
Keepers. 
We call on the Canadian Government 

and Members of Parliament to take 
action.

STATEMENT FROM THE CANADIAN PALESTINIAN SOCIAL ASSOCIATION
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CANADA TO WELCOME 
45,000 REFUGEES AND 
EXPEDITE PERMANENT 
RESIDENCY APPLICATIONS
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