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برنامج كندي جديد “للدخول والخروج” للتدقيق في طلبات اإلقامة الدائمة والجنسية
احلكـومة الكندية ميكـنها اآلن معرفة مدة إقـامة املهـاجرين والزائرين يف البـالد
• ( CIC- Shelby Thevenotالبالد) لندن اونتاريو
اعتمدت وزارة الهجرة الفيدرالية الكندية برنامجا جديدا مكنها من
تتبع تحركات المسافرين الذين يدخلون البالد ويغادرونها برا ً منذ
فبراير .2019
ويثبت البرنامج الجديد عدد األيام التي يقضيها مواطن أجنبي في
البلد سواء المرتبطة بطلبات العمل اوالدراسة اوتأشيرات الزيارة
اووضع اإلقامة الدائمة والجنسية الكندية.
وزارة الهجرة والالجئين والجنسية الكندية ( )IRCCاكدت انها
تمكنت من الحصول على معلومات المسافر من وكالة خدمات الحدود
الكندية ( )CBSAمن خالل برنامج الدخول  /الخروج الجديد .
الوزارة اشارت الى انه عندما يعبر المسافرون الحدود األمريكية
من كندا ،يتم إرسال معلوماتهم األساسية إلى  CBSAبشكل “تقرير
خروج”.
وزارة الهجرة والالجئين والجنسية الكندية  IRCCقالت انه يمكنها
اآلن التوصل إلى معلومات المسافر لـ “إدارة وتنفيذ برامج الهجرة
والجنسية” ،وفقًا لصفحة  CBSAعلى اإلنترنت.
اشارت الوزارة الى ان البرنامج يثبت المعلومات األساسية التي يتم
جمعها على الحدود والتي تشمل:
االسم الكامل؛
•
تاريخ الوالدة؛
•
الجنسية
•
الجنس.
•
معلومات وثيقة السفر ،بما في ذلك النوع والرقم وبلد
•
اإلصدار.
واضافت الوزارة ان من المتوقع توسيع برنامج الدخول  /الخروج
ليشمل السفر الجوي في يونيو من هذا العام .2020
ما الغرض من برنامج الدخول  /الخروج؟
عن الهدف من استخدام هذا البرنامج قال موقع الحكومة اإللكتروني:
سوف تحصل وزارة الهجرة  IRCCعلى معلومات المسافر من
أجل التحقق من متطلبات اإلقامة ،كطلبات الحصول على الجنسية
الكندية واإلقامة الدائمة .وسيكون بإمكانهم أيضًا معرفة ما إذا كان
الرعايا األجانب قد تجاوزوا فترة اإلقامة المسموح بها في كندا.
وستسهل هذه المعلومات تحقيقات وزارة الهجرة  IRCCحول
استحقاق الشخص لوثيقة سفر كندية ،وكذلك دعم التحقيقات في
االحتيال المحتمل المتعلق بالهجرة ،والجنسية ،وجواز السفر وبرامج
وثائق السفر.
باإلضافة إلى ذلك ،سيكون بمقدور الوزارة  IRCCالتحقق من أن
الكفالء والشركاء يقيمون في كندا ،وذلك لغرض برامج جمع شمل
األسرة .كما ستتحقق الوزارة أيضا مما إذا كان طالب لجوء قد جاء

إلى كندا مستخدما وثائق السفر الخاصة به أم ال.

في التحقق من شهادات الشرطة األجنبية.

كيف ستسخدم المعلومات؟

طلبات الالجئين الداخلية

تقول الوزارة  IRCCإن معلومات الدخول والخروج سيتم
استخدامها ألنواع الطلبات عبر جميع مجاالت األعمال في مجاالت
الهجرة والجنسية والتحقيقات.

سوف تستخدم الوزارة  IRCCبيانات الدخول والخروج للتحقيق
في سجل سفر طالبي اللجوء في كندا ،والتحقق من المعلومات التي
يقدمها المدعون.
يمكن للسجالت التي تبين عدم االتساق في طلب اللجوء أن تحث
على إجراء مزيد من التحقيق.

إقامة مؤقتة

المواطنة

يمكن استخدام المعلومات التي يتم جمعها من خالل برنامج الدخول
 /الخروج في تحديد ما إذا كان مواطن أجنبي قد تجاوز فترة إقامته
في كندا من قبل.
سوف تستخدم الوزارة  IRCCمعلومات الدخول والخروج
لألنواع التالية من طلبات اإلقامة المؤقتة:
تأشيرات اإلقامة المؤقتة ؛
•
تصاريح اإلقامة المؤقتة ؛
•
سجالت الزوار
•
تصاريح العمل وتمديدات تصريح العمل ؛
•
تصاريح الدراسة وتمديد تصريح الدراسة ؛
•
تصاريح السفر اإللكترونية (.)eTAs
•

على المتقدمين للحصول على الجنسية الكندية إثبات وجودهم
الشخصي في البالد لمدة  1095يو ًما على األقل في غضون السنوات
الخمس التي تسبق مباشرة تاريخ تقديم الطلب .وسيتم استخدام
المعلومات أيضًا للمساعدة في الحاالت التي يمكن فيها إلغاء الجنسية
الكندية.

هجـرة

وتضيف الصفحة اإللكترونية الخاصة بوزارة الهجرة“ :عندما تبدأ
شركات النقل الجوي في مشاركة بياناتها (من  2020إلى ،)2021
ستبدأ مؤشرات تجاوز مدة اإلقامة تظهر في نتائج بحث الدخول /
الخروج للمقيمين المؤقتين الذين تجاوزوا وقتهم المسموح به في
كندا .هذا سيدفع ضباط الوزارة  IRCCالتخاذ قرار مستنير بشأن
اختيار طلبات اإلقامة المؤقتة”.

إقـامة دائـمة
سوف تستخدم وزارة الهجرة  IRCCمعلومات الدخول والخروج
لألنواع التالية من طلبات اإلقامة الدائمة:
بطاقات اإلقامة الدائمة ؛
•
وثائق سفر المقيمين الدائمين ؛
•
الالجئون في الخارج ؛
•
الكفاالت العائلية
•
البيانات التي تجمع من أجل هذه األنواع من الطلبات ستقوم بتتبع
فترات الوقت الذي يقضيه المرشحون للهجرة داخل كندا وخارجها.
حيث يجب أن يقيم المتقدمون في كندا لمدة  730يو ًما على األقل في
كل خمس سنوات حتى يكونوا مؤهلين للحصول على اإلقامة الدائمة.
سيتم استخدام بيانات الخروج والدخول لمساعدة الوزارة IRCC
في التحقق من احتمال فقدان اإلقامة الدائمة والتضليل .كما سيساعد

تحقيقات
تحقيقات إلغاء المواطنة
سيتم استخدام بيانات الدخول والخروج لتحديد ما إذا كان المرشح
قد أدلى ببيان كاذب بشأن إقامته في كندا ،بغرض الحصول على
الجنسية.
تحقيقات جواز السفر
سيتم استخدام المعلومات لتسهيل التحقيقات في استحقاق الفرد
لخدمات جواز السفر الكندي .قد يتم استخدام البيانات للتحقق من
صحة سجل السفر ،ويمكن استخدامها لتحديد رفض أو إلغاء جواز
السفر في حال إساءة االستخدام أو االحتيال.
حقوق المسافر
يحق للمسافرين طلب نسخة من سجل سفرهم الشخصي ،فإذا
وجدوا خطأ ً في ملفهم ،يمكنهم أن يطلبوا من  CBSAتصحيحه .وإن
قدم طلب التصحيح هذا ،سيتم إخطار ضباط وزارة الهجرة IRCC
حيث يستطيعون الحصول على أحدث المعلومات من .CBSA
يُطلب من وزارة الهجرة  IRCCاالمتثال لقانون الخصوصية .فال
يُسمح للمسؤولين بالكشف عن معلومات الدخول والخروج ما لم تكن
ضرورية إلدارة قانون حماية الجئي الهجرة ( )IRPAويتم تغطيتها
بموجب مذكرة تفاهم أو اتفاقات مماثلة لتبادل المعلومات.
لدى  CBSAاتفاقيات لتبادل المعلومات مع الشرطة الملكية الكندية
( ،)RCMPووزارة العمل والتنمية االجتماعية في كندا ()ESDC
 ،ووكالة اإليرادات الكندية (.)CRA
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تعلق رحالتها إلى الصين ّ
فيروس كورونا :الخطوط الجوّية الكندّية ّ
حتى نيسان المقبل
•مي أبو صعب RCI
أ ّكدت د .تيريزا تام مديرة وكالة الصحّة الكنديّة في بيان أنّها سمحت
برفع الحجر الصحّي عن  15فردا من طاقم الطائرة الثالثة التي
استأجرتها الحكومة الكنديّة إلعادة رعاياها الذين كانوا على متن
سفينة دايموند برنسس في اليابان.
واتّخذت قرارها بعد تقييم الحالة الصحيّة لـ 15شخصا كانوا
في قاعدة ترينتون وفي مركز التدريب على المالحة الجويّة في
كورنوول في مقاطعة أونتاريو.
وأخذت د .تيريزا بعين االعتبار أنّهم اتّبعوا بروتوكوالت الوقاية
ي اتّصال غير محمي بالر ّكاب و
من العدوى ومكافحتها ،وتجنّبوا أ ّ
وقررت على ضوء
بمصابين محتملين بالفيروس كما ورد في البيانّ ،
هذه المعطيات ّ
أن بقاءهم في الحجر الصحّي لم يعد ضروريّا.
يستمر عدد اإلصابات بفيروس كورونا في
أخرى،
من جهة
ّ
للمرة
االرتفاع في عدد من الدول حول العالم منذ أن ظهر الفيروس
ّ
األول
األولى في مدينة ووهان في إقليم هوبي في الصين في كانون ّ
ديسمبر الفائت.
وقد أعلنت السلطات الصحيّة الكنديّة عن حالة إصابة جديدة محتملة
بفيروس كورونا في أونتاريو ،ليصل العدد إلى  12حالة في البالد،
خمس منها في أونتاريو و 7حاالت في بريتيش كولومبيا.
و الحالة الجديدة المحتملة هي لسيّدة في الستينات من العمر عادت
مؤ ّخرا من رحلة إلى إيران.
وقد توجّهت إلى قسم الطوارئ في مستشفى صانيبروك في تورونتو
في  24شباط فبراير الجاري ،حيث ت ّم عزلها واتّخاذ ك ّل اإلجراءات

الالزمة حسب السلطات الصحيّة التي قالت إنّها تقيم في الحجر
الصحّي في منزلها.
وأفادت الفحوصات المخبريّة األولى التي جرت في أونتاريو أنّها
مصابة بمرض كوفيد  ،19وتنتظر السلطات الصحيّة نتائج الفحص
الثاني الذي يجريه المختبر الوطني في وينيبيغ.
وأفادت السلطات الصحيّة ّ
بأن أربعة من المصابين في أونتاريو
تماثلوا إلى الشفاء كما أثبتت الفحوص التي جرت على مدى 24
ساعة.
على صعيد آخر،أعلنت شركة الخطوط الجويّة اير كندا عن وقف
رحالتها نحو الصين حتّى نيسان إبريل المقبل.
ّ
وأوضحت اير كندا ،أهم شركة خطوط جويّة في البالد ،أنها أوقفت
رحالتها نحو بكين وشنغهاي حتّى العاشر من نيسان إبريل المقبل.
وسبق أن أعلنت الشركة عن وقف رحالتها خالل شهر شباط فبراير
الجاري بعد أن أوعزت الحكومة إلى لكنديّين بتجنّب الرحالت غير
الضروريّة إلى الصين.
تطورات الوضع عن كثب
“سوف
ّ
تستمر اير كندا في متابعة ّ
بالتشاور مع وكالة الصحّة الكنديّة ووزارة النقل ووزارة الشؤون
العالميّة ،وتغيّر جدولها الزمني وفق ما تقتضيه الحاجة” قالت
الشركة في بيان.
وتسيّر اير كندا رحالتها نحو بكين وشنغهاي من تورونتو
ومونتريال وفانكوفر.
وقررت الشركة تمديد العمل بتعليق رحالتها اليوميّة من تورونتو
ّ
نحو هونغ كونغ حتى الثالثين من نيسان إبريل المقبل نظرا لتراجع
المقررة لتلك الفترة نحو فانكوفر.
الطلب ،وسوف تنقل الحجوزات
ّ

لالعالن يف جريدة البالد يرجى
االتصال بــ )519( 777- 1391

وتحدّثت باتي هايدو وزيرة الصحّة الكنديّة خالل جلسة مجلس
العموم الثالثاء  2020-2-25فأ ّكدت ّ
أن كندا اتّخذت إجراءات
صارمة وأشارت إلى ّ
أن فيروس كورونا منتشر في نحو  25بلدا،
من بينها بلدان قد ال تمتلك القدرة على تشخيص اإلصابات به.
“هذه اإلجراءات أق ّل فعالية وآن األوان لنر ّكز انتباهنا ومواردنا
للتأ ّكد من أنّنا مستعدّون على الساحة الداخليّة” :وزيرة الصحّة
الكنديّة باتي هايدو.
وأضافت ّ
بأن الحكومة ستقدّم الخدمات القنصليّة للكنديّين في إيران
ولكنّها استبعدت إجالءهم في الوقت الراهن.
ّ
ولكن األمور قد تتغيّر في
وعدد الحاالت محدود جدّا في كندا حاليّا،
ي وقت كما قالت وزيرة الصحّة باتي هايدو.
أ ّ
وكانت مديرة وكالة الصحّة الكنديّة د .تيريزا تام قد أ ّكدت ّ
أن
السلطات الكنديّة تستعدّ الحتمال تف ّ
شي الوباء وإمكانيّة انتقال العدوى
إلى كندا.
ودعا وزير الخارجيّة فرانسوا فيليب شامبان الكنديّين الذين
ّ
يخططون للسفر إلى مراقبة التعليمات الصادرة عن السلطات الكنديّة
في وقت توسّع فيه انتشار المرض.
ورفعت وزارة الشؤون العالميّة مستوى التحذير من السفر إلى
كوريا الجنوبيّة حيث أفيد عن  1000حالة إصابة  ،ودعت المسافرين
إلى اعتماد أقصى درجات الحذر مع توسّع انتشار الفيروس.
كما وجّهت تحذرا مماثال للمسافرين نحو إيطاليا التي تخضع العديد
من مدنها في شمال البالد للعزل.
•راديو كندا الدولي /سي بي سي /راديو كندا
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 434ألـف وظيفة شـاغرة في الـربع األخير من 2019
•فادي الهاروني RCI
حافظ معدل الوظائف الشاغرة في القطاع
الخاص في كندا على سقفه القياسي البالغ
 %3,2في الربع األخير من عام ،2019
سادس على التوالي ،كما أفاد تقرير
ولفص ٍل
ٍ
صادر عن االتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة
(.)CFIB – FCEI
ويفيد التقرير ّ
أن  434ألف وظيفة ظلت
شاغرة طيلة أربعة أشهر على األقل خالل
الربع األخير من  ،2019أي أكثر بـ 2400من
عددها في الربع الثالث وبـ 9000من عددها
في الربع األخير من عام .2018
“للصناعة والجغرافيا دور في معدالت
ّ
لكن عوامل كحجم
الوظائف الشاغرة،
المؤسسات التجارية ونوايا النمو والمشهد
المستقبلي ،إضافة إلى نوع الوظائف التي
يسعى (أرباب العمل) لملئها ،هي في النهاية
أكثر تأثيراً” ،يقول كبير خبراء االقتصاد في
االتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة ،تيد ماليت.
“تخبرنا معدالت الشغور المرتفعة ّ
أن الكثير
من المؤسسات تبحث عن النمو ،وتش ّكل أيضا ً
تكلفةً إضافية وضغوطا ً على اإلنتاجية في هذه
المؤسسات التي قد تضطر للتخلي عن عقود
أو استثمارات رأسمالية فيما هي تسعى لزيادة

ع ّمال داخل مصنع أرسيلور ميتال دوفاسكو للفوالذ في مدينة هاميلتون في مقاطعة أونتاريو
Mark Blinch- Reuters-

عدد موظفيها” ،يضيف ماليت.
وعلى صعيد المقاطعات العشر ظل معدل
ثمان منها .وظلت
الوظائف الشاغرة ثابتا ً في
ٍ
كيبيك ،ثانية كبرياتها من حيث عدد السكان
وحجم االقتصاد ،محتفظة بالمعدل األعلى،
س ّجل وجود  123500وظيفة
 ،%4,1إذ ُ
شاغرة في قطاعها الخاص في الربع األخير
من .2019
وتلتها بريتيش كولومبيا ،ثالثة كبريات

إدوارد ،أصغر مقاطعات كندا من حيث عدد
س ّجل وجود
السكان ،وظل ثابتا ً على  %1,9و ُ
 900وظيفة شاغرة في القطاع الخاص.
وارتفع المعدل في مقاطعت ْي نوفا سكوشا ونيو
فاوندالند والبرادور األطلسيتيْن ،وبـ 0,1نقطة
مئوية في كلتاهما ،ليبلغ  %2,5في األولى مع
 7900وظيفة شاغرة و %2,4في الثانية مع
 3500وظيفة شاغرة.
سجل معدل
وعلى صعيد قطاعات العمل ُ
الشغور األعلى في وظائف القطاع الخاص
في كندا في قطاع الخدمات الشخصية ،الذي
يضم على سبيل المثال ميكانيكيّي السيارات
ومصفّفي الشعر وع ّمال التنظيف الجاف،
وارتفع من  %4,9في الربع الثالث إلى %5,1
في الربع األخير من .2019
وح ّل بعده قطاع البناء بمعدّل شغور بلغ
 ،%4,3بالرغم من تراجعه بعض الشيء،
ع الفنادق والمطاعم ( ،)%4,2ثم قطاع
فقطا ُ
الخدمات االحترافية ( )%3,7وقطاع الخدمات
الصحية (.)%3,6
وبلغ معدل الشغور  %2,3في قطاع
س ّجل المعدل األدنى في
الخدمات المالية .و ُ
قطاع الموارد الطبيعية (.)%2,0

المقاطعات من حيث عدد السكان والرابعة من
حيث حجم االقتصاد ،حيث ظ ّل المعدل مستقرا ً
س ّجل وجود  66900وظيفة
على  %3,6و ُ
شاغرة في القطاع الخاص.
وحلت بعدها أونتاريو ،كبرى المقاطعات
من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد ،حيث
س ّجل وجود
ظ ّل المعدل مستقرا ً على  %3,2و ُ
 171500وظيفة شاغرة في القطاع الخاص.
•نيوز واير  /وكالة الصحافة الكندية /
و ُ
س ّجل المعدل األدنى في جزيرة األمير راديو كندا الدولي

تباطؤ نمو االقتصاد الكندي في الربع األخير من 2019
•فادي الهاروني RCI
تباطأ نمو االقتصاد الكندي في الربع األخير
من عام  2019ليبلغ  %0,3وفق معدل سنوي،
كما أفادت وكالة اإلحصاء الكندية.
وهذا أدنى معدل نمو فصلي لالقتصاد الكندي
منذ الربع الثاني من عام  2016عندما سجل
االقتصاد انكماشاً.
وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت
آراءهم شركةُ “ريفينيتيف” ()Refinitiv
للخدمات المالية قد توقعوا نمو االقتصاد بهذا
المعدّل.
ونقّحت وكالة اإلحصاء بياناتها السابقة
حول نمو االقتصاد الوطني في الربع الثالث
من  ،2019ليتبيّن أنّه بلغ  %1,1وفق معدل
سنوي ،ال  %1,3كما أفادت سابقاً.
وعزت وكالة اإلحصاء التباطؤ في الربع
األخير من العام الماضي بشكل رئيسي إلى
تراجع في استثمارات الشركات وضعف في
التجارة العالمية.
ومن بين العوامل التي ساهمت أيضا ً
ُ
إغالق أنبوب “كيستون”
في هذا التباطؤ
( )Keystoneلنقل النفط من ألبرتا في غرب
كندا إلى مصافٍ في الواليات المتحدة بعد
تعرضه للكسر في والية داكوتا الشمالية،
ّ
وظروف مناخية غير مالئمة لحصاد
ٌ
ع ّمال شركة خطوط السكك الحديد
وإضراب ُ
ُ
المزروعات ،كاألمطار الغزيرة التي أعاقت
جني البطاطا في جزيرة األمير إدوارد ،الوطنية ( )CNمدة ثمانية أيام في تشرين

على حجم الصادرات الكندية إلى هذا القطاع
الحيوي ،وأيضا ً
استمرار التوترات المحيطة
ُ
بالتجارة العالمية.
وساهم في التعويض عن هذه التراجعات
ع في نفقات األُسر الكندية.
ارتفا ٌ
وهذا التباطؤ في الربع األخير من 2019
تسبب بتراجع معدل نمو االقتصاد الكندي للعام
بأكمله إلى  %1,6بعد تسجيله نموا ً بنسبة %2
في .2018
ويأتي صدور تقرير وكالة اإلحصاء في ظل
مخاوف متنامية من اآلثار السلبية لفيروس
كورونا الجديد (كوفيد  )19على االقتصاد
العالمي ،وقبل أيام من موعد إعالن بنك كندا
(المصرف المركزي) قراره حول معدل
الفائدة األساسي.
وكان بنك كندا قد أعلن الشهر الفائت إبقاء
معدل الفائدة األساسي ،وهو سعر الفائدة
لليلة واحدة بين المصارف ،على ،%1,75
أي على مستواه الثابت منذ تشرين األول
(أكتوبر)  ،2018لكنه أبقى الباب مفتوحا ً أمام
تخفيضا ٍ
ت للمعدل في المستقبل إذا ما تواصل
َّ
ترا ُجع االقتصاد لفترة أطول من المتوقع.
ع ّمال قطاع
الثاني (نوفمبر)،
وإضراب ُ
ُ
صناعة السيارات في الواليات المتحدة ،ما أثّر

•وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي
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تعـزية

شكر على تعزية

تتقدم جريدة (البالد) بالتعازي

أمحد حممد شريم

إىل الصديق عزمي العوضي وزوجته أم فادي ومجيع أفراد األسرة

أتقدم جبزيل الشكر ،ونيابة عن العائلة،

لوفاة نسيبه املرحوم بإذن اهلل

لكل من شاركنا املشاعر الصادقة بتقديم تعازيهم بوفاة أخي

بســام الـكـبة

الذي وافته املنية يف  15فرباير  2020يف القاهرة

مصطفى حممد شريم
(أبي محزة)

أسرة “البالد” تدعو اهلل أن يتغمد الفقيد برمحته ويسكنه اجلنة

أدعو اهلل أن جيزيهم خري اجلزاء على موقفهم معنا يف هذا املصاب

مع الصديقني والشهداء والصاحلني ،وأن يلهم شقيقته أم فادي وذويه الصرب

وأن جيعل ذلك يف موازين حسناتهم

تعزية

تعزية

تتقدم جريدة (البالد) بالتعازي
إىل الصديق عزام أبو السعود
لـوفـاة أخيـه سعـيد أبـو السعـود
الذي وافته املنية يوم  12فرباير  2020يف نابلس /فلسطني عن  63عاما
قضاها معلما مربيا لألجيال الفلسطينية
أسرة “البالد” تدعو اهلل أن يتغمد الفقيد برمحته ويسكنه اجلنة
مع الصديقني والشهداء والصاحلني ،وأن يلهم ذويه الصرب

تتقدم جريدة (البالد) بالتعازي
إىل الصديق رامي أبو شامي
لوفـاة والـده جنـاح حسـن ابـو شـامي
كما تتقدم اجلريدة بالتعازي إىل أسرة الفقيد زوجته السيدة زهرة ابو
شامي وابنائه
السيدة روال أبو شامي شحرب والسادة وسام أبو شامي
وكريم أبو شامي واىل اسرة ابو شامي يف لبنان وكندا
تغمد اهلل الفقيد برمحته وأسكنه فسيح جناته وأهلم ذوية الصرب اجلميل

تتقدم جريدة (البالد)
بالتعازي إىل الصديق حسام حممد قاسم العاني
(الشريك – املدير حملالت برييس )
لوفاة شقيقته
تغمد اهلل الفقيدة برمحته وأسكنها فسيج جناته وإنا هلل وإنا إليه راجعون
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إرتفاع مبيعات اجلملة وتراجع مبيعات التجزئة
•فادي الهاروني RCI

(ديسمبر) الفائت قد فاقت توقعات الخبراء،
فمبيعات التجزئة للشهر نفسه كانت دون
التوقعات ،إذ حافظت على مستواها ال ُمسجل
في الشهر السابق ،تشرين الثاني (نوفمبر)،
والبالغ  51,6مليار دوالر ،كما أفادت وكالة
اإلحصاء يوم الجمعة.
وكان الخبراء الذين استطلعت آرا َءهم شركةُ
“ريفينيتيف” قد توقعوا ارتفاعا ً معدله .%0,1
وارتفعت مبيعات التجزئة في سبع ٍة من
القطاعات األحد عشر الرئيسية التي ترصد
أدا َءها وكالةُ اإلحصاء إلعداد بياناتها .وتمثّل
هذه القطاعات السبعة  %49من إجمالي قيمة
المبيعات.
وخالل عام  2019بر ّمته ارتفعت مبيعات
التجزئة بـ %1,6عن مستواها في عام 2018
لتبلغ قيمتها اإلجمالية  615مليار دوالر.
ويرى الخبير االقتصادي عمر عبد الرحمن
من “بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)”
( ،)TD Bankأحد أكبر المصارف الكندية،
ّ
أن مبيعات التجزئة في عام  2019كانت
“مخيبة للغاية” في ظل النمو السكاني السريع
الذي شهدته كندا في العام المذكور.

س ّجلت مبيعات الجملة في كندا ارتفاعا ً بنسبة
 %0,9في كانون األول (ديسمبر) الفائت لتبلغ
قيمتها اإلجمالية  63,9مليار دوالر ،وفق ما
أفادت وكالة اإلحصاء الكندية.
وفاق هذا االرتفاع توقعات خبراء االقتصاد،
إذ توقع الخبراء الذين استطلعت آرا َءهم شركةُ
“ريفينيتيف” ( )Refinitivللخدمات المالية
ارتفاعا ً معدله  .%0,5ويأتي هذا االرتفاع
في مبيعات الجملة بعد شهريْن متتالييْن من
تراجعها .وارتفعت المبيعات في أربع ٍة من
القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصد أدا َءها
وكالةُ اإلحصاء إلعداد بياناتها.
وشكلت مبيعات قطاع السيارات وقطع
غيارها قاطرة االرتفاع في القيمة الدوالرية
لمبيعات الجملة ،إذ ارتفعت بنسبة  %1,9لتبلغ
قيمتها اإلجمالية  10,9مليارات دوالر.
س ّجل ارتفاع بنسبة  %2,5في قطاع السلع
و ُ
المتنوعة ،لتبلغ قيمة مبيعاته اإلجمالية 8,1
مليارات دوالر.
ومن حيث الحجم بلغت نسبة ارتفاع مبيعات
الجملة في آخر شهر من السنة الماضية
.%0,8
•وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
وإذا كانت مبيعات الجملة في كانون األول الدولي
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زيادة أجر القابالت القانونيّات يلقى االرتياح في أونتــاريو
القانونيّات في أونتاريو ّ
إن االتّحاد رفع الشكوى ضدّ
•مي أبو صعب RCI
حكومة المقاطعة بسبب عدم المساواة في األجور بين
ر ّحبت القابالت القانونيّات في أونتاريو بقرار الحكومة الجنسين.
ّ
أجورهن بناء على أمر من
برئاسة دوغ فورد رفع
محكمة حقوق اإلنسان في المقاطعة التي دعت إلى ردم وينبغي أن تحرص الحكومة على أن تتطابق أجور
الفجوة في األجور بين الجنسين.
القابالت مع قانون حقوق اإلنسان حسب قولها.
ّ
ومن غير القانوني إهمال عملهن بسبب الصورة النطيّة
ففي التاسع عشر من شباط فبراير  ،أمرت محكمة المرتبطة بالمهنة التي يمارسونها كما قالت اليزابيث
حقوق اإلنسان وزارة الص ّحة في أونتاريو بتطبيق برانديس رئيسة اتّحاد القابالت في أونتاريو التي كانت
زيادة بنسبة  20بالمئة على أجر القابالت مع مفعول تتحدّث في مؤتمر صحفي.
رجعي حتّى العام  ،2011ودفع  7500دوالر للقابالت وقالت ليزا فرايزر أخصائيّة التوليد وعضو اتحاد
المؤ ّهالت كتعويض عن انتهاك الكرامة وانتهاك القابالت في أونتاريو ّ
إن القابالت قدّمن المساعدة لنحو
المشاعر واحترام الذات.
 25ألف شخص العام الماضي في المقاطعة.
فيوم ت ّم تنظيم القبالة عام  ،1993ت ّم تحديد سقف أجور
القابالت بـ 77ألف دوالر في السنة في سادبوري  ،في وأضافت ّ
بأن الحكومة تثني باستمرار على جهود
حين كان دخل األطبّاء في المراكز الصحيّة المجتمعيّة القابالت ،والخدمات التي يقدّمنها ولكن دون أن تث ّمن
ّ
يتراوح ما بين  100ألف إلى  110آالف دوالر.
عملهن حسب قولها.

قدّم اتّحاد القابالت القانونيّات المساعدة لخمسة وعشرين ألف شخص في
أونتاريو عام Sudbury Community Midwives/2019

وارتفع دخل األطبّاء إلى  200ألف دوالر في حين
لم يتجاوز دخل القابالت  90ألف دوالر كما قالت
بافي فالتون بريثات الشريكة في مجتمع القابالت في
سادبوري.
وتضيف ّ
بأن القابالت يتح ّملن نفقات التنقّل لمسافات
ّ
طويلة بحكم
عملهن ،وال يتلقّين تعويضا عن تكلفة التنقّل
في وقت أسعار وقود السيّارات مرتفعة كما قالت.
وأعربت عن أملها في ألاّ يؤدّي القرار إلى مشاكل بين
القابالت والعاملين اآلخرين في قطاع الص ّحة العا ّمة.
وتقول اليزابيث برانديس رئيسة اتّحاد القابالت

ومن المحتمل أن تستأنف الحكومة قرار المحكمة في
ما يتعلّق بالمسؤوليّة والتعويض المالي حسبما أفاد
متحدّث باسم وزارة العدل في أونتاريو في حديث لسي
بي سي هيئة اإلذاعة الكنديّة.
وحثّت النائبتان من الحزب الديمقراطي الجديد المحلّي
في الجمعيّة التشريعيّة في أونتاريو فرانس جيلينا وباتي
ساغلر حكومة المقاطعة على االلتزام فورا بقرار
المحكمة.
•راديو كندا الدولي /سي بي سي /راديو كندا
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حكومة ترودو في وضع مالي يتيح زيادة النفقات أو تخفيض الضرائب
•فادي الهاروني RCI
قال المدير البرلماني للميزانية (الفدرالية)
إيف جيرو ّ
إن الحكومة الكندية تملك هامش
المناورة الكافي لزيادة نفقاتها دون أن يؤثرّ
ذلك على استدامة التمويل الفدرالي على المدى
الطويل ،وأشار إلى ّ
أن هذا األمر غير متاح
لعدة مقاطعات في البالد.
وأ ّكد جيرو في تقرير جديد ّ
أن بإمكان حكومة
جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا ،استنادا ً
إلى السياسات والبرامج الحالية ،زيادة نفقاتها
بشكل دائم ،أو تخفيض الضرائب بنحو 41
مليار دوالر ،مع الحفاظ على نسبة الدين إلى
الناتج المحلي الحالية على المدى الطويل.
ويم ّهد تقرير جيرو الطريق أمام الميزانية
الفدرالية المقبلة التي سيقدّمها وزير المالية
بيل مورنو ،ويش ّكل خبرا ً جيدا ً لحكومة ترودو
التي تعرضت النتقادات من حزب المحافظين،
حزب المعارضة الرسمية ،إلضافتها عشرات
مليارات الدوالرات إلى إجمالي الدين العام
الفدرالي من خالل سياساتها اإلنفاقية في
السنوات الماضية.
ومن المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية
الفدرالية للسنة المالية المقبلة  28,1مليار
دوالر ،كما جاء في تحديث اقتصادي قدّمه
الوزير مورنو منتصف كانون األول (ديسمبر)
نص
الفائت ،أي أكثر بـ 0,7مليار دوالر م ّما ّ

عليه البرنامج االنتخابي للحزب الليبرالي ،قبل
أن يتراجع العجز تدريجيا ً ليبلغ  11,6مليار
دوالر في السنة المالية .2025 – 2024
ويفيد تقرير المدير البرلماني للميزانية أنّ
مقاطعات أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا تملك
هي األُخرى هامشا ً لزيادة نفقاتها أو تخفيض
ضرائبها.
ّ
لكن مقاطعات ْي مانيتوبا وساسكاتشيوان في
البراري في غرب البالد ومقاطعة نيوفاوندالند
والبرادور في أقصى الشرق ال تملك هذا
الهامش ،إذ تغرق في الديون إذا ما زادت
نفقاتها أو خفّضت ضرائبها بشكل ملموس.
وهذا عائد جزئيا ً إلى ارتفاع تكلفة خدمات
الرعاية الصحية في هذه المقاطعات الثالث
وإلى تراجع متوقَّع في التحويالت الفدرالية
إلى المقاطعات.
ويرى المدير البرلماني للميزانية ّ
أن بإمكان
تعرضت لضغوط من
الحكومة الفدرالية ،التي ّ
أجل تغيير الصيغة الحسابية لتحديد المقاطعات
المخولة باالستفادة من برنامج “مدفوعات
المساواة” ()equalization payments
الفدرالي ،أن تستخدم بعضا ً من الهامش المالي
المتاح لها كي تساعد هذه المقاطعات.
•وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي

المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو متحدثا ً إلى الصحفيين مطلع العام الماضي
()Philippe-Vincent Foisy / Radio-Canada
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االحتفال بعيد كندا الوطني لن يجري ” استثنائيّا” فوق هضبة البرلمان
•مي أبو صعب

