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شكـراً لكـم مقـدمي الرعـاية والعـاملين في الخطـوط األمــامية
ليندسي ماتسين النائبة الفدرالية
عن دائرة لنـدن-فـانشـا
أود شخصيا ً أن أشكر العاملين في مجال
الرعاية الصحية والتضحيات الهائلة التي
قدموها طوال جائحة  .COVID-19أولئك
الذين يعملون في مجال الرعاية الصحية
يضعون حياتهم حقا على المحك لرعاية
اآلخرين ورعاية أسرنا.
تأثر مجتمعنا بشكل مباشر بجائحة
 .COVID-19كان براين بيتي  57 ،عا ًما

الدكتور منير القاسم
يأمرنا الله تعالى في القرآن بعدم تجاهل
الحسنات التي قدمها لنا اآلخرون “ ...وال
تنسوا الفضل بينكم ،إن الله بما تعملون

 ،واحدًا من عاملين محليين في مجال الرعاية
الصحية استسلما للفيروس  ،تما ًما مثلما يحتفل
الكنديون باألسبوع الوطني للممرضات.
الثانية  ،امرأة عملت عاملة خدمة شخصية
ألخوات القديس يوسف .يجب علينا إبقاؤهما
وعائالتهما في ذاكرتنا.
يفخر الكنديون بحق بنظام رعايتنا الصحي،
ولكننا بحاجة إلى التأكد من أن العاملين في
مجال الرعاية الصحية لديهم ما يحتاجون إليه
للبقاء في أمان.

باإلضافة إلى شكري وتقديري  ،أنا ملتزمة
بالكفاح من أجل نظام رعاية صحي يحمي
العمال وماليين الكنديين الذين يعتمدون على
هذه الخدمات يوميًا.
كما أود أن أشيد بكل جهود المجتمع المسلم
من أجل حماية ودعم أولئك الذين يواجهون
الحواجز االقتصادية والمعرضين لخطر أكبر.

يحظى دعمكم في توفير مستلزمات النظافة
الصحية للمالجئ واألسر في جميع أنحاء كندا
 ،فضالً عن المساعدة المالية ألولئك الذين
ضا إلى بذل المزيد للتأكد من توفر يعيشون تحت خط الفقر  ،بتقدير كبير من
نحتاج أي ً
وسائل الحماية لمن هم في نظام الرعاية .جميع الكنديين.

بيجـي سـاتلـر نائبة برلمان أونتاريو عن دائـرة غـرب لنـدن
شكرا لكم .نحن
إلى جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين عملوا بجد للحفاظ على مجتمعنا آمنًاً ،
ممتنون لكم إلى األبد على مخاطرتكم بصحتكم وصحة عائالتكم من أجل الخدمة في الخطوط األمامية
لمحاربة  .COVID-19لقد كنتم هناك من أجلنا وسنكون هناك من أجلكم ،نحثكم على استخدام معدات
الحماية الشخصية التي تحتاجونها والتعويض الذي تستحقونه.

بصير” ( .)237 :2وحفاظا على هذا
الروح ،أود أن أعترف بالفضائل التي

أتوجه بالشكر لجميع أبطال الرعاية الصحية
المدهشة في مدينة لندن.

ال يمكن تصورها ،والتي يتم تقديمها
للمجتمع بأكمله من قبل العاملين على
الخط األمامي للصحة العامة ،مثل

أنتم تستحقون أكبر احترام تقديرا لمقاومتكم
وباء فيروس كيرونا على الخطوط األمامية،
من مرافق الرعاية طويلة المدى إلى مطابخ
المستشفيات وكل ما بينها.

األطباء والممرضات وغيرهم .بينما
نواصل جميعنا براحة واسترخاء محاربة
 COVID 19من منازلنا.
إنهم يخاطرون بحياتهم متفانين بشجاعة
ونكران للذات.
نيابة عن أسرة المركز اإلسالمي في
جنوب غرب أونتاريو ،أتقدم بأخلص
تمنياتي القلبية بأن يحفظهم الله في أمان
بينما نواصل مكافحة هذا الوباء.
•د .منير القاسم
•مدير الشؤون الدينية  -المركز
اإلسالمي في جنوب غرب أونتاريو

تيرينس كيرناغان
نـائب برلمان أونتاريو
عن مركز شمال لندن

أكثر من مجرد شكرنا .نحتاج إلى التأكد من أن
العاملين في الرعاية الصحية لديهم ما يكفي من
معدات ولوازم الوقاية الشخصية للقيام بعملهم
بأمان .يجب أال يذهب أي عامل إلى وظيفته وهو
يشعر بعدم األمان .بصفتي نائبا عن مركز لندن
ضا لزيادة أجور الوباء لجميع
الشمالي ،أجاهد أي ً
العاملين في مجال الرعاية الصحية ،بغض النظر
عن مكان عملهم ،حتى أشكرهم على تضحبتهم
بتعريض صحتهم وسالمتهم للخطر يوميًا.