RCI

للمرة األولى منذ نحو  40عاما ،لن تستضيف هضبة البرلمان
ّ
في أوتاوا االحتفاالت الرسميّة بعيد كندا الوطني التي تجري
مطلع ت ّموز يوليو.
صة الرئيسيّة وراء فندق “شاتو لورييه”
وسوف تقام المن ّ
ّ
التاريخي في حديقة “مايجورز هيل” المطلة على مبنى
البرلمان ،وتحديدا على جزئه الشرقي وعلى المكتبة الوطنيّة.
وت ّم نقل االحتفاالت بسبب أعمال الترميم الضخمة التي بدأت
عام  2011و التي امتدّت من مختلف مباني البرلمان لتشمل
حاليّا نصف مساحة حديقته األماميّة.
ويقول ستيفن غيلبو وزير التراث الكندي ّ
مقر االحتفال
إن نقل ّ
لن يغيّر في شيء بالنسبة للكنديّين ّ
ألن محيط هضبة البرلمان
لاّ
سيكون في قلب االحتفاالت وستجد الحكومة طرقا خ قة للقيام
بذلك.
وتعمل وزارة التراث بالتنسيق مع ووزارة الخدمات العا ّمة
ع ّمال التصليح فوق هضبة البرلمان في Stéphane Leclerc/Radio-Canada/2020-02-13
والتموين لالعداد لالحتفاالت.
ّ
وزارة
مع
بالتنسيق
والتموين
ة
م
يزخر
المدينة
وسط
أن
إلى
ماتيو
أوتاوا
ّة
ي
بلد
عضو
وأشار
بموقع االحتفاالت والطرقات المقفلة واإلجراءات األمنيّة مع
“تعمل وزارة الخدمات العا ّ
مقر البرلمان موقعا أيقونيّا يقصده
التراث ليبقى
الزوار بما يكفي من األماكن العا ّمة التي تتّسع لالحتفاالت.
ّ
اقتراب موعد العيد الوطني.
ّ
وزارة
باسم
ّثة
د
المتح
الروز
ميشال
الوطني”:
بالعيد
لالحتفال
وما زال احتمال إجراء احتفاالت على هضبة البرلمان قائما ويشار إلى ّ
أن االحتفال الرسمي بعيد كندا الوطني على هضبة
ّ
الخدمات العا ّمة والتموين.
حسب وزارة التراث الكنديّة،
ولكن طبيعة االحتفاالت غير البرلمان بصورته الحاليّة بدأ عام  1967في الذكرى المئويّة
ّ
ّ
وأ ّكدت كاثرين كاالري نائبة رئيس التنمية في وزارة السياحة معروفة حتى اآلن ،ومن المتوقع أن تكشف الوزارة عنها في األولى لوالدة االتّحاديّة الكنديّة ،باستثناء العام  1976و العام
أن االحتفال بعيد كندا ال يُختصر بهضبة البرلمان فحسبّ ،
ّ
وأن وقت الحق.
الجاري .2020
ث ّمة فرصة لالبتكار حاليّا ّ
ستستمر لبضع
ألن أعمال التصليح
ّ
ّ
ّ
ّ
سنوات.
ومن المتوقع أن تكشف الوزارة عن كل التفاصيل المتعلقة
•(راديو كندا الدولي /سي بي سي /راديو كندا)
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تراجع عدد جرائم الكراهية بأكثر من  %13عام 2018
•فادي الهاروني RCI
ترا َجع العدد اإلجمالي لجرائم الكراهية ال ُمبلغ
عنها ألجهزة الشرطة في كندا عام  2018بنسبة
 13,27%عن مستواه في العام السابق،2017 ،
سجّل فيه ارتفاع ملحوظ لهذه الفئة من
الذي كان ُ
الجرائم ،كما أفادت أمس وكالة اإلحصاء الكندية.
وجاء في تقرير وكالة اإلحصاء ّ
أن عدد جرائم
الكراهية ال ُمبلغ عنها للشرطة في كندا بلغ 1798
حالة عام  ،2018مقارنة بـ 2073حالة عام
 ،2017أي بتراجع  275حالة.
وبالرغم من التراجع الملحوظ في جرائم
الكراهية عام  ،2018يبقى عددها في العام
المذكور ثاني أعلى عدد لهذه الجرائم بعد ذاك
المسجل عام .2009
واعتُبرت  %43من الحاالت المسجلة عام
جرائم عنيفة.
2018
َ
وجريمة الكراهية هي التي “تستهدف العرق ،أو
اللون ،أو األصول القومية أو اإلثنية ،أو الدين ،أو
التوجّه الجنسي ،أو الهوية أو التعبير الجندري ،أو
اللغة ،أو االنتماء الجنسي ،أو السن ،أو القصور
الذهني أو الجسدي ،أو عوامل أُخرى مشابهة”
لدى األفراد وأيضا ً في الممتلكات ،تقول وكالة
اإلحصاء.
فـ”التشجيع على ارتكاب إبادة جماعية،
والتحريض العلني على الكراهية ،واإلثارة

الطوعية للكراهية ،واإلساءة المدفوعة بالكراهية
تجاه ِملكية مستخدمة من قبل مجموعة محددة”
تدخل كلها في قائمة جرائم الكراهية ،تؤ ّكد الوكالة.
وش ّكلت جرائم الكراهية  %0,1من أصل 2
مليون جريمة أُبلغ عنها للشرطة عام ،2018
استُثنيت منها المخالفات المرورية.
ّ
لكن العدد اإلجمالي الفعلي لجرائم الكراهية في
كندا هو أعلى بكثير من ال ُمبلَغ عنها للشرطة.
فمعظم هذه الجرائم ال يتم إبالغ الشرطة عن
حصولها ،حسب التحقيق االجتماعي العام حول
سالمة الكنديين وأمنهم لعام .2014
وتراجع عدد الجرائم المدفوعة بالكراهية الدينية
عام  2018بنحو الربع مقارنةً بعددها عام .2017
وشكلت جرائم الكراهية التي استهدفت
مجموعات دينية  %36من إجمالي عدد جرائم
الكراهية عام  ،2018مقارنةً بـ %41عام .2017
وتراجع عدد جرائم الكراهية ضد المسلمين
بنسبة  %50عام  ،2018ليبلغ نحوا ً من 175
حالة ،بعد ارتفاعه عام .2017
وتراجع أيضا ً عدد جرائم الكراهية ضد اليهود
عام  ،2018وبنسبة  ،%4ليبلغ نحوا ً من 350
حالة.
وشكلت الجرائم ذات الطابع العنصري %44
من إجمالي عدد جرائم الكراهية عام ،2018
وتراجعت بنسبة  %11عن عددها عام .2017

مواطنون يرفعون في مونتريال ،في  29كانون الثاني (يناير)  ،2020صور القتلى الستة الذين
سقطوا في الهجوم المسلح على مسجد كيبيك الكبير ،بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة
()Ryan Remiorz / CP

وتراجع عدد هذه الجرائم التي استهدفت ذوي
األصول العربية واآلسيوية الغربية بـ،%22
وعددُ التي استهدفت السود بـ.%12
أما جرائم الكراهية المدفوعة باالنتماء الجنسي
لضحاياها فتراجعت بـ %15عام ّ .2018
لكن
الالفت هو ّ
صنّفت على
أن  %62من هذه الجرائم ُ
أنها عنيفة ،مقارنةً بـ %24للجرائم المدفوعة
باالنتماء الديني لضحاياها و %53لتلك المدفوعة
باالنتماء العرقي.
سجلت نسبة التراجع
المقاطعات
وعلى صعيد
ُ
األكبر في جرائم الكراهية في أونتاريو ،كبرى
المقاطعات من حيث عدد السكان ،إذ تراجعت

من  1023حالة عام  2017إلى  762حالة عام
 ،2018أي بـ ،%25,51ما يعني تقريبا ً ضعف
نسبة التراجع على صعيد كل كندا.
وفي كيبيك ،ثانية كبريات المقاطعات من حيث
عدد السكان والمقاطعة الوحيدة ذات الغالبية
الناطقة بالفرنسية ،تراجع عدد جرائم الكراهية
من  489حالة عام  2018إلى  453حالة عام
 ،2017أي بـ ،%7,36أي أكثر بقليل من نصف
نسبة التراجع في كل كندا.
•راديو كندا  /وكالة الحصاء الكندية  /راديو
كندا الدولي
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مهزلــة القـرن
•الون بن مائير
بعد ثالث سنوات في منصبه  ،ال يمكن
للمرء أن يفاجأ بما يمكن أن يقوله أو يفعله أو
يخطط له ترامب .ففي خضم محاكمته لعزله ،
أخيرا “صفقة القرن” – صفقة
أصدر ترامب
ً
تجاهلت تما ًما العديد من قرارات األمم المتحدة
واإلتفاقات التي رعاها المجتمع األوروبي
والواليات المتحدة واإلتفاقات الثنائية بين
إسرائيل والفلسطينيين  .كلف ترامب جاريد
كوشنر“ ،خبيره المعترف به دوليا ً في شؤون
الشرق األوسط ” للتوصل إلى إتفاق لح ّل
نزاع دام سبعة عقود تملّصت منه كل إدارة
أمريكية منذ عام .1948
وفي حين لعبت الواليات المتحدة على مر
دورا رئيسيًا في الجهود المبذولة لحل
السنين ً
النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني  ،لم تقدم أي
إدارة أمريكية مثل هذا االقتراح التفصيلي ،
وبالتأكيد ليس اقتراحا ً يمنح إسرائيل قائمة
ك ّل أمنياتها .كانت كل إدارة سابقة تدرك تمام
اإلدراك أن المساس بالنتيجة سيحكم على أي
صفقة مرتقبة من البداية  ،وبالتالي استقرت
على تقديم مخطط عام يتوافق مع اإلتفاقيات
السابقة المعترف بها دولياً.
وعندما يتعلق األمر بترامب  ،فإن اإلتفاقات
المرحلية السابقة وقرارات األمم المتحدة
والمفاوضات وجها لوجه بين الجانبين ال ته ّم
بك ّل بساطة .إنه يعتمد ،بدالً من ذلك  ،على
“مهاراته التفاوضية” وجرأته الصريحة
في تقديم حل ال يستطيع أي شخص لديه أي
معرفة عميقة بتاريخ النزاع وتعقيداته وأبعاده
النفسية والبراغماتية التفكير فيه.

موعد ال يتجاوز  1أكتوبر ”.1948
في  22نوفمبر  1967أصدر مجلس األمن
الدولي القرار “ 242مؤكدا ً … احترام
واعتراف بسيادة ووحدة أراضي واإلستقالل
السياسي لكل دولة في المنطقة … للعيش
بسالم ضمن حدود آمنة ومعترف بها …”
في  22أكتوبر  ، 1973قرار مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة رقم “ 338يدعو األطراف
المعنية إلى البدء فورا ً بعد وقف إطالق النار
في تنفيذ قرار مجلس األمن )1967( 242
بجميع أجزائه …”
في  17سبتمبر  1978تم اإلعالن في
إتفاقية كامب ديفيد بأن “األساس المتفق عليه
للتوصل إلى تسوية سلمية … قرار مجلس
األمن الدولي رقم  ،242في جميع أجزائه”.
في  13سبتمبر  ، 1993هدفت اتفاقيات
أوسلو إلى إرساء مبادئ الحكم الذاتي “ ،تؤدي
إلى تسوية دائمة تستند إلى قراري مجلس
األمن  )1967( 242و ”.)1973( 338

ومع ذلك  ،من المهم أن نالحظ أن كالً من
إسرائيل والفلسطينيين قد حرموا على مر
السنين حقوق بعضهم البعض في الوجود في
دولة مستقلة  ،والقول أن هذا الطرف أو ذاك
بريء واآلخر مخطىء كليّا ً هو مغالطة .لقد
ساهم كالهما في الوصول إلى هذا المأزق
وكالهما مذنب لفشله في اإلنضمام إلى العديد
من اإلتفاقيات التي تبناها المجتمع الدولي
والتي أيدوها أو وقعوها في البداية .وفيما يلي
عرض موجز لهذه القرارات واإلتفاقيات:

في  28مارس “ ، 2002مبادرة السالم
العربية”  ،التي أقرتها جامعة الدول العربية
والمجتمع الدولي باإلجماع  ،بما في ذلك
غالبية اإلسرائيليين [“ ،دعت] إلى … قبول
إسرائيل لدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها
القدس الشرقية.“ .

في  29نوفمبر  1947أصدرت الجمعية
العامة لألمم المتحدة القرار  ، 181الذي ينص
على أن “الدولتان العربية واليهودية المستقلتان
… ستدخالن حيز الوجود في فلسطين … في

في  30أبريل  ، 2003خارطة الطريق
للرباعية الدولية (الواليات المتحدة واإلتحاد
األوروبي واألمم المتحدة وروسيا) تؤكد
على أن”التسوية … ستؤدي إلى إقامة دولة

فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب بسالم وأمن مع
إسرائيل وجيرانها اآلخرين”.
لكن ترامب  ،بحكمته  ،اختار تجاهل هذه
القرارات السابقة تما ًما والتركيز بدالً من
ذلك بشكل أساسي على ما يعتبره “األفضل
إلسرائيل” على الرغم من أن الصفقة ستلحق
الضرر بإسرائيل أكثر مما يتخيل .أجرؤ
على القول إنه ربما يفهم اآلثار الوخيمة التي
تترتب على إسرائيل  ،لكنه يهتم بقدر ما يخدم
مصالحه.
ترامب معروف بانتهاكه االتفاقيات الدولية.
لقد انسحب من اتفاق باريس بشأن تغير
المناخ ومن الصفقة اإليرانية ()JCPOA
ومن االتفاقيات التجارية مع الصين وكندا
والمكسيك  ،وألغى محليًا عشرات اللوائح التي
سنتها إدارة أوباما .ومن المؤكد أنه يريد أن
يضع بصمته على كل شيء  ،سواء كان يوافق
أو ال يوافق على الموضوع.
هذا يطرح السؤال :بأي منطق يستطيع
ترامب أن يتخذ لنفسه الحق السياسي والديني
واألخالقي في تقسيم األرض المحتلة بين
إسرائيل والفلسطينيين في تحدّ لجميع اإلتفاقات
السابقة واإلتفاقيات المعترف بها دوليا ً ؟
وفي حين أنه تشاور مع اإلسرائيليين بحذر
في كل بند من بنود الصفقة  ،فقد تجاهل
الفلسطينيين تما ًما .وعلى الرغم من حقيقة
أن الفلسطينيين قطعوا المحادثات المباشرة
مع الواليات المتحدة نتيجة اعتراف ترامب
بالقدس عاصمة إلسرائيل  ،كان يجب أن
يكون على األقل قد بدأ باتصاالت سرية مع
القادة الفلسطينيين ونظر في متطلباتهم التي

يمكن أن تضمن بعض التقبالت بدالً من
الرفض الصريح.
عالوة على ذلك  ،لكي يكشف ترامب عن
صفقته العظيمة ،فقد وقف بجانبه نتنياهو باعثا
ً برسالة ال لبس فيها تظهر للجميع على من
يعتمد وإلى من يحتكم .كان هذا المشهد وحده
كافيا لالشمئزاز حتى للفلسطينيين المعتدلين
الذين لوال ذلك كانوا على األق ّل تملّقوا للصفقة.
لكن ذلك لم يكن على جدول أعمال ترامب.
على العكس من ذلك  ،فقد فعل ذلك عمدا ً من
أجل جمهوره المستهدف – وفي ذلك نجح.
ي شيء يلمسه ترامب
مثل كل شيء آخر  ،أ ّ
يموت  ،وإذا كان هناك أي أمل في سالم
إسرائيلي  ،فقد تم تأجيله اآلن لسنوات إن لم
يكن لعقود .لن يضيع اإلسرائيليون وقتًا في
العمل وفقًا لجميع األحكام المنصوص عليها
في الصفقة .لقد صرح غانتس  ،زعيم الحزب
أزرق أبيض  ،أنه إذا قام بتشكيل الحكومة
اإلسرائيلية الجديدة  ،فسيضم المستوطنات
ووادي األردن.
وبالنسبة إلى غانتس  ،تما ًما مثل نتنياهو
 ،فإن الدعم السياسي األمريكي هو المهم ،
بغض النظر عن أي اتفاقيات أخرى معترف
بها دوليًا منحت الفلسطينيين الحق في إقامة
دولة مستقلة خاصة بهم.
ال شك أن خطة ترامب للسالم يجب أن تُعاد
تسميتها بـ “مهزلة القرن” التي سيدفع ثمنها
اإلسرائيليون والفلسطينيون بدمائهم.
•(المقالة مرسلة من الكاتب لـ (البالد)
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العـراقيون والبرنامج الـوزاري الجديد
ّ
ّ
التردي إلى حالة االستعداد بفرض العدالة
كل التهرؤات ،ولكن مهمتها نقل البالد من حالة
“ال تملك المرحلة االنتقالية عصا سحرية لمعالجة
ً
ّ
االجتماعية”التعليم أو االقتصاد أو المواصالت أو الطيران المدني أو الخدمات ..إلخ .ولكن ما ّ
يهم العراقيين أساسا يتمثل باألمن والنظام ،والتغيير السياسي،
ّ
وتخليص البالد ّ
ً
ً
المسلحة وارتباطاتها بإيران ،وضرب الفاسدين ومحاسبة المفسدين حسابا عسيرا ،وتهيئة البالد والعباد
كلها من المليشيات والفصائل
ً
ً
حتما من أجل التزوير.
بعيدا عن أية مفوضية عراقية ستخترق
النتخابات نزيهة وعادلة ،وبإشراف دولي وقضائي،

•أ.د .سـيـّـار الجميل

المرشح،
أصدر رئيس الوزراء العراقي
ّ
محمد توفيق عالوي ،برنامجه الوزاري
سيتولى فيها منصبه،
للمرحلة االنتقالية التي
ّ
إن حظي بمصادقة مجلس النواب على حكومته
التي يشكلها وبرنامجه الذي قدّم نصه ،والذي
يوضّح سياسته التي سيتبّعها في أقل من سنة،
حظي بموافقة النواب ،كما طرح إجراء
إن
َ
انتخابات تشريعيّة في غضون أق ّل من سنة.
وبدا واضحا ً من قراءة البرنامج أنه يريد إقناع
ك ّل العراقيين ،كونه قد أعدّه وكأنه سيحكم
أربع سنوات ،بأنه برنامج يأخذ العراق كلّه
إلى مصاف متقدّمة ،فيما يدري عالوي جّدا ً
ّ
أن الخراب قد طاول ك ّل المؤسسات ،فال يمكن
أبدا ً أن يكون هذا البرنامج (أو المنهاج) ّ
خطة
عمل لوزارة انتقالية ،وال يمكن أبدا ً أن تنبثق أيّة
إيجابيات من واقع موبوء يتحّتم عالجه أوالً.
لنتفق مع صيغة البرنامج ومضامينه المتنوعة،
والتي شملت ك ّل القطاعات ،ولكن من دون
التركيز على الجانب السياسي ،إذ هل يمكن
لمثل هذا البرنامج العمل في ظل حياة سياسيّة
متعبة ومتشرذمة بوجود كت ٍل سياسي ٍة تعتبر
المتوحشة في الوقوف ليس
حيتانا ً لها أساليبها
ّ
ضدّ التغيير فقط ،بل ضد اإلصالحات أيضا.
وال يمكن لهذا البرنامج الحكومي أن يعمل يوما
يتطرق ألبتة إلى آليات التغيير
واحدا ،ما دام لم
ّ
الحقيقية ،واألمر نفسه جرى مع ذلك المنهاج
الذي قدّمه رئيس الوزراء المقال ،عادل عبد
موادّ ووعودا ً رائعة،
المهدي .وكان يتض ّمن ّ
ولكن صاحبه لم يستطع أن ينفّذ منه شيئاً،
فالوعود التي ت ّخدر الناسْ ،
إن لم تصاحبها
أفعال على األرض مع نيات صالحة مع خطة
وطنية ،وترجمة حقيقية لما تريده الجماهير،
فال فائدة من ك ّل المناهج والوعود المعسولة.
يتمنّى ك ّل العراقيين أن تتحقق قفزة نوعية في
ك ّل ميادين الحياة العراقية ،سواء في الصحة
أو أو التعليم أو االقتصاد أو المواصالت أو
الطيران المدني أو الخدمات ..إلخ .ولكن ما
يه ّم العراقيين أساسا ً يتمثّل باألمن والنظام،
والتغيير السياسي ،وتخليص البالد كلّها من
المليشيات والفصائل المسلّحة وارتباطاتها
بإيران ،وضرب الفاسدين ومحاسبة المفسدين
حسابا ً عسيراً ،وتهيئة البالد والعباد النتخابات
نزيهة وعادلة ،وبإشراف دولي وقضائي ،بعيدا ً
عن أية مفوضية عراقية ستخترق حتما ً من
أجل التزوير.

كاريكاتير للفنان فهد البحادي عن موقع (العربي الجديد)

ال تملك المرحلة االنتقالية عصا سحرية
لمعالجة ك ّل التهرؤات ،ولكن مهمتها نقل
البالد من حالة التردّي إلى حالة االستعداد
بفرض العدالة االجتماعية ،وكبح جماح الكتل
واألحزاب المسيطرة على الموقف والقرار،
من خالل نفوذها وطغيانها ،فهي تمتلك القوة
والمال والنفوذ ،فكيف يمكن إيقاف جموحها
ومؤامراتها وفسادها وهيمنتها ،بضربها بي ٍد
من حديد ،وإلاّ مهما كان منهاج هذه الوزارة

تلك الكتل التي ال تريد أبدا ً أن تفارق السلطة.
تصرف الرئيس المر ّ
شح محمد
وقد راقبنا كيف
ّ
عالوي ،سواء خضوعه إلرادة كتل أو رفضه
ضغوط كتل أخرى ،فضالً عن ردود فعل
تلقاها من الكرد ومطالبهم ،وفرض ما يريدونه
ورفضهم ما يريده .مصيره ستحدّده هيمنة
الكتل السياسية في ظل الوضع الحالي ،كما أن
الشارع بك ّل هيجانه لم يقف معه ،أن ترشيحه
قد جاء مرتبّا ً من طرف معروف ،ومن ضمن

“ليس المهم الحديث عن “مكافحة الفساد”
األهـم هـو كـيف تقضي على الفسـاد”
الجديدة واالنتقالية واعدا ً وحالماً ،فهي ستتكرر
المأساة نفسها ،ما دام النظام السياسي برمته
ٌ
حيتان ،رؤوسها في بغداد وأحشاؤها
يحتكره
في إيران! سيبقى الحال على حاله ،وربما
يسوء بشكل أكثر .وعندما يعد برنامج حكومة
توفيق عالوي العراقيين بأن يحصر السالح
بيد الدولة ،فما الطريقة التي تجعل عشرات
المليشيات والفصائل تتنازل عن حمل السالح؟
كان المتمنّى من رئيس الوزراء الجديد أن
يقدّم للعراقيين منهاج عمل واقعيا ً لسنة واحدة،
يلخص فيه الرجل فلسفته في إدارة البالد
ومعالجة أزماتها الفعلية ،بدل برنامج مليء
بالوعود المتخيّلة التي ال يمكن تحقيقها .تتطلب
إدارة البالد في أي طور انتقالي عدّة معايير
أساسية ،يمكنه اتباعها مع فريقه الوزاري.
ولكن ال أستطيع أن أجزم بكيفية أداء هذا
“الفريق الوزاري” الجديد ،وما يمكن تحقيقه
في الشهور المقبلة إن نجح في نيل الثقة من
البرلمان ،وهذا مؤسسة بائسة تتحّكم فيها قوى

دائرة النظام الحاكم.
بعيدا ً عن األخبار التي راجت أخيرا ،ومنها
ما ذكرته مصادر سياسية ّ
مطلعة فإن “حديث
بعض النواب والمحللين عن وجود بازار لبيع
الوزارات في حكومة محمد توفيق عالوي
مجافٍ للحقيقة ،ونابع من رغبة تلك الكتل في
الحصول على وزارات” .ولكن تجمع أغلب
اآلراء على أن الرجل لن يقوى أبدا ً على
الصمود والمواجهة ،مهما قدّم من وعود ،أو
ما تض ّمنه برنامجه الوزاري .وليس المهم أن
نقول بـ “ردع الفاسدين” و”مكافحة الفساد”
و”مالحقة الفاسدين” و”اتخاذ إجراءات
صارمة للقضاء على ظاهرة الفساد”  ..إلخ.
ولكن األهم هو كيف تقضي على الفساد .إنه
يتم بأبسط وسيلة ،تتمثل بمعاقبة أخطر عشرة
مسؤولين فاسدين في العراق وفي قلب بغداد،
وسترى النتيجة كيف يترجمها الشعب ،وتغدو
بطالً وطنيا ً في غضون ساعات ،وسيجعلك
تتفرغ للبناء ومعالجة مؤسسات الدولة في
ذلك ّ
ك ّل المرافق .كان المتمنى أيضا ً أن يكون محمد

توفيق عالوي ،في برنامجه الحكومي ،حازما ً
ممرا ً له وساحة حرب
في ردع من جعل العراق ّ
له ضد اآلخرين ،فحماية الحكومة األرض
وشرفها حماية للمال العام وقدسيته .ومن يتولى
يفرق
أمر البالد يغدو سيدا ً لها ،وأبا ً لشعبه ،ال ّ
بين بيئة وأخرى ،وال بين جماعة وأخرى،
وال محافظة وأخرى .ث ّمة معالجات عاجلة
ينبغي أن يشدّد عليها البرنامج الوزاري في
طوره االنتقالي ،وال يذكرها من باب ترديده،
فالمطلوب التشديد عليه مهما كانت الظروف:
إرجاع النازحين إلى بيوتهم وديارهم ،وتعمير
ما تد ّمر من مدن وجسور ومستشفيات وأجهزة
كبرى في حياة كل العراقيين .وال يكفي القول
إننا نريد تطوير القوات المسلحة بقدر تنفيذ
إرادة ك ّل الشرفاء بتطهيرها من ك ّل العناصر
الموبوءة وحرمان هؤالء من رتب حملوها بال
استحقاق .كما ّ
أن ث ّمة مطلبا ً لك ّل شعب العراق
بمحاكمة ك ّل القتلة والمجرمين والقنّاصة الذين
قتلوا العراقيين ،وإنزال العقاب الصارم بحقهم.
وأخيراً ،أتمنى على عالوي ،وعلى ك ّل
مسؤول عراقي على عهده ،النزول إلى الشارع
ولقاء المتظاهرين ،فهم من الوطنيين العراقيين
الشباب الذين ال يطالبونه بسلطة أو مال ..هذا
وذاك أهم وأجدى من منهاج مليء بالوعود
التي يستحيل تحقيقها من دون إجراءات ميدانية
على األرض ،وبعيدا ً عن ك ّل القوى الماكرة
المهيمنة على أنفاس العراق .وبعيدا ً عما يريده
اآلخرون من العراق واستراتيجيته وثرواته.
•اكاديمي عراقي (مسيساغا) كندا
•(العربي الجديد) لندن
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األسرة العربية بين حلم االستقرار
وواقع التفكك وهموم تربية األبناء

•د .كيتي وتد
الحلم باالستقرار هو حلم كل أسرة
مهاجرة حضرت الى كندا بحثا عن فرص
ْ
كثيرا ما يصطدم
أفضل لها وألبنائها.
ولكن ً
هذا الحلم بواقع صعب ومفاجئ! واقع
مليء بالعثرات والتحديات التي – ولألسف
 تزعزع أركان بيوت كثيرة .وبدال مناالستقرار واالزدهار تعصف باألسر
المشاكل والشجار ويهدد شبح االنفصال
أسرا كثيرة.
والطالق ً
من خالل عملي التوجيهي -التدريبي
أصادف حاالت عديدة تصلني طلبا
للمساعدة ،وأتعلّم منها عن معاناة األسرة
العربية المهاجرة .معاناة فعال ال تنتهي،
تبدأ في السنوات األولى بمحاوالت
فهمهم لألنظمة والقوانين ،التأقلم للبيئة،
القيم ،العادات ،وحتى للطقس ،اكتساب
اللغة للتواصل واالختالط والبحث الشاق
المضني والمستنزف عن فرص عمل في
مجال التخصص األصلي ،إلى بحث شاق
صة والوجع عن
آخر مليء هو أيضا بالغ ّ
ّ
متدن وبعيد
فرصة عمل في مجال مختلف
ٍ
عن الكفاءات األصلية.
وما بين هنا في كندا وهناك في الوطن،
يعيش المغترب ذكرياته وأحالمه في الوقت
ّ
ويحن الى الماضي
ذاته .يتذ ّكر ما فقد
ويحلم باآلتي الذي يبدو صعب المنال،
وأحيانا يبدو مستحيال .يتلفّت حوله ليرى
ّ
أن قصته تتكرر مع عائالت كثيرة جدا،
اختلفت في القصة األسماء وتشابهت

التحديّات واألوجاع .ويالحظ أيضا ّ
أن
استقرت وانطلقت وتقطف
س ًرا أخرى قد
ّ
أُ َ
ثمار صبرها وتعبها باستحقاق ،ولكنّها ال
تعي وال تهتم لما يواجهه اآلخرون الجدد،
متناسية دورها اإلنساني والديني والقومي
في الدّعم والنّصح والتّوجيه.
تتعقد األمور عندما تنقل أوجاع التأقلم
واالختالط مع المحيط الخارجي إلى
داخل األسرة وتنعكس على شكل خالفات
زوجية وخالفات مع األبناء .وبدل أن
تتركز طاقات األهل في مواجهة العراقيل
الخارجية تصبح لديهم جبهتان! جبهة
خارجية وجبهة داخلية ،األمر الذي يتطلّب
الطاقات الهائلة التي تنفذ بعد فترة بسيطة
وال يقوى بعدها األطراف على تحمل
الوضع فيفكرون بالعودة كح ّل ،أو يعود
أحد األطراف أدراجه إلى حيث كان.
أصعب األوضاع هو انقسام األسرة
وتف ّككها ،ويدفع األبناء ثمن هذا ،فيحرمون
من التّمتع بوحدة عائلية منسجمة ومتماسكة
ويكتسبون نموذجا سيئا في كيفية إدارة
األزمات يحملونه في كبرهم ويتماثلون
معه ويكون النموذج األنسب للتقليد عندما
يغدون بدورهم أمهات وآباء.
وتواجه األسرة العربية بشكل خاص
صراعا في قرار اللجوء لطلب المساعدة
فهذا يتطلّب وعيا وجرأة بالمشاركة في
المشاكل الخاصة وهذه الظاهرة مرتبطة
بمفاهيم اجتماعية متعلقة بالقناعة بأن
“المشاكل يجب أن تبقى داخل األسرة”.
ومن الجدير ذكره ّ
تمر
أن األسرة العربية ّ
بتغيير في هذا الصدد ،ولو كان بطيئا،
فهو يشير للتأثير اإليجابي لالنخراط
بالمجتمع الكندي الذي يؤمن بأهمية اللجوء
للتخصصات المختلفة لحل المشاكل .فكما
تلجأ لطبيب لح ّل قضية صحية ولمحام لحل
قضية قانونية ولمحاسب للمساعدة في ملف

الضرائب فأنت تحتاج أيضا لمختص في
قضايا التنشئة والتربية والتواصل األسري.
عندما يواجه الزوجان خالفات في
قضايا كثيرة تتعلق بعالقتهما وبتربية
أوالدهما وأحيانا بتأثير “األسرة الممتدة”
على حياتهما ،تبدأ النقاشات وقد تمتد
لخالفات ومقاطعة .وينسى األهل في هذه
المراحل أن هناك أبناء بالبيت يعيشون هذه
األجواء المتوترة ويشهدون تلك الجداالت
الحادّة وهذا كلّه يؤثر على نفسيتهم
بالمستوى األول وعلى أدائهم األكاديمي
واالجتماعي .فيكون األهل بمشكلة واحدة
تتعلّق بهم ،ويصبحون بمشكلة ثانية تتعلّق
باألبناء أيضاّ .
يمرون
إن وعي األهل لما ّ
به وإسراعهم للسّيطرة على الوضع هام
جدا في منع تدهور الوضع ،ف ُكرة ُ الثلج
هذه ستكبر في سقوطها إن لم تجد ما \من
يوقفها.
إن تطبيق أصول التربية والمعاملة
الطيبة وفقا للتّعاليم الدّينية ووفقا للمعايير
التّربوية الحديثة ليس أمرا بسيطا .فكبير
هو التّناقض ما بين التصريح والتطبيق.
وكبير هو التناقض بين ممارسة الفروض
صيام وبين ممارسة السّلوك
صالة وال ّ
كال ّ
ي اليومي .ولتقليص هذه الفجوة بين
السّو ّ
مستوى المعرفة لمستوى التّطبيق يحتاج
ّ
ّ
خطة قابلة للتّطبيق تشمل
خطة.
ك ّل منّا
خطوات واضحة وشاملة.
التغيير ال يحدث إلاّ بالفعل و”القول
يصدّقه العمل” .لهذا على قائد\ة األسرة فَ ْهم
ما يدور معه من تحدّيات داخليّة وخارجيّة
والعمل على الحدّ منها والسّيطرة عليها.
مستشارة تربوية ومدربة اسرية
•	
 ،ناشطة اجتماعية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو

إيـاك أن تعتقد !!! ...

•محمد سعد الـدين

يجادل البعض ان المنطق وحسابات العقل
حرمه
يدفعانني الى فعل هذا الشيء أو ذاك مما ّ
الدين  ...او ربما تجنب هذا األمر او غيره مما
أمر به ديننا الحنيف ..المنطق نفسه ربما يدفعني
الى طلب قرض ربوي من البنك حين تكون
الفائدة منخفضة وان رب العباد قد حرم الربا
عندما يستغل صاحب المال المدين بطريقة مبالغ
بها  ....بل يذهب آخرون الى المجادلة باستخدام
منطقهم إليجاد األسباب الموجبة لهذا األمر
اإللهي او تفسيره وربما تحليل المحرم وتحريم
المحلل بعد سبره بمصفاة المنطق كما يرونه .
يستطرد آخرون ان هللا قد خلق لنا عقولنا لتفكر
ولتختار األكثر فائدة لمصلحتنا وظروفنا.
ربما لم يفطن البعض ان المنطق قد يختلف
بالزمان
او باألحوال اآلنية او حتى مع النضج الشخصي
وان أساسيات الدين هي الخالدة منذ ان بلغنا بها
سبحانه وتعالى وفصلها لنا معلم البشرية سيدنا
محمد صلى هللا عليه وسلم ،وان ما نعتبره نحن
المنطق والصح كله ربما في شبابنا قد يصبح
نقيضه بنظرنا بعد حين.
المنطق هذا نتاج عقل بشري مخلوق من رب
العباد لنستخدمه في عمارة الدنيا وتحسين أحوال
البشرية والتأمل في خلق هللا وآياته  ...وهو
بالتالي ،ومهما بلغ من االبداع والذكاء ،ال يمكن
أن يقف بالمرتبة نفسها مع أوامر خالقه والذي
يعلم خائنة األعين وما تخفى الصدور والذي بيده
األمر كله  ...حتى ولو بدا أحيانا ...أن المنطق
المخلوق اكثر جاذبية واكثر قربا من المصلحة
اآلنية الذاتية من أساسيات الدين والعقيدة وكالم
الخالق الصريح  ...هذا ربما ما يسمى االبتالء...
واالختبار لمدى قدرة العبد الصادق الوفي لطاعة
خالقه وصاحب الفضل كله ورغبته في االلتزام
بتعاليمه وحتى لو كانت تبدو في غير مصلحته.
إياك ان تستخدم شيئا مما أكرمك هللا به ...
لمحاربة أوامره وااللتفاف على تعاليمه.
إياك ان تعتقد ان عقلك الفاني قد يستطيع
مجادلة من خلقه من العدم ومن بيده أمره من
قبل ومن بعد.
•	

طبيب (من كتاب البالد) لندن اونتاريو
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(فقر الحلبيين) يخدم إيران..

عقارات حلب بربع سعرها لـ”جمعية المهدي”
•مصطفى محمد
يتساءل الحلبيون عن السبب وراء زيادة الطلب على شراء
العقارات ،وعن األسباب التي تقف وراء ازدهار سوق العقارات
رغم غياب الخدمات وانعدام األمن.
الرد على هذا التساؤل ال ُمتداول بكثرة ،يوضحه مصدر على
صلة بالعمل في مجال العقارات قائالً ل”المدن” البيروتية  ،إن
عمليات الشراء تتم لصالح جمعيات إيرانية.
وأضاف أن عددا ً من الجمعيات اإليرانية ،وفي مقدمتها “جمعية
المهدي” ،تقوم بشراء المنازل في عموم أحياء حلب ،الشرقية
منها والغربية ،من خالل التعامل مع مكاتب عقارية وسماسرة من
الوسط المحلي ،وفق ما أخبره أحد السماسرة العقاريين.
وبيّن المصدر أن الفقر الشديد الذي يسود مدينة حلب ،زاد
المعروض العقاري فيها ،لتستغل إيران ذلك بشراء المنازل
بأسعار زهيدة ،ال تتجاوز ال 25في المئة من القيمة الحقيقية
للعقار.
وذكر أن عمليات الشراء تتم بالليرة السورية ،حيث تباع المنازل
في أحياء حلب الشرقية بأسعار تتراوح بين  10-7ماليين ليرة
سورية ،مبينا ً أن هذه األرقام ال تتناسب والقيمة الحقيقية للمنازل،
وذلك لدى مقارنة الثمن بقيمة الليرة السورية أمام العمالت
األجنبية ،معتبرا ً أن “من اإلجحاف أن تُسعّر العقارات بالليرة
السورية التي فقدت الكثير من قيمتها”.
وحسب المصدر ذاته ،فإن غالبية البيوت التي يتم شراؤها ،تُمنح
لعائالت المقاتلين في المليشيات المدعومة من إيران ،وغالبيتهم
من جنسيات غير سورية.
من جانبه ،أثار الباحث المختص بالشأن اإليراني مطيع البطين،
في حديثه لـ”المدن” جملة من التفسيرات التي دفعت بإيران
إلى تسريع وتوسيع عمليات شراء العقارات في مراكز المدن
السورية ،وتحديدا ً في حلب .وقال إن التفسير األول هو أن “إيران

مدينة حلب السورية

تعتقد أن مرحلة إعادة اإلعمار قد اقتربت ،وهي تسعى إلى فرض
واقع ديموغرافي جديد في مدينة حلب التي تعرضت للدمار بنسب
عالية ،من خالل امتالكها العقارات ،األمر الذي من شأنه تغيير
هويتها”.
وأضاف أن إيران تحاول استباق حدوث اتفاق بين األطراف
الفاعلة في الشأن السوري على إخراجها من سوريا ،وهي تقطع
الطريق على ذلك بشراء العقارات.
وحول تمويل عمليات الشراء هذه ،ذكر المختص بالشأن
اإليراني أسماء عدد من الشركات التي تقوم بتمويل عمليات
الشراء منها ،شركة “األنوار الماسية المحدودة” المملوكة لعائلة
“بهمن” الكويتية الشيعية.
دمشق أيضاً!
وإلى جانب حلب ،أشار البطين إلى نشاط إيراني مشابه في

دمشق ،وتحديدا ً شراء العقارات في أحياء العاصمة الجنوبية.
وأوضح أن أسباب تركيز إيران على مدينتي دمشق وحلب هو
أن طهران تتطلع لجعل دمشق عتبة مقدسة ثالثة بعد قم اإليرانية،
والنجف العراقية ،فيما تركز إيران على حلب بسبب وجود
مزارات شيعية فيها ،إلى جانب أهميتها السكانية واالقتصادية
على المستوى السوري.
وبحسب البطين ،فإن الفقر الذي يسود سوريا ،يدفع األهالي إلى
بيع ممتلكاتهم دون النظر إلى هوية الطرف المشتري.
يشار إلى أن شراء العقارات من قبل إيران ال يقتصر على
مدينتي دمشق وحلب ،حيث سجلت دير الزور ودرعا نشاطا ً
مشابها ً في الفترة األخيرة.
•(المدن) البيروتية

هدى الصراري محامية يمنية تفوز بإحدى أرقى جوائز حقوق اإلنسان في العالم
جنيف :فازت المحامية اليمنية هدى الصراري ، ،في جنيف
بجائزة مارتن إينالز للعام  2020التي تعتبر من أرقى جوائز
حقوق اإلنسان في العالم ،وذلك تكريما ً لها على جهودها في
كشف وجود سجون سريّة وعمليات تعذيب في بلدها.
والجائزة التي تأسّست في العام  1993ويعتبرها كثيرون
بمثابة “نوبل لحقوق اإلنسان” ،تمنحها عشر من أبرز
المنظمات الحقوقية حول العالم ،بينها منظمة العفو الدولية
(أمنستي) وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيين.
وقالت الصراري ( 42عاماً) في بيان ّ
إن “حصولي على
جائزة مارتن إينالز للعام  2020للمدافعين عن حقوق اإلنسان
يعني كل شيء بالنسبة لي .هذا األمر يمنحني قوة كبيرة
ويش ّجعني على مواصلة الكفاح من أجل العدالة”.
وأضافت “أنا على ثقة ّ
بأن الجائزة ستلعب دورا ً مهما ً للغاية
في تسليط الضوء على مصير ضحايا االعتقال التعسّفي وسوء
المعاملة والتعذيب في اليمن“.
المتمردين
وفي اليمن ،حيث يدور منذ  2015نزاع مسلّح بين
ّ
الحوثيين المدعومين من إيران ،وتحالف عسكري تقوده
السعودية دعما ً للحكومة المعترف بها دولياًَ ،وثّقت

الصراري “حاالت االختفاء التي حدثت في سجون سريّة فرنك سويسري ( 47ألف يورو).
الرغم من التهديدات وحمالت
تديرها حكومات أجنبية في اليمن حيث يعاني آالف الرجال وبحسب البيان فإنّه “على ّ
والصبية من االعتقال التعسّفي” ،بحسب بيان للقيّمين على التشهير والتضحيات التي عانت منها هي وعائلتها ،فهي
تواصل الكفاح إلى جانب أسر المفقودين”.
الجائزة.
ّ
أن المحامية اليمنية جمعت
وأوضح البيان
أكثر من  250حالة وللمرة األولى في تاريخها ر ّ
شحت للفوز بهذه الجائزة ثالث
أدلّة على
معاملة في هذه نساء ّ
هن إلى جانب الصراري المكسيكية نورما ليديزما التي
سوء
تكافح جرائم قتل النساء والناشطة الجنوب أفريقية سيزاني
السجون.
وتبلغ القيمة نغوباني التي تدافع عن حقوق المرأة والسكان األصليين.
المادية
ونقل البيان عن الصراري قولها “من الصعب للغاية أن أكون
للجائزة،
مدافعة عن حقوق اإلنسان في اليمن ،واالمر أكثر صعوبة
باإلضافة
إلى قيمتها بالنسبة للمرأة .في مجتمع يسيطر عليه الرجال ،ال بدّ لي من
إثبات نفسي أكثر عشرة أضعاف من الرجل”.
المعنوية
من جهته قال رئيس لجنة التحكيم هانز ثولن “نهنّئ هدى على
الكبيرة،
 50ألف العمل الذي قامت به ،ليس فقط في سياق الحرب األهلية الحالية
في اليمن ،ولكن أيضا ً في بلد ال تزال فيه النساء يناضلن من
ّ
بحقوقهن المدنية والسياسية”.
أجل التمتّع
•(أ ف ب)
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خبير االستيطان خليل تفكجي

مخططات االستيطان بالضفة تجسد التنفيذ العملي لـ”صفقة القرن”
حيث قال“ :تم اإلعالن عن هذا المشروع
عام  1994على مساحة تبلغ  12443دونما ً
من أراضي قرى (الطور ،عناتا ،العيزرية،
أبو ديس في القدس) ويهدف المخطط الذي
صودق عليه عام  1997من قبل وزير الدفاع
اإلسرائيلي آنذاك إسحق موردخاي إلى إقامة
منطقة صناعية على مساحة 1كلم  ،2و4000
وحدة سكنية ،و 10فنادق”.

•القدس المحتلة ــ محمد محسن

أكد خبير االستيطان خليل تفكجي مؤخرا ،
أن سلسلة المشاريع والمناقصات األخيرة لبناء
آالف الوحدات االستيطانية الجديدة في الضفة
الغربية وتحديدا ً في محيط القدس المحتلة،
تأتي في سياق التنفيذ العملي لـ”صفقة القرن”،
بحيث ستقضي تلك المشاريع إلى األبد على
إمكانية إقامة دولة فلسطينية كما يحلم بذلك
الفلسطينيون.
وتعقيبا ً على ما أعلنه رئيس وزراء االحتالل
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إصداره
تعليمات بالشروع الفوري في بناء 3500
تفكجي :تكمن خطورة المخططات اإلسرائيلية بإقامة القدس الكبرى(العربي الجديد)
وحدة استيطانية إلى الشرق من القدس المحتلة
ضمن المشروع االستيطاني  ،E.1قال تفكجي
في حديث خاص لـ”العربي الجديد”“ ،إن ما الرئيس األميركي دونالد ترامب المعروفة وتابع أن “هذا التقسيم ألراضي الضفة يعتبر
أعلن على مدى األيام القليلة الماضية واليوم بـ”صفقة القرن” ،والتي ستتيح لدولة االحتالل التجسيد العملي للمخطط االستيطاني الوارد
من بناء آالف الوحدات االستيطانية في القدس عملية ترسيم نهائية لحدودها في عمق أراضي في األمر العسكري  ،2007/19والمعروف
والضفة الغربية سيفضي إلى االنتهاء من تنفيذ الضفة الغربية ،والتي ستشطر تلك األراضي بطريق نسيج الحياة ،ليجلب الحقا ً إلى هذه
مشاريع ضخمة منها القدس الكبرى ،وضم إلى قسمين بحيث تفصل شمال الضفة عن المناطق أكثر من  100ألف مستوطن”.
جنوبها ،وتحول حركة سير الفلسطينيين
فعلي لألغوار ومناطق شرق البحر الميت”.
القادمين من الجنوب باتجاه الشمال إلى مسافات وفيما يتعلق بالبناء الجديد في مشروع ،E.1
أوضح تفكجي تفاصيل هامة عن هذا المشروع،
وأشار تفكجي إلى أن هذا ما تتضمنه خطة طويلة جدا ً وفي مسارات جبلية وعرة.

وعن الخطورة التي يمثلها هذا المشروع،
يقول تفكجي“ :يعتبر المخطط من أخطر
المخططات اإلسرائيلية في حال تنفيذه،
من أجل إغالق المنطقة الشرقية من منطقة
القدس بشكل كامل وتطويق المناطق (عناتا،
الطور ،حزما) وليس هنالك أي إمكانية للتوسع
المستقبلي باتجاه الشرق ،وأيضا ألجل منع
إقامة القدس ،الشرقية (كعاصمة لفلسطين)
وإمكانية تطورها باتجاه الشرق ،وكذلك ربط
جميع المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية
وخارج حدود بلدية القدس مع المستعمرات
داخل حدود بلدية القدس وبالتالي تحويل القرى
العربية إلى معازل محاصرة بالمستعمرات”.
•(العربي الجديد) لندن

رئاسيات أميركا:ساندرز األقرب لمنافسة ترامب
ّ
عزز السيناتور األميركي بيرني ساندرز موقعه في صدارة
السباق نحو بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي لخوض
االنتخابات الرئاسية المقبلة في الواليات المتحدة بفوزه في
االنتخابات التمهيدية للحزب بوالية نيفادا.
واستطاع ساندرز تحقيق فوز سهل في االنتخابات التي جرت
ليل السبت في نيفادا غربي الواليات المتحدة ،وبذلك يكون قد
حصد أصوات واليتين ،إذ كان قد فاز في والية نيوهمبشاير،
وحل ثانيا ً بفارق ضئيل جدا ً على األول في والية أيوا.
وتنتقل المنافسات الديموقراطية إلى والية كارولينا الجنوبية
األسبوع المقبل ،قبل التنافس على  14والية في ما يعرف
بالثالثاء الكبير يوم الثالث من آذار/مارس المقبل ،والذي
يكون حاسما ً لتحديد المرشح األوفر حظا ً لسباق الرئاسة.
وتصدر ساندرز في نيفادا بفارق مريح .وذكرت قناة “أن
بي سي” أنه تمكن من تأمين  44.7في المئة من األصوات،
يتبعه جو بايدن نائب الرئيس السابق ب 19.5في المئة وبيت
بوتيدجيج ب 15.6في المئة.
ولم يترك الرئيس األميركي دونالد ترامب كالعادة ،مرور
المجمع االنتخابي الديموقراطي دون أن يسجل حضوراً.
وعلق في تغريدة على أنباء متداولة عن تدخل روسي محتمل
في حمالت انتخابات الرئاسة األميركية المزمع إجراؤها
في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ،والتي قالت بعض التقارير
الصحافية أنها لدعم حملة بيرني ساندرز.
وقال ترامب“ :أيها الديموقراطيون في والية نيفادا العظيمة
التي سأفوز بها بفضل االقتصاد والوظائف والجيش وقدامى

المحاربين ..خذوا حذركم من روسيا ،روسيا ،روسيا”.
للسياسي
وتابع“ :وفقا
آدم شيف
الفاسد

(رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب) ،الروس يحاولون
مساعدة المجنون بيرني ساندرز على الفوز”.
وفي وقت سابق ،حذر ساندرز روسيا من التدخل في
االنتخابات األميركية ،وقال في بيان إنه ال يبالي بمن يريده
الرئيس الروسي فالديمير بوتين رئيسا ً للواليات المتحدة.
من جهته ،نفى مستشار األمن القومي األميركي روبرت
أوبراين أن يكون مسؤولو المخابرات األميركيين
قد حذروا روسيا من التدخل في حملة انتخابات
الرئاسة األميركية لتعزيز فرص إعادة انتخاب
الرئيس دونالد ترامب.
وقال أوبراين في مقابلة في محطة “إيه.
أر أي معلومات مخابرات
بي.سي نيوز” :لم َ
تفيد بأن روسيا تفعل أي شيء في محاولة
لجعل الرئيس ترامب يعاد انتخابه” .وأضاف
أر ذلك ولدي إطالع جيد على تلك
“لم َ
المعلومات”.
وكان مصدر مطلع قد قال ل”رويترز”
الخميس إن مسؤولي المخابرات األميركية
أبلغوا أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب
خالل إفادة سرية أن روسيا تتدخل من جديد
في السياسة األميركية قبل االنتخابات مثلما
فعلت في  2016وبعد تلك اإلفادة أقال ترامب القائم
بأعمال رئيس المخابرات واستبدله بشخص موا ٍل له سياسياً.
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حمـار بـوريـدان
•عدلي صادق
كان الفيلسوف والكاهن الفرنسي جان
بوريدان ،الذي ولد في السنة األولى من القرن
الرابع عشر ،قد كتب الكثير عن نظريات
الطبيعة ،التي تبحث في العالقة المتداخلة بين
وزن الكتلة وإيقاع وقوة الدفع في حركتها
وسرعتها ،حتى وصل العلماء من خالل
نظريات هذه العالقة إلى “تدبير” انطالق
الطائرات الضخمة في األجواء بسرعة تزيد
عن سرعات سواها من الطائرات األخف وزنا
بكثير!
على الرغم من ذلك لم يُعرف بوريدان ،إال من
خالل تجربة نُقلت عنه ولم تظهر في كتاباته،
وهي التي س ّماها الالحقون “حمار بوريدان”.
فتلك التجربة كانت عملية افتراضية لقياس
فداحة النتائج عندما يغيب العقل المسبب لغياب
اإلرادة .تخيل الرجل حمارا ً جائعا ً وطال أمد
عطشه .وضعه بوريدان بين كومة قش وسطل
ماء ،فتردد الحمار بأيهما يبدأ :بالماء لكي يطفئ
ظمأه أوالً أم يبدأ بالطعام؟ فاالحتياج للشيئين
متساو عنده والخياران متشابهان ،والدافع إلى
ابتالل العروق مسا ٍو للدافع إلى ملء المعدة.
وطالما أنه بال عقل ،فهو ُحكما ً بال إرادة وال
يستطيع أن يحدّد وجهته ،لذا يمسك الحمار عن
الطعام والشراب ،حتى يموت جوعا ً وظمأً.
يبدو أن حمير السياسة ،افترضوا إمكانية
تطبيق نظرية الحمار المحروم من الطعام
والماء ،على أصحاب الحقوق من البشر ،إذ
يمكن تجويعهم وتعطيشهم وخنق حركتهم،
لكي يصبحوا أمام اختيارات صعبة .والنتيجة
أن صعوبة االختيار سوف تؤدي إلى الموت،
إن لم يكن بسبب انعدام العقل وانعدام اإلرادة
تالياً ،فليكن بسبب وجود العقل وعدم امتالك
صاحب اإلرادة وسائل تفعيلها!
لكن حمير السياسة ،يفترضون دائما ً أن
ضحاياهم بال عقل وال إرادة ،فيتعمدون
تجويعهم وتعطيشهم ،لكي يصبح مصيرهم
الضياع صنو الموت.
كان توفيق الحكيم المتأثر باألدب الفرنسي ،قد
خصص رواية لحمار صغير رضيع ،أبيض
صنع من رخام ،في تلك السن
وجميل ،كأنه ُ
جحشاً .ابتاعه لكي يجعله وسيلة إيضاحية
يشرح من خاللها لصديقه الفرنسي ،الفارق
بين حياة الريف المصري الرثة آنذاك ،والريف
الفرنسي األنيق .أدخل الجحش إلى غرفته في
الفندق بمساعدة خادم ،وعندما حاول إسقاءه
الحليب رفض ،ونصحه أحدهم بأن الرضيع
يتغذى بواسطة ثدي طبيعي أو رضاعة بثدي
مطاطي .خرج لكي يجلبها من صيدلية ،ونسي
باب الغرفة مفتوحاً ،وعندما عاد وجد الجحش
في غرفة سيدة فرنسية جميلة ،يتأمل صورته
في المرآة .فقال إن شأن حماري شأن الفالسفة،
يبحثون عن أنفسهم في كل مرآة ،وال يُعيرون
الجميالت التفاتاً .والنتيجة أنه حتى الجحش
نفسه ،اختار أن يتأمل كينونته ،غير مكترث
للغواية ودون الوقوع فيها!

•
لندن
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هل فيروس كورونا غضب من اهلل؟
•أحمد أبو رتيمة
إن برهان اإليمان موضوعي وحقيقته الجوهرية بأيديكم” ،فالفعل اإللهي باق في كل زمان لكن
ثمة ميل قديم يرجع إلى نشأة اإلنسان منذ فجر تسري في كل زمان وكل مكان وعلى كل أمة .تجلياته متعددة وإن من تمام تكريم اإلنسان
التاريخ بتفسير الكوارث الطبيعية أنها غضب في العصر الحديث ازداد اإلنسان علما ً أن تزيد سلطته على الطبيعة ،فيبادر بذاته
من الله أو من “اآللهة” حسب زعمهم ،وهذا فتوسعت مساحة المعلوم وضاقت مساحة بالفعل ويملك القدرة على تغيير التاريخ .لكن
الميل يرجع إلى الحاجة اإلنسانية الفطرية األساطير ،ووضع اإلنسان يده على كثير هذا ال يعني “موت اإلله” وفق النظرة المادية
إلى االرتباط بقوة وراء الطبيعة تهيمن على من أسرار الكون فتحرر من عبودية الجهل المتطرفة ،بل يعني أن اإلله يعمل على هذه
مجريات األحداث وتتجاوز قدرتها القدرات والخوف لظواهر الطبيعة“ ،وظن أهلها أنهم األرض من خالل هداية اإلنسان الذي نفخ فيه
البشرية المحدودة ،وتملك ميزانا ً أخالقيا ً لحساب قادرون عليها” ،وتمكن من تسخير كثير مما من روحه ،إلى سننه.
الناس على أفعالهم .وبدافع هذه الحاجة الفطرية في السموات واألرض له بفضل اكتشاف في سورة محمد إشارة صريحة“ :ولو يشاء
اختلط العلم بالظن والحقيقة بالوهم ،فهناك من القوانين .هذا التقدم العلمي أغرى اإلنسان الله النتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض”.
قاده إيمانه بعالم الغيب إلى التقوى واالستقامة ،باإلعالن أن الحاجة إلى الدين انتهت ،وأن هذه إن األمر يشبه أن يدرب األب طفله على
بينما أكثر األمم استعملت هذا المعنى بطريقة الحاجة كانت تنتمي إلى أزمنة تاريخية سابقة ،االعتماد على نفسه ،فإذا نضج الولد تركه
أهوائية لتنسب لنفسها ميزة ً ليست لغيرها من وأن ما ال يجيب عنه العلم اليوم فسيجيب عنه األب ليفعل بنفسه ويتحمل نتيجة فعله ،ولله
المثل األعلى ،لكن هذا المثل لتقريب المعنى،
أمم األرض ،فهي تريد لإلله أن يتبع هواها :المزيد من العلم غداً.
“نحن أبناء الله وأحباؤه” .وتنتفخ نفس اإلنسان
حين كان اإلنسان في أزمنة األنبياء السابقين
ً
من الغرور حتى يظن أنه محور الكون وأن “ما ال يجيب عنه العلم سيجيب عنه المزيد من مقهورا من قوى الطبيعة كانت هناك حاجة في
قوى الطبيعة تتبع هواه من دون الناس ،فكل العلم” ،هي عبارة صحيحة وخالية من العلة ،بعض األحيان لتدخل إلهي مباشر عن طريق
ما أصاب غيره من كوارث فهو تجل للعدالة العلة هي في خلق التعارض بين الدين والعلم ،المعجزة ،لكن حين نضج الوعي اإلنساني
اإللهية باالنتقام من الكفار واألشرار ،فإن والله تعالى حين يخبرنا في القرآن الكريم عن أظهر الله آية التدافع بين األمم ليأخذ الناس زمام
أصابته ذات الكوارث نسي ما كان يدعو من عمله في تدبير شؤون الخلق ،فهو ال يقصر صناعة التاريخ بأنفسهم ،فيقهر الظالمون بنمو
ى جديدة من بين المظلومين تأخذ بأسباب
قبل وعدها مجرد تقلبات طبيعية لظروف تدخله بطريقة خوارق العادة ،بل إن القوانين قو ً
الدهر“ :قد مس آباءنا الضراء والسراء”.
القوة والتمكين فتكون قدرا ً على الظالمين.
ذاتها هي تجليات لعمل الله تعالى.
ً
ً
مثال ،فإن كلمة “آية” تشير أحيانا إلى معجزة
في رد فعل معاكس لهذا الغلو الديني جاء الغلو مثل تكلم عيسى في المهد أو إغراق فرعون في في ضوء هذه الرؤية :هل يمكن اعتبار
المادي الذي أنكر أي بعد غيبي لهذه الحياة ،اليم ،لكن كلمة “آية” تشير في مئات المواضع كورونا عقابا ً من الله؟
وأعلن موت اإلله ،وأن كل ما يواجه اإلنسان في القرآن الكريم إلى الظواهر الطبيعية التي
هي ظواهر طبيعية يمكن هزيمتها باألسباب نراها حولنا كل يوم“ :ومن آياته منامكم في إن كل ما يحدث على هذه األرض هو لحكمة
الطبيعية ،وأنه ال قيمة ألي تفسير أخالقي في الليل والنهار وابتغاؤكم من فضله”“ ،ومن آياته ظاهرة أو باطنة ،ولو قال أحدهم“ :إن هذه
تناول ظواهر الطبيعة ،وإن هي إال حياتنا الدنيا .أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً”“ ،ومن آياته الفيروسات الهشة تحطم غرور اإلنسان وتظهر
ثمة جملة من المفاهيم الدينية مثل أن الله هو أن يرسل الرياح مبشرات”“ ،ألم تر أن الفلك ضعفه ووهم شعوره بالقوة” فهل نعد هذه
خالق كل شيء ومدبر كل شيء ،وأن ما يصيب تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته” .المقولة ماديةً أم دينيةً؟
اإلنسان فهو من كسب يده“ :وما أصابكم من إن أكثر األمور إلفا ً لنا مثل قانون الطفو والنوم هي مقولة مادية بالنظر إلى التسلسل المنطقي
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير” ،وضياء النهار وهبوب الرياح والتزاوج بين بين أجزائها ،وهي في جوهرها مقولة دينية،
وأن اإليمان والصالح يقود إلى الخير والبركة البشر وتعدد اللغات وتكون الجنين ،هي آيات إذ إن الله ال يتكلم مع البشر جهراً ،والسنن
في هذه الحياة“ :الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يتجلى فيها عمل الله تعالى ،فالله ال يتواصل الطبيعية هي كلمات الله التي ال تنفد .والمعنى
“ولَ ْو أ َ َّن مع عباده بالمعجزات فقط ،بل إن التواصل الذي تتضمنه الفيروسات هو أن اإلنسان مهما
بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون”َ ،
ً
علَ ْي ِهم بَ َركَا ٍ
ت بالمعجزات هو استثناء نادر جدا ،إنما يتواصل بلغت قوته فإن الضعف يحاصره من بين يديه
أ َ ْه َل القرى آ َمنُوا َواتَّقَ ْوا لَفَتَحْ نَا َ
ض ولكن َكذَّبُوا فَأ َ َخ ْذنَاهُم ِب َما معهم بواسطة القوانين التي يعيشونها كل يوم ومن خلفه ،وإذا علم اإلنسان ضعفه كان أجدى
ِ ّمنَ ال َّ
س َم ِ
اء َوالأْ َ ْر ِ
كَانُوا يَ ْك ِسبُونَ ” .كما يقص القرآن قصص أقوام حتى يدفع شدة إلف هذه الظواهر وتكرار به أن يخشع ويتواضع وال يتكبر إال أن يقسو
كذبوا وظلموا فعاقبهم الله بالطوفان والصيحة حدوثها أكثر الناس إلى الغفلة عن المعنى قلبه فال ينتفع باآليات.
الروحي الذي تتبطنه ،ألن شدة القرب حجاب :إن شرط االنتفاع باآليات هو اإليمان ،ومن لم
والخسف والجراد والقمل.
يؤمن فلن تغني عنه كل اآليات والنذر ،وتوصل
في قصص األنبياء كان هناك تدخل إلهي “طال عليهم األمد فقست قلوبهم”.
البشر لمصل مضاد لهذا الفيروس لن يلغي
مباشر في الحياة البشرية ،وهذا التدخل يتناسب
ً
مع ضعف سلطة اإلنسان على الطبيعة في تلك إن القرآن أيضا حين يتحدث عن العذاب اإلشارة اإللهية المتضمنة فيه ،وآيات الله ال
الفترات التاريخية ،فاإلنسان كان يقف حائرا ً اإللهي في الدنيا فهو ال يقصره على الصورة تنفد ،ففي كل يوم وفي كل زاوية من هذا الكون
أمام األعاصير والبراكين والميكروبات ال التاريخية التي تحتل المخيلة التدينية العامة مثل ثمة إشارات ودالالت لقوم يتفكرون.
يستطيع ردها وال يملك عنها تحويالً .كانت تلك الخسف والصيحة والطوفان ،بل إن من تجليات إن التنبه إلى البعد الروحي في الحوادث يهذب
الكوارث تحصد الماليين أحيانا ً دون أن يملك العذاب اإللهي أفعال البشر من حروب واقتتال :نفس اإلنسان ويجعله أكثر إنصاتا ً لموازين
اإلنسان خيارا ً سوى التضرع إلى الله وانتظار “قُ ْل ه َُو ْالقَاد ُِر على أَن يَ ْبعَ َ
عذَابًا ِ ّمن العدل التي بني عليها هذا الكون ،دون أن يعطل
علَ ْي ُك ْم َ
ث َ
س ُك ْم ِشيَعًا ذلك تفاعله الفكري مع الحياة ،لكن الخطر
انفراج هذه الكربة مستسلما ً عاجزاً ،فكانت فَ ْوقِ ُك ْم أ َ ْو ِمن تَحْ ِ
ت أ َ ْر ُج ِل ُك ْم أ َ ْو يَ ْل ِب َ
ُ
ُ
َ
ف يتمثل في استغالل هذه المفاهيم بطريقة انتقائية
س بَ ْع ٍ
ص ِ ّر ُ
طريقة عمل الله تعالى في تلك األزمنة متناسبةً َويُذِيقَ بَ ْع َ
ْف ن َ
ض انظ ْر كي َ
ض ُكم بَأ ْ َ
ت لَعَلَّ ُه ْم يَ ْفقَ ُهونَ ”.
أهوائية ،ولتجنب هذا االستغالل فإن قيمة الفهم
مع الحالة السائدة ،وهذا يظهر في جانبين :الآْ يَا ِ
الروحي ليس في كونه مادة ً للجدل الفكري أو
جانب المعجزات التي تخرق مألوفات الطبيعة
ً
إلقناع األقوام بصدق رساالت األنبياء ،أيضا إن تذييل هذه اآلية بلفت النظر إلى تصريف الشعور باألفضلية القومية على األمم األخرى،
جانب العقوبات التي تنصر األنبياء في مواجهة اآليات والدعوة إلى التفقه تأكيد على حضور بل قيمته هو ما يبنى عليه من تهذيب النفس
تكذيب األقوام وعنادها بتدخل إلهي مباشر الفعل اإللهي في األفعال البشرية المعتادة ،فليس ورفع مستوى الرقابة األخالقية وعدم تكبر
ثمة تناقض بين تفسير الظواهر االجتماعية اإلنسان على الخالق مهما زاد علمه وعظم
خارق لمألوفات الطبيعة.
بأسبابها المادية وبين نسبة ذلك إلى الله كونه سلطانه.
لكن هذه المعجزات كانت تتعلق بأدوات التأييد خالق هذه القوانين ومدبر كل شيء ،وفي ذات
والتعزيز لإليمان وال تتعلق بجوهر حقيقته ،إذ المعنى يقول القرآن“ :قاتلوهم يعذبهم الله
•كاتب فلسطيني  -غزة (عربي )21
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الثورة اإليرانية 41 ...عاما من حروب الوكالة بالمنطقة
• إنجي عطوان
مثل غيرها من الثورات الكبرى لم تكن الثورة
التي أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي في
إيران عام  1979شأنا ً داخلياً ،فمنذ اللحظات
األولى للثورة التي يمر عليها اليوم  41عاماً ،بدا
آية الله الخميني ،الذي هبط سريعا ً على طهران
من منفاه في فرنسا ،والنخبة السياسة التي شنت
الثورة ،مصممين على تصدير الثورة إلى خارج
الحدود اإليرانية .ربما استغرق األمر سنوات لكن
الخميني وأعوانه عرفوا طريقهم نحو تصدير
ثورتهم التي قامت على األيديولوجيا (بعد اتفاقه
مع المعارضة العلمانية بمن فيها الليبراليون
والقوميون والشيوعيون والماركسيون بتأسيس
ديمقراطية تخدم مصالحهم) عبر وكالئهم
المسلحين في المنطقة العربية.
وقلل صنّاع السياسة الغربيون من التزام
إيران بدعم وتصدير األيديولوجية الثورية لعام
 ،1979وهو االلتزام الذي تمسك به قادة الثورة
عبر الطيف السياسي ،بداية من أولئك الذين
يُنظر إليهم على أنهم متشددون وأولئك الذين
يصنفون على أنهم معتدلون.
بحسب ورقة بحثية نشرها معهد توني بلير
للتغير العالمي تحت عنوان “األيديولوجية وثورة
إيران :كيف غيرت  1979العالم” ،الصادرة في
فبراير (شباط) العام الماضي ،كانت أول نتيجة
مهمة للثورة اإليرانية ،وال تزال ،هي نتيجة
جيوسياسية وإقليمية .فعلى الرغم من أن صعود
إيران منذ القرن التاسع عشر وضع طهران في
عالقة متوترة مع الغرب ،فإن نظرة األولى
الثقافية وطموحاتها ظلت تميل إلى األخيرة.
وعلى مدار القرن العشرين ،سعت إيران إلى
ترسيخ مكانتها لدى الغرب ،عندما استعادت
القوة واالزدهار ،وخططت للعب دور أكثر
نشاطا ً باألمن اإلقليمي ،وأصبحت الحليف
الرئيس للغرب في المنطقة ،باإلضافة إلى
ارتباطها بتركيا (العضو بمنظمة حلف شمال
األطلسي) ،كما سعت إلى مزيد من االندماج
باالقتصاد العالمي ،بما في ذلك إسرائيل وإن لم
يقم الشاه عالقات رسمية معها.