لقد قام عمال الرعاية الصحية بعمل استثنائي
منذ بداية هذه الحالة الطارئة .مدينتنا لندن تشتهر
بأخصائيي الرعاية الصحية من ذوي الخبرة
العالية ،نحن محظوظون جدًا بعملهم طوال
ساعات اليوم من أجل حمايتنا.

من أعماق قلبي ،أشكر أبطال الرعاية الصحية
لمحافظتهم وجعل لندن مدينة صحية آمنة طوال
فترة هذا الوباء.

ّ
لكن المقاومين على الخطوط األمامية يستحقون

أرجو لكم كل خير،

شكـرًا لكـم منا جميعــ ًا
لـون إيلي صاحب وكـالة روبنسـون ميتسـوبيشي
ال نكاد نصدق مقدار التفاني والجهد الذي تحمله جميع العاملين في
مؤخرا .إن جهودهم وصبرهم ،وفوق كل
حقل رعايتنا الصحية
ً
شيء رعايتهم لمواطنينا ،ال يمكن أن تمر دون أن يالحظها أحد.
ال يمكننا وصف مدى التقدير والحب الذي نملكه لجميعهم .لوال
تعاطفهم وعملهم الشاق كان يمكن أن نفقد المزيد من سكان لندن
في مجتمعنا.
لقد وضع جميع المتجاوبين األوائل المجتمع فوق األسرة ،ونحن
هنا في  Robinson Mitusbishiنريد أن نشكرهم جميعًا على
عملهم الشاق.
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الحكومة الكند ّية تعزز مخزونها
ّ
المعـدات وأدوات الوقاية الشخصية
من

عدد طالب الدراسة
ما بعد الثانوية والجامعيةإرتفع بـ%29
بين  2001-2000و2019-2018

أنيتا أناند وزيرة الخدمات العامّة والمشتريات  :تزايد جهود اإلنتاج ّ
المحلي
•مي أبو صعب RCI
تواصل الحكومة الكنديّة تعزيز
مخزونها من المعدّات وادوات الوقاية
الشخصيّة من مرض كوفيد،19-
وتعمل على زيادتها باستمرار
للتجاوب مع الطلب المستقبلي عليها.
ويستمر وصول الطائرات والبواخر
ّ
المح ّملة بهذه المواد إلى البالد ،وقد
استقرت سالسل توريد المعدّات
ّ
األساسيّة كما قالت أنيتا أناند وزيرة
الخدمات العا ّمة والمشتريات في
حكومة جوستان ترودو.
ورغم ذلك ،تواصل كندا الضغوط
لضمان مصادر دوليّة موثوقة للسلع
في وقت تزداد فيه جهود اإلنتاج
المحلّي كما قالت الوزيرة أناند.
وتسعى كندا لشراء مئات الماليين
من قطع المعدّات بما فيها القفازات
والمالبس الطبيّة والك ّمامات واألقنعة
الواقية للوجه وأدوات تعقيم اليدين.
وتسعى لتحقيق هدفينّ ،أولهما تأمين
االحتياجات على المدى القصير
والثاني االستعداد الحتمال ارتفاع
الطلب مستقبال على هذه المعدّات،
وتواكب الحكومة ارتفاع الطلب كما
قالت الوزيرة أنيتا أناند.
صل إلى لقاح مضاد
وتحسّبا للتو ّ
لمرض كوفيد ،19-تعتزم أوتاوا
شراء  37ألف محقنة ،وترتفع أعداد
السلع الموجودة باستمرار ،في ما
عدا أجهزة التنفّس االصطناعيّة التي
وصل فقط  203أجهزة منها من أصل
 40ألف جهاز طلبتها كندا.
وتتطلّب بعض حاالت اإلصابة
الحادّة بمرض كوفيد 19-استخدام
وتخوفت كندا في
هذه األجهزة،
ّ
مراحل بداية الجائحة من احتمال
حدوث نقص فيها في البالد.