أمر بالغ
وتطوير الحلفاء المتشددين األجانب ٌ
األهمية لألمن القومي إليران .كما ذكرت
المنظمة في عام “ ،1980ليس لدينا أي مالذ.
ويجب علينا ،مع تعبئة القوات في كل منطقة أن
نبعث الخوف في قلب أعدائنا حتى نطرد فكرة
الغزو وتدمير الثورة”.
التدخل اإليراني في العراق ولبنان
ويشير فالح عبد الجبار ،في كتابه “حركة
الشيعة في العراق” ،الصادر بلندن عام ،2003
إلى “أنه خالل حرب الخليج األولى بين صدام
حسين في العراق والنظام اإليراني ،استطاعت

وعمل الحرس الثوري اإليراني على تسليح
وتدريب وتقديم الخدمات اللوجستية لحزب الله
منذ الثمانينيات وحتى وقتنا الحاضر .نما حزب
الله تدريجيا ً ليصبح أقوى منظمة سياسية في
لبنان ،مع لعب أدوار اجتماعية وأمنية وتجارية
واسعة ،بل بنواح كثيرة أصبح كدولة داخل
الدولة.
إيران والربيع العربي
وشكلت نزاعات ما بعد الربيع العربي مرحلة
جديدة من الفرص إليران لدعم وتطوير
عمالئها في المنطقة .ففي الحروب األهلية

طهـران استغـلت الـربيـع العربي ملـد نفـوذها يف دول الـجـوار...
وباحث حيذر :ستواصل “اسرتاتيجية الوكيل” لتبديد موارد خصومها

طهران تنظيم المغتربين الشيعة العراقيين
وأسرى الحرب في مجموعة ،ش ّكلت عمالءها
األوائل حيث المجلس األعلى للثورة اإلسالمية
بالعراق وجناحه المسلح فيلق بدر” .وكان هذا
عداوة إيران للغرب
بمثابة فرقة عراقية بالكامل من الحرس الثوري
اإليراني خالل الحرب ،وظلت تحت قيادة
لكن الثورة انقلبت على هذا الهيكل بأكمله .وأكد الحرس الثوري اإليراني خالل التسعينيات.
االستيالء على السفارة األميركية في طهران وكجزء من الحرس الثوري اإليراني ،شارك
 4نوفمبر (تشرين الثاني) عام  1979على فيلق بدر في العمليات العسكرية والسرية عبر
أوراق اعتماد إيران المعادية للغرب ،وجاءت الحدود ضد القوات العراقية في نقاط مختلفة
دعوة طهران لثورة بين (األمة اإلسالمية) ،من الحرب ،وعاد المجلس األعلى للثورة إلى
وفقا لوصفها ،بمثابة تقديم لطموحاتها العالمية .العراق بعد إطاحة صدام حسين عام .2003
وسرعان ما تحولت هذه الرؤية الدولية إلى يقول إتامار رابينوف ،الزميل لدى مركز
التزام دستوري “بتصدير الثورة” والدفاع عن بروكينجز“ ،إن الغزو األميركي للعراق عام
األمة مهما كان الثمن ،وهو تعهد ال يزال قائماً 2003 ،س ّهل الحملة اإليرانية اإلقليمية .فبإطاحة
بحسب أيديولوجيتها.
واشنطن عدو إيران اللدود “صدام حسين”،
وفي الممارسة العملية ،كان هذا يعني أزالت العقبة أمام تمدد نفوذها ونقل السلطة في
تطوير التواصل مع حركات التحرير األجنبية العراق إلى األغلبية الشيعية لتجد إيران اآلن
والجماعات المسلحة وتقديم الدعم لها .وبحسب مجاالً خصبا ً لبسط سطوتها”.
أفشون أوستوفار المحلل السياسي لدى مركز كما أن غزو إسرائيل للبنان عام  1982زود
الدراسات االستراتيجية في واشنطن“ ،فإنه الحرس الثوري اإليراني بفرصة كبرى .فخالل
في رأس هذا المشروع يأتي الحرس الثوري الحرب ،ساعد الحرس الثوري في تنظيم الشيعة
اإليراني ،القوة العسكرية التي أنشئت حديثا ً اللبنانيين المسلحين في جماعة مسلحة موالية
للجمهورية اإلسالمية ،التي اعتبرت أن دعم إليران ،وصفت في وقت الحق بـ”حزب الله”.

بسوريا والعراق واليمن ،تحول عمالء إيران
من جماعات مسلحة إلى قوات عسكرية
وانتقلوا من العمل في الظل إلى ساحة المعركة
المفتوحة .زود العمالء المتحالفون إيران بآلية
لمحاربة خصومها على جبهات متعددة بالوكالة،
وأصبحت في هذه العملية امتدادا ً لقوة إيران
العسكرية وأساسا ً لقوتها اإلقليمية المتنامية.
استراتيجية النظام اإليراني في التمدد عبر
وكالء متشددين بالمنطقة ،وعلى الرغم من أنه
منحها ثقالً أمام النفوذ األميركي ،لكنه ال يخلو
من ثمن كبير يهدد النظام نفسه .وبشكل عام،
كان لنهج العمل اإليراني نتائج مختلطة .ففي
الواقع ،كان لهذه السياسة تأثير سلبي شديد على
مكانتها الدولية واالقتصاد والعالقات مع الدول
الغربية وجيرانها في المنطقة الذين باتوا يرونها
دولة مارقة ،فضال عن أن دورها في النزاعات
اإلقليمية حفز الدول العربية ضدها وجعلها أكثر
التزاما بمواجهة طهران وعمالئها .فتهديداتها
بتصدير الثورة ساعدت على توحيد المعارضة
اإلقليمية ضدها ،وعلى سبيل المثال دعمت دول
المنطقة صدام حسين خالل الحرب العراقية
اإليرانية المدمرة.
كما أن غالبية العقوبات المفروضة على
إيران منذ هذه الحرب ،رغم أنها موجهة إلى

حد كبير إلى البرنامج النووي ،لكن هناك شقا ً
سياسيا ً كبيرا ً يتعلق بدعمها المستمر للجماعات
المسلحة خارج حدودها .كما أن الضغط الدولي
المكثف الذي فرض على إيران بسبب برنامجها
النووي كان مدفوعا ً جزئيا ً بالمخاوف من أن
قدرة األسلحة النووية ستحمي طموحها خارج
الحدود اإلقليمية أو أن إيران ستوفر أسلحة
نووية لعمالئها .وأدرجت واشنطن الحرس
الثوري اإليراني كمنظمة إرهابية بسبب دعمه
لإلرهابيين .وهناك العديد من األكاديميين
الغربيين الذين يدعمون خيار شن الحرب ضد
إيران لتدمير المنشآت النووية.
لكن العقوبات التي تخنق االقتصاد اإليراني
ليست وحدها التي تمس الشعب ،فلقد شملت قائمة
حظر السفر التي صدرت بموجب قرار تنفيذي
من الرئيس األميركي دونالد ترمب في ،2017
مواطني إيران من بين ثمانية دول أخرى.
هذه العواقب باتت تهدد النظام داخليا ً في ظل
تجدد االحتجاجات الشعبية منذ األشهر األخيرة
من العام الماضي ،وتنامي االستياء العام مع
المطالبة برحيل الزعيم األعلى علي خامنئي،
وبإنهاء سلطة الحرس الثوري ،الذي أسقط
الطائرة األوكرانية في الثامن من يناير (كانون
الثاني) عن غير قصد نتيجة “خطأ بشري”،
ظنا ً منه أنها صاروخ أميركي ،مما أسفر عن
مقتل جميع ركاب وطاقم الطائرة الـ 176أغلبهم
إيرانيون يحملون جنسيات مزدوجة ،أكثريتها
كندية.
ويحذر أوستوفار من “أنه بغض النظر عما
إذا كانت إيران تربح أو تخسر في صراعات
المنطقة ،فإن استمرار استراتيجية الوكيل يمكن
أن يديم عدم االستقرار إذا فشل عمالؤها في
تحقيق الفوز بسوريا والعراق واليمن ،فمن
المرجح أن تسعى إيران إليجاد سبل إلدامة
الصراع في تلك البلدان بدالً عن قبول تسوية
سلمية تقوض استثماراتها وتضعف من نفوذها.
حتى إذا اعتبر النصر المطلق أمرا ً مستحيالً أو
غير محتمل ،فقد تستمر إيران في تشجيع عدم
االستقرار بتكلفة منخفضة نسبيا ً إلبقاء انتباه
أعدائها ومواردهم غارقة بالصراع”.
•(اندبندت عربية )

الــرتبــيــة اإلســـالمــيــة
وسائل التواصل االجتماعي فيها خير كثير لمن
يبحث عن خيرها ،وفيها كثير من الشرور ،وما
على المخلص لدينه ومجتمعه إال اختيار ما ينفعه
في دنياه وآخرته.
اخترت اليوم منها ما يمكن أن يصلح حال
مستقبلنا ومستقبل أبنائنا .يقول الناشر:
في قريتي التى أسكنها في أرض البلقان بإحدى
دول أوروبا الشرقية  ..يوجد مسجد به يوم السبت
واألحد حلقات تحفيظ القران الكريم .ظننته
في البداية يوما عاديا حيث يجلس الشيخ ويلقن
األطفال القرأن الكريم ويصحح لهم األخطاء..
وإن شئت فقل األسلوب التقليدي الذي اعتدت أن
أراه في معظم البالد العربية.
صليت المغرب وهممت بالخروج فإذا باألطفال
الذين صلوا معنا ينشطون عقب الصالة واألذكار
ويحولون الصالة األمامية للمسجد إلى ساحة لعب.
أحضروا طاولة للعب تنس الطاولة ،جهزوها
وأمسكوا المضارب وتحولت الصالة األمامية إلى
كرنفال بهجة وسرور .إمام المسجد يشبه الطفل
في تصرفاته معهم  ..هل هذا هو اإلمام الذي قبّل
األطفال يديه منذ قليل ..؟
نعم هو ..
وقفت أالحظهم وأتعجب ،فاقترب مني اإلمام
وقال لى:
أعتقد أن في بالدكم العربية لو رأى المسؤولون
في مساجدها ما نفعل في مساجدنا لبدّعونا
وفسقونا !..
علمت ما يريد قوله  ..ووفرت عليه حوارا كبيرا
وقلت له :كل ما تريد قوله أعلمه ،ولكن أعطني
شيئا جديدا تهدفون إلى الوصول إليه من أساليب

التربية هذه  ..تربية المسجد؟
فقال :قتل النفاق
سبحان هللا ..إجابة لم أتوقعها وأنا من ظن بنفسه
انه يعرف األساليب واألهداف كلها بحكم طبيعة
تخصصي وعملى كأخصائى اجتماعي طيلة
عشرين عاما.
قلت له :كيف هذا؟
قال :الطفل عندكم يلتحق بمكاتب التحفيظ ليتعلم
القرآن الكريم ،فيعيش في بيئة إيمانية ،ثم يخرج
إلى الشارع يريد أن يشبع رغباته كطفل ،يريد
اللعب ،اللهو ،األصدقاء..
فيشبعها في بيئة غير منضبطة ،شتائم وألفاظ
ومعارك ...و ...والبد أن يتأقلم معهم في هذه
البيئة حتي يستطيع أن يشبع رغباته من خاللهم
 ..فإن عاد إلى مكتب التحفيظ التزم سلوك التدين
وسلوك الطفل المتأدب بآداب القرآن ،كما هو
مطلوب منه .فيعيش الطفل حالة من التقلب تؤدي
به إلى طريق النفاق.
هل عرفت اآلن  ..لماذا نربي أوالدنا في
المسجد؟ نحفظ ونلعب ندرس ونلهو ..
ثم قال :نزل اإلسالم ببالدكم  ..بالد العرب،
وكان النبي يجعل من المسجد حياة كاملة ،بل
حياته كانت كلها نسقا متكامال حتى أنه كان يسابق
عائشة وهو في طريقه للقتال.
وأنتم أخذتم من اإلسالم جسده وتركتم روحه..
وهنا أوشكت دموعي على السقوط ،وتذكرت
قصة المرأة التى بعثت بابنها صاحب األربعة
عشرة عاما إلى أحد المراكز اإلسالمية بأوروبا
لكي يسلم .وحين دخل على اإلمام سأله األمام :من
أتى بك إلى هنا؟

قال الطفل :أمي  ..وهي تقف خارج المركز
قال اإلمام :لماذا لم تدخل معك ..؟
قال الطفل :هي غير مسلمة.
تعجب اإلمام وطلب منه أن يستأذن أمه لتدخل.
دخلت األم فسألها اإلمام. .
انت لست مسلمة كما أخبرني ابنك  ..إذن لماذا
تطلبين من ابنك أن يسلم ..؟
امتألت عيون األم بالدموع وقالت :لي جارة
مسلمة ..ولها طفل في عمر ابني ..ما دخل البيت
وال خرج إال قبّل يدها وسلم عليها  ..فتمنيت أن
يكون ابني مثله ..
أيها السادة علموا أوالدكم الشطر األعظم
من روح هذا الدين  ..الحب ،التسامح ،اللين،
البشاشة ،العفو ...
أيها المؤمنون 2 ،بالمائة فقط من آيات القرآن
تتحدث في العبادات ،و  24بالمائة منها – ربع
القرآن تقريبا  -تتحدث في األخالق.
ركزوا على المعامالت وحسن الخلق .يقول
الرسول صلى هللا عليه وسلم« :ما ِمن شيءٍ أثق ُل
ق».
في
الميزان من ُح ِ
ِ
سن ال ُخلُ ِ
وقال ابن قيم الجوزية
*الدين كله ُخلق  ،فمن فاقَك في الخلق ،فاقَك
في الدّين*.
اللهم ارزقنا حسن ال ُخلق و طهارة النفس  ,و
حالوة اللسان و سعة الصدر و سالمة القلب وأعنا
علي تربية ذريتنا كما تحب وترضي.
مشروعي  -أوالدي  -وكتب آخر
حينما أتكاسل عن أداء النوافل أتذكر أبنائي
ومصائب الدنيا!! وأتأمل قوله تعالى« :وكان
أبوهما صالحا» ،فأرحمهم وأجتهد

مشروعك الناجح هو (أوالدك) ،ولنجاح هذا
المشروع ،إتبع ما أخبرنا به الصحابي الجليل
«عبدهللا بن مسعود» عندما كان يصلي في الليل
وابنه الصغير نائم ،فينظر إليه قائالً :من أجلك يا
بني ،ويتلو وهو يبكي قوله تعالى:
«وكان أبوهما صالحاً».
وعن سعيد بن المسيب انه كلما أراد أن يصلي
قيام الليل نظر إلى ابنه فقال :إني أزيد في صالتي
ليصلحك هللا وليحفظك هللا .ثم يبكى وهو يتلو قول
هللا تعالى «وكان أبوهما صالحا».
نعم إن هذه هي الوصفة السحرية لصالح أبنائنا،
فإذا كان الوالد قدوة وصالحا ً وعالقته باهلل قوية،
حفظ هللا له أبناءه بل وأبناء أبنائه ،فهذه وصفة
سحرية و(معادلة ربانية).
كما أنه في قصة سورة الكهف حفظ هللا الكنز
للولدين ألن أباهما كان صالحا.
ويحضرني في سياق هذا الحديث أني كنت مرة
ي -ذي منصب رفيع ويعمل
مع صديق عزيز عل َّ
في عدة لجان حكومية -ومع ذلك كان يقتطع من
وقته يوميا ً ساعات للعمل الخيري.
قلت له يو ًما« :لماذا ال تركز نشاطك في عملك
الحكومي وأنت ذو منصب رفيع؟»
ي وقال« :أريد أن أبوح لك بسر في
فنظر إل َّ
ي أكثر من ستة أوالد وأكثرهم
نفسي ،إن لد َّ
ذكور ،وأخاف عليهم من االنحراف ،وأنا مقصر
ي أني
في تربيتهم ،ولكني رأيت من نعم هللا عل ّ
كلما أعطيت ربي من وقتي أكثر كلما صلح
أبنائي».
اللهم وفقنا وأبناءنا ومجتمعنا إلى ما تحب
وترضى.
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•بالل فضل

•صالح الحمداني
األيام القادمة ستكون حبلى
الزالت هناك تصادمات قادمة مع
الواليات المتحدة على االراضي
العراقية .فإذا كانت إيران قد ردت على
إغتيال الجنرال قاسم سليماني بضرب
“قاعدة األسد”  -والتي أدت إلى إرتجاج
“مخوخ”  100من “العلوج”  -فإن
الفصائل العراقية لم تنتقم إلغتيال قائدها
أبومهدي المهندس بعد!
لذلك فأمامنا الكثير من صواريخ
الكاتيوشا ،والقليل من ضربات طائرات
الدرون األمريكية .لكن قليل واشنطن
رادع ،وكثير الفصائل المسلحة غير
دقيق ،ومن المستبعد الحصول على
ضحية أمريكية بحجم سليماني ،أو حتى
بحجم المهندس ،الذي يبدو أنه أغتيل
بالخطأ هو وباقي المرافقين .لذلك فاألولى
المطالبة بتعويضات ضخمة لهم ،بدال من
ربط قضيتهم بقضية المطالبة االيرانية
بتعويضات عن إغتيال الجنرال!
األيام القادمة ستكون حبلى ،وليس لنا
كعراقيين سوى االنتظار ،ما دمنا بال
سياسيين وطنيين كفاية ،قادرين على
النأي بالعراق عن كل هذا االنتقام!
“ما سترميه السماء ستتلقفه االرض”،
وسنبقى كما “ التنبل أبو رطبة” حتى
يصحو الشعب من غفلته كما صحى
الشباب المتصدي للصچم الحكومي الثر!
ماذا لو صوت البرلمان على حكومة
عالوي
ساحات التظاهر كلهم بمركب واحد،
وان اختلفوا ببعض الجزئيات ،فاالختالف
طبيعي ،ويغني ،لذلك يفضل ان يكون لهم
تيار موحد يمثلهم ،ومو شرط يكونون
مقتنعين بيه تلتاالف بالمية .المهم تكون
اكو قناعه بالمبادئ الرئيسية ،وأبوهن:
الوطنية ،والنزاهة ،واالخالص.
والجميع الزم يكونون محضرين نفسهم
للخطوة القادمة :ماذا لو صوت البرلمان
على حكومة عالوي؟
#مدري_عليمن_جبناها
•	

اعالمي وصحفي عراقي

ما قاله الكرسي للمقعدة!

هل يحن كرسي الحكم إلى مقعدة الحاكم نوبل لألدب عن طقوسهم في الكتابة ،وهل
المخلوع؟ وهل تحن هي بدورها إليه خصوصا ً يكتبون على المكتب أم على مائدة الطعام؟
حين تطول ِعشرتها معه؟ ذاك سر ال يعلمه إال وعن كراسيهم المفضلة في المنازل والمقاهي،
اإلثنان..
ويبدو القراء دائما ً شغوفين بمعرفة اإلجابات،
بينما ال تجدهم مهتمين بنفس القدر بالسؤال عن
أعلم أن الكراسي ال تنطق ،لكن المقعدات تنطق طبيعة الكرسي الذي ترستقت عليه المؤخرات،
بلسان أصحابها ،وال شك أنها لو نطقت على وصدرت من فوقه أبرز القرارات التي حرمت
لسانهم لبثت الكثير من أشواقها إلى ذلك الكرسي ماليين المواطنين من هناء الجلوس على
الذي قد تتعدد هيئاته وموديالته وطرائق كراسيهم دون ألم أو قلق أو غضب.
صنعه ،لكنها تعطي للمقعدة التي تجلس عليها
أهمية خاصة ،تجعلها مقعدة تاريخية ،وما كل كنت قد كتبت قبل أعوام قصة سمعتها من
المقعدات تدخلن التاريخ لمجرد جلوسهن على مصادر موثوقة عن رئيس عربي منتخب كان
كرسي فترة طويلة ،فقد يجلس الخياط على أول ما فعله حين دخل إلى القصر الجمهوري،
كرسيه ستين عاما ً يرتق
ويقص ويرفو وال يفرق أن طلب تنجيد كراسي السفرة التي كان يجلس
ّ
كل ذلك مع التاريخ ببصلة ،لكن مقعدة أخرى عليها الطاغية الذي سبقه ،مع أنه كان يمكن
لحاكم طائش قد تجلس على كرسي الحكم عاما ً أن يطلب تغيير الكراسي بأكملها ،لكنه كان
ٌ
أو بعض عام فيحصل
رهط من أساتذة التاريخ معجبا ً بشكلها ،ولذلك طلب االحتفاظ بـ “نفس
على دراسات في الماجستير والدكتوراة حول خامة الكرسي” ،وال أظنه كان سيطلب ذلك لو
صاحب المقعدة ودوره في حركة التاريخ ،فما لم يكن يدرك كمواطن أصيل أن تغيير الحشية
بالك لو
استقرت المقعدة وصاحبها على الكرسي التي يجلس عليها الحاكم أمر مهم في رمزيته
ّ
عقودا ً من الزمان.
للتأكيد على طبيعة التغيير السياسي الذي حدث
في البالد ،وال أدري هل تم تلبية طلبه أم تمت
هل فكر باحث واسع الخيال قليل الحياء يوما ً في زحلقته؟ وهل ال تزال كراسي السفرة تلك بعد
أن يجري دراسة حول دور المقعدة في صناعة تنجيدها موجودة في نفس موقعها في قصر
القرار السياسي؟ أال يقولون أن البحث العلمي ال الرئاسة ،أم أن المقعدات الجديدة فضلت عليها
سقف له فلماذا نضع له في هذه المنطقة فقط سقفا ً نوعا ً آخر من الكراسي؟
بالغ االنخفاض؟ حين قرأت كتاب (موجز تاريخ
ً
ً
األرداف) الذي ألفه الصحفي الفرنسي جان لوك بالذمة ،ألن يكون ممتعا أن نقرأ كتابا يحمل
هينيج وخجل مترجمه إلى العربية من وضع عنوان (كراسي الحكم) ،خصوصا ً لو صدر في
اسمه على الكتاب ،وجدته يذكر كل شيء تقريبا ً ورق فاخر مصقول ،واحتوى صورا ً لنماذج
عن األرداف إال عالقتها بالسلطة وكراسيها ،متنوعة من الكراسي التي جلس عليها حكام العالم
مع أن اإلنترنت يقول إن هينيج عاش في مصر وأصدروا من عليها أهم قراراتهم التاريخية،
أربعة سنوات في السبعينات ،عمل خاللها في لنعرف هل تطابق كراسيهم تلك الصور النمطية
جامعة القاهرة ،مما يعني أنه بالضرورة أدرك التي نحتفظ بها في أذهاننا لكراسي الحكم المذهبة
مركزية المؤخرة في صناعة القرار السياسي ،المبطنة بالجلد الفاخر الذي يكسو حشايا وثيرة ال
لكنه ربما لم يرد أن يفسد مزاج قارئه الرائق تعرف أيدي عموم المنجدين إليها سبيالً.
الذي سيفضل قراءة فصل طويل عن شهوانية
غسيل األرداف ،على فصل قصير عن قتل أرجوكم ال تحطوا من قدر الكتاب الذي أقترحه
المؤخرات ألحالم الشعوب.
فتتعاملوا معه على أنه سيكون أشبه بعدد خاص
لست مطلعا ً على كافة الدراسات السابقة عن
موضوع كهذا في البحث العلمي الغربي ،لكنني
قرأت ذات مرة عن دراسة علمية اكتشفت
عالجا ً فعاالً لإلدمان هو الضرب على المقعدة،
ويومها كتبت أتساءل :هل يصلح ذلك األسلوب
للعالج من إدمان السلطة أو النفاق أم أنه مقتصر
فقط على إدمان المخدرات ،لعلي أترك الكتابة
وأصبح أخصائي عالج طبيعي في الضرب
على المقعدة ،فأساهم ربما في تحرر الشعب
من ربقة االستبداد ،وبالطبع لم يجبني أحد ألن
أغلب قراء الصحف السيّارة يميلون إلى الشعور
بكونهم أرقى بكثير من اإلجابة على مثل تلك
األسئلة المنحطة.
طيب إذا كان السؤال األول غير مشروع،
فدعونا نستبدله بسؤال مشروع ال ريب فيه:
لماذا ال يفكر أحد في أن يجري دراسة حول
دور الكرسي في صناعة القرار السياسي؟ ألسنا
نسأل دائما ً األدباء والكتاب الفائزين بجائزة

من مجالت الديكور العبيطة من قال لكم أن ذلك
الكتاب لن يدفع قارئه للتأمل في أسئلة عميقة
المغزى يمكن أن تضيئ الكثير من كواليس
صناعة القرار السياسي؟ أسئلة مصيرية من
نوعية :هل يؤثر كون كرسي الحكم مريحا ً أو
وثيرا ً أو متقشفا ً على طبيعة القرار السياسي؟ ألم
نكن نشكو ونحن طالب من أن كرسي اإلمتحان
لم يكن مريحاً ،ولذلك لم نتمكن من أن نجيب على
هذا السؤال أو ذاك؟ أال تندلع الحساسيات العائلية
داخل البيت الواحد من جراء رغبة البعض في
احتالل هذا الكرسي أو ذاك ،وجعله مكتوبا ً
باسمهم ،وتسميم عيشة اآلخرين إن جلسوا عليه؟
أال تختار ارتياد مقهى بعينه ألنك ترتاح إلى
كراسيه الخشبية ،بينما تنفر من مقهى آخر بسبب
كراسيه البالستيكية التي تتزحلق ما َ
ظلت عليها
عاكفا؟ وبالتالي هل يمكن أن يرتاح الحاكم إلى
كرسي حكم بعينه ألنه تعود على إصدار قراراته
التاريخية من عليه؟ هل يتفاءل الحكام الذين
يعيشون في بالد ال تعرف االستقرار السياسي
بكرسي حكم معين وينفرون من آخر؟ هل
ينقبض قلب الحاكم إذا قال له مسئولو الصيانة
في قصر الحكم أن كرسي حكمه يحتاج إلى
إصالحات عاجلة؟ وبعيدا ً عن التغيير السياسي
ألن يكون مهما ً أو ممتعا ً أن نعرف كم مرة
تعرض كرسي الحكم للتغيير الفيزيقي في قصر
هذا الحاكم أو ذاك؟
طيب ،هل تخضع كراسي الحكم لتفتيش دوري
من أجهزة المخابرات لالطمئنان إلى عدم وجود
أجهزة تصنت أو كاميرات خفية مدسوسة في
حشيتها أو ثناياها من قبل أجهزة مخابرات
معادية أو صديقة ترغب في معرفة بواطن
األمور؟ هل يختار الحاكم في الدول التي تعرف
تداول السلطة كرسي مكتبه الرئاسي مشترطا ً أال
يكون قد جلس عليه أحد من قبل ،أم أنه يأتي
فيجده جاهزا ً في انتظاره وإلى جواره يقف
موظف مخضرم في القصر الرئاسي ليحكي له
عن تاريخ المقعدات التي سبقته إلى الكرسي؟ أم
أن السيدة األولى هي التي تختاره له على ذوقها
الخاص؟ وهل من حق الشعب في الديمقراطيات
العتيدة أن يختار حرفيا ً كرسي الحكم الذي
يجلس عليه حاكمه؟ وهل يأخذ الحاكم في البالد
الديمقراطية كرسي الحكم معه عندما يرحل
عن الحكم بقرار انتخابي من شعبه؟ وهل يقول
الكرسي لمقعدة الحاكم المستبد بعد عمر طويل:
“إرحل يعني إمشي ..ياللي ما بتفهمشي”؟
وهل سنعيش حتى نشهد اليوم الذي يترك فيه
الحاكم كرسيه طوعا ً دون حاجة إلى مظاهرات
وانقالبات ودبابات وشهداء وجرحى ودون أن
نتمنى انتقاله السريع واألكيد من كرسي الحكم
إلى كرسي اإلعدام؟
قد تكون أسئلة ليس لها عازة في الواقع العملي،
يحرم السؤال.
لكن آدينا سألناها قبل أن ُ
مدون
• ّ
•كاتب وسيناريست من مصر (مدونة
الكشكول) العربي الجديد  -لندن
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نحـن حاضـنة لإلرهـاب

•خطيب بدلـة
ما زال هناك أناس يناقشون البديهيات
والمسلّمات بجدّية صارمة ،ويشبعونها أخذا ً
وردا ً وتمحيصاً .عندما يتحدث بعض اإلعالميين
عن نجل حافظ األسد ،يخطر لهم أن يتهكموا
عليه فيقولون “سيادته”! رج ٌل د ّمر نصف
سورية وهجّر نصف شعبها ،وقتل مليونا ً من
الناس ،وأنزل سورية تحت مديوني ٍة تحتاج إلى
مئة سنة للخروج منها ،وما زال هؤالء اإلخوة
المحترمون يته ّكمون عليه بكياسة مفرطةٍ،
ويقولون :سيادته .هل نفد قاموس الكلمات البذيئة
التي تناسب مقام هذا المجرم ،وبقيت لديكم كلمة
سيادته؟ أم أنكم “أكابر” أكثر من الالزم؟
يسمع أحد المحللين االستراتيجيين جملة من
إحدى وسائل إعالم النظام التافهة عن السيادة
الوطنية فينبري متصدّيا ً لها ،باذالً أقصى ما
يستطيع من جهد .يز ّخ عرق اإلجهاد ،وهو
شحن من
يحكي عن إرسال بشار األسد بطائرة
ٍ
دمشق إلى موسكو ،ووقوفه مع مرافقي بوتين
ورجال مراسمه في قاعدة حميميم كالنادل ،وال
يتطرق إلى الطائرات الغازية التي
ينسى أن
ّ
َوضعت خطة تنسيق فيما بينها لئال تتصادم
عندما تقصف األراضي السورية ،وعن اللطم
في الشوارع ،وعقود تأجير المنشآت االقتصادية

السورية خمسين سنة ،وهكذا حتى يصل إلى
بديهية إن السيادة الوطنية السورية منقوصة.
ال يحق لنظام األسد أن يذكر كلمة “إرهاب”
على شفتيه ،إذ لم يعرف العالم ،عبر العصور،
نظاما ً إرهابيا ً من ألفه إلى يائه مثله ..وألن َمن ال
يستحي ّ
يحق له أن يفعل ما يشاء ،فإن نظام األسد
ما زال يقتل الناس ويهجّرهم من بيوتهم ،ويقول
إعال ُمه التافه :نحن نحارب اإلرهاب .وإذا

وبغض النظر عن
ِمن هذا اللغط العجيب،
ّ
اتهامات النظام اإلرهابي ،واالتهامات المعاكسة،
يمكن أن يخرج اإلنسان بسؤال مهم ،بل وصادم،
هو :هل شكل قس ٌم كبير من السوريين حاضنة
صنفت في
حقيقية للتنظيمات
ّ
المتطرفة التي ُ
خانة “اإلرهاب”؟ الجواب ليس بسيطاً ،ولكنه،
برأي كاتب هذه األسطر :نعم .ولكنها ليست
حاضنة واعية ،بل إنها تلجأ في “الشعورها”

إلى المفاضلة بين السيئين .ودائما ً تصل إلى أن
فتغض النظر عن الجماعات
النظام هو األسوأ،
ّ
اإلرهابية وحقاراتها.

بالعودة إلى النقاش عن حاضنة اإلرهاب..
كانت هذه التهمة ،وما زالت ،ثقيلةً على نفوس
يتعرضون يوميا ً للقصف والقتل
السوريين الذين ّ
والتهجير ،ويدفعونها عنهم بكل ما أوتوا من
وبمجرد ما تفتح سيرة اإلرهاب،
حجج وبراهين،
ّ
يقولون إن تنظيم القاعدة صناعة أميركية،
و”داعش” صناعة مخابراتية ،وجبهة النصرة
صناعة إيرانية ،والكل يجمع على أن اإلسالم
الحقيقي بريء منها .وفي كل األحوال ،ال يوجد
أحد بينهم يقبل بالفكرة القائلة إنه لو اجتمعت
الصهيونية واإلمبريالية والماسونية كلها ،وبذلت
كل إمكاناتها لصناعة تنظيم إرهابي (مسلم)
واحد فلن تستطيع ذلك.

حينما كنا صغاراً ،ولم يكن لدينا أي نوع من
الوعي السياسي والحضاري ،شكلنا حاضنةً
للفكر البعثي ،فكنا نخرج إلى الشوارع ،مندّدين

•قاص وسيناريست وصحفي سوري له
عشرون كتابا ً مطبوعا ً وأعمــال تلفزيونية
( العربي الجديد) لندن

الفنان عماد حجاج عن جريدة (العربي الجديد) لندن

عرضت عليه صور الشيوخ والنساء واألطفال
ُ
الذين يركبون الشاحنات ،ويغادرون بيوتهم
هربا ً من الموت ،يقول :هؤالء حاضنة شعبية
لإلرهاب .وسرعان ما يهبّ السادة المختصون
بمناقشة البديهيات ،ليلقموه الجواب مباشرة،
قائلين :أنتم اإلرهاب ،يا مؤيدي األسد ،وأنتم
حاضنة اإلرهاب.

بالرئيس التونسي ،الحبيب بورقيبة الذي دعا،
كما قيل لنا ،إلى بيع فلسطين .لم نكن نعرف
من هو بورقيبة أصالً ،وكنا واثقين من أن يوما ً
نحرر فيه فلسطين ،على الرغم من أننا
سيأتي ّ
نجهل تعقيدات قضيتها ..وأيدنا الوحدة مع مصر،
غافلين عن أنها ش ّكلت ضربة ماحقة للديمقراطية
الناشئة في سورية ..ودبكنا في باحات مدارسنا
احتفاالً بالوحدة الثالثية مع مصر وليبيا ،وباتحاد
الجمهوريات العربية ،وعندما يقول لنا أحد ما
إن جمال عبد الناصر حاك ٌم مستبدٌّ ،ذو نزوع
فردي ،كنا نقول ألنفسنا :هذا كالم شيوعيين
سنا مستبدّاً ،أليس
ماسونيين حاقدين ،ثم ليكن رئي ُ
أحسن من أن يكون رخوا ً ت َ ْشتُوشا؟ً

يحلم بالعـراقي

•علي حسـين
ينقسم العراق الجديد إلى قسمين :واحد يعشق
األحزاب ويهيم غراما ً بزعمائها الذين انتفخت
جيبوبهم وأرصدتهم بعد عام  ،2003وآخر
يعشق العراق ويرفض أن يُدجّن ،ويحتقر
الطائفية المهيمنة على مقدّرات البالد.
وهناك بين هذا وذاك َمن يس ّمى باألغلبية
الصامتة التي تذهب لالنتخابات ليس حبّا ً بفالن
أو كرها ً لعلاّ ن ،لكنها تخاف على رزق أطفالها
الذي يتحكم به “مجاهدو” العراق الجديد ،الذين
يتناسلون يوما ً بعد آخر ،في ألوان جديدة وطبعات
أخيرة ،ليس آخرها بالطبع عبد الكريم خلف
الذي أخذ في األشهر األخيرة يصول ويجول بين
الفضائيات ،من دون أن يسأله أحد ماذا تريد؟
سيتّهمني البعض بـ”العبط” ،فهل يجرؤ أحد
مهما عال شأنه أن يسأل ببغاء الحكومة  :من أنت
وماذا تفعل ؟ سيُتّهم بالخيانة حتماً ،وسيوضع
اسمه على قائمة “أبناء السفارات” ويلصق به

لقب “جوكر” ،أليست أحزابنا العتيدة ومعها
الحكومة الرشيدة ،كانت قد قررت قبل سنوات
وفي لحظة تاريخية مهمة أن صواريخ واثق
البطاط وحدها يمكن أن تؤسس لعراق تعددي؟
وأن العناية بـ”بوتكس” عالية نصيف هي التي
ستحمل السرور والحبور إلى هذه البالد ؟!.
مرات كثيرة ال أعرف ماذا
أعذروني فأنا في ّ
أقول أو أكتب حين أقرأ أو أشاهد مواطنا عراقيا

يعشق بالده ويفضلها على عواصم الدنيا ،هل
أبكي على الوطنية العراقية التي أصبحت تهمة؟،
أم أصمت من شدّة الكآبة والحزن؟ ،قبل أيام
كنت أشاهد العراقي قحطان داوود خياط يتحدث
من على إحدى القنوات األوروبية عن العراق..
ولمن ال يعرف العم قحطان فهو واحد من أشهر
أصحاب المطاعم في ألمانيا ،غادر العراق قبل
أكثر من نصف قرن بسبب االنقالبات الثورية،
هناك عمل في شتى المهن غاسل صحون ،عامل

مطعم ،ثم قرر أن يؤسس مطعمه الخاص به،
ليقدم من خالله األكالت المتميزة  ،من هم زبائن
خياط؟ ال تندهش :المستشار الراحل هلموت
كول الذي وحد ألمانيا  ،العمة ميركل ،عدد من
رؤساء فرنسا وإيطاليا واميركا  ،غورباتشوف،
رؤساء وزارات ووزراء كلهم يعشقون ما يقدمه
لهم من أكالت متنوعة ،لكن ماذا يعشق خياط
؟ ،يقول لمحاورته إنه يكره السياسة التي دمرت
العراق ،وهو يرتبط بالعراق من خالل األكالت
التي يفضلها على الطعام األوروبي ..البامية
والدولمة والتشريب..
بعد أكثر من خمسين عاما من االستقرار
والثروة والعالقات مع كبار المسؤولين ،يبقى
عند العم قحطان حلم كبير :أن يزور العراق..
وماذا بعد ياعمنا؟ ..يقول لمحاورته :تصدقين؟
أنا أتكلم ألماني وإيطالي ،لكنني في المنام أحلم
بالعراقي فقط ..أحالمي باللهجة العراقية..
تخيل جنابك ،البعض يعيش في العراق لكن
أحالمه موزعة بين اللغة الفارسية والتركية
واللهجة الخليجية ..فيما العم خياط يصر على
أن األحالم ال تكون أحالما ما لم تكن بالعراقي..
وبالعراقي فقط.

•(المدى) البغدادية
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أقامت (أكاديمية التقوى) سوقا خيرية
على قاعة الملعب الرياضي في
األكاديمية ضمن برنامجها لجمع
التبرعات لبناء (مسجد التقوى) في
شرق مدينة لندن بعد أن اكتملت
التصاميم الهندسية التي اطلعت عليها
(البالد) والتي تتضمن المنشآت المدنية
وساحات وقوف السيارات.
وقال مصدر في أكاديمية التقوى إن
العمل جار للحصول على الموافقات
األصولية من البلدية .ودعا المصدر
الخيّرين من أبناء مدينة لندن إلى التبرع
لهذا العمل الخيري.
هذا وقد شاركت في السوق الخيرية
الذي اقتصر على المأكوالت المنزلية
التي تم بيعها للحضور أسر مسلمة من
(المملكة العربية السعودية) (افغانستان)
(الفلبين) (اثيوبيا) (االردن) (العراق)
(الصومال) (المغرب) (اليمن) (الهند)
(باكستان) (بنغالديش) (فلسطين)
(مصر) (لبنان) (ليبيا) ،باإلضافة الى
مؤسسة (ميال) ,و(اسواق بيريس )
وأسرة مدارس التقوى اإلسالمية في
لندن.
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سوق خيرية لجمع التبرعات إلنشاء (مسجد التقوى) في شرق مدينة لندن

أو ً
ال:

يعيشون في عالم آخر!!

يصوت فإن األمر لن
صوت البرلمان العراقي على وزارة السيد محمد توفيق عالوي او لم
ّ
سواء ّ
يغير شيئا ،مشكلة السلطة في العراق تكمن في أن شيعة السلطة وسنتها وكردها ال يأخذون بنظر
االعتبار رأي الشعب بهم وبحكمهم الفاشل ،واليبدون اهتماما حقيقيا بمطالب الناس العادلة .ولو
لرفض التكليف من رئيس الجمهورية قبل
كان محمد توفيق عالوي صادقا فيما رفعه من شعارات َ

ثانيا:

(مفتاح) الطنطورية و(صفقة) ترامب!!

تطرح القراءآت اآلنية امام المرء مقارنات حاكمة في
قضايا الساعة .كنت قد أوشكت على االنتهاء من قراءة
رواية (الطنطورية) للناقدة والكاتبة الراحلة رضوى عاشور
عندما اعلن ترامب (صفقته)  ،كنت أعيش أيام قراءة الرواية
بكل مشاعري مع شخصيتها المحورية (رقية) الطنطورية
الفلسطينية التي شهدت مأساة احتالل قريتها الفلسطينية في
عام  ،1948كانت فتاة بسيطة تعيش في (الطنطورة) على
حلم مثل احالم من هم في عمرها ،وجاءت عصابات االحتالل
لتنهي حلمها .شهدت وهي ترحل عن قريتها جثث أبيها
وأخويها مكومة مع جثث ضحايا أبرياء من ابناء القرية،
وظلت امها حتى وفاتها ال تصدق بأن زوجها واوالدها قد
رحلوا عن عالمنا .تنتقل رقية الى الشتات ،تتزوج ابن عمها في
صيدا وتنجب وتعيش هي واوالدها تفاصيل الحياة في الشتات
والمخيمات .تفاصيل دقيقة تنقلها صفحات الرواية ،وقبل ان
تموت والدتها في الشتات تسلمها األمانة (مفتاح بيتهم في
الطنطورة) .كانت األم منذ مغادرتها لفلسطين تحرص على
عدم إبعاده عن رقبتها حتى حين تغتسل وتكتفي بتغيير حبله
كلما استهلك ،تضع رقية المفتاح (االمانة) في رقبتها وتعيش
معه بجوارحها الى ان تسلمه لحفيدتها التي تحمل اسمها.
الرواية ودقة وصفها لحياة الشتات ال يمكن للمرء اال ان
يقف امامها بإعجاب .وأنا أنهي الصفحات األخيرة منها أطلق

ثالثا :

ان تتوقف اعمال االغتيال واالختطاف التي تطال الناشطين المشاركين في التظاهرات المطالبة
بالتغيير والتي استمرت حتى هذه الساعة.
لقد تجاوز عدد شهداء تظاهرات اكتوبر الـ  600شهيد والـ  20الف جريح ،ورغم ذلك ما زال
المتشبثون بكراسي الحكم يتصارعون على النفوذ وينفذون اوامر دولة الولي الفقيه .

الرئيس االمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن) ،وأعتقد انه
كان محقا بتسميتها (صفقة) ألنه (تاجر) ويعتقد بأن الصفقات
يمكن أن تضع حلوال لكل شيء ،حتى األوطان ،فقد عرض
صفقة فاسدة ال يمكن ان تقنع فلسطينيا عاش مرارة االحتالل
والشتات واللجوء .وهو في صفقته يستلهم ما قاله ديفيد بن
غوريون أول رئيس لدولة االحتالل (الكبار سيموتون والصغار
سينسون) .بعض األعراب (استغربوا) الرفض الفلسطيني
(للصفقة) ،ومن هؤالء عبد هللا بن زايد الذي ولد وفي فمه
ملعقة من ذهب (كما يقولون) ،وهذا وغيره ممن لم يعرفوا
األمرين في المخيمات ال
واقع الفلسطيني الكادح الذي ذاق
ّ
يدركون قيمة (مفتاح الطنطورية) الذي انتقل في رقاب األجيال
والذي يختصر كل التفاصيل.
أعود إلى أجواء الرواية ،تقول بطلتها (رقية) إنها اكتشفت
وهي تتنقل في مخيمات لبنان لزيارة اصدقائها واقربائها بأن
مفتاح بيتهم في رقبتها ليس الوحيد ،ففي كل بيت من بيوت
المخيمات هناك مفتاح تتناقله األجيال .وحين أعود هنا الى
وتعرف
اجواء الرواية اقول :إن من عرف مخيمات اللجوء
ّ
على كادحيها يعرف جيدا ان هذه الوقائع ليست من خيال كاتبة
الرواية ،وإنما هي صورة من صور الواقع في الشتات حيث
تنتقل المفاتيح من جيل إلى جيل ،والقضية لن تموت بموت
الكبار كما قال بن غوريون.

دولة المواطنة من ملك بروسيا فردريك غليوم الى الدولة العثمانية!

وما دمنا نتحدث عن الكتب والقراءة
وإسقاطاتها أقول إنني انهيت قبل اسابيع قراءة
كتابين مختلفين ،األول هو (كارل ماركس فكر
العالم) للمفكر الفرنسي جاك اتالي وهو رجل
لم يكن ماركسيا في يوم من االيام .والكتاب
الثاني هو ( ساسون حسقيل ودوره السياسي
واالقتصادي في العراق  ) 1932-1860لـ د.
نور محمود العبدلي .في الكتاب االول الذي
يتناول سيرة كارل ماركس بطرح جديد وفهم
مختلف يروي الكاتب أن كارل ماركس كان
من عائلة من الحاخامات اليهود الذين عاشوا
في مدينة (تريفز) االلمانية ،وهي مدينة ذات
اغلبية كاثوليكية .يومها كان غليوم الثالث
ملك بروسيا يلزم اليهود باعتناق المسيحية
اذا أرادوا ممارسة مهن معينة او وظيفة
حكومية عام ( 1810ص  .)15ويصف
الكاتب معاناة والد كارل هيرشل ماركس من
هذا التمييز الذي اضطره للتحول من اليهودية
الى المسيحية ،وكيف اختار (اللوثرية)
رغم انها ليست عقيدة االغلبية من اجل ان
يمارس مهنة المحاماة وهي مهنة كان اليهود
يومها يمنعون من ممارستها (ص .)17وفي
صفحات الكتاب الكثير من التفاصيل حول
معاناة اليهود االلمان في حينها .وألنني لست
بصدد عرض هذا الكتاب في هذه العجالة،

 ،ساقفز إلى الكتاب الثاني (ساسون حسقيل
ودوره السياسي واالقتصادي في العراق)
الذي اشرت له وهو في حقيقته رسالة جامعية
سبق ان قدمتها الكاتبة لنيل شهادة الماجستير
من احدى الجامعات العراقية.
يتناول الكتاب دور ساسون بن الحاخام
حسقيل بن شلوموبن داؤد وهو من االسر
الغنية في العراق ،تلقى تعليمه في مدرسة

االليانس االسرائيلي في بغداد ثم ارسل في
عام  1877الى استانبول بصحبة مناحيم
صالح دانيال الذي انتخب نائبا عن بغداد
في مجلس المبعوثان العثماني والتحق
بالمدرسة السلطانية .واصل ساسون دراسته
في استانبول ثم انتقل الى لندن حيث اجرى
امتحان المتروكوليشن وذهب بعدها الى فينا
ودخل كلية ماريا تيريزا وكان يدرس في

صف واحد مع عباس حلمي باشا (الخديوي
الحقا) .عاد الى استانبول ونال شهادة
المحاماة من الدرجة االولى من وزارة العدلية
في االستانة ليصبح فيما بعد وزيرا للمالية في
الدولة العراقية الفتية ابان حكم الملك فيصل
االول وقد كتب ياسين الهاشمي (احد بناة
الدولة العراقية) في رثائه لساسون قائال( :لقد
زاملت ساسون افندي في الوزارة والبرلمان
وحادثته في المجالس العامة والخاصة فلم
ازد اال اعجابا بخلقه وثقافته  ،فإذا ما ذكر
ساسون افندي ،يجيء ذكره مقرونا بالكفاح
العظيم في تنظيم شؤون دولة العراق في
سنين االنتداب العجاف) وايضا (اكرر) انني
لن ادخل في تفاصيل الكتاب ،ولكنني ساترك
للقاريء الكريم المقارنة بين اسلوب تعامل
االوروبيين االلمان مع المواطن االلماني
والد كارل ماركس ابن الحاخام وتعامل
الدولة العثمانية ومن بعدها المملكة العراقية
مع ابن الحاخام ساسون حسقيل .كانت قضية
المواطنة واقعا قائما في ظل الدولة العثمانية
والمملكة العراقية ،بينما غابت في ظل حكم
فردريك غليوم الثالث وأسرته.
شركات السالح يجب ان تعمل و(االمبرياليات)
يجب ان تقهر الشعوب .

خدما ت

هالة السكاكيني...
هي والقدس والسيرة الذاتية

ما ال تعرفونه
عن تماثيل “أوسكار”
يترقب العالم المناسبة األهم في قطاع
السينما ،يوم األحد المقبل ،حين تمنح
“أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة”
جوائز “أوسكار” إلى المرشحين عن
فئات عدة ،أبرزها أفضل فيلم ،وأفضل
تصوير ،وأفضل ممثل ،وأفضل ممثلة...
لكن ماذا تمثل تماثيل “أوسكار” فعالً
وكيف تُصنع؟ أدناه نستعرض أبرز
المعلومات عن التماثيل المتألقة:
 -1ال أحد يعرف ،على وجه التحديد،
لماذا سميت بجوائز “أوسكار” .تقول
شائعات إن امرأة اسمها مارغريت هيريك
عملت لدى المؤسسة التي تمنح الجوائز،
وحين شاهدت التمثال الصغير للمرة
األولى قالت إنه يشبه عمها أوسكار،
ورسخ االسم .ت ّم تبني االسم رسميا ً عام
.1939
 -2على الرغم من مظهرها الالمع،
فإن التماثيل ليست مصنوعة من الذهب
الخالص .التماثيل تصنع من البرونز ،ثم
تُطلى بذهب من عيار  24قيراطا.

هالة -األولى من اليمين -ودمية -الثانية من اليسار1935 -

عاشت الكاتبة هالة السكاكيني في القدس منذ
والدتها ( )2002-1924وحتى بلغت الرابعة
والعشرين عاما ً أي حتى عام النكبة،1948 ،
فكانت شاهدة على الحياة االجتماعية والثقافية
والسياسية في المدينة ال سيما وأنها ابنة الكاتب
خليل السكاكيني والذي يتضح من مذكراتها ما
له من تأثير كبير على شخصيتها.
وبالنظر إلى أهمية المرويات الشخصية عن
التاريخ الفلسطيني في القدس قبل ،1948
خاصة تجربة النساء فيها ،تكتسب مذكرات
السكاكيني في تلك الفترة أهمية وخصوصية،
وقد صدرت مؤخرا ً في كتاب بعنوان
“أنا والقدس :سيرة ذاتية” ،عن “مؤسسة
الدراسات الفلسطينية” و”مؤسسة تامر للتعليم
المجتمعي” ،بترجمة عن اإلنكليزية أنجزتها
هال الشروف ووضع لها مقدمة كل من رناد
القبج وسليم تماري.
تتنقل السكاكيني في مذكراتها بين حياتها
الشخصية وبين الجو العام في المدينة بشكل
خاص ،وتطل عبر ذلك على فلسطين
بالعموم ،سنجد الكاتبة تقدم قطعة كبيرة من
ذكرياتها ،تترافق مع وصف تفصيلي ودقيق
لألمكنة والعائالت وأسماءها والحديث عن
المسرح والمدراس والمقاهي إلى جانب تناول
االحتفاالت والمناسبات.
أنهت السكاكيني دراستها االبتدائية في

الثالثينيات ،وحين وقعت النكبة غادرت مع
العائلة حي القطمون في القدس الغربية إلى
مصر ،وعادت في وقت الحق إلى رام هللا،
حيث بدأت تمارس مهنة التعليم في مدارس
رام هللا وجامعة بيرزيت.
تكتب“ :أمضينا طيلة السنوات الالحقة لعام
 1948في المنفى،
بعيدا ً عن القدس.
كنا على وشك
فقدان األمل برؤية
القطمون أو بيتنا
أخرى.
مرة
وحينما سنحت
الفرصة
لنا
أخيرا ً لزيارة
حيّنا القديم،
ترددنا لوهلة.
لم نكن نريد
أن “نعود”
ه
بهذ
ا لطر يقة .
كنا هناك
ة
للمر
ا أل خير ة
بتا ر يخ
نيسان
30

 ،1948حينما هربنا من القدس خالل حرب
فلسطين.
كان عمر بيتنا وقتها أحد عشر عاما ً تماماً.
وكان ال يزال يبدو جديداً .منزلنا بكافة تفاصيله
كان جميالً ومتألقاً .كنا ،قبل شهر فقط من
مغادرتنا للبيت ،قد دهنّا النوافذ بألوان زاهية.
كان بستاننا في حالة جيدة ،وكان في ذلك
اليوم الربيعي من عام  1948بكامل نضارته.
كم تغيّر شكل المنزل
والحديقة اآلن”.
السكاكيني
حررت
مذكرات والدها تحت
عنوان “كذا أنا يا
دنيا” والتي نُشرت سنة
 ،1955وألّفت أيضا ً
باإلنكليزية عدة كتب من
بينها هذه المذكرات وكتاب
 ،Twosomeوفي عام
 ،1998أسست مع شقيقتها
دمية وأصدقاء فلسطينيين
“مركز خليل السكاكيني
الثقافي” في رام هللا ،كما أن لها
مذكرات شخصية غير منشورة.
• المصدر  :رام هللا -
العربي الجديد

 -3صناعة تماثيل “أوسكار” ليست
سهلة وسريعة .تلزم ثالثة شهور لصناعة
خمسين تمثاالً منها.
لكن في حاالت استثنائية تتغير هذه
سرق 55
المعادلة ،ففي عام ُ ،2000
تمثاالً كانت في طريقها إلى الحفل،
فصنعت  52أخرى بعد  9أيام .ولم يتأثر
الفائزون باألزمة.
 -4طول تمثال “أوسكار” أقل من 35
سنتيمتراً ،ووزنه نحو  4كيلوغرامات.
 -5خالل الحرب العالمية الثانية ،كان
هناك نقص في المعادن ،فصنعت التماثيل
من الجص المطلي لمدة  3سنوات.
تم ّكن األشخاص الذين فازوا بها خالل
تلك السنوات من مقايضتها بعد الحرب
بأخرى معدنية.
 -6ماذا تمثل هذه التماثيل؟ توجد بكرة
فيلم على التمثال عليها  5دعامات تمثل
الفروع الخمسة األصلية لألكاديمية التي
تمنح الجوائز :الممثلون والمخرجون
والمنتجون والفنيون والكتّاب.
•واشنطن ــ العربي الجديد
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البريــد في المخيم

•جمال الشريف
•الحلقة الخامسة عشرة
وحيث إن قطاع الخدمات في كل مجتمع له
النصيب األكبر من الحضور كان كذلك الوضع
في مخيمنا العزيز ولكن بنهكة وطعم مختلفين،
صلنا خدمات الوكالة ،صار ال بد من
وبعد أن ف ّ
المرور على بقية الخدمات ،وكان بريد مخيم
غزة حافال بالذكريات.
بعد أن استقر حالنا في المخيم بعض الشيء
وبدأ شباب المخيم في البحث عن فرص عمل في
الخارج أو متابعة الدراسة في الدول العربية التي
كانت فاتحة أبوابها للفلسطيني وتعامله معاملة
مميزة( ،سياسة ...ربما شفقة علينا وربما جزء
من المؤامرة وربما إلبعادنا عن فلسطين وربما
لتشتيتنا والبحث عن فرص عمل وأوطان جديدة
وربما جميعها .وال أستطيع أن اخرجها خارج
هذا السياق) .وكان هناك بعض اآلباء واألقارب
المتواجدين في الشتات من قبل النزحة (حرب
 )1967وبعد أن بدأ التواصل بين العائالت
أصبح بريد المخيم قبلة المنتظرين الستالم
رسائل تصلهم من أقاربهم ...
كان البريد في السبعينات عبارة عن غرفتين
صغيرتين وأذكر أن (العبد أبو عبيد) كان هو
المسؤول عن مكتب البريد ودائما ً متواجد هناك،
وكانت السيارة التي توزع البريد عادة تصل
في الصباح وتبدأ عملية الفرز والجموع الغفيرة
من أبناء المخيم تنتظر في الخارج ،حيث كانت
األسماء تكتب على ورقة
(فولسكاب) تحتها ورقة كربونة كي تطبع على
الورقة السفلى كون ماكنات التصوير لم تكن
معروفة تلك األيام ،وكانت تُعطى كل رسالة
رقم وتكتب األسماء بناء على تسلسل الرسائل،
وما أن تُعطى الورقة ألحد الواقفين كي يلصقها
على اللّوح بعد وضع الصمغ األصفر القديم
وأعتقد ما كان عنا غيره وأحيانا كان عبد هو
من يقوم بالمهة ،وتبدأ بعدها عملية البحث كل
عن إسمه ،ومن وجد له إسما تظهر على محياه
بشائر الفرح والسرور وكان يتوجه للغرفة
ألخذ الرسالة ،طبعا ً من كانت تصله رسالة لم
يكن يستطيع االنتظار حتى وصوله للبيت ،بل
كان يفتح الرسالة مسرعا ً وينزوي جانبا ً ويبدأ
بالقراءة وهو مستند على حائط المؤن أو بجانب
سياج مجمع خدمات الوكالة (السنتيشن) أو وهو
يمشي في طريق عودته للبيت ويدندن بالقراءة
دون أن يشعر بمن حوله.
وال يزال عالقا ً في ذاكرتي أمر تلك العجوز
التي كانت تحضر بشكل يومي للبريد دون أن

تكل أو تمل ،وكانت تلبس الزي البدوي التقليدي خايب الرجاء ..يعني بالك إذا البس ومتهندم
الجميل وتطلب من أحد الشباب المنتظرين أن غنيمة؟!! أعطيها لواحد من هاألوالد يقرأها...
يبحث عن اسمها ،وأحيانا أرى أحدهم يقرأ لها ومن يومها وحتى تاريخ مغادرتنا المخيم كانت
الرسالة .وبعد أن يفرغ منها كانت ال تبخل عليه جارتنا تُذكر أمي بذلك الموقف وتقول لها :وهللا
بما تجود به نفسها ،هذا عدا عن الدعاء بالبركة قريبكم هد حيلي لما قال لي صوتي.
والتوفيق لمن يقرأ لها اخبار األحبة  -وهللا أعلم -هذا الموقف سيبقى عالقا ً في الذاكرة إلى األبد
أنه كان ابنها ...
ينقل لألجيال المتالحقة عذابات أهل فلسطين
كانت الرسائل هي وسيلة االتصال بيننا وبين ومحنتنا المتواصلة والمتسلسلة ولسان الحال
أهلنا في الشتات ،وكانت تحمل كل األخبار يقول حياة الفلسطيني منذ االحتالل وتشريد
منها السار ومنها غير ذلك ،وكانت من الطرق األهل ضنك وتعب وحسرة ،ورغما ً عن كل
التقليدية المعروفة والمتبعة في ذلك الوقت في شيء نسرق البسمة من بين الدموع لتستمر
حال احتوت الرسالة على خبر سيء وغالبا ً الحياة.
خبر الموت أن يُحرق طرفا الرسالة من األعلى
وأحيانا ً أطرافها األربعة ،ولك أن تتخيل وصول وكان في البريد تلفون يعمل بالبدالة (يدوي)
خبر سيء بعد وقوعه ربما بأسابيع أو أشهر إن حصل وأردت أن تتصل ألمر شديد األهمية
كيف كان حالنا في المخيم حين سماع الخبر فال بد أن تحجز للمكالمة ويتم الطلب عن طريق
وكأن الصاعقة وقعت حينها.
البريد الرئيس في عمان وتنتظروصول المكالمة
ومن المواقف المضحكة التي كنت شاهدا التي ربما تستغرق أحيانا الساعات ،ومرة تسمع
عليها وطريفةً جدا ً أن إحدى جاراتنا وكان صوت مأمور البريد وهو يصرخ بأعلى صوته
زوجها في الغربة في أحد دول الخليح العربي ،ألو...ألو عمان ..سامعني ياعمان ..وبعدين ،أيوه
وقد وصلتها رسالة منه ،وكونها لم تكن تعرف معك ..معك ،وكنت أتمنى حينها أن افهم السر
القراءة والكتابة وكان يومها في ضيافتنا قريب في نقل الكوابل من مكان إلى آخر كذا مرة في
لنا حضر لزيارتنا من غزة فجاءت جارتنا إلى نفس اللحظة ،ولسوء خطوط الهاتف كان كثير
بيتنا وطلبت من قريبنا الذي كان “متشيّك” على من المكالمات كحديث الطرشان وفي النهاية كان
اآلخر أن يقرأ لها الرسالة...
إسمها مكالمة تلفون....
أخذ قريبنا الرسالة وفتحها ونظرلجارتنا وقال
لها :دبي الصوت (صوتي) .جارتنا تغير لونها أما إن كان األمر جلال وال يحتمل التأخيرفكان
وصابها الرعب وقالت له :خير يا خوي شو للبرقية الدور الحاسم حيث كانت رسوم البرقية
فيه؟؟ قال لها دبي الصوت علي وعليك اللي تعتمد على بلد اإلرسال وعدد الكلمات ،وفي
ما بنعرف نقرأ وال نكتب واللي متوهمة فيه ،يا حال وصلت برقية ألحد سكان المخيم فكان العبد
خسارة ال بعرف يقرأ وال يكتب...
أبوعبيد  -هللا يذكره بالخير -إما أن يقوم هو
جارتنا ووالدتي ومن
بتبليغ فحوى الرسالة بنفسه
بالبيت
كان
أو يرسل أحد من
أ خذ تنا
طر فه
نوبةً من
ا لضحك
ا لسهتير ي
وقالت له :وهللا
قطعت قلبي وخليتني
أفكر الرجل حصل
له شيء في
الغربة ..فقال لها
يا شايف الزول يا

ألصحاب البرقية كي يأتي أحد ويستلمها
(ومسخم يا شعبي ملطم ويا حاللي يا مالي) هذه
العتابا ملهاش عالقة بموضوع البرقية ولكن لها
عالقة بمعاناة شعبنا.
وقفة انتظار البريد في فصل الصيف غالبا ً
كانت سهلة ،ولكن المشكلة كانت في الشتاء،
حيث الوقفة تحت المطر وفي البرد تجعل
أسنانك تصطك ببعضها من شدته ،ورغم ذلك
ال بد من الوقفة وتغوص في الالصة (الطين)
للوصول للّوحة لقراءة األسماء قبل أن تذوب
الورقة وأحيانا كانت اللوحة بعكس اتجاه المطر
لحمايتها .وحين تسوء األحوال أكثر كان ال بد
من الدخول لغرفة البريد لقراءة األسماء من
الورقة األصلية.
وعلى ذكر الآلصة وبما أن لها نصيبا من
الذكريات ،وحيث أن شوارع المخيم كانت
جميعها ترابية فكان المطر يحولها إلى بركٍ من
الالصة والزحاليق بعضها سهل المرور منه
والبعض اآلخر ال بد له من تجهيزات خاصة
(الجزمات البالستيكية الطويلة) كي ال تلبط
وتغرز في الالصة خصوصا ً إذا كانت نوعية
الالصة من الطين الحرة (نوع من الطين الصلب
وكان أطفال وبنات المخيم يلعبون بها ويعملون
منها بيوتا وأشكاال مختلفة) ،وكنا نستعملها في
لعب البيكارحيث أن لعبة البيكارشتويه.
ومن الجدير ذكره أن عملية المرور في الشوارع
كانت شاقةً على الجميع سواء السيارات أو
الكارات أو المشاة .وكانت قوات التدخل السريع
من شباب المخيم ال تتوانى عن تقديم خدمات
الدعم والمساندة في نجدة السيارات المغرزة
أو الكارات وخصوصا ً إذا كانت تحمل أحماالً
ثقيلةً .وفي فصل الشتاء كان الجميع يتراشق من
الطين طالما أنه يمشي بالشارع وتجد المالبس
وخصوصا ً البناطيل مليئة بالطين مما يستدعي
االنتظار كي تنشف وبعدها يتم فركها وتنظيفها
ألنه لم يكن هناك مجال لكثرة الغسيل ألكثر
من سبب ومن ضمنها أجواء المطرألنها تجعل
عملية تنشيف الغسيل أمرا صعبا ومضنيا.
وقلما تجد أحدا ً من شباب المخيم نفد بريشه من
الزحاليق والمواقف المضحكة والمحرجة.
وهكذا كانت أحيانا ً الخدمات بحاجة لخدمات.
نلتقي معكم في تفاصيل جديدة
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
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حـول الدنـيـا
كيف نحافظ على التواصل الجيد مع أطفالنا المراهقين؟

نشرت مجلة “بسيكلوخيا إي منتي” اإلسبانية تقريرا تحدثت فيه
عما يجب القيام به وما يستحسن تجنبه عند التواصل مع الطفل
المراهق ،حيث تتميز هذه المرحلة بالصعوبات وسوء الفهم
والتغيرات والتحديات بين األولياء وأطفالهم.
وقالت المجلة ،في تقريرها  ،إنه على الرغم من أن العالقات بين
األشخاص من نفس السن تزداد أهمية خالل فترة المراهقة بينما
الروابط بين اآلباء واألمهات وأطفالهم خاللها ،إال أن هذه المرحلة
تشكل عامال أساسيا عندما يتعلق األمر بإنشاء الهوية الخاصة
بالطفل والمساعدة في إعادة تحديد أدوار األبوين داخل األسرة.
وبينت المجلة أنه في العقود األخيرة ،وقع إجراء العديد من
التحقيقات التي تهدف إلى معرفة العوامل التي تؤثر على وجود
عالقات جيدة بين الوالدين والمراهقين في فترة المراهقة .لذلك،
من المهم معرفة أفضل االستراتيجيات للتواصل معهم ،التي
ستعتمد إلى حد كبير على نوع العالقة التي نقيمها مع أبنائنا وبناتنا
في هذه المرحلة المهمة.
كيفية التواصل بفعالية مع أطفالنا املراهقني
أبرزت المجلة أن التواصل ال يُفرض على الشخص بالقوة ،بل
يكمن في تبادل المعلومات ،والتواصل بشكل فعال على أن يتلقى
الشخص معلوماتنا دون رسائل متناقضة أو غامضة ،وحيث
يسود االحترام المتبادل .وتتمثل األخطاء األكثر شيوعا التي يقع
ارتكابها أثناء التواصل الفعلي في وجود أهداف متناقضة أو غير
واضحة بين الطرفين.

 .2الفرض /االبتزاز
بينت المجلة أن فرض “إرادتنا” يعد أحد أكثر األخطاء شيوعا
عند إجراء محادثة مع أطفالنا .إذا كان ما تبحث عنه هو محاولة
التوصل إلى اتفاقات مع طفلك ،فإن أسوأ شيء يمكنك القيام به
لتحقيق ذلك هو استخدام عبارات من قبيل “ال يهمني ما تقوله”،
“لن يكون األمر سوى بهذه الطريقة”“ ،ستفعل ما أقول”“ ،أنت
لن تفعل ذلك” ،إلى غير ذلك.
 .3عدم االستماع له
أضافت المجلة أن عدم االستماع لمشاغل الطفل يعد من أكثر
األخطاء التي يرتكبها اآلباء أيضا .لذلك ال تتردد في اإلنصات
لحديث طفلك وإذا لم تكن في أفضل حاالتك بإمكانك تأجيل
الحديث إلى وقت الحق ،مع الحرص على أن تظهر له أن ما يريد
قوله مهم بالنسبة لك.
 .4عدم التعاطف معه
أوضحت المجلة أنه من الضروري أن نحاول فهم مشاعر
أطفالنا وأفكارهم حتى يشعروا بالراحة عند التحدث إلينا .وفي
هذا السياق ،يقع العديد من اآلباء في خطأ التفكير في ما يريدونه
فقط أو ما يعتبرونه األفضل بالنسبة لهم ،بغض النظر عما يحفز
أطفالهم على التصرف بطريقة معينة أو ما يحتاجون إليه في ذلك
الوقت.
إذن ماذا ميكننا أن نفعل؟

ما هي األخطاء الرئيسية اليت نرتكبها عند التواصل؟
 .1الصراخ
أوردت المجلة أنه ال فائدة من محاولة إنشاء محادثة مناسبة إذا
قمنا برفع مستوى الصوت والنبرة عند التحدث .عندما يصرخ
شخص ما فينا ،سيكون من األسهل بالنسبة لنا أن نتصرف بشكل
دفاعي ،وبالتالي فهي ليست أفضل إستراتيجية للتواصل الجيد.

 .1التفاوض
تطرقت المجلة إلى أن إقامة حوار يمكن التفاوض فيه أمر في
غاية األهمية ،ألن فرض شيء ما على الطفل المراهق بالقوة لن
يفي بالغرض .فعندما تمنعه من القيام بشيء يريده يصبح أكثر
حرصا على القيام به ،لذلك من المهم التوصل إلى اتفاقات .ودون
أدنى شك ستكون هناك أوقات يتعين علينا فيها رفض الطلبات،
لكن ذلك لن يدفعنا إلى الرضوخ لطلباته دائما ،أو يمكننا أيضا

محاولة التوصل إلى اتفاقات وسيطة.
يجب أن تتذكر أيضا أنه بالتفاوض سيكون هناك أوقات تضطر
فيها إلى االستسالم.
 .2يجب أن تبين له مدى انفتاحك
أضافت المجلة أنه من المهم أن نكون مرنين عند التفاوض وأن
نكون قادرين على االتفاق على بعض القضايا مع أطفالنا .هذه
الطريقة ستجعلهم يشعرون براحة أكبر وأكثر استعدادا للتواصل
معنا.
 .3كن نموذجا بالنسبة له
في هذه الحالة ،لسائل أن يسأل ،كيف نريد من أطفالنا التحدث
معنا حول ما يهمهم ومشاعرهم إذا لم نفعل الشيء ذاته؟ فإذا كنا
منذ البداية نتواصل معهم ونروي لهم كيف كان يومنا وما هي
مشاغلنا ونوضح لهم ما يثير قلقنا ،سيكون من األسهل عليهم
القيام بذلك.
ملاذا يعد التواصل اجليد مهما جدا؟
أوردت المجلة أنه بحسب الدراسات التي أجريت حول العالقات
األسرية ،هناك عالقة إيجابية بين التواصل األسري المناسب
ورفاه المراهقين النفسي االجتماعي .على وجه التحديد ،يرتبط
االنفتاح األكبر في التواصل مع أولياء األمور بزيادة احترام الذات
وانخفاض المزاج المكتئب.
وتجدر اإلشارة إلى أن مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة صعبة
وعادة ما تحدث فيها صراعات أكبر ،خاصة بسبب حقيقة أن
المراهقين يفضلون بشكل متزايد االستقالل الذاتي وأن اآلباء
واألمهات ال يتفقون دائ ًما مع هذا المنظور .وعلى الرغم من ذلك،
تشكل العالقات األسرية جانبا أساسيا لرفاهية الطفل المراهق.
وفي الختام ،أبرزت المجلة أنه إذا كنت شخصا بالغا وترغب في
تحسين العالقات التي تربطك بطفلك ،أو إذا كنت مراهقا ال يعرف
ما الذي عليه القيام به حتى يتواصل بفعالية مع والديه ،بإمكانك
التواصل مع خبراء في المجال.
• ندى دردور
•المصدر  :عربي21
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إعالن الالئحة القصيرة لـ”بوكر” العربية  2020من مراكش

أحياء المدينة المعاصرة ،كما تتناول فكرة العيش مع اآلخر بكل
سلبياته وإيجابياته .أما رواية “فردقان” ،ليوسف زيدان ،فهي
نص يستعيد تاريخ عالقة المثقف المجتهد بالسلطة ،ممثالً في
شخصية ابن سينا ،بالوقوف على تفاصيل حياة هذا األخير ،تلك
التي سقطت من كتب التاريخ.

تتضمن القائمة القصيرة لدورة الجائزة الثالثة عشرة ،خمس الفرنسي وسقوط الحكم العثماني ،من خالل متابعة مسار خمس
كتّاب وكاتبة واحدة ،تتراوح أعمارهم بين  34و 75عاما ً شخصيات مركزية تتقاطع في رؤاها تجاه هذين الحدثين.
بينما تصف رواية “الحي الروسي” لخليل الرز ،أحد أحياء
ويأتون من خمسة بلدان عربية.
دمشق في مواجهة عنف الحرب وتداعيات ذلك على بنية الفرد
وصل إلى القائمة القصيرة لهذا العام كاتبان سبق لهما أن والمجتمع على المستوى النفسي والوعي االجتماعي.
ترشحا للجائزة وهما :جبور الدويهي (مرشح للدورة األولى
للجائزة العام  2008عن “مطر حزيران” ولدورة العام  2012كما ترسم رواية “ملك الهند” لجبور الدويهي ،شخصية في وقال محسن الموسوي ،رئيس لجنة التحكيم“ :تضم الروايات
عن “شريد المنازل” ،ولالئحة الطويلة العام  2015عن “حي مواجهة مصيرها الفردي والوطني حيث لبنان غارق في المختارة نخبة من النصوص المتنوعة أسلوبا ً ومادة ،وخرج
األميركان”) .ويوسف زيدان( ،الفائز بالجائزة العام  2009الحرب األهلية والطائفية ،واالحتماء بالعائلة والعودة إلى القرية أغلبها من حصار التقليد الذي يرافق الظاهرة الروائية ،وتكاد
عن “عزازيل”) .إضافة إلى الكاتب عبد الوهاب عيساوي فضاء منقذاً .أما رواية “حطب سراييفو” لسعيد الخطيبي ،فهي تنشغل جميعا ً بوطأة التاريخ بماضيه وحاضره ،لكنها ال تستعيد
الذي شارك في ندوة الجائزة العام  ،2016وهي ورشة إبداع نص يصور وحشية الحرب في أي مكان كانت ،سواء في هذا التاريخ أو الواقع المعاصر تطابقاً ،وإنما تواجهه بحدته
أوروبا أو في شمال أفريقيا ،وتأثيرها في المثقفين وامتحان لتثير عند القارئ األسئلة عن مصير اإلنسان العربي”.
للكتاب الشباب الموهوبين.
تتابع رواية “الديوان اإلسبرطي” ،لعيساوي ،تفاصيل يومية تجربة المقاومة عند هذه الطبقة الحساسة .في حين تستعرض
•(المدن) البيروتية
وتاريخية للمجتمع الجزائري في السنوات األولى للغزو رواية “التانكي” ،لعالية ممدوح ،تاريخ بغداد العمراني وتش ّكل
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«سيف اهلل ..خالد بن الوليد»
الــدفع بــأكـبر عـدد مـن
المواهب الشابة الصاعدة في
المسـلسل الـديني األضخـم
خـالل الفتـرة المقبــلة
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لينين الرملي ...الهارب إلى اسمه

في مفاجأة هي األكبر في الدراما
المصرية ،خالل الفترة الماضية ،قرر
رؤوف عبد العزيز مخرج مسلسل
«سيف هللا ..خالد بن الوليد» ،الدفع بأكبر
عدد من المواهب الشابة الصاعدة ،التي
وصل عددها إلى  20موهبة ،للمشاركة
في المسلسل الذي يقوم ببطولته عمرو
يوسف ،ويجسد خالله شخصية الصحابي
الجليل خالد بن الوليد.
عبد العزيز اختار هذه المواهب من بين
عدد كبير خضع لالختبار ،خالل الفترة
الماضية ،وعلى مدار أكثر من  6أشهر،
من معهد التمثيل والمهرجانات المسرحية
وورش التمثيل ،وتابع عدة أسماء رصدها
بنفسه ،وتابعها مرات في أكثر من عمل.

لينـني الـرملي
توجهات الدولة! يرفض لينين،
يخسر فرصته األولى ،ويكسب
اسمه.

المواهب المختارة لن تشارك في أدوار
ثانوية ،بل إن المخرج أسند لبعضها
أدوارا ً كبيرة للمرة األولى في الدراما
المصرية ،مراهنا ً على أن المسلسل
سيكون بداية تحولها إلى نجوم.
«سيف هللا» ،هو المسلسل الديني
األضخم خالل الفترة المقبلة ،ويشارك في
بطولته عدد كبير من النجوم إلى جانب
عمرو يوسف ،منهم يوسف شعبان،
محسن محيي الدين ،سوسن بدر ،رانيا
يوسف ،أحمد خالد صالح ،رانيا محمود
ياسين ،ورشدي الشامي.
العمل سيناريو وحوار إسالم حافظ عن
كتاب «عبقرية خالد» ،لألديب والمفكر
عباس العقاد.

•محمد طلبة رضوان

يعرف كثيرون أن لينين الرملي
هو مؤلف أهم مسرحيات محمد
صبحي ،لكن أحدا ال يعرف أن
لينين هو صانع نجومية صبحي،
ذلك ألنه ال يقول .لم يكن لينين
من ذلك الصنف من الكتاب الذين
يختالون بما قدّموا .كان يكتب
ويترك كتاباته لتتحدّث .رهانه
إبداعه ،ال تسويقه له .ليس صبحي
وحده ،فؤاد المهندس ،عادل
إمام ،سمير غانم ،إسعاد يونس،
نجوم مصر األوائل في الكوميديا
مدينون له بنقال ٍ
ت فني ٍة هامة في
حيواتهم“ .انتهى الدرس يا غبي”
هي بطولة صبحي األولى ،كتبها
لينين ،رأى صبحي على الورق،
ر ّ
شحه ،صبحي وقتها نصف
مشهور ،رفض المنتج ور ّ
شح
محمد عوض ،نجم الشباك ،وأسند
لصبحي دور “سنّيد” ،وافق
صبحي واعتبرها فرصة ،رفض
وأصر على اختياره ،وهدّد
لينين،
ّ
باالنسحاب ،رضخ المنتج ،صعد
صبحي إلى دور البطولة ،ولم
ينزل.

ال تو ّجه شخصياته .شخصياتُه
منا ،تنطق بلغتنا ،تحمل ما نحمل،
آالما وأفراحا .لينين يتحايل على
الجمهور أيضا ،ويصل إليه بخبثه
النبيل ،ووعيه المرعب .معادلة
لينين هي التي يبحث عنها كل
كاتب حقيقي ،ليس في المسرح
وحده ،بل في كل فنون الكتابة.
كيف تصل إلى الناس من دون
تنازل ،كيف تهرب من حفرة
النخبوية ،وال تسقط في بالوعة
الشعبوية؟ ُ
شغل لينين يجيب،
أفكارا
يحمل
تجاري،
مسرح
ً
وقيمة ،وال يخرب بيت المنتج.
كوميدي ،ال يتوقف فيه الجمهور
عن الضحك .جاد ،ال يتوقف فيه
الجمهور عن التفكير .خالد ،ال
يتوقف عند جيل ،أو حقبة ،أو
مرحلة“ .مسرح وجهة نظر”،
هكذا أسميه .قدّم لينين مع محمد
صبحي عالمات ،أبرزها أنت
حر ،تخاريف ،وجهة نظر،
ثالثيته الرائعة“ .أنت حر” ال
تزال ممنوعة من العرض ،تناقش
سؤال الحرية ،بسهول ٍة ال تخلو
من عمق ،وكوميديا تخلو تما ًما
من اإلسفاف.

فتمر المسرحية من ثقوب رقيب
ّ
حسني مبارك ،لكن لينين يتحايل
على الرقيب ،ومبارك ،بل وعلى
المشاهد نفسه ،ويصبّ في قالب
“سقيل الندمان” حاكم جزيرة
أنتيكا شخصية كل مستبدّ عربي،
يقف ،في دهاء فني نادر ،على
المشتركات بين كل المستبدّين،
غرورهم ،وجهلهم ،وانعدام
أخالقهم ،وانتهازيتهم ،واحتقارهم
شعوبهم ،واحتقارهم حاشيتهم،
وتآمرهم على أقرب الناس إليهم
من أجل سلطتهم .ال يوجد مواطن
عربي ،من المحيط إلى الخليج،
لم ير حاكمه في “سقيل” .أما
“وجهة نظر” فهي المسرحية
التي يفهمها ناقد المسرح ،ويفهمها
عامل البوفيه في المسرح .كالهما
يفهم ،كالهما يضحك ،كالهما
يستمتع ،كالهما يفكر ،كالهما
مرات
يعيد المشاهدة واالكتشاف ّ
ومرات.
ّ

رحل لينين الرملي ،الكاتب
والمؤلف المسرحي الكبير .مواليد
أربعينيات القرن الماضي ،جيل
ثورة يوليو .أبوه فتحي الرملي،
صحافي ،يساري ،س ّماه لينين،
وسمى شقيقه ستالين .والدته
أيضا كاتبة .تأثر ببيته ،ال شك،
لكنه كان مختلفا .أبوه شيوعي
ال يحب جمال عبد الناصر ،أما
هو فيحبّه .يحاول أبوه إقناعه بأن
عبد الناصر ديكتاتور ،فيرفض.
أجهزة عبد الناصر تقنعه في
ما بعد .يعيش لينين هاربا ً من
ال تكفي مساحة المقال الستيعاب
لينين ،وال أظن الحياة كانت كافيةً
الرقابة ،متحايال عليها ،رقابة
المصنّفات الفنية ،رقابة المنتجين،
الستيعاب موهبته .نجح لينين في
رقابة المخرجين ،رقابة النجوم،
اإلفالت من سلطة الرقيب طوال
هاربا بالمواجهة ،والتحايل ،ال
حياته .واآلن يرحل ،باحثا عن
بالتراجع .في بداياته ،تتوسط أمه
اسمه في سموا ٍ
ت بال رقابة ،حيث
لدى صالح جاهين ،لينشر قصص
أفلتت “تخاريف” وعرضت .رحمة هللا الواسعة ،وأنواره ،ألف
ابنها في مجلة صباح الخير .كان لينين يساريا في أفكاره ،في الفصل الثالث ،يتناول لينين رحمة ونور ،وإلى لقاء.
جاهين يوافق ،تعجبه القصص ،إنسانيا في فنه ،ال يصرخ ،ال شخصية المستبد ،يتمثّل صبحي
•كاتب وشاعر مصري
إال أنه يشترط على الكاتب تغيير يزعق ،ال يعتلي المنبر مب ّ
شرا شخصية أنور السادات ،ويشير
•(العربي الجديد) لندن
اسمه ،فهو اسم شيوعي ،ضد بأيديولوجيته .أفكاره تو ّجهه ،لكنها إلى تفصيلة في كالمه ولزماته،
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أحالم الحب المستحيلة

•بانة القاسم
قالت له :حينما حضرت لتحبني ،لم تكن تدري
أنك تورطت حقا في هذا الحب ،ألن عليك
أن تملك قلبا كبيرا ولم أكن أدري أنك تملك
قلبا كبيرا ولم أكن أدري أني تورطت في هذا
القلب األكبر .كان عليك (حينما تحبني) أن
تحب مدينتي وشعبي ،أن تلعب في األزقة مع
األطفال كل ألعابهم وتنطنط مع الفتيات فوق
الحبل .كان عليك أن تنشر الغسيل صباحا مع
األمهات وتدخل إلى مطابخهن ،تربي أطفالهن
ثم تحفظ كل األغنيات التي تسافر إلى دنيا النوم
لتحضره سريعا وكل القصص التي تنتصر
فيها ليلى على الذئب ،واألرانب على الثعلب.
كان عليك أن ترحل إلى الحقول لتزرع أرضها
مع الرجال وتعرق مثلهم وتحب مثلهم األرض
وتتعلم أال تقايض عليها بأموال الدنيا .كان
عليك ان تدخل من مسام القلوب لتفهم الحب،
لتعرف لماذا يحب البشر لتفهم الحب ،لتعرف
لماذا يحب البشر وكيف يقلب الحب نفوسهم
ويعزقها ،ليعرضها للشمس والهواء فتتجدّد
روحها ودماؤها كل يوم وتصبح أكثر طهرا.

السمكة بالماء لتبرر لنفسك جهلك لغاتهما.
قررت أن تحبني كان عليك أن تربط
حينما ّ
مدينة بمدينة ،وتزاوج سماء بأخرى...كان
عليك أن تعي أن واحد زائد واحد يساوي
وطنًا ،وأنت ما كان ينقص وطني .كان عليك
أن تكون رجال يحمل إرث كل رجال القبيلة،
وكل حلمهم وعقلهم وكرمهم .كان عليك ان
تدرك أني متطلبة في مسألة الرجولة وال أقبل
التهادن فيها ،وأني حللت معناها إلى ألف صفة
عليك أن تمتلكها جميعا .تعلمت من شعبي الذي
يقاتل بعيونه لينال حقه في الوجود ،أال اساوم
في حقوقي .وحقي فيك رجولة تحت جلدك،
بين مسامك ،وفي عينيك .هو كل الحب إن
استطعته  ...كل الحب ودون مساومات .حينما
توجب عليك أن تشبه
ّ
قررت أن تدخل عالمي َ
األرض في االتساع ،في كرم العطاء .وفلسفة
تقرر أن تحبني ...لقد ساقك
العطاء .وأنت لم ّ
ي قدر يحبني .ربما ألنك جئت تشبهني ،تشبه
إل ّ
لوني ،تشبه أبناء وطني ،تشبه روحي ،أو ألنك
جئت رجالً بمقاييس أكثر للرجولة نسيت أن
أضعها في حساباتي ،أو لم اكن أفهمها قبال.
صص لك في
جئت أكبر من المكان المخ ّ
نفسي ،أو أكبر مما أحتمل أن أحب.

قال لها :أنت امرأة تهوى األدب ،تلف الكلمات
وتطوقني حتى أكاد أختنق وأنا
جدائل حولي
ّ
أفسر وأحلل .وما زلت أبحث كل يوم في
مرآتي عن هذا البطل الخرافي الذي تغدقين
عليه كل الصفات الخارقة وال أجده أبدا .لقد
كان عليك أن تحب طيور مدينتي وتبرر لها أحببت كلماتك في وصفي حتى بت أتق ّمص
الطيران ،وتحب أزهارها وتفهم لغة العبير .ذلك الرجل الكامل الذي يلعب مع األطفال
كان عليك أال تتهم العصفور بالتغريد وال ويساعد النساء في العمل ثم يرحل إلى الحقول

ليزرع أرض الرجال ويتعلم منهم
بأي ثمن ...أحببته
كيف ال يساوم عليها َ
حتى أضعت معالمي ونسيت أخالقي وصرت
أريد أن أكون في اتساع أدوات الطبيعة كالبحر
دون ثورة ،أو األرض دون زالزل...خدعتني
ي أن
كلماتك أيتها الجنية الكاتبة حتى صار عل ّ
أبحث عن ذاتي بين أوراقك وأقالمك وخياالتك.
كنت رجال يعيش ويحب ويأكل ويتنفس
ويغضب ويثور...ثم يذهب للنوم وينسى
ما حدث ،ولكنني بعدما عرفت طعم األدب
من شفتيك صرت أحاول أن أكون كالرجل
الذي تحبين بال ثورة والغضب وال نزق...
أكثر حبا كما تريدين ،ولكني ضيّعت نفسي.
قال لها :لقد أحببت األدب ولم تحبيني .واليوم
كان على األدب أو الحب أن يحسم األمر كما
تقول أحالم مستغانمي (التي قرأتها ألجلك).
فإما تقبلين بي رجال يلبس ثياب البشر ،وإال
فابحثي عن رجل يعيش بين دفتي كتاب .قالت
له :الحب في مدينتي خط أحمر بلون الخطر.
ال بوصلة في أرضه ،والنبض وحده ال يوصل
إلى األمان .فاعذر كلماتي البريئة التي اردت
أن تقول “ :فقط كن أمينا على قلبي ،في عالم
تضيع فيه القلوب” .قال لها :تعالي يا صديقة
الخيال إلى عالم يحاول أن يتنفس هواء نقيا،
قبل أن يبيعوا له هواءه .أنزليني إلى أرض من
تراب تختنق روحها رويدا رويدا...ثم أمسكي
يدًا حقيقية وطالبيها بالحب كما تريدين .سار
االثنان في طريق طويل ،وتالصقت أيديهما ثم
 ....تالشت كل الكلمات.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو
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فنانون سوريون على منابر المهرجانات:

رسائل للعالم عن مأساة بلدهم
لم تكن المهرجانات الفنية يو ًما مجرد مكان إلحياء
الحفالت أو تقديم الجوائز ،بل لطالما كانت منصة
يعبر فيها الفنانون عن دعمهم للقضايا التي يؤمنون
بها ،سواء كانت إنسانية أو سياسية أو اجتماعية...
في ما يلي أبرز ما قاله الفنانون السوريون عن
الثورة وما يعصف في بلدهم ،في المهرجانات:

المخرجة وعد الخطيب
حصدت المخرجة السورية وعد الخطيب أخيراً،
جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز
األكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون
“بافتا” ،عن فيلمها “إلى سما” ،وأهدتها لـ
“السوريين العظماء الذين ما زالوا يعانون حتى
اللحظة” .وقالت“ :بينما أتحدث إليكم في هذه
اللحظة ،ما زال الوضع في سورية سيئًا للغاية ،وما
زال هنالك حوالي  3.5ماليين مدني يتعرضون
للقصف ،هؤالء الناس في إدلب يجب أن يسمعوا
أصواتكم ،ويعرفوا ّ
أن بريطانيا العظيمة لن تسمح
بحدوث هذا مجددًا”.

المخرج فراس فياض
فاز المخرج السوري فراس فياض ،بالجائزة
العالمية للجنة التحكيم الكبرى في مهرجان صندانس
السينمائي ،عن فيلمه الوثائقي “آخر الرجال في
حلب” ،معلنًا فخره أثناء تسلمه الجائزة ،بكفاح
السوريين من أجل الحرية واإلنسانية والعدالة،
وبذلهم كل ما استطاعوه من أجل التغيير.
وأضاف“ :أثق أن الناس في أميركا قادرون على
التغيير ،وعلى الكفاح مثلما كافحنا” ،ثم أردف:
“سنتمكن من التغيير ألننا نؤمن ببعضنا ونقف
بجانب بعضنا ،وألننا نحتاج الحرية والعدالة”.

المخرج طالل ديركي
سجّل المخرج طالل ديركي مقطع فيديو ،بعد

حصول فيلمه “العودة إلى حمص” على تنويهين
خاصين من لجنتي تحكيم ،في حفل اختتام مهرجان
شاكرا من ساهموا في
زغرب التسجيلي الدولي،
ً
تسليط الضوء على مأساة وطنه الذي ما زال
يحترق على مرأى ومسمع العالم.

السينمائي عروة نيربية
فاز فيلم “العودة إلى حمص” بالجائزة العالمية
للجنة التحكيم الكبرى في مهرجان “صندانس”
السينمائي عام  ،2014واستلم الجائزة منتجه
والمصور السينمائي عروة نيربية ،الذي أكد ّ
أن
الجائزة منحته ومنحت السوريين الذين ما زالوا
تحت الحصار ،أملاً
ّ
بأن التغيير ما زال ممكنًا،
ّ
وبأن الحصار ال بدّ أن ينتهي.
وقال“ :منحتنا الجائزة أملاً
ّ
بأن بعض الرؤساء
يمكن خلعهم ،وربما يساعد هذا على تغيير عقلية
رؤساء آخرين ،ليفعلوا شيئًا من أجل شعوبهم”.

مكسيم خليل

طالل ديركي

عروة نيربيه

وعد الخطيب

الممثل مكسيم خليل
فاز الممثل مكسيم خليل بجائزة أفضل فنان
صف أول ،عن دوره في مسلسل “روبي” ،في
حفل توزيع جوائز “موركس دور” ببيروت عام
 ،2013وأهدى الجائزة لبلده سورية وللمغيبين
قسرا والمفقودين في سجون النظام.
ً
وذكر خليل زمالءه الفنانين والمخرجين الذي
اعتقلهم النظام ،ومن بينهم زكي كورديللو وابنه
مهيار ،عدنان الزراعي وسامر رضوان وعمر
جباعي ،مؤكدًا ّ
أن الكثيرين خاضوا تجربة
وخص
االعتقال من مختلف طبقات المجتمع،
ّ
بالذكر العمال والفالحين وصغار الكسبة.
وأضاف“ :مكان هؤالء الناس ليس في المعتقالت،
بل في الضوء على أرض سورية ،ألنهم هم
سورية ،وهذه الجائزة أهديها لبلدي سورية”.

الفيلم “إلى سما”

فيلم “العودة إلى حمص”

“دفـاتـر الملـح” لـ هيفـاء زنكـنة :روايتـهن ّ
ضـد القمـع
ش ّكلت ذاكرة المرأة في مقاومتها آللة الحرب والقمع هاجسا ً أساسيا ً في
أعمال الكاتبة العراقية هيفاء زنكنة ( ،)1950حيث ساءلت واقع نساء
بالدها في كتابها “مدينة األرامل :المرأة العراقية في مسيرة التحرير”
عبر مزجها بين سيرتها الشخصية وشهادات من واجهن محن العراق
وأزماته في القرن الماضي والتي انتهت باألحتالل األميركي.
في مسار مواز ،قدّمت كتابا ً آخر بعنوان “حفلة لثائرة ـ فلسطينيات يكتبن
محررات خضعن لألسر واالعتقال في
الحياة” تض ّمن كتابات ألسيرات
ّ
سجون االحتالل اإلسرائيلي ،هن :نادية الخياط ،وأمان نافع ،وإيمان
غزاوي ،وآية كميل بايض ،وختام خطاب ،ومي الغصين ،ونور بورهان،
والشاعرة روز شوملي مصلح.
“دفاتر الملح :تونسيات عن تجربة السجن السياسي” عنوان الكتاب
الذي أعدّته زنكنة ،وصدر العام الماضي عن منشورات “كلمة” بإشراف
“المركز الدولي للعدالة االنتقالية” وبتعاون مع “جامعة بيرمنغهام”،
ّ
وتنظم “جمعيّة تونسيّات” و”رابطة تونس للثقافة والتعدّد” أمسية لمناقشته
في “بلدية باردو” بالقرب من تونس العاصمة.
اشتمل الكتاب على شهادات لمعتقالت سياسيات تونسيات في زمن
بورقيبة وبن علي ،صدّرت له صاحبة “نساء على سفر” بتمهيد تحت
عنوان “الكتابة اإلبداعية ..نسيج السجن غير المرئي” تروي فيها قصة
العمل منطلقة من فكرة بسيطة مفادها “أن تكتب النساء قصصهن بأنفسهن

وال يُكتفى بما يكتب عنهن بالنيابة”.
ً
وأشارت زنكنة إلى أن “صمت السجينة السياسية يبقى رهينا بذات
قسرا عليها؛ بين حياة المعتقل وحياة الحرية
التضاد الذي فرض
ً
بعده ،وما يتبعها من خوف واضطرابات عميقا ً تحفر أثرها في نفسية
“المعتقلة السابقة” ،وشوق الرجوع من بعد قطيعة االعتقال إلى إعادة
بناء عالقاتها االجتماعية على واقعه .تختار الصمت كي تبقى بعيدة عن
الشبهة ،تختار الصمت كي تخرج من الحالة االستثنائية؛ أن صوتها
رمى بها في غياهب المعتقل”.
كما كتب المقدمة الكاتب واألكاديمي التونسي شكري المبخوت تحت
عنوان “فتح أرشيف الوجع التونسي” ،كما وضعت سلوى القنطري
مقدمة أخرى بعنوان “أصوات الذاكرة” ،وتحدثّث سبع عشرة امراة
في الكتاب عن تجاربهن مع الدكتاتورية.
يتألّف الكتاب من ثالثة أجزاء هي “ها أنا أرى” ،و”كل هذا وأنا
أتوق إلى النهار” و”شهادة :تونس بألوانها” ،إضافة إلى ال ُملحق
الذي يتض ّمن المساهمين في هذا اإلصدار وتعريفات تفصيلية دقيقة
بـ “المنشور  ،”108و”العقوبة اإلدارية” ،ومفدردة “القُفّة” التي تد ّل
معان متعدّدة.
إلى
ٍ
•تونس  -العربي الجديد

مع تسارع انتشاره ..أسئلة وأجوبة عن فيروس كورونا المستجد
يواصل فيروس كورونا المستجد الذي انطلق
من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي،
توسيع رقعة انتشاره حول العالم ليتجاوز عدد
ضحاياه  80ألفا بين المصابين وأكثر من 2600
ممن خسروا معركتهم مع المرض ،في حين
رجحت منظمة الصحة العالمية أن يصبح وباء
عالميا ،ودعت لالستعداد للتعامل معه.

ما هو فيروس كوفيد 19-؟
المرض يسببه فيروس واحد من عائلة كبرى
من فيروسات كورونا المسؤولة عن أمراض
كالرشح العادي ،لكن لم تتم مواجهته من قبل.
وعلى غرار فيروسات كورونا األخرى ،فإن
كوفيد -19مصدره حيوانات.
وكان كثير ممن أصيبوا في بداية ظهور
المرض ،ممن يعملون في سوق للحيونات
البحرية وسط ووهان أو ممن كانوا يترددون
عليه كثيرا.

ما هي أعراض هذا الفيروس؟
يمكن للفيروس أن يسبب التهابا رئويا .وقال
من أصيبوا به إنهم عانوا من السعال والحمى
وصعوبات في التنفس .وفي الحاالت الحادة،
يمكن تعرض المصاب لفشل أعضاء في جسمه.
وبما أن المرض التهاب رئوي فيروسي ،فإن
المضادات الحيوية غير مجدية لمحاربته ،كما أن
أدوية اإلنفلونزا المتوفرة لن تعمل على مقاومته.
أما التعافي منه ،فيعتمد على قوة جهاز المناعة
لدى الفرد .وكانت صحة كثير ممن حصد
المرض أرواحهم ،ضعيفة أصال.

هل يجب زيارة الطبيب بسبب سعال؟
ينصح مسؤولو الصحة األشخاص الذين قاموا
بزيارات إلى الصين القارية  -تايالند ،اليابان،
كوريا الجنوبية ،هونغ كونغ ،تايوان ،سنغافورة،
ماليزيا وماكاو  -خالل األيام الـ 14األخيرة
ويعانون من سعال أو حمى أو ضيق تنفس ،على
البقاء في المنزل واالتصال بالجهات المعنية،
حتى لو كانت األعراض خفيفة.

هل ينتقل الفيروس من شخص آلخر؟
نعم .فقد أكدت لجنة الصحة الوطنية في الصين
انتقال العدوى من إنسان إلى آخر ،وكانت هناك
حاالت انتقال من هذا القبيل في أماكن أخرى.

مناطق االنتشار والضحايا
اعتبارا من  25فبراير ،تأثر من تفشي المرض
أكثر من  80ألف شخص حول العالم .وسجلت
الصين القارية أعلى نسبة في الضحايا مع وصول
عدد الوفيات إلى  2663بين  77ألفا و 658حالة
إصابة .وكان معظم هؤالء في مقاطعة هوباي،
بؤرة الوباء الواقعة وسط البالد .وتعافى أكثر من

 12ألف مصاب في الصين بشكل كامل.
وبعد الصين ،سرعان ما وصل الوباء إلى
 30بلدا على األقل .وتشمل الدول األكثر تأثرا
بكورونا ،إيران التي توفي فيها  16شخصا بعد
أيام على تشخيصهم فيما وصل عدد اإلصابات
إلى  95حتى الثالثاء.
اليابان شهدت أربع وفيات و 850إصابة691 ،
منها في السفينة السياحية “دايموند برنسيس”
الخاضعة إلجراءات حجر والراسية في ميناء
يوكوهاما جنوب طوكيو.
كوريا الجنوبية أعلنت وفاة ثمانية أشخاص
وإصابة  893بكورونا المستجد ،فيما أكدت
إيطاليا وجود  229حالة إصابة وسبع وفيات.
لماذا يعد كوفيد -19أسوأ من اإلنفلونزا العادية؟
ليس معروفا بعد مدى خطورة فيروس كورونا
المستجد ،ولن تتسنى معرفة ذلك إلى حين توفر
مزيد من البيانات .معدل الوفيات في بؤرة
المرض في هوباي تبلغ  2في المئة لكنها تقل
في المناطق األخرى ،وفق صحيفة الغارديان
البريطانية.
وعلى سبيل المقارنة ،عادة ما يكون معدل
الوفيات الناجمة عن األنفلونزا الموسمية أقل من
 1في المئة ،ويعتقد أنه يؤدي إلى وفاة حوالي
 400ألف شخص سنويا على مستوى العالم.
وتجدر اإلشارة إلى أن معدل الوفيات المترتبة

الصينية ،إال أن ذلك لم يكن تطورا غير متوقع.
وتعرف منظمة الصحة الوباء بأنه “انتشار
مرض بشكل سريع في مكان محدد” ،أما الوباء
العالمي (الجائحة) فهو “انتشار الوباء بشكل
سريع حول العالم”.

عن متالزمة التهاب الجهاز التنفسي الحاد
(سارس) ،تجاوز الـ 10في المئة.
وكانت الصين في  2002و 2003منشأ لوباء
سارس ،الذي أودى بحياة حوالي  650شخصا
في البالد بما في ذلك هونغ كونغ .وقال الرئيس
الصيني في اآلونة األخيرة ،إنه بالمقارنة مع
سارس“ ،يبدو أن كوفيد -19تصعب الوقاية منه
والسيطرة عليه”.
ومن التفاصيل الغامضة حول الفيروس ،هي
“كم هو معد” .وعلى عكس اإلنفلونزا ،ال يوجد
أي لقاح ضد كورونا المستجد ما يجعل مقاومته
صعبة للمسنين ومن يعانون من مشاكل في
التنفس أو في المناعة.

ويجب أن يكون المرض معديا لتحقيق شروط
وصفه بالوباء ،فانتشار النوبات القلبية مثال
ال يعد وباء ،كما إن وصف الوباء ال يعني
بالضرورة أن المرض فتاك أو أنه سيوقع الكثير
من الضحايا.

ومن الخطوات المهمة للوقاية من المرض،
غسل اليدين بالماء والصابون وتجنب االختالط
بأفراد آخرين إذا شعر الشخص أنه مريض.
ويعد تلقي لقاح اإلنفلوانزا الموسمية خطوة جيدة
أيضا لتقليص الضغط على السلطات الصحية إذا
ما تطور المرض ليصبح وباء أوسع.

وفي  24فبراير ،دعت منظمة الصحة العالم
إلى االستعداد لـ”وباء عالمي محتمل” فبسبب
تفشي كورونا ،وطالبت بأن تبذل الدول مزيدا
من الجهود الحتواء انتشاره .وكانت المنظمة قد
أعلنت المرض في نهاية يناير “طارئا صحيا
عاما يثير قلقا عالميا”.

هل أصبح كوفيد  19 -وباء عالميا؟

وحذر خبراء من أن “كوفيد ،”-19سينتشر
على األرجح بسهولة أشبه بطريقة انتشار
اإلنفلونزا الموسمية العادية.