ووقّعت الحكومة على عقود لشراء
اجهزة التنفّس االصطناعي مع
شركات اعلبيّتها كنديّة كما قالت
وزيرة الخدمات العا ّمة والتموين انيتا
اناند.
ومن المتوقّع أن يتأ ّخر وصولها
ّ
تتزود
ألن بعض الشركات
نظرا
ّ
بآليّات عمل جديدة في ظ ّل الجائحة.
ولدى تقديم تحديث حول مشترياتها،
سلّطت الحكومة الكنديّة الضوء على
بعض الشركات الكنديّة التي تنتج هذه
المعدّات.
وقد أنتجت شركة “كنديان شيلد”
مقرها في كيتشنر في
التي يقع
ّ
مقاطعة أونتاريو  1،2مليون قطعة
من األقنعة الواقية للوجه.
وال يت ّم نشر العديد من العقود الموقّعة
علنا ،ويت ّم التكتّم على تفاصيلها بما
في ذلك تكلفتها بموجب أحكام األمن
القومي.
وفي الحاالت التي ال تنطبق عليها
أحكام األمن القومي ،تبقى العطاءات
مفتوحة ألسابيع ،وهذا غير ممكن
في ظ ّل الظروف الراهنة كما قالت
ستيفاني هاميل المتحدّثة باسم وزارة
الخدمات العا ّمة والتموين.
ويش ّكل نشر المعلومات حول ما
تشتريه كندا وم ّمن تشتريه خطرا
على السلع المشتراة كما قالت هاميل،
خصوصا في إطار المنافسة العالميّة
على شرائها.
وتعتزم الحكومة الكنديّة نشر
التفاصيل بعد زوال هذا الخطر حسب
وزارة الخدمات العا ّمة والتموين.
وكانت طائرة من طراز انتونوف
 225قد وصلت إلى مطار ميرابيل
إلى شمال مونتريال الشهر الفائت
مح ّملة بمعدّات الوقاية الشخصيّة

لمساعدة مقاطعة كيبيك على التصدّي
للفيروس ،ومواجهة النقص في هذه
صة في مراكز
المعدّات بصورة خا ّ
الرعاية الطويلة األمد.
وقام الع ّمال بتفريغ ألف متر مكعّب
من معدّات الوقاية الشخصيّة من
الصين ليستخدمها ع ّمال القطاع
الصحّي في كيبيك.
ونقلت الطائرة هذه الشحنة من
الصين إلى كيبيك بناء على طلب
حكومة المقاطعة برئاسة فرانسوا
لوغو ،وهي أكبر شحنة من نوعها
تصل إلى كندا.
و في نيسان أبريل الفائت ،وصلت
طائرة من طراز بوينغ  767إلى
مطار مدينة إدمنتون ،تحمل شحنة
من معدّات الوقاية الطبيّة إلى ألبرتا
،للعاملين في الخطوط األماميّة و في
القطاع الصحّي كما أفادت به وزارة
الصحّة في هذه المقاطعة النفطيّة
الواقعة في الغرب الكندي.
وكانت الحكومة الكنديّة قد حصرت
وصول الرحالت الدوليّة إلى 4
مطارات في ك ّل من تورونتو
ومونتريال وفانكوفر و كالغاري
منذ بداية تف ّ
شي الوباء منتصف آذار
مارس الفائت.
ويفيد بيان صادر عن الحكومة ّ
أن
مطار إدمنتون هو الوحيد الذي حصل
على شهادة من االتّحاد الدولي للنقل
الجوي ،للمشاركة في نقل المعدّات
ّ
الطبيّة الحسّاسة  ،بما فيها األدوية
التي تخضع لمعايير صارمة من
درجات الحرارة لنقلها.

•وكالة الصحافة الكنديّة /سي
بي سي /راديو كندا الدولي

•فادي الهاروني | RCI
إرتفعت معدالت مشاركة الشباب الكنديين المتراوحة أعمارهم بين 18
و 24عاما ً في الدراسات ما بعد الثانوية والدراسات الجامعية بنسبة %29
خالل الفترة الممتدة بين السنة الدراسية  2001 - 2000والسنة الدراسية
 2019 - 2018لتبلغ  ،%44وفق ما أفادت اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.
وتعزو الوكالة الفدرالية هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع المشاركة
في الدراسات الجامعية خالل الفترة المذكورة بنسبة .%56
ثمان من مقاطعات
وارتفع معدل المشاركة في الدراسات الجامعية في
ٍ
سجّلت نسب االرتفاع األعلى في بريتيش كولومبيا على
كندا العشر .و ُ
ساحل الهادي ( )%84ولدى جارتها الشرقية ألبرتا ( )%69وفي أونتاريو
( ،)%58كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان.
أما المقاطعتان اللتان لم يسجَّل فيهما تغيير يُذكر من الناحية اإلحصائية في
معدل المشاركة في الدراسات الجامعية فهما نوفا سكوشا وجزيرة األمير
إدوارد األطلسيتان.
وفي كيبيك ،ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان والوحيدة ذات الغالبية
الناطقة بالفرنسية ،بلغ معدل مشاركة الشباب ( 24 - 18عاماً) في الدراسات
ما بعد الثانوية والدراسات الجامعية عام  2019 - 2018عتبة  ،%50ما
ش ّكل ارتفاعا ً بنسبة  %34عن معدل مشاركتهم المسجل عام - 2000
.2001
سجّل أيضا ً في
و
الكندية
المقاطعات
بين
نوعه
من
األعلى
هو
االرتفاع
وهذا
ُ
أونتاريو حيث بلغ معدل المشاركة في الدراسات ما بعد الثانوية والدراسات
الجامعية .47%
سجل أدنى معدل مشاركة في الدراسات ما بعد الثانوية والدراسات
و ُ
الجامعية عام  2019 - 2018في ألبرتا ونيو برونزويك (نوفو برونزويك)،
وبلغ  .%34لكنه ارتفع بـ %17في ألبرتا خالل فترة المقارنة فيما لم يُسجَّل
تغيير يُذكر من الناحية اإلحصائية في نيو برونزويك األطلسية.
وفي نوفا سكوشا وجزيرة األمير إدوارد لم يُسجَّل أيضا ً تغيير يُذكر
من الناحية اإلحصائية في معدل المشاركة في الدراسات ما بعد الثانوية
والدراسات الجامعية خالل فترة المقارنة وظ ّل ثابتا ً على  %39في األولى
و %37في الثانية.
وإلجراء المقارنات أخذت وكالة اإلحصاء باالعتبار المعدل الشهري لعدد
الطالب بين أيلول (سبتمبر) ونيسان (أبريل) خالل عام دراسي معيّن.