كال .الوباء العالمي هو التسمية التي تطلقها
منظمة الصحة العالمية على مرض ينتشر حول
العالم .وفيما انتشر الفيروس خارج الحدود

الفرق بين الوباء و”الجائحة”

•المصدر  :قناة (الحرة) واشنطن
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•د .قيس أبوطه

شرحنا في العدد السابق أهمية هذه والبكتيريا
المفيدة التي تعيش في أمعائنا ،وشرحنا ان
أمعاء الشخص الواحد تحتوي على عدة باليين
منها ،وتعادل  %2من وزن الجسم ،وشرحنا
عضوا جديدًا يضاف الى
أن العلماء يعتبرونها
ً
أعضاء الجسم.
واليوم نكمل هذا الموضوع ونتعرف على
معاني بروبيوتيك و بري بايوتيك
و سين بيوتيك.
بروبيوتيك :هي البكتيريا المفيدة التي يمكن
أن نتناولها من بعض األطعمة ،وأهمها اللبن
الرائب او الزبادي ،واللبن المخيض او كفر،
ومعظم األجبان ،والمخلالت.
وهي ايضا ً البكتيريا الحية التي استطاعت
شركات األدوية تصنيعها وبيعها في كبسوالت
او مشروبات ،شرط أن تبقى حية طيلة مدة
صالحية هذه الكبسوالت ،كما اجتهدت هذه
الشركات في ان تضع اكثر من نوع من انواع
هذه البكتيريا وبأعداد مناسبة لكي تستطيع ان
تؤدي فوائد معينة للجهاز الهضمي وقوة دافعة
للبكتيريا المفيدة.
بري بايوتيك :هي األطعمة التي تقوي حيوية
البكتيريا في األمعاء .وننصح تناولها يوميا.
أهم هذه األطعمة هي:
	•األطعمة الغنية باأللياف الطبيعية كالفواكه و
الخضار وخاصة الموز والتين والبلح والبطيخ..
وكذلك البروكلي واألسبرغس والخس…
	•الحبوب والبقول ،مثل الحمص والفول
والعدس والفاصوليا…
	•البصل والثوم،
	•األطعمة المحتوية على الكوالجين مثل

الفطر او المشروم ،شوربة مرقة العظم وسمك
السالمون.
	•الشاي األخضر،
	•الشوكوالتة الداكنة او الغامقة التي تحتوي
على نسبة قليلة من السكر،
	•المكسرات وخاصة الجوز او عين الجمل
كما يعرف في بعض البالد العربية.
	•اما األطعمة التي تضعف البكتيريا المفيدة
هي األطعمة الغنية بالسكر والمحليات،
والنشويات البسيطة ،واألطعمة الغنية بالدهون
المشبعة مثل الزبدة والسمن الحيواني.
سين بايوتيك :هي تناول البروبيوتيك
والبريبيوتيك في الوقت نفسه ،و ذلك لالستفادة
القصوى.
بعض األنواع من الكبسوالت الموجودة في
األسواق تحتوي على البكتيريا المفيدة وعلى
مواد مغذية لهذه البكتيريا.
ماذا يضعف البكتيريا المفيدة؟

بعض األدوية ،وأكثرها تداوال هي المضادات
الحيوية .واألدوية التي تضعف جهاز المناعة
مثل الكورتيزون ،وأدوية األورام الخبيثة..
التوتر والقلق واالكتئاب
المبالغة في شرب الكحول ،واإلدمان
السفر ،ألنه في السفر تتغير مواعيد وأنواع
األطعمة ،والبكتيريا تحتاج الى وقت لكي تتعود
على النظام الجديد ،وهذا يحدث مع كثير من
الناس مما يسبب ما يعرف بإسهال السفر.
دراسات مهمة:
إن الدراسات واألبحاث في هذا الموضوع
كثيرة جداً ،معظمها تجرى على حيوانات
التجارب ،والقليل منها يجرى على اإلنسان،
نشرت نتائج بعض هذه األبحاث ،وبعضها لم
ينت ِه بعد…
أما التجربة الناجحة التي فتحت شهية الباحثين
والتي أجراها وليم دي فوس من جامعة هلسنكي
في فنلندا قبل عشرة أعوام ،انه زرع او نقل
بكتيريا مستخلصة من براز شخص سليم وال

يعاني من اي مرض الى مريض مصاب
بالتهاب خطير في أمعائه سببته جرثومة عنيدة
وهي كلوستريديوم ديفيسيل .بعد عدة أيام شفي
المريض ،وتكررت هذه التجربة على مرضى
مشابهين بنجاح .هذه التجربة  -او باألحرى
(زراعة البراز)  -تعتبر أول تجربة في هذا
المضمار.
أود أن أذكر دراسة من جامعة اكسفورد
بإشراف الدكتورة كاترين جونسون والتي
نشرت في شهر مارس العام الماضي .درست
أنواع البكتيريا السائدة الموجودة في عدد كبير
من أطفال يعانون من مرض التوحد والحظت
ان البكتيريا السائدة عندهم هي اكرمانسيا،
والكتوكوكاس ،واوسيولوسبيفا .إن هذا البحث
قد يساعد في التشخيص المبكر لمرض التوحد
و كذلك لعالجه ،هذا المرض الذي ال يزال
يحير األطباء حتى اليوم.
أما الدراسة الثانية ،فقد اجريت في جامعة
واشنطن ونشرت نتائجها في شهر سبتمبر
الماضي حيث تم دراسة األنواع المختلفة من
البكتيريا الموجودة عند عدد كبير من الناس
على مدى عدة سنوات ،وكان يعاد تحليل
البراز لمعرفة ما يستجد على أنواع البكتيريا
عند حدوث اي مرض او اي تغيير في صحة
أحد المشاركين في الدراسة .وهذا سوف يعطي
فكرة للباحثين ولالطباء لتشخيص وعالج
بعض األمراض مستقبالً.
ان النتائج المبهرة لهذه الدراسات واألبحاث
والنتائج فتحت أعين و شهية الشركات
المصنعة لألدوية لكي تتسابق وتنتج ما يسمى
بروبيوتيك و سين بايوتيك .وعملت لها حمالت
دعاية وتسويق غير مسبوقة… تأملوا معي هذه
األرقام:
في عام  1915بلغت مبيعات بروبيوتيك في
أمريكا  2بليون دوالر ،اما اليوم فإن التقديرات
تقول إن حجم هذه الصناعة وصل الى 50
بليوناً .أما في آسيا فقد بلغت  15بليوناً.
السؤال المهم هو :هل من الضروري تناول
البروبيوتيك؟
لإلجابة على هذا السؤآل أرجو أن تتابعوه في
العدد القادم من البالد.
•
(البالد)

طبيب متقاعد من اسرة جريدة
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• د .خالد الخيري اﻻدريسي
مرت بمخيلتي ذكريات تمتد على مدى ستة
عقود ،وعلى وجه التحديد من سنة،1964 ،
عندما كنت اعمل طبيبا مقيما ()Resident
في قسم امراض القلب في مستشفى كلية الطب.
يومها (بالمقارنة بما لدينا اﻻن) كنا نعمل في
صحراء علمية جرداء ،ال عدة وﻻ عتاد لدينا وﻻ
دواء .كنا نعوم في محيط من امراض روماتيزم
القلب المزمن والقليل من مرضى شرايين القلب.
كنا نقتل وقتنا ونتجاوز قلة حيلتنا نقاشا وكالما.
ليس لدينا ما نقدمه للمريض اﻻ الدعاء.
كنا نتفاخر بدقة كل منا في سماع اعراض
مرض قلب وتشخيص حالة ذلك المريض
ونسهب في الوصف .لم يك لدينا غير السماعة
الطبية وجهاز ضغط الدم وجهاز بدائي لتخطيط
كهرباء القلب.
كان طب القلب عبارة عن “علم سماع
اﻻصوات” “ ”Audiologyليس اﻻ .لم يك
الحال خارج مصر (اوروبا وامريكا) بأفضل
منها بكثير .في لندن -انجلترا ،بدأ الدكتور بول
وود اﻻسترالي بتحديث خدمات القلب في أواخر
الخمسينيات في”المستشفى الوطني ألمراض
القلب” “”National Heart Hospital
واقتنى لنفسه غرفة (بدائية) لقسطرة القلب
(موجودة حاليا في المتحف الطبي في مستشفى
برمبتون في مدينة لندن).
اقتصر فيها على دراسة الناحية اليمنى من
القلب ،حيث كان ممنوعا اجراء ذلك الفحص
على الناحية اليسرى للقلب ومرضى شرايين
القلب (السبب اﻻول والرئيس لقسطرة القلب
في يومنا هذا) .كما بدأ جراحو الصدر ( بعد
ان ضرب الكساد عملهم) االهتمام في جراحة
“القلب المغلق” “.”Closed Heart Surgery
بدأ لورد بروك في لندن ومستر لوجان في ادنبره
في اجراء العمليات.
توالت اﻻختراعات والقفزات العلمية (والفضل
فيها للمهندسين) العمالقة التي اوصلتنا الى ما
نحن عليه اﻻن.
اﻻن ،مريض جلطة القلب المشرف على الموت
يخرج من المستشفى بعد  48ساعة على اﻻكثر
على قدميه مشافى معافى .وفي معظم الحاالت
يخرج المريض العادي بعد ست ساعات على
قدميه مشافى معافى.
كل هذا بفضل التطور المذهل في وسائل
التشخيص والعالج.
قسطرة القلب
قسطرة القلب هي انبوبة من نوع خاص من
النسيج المسموح ادخاله في الدورة الدموية.
تظهر في الصورة مجموعة من قساطر
القلب ،كلها مصنوعة جميعها من مادة واحدة
وهي “بوليمر” اي مركب كيماوي من عدة
مواد ( سيليكون،نايلون ،مطاط ،بولييوريثين
تيرافثاليت”،ب ي ت” “ ،”PETالتكس االستك
حراري .اﻻختالف بين قسطرة واخرى هي في

تكوين الطرف األعلى للقسطرة ( The curve
 .)of the distal endوكل قسطره اطلق عليها
اسم مخترعها للغرض المخصصة له.
استعمل الفراعنة فكرة القسطرة قبل 4000
سنه لعالج االحتباس البولي لدى مرضى
تضخم البروستاتا .وتوالت من بعدها وتشعبت
استعماالت القسطرة في الجهاز البولي والهضمي
والتنفسي واخيرا القلب والشرايين.
في سنة  1929انتبه طبيب الماني جراح يدعى
“فيرنر فورسمان” “Werner Forrsmann
“ .الذي توفي سنة  1979في ميونخ.
انواع مختلفة من قساطر القلب

فيرنر فورسمان
يعمل في قسم الطوارئ في مستشفى برلين
اثناء تشريح الموتي الذين اجريت لهم عملية
انعاش قلبي رئوي “Cardiopulmonary
 Resuscitationفي قسم الطوارئ ،الى وجود
نزيف من القلب ( في غشاء التامور) .بسبب
حقن مادة اﻻدريناين بواسطة ابرة طويله من
خالل جدار الصدر.من هنا ،فكر في ادخال
انبوبة بالستيكية في الوريد لتصل الى القلب ومن
خاللها تحقن مادة اﻻدرينالين.
أجرى التجربة على نفسه ،وعندما نجحت،
رقص فرحا ،وطار الى رئيسه يبلغه الخبر.
عنفه ذلك الرئيس وعاقبه بنقله الى مستشفى
قروي .سمع اﻻطباء اﻻسبان والفرنسيون
واﻻنجليز واﻻمريكان بالنبأ ،بدأت اﻻبحاث
واستمر الحال على ما هو عليه حتى طلع علينا
الدكتور اﻻمريكي “اندريه كورناند” “Andre
 ”Cournandسنة  1948مدعيا انه صاحب
فكرة قسطرة القلب ورشحته بالده لجائزة نوبل
في الطب.
استشاط غضبا الدكتور اﻻنجليزي “جراهام
جونسون” “ ”Graham Johnsonوبحث عن
فورسمان واظهر الحقيقة فقسمت جائزة نوبل
بينه وبين د كورناند.

اندريه كورناند

فيرنر فورسمان

اندريه كورناند
فحص قسطرة القلب هو اجراء تشخيصي
يتم عن طريق ادخال انبوبة خاصة الى الدورة
الدموية ثم القلب يمينا او يسارا عن طريق الوريد
في الحالة اﻻولى والشريان في الحالة الثانية.
د .شارلز دوتر
اطلق اصطالح “إجراء هجومي” “Invasive
 ”Procedureعلى هذا اﻻجراء بالمقارنه
بالفحوص الالهجوميه مثل تخطيط القلب،
واﻻيكوجارديوجرفي ،وتصوير االشعه العادي.
بقي الحال على ما هو عليه (إجراء الفحص
للجانب اﻻيمن من القلب فقط) الى سنة . 1964

د شارلز دوتر

د .بــرنارد لون

حين اخترع الطبيب االمريكي الليتواني اﻻصل
“برنارد لون” ““ Bernard Lownجهاز”
الصدمات الكهربائي” “ Cardioverter or
“ Defibrillator

وفتحت الباب للتطور المذهل لعالج امراض
القلب وما تالها من قفزات جبارة.

د .بــرنارد لون
كانت هذه هي القفزه العلمية المذهله التي مكنت
من اجراء قسطرة للناحية اليسرى من القلب،

•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية
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عدد اإلصـابات بفيـروس كورونا في كـندا يصـل إلى  13حـالـة
•سمير بن جعفر RCI
إيران .وهذه أول حالة انتقال الفيروس من
شخص إلى شخص في أونتاريو.
أصاب فيروس كورونا ( )COVID-19وقد أصيب مرضى أونتاريو اآلخرون أثناء
زوج إحدى المريضات المصابات بالفيروس سفرهم إلى الصين.
نفسة والتي عادت إلى كندا مؤ ّخ ًرا آتية من
إيران ،حسب سلطات الصحة العامة في وتقول الوزيرة إليوت إن أونتاريو قد
أونتاريو.
تعلمت من أزمة السارس في عام  2003وإن
وهذه هي الحالة السادسة في أونتاريو والثالثة المستشفيات في جميع أنحاء المقاطعة مستعدة
عشر في كندا.
لمواجهة “كوفيد.”19-
وحاليًّا ،يعيش الرجل ،وهو في الستينيات من
عمره  ،في عزلة طوعية في المنزل  ،حسب
السلطات.
ويقول الدكتور ديفيد ويليامز ،كبير أطبّاء
أونتاريو“ :نحن نعمل مع مصلحة الصحة
العامة في تورنتو ،وهي اآلن على اتصال دائم
مع هذا الشخص وسوف تبقى كذلك خالل
فترة العزلة”.

ولإلشارة فقد ازداد عدد حاالت اإلصابة
بفيروس كورونا في إيران في األسابيع
األخيرة .ويعتقد الخبراء أيضا عدد الحاالت
في هذا البلد أكبر من العدد المبلغ عنه.
واعترفت إيران الخميس  2-27بأن الحصيلة
قد ترتفع .وتسبب فيروس كورونا في مقتل 26
صا في إيران.
شخ ً

وزيرة الصحة في أونتاريو ،كريستين إليوت

وقال  ،هوارد نجو ،نائب الرئيس التنفيذي
لوكالة الصحة العامة في كندا األربعاء 2-26
وفي  24فبراير شباط الجاري ،التحقت المرأة  ”:لقد حان الوقت لجميع الكنديين للتفكير أكثر
بقسم االستعجاالت في مستشفى سانيبروك في في الحاجة إلى إعداد الموارد إلدارة انتشار
تورنتو بعد عودتها من إيران.
واسع النطاق للفيروس”.
وتم تسريحها من المستشفى في اليوم نفسه ،و
ال تزال في الحجر الصحي في المنزل.
وذكر مكتب وزيرة الصحة في أونتاريو،
كريستين إليوت ،أن الرجل لم يذهب إلى

ومع ذلك  ،قال إن كندا “في وضع جيد”
للتعامل مع الفيروس.
•راديو كندا الدولي  /سي بي سي

أحد المشاة يرتدي قناعًا في وسط مدينة تورنتو

“الكيتو دايت” ..ماهي وهل هي آمنة؟
•قدامة خالد
مع التقدم العلمي وتزايد البحوث المختصة في التغذية وخسارة
الوزن ،انتشر العديد من األنظمة الغذائية والحميات التي تساعد
اإلنسان في تخفيف السمنة ،وأشهرها حاليا “الكيتو دايت” ،فما هي
هذه الحمية؟ وهل هي آمنة؟ خاصة أن البعض يحذر منها.

وأوضحت أنه “حينما يتم اتباع هذه الحمية ،يحدث انقطاع
كبير لمصادر الكربوهيدرات ،وبالتالي يبدأ مخزون الجسم من
الجاليكوجين بالنفاد خالل  4 3-أيام من بدئها ،وعندها يدخل الجسم
مرحلة “إلكيتونية” ،فيلجأ للدهون المخزنة في الخاليا الدهنية إلنتاج
الطاقة ،وهنا سيتعب؛ ألن آلية الحرق اختلفت ،ويؤدي لظهور رائحة
بالفم تشبه االسيتون”.

ما هو “الكيتو دايت”

آمن ولكن

تقول اختصاصية التغذية ،آيات شطارة ،إن “الكيتو دايت هو أحد
أنواع الحمية الغذائية التي بدأ يتبعها الناس في الوقت الحالي ،وتعتمد
على أن يكون النظام الغذائي مقسما كما يلي 75 :في المئة دهون5 ،
في المئة كربوهيدرات ،والباقي من البروتينات”.
ولفتت شطارة إلى أن هذه الحمية “وضعها العلماء في األساس
لمعالجة مرضى الصرع” ،مؤكدة على أنها “ال تناسب الجميع،
بل لها شروط معينة”.
لاّ
وأهم هذه الشروط -وفق اختصاصية التغذية“ -أ يكون الشخص
ممن يعانون من مشاكل صحية في الكلى أو الكبد ،أو لديه أمراض
مزمنة مثل ارتفاع الكوليسترول والدهون الثالثية ،أو ارتفاع
ضغط الدم ،أيضا ال تصلح هذه الحمية لكبار السن أو المراهقين”.

لكن مع انتشار الحديث عن حمية “الكيتو دايت” ،وتوجيه بعض
خبراء التغذية الناس التباعها ،انتشرت تحذيرات كثيرة منها ،حيث
أشار تقرير سابق لصحيفة “اإلندبندنت” البريطانية إلى أن هذه
الحمية تؤثر على مستوى الهرمونات ،وأيضا تؤدي إلى تخفيض

آلية عمل “الكيتو دايت”
وحول آلية عمل “الكيتو دايت” ،قالت شطارة“ :يصبح اعتماد
الجسم في هذه الحمية على الدهون إلنتاج الطاقة ،بدال من
الكربوهيدرات التي هي في الوضع الطبيعي تكون المصدر
الرئيسي إلنتاج الطاقة بالجسم والقيام بالعمليات الحيوية”.

عمل الغدة الدرقية (الثايرود) ،فهل هي آمنة أم ال؟
خبيرة التغذية ،أمل حداد ،نفت أن تكون حمية “الكيتو دايت”
ضارة ،مضيفة“ :بالعكس ،هي تعدّ عالجية لبعض الحاالت المرضية
مثل الصرع وأمراض الجهاز العصبي واضطراب التوحد ،ولكن
بمحاذير وباختيار النسب المناسبة من المجموعات الغذائية”.
وحول ما إذا كانت تؤثر على مستوى بعض الهرمونات كما ذكر
تقرير الصحيفة البريطانية ،قالت حداد لـ”عربي“ :”21ال تُسبب
حمية الكيتو دايت أي خلل في مستوى الهرمونات ،بل إنها تعيد
نشاطها أكثر ،وتعمل على تنظيم مشاكل الخلل الهرموني”.
وأكدت على “أن الكيتو دايت -مثل أي حمية أخرى -لها شروط
خاصة؛ لذلك على الشخص المتابعة مع اختصاصي التغذية لحساب
الماكروز واالحتياجات الغذائية بطريقة سليمة” .بدورها ،أشارت
اختصاصية التغذية آيات شطارة إلى أن “اتباع الشخص لحمية
الكيتو دايت بشكل خاطئ ،ودون متابعة ودراسة األخصائي لها،
يشكل خطورة عليه” .موضحة هذه الخطورة بالقول“ :لو تناول
الشخص خالل الحمية كمية طعام تحتوي على كربوهيدرات،
حتى ولو كانت كميتها بسيطة ،سيخرج الجسم من المرحلة
الكيتونية ،بالتالي سيحدث تخزين وثبات للدهون المخزنة في
الخاليا ،عندها يمكن أن يزداد الوزن أضعاف ما خسره الجسم،
ما يعني اإلصابة بالسمنة المفرطة”.
وختمت حديثها بالقول“ :حمية الكيتو دايت غير ضارة ،ولكن
تكمن خطورتها إذا تم اتباعها بشكل خاطئ ،أيضا ال يصح أن
يلتزم بها كبار السن والمراهقون”.
•عربي21
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هوامش علمية

هـل يمكـن أن ينتقـل
إليــك فيـروس كـورونا
عـن طريـق األمتـعة؟

• د .محمد أمين األعظمي

علم الـحـياة الـفضائـي
يُعنى علم الحياة الفضائي Astrobiology
بنشوء األحياء ودراستها وتطورها في عوالم
أخرى غير األرض قد تكون شبيهةً بها من
حيث الظروف المناخية والفيزيائية .وتقترح
نظرية البذار الشامل  panspermiaأن الحياة
يمكن أن تكون قد ظهرت أو تظهر في أي
مكان من الفضاء وتتنقل مع الشهب والنيازك.
وتعود هذه النظرية إلى القرن الخامس قبل
الميالد .ويرى بعض الباحثين أنها تمثل هروبا ً
من مثل هذا البحث على األرض.

صخرية تكونت تحت سطح المريخ الذي
تعرض لقصف عنيف بالنيازك في بداية تكوين
المجموعة الشمسية قبل  4,0-بليون سنة 3,6
ما أدى إلى تحطم القشرة الصخرية .وقبل 16
مليون سنة اصطدم مذنب عمالق بالمريخ
فتسبب بتطاير أجزاء من قشرته ،ومن هذه
األجزاء المتطايرة الشهاب موضوع الدراسة
الذي وصل األرض بعد سباحته في الفضاء
لماليين السنين وكان وصوله إلى القطب
الجنوبي قبل حوالي  13000سنة تقريباً.

لعل البحث في نشوء الحياة على األرض
وتعثره أحيانا ً والخيال العلمي وبعض القصص
التراثية كانت أهم الدوافع وراء االهتمام بعلم
الحياة الفضائي في الفترة التي سبقت سبعينات
القرن الماضي .ولكن كارل ساغان (1996
– Carl Sagan )1934تمكن في السبعينات
من اقناع وكالة الفضاء األمريكية NASA
بأهمية دراسة المريخ ،ومن ثم وضعت هذه
الوكالة روبوتين على المريخ .وشجع اكتشاف
كواكب مشابهة لألرض خارج مجموعتنا
الشمسية كذلك دراسة الحياة الفضائية.

القت هذه الدراسة قبوال واسعاً ،لكنه لم يكن
مطلقاً .فقد ارتأى جمع من العلماء المختصين
أن دراسة نشوء الحياة على المريخ يجب أن
تُجرى هناك ،أو على األقل على عينات تجلب
وتدرس آنياً .وفي كل األحوال ال تقدم معرفتنا
بقيام حياة على المريخ شيئا ً ما لم تبين لنا كيف
نشأت.
في عام  2000سقط نيزك في كندا وعرف
بالرمز  ،ALH84001وقد وجد أنه كان
يحوي مقادير ضئيلة مما أُسمي ُكريات
عضوية .ويعتقد علماء ناسا أن هذا النيزك أو
مثي ٌل له جلب معه بعض المواد العضوية خالل
التاريخ المبكر من عمر األرض.
يفترض أصحاب هذه النظرية أن الحياة
موجودة بشك ٍل أو آخر في الفضاء كله .فقد
تم العثور على جزيئات عضوية معقدة في
المجموعة الشمسية يمكن أن تكون المواد
األولية التي نشأت منها الحياة على األرض.

كارل ساغان ()1934– 1996

 Richard Zareبدراسة أحد هذه النيازك،
وهو النيزك المعروف بالرمز .ALH84001
وكان هذا النيزك قد اكتشف عام  1984وتم
تحديد نسبته إلى المريخ عام  .1993أنهى

ومن هنا ،تسرب الشك إلى فكر الكثيرمن
الباحثين في مجال نشوء الحياة وإمكانية
نشوئها على األرض وأصبحوا يطلعون إلى
المريخ وإلى قمري ُزحل وغيرها من الكواكب
التي قد يالئم جوها وظروفها نشوء الحياة.
هناك وسائل عدة الكتشاف كواكب جديدة،
منها المباشرة ومنها غير المباشرة .وتشمل:
الوسائل المباشرة )1 :ال ُمالحظة المباشرة،
النيزك المعروف بالرمز ALH84001
 )1دراسة النيازك )2 ،القياسات الفلكية
Smithsonian Museum of Natural
(حركات ومواقع الكواكب) )3 ،سرعة
History.
الكواكب الزاوية و )4كسوف الشموس .بينما
تعتمد الوسائل غير المباشرة على )1 :السرعة
الزاوية للشموس )2 ،القياسات الفلكية و )3الفريق دراسته وأعلن نتائجه عام .1996
يزن هذا النيزك حوالي كيلوغرامين .وجد
الكسوف الشمسي.
الفريق الذي امتدت دراسته سنتين أدلة على
هناك أكثر من  6000نيزك سقطت على قيام حياة بدائية على المريخ قبل أكثر من 3,6
األرض ،منها  124نيزك مريخي فقط .وقد بليون سنة ،منها مواد عضوية معقدة ودالئل
قام فريق علمي مكلف من قبل وكالة الفضاء على نشاط حيوي بل ومن الممكن متحجرات
 NASAوجامعة ستانفورد  Stanfordمجهرية لكائنات بدائية شبيهة بالبكتريا.
 University, Palo Alto, CAبرئاسة ويقول الفريق انه يضع نتائجه في متناول
مجموعة من االختصاصيين ،وهم Dr. :المتخصصين للتحقق من الدراسة ونتائجها.
 David McKay, Dr. Everett Gibsonولكن يبرز هنا سؤال ،كيف وصل هذا النيزك
 and Kathie Thomas-Keprta ofاألرض؟
 Lockheed-Martinوأ .زير  Prof.يقول الباحثون في هذا المجال أن طبقة

كما وجد غاز الميثان في الغالف
الجوي للمشتري ووجدت جزيئات
 Glycolaldehydeقرب مركز مجرتنا
()Jes Jørgensen and Jan M. Hollis
عام  2000وفي مجموعة شمسية بعيدة عام
.2012
وفي عام  ،2009أعلنت ناسا أن العلماء
عثروا على الحامض األميني الغاليسين
 glycineعلى الجرم  Wild 2عام 2004
مما دفع أحد كبار باحثي ناسا ،وهو كارل بلجر
 ،Carl Pilcherإلى القول“ :إن العثور على
الغاليسين يدعم الرأي القائل بوجود وحدات
بناء الحياة في الفضاء ويعزز القول إن الحياة
في الفضاء شائعة وليست نادرة”.
	•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من
كتاب البالد) لندن اونتاريو

مع استمرار انتشار فيروس كورونا،
وخشية الكثير من الناس من اإلصابة
بالمرض ،وشعور البعض بالقلق من
األسطح ،والخوف من لمس الطرود
والبضائع التي يتم شحنها من الصين.
يأتي التساؤل :هل حقا فيروس كورونا
يمكن أن ينتقل عبر الطرود؟ الجواب
ببساطة :ال ،على األرجح.
تقول وكاالت الصحة الفيدرالية وخبراء
األمراض المعدية إن الفيروس ال يعيش
لفترة طويلة على األسطح أو الطرود
التي يتم شحنها ،وإنك عرضة لإلصابة
به من األشخاص فقط.
مركز السيطرة على األمراض والوقاية
منها يوضح على موقعه اإللكتروني أنه
من غير المحتمل أن تصاب بالعدوى
من فيروس كورونا عبر األسطح؛ ألن
الفيروسات ال تعيش لفترات طويلة خارج
الجسم ،هذا يعني أنه إذا تم العثور على
فيروس موجود على سطح ما فإن العمر
االفتراضي له هو “بضع ساعات”.
وألن البضائع تمر بعدة مراحل قبل
وصولها ،فهذا يجعل احتمالية نجاتها
ضعيفة جدا.
وقالت الدكتورة إليزابيث ماكجرو،
وهي مديرة في مركز لألمراض المعدية،
إن الصندوق المصنوع من الكرتون ليس
أرضا خصبة لتكاثر الجراثيم ،حيث “تعد
هذه األسطح مسامية للغاية ،والفيروسات
ال تعيش طويال عليها”.
وأضافت“ :حتى اآلن ،لم تتم إصابة أي
شخص بفيروس كورونا -داخل أو خارج
الواليات المتحدة -عن طريق البضائع
المشحونة من الصين”.
ويوصي خبراء الصحة باتخاذ
االحتياطات الالزمة ،مثل غسل اليدين
بالماء الدافئ والصابون ،واستخدام منديل
عند العطاس أو السعال؛ منعا النتشار
الجراثيم.
ومنذ بدء تفشي المرض في كانون أول/
ديسمبر  ،2019كانت  99في المئة من
الحاالت في الصين ومعظمها في مدينة
ووهان ،حيث منشأ الفيروس .وحتى اآلن
أصيب أكثر من  17200شخص في
جميع أنحاء العالم ،ومات  360شخصا.
إلى جانب الصين والواليات المتحدة ،تم
تأكيد حاالت مصابة بفيروس كورونا في
أستراليا وكمبوديا وكندا وفنلندا وفرنسا
وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإيطاليا
واليابان وماكاو وماليزيا ونيبال والفلبين
وروسيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية
وإسبانيا وسريالنكا والسويد وتايوان
وتايالند والمملكة المتحدة واإلمارات
العربية المتحدة وفيتنام.
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CANADA BROKE ANOTHER RECORD
BY WELCOMING 341,000 IMMIGRANTS IN 2019
•	 By Kareem El-Assal
Canada continued its immigration
record-setting pace by welcoming
341,000 newcomers in 2019. This is
only the fifth time in its history that
it has welcomed more than 300,000
immigrants in one year (the other
times were 1911-1913 and 2018).
Canada also exceeded the target
it set in its 2019-2021 Immigration
Levels Plan (330,800 immigrants)
by more than 10,000 immigrants.
The country also stuck to its plan
by welcoming 58 per cent of its
newcomers under the economic
class, while 27 per cent arrived
through family sponsorship, and
the remaining 15 per cent were
welcomed under the refugee class.
25 per cent of new immigrants
came from India
India remains the main source
country of newcomers to Canada.
The approximately 86,000 Indians
who became permanent residents in
2019 accounted for 25 per cent of all
newcomers to Canada.
China was a distant second
accounting for 9 per cent of
newcomers, followed by the
Philippines which accounted for 8
per cent of new immigrants. Nigeria,
the United States of America,
Pakistan, Syria, Eritrea, South
Korea and Iran rounded out the top
10 source countries.
45 per cent of newcomers settled
in Ontario
Ontario continues to be by far the
top destination for newcomers,
welcoming 45 per cent of the
national share in 2019. Its share
increased by two percentage points
from 2018. This may be explained by
the Quebec government’s decision
to reduce its immigrant intake by 20
per cent in 2019. As a result, Quebec
fell two spots in 2019 to the fourth
leading destination of newcomers
to Canada. British Columbia moved
into second place as it welcomed
50,000 immigrants, with Alberta in
third place.

Manitoba enjoyed a very strong
immigrant intake as it welcomed
nearly 19,000 immigrants last year,
a 24 per cent increase compared
with its 2018 intake.
Saskatchewan’s immigration levels
were nearly identical as in 2018,
with the province welcoming nearly
16,000 newcomers.
Immigration to Atlantic Canada
continued to increase, with Nova
Scotia and New Brunswick
experiencing the largest gains. Nova
Scotia saw its intake rise by 27
per cent to over 7,500 immigrants
while New Brunswick enjoyed a 30
per cent gain as it welcomed 6,000
newcomers.
Yukon also experienced a healthy
gain as its intake grew by 24 per
cent to 400 immigrants.
New Immigrants
2017-2019

to

Canada:

35 per cent went to the Greater
Toronto Area
More than one in three newcomers
chose to settle in the Greater Toronto
Area (GTA). The GTA welcomed
more
immigrants
(118,000
newcomers) than the four Atlantic
provinces, Quebec, Manitoba,
Saskatchewan, and Canada’s three
territories combined.
Vancouver was the second
leading city as it welcomed 40,000

immigrants, followed by Montreal
(35,000) and Calgary (nearly
20,000).
Canada’s four largest cities
(Toronto, Montreal, Vancouver, and
Calgary) together welcomed 62 per
cent of all newcomers to the country,
down slightly from their 64 per cent
share in 2018.
The decline is due to Quebec’s
decision to reduce its immigration
levels as Montreal’s intake fell by
nearly 10,000 newcomers last year.
Canada could welcome up to
360,000 immigrants in 2020
According to its 2019-2021
Immigration Levels Plan, the
federal government is targeting
an additional 341,000 newcomer
arrivals in 2020.
Since this target was met last year,
Canada may exceed it again this
year. In fact, the plan gives Canada
the flexibility to welcome up to
360,000 newcomers in 2020.
We will have more clarity
when
Immigration
Minister
Marco Mendicino tables the
federal government’s 2020-2022
Immigration Levels Plan in the
near future—potentially within the
coming month.
•	 Kareem El-Assal is the Director
of Policy & Digital Strategy at
CanadaVisa.
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IJV CANADA OPPOSED BILL 168: NO IHRA IN ONTARIO!
They say good things come in
threes. So far, Independent Jewish
Voices has had three big victories
against the International Holocaust
Remembrance Alliance’s (IHRA)
redefinition of antisemitism in
Vancouver, Calgary, and Montreal.
But now the time has now come
to fight it at the provincial level in
Ontario. Bill 168, the Combating
Antisemitism Act, was introduced as a
private member’s bill by Progressive
Conservative MPP Will Bouma in
December of last year.
The pro-Israel lobby organizations
who have been pushing for the
adoption of the IHRA definition across
Canada were evidently rattled by our
most recent victory in Montreal.
In fact, the Centre for Israel and
Jewish Affairs (CIJA) has already
jumped the gun by mobilizing their

heart. However, the IHRA definition
is the wrong approach!

membership to contact MPPs and
voice support for Bill 168.
Moreover, given Doug Ford’s proIsrael stances, and the Conservative
majority at Queen’s Park, we need to
work really fast to get this defeated!
IJV Canada opposes the IHRA
examples of antisemitism because they
intentionally conflate antisemitism
with criticism of Israel and Zionism,

and support for Palestinian rights. The
adoption of the IHRA definition poses
a threat to academic freedom, freedom
of expression and the right to protest
Israel’s violations of international law.
Once again, IJV maintains the fight
against antisemitism is crucial, and
we applaud members of the Ontario
legislature for taking this fight to

Together, we are helping to build
a groundswell of opposition to the
IHRA definition, and Bill 168 is only
the next step in this fight. We must
insist that the province of Ontario
continues to fight antisemitism and
racism in line with IJV’s definition
of antisemitism www.noihra.ca/ourdefinition.html.
IHRA is contentious in the Jewish
community, and will only serve to
harm Ontarians who speak out for
justice in the Middle East.
•	 Independent Jewish Voices
London can be contacted via
London_on@ijvcanada.org
•	 More information at www.
noihra.ca/ and www.ijvcanada.org/

HIGHER GASOLINE PRICES DRIVE UP INFLATION IN JANUARY
•	

Levon Sevunts | english@rcinet.ca

The cost of living in Canada went up by 2.4 per
cent in January from a year earlier, driven mainly
by higher prices for gasoline and fresh vegetables.
However, the numbers released by Statistics
Canada presented only a slight uptick from
December’s inflation, which stood at 2.2 per cent.
Gas prices in January increased 11.2 per cent
compared with a year ago as prices rose at the
start the month due to concerns about events in the
Middle East only to move lower later in the month
in response to the novel coronavirus outbreak.
Statistics Canada said Wednesday that excluding
gasoline the year-over-year inflation rate would
have been two per cent in January.
Costs grew for fresh vegetables by five per cent,
largely attributable the agency says to a 10.8 per
cent bump in the price of tomatoes stemming from
inclement weather in growing regions of the United
States and Mexico.
The overall increase in prices of 2.4 per cent
compared with a year ago was also driven by

increased mortgage interest costs, purchases of
passenger vehicles, auto insurance premiums, and
a bump in rents.
Douglas Porter, chief economist at BMO Financial
Group, said one notable source of strength for
underlying inflation in the past year has been
clothing—which normally is a drag on inflation
trends.
The broad clothing and footwear category was up
0.8 per cent compared to December and 3.9 per cent
on yearly basis, the fastest since 1991, Porter said.
Prices for clothing grew by 4.7 per cent over the
year, he said.
“Just to give sense of how unusually strong that is,
this category has averaged an annual price decline
of 0.8 per cent over the past 20 years,” Porter said.
The increases were partly offset by lower prices
for telephone services, internet access, tuition fees
and traveller accommodation.
The average of Canada’s three measures for core
inflation, which are considered better gauges of
underlying price pressures and closely tracked by
the Bank of Canada, was 2.033 per cent compared

with 2.067 per cent for December.
Royce Mendes, executive Director and senior
economist at CIBC Capital Markets, said he expects
inflation to cool off in the months ahead, moving
back down to the two per cent level.
“As a result, the Bank of Canada will be more
concerned with the outlook for other indicators,
particularly employment and consumer spending,”
Mendes wrote in a research note to clients.
“A divergence between solid hiring and
underwhelming activity data appears to be showing
up again, and central
bankers will
need to determine which
has more
staying
power.”

•	

With
files from CBC
News and The Canadian
Press
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SWEDISH MP WARNS OF “ARABISATION” AS ARABIC
BECOMES MAIN LANGUAGE IN SOME PRESCHOOLS
As Arabic has become the main language at several preschools in Ronneby, Blekinge County,
its led to communication problems between staff and children. Moderate Party MP Hanif Bali
tweeted that “Arabisation” is underway.
In six of the nine preschools located in central
Ronneby, between 60 and 89 percent of the
children have a different mother tongue than
Swedish, Swedish Radio reported, citing “vast
segregation”.
This is because immigrants tend to settle in
the same areas and are loathe to assimilate, thus
retaining their culture and language.
Admittedly this leads to the staff having
difficulty communicating with the children.
Often the parents don›t speak Swedish either.
The schools have therefore had to introduce
“new start jobs” to be able to talk to the children.
“Sometimes when conflicts arise, it can be a
problem, it may well be a challenge”, rector
Monica Berggren told Swedish Radio.
This development has spurred a reaction from
Hanif Bali, the outspoken Moderate Party
MP, known as one of Sweden’s most followed
politicians on Twitter.

years, the share of residents witha foreign
background has surpassed a quarter of the
Swedish population of 10 million.
In 2018, Arabic was estimated to have
surpassed Finnish as Sweden’s second-largest
native language as a result of the European
migrant crisis. In 2015 alone, its peak year,
Sweden took in 163,000 asylum seekers,
most of them from Arabic-speaking Muslim
countries.
In 2016, national broadcaster SVT reported
that Rosengårdsskolan School in Malmö hasn›t
had a single pupil whose mother tongue is
Swedish in 14 years.

“When we warned of this earlier, all the
opinionted housing cooperative immigrants
jumped forward and said how good it is to
be bilingual. Pure Swedes raved that their
Joe & Juice only spoke English and so on. Segregation is also a well-known problem, as
Now we›re here, Arabisation”, Hanif Bali immigrant communities tend to get clustered
around major cities. Many of them are present
tweeted.
on the list of “vulnerable areas”, which are
This development has been going on for a long effectively ghettos with rampant crime,
time. Owing to mass immigration in recent unemployment and often their own laws.
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WHAT CAN I DO ABOUT COVID-19?
A GUIDE FOR CANADIANS OF WHAT’S HELPFUL, AND WHAT’S NOT
•	

GLOBE AND MAIL

The emergence of COVID-19 has
left Canadians worried about another
SARS-like
disease.
Public-health
officials have said the risk here is low,
but new outbreaks in February in Italy,
Iran and South Korea have left officials
rethinking how they can prevent more
cases from reaching Canada. Here’s a
compendium of The Globe’s coverage
of what the experts recommend for the
public.
RELAX, BUT DON’T LECTURE
OTHERS ABOUT HOW THEY
SHOULD RELAX
So far, most cases of COVID-19 (an
illness caused by a coronavirus called
SARS-CoV-2) are in China, where
it originated in December. While the
World Health Organization considers
it a public health emergency of
international concern, which is one of
its highest levels of alarm, the WHO’s
chief says it isn’t yet a pandemic. More
people die of the flu each year in Canada
than have died so far of COVID-19
around the world.
Being concerned and empathetic
about this outbreak is appropriate –
many people in China, Italy and other
countries have died of the virus, and
there’s a lot we still don’t know about
how it works – but the experts say panic
is not warranted or helpful. Then again,
other experts say telling people not to
panic isn’t helpful either, because they
generally don’t in crisis situations.
Here, Globe and Mail health columnist
André Picard looks at some tips from
risk-communications researcher Peter
Sandman on how to assuage people’s
fears of unknown threats like the Wuhan
virus, such as being clear and consistent
and acknowledging the things we don’t
know yet.
GET YOUR
FACTS
OFFICIAL SOURCES

FROM

Rumours
and
deliberate
misinformation can run rampant during
a disease outbreak, and they can be
just as dangerous to public health.
Stick to the facts as communicated
by public-health agencies or medical
professionals. Here are the coronavirus
information portals for some of the key
federal, provincial and international
disease-control agencies. If you have
any questions, try the Public Health
Agency of Canada’s information line at
1-833-784-4397.

•
World Health Organization
•
Public Health Agency of
Canada
•
U.S. Centers for Disease Control
•
Public Health Ontario
•
B.C. Centre for Disease Control
When you see information about the
coronavirus on social media, take the
time to check whether it adds up with
what these sources and credible medical
experts are saying. Be wary of rumours
or deliberate misinformation, and think
twice before amplifying either. If you
need pointers on how to spot hoaxes
or fake-news websites, try this media
literacy quiz The Globe prepared in
2017.
STAY CLEAN, BUT BE REALISTIC
Manufacturers of surgical and
respirator masks have been doing brisk
business in Canada since COVID-19
appeared, but leading public-health
officials question whether that spreads

tens of millions in the city of Wuhan
and its environs. U.S. airlines and Air
Canada have cancelled all flights to
China for weeks due to the outbreak
there, and airports around the world
have been screening new arrivals for
the virus. So be aware that, even if you
really want to travel somewhere where
COVID-19 is active, you may not be
able to, and other sorts of travel may
involve delays or screening measures.
If in doubt, check ahead with the airline
or airport authority.
Good hygiene always helps to make
travelling safer for everyone. Here’s
what Ontario and B.C.›s public-health
agencies advise travellers to do:
•
Places to avoid: If you’re in
a place known to have coronavirus
cases, stay away from places where live
animals are sold or slaughtered, like
farms or animal markets.
•
Wash your hands often: See the
video above for pointers on how to do
this effectively.

Most people who have reported
symptoms and been screened for the
coronavirus in Canada don’t have
it. And if you do have it, chances are
you’ll know soon enough to act in time:
One initial study in the Lancet medical
journal found the virus produced
symptoms within four days of exposure,
which is faster than the 10 days seen in
SARS.
STAY HEALTHY
As with other coronaviruses like
the common cold, there’s no specific
treatment
for
the
coronavirus.
Researchers have set an aggressive
timetable to develop a vaccine, but
vaccines are only a way to stop diseases
from spreading, not to cure those who
already have them. There are, however,
steps you can take to recover more
quickly from a coronavirus:
•
Stay home from work or school
•
Get lots of rest
•
Drink lots of fluids
•
Try a hot shower or humidifier
to ease your sore throat
BE KIND TO ONE ANOTHER

panic without effectively preventing
disease. “We never recommend wearing
a mask in public,” Ontario chief
medical officer David Williams says,
because many people don’t use them
properly: Reaching underneath them to
touch your face, for instance, spreads
germs. N95 respirator masks (so named
because they’re designed to stop 95 per
cent of small particles from reaching the
nose and mouth) only work if they fit
properly, which they won’t for children
or people with facial hair.
The single most effective way to stop
the spread of disease is actually much
more low-tech: Washing your hands
often, and properly. Learn the WHO’s
recommended method in the video
below.
TRAVEL SMART
China’s government has restricted
travel to the most-affected areas, an
unprecendented lockdown affecting

•
Tell someone if you’re unwell
while travelling: If you notice symptoms
before or during your return to Canada,
tell a flight attendant or border-service
officer so they can assess whether you
need medical attention.
•
Tell someone if you’re unwell
after travelling: If you notice symptoms
once you’re home, check with your
doctor or at a hospital and tell them
about your travel history. That’s what
the first Canadian patients did, and
health officials say it was the right thing
because they could be isolated quickly.
KNOW THE SYMPTOMS
Those infected with the coronavirus
have reported sore throats and coughing,
fever and difficulty breathing. Only in
extreme cases does pneumonia set in,
and only health-care workers, elderly
people or patients with pre-existing
medical conditions are most at risk of
serious harm or death.

For Asian-Canadian communities, the
new coronavirus has brought back bad
memories of the racism they experienced
during the 2003 SARS outbreak. That
had serious consequences: In the
2004 report Yellow Peril Revisited,
respondents cited SARS panic as
factors in the loss of their jobs or rental
housing, described bullying at work
and school, and pointed to a steep loss
in business at Chinese restaurants. And
today, there’s an additional threat that
didn’t exist in the era of SARS: Social
media amplifying misinformation and
abuse.
Needless to say, racism is not helpful
in combatting public-health threats.
That’s the message a Toronto-area
school board tried to send in a note
to parents this month, after a petition
urged them to keep students home if
their family had travelled to China
recently. In her report on that, Globe
reporter Dakshana Bascaramurty also
heard from Kevin Huang, executive
director of the Vancouver-based Hua
Foundation for racial equity, who said
Canadians should try to see outbreak
through an empathetic and global lens:
Removing our Western exceptionalism
and … humanizing [Chinese people]
allows us to think about a more global
concerted effort to try and contain this
virus
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MORE ISRAELIS, PALESTINIANS SUPPORT
THE ‹ONE-STATE› SOLUTION
•	 Ksenia Svetlova February 18, 2020
It is not at all clear whether US President
Donald Trump’s “deal of the century” will ever
be implemented, but the very fact that it has
been made public is having an impact on the
mood in Israel and the Palestinian Authority
(PA). Remarks made by the president, when the
plan was first revealed on Jan. 28, did not fall on
deaf ears. Many people in Israel have come to
the conclusion that the ultimate purpose of the
plan was the immediate, unilateral annexation
of the territories by Israel. Meanwhile, in the
PA, many are convinced that the plan moves the
Palestinians even further away from realizing
their dream of an independent and sovereign
Palestinian state alongside Israel. It now looks
like the number of people on both sides who
no longer believe in a two-state solution is
increasing and will continue to grow, even if
only gradually.
Back in September 2018, Trump said that
both parties — Israelis and Palestinians — can
decide on their own whether they would prefer
two states or a single state. At the same time,
support among the Palestinians for the idea of
a single state was increasing. In 2002, when
Libyan leader Moammar Gadhafi proposed
his solution to the conflict, which he called
“Israetine” (his proposal for the name of a new
state, in which both peoples would enjoy full
equality), the idea of a single, democratic state
from the Mediterranean Sea to the Jordan River
was met with derision and ridicule in Israel, the
PA and the Arab world at large. A lot of water has
flowed down the Jordan River since then. It now
seems as if the younger generation in the PA and
a significant number of Israelis, including both
settlers and supporters of the left, have adopted
the idea of a single state as their final default
solution, capable of ending the PalestinianIsraeli conflict.
According to a new poll published Feb. 11
by the Ramallah-based Palestinian Center for
Policy and Survey Research (PSR), headed by
Khalil Shikaki, support for a two-state solution
stands at less than 40% for the first time since
the signing of the Oslo Accord. About 61% of
respondents no longer believe that a two-state
solution is viable, given the expansion of Israeli
settlements in the West Bank. Shikaki tweeted
as much just two weeks before the release of
the deal of the century, saying that only 28%
of Palestinians supported the idea of a singlestate solution, but that number skyrocketed to
37% after the plan was released. In an article
published in Haaretz upon the release of the
deal of the century, Israeli-Arab journalist Nabil
Armali wrote, “Actually, the Palestinians no

longer have any tools with which they can fight
against Israel, apart from describing the potential
damage that some envisioned single state would
cause. Armed struggle doesn’t have a chance,
and it is not worth depending on support from
the Arab states or the Arab street.”
There has also been a dramatic shift among
Israelis regarding the question of a possible
solution to the Palestinian-Israeli conflict.
The younger generation is having a hard time
connecting with or believing in the idea of a
two-state solution. A survey of Israelis and
Palestinians conducted by Tel Aviv University’s
Tami Steinmetz Center for Peace Studies,
together with the PSR, published its findings
in January 2018, noting that most Israelis and
Palestinians no longer support a two-state
solution. The survey also found that some 33%
of Jewish Israelis expressed support for the idea
of a confederation.
For several years now, Emanuel Shahaf, a former
member of the Mossad, has been promoting
the notion of a Jewish-Arab federation. The
idea is that a future federal entity would be
divided into “states,” similar to those of the
United States, and thereby grant equality to all
of its residents. Shahaf told Al-Monitor that the
Trump plan proves it is impossible to create two
states here in a reasonable manner. “You just
look at the map and realize that it is impossible
to use it to create two states,” he said. “If the
occupation continues, it will lead to an apartheid
government, so of course, that is untenable. I
don’t believe that a two-state solution would
resolve the conflict, since it fails to resolve the
most basic problems.” Shahaf contends that his
vision has a certain amount of support among
the left, meaning within the Labor and Meretz
parties, but also among supporters of the right,
at least on a municipal level.
A survey conducted in January by the Smith
Institute examined Israeli attitudes to the idea
of a federation. According to its findings,
about 18% of Jewish Israelis supported the
idea of a federation, a significant number when
considering it is a rather anonymous initiative
without any government backing. Another
33% had no opinion on the matter, while 49%
of Jewish Israelis completely rejected the idea.
Shahaf claims that most people know nothing
about the existing initiatives supporting a
federation or confederation, so the public has a
hard time positioning itself in response to them.
Another initiative, which has been around
for about eight years, includes the idea of two
sovereign states united in a confederation.
Known as “A Land for all,” the initiative is
advocated by journalist and media professional
Meron Rappaport, with support from people

on the left such as Avi Dabush (Meretz), but
also from the religious Zionist movement,
such as poet and intellectual Eliaz Cohen and
Michal Froman, daughter-in-law of late Rabbi
Menachem Froman who lives in the settlement
of Tekoa. “There is a very basic and real debate
between those who think that there should be
sharp separation between us and the Palestinians,
with “Us here and them there,” as a solution to
the conflict, and those who think like us in “A
Land for all” that the solution can actually be
found in a partnership between two independent
states, Israel and Palestine, and between the
people living here,” wrote Rappaport in an
opinion piece in February 2019.
Ostensibly, this initiative by Rappaport and the
members of “A Land for all” offers the perfect
solution. It includes freedom of movement,
justice, security and sovereignty for everyone.
On the other hand, it is doubtful that this idea
can be implemented in the complicated reality
of the Middle East, where the desire for any
compromise whatsoever between the two parties
has been dwindling over the years.
Col. (Res.) Shaul Arieli, who studies the
Palestinian-Israeli conflict, is convinced that the
idea of a confederation would have disastrous
results. Instead, he continues to claim that the
only viable option is a two-state solution. The
question is what will happen a few years down
the road, assuming that no real progress is made
to find a solution to the conflict. The younger
generation, which will come to power here in
a decade, tends not to believe in the traditional
formula of a two-state solution. Meanwhile,
the situation on the ground is constantly
changing: New West Bank outposts are being
established, existing settlements are expanding
and Palestinian lands continue to be confiscated.
It is entirely possible that Israel and the PA are
marching quickly to the point of no return,
where a single, binational state awaits. If that
does, in fact, happen, it would be prudent to
begin as soon as possible to examine the various
initiatives that describe what such a state would
look like.
•	 Ksenia Svetlova, a former Knesset
member for Hatnua, is currently a fellow
at the Interdisciplinary Center Herzliya.
She previously worked as a senior analyst
and reporter on Middle East affairs for
Israel’s Channel 9. She covered Gaza and the
West Bank and also reported from Egypt,
Lebanon, Libya, Syria, Tunisia and other
Arab countries. She is an expert on Middle
Eastern affairs and is fluent in Arabic,
Russian, Hebrew and English.
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EUROPE KOWTOWS TO ISRAELI APARTHEID
•	Gideon Levy/Haaretz

Europe got itself into a bit of a
mess – and the new EU foreign
policy chief got tossed under the
bus. Josep Borrell only dared
to warn Israel against annexing
territory and the gates of hell
immediately opened up. The Israeli
Foreign Ministry spokesman said
the minister spoke “just hours
after meetings in Iran,” as if that
were a sign that the minister is
actually an Iranian agent. And then
the spokesman issued the mother
of all warnings to Europe: “The
choice of this conduct is the best
way to ensure that the EU’s role
in any diplomatic process will be
minimal.”
Europe is lost. Israel will make
peace without it. Tomorrow
morning. Israel Hayom of course
got into the propaganda act too,
reminding the Spanish minister
that he was a volunteer on
Kibbutz Galon 50 years ago –
“one wonders how this influenced
him” – and suggesting that he be
declared persona non grata. That’s
it, Borrell, you can kiss your
career goodbye. So shall be done
to the man who dared to speak out
against Israel’s brazen disregard
for international law.
But the menacing offensive
against Borrell – so typical of
Israeli democracy in recent years,
which lashes out at anyone who
ventures to murmur a word of
criticism against it – is being
directed at a paper tiger. Israel,
a hero at overcoming the weak,
knows that the EU is really just a
mouse that roared and has learned

to ignore it. “There is only one
place in the world where we have
a problem,” Benjamin Netanyahu
said once at a private meeting,
with a map of the world on the wall
behind him, pointing out Western
Europe and chuckling. The rest of
the world is in his pocket.
Netanyahu was right. The EU
really is a paper tiger versus
Israel because of its paralyzing
structure, because of the rightist
wave overtaking its members
and because it surrenders to the
emotional blackmail exerted upon
it by Israel and the Jewish lobby.
That’s what happens when you
spend years trying your guiltridden, fearful best to win Israel
over with nothing but flattery, aid
and understanding, by adding it to
Eurovision and European soccer.
That’s what happens when you
suffice with hollow statements of
condemnation and never consider
taking any genuine measures.

European Union foreign policy chief Josep Borrell gives a press briefing after his
meetings with Iranian leaders, in Tehran, Iran, on Monday, February 3, 2020.
Image Credit:(Vahid Salemi,AP)

criminalizing opposition to the
occupation and branding it as
equivalent
to
anti-Semitism.
Europe has already given in to
this cynical manipulation. Now
it will also give in to Donald
Trump’s
annexation
plan.
Another condemnation or two and
everything will go back to normal
– with Israel being the darling that
is permitted everything.
Destroying
equipment
and
structures that the EU spent millions
of euros to build for Palestinians?
Be our guests. Ignoring the EU’s
decisions? Welcome to Israel.
Sanctions? Those are only for
weakling Russia that invades
Crimea, not for the superpower
that invaded the West Bank and
occupied it for good and was never
punished for it.

Borrell
went
rogue
and
issued a feeble threat when he
said annexation will not pass
unchallenged. But annexation
will pass unchallenged. In silence.
Europe’s thundering silence. You
can count on the friends of the
occupation in the EU, on those
beacons of democracy and human
rights like Hungary, Romania,
Slovakia and the Czech Republic.
You can count on the guilt feelings
of Germany, on the hatred of
Muslims, on the pressure that will If Europe really wants to wield
be exerted by the United States.
influence, it must free itself of
The Jewish Israeli lobby has the idea that it needs to speak
already silenced Europe by gently with Israel and try to use

persuasion with it. Europe tried
this for decades, to no avail. The
time has come for actions, Europe.
Either you impose sanctions, or
else you support annexation. Just
spare us any more of your pious
but meaningless statements.
The time has come for Europe to
look reality in the eye: The twostate solution is lost. It should ask
its ambassadors in Ramallah what
the West Bank looks like now and
what the chances are of removing
the hundreds of thousands of
settlers who have taken it over.
If Europe wants to have influence,
it must adopt a new, revolutionary
way of talking – one that talks
about equal rights for all. To go
on reciting “two states” and to
cower before Israel’s threats will
ensure one thing only: the triumph
of apartheid. And Europe will be a
full partner in it.
•	 Gideon Levy is a Haaretz
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CANADIAN GOVERNMENT CAN NOW VERIFY HOW MANY
DAYS IMMIGRANTS AND VISITORS STAY IN THE COUNTRY
The Entry/Exit Program may have implications affecting permanent residency and citizenship applications
•	 Shelby Thevenot - CIC
Canada’s federal immigration
ministry has been able to track the
movements of travellers entering
and leaving the country by land
since February 2019.
The number of days a foreign
national stays in the country is
relevant to applications for work
permits, study permits, visitor
visas, permanent residence status,
and Canadian citizenship.
Immigration,
Refugees
and
Citizenship Canada (IRCC) has
been able to obtain traveller
information from the Canadian
Border Services Agency (CBSA)
through the Entry/Exit Program.
When travellers cross the U.S.
border from Canada, their basic
information is sent to CBSA in the
form of an “exit report.”
IRCC can now access traveller
information for “the administration
and enforcement of immigration
and
citizenship
programs,”
according to the CBSA webpage.
Basic information collected at the
border includes:
•
Full name;
•
Date of birth;
•
Nationality or citizenship;
•
Sex; and
•
Travel
document
information including type, number
and issuing country.
The Entry/Exit Program is expected
to be extended to air travel in June
2020.
What is the purpose of the Entry/
Exit Program?
IRCC will have access to traveller
information in order to verify
residency requirements such as
those in applications for Canadian
citizenship
and
permanent
residence, the government webpage
says.
They will also be able to tell
whether foreign nationals have

overstayed their allowable period
of admission to Canada.
The information will facilitate
IRCC’s investigations into a
person’s entitlement to a Canadian
travel document, as well as support
investigations of possible fraud
related to immigration, citizenship,
passport and travel document
programs.
In addition, IRCC will be able to
verify that sponsors and partners
reside in Canada for inland family
class programs.
IRCC will also verify whether or not
a refugee claimant came to Canada
using their travel documents.
How will the information be used
IRCC says entry and exit
information will be used for
application types across all lines
of business in immigration,
citizenship and investigations.

IMMIGRATION
Temporary residence
Information gathered through the
Entry/Exit Program can be used to
determine if a foreign national has
previously exceeded their period of
stay in Canada.
IRCC will use entry and exit
information for the following
temporary residence application
types:
•
temporary resident visas;
•
temporary resident permits;
•
visitor records;
•
work permits and work
permit extensions;
•
study permits and study
permit extensions; and
•
electronic
travel
authorizations (eTAs).
“As air carriers begin sharing
their data (2020 to 2021), overstay
indicators will begin appearing
within the Entry/Exit search results

for temporary residents who have
overstayed their allowable time in
Canada,” the IRCC webpage says.
“This will prompt IRCC officers to
make an informed determination
on select temporary residence
applications.”
Permanent residence
IRCC will use entry and exit
information for the following
permanent residence application
types:
•
permanent resident cards;
•
permanent resident travel
documents;
•
overseas refugees; and
•
family class sponsorships.
Data collected for these application
types will track the periods of time
immigration candidates spend in
and outside Canada. Applicants
must be in Canada for at least 730
days in every five year period in
order to qualify for permanent
residence.
Exit and entry data will be used to
assist the IRCC in checking for the
potential loss of permanent resident
status, and misrepresentation. It
will also assist in verifying foreign
police certificates.
Inland refugee claims
IRCC will use entry and exit data to
investigate the travel history of inCanada asylum seekers, and verify
information provided by claimants.
Records that show inconsistencies
on the claimant’s application could
prompt further investigation.

CITIZENSHIP
Those applying for Canadian
citizenship must also demonstrate
physical presence in the county for
at least 1095 days within the five
years immediately preceding the
date of application.
The information will also be used
to assist in cases where Canadian

citizenship may be revoked.

INVESTIGATIONS
Citizenship revocation
investigations
Entry and exit data will be used
to determine whether or not
the candidate has made a false
statement about their residence in
Canada for the purpose of acquiring
citizenship.
Passport investigations
The information will be used to
facilitate investigations into an
individual’s entitlement to Canadian
passport services. Data may be
used to validate travel history, and
may be used to determine whether a
passport may be refused or revoked
in case of misuse, or fraud.
Traveller rights
Travellers have the right to request
a copy of their personal travel
history. If they find an error in their
file, they may ask CBSA to correct
it.
If a request to correct travel
information has been made, IRCC
officers are notified and are able
to obtain the most up-to-date
information from CBSA.
IRCC is required to comply with
the Privacy Act. Officers are not
authorized to disclose entry and exit
information unless it is necessary
for the administration of the
Immigration Refugee Protection
Act (IRPA) and is covered under
a memorandum of understanding
or similar information-sharing
agreements.
CBSA has information-sharing
agreements with the Royal
Canadian
Mountain
Police
(RCMP), Employment and Social
Development Canada (ESDC),
and the Canada Revenue Agency
(CRA).
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MORE ADMISSION OF POLICE USE OF
CONTROVERSIAL FACIAL RECOGNITION TECHNOLOGY
•	 Marc Montgomery | english@rcinet.ca

Provincial Police, as well as the Peel, Halton,
and Durham regional police forces. The police
With several cases already revealed of in Calgary Alberta also use the technology,
Canadian police admission of using the high other forces have been studying its use.
tech facial recognition comes another, this time Ontario’s privacy commissioner. Brian
by the federal Royal Canadian Mounted Police.
The technology has raised concerns over
privacy issues with hints of the incursion of an
Orwellian-like future.
The highly controversial technology developed
by the U.S. based “Clearview AI” has scraped
billions of facial images from the internet
to use in its databank, a source some police
agencies in Canada have admitted to ‘testing’
in investigations.
The technology can reveal a number of details
about a ‘scanned’ person including their name,
phone number, address or occupation all based
on nothing more than an image.
Toronto police were advised to stop using it
when their use of the technology was admitted
after initial denials of using it. Details about
how it was used, how long, who authorised it
or why were not revealed.
The same is said to be the case for the Ontario

on child sexual abuse, but also that it was being
used in other investigations, but did not reveal
any other information. A statement from the
force said, “”While we recognize that privacy
is paramount and a reasonable expectation for
Canadians, this must be balanced with the ability
of law enforcement to conduct investigations
and protect the safety and security of Canadians,
including our most vulnerable,
The federal privacy commissioner, Daniel
Therrien, has partnered with the privacy
commissioners of Alberta, British Columbia,
and Quebec to investigate the use of the
technology as to whether it contravenes
Canadian privacy laws. Daniel Therrien said
in recent speech in Ottawa that data-driven
technologies, whether for good or for bad,
are disruptive forces, noting that privacy laws
Beamish, in a statement on the office website need reform, noting, “They open the door for
this month said he had not been made aware innovation and economic growth, but they have
of the use of the technology. The privacy been shown to be harmful to rights, including
commissioners of Ontario, saying its use is of privacy, equality and democracy”.
Canada to date doesn’t have a policy on the
“great concern”
collection of biometrics and so there are no
In this latest admission of facial recognition miminum standards for privacy or public
use, the RCMP says it was used to crack down transparency.
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WHY WE SAIL, SAIL, AND SAIL AGAIN:

FREEDOM FLOTILLA 2020

•	 David Heap
Dear Supporters,
Freedom Flotilla sailors and
participants are sometimes asked:
Why do you keep sailing toward
Gaza only to be captured? Why not
give the funds you raise directly
to the Palestinians of Gaza as aid?
Our rationale for sailing and our
experiences in 2018 provide some
answers. Our Palestinian partners in
Gaza are asking us to challenge the
illegal blockade.
In May 2018 the Norwegian fishing
trawler Al Awda (The Return) and
the Swedish sailing ship Freedom
sailed from Scandinavia. Over
two months, we called on ports
in Denmark, Germany, Holland,
England, France, Spain, Portugal
and Italy spreading the message
of freedom for Palestinians. Israel
has extended its reach, pressuring
governments in Cyprus,Turkey, and
Greece to prevent our ships sailing
from their ports.
Canadians Karen DeVito and John
Turnbull joined the sailing ship
Freedom in Denmark and crewed
her from Copenhagen to Palermo
where John then captained the
ship on the final leg toward Gaza.
Other Canadians, including Heather
Milton-Lightening, Ron Rousseau,
Majed Khraishi, Kathy Wazana,
and Larry Commodore of the Stó:lo
Nation, were on board Al Awda at
different points in her voyage, and
Canadian journalist Dimitri Lascaris
reported for The Real News Network
from Flotilla boats and from several
ports.
The arrival of the ships at each
European port occasioned special
events, marches, music, speaking
opportunities, as well as visits with
municipal and provincial politicians.

In some places cities and regions
had passed motions to support the
Flotilla and recognize Palestine.
In Amsterdam, activists organized
a small-boat Flotilla through the
canals with music, banners and
flags. Supporters followed along
the canals and bridges handing
out hundreds of flyers. Brighton,
England gave a rousing welcome on
the pier, held an information event
in a local park, and a packed house
speaking event in the town. Gijón,
Spain held a march through the city
with about 800 people with music,
dancing, singing and a Palestinian
flag that required 40 people to
parade it through the streets. The
City Council of Cádiz, Spain voted
the Flotilla “Illustrious Visitor.” Two
smaller Swedish sailboats crossed
Netherland, Belgium and France
by river and canal, catching public
interest when authorities prevented
them from mooring in Paris, and
visited a number of other waterside
communities.
Energizing
local
solidarity
groups,
providing outreach
and
diplomacy
are all aspects of
the Flotilla’s work.
The voyage around
Europe is so valuable
in these respects. We also
discovered that refugees
would visit our ships at each
port. The mayors of three Italian
ports met our ships at the piers and
declared refugees welcome to their
cities, regardless of their then-Prime
Minister’s negative attitude. Our
crew met with local and provincial
politicians, ambassadors-- they
attended regional parliamentary
sessions, municipal meetings and
gave presentations to the public as
well as tours of the boats. All these
activities are part of why we sail.
Palestinians in Gaza are now more
than ever connected with the rest
of the world by the internet. They
know when the Freedom Flotilla
is coming; they go to the seashore
and wait. We are answering a civil
society call when we sail--when we

ask our partner organizations in Gaza
if they would prefer a donations
over a Flotilla, they always respond
saying we should to sail and raise
international awareness about the
blockade.
They prefer we expand awareness
of the longest running occupation
in modern history. They also tell us
that our sailing gives Palestinians
hope and the knowledge that they
are not alone.
The Flotilla movement has
launched successful legal challenges
to Israel for improper confiscation of
our ships. One recent court victory
by Ship to Gaza Sweden provided
the funds for purchase of the
Freedom and two smaller sailboats
that travelled through France to
the Mediterranean. And so Captain
John, when interrogated on the way
to an Israeli prison, was pleased to
answer this question: “Did a terrorist
organization provide your funding?”
with a solid “Yes”. Then to “Which
one?” , John replied:

2020, at the request of Palestinians
of Gaza. This is the year the UN
report declared that Gaza will be
unliveable. Right now, most of its
drinking water is contaminated.
Every child shows symptoms of
psychological distress. Each Friday
Palestinians stand on their own
land near the fence asking for their
human rights as Israeli snipers shoot
them. In 2018 the IDF has killed 254
people in Gaza, 47 of them children.
Thousands have been injured; many
amputations have resulted.
There are shortages of medicine
in Gaza. Children go to school in
shifts. Many are orphaned. Israeli
drones fly overhead day and
night. Hospitals are overwhelmed,
especially on Fridays.
Last summer we met young Jamil
from Gaza in an Italian port; his
mother had applied to Israel for
permission to take him there for
medical treatment. During the years
of waiting he had survived on blood
transfusions from his grandfather.

“ T h e
I s r a e l i
government.”
The Freedom, aside from its
main cargo of hope, also carried some
medical aid that Israel is required
to deliver. To date our 114 boxes
remain in Israel, awaiting delivery to
Gaza. While these medical supplies
were not a significant quantity, they
provide another opportunity for
ongoing legal action in Israeli courts
against the blockade.
The Flotilla will sail again in

He must return once his rare blood
condition is treated. We saw the
worry in his mother’s eyes. Gaza is
hazardous even for a healthy child.
And so the flotilla will sail again
in 2020, even more mindful this
year of the children of Gaza and the
tenth anniversary of the attacks on
the Mavi Marmara and other Flotilla
vessels in 2010
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I AM ON YOUR SIDE AND THE SIDE OF WORKING PEOPLE
put first. We need different choices to be made.

•	 Lindsay Mathyssen
MP-London-Fanshawe

I always have held the firm belief that governing
is about choices. Depending on the leadership
elected different choices will be made. Do we
choose to help everyone in our communities
equally or do we help make those who are already
well off, even more so? Do we tackle rising
cell phone and internet costs at the expense of
already extremely profitable telecommunications
companies or do we let them continue to gouge us
with their fees.
I am on your side and the side of working people
who too often see wealthy and well connected get

Sadly, the Liberals have already decided to
make it clear what direction they wish to go. The
Liberal government’s new tax plan benefits some
of Canada’s wealthiest and leaves the majority
behind. During the election, right across this
country, I heard from people who are struggling
and they told me clearly that they need dental care
to be affordable; they need an affordable place to
live; they need their government to responsibly
manage taxpayers’ money.
The government is missing an important
opportunity to help all people fairly.
The Liberals’ proposed tax plan will cost
a staggering $6 billion annually when fully
implemented but will provide no benefit at all to
47% of Canadians. The New Democratic Party

has made a counter proposal - limit the tax break
to those earning $90,000 and less and instead,
direct the government funds to create a national
dental program for uninsured Canadians. We can
work together to really help people. This small
change to the Liberals’ plan would make our
proposed dental program possible and it would
save households at least $1,200 every year.
It’s encouraging that the government mentioned
dental care in the Speech from the Throne but
now they need to back up that talk with action
– this is the perfect opportunity to demonstrate
a real commitment to Canadians who have been
struggling.
I am pushing the Liberals to make a different
choice, one that will help people in London and
across the country.

IN WAKE OF TRUMP PEACE PLAN, EU COUNTRIES
PUSHING FOR RECOGNITION OF STATE OF PALESTINE
Israel is attempting to squash the initiative, claiming that EU opposition
to the Trump Mideast plan would only encourage Palestinian rejectionism
•	 Noa Landau
A group of European Union member
countries led by Luxembourg is
planning to put forward an initiative
at a meeting of European Union
foreign ministers to accord joint
EU recognition of a Palestinian
state. The move is in response to
U.S. President Donald Trump’s plan
for peace between Israel and the
Palestinians.
Luxembourg Foreign Minister Jean
Asselborn has already discussed the
initiative with the foreign ministers
of Ireland, France, Belgium, Spain,
Portugal, Finland, Sweden, Malta
and Slovenia.
The Palestinian Authority has
rejected the Trump plan out of hand
and the new EU foreign policy
chief, Josep Borell, has said that the
plan throws into question “the 1967
border, as agreed by both parties, with
a State of Israel and an independent,
viable state of Palestine, living
side-by-side in peace, security and
mutual recognition.”
Although there are individual
member states that recognize the
Palestinian state, the European
Union as a whole does not. It has
taken the position that the issue
of Palestinian statehood should

be settled through negotiations
between Israel and the Palestinians
towards a two-state solution.
Sweden recognized the Palestinian
state in 2014 and Malta also has
diplomatic relations. Cyprus, which
joined the EU in 2004, recognized
Palestine in 1988, but it is not a
party to the current initiative due to
the close ties that it developed with
Israel since.
In the wake of the initiative, Israel
has conveyed messages to the
countries sponsoring it that “this
is not the time for unilateral
recognition of a Palestinian
state,” because it would
prevent “a possibility
of direct negotiations
between the sides for a
permanent agreement.”
Israel is now trying to
convince the Europeans
to give the American peace
initiative a chance.
Haaretz
has
reported
that on Monday the EU
foreign ministers would
be discussing action
protesting the Trump
plan. Israeli ambassadors in
Europe have been asked to apply
pressure on the foreign ministries
in the countries to which they

are posted to refrain from rejecting
the plan entirely and from harsh
criticism of it. In the past, Eastern
European members of the EU, led
by Hungary, have headed off a
number of anti-Israel initiatives.
Israel hopes that the same thing
ultimately happens this time as well.
According to sources with
knowledge of the current discussions,
Israeli representatives are saying
that Israel is prepared to renew
negotiations with the Palestinians
and that EU opposition to the
Trump plan would
only

encourage
Palestinian
rejectionism.
Israel’s
representatives
are also saying that
it is not logical for the

EU to adopt a tougher stance than
that of several Arab countries to the
Trump plan.
After the plan was released last
month, the EU issued a terse
announcement that the plan would
“be examined.” Last week, however,
following Prime Minister Benjamin
Netanyahu’s declarations about
Israeli moves to annex territory
in the West Bank, Borell, the EU
foreign affairs chief, expressed
further reservations about the plan.
On a visit to Jordan, he made it
clear that the European Union was
committed to the two-state solution
and international law, and added
that the plan “challenges many of
the consensual decisions on the
international level.”
The Israeli effort to respond
to the European position on the
Trump plan was hampered over
the weekend by a labor dispute by
Foreign Ministry employees who are
seeking to prevent one-third cuts in
ministry employees’ salaries. Over
the weekend, ambassadors curtailed
their work on the peace plan issue
and refused to comply with some
directives from the Foreign Ministry
in Jerusalem regarding the EU
foreign ministers’ meeting.
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