•وكالة الصحافة الكندية  /وكالة اإلحصاء الكندية  /راديو كندا الدولي
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نداء من أجل التعــاون الدولي

خطـة األمم ّ
كـندا تشــارك في ّ
المتحـدة لتمويـل محـاربة الجــائحة
•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
و ّجه رئيس الحكومة جوستان ترودو نداء من
أجل التعاون الدولي خالل مؤتمر افتراضي
لألمم المتّحدة يهدف للتخفيف من التداعيات
المدمرة التي أدّت
االقتصاديّة واالجتماعيّة
ّ
إليها جائحة فيروس كورونا.
وشارك ترودو إلى جانب األمين العام لألمم
المتّحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس وزراء
جامايكا أندرو هولنيس ،في استضافة مؤتمر
عبر الفيديو  ،أ ّكد ترودو خالله على دعم كندا
للمؤسّسات الدوليّة التي قال إنّه ينبغي أن تقود
االنتعاش.
وشارك في المؤتمر االفتراضي نحو من 50
من قادة العالم ،من بينهم الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانيّة أنغيال
ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون ،وكبار المسؤولين في صندوق

ّ
ومنظمة التعاون والتنمية الدوليّة
النقد الدولي
والبنك الدولي ومسؤولين من القطاع الخاص.
“كي يعود االنتعاش إلى االقتصاد العالمي،
وكي تنهض االقتصادات المحليّة من جديد،
ّ
لخطة عالميّة منسّقة” :رئيس الحكومة
نحتاج
جوستان ترودو.
وينبغي كما قال ترودو ،أن يثق المواطنون
بأن المؤسّسات الدوليّة لن تتخلّى عن أحد ّ
ّ
وأن
بإمكانها تجاوز التحدّيات العالميّة.
“ ال يمكن أن ننتظر من دول صغيرة ،
ليس لديها الموارد والبنى التحتيّة التي لدينا،
وتواجه مشاكل أخطر من التي نواجهها ،أن
صة”:
تتغلّب على الفيروس بوسائلها الخا ّ
رئيس الحكومة جوستان ترودو.
وأشار ترودو إلى التحدّيات التي تواجه
بعض الدول اإلفريقيّة والبلدان الجزريّة
الصغيرة ،والظروف المأساويّة التي تعانيها
النساء والفتيات في دول غارقة في الحروب،
وتوقّع أن تزداد معاناة هذه الدول في مرحلة

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

إنعاش االقتصاد.
وجاء موقف ترودو في وقت تسعى كندا
للفوز بمقعد غير دائم في مجلس األمن الدولي.
وكان األمين العام لألمم المتّحدة أنطونيو
غوتيريس قد أطلق “استجابة إنسانيّة بقيمة
ملياري دوالر لتمويل مكافحة فيروس كورونا
في أفقر دول العالم” كما ورد على موقع
ّ
المنظمة الدوليّة اإللكتروني.
وأفادت األمم المتّحدة في بيان نشرته حول
مؤتمر التمويل ّ
بأن ك ّل الدول تواجه ضغوطا
صة
إقتصاديّة بسبب الجائحة ،وبصورة خا ّ
الدول النامية التي تعاني من مديونيّة مرهقة
منذ ما قبل الجائحة ،وال يمكن أن يتح ّمل
مواطنوها تداعيات الجائحة وال يمكنها تقديم
الحوافز الماليّة.
وتهدف المبادرة إليجاد حلول لمجموعة من
القضايا المل ّحة ،ت ّم تحديها في ّ
ست نقاط:
زيادة السيولة في االقتصاد العالمي و الحفاظ

على االستقرار المالي ،ومعالجة الديون في
البلدان النامية إلنقاذ حياة مئات الماليين الناس
وسبل معيشتهم ،وإشراك دائني القطاع الخاص
في خطط اإلنقاذ ،وتعزيز التمويل الخارجي
للنمو الشامل وخلق فرص العمل ،ومنع
ّ
األرصدة الماليّة الخارجيّة غير المشروعة
وغسل األموال ،وتكييف سياسات اإلنعاش مع
التنمية المستدامة.
ويهدف المؤتمر في الوقت عينه إلى إنشاء
ّ
الست ،وتقديم
مجموعة نقاش حول النقاط
مقترحات ملموسة منتصف ت ّموز يوليو المقبل.
نشير إلى ّ
أن كندا تبذل مساعي حثيثة للحصول
على مقعد غير دائم في مجلس األمن الدولي،
القوات الكنديّة
وتؤ ّكد في هذا اإلطار على دور ّ
المسلّحة ومشاركتها في المه ّمات الدوليّة
وعلى المساعدات التنمويّة الكنديّة للخترج.
•راديو كندا /سي بي سي /راديو كندا
الدولي
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نشر معلومات خاطئة ّ
شكل مشكلة لثلثيْ
المرشحـين في االنتخـابات الفدراليـة األخيــرة

ّ
كنـديون سـابقون
دبلوماسيون
يطلبـون من جوستان ترودو رفض
ضم مستوطنات بالضفة الغربية
•سمير بن جعفر| RCI

زعماء األحزاب الستة الممثَّلة في مجلس العموم المنحل في الحملة االنتخابية األخيرة ،من اليسار إلى اليمين ومن األعلى إلى األسفل :زعيم الحزب
الليبرالي جوستان ترودو ،زعيم حزب المحافظين أندرو شير ،زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ ،زعيم حزب الشعب ماكسيم برنييه،
زعيمة الحزب األخضر إليزابيث ماي ،وزعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بالنشيه (حقوق الصورة لـ)Radio-Canada

•فادي الهاروني | RCI
نحو من ثلث ْي المرشحين في االنتخابات
قال ٌ
الفدرالية العامة األخيرة ،من بين الذين
شاركوا في دراسة استطالعية ُكشفت
نتائجها مؤخراًّ ،
إن نشر معلومات خاطئة
على شبكة اإلنترنت خالل الحملة االنتخابية
ش ّكل لهم مشكلة.
يُذكر ّ
أن االنتخابات جرت في 21
تشرين األول (أكتوبر)  2019وأسفرت
عن فوز الحزب الليبرالي الكندي بقيادة
جوستان ترودو بوالية حكومية ثانية على
التوالي ،ولكن بحكومة أقلية .وكانت الحملة
االنتخابية قد انطلقت بشكل رسمي في 11
أيلول (سبتمبر) .2019
وأجرت الدراسة االستطالعية مؤسسة
“إيكوس لألبحاث” (Ekos Research
 )Associatesلحساب مكتب المدير
العام لالنتخابات الكندية (Elections
 ،)Canadaوهو وكالة مستقلة تشرف على
حسن سير االنتخابات الفدرالية.
ُ
وتضمنت الدراسة  1172مقابلة أجريت
بين  25و 27تشرين األول (أكتوبر) الفائت
مع أشخاص من بين المرشحين الـ2146
الذين تنافسوا للفوز بمقاعد مجلس العموم
الـ .338وأُجريت  396مقابلة على الهاتف
فيما أُجريت الـ 776األُخرى على اإلنترنت.
وت ّم ترجيح النتائج ،استنادا ً إلى عمر
المر ّ
شح وحزبه وما إذا كان عضوا ً في
مجلس العموم الخارج وما إذا فاز في
االنتخابات أم ال ،كي تعكس الخصائص
الديمغرافية لجميع المرشحين.
َ
وقال  30%من بين المرشحين المستطلعين
الذين شكلت لهم المعلومات الخاطئة مشكلة
تأثير كبير
مؤرقة إنّه كان لتلك المعلومات
ٌ
على نتائج االنتخابات.

ورأى أكثر من ُمر ّ
شحيْن من أصل ك ّل
خمسة مر ّ
شحين شاركوا في الدراسة ّ
أن
دوالً أو جهات أجنبية استخدمت منصات
التواصل االجتماعي ووسائل أُخرى من
أجل التأثير على اآلراء السياسية للكنديين.
وقال  %64من المر ّ
شحين المستطلَعين ّ
إن
نشر معلومات خاطئة على اإلنترنت خالل
الحملة االنتخابية ش ّكل مشكلة ،فيما قال
 22%منهم إنهم لم يروا مشكلة في ذلك،
وقال الـ %14الباقون إنهم ال يدرون ما إذا
ش ّكل األمر مشكلة أم ال.
أن مر ّ
وأظهرت نتائج الدراسة ّ
شحي
األحزاب الممثلة في مجلس العموم الخارج
والمرشحين دون سن الـ 35كانوا أكثر
انتشار
ميالً من المرشحين اآلخرين لرؤية
ٍ
لمعلومات خاطئة خالل الحملة.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي كان
شحون في مقاطعة ألبرتا أكثر ميالً
المر ّ
من سواهم لالعتقاد بوجود مشكلة متصلة
بنشر واسع لمعلومات خاطئة على اإلنترنت
وباستخدام دول أجنبية منصات التواصل
االجتماعي للتأثير على آراء الناخبين
السياسية.
أ ّما األق ّل ميالَ لالعتقاد بوجود مشكلة
متصلة بك ّل ذلك فكانوا ناخبي كيبيك،
المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية
الناطقة بالفرنسية.
ّ
وأظهرت النتائج أن الدعم لالقتراع على
اإلنترنت كان متدنيا ً في أوساط المر ّ
شحين
المستطلَعين ،إذ قال أكثر من ثلثهم بقليل
إنّه يجب أن يدلي الناخبون بأصواتهم عن
طريق اإلنترنت.
يُشار في هذا الصدد إلى ّ
أن كندا أعلنت
مؤخرا ً عن تشكيل فريق عمل مع ك ّل من
عمالق تقنيات الحاسوب “مايكروسوفت”
و”تحالف ضمان الديمقراطية” (،)ASD

وهو من منظمات المجتمع المدني في
الواليات المتحدة ،من أجل مكافحة التدخالت
في االنتخابات حول العالم في إطار مبادرة
“نداء باريس من أجل الثقة واألمن في
الفضاء اإللكتروني” التي أُطلقت في تشرين
الثاني (نوفمبر) .2018
“خالل سنوات طويلة جرى تقديم اإلنترنت
ضامن للحريات
لنا كفضاءٍ للفرص
ٍ
الجماعية وحليفٍ طبيعي للديمقراطية” قال
رئيس المجلس الخاص دومينيك لوبالن
عند إعالنه تشكيل فريق العمل المشار إليه،
قبل أن يضيف ّ
أن “السنوات األخيرة لعبت
ي
إلى حدّ ما دور آلية تبريد أظهرت إلى أ ّ
حدّ يمكن لنا أن نكون معرضين لتهديدا ٍ
ت
من البنية التحتية اإللكترونية ومن حمالت
التضليل اإلعالمي”.
والمجلس الخاص (Privy Council -
 )Conseil privéجهاز استشاري لحاكم
كندا العام الذي يمثّل بموجب الدستور
الكندي عاه َل المملكة المتحدة الذي هو أيضا ً
ملك عدد من دول الكوم ْنولث من بينها كندا،
أي الملكة إليزابيث الثانية منذ عام .1952
ومهام الحاكم العام فخرية.
وبصورة عامة أظهرت نتائج الدراسة
االستطالعية ّ
أن نصف المرشحين أعربوا
عن ارتياحهم للنظام الديمقراطي المعمول
به في كندا.
أ ّما أكثر سببيْن ذكرهما المرشحون
المستطلَعون لعدم ارتياحهم للنظام
الديمقراطي الكندي فهما غياب التمثيل
النسبي وكونُ الفوز وفق نظام األغلبية
البسيطة من الجولة األولى “ال يعكس
الخيارات المفضلة لدى الناخبين”.
•وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي

وقع أكثر من  50دبلوماسيا كنديا متقاعدا ووزراء
ليبراليون سابقون على رسالة تطلب من رئيس الحكومة
الكندية جوستان ترودو ،اتخاذ موقف واضح ضد خطة
إسرائيل لضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال الموقّعون في رسالتهم  ”:بصفتنا دبلوماسيين
كنديين سابقين ،ندعوك للدفاع عن سمعة كندا في
المجتمع الدولي من خالل اتخاذ موقف علني ال لبس
فيه”.
ومن بين الموقعين وزراء ليبراليون سابقون ،بما في
ذلك لويد أكسوورثي  ،الذي ساهم في حركة حظر األلغام
المضادّة لألشخاص ،وآالن روك وأندريه أويليت.
ويشير هؤالء إلى أن العديد من حلفاء كندا قد عبروا
عن معارضتهم الواضحة للمشروع اإلسرائيلي.
واستنكر سفير كندا السابق في مصر ،فيري دي
كيرشوف ،صمت الحكومة الكندية بشأن هذه القضية.
“إنه إضفاء الشرعية على االستيالء غير القانوني على
األراضي .إن رد الفعل ال يزال ضعيفًا للغاية ،”.كما
قال.
وتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ببدء
مناقشات في الحكومة في أول يوليو تموز بشأن بسط
السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور
األردن في الضفة الغربية ،وهي مناطق محتلة يسعى
الفلسطينيون إلى إقامة دولة عليها .وتتماشى هذه
التحركات مع خطة السالم للرئيس األمريكي دونالد
ترامب التي أعلنها في يناير كانون الثاني الماضي.
ورفض الفلسطينيون اقتراح ترامب ،الذي بموجبه
سيتم دمج الغالبية العظمى من مستوطنات الضفة
الغربية التي بنتها إسرائيل على األراضي التي استولت
عليها في حرب  1967في ”األراضي اإلسرائيلية
المتجاورة“.
ويعتبر الفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير
قانونية.
وقال أوهاد كاينار  ،القائم باألعمال في السفارة
اإلسرائيلية بكندا  ،لـهيئة اإلذاعة الكندية-سي بي سي
إن “خطة السالم األمريكية هي الخيار الوحيد القابل
للتطبيق الموجود حاليًا على الطاولة لحل النزاع
اإلسرائيلي الفلسطيني”.
واضاف كاينار “ :لقد قبلت إسرائيل أسسها ،على
الرغم من التنازالت المطلوبة منّا .وفضها الفلسطينيون
رفضا قاطعا واغلقوا الباب مرة اخرى امام كل
المفاوضات من اجل مستقبل سلمي”.
وكتب يقول “إنه من المروع أن يختار الدبلوماسيون
مهاجمة إسرائيل بدالً من تعزيز الحوار بين األطراف
أو توجيه الفلسطينيين الستئناف مفاوضات السالم.
وقال متحدّث باسم باسم مكتب وزير الخارجية الكندي
”:تشعر كندا بقلق عميق من أن الضم األحادي الجانب
يقوض مفاوضات السالم وسيكون مخالفا
يمكن أن ّ
للقانون الدولي .وتخشى كندا أيضا أن يؤدي ذلك إلى
زيادة انعدام األمن لإلسرائيليين والفلسطينيين في وقت
مه ّم للسالم واالستقرار في المنطقة”.
•راديو كندا الدولي  /سي بي سي  /رويترز

10

العدد  Issue 219يونيو (حزيران) June 2020

أوتاوا تسترشد
بالقطـاع الخـاص إلنعـاش االقتصــاد
•مي أبو صعب |
راديو كندا الدولي

القسم العربي في

تسعى الحكومة الكنديّة إلعادة إنعاش
تضرر بسبب جائحة فيروس
االقتصاد الذي
ّ
كورونا ،وتبحث عن “أفكار كبيرة” من خالل
التواصل مع القطاع الخاص.
وو ّجهت وزارة االبتكار والعلوم والتنمية
االقتصاديّة إلى  20من كبريات شركات
المحاسبة ومستشارين في مجال اإلدارة و
معهد اإلدارة تيلفر في جامعة أوتاوا دعوة
لتقديم عروض على عقد “إلجراء تحليل
للقطاعات الصناعيّة االستراتيجيّة الرئيسيّة
“ على المستويين الوطني والدولي ونماذج
سيناريوهات و “افكار كبيرة” كما ورد في
طلب الوزارة.
ي عرض 3،75
وينبغي ألاّ تتجاوز قيمة أ ّ
مليون دوالر كما ورد في الدعوة لتقديم
العروض التي نشرتها وزارة األشغال العا ّمة
والخدمات الحكوميّة قبل أسبوع وحدّدت آخر
مهلة لقبول العروض اليوم الخميس.
و تقدّم الشركة التي تفوز بالعرض نماذج
حول تداعيات الجائحة الطويلة والمتوسّطة

األمد على االقتصاد ،و تقييما لقدرات قطاع
الصناعة الكنديّة ونقاط ضعفه ،وكيفيّة عمل
الدول المتقدّمة إلعادة بناء اقتصادها ،لتتم ّكن
الحكومة الكنديّة من اإلفادة من تجاربها.
وتبحث وزارة االبتكار والعلوم والتنمية
االقتصاديّة عن خيارات توفّر حلاّ صناعيّا
“نمو القطاع الرقمي” ،كما
شامال يراهن على
ّ
تسعى للتع ّمق في بعض األمور مثل السيولة
إيف دوكلو رئيس مجلس الخزينة أكّد أنّ إعادة إنعاش االقتصاد تستند إلى مشورة خبراء وززارة الصحّة
و مديونيّة الشركات واضطرابات اليد العاملة
الكنديّةJustin Tang-CP-
وإعادة شبكات التموين.
ومن المتوقّع أن تشارك في تقديم العروض
شركات الخدمات المهنيّة “كي بي أم جي” و وأضافت ّ
بأن اإلجراء يتيح للحكومة فهما تترك تداعياتها على قطاع األعمال في البالد.
تعرض لها ك ّل واحد من وترغب أحزاب المعارضة في أن تقدّم
أفضل للضغوط التي ّ
“إرنست أند يونغ” و “دولوات”.
فيروس
جائحة
بسبب
واستغرب إيف جيرو المدير البرلماني القطاعات االقتصاديّة
الحكومة استراتيجيّة إنعاش االقتصاد رسميّا
للوازنة أن تكون الحكومة قد لجأت إلى شركات كورونا.
اعتبارا من مطلع العام المقبل.
ّ
الموظفين وأ ّكد المدير البرلماني للموازنة إيف جيرو ويأمل حزب المحافظين الذي يشكل
ّ
القطاع الخاص في وقت لديها آالف
أنّه من األفضل تقديم ّ
خطتها في وقت قريب المعارضة الرسميّة في مجلس العموم الكندي،
من أصحاب األفكار الجيّدة ،وبإمكانها أن تتّكل
كذلك على أحزاب المعارضة كونها حكومة للكنديّين ّ ،
ألن من شأنها أن تعيد الثقة التي في أو تولي الحكومة ،فضال عن االقتصاد
االقتصاد.
إلنعاش
والشركات
األفراد
يحتاجها
األخضر والقطاع الرقمي ،االهتمام بقطاعات
أقليّة كما قال جيرو.
ّ
لكن رئيس مجلس الخزينة إيف دوكلو ذ ّكر أخرى مثل الزراعة والموارد الطبيعيّة.
واعتبرت متحدّثة بإسم وزارة االبتكار ّ
أن
الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة “ممارسة بضرورة أن تستند إعادة إنعاش االقتصاد إلى
•(راديو كندا /سي بي سي /راديو كندا
عاديّة” وليست عقودا من الباطن بأي من مشورة خبراء وزارة الص ّحة الكنديّة لتجنّب
ّ
حصول موجة ثانية من مرض كوفيد -19الدولي)
األشكال.

نعي

تعزية

أبناء الفقيدة
أحمد ومحمد السخن وكريماتها
فاطمه وزين ولينا وريما،
وأخوها نافذ الصاحب وعموم آل السخن والصاحب
وأقربائهم وأنسباؤهم
(أبو طه وأبو خاطر وأبو الهوى) في كندا واألردن ودبي،
ينعون بمزيد من الحزن واألسى والدتهم وفقيدتهم
المرحومة بإذن اهلل تعالى
لميا حسن الصاحب (أم أحمد)
أرملة المرحوم صالح أحمد السخن
التي انتقلت إلى رحمته تعالى يوم اإلثنين ١/٦/٢٠٢٠
في مدينة لندن أونتاريو

تتقدم جريدة (البالد)
بالتعازي الى الصديق أحمد السخن وإخوانه
وأخواته
والى عموم آل السخن والصاحب وأقرباؤهم
والى االصدقاء د .قيس ابوطه وباسل ابو خاطر
وقرينتيهما لوفاة
المرحومة بإذن اهلل تعالى لميا حسن الصاحب
(أم أحمد)

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح
جناته،

تغمد اهلل الفقيدة برحمته واسكنها فسيح جناته

وإنا هلل وإنا إليه راجعون

والهمهم الصبر الجميل
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البلديات تحصل من الحكومة على  2,2مليار دوالر هي حصتها ،لكنها تطلب المزيد
•فادي الهاروني | RCI

حكومة ترودو الليبرالية إرسال المبلغ كله
دفعة واحدة خالل حزيران (يونيو) الحالي.

أعلنت الحكومة الفدرالية أنها سترسل 2,2
مليار دوالر على وجه السرعة للبلديات ومن جهتها ترى البلديات ّ
أن هذه الخطوة قد
لتمويل بناها التحتية.
تساعدها في مواجهة أزمة السيولة على المدى
القريب لكنها غير كافية بنظرها لسد الفجوة
وجاء هذا اإلعالن المتوقَّع على لسان رئيس التي تسببت بها الجائحة في ميزانياتها.
الحكومة جوستان ترودو في مؤتمره الصحفي
اليومي في العاصمة أوتاوا.
فاإلجراءات المتخذة للحدّ من انتشار الجائحة،
كإغالق المؤسسات التي تقدّم خدمات غير
وقال ترودو ّ
إن بإمكان البلديات استخدام أساسية وتدابير التباعد الجسدي المفروضة
المال لتلبية االحتياجات المحلية من البنى من قبل السلطات ،تسببت بتراجع حاد في
التحتية وتشغيل موظفين في هذا القطاع.
عائدات البلديات من خدمة النقل العام ورسوم
ركن السيارات.
ويمثّل هذا المبلغ حصة البلديات من الصندوق
الفدرالي للضريبة على وقود السيارات للسنة وبالتالي مبلغ  2,2مليار دوالر هو أدنى بكثير
المالية  ،2021 - 2020وفي العادة ترسله من الـ 10مليارات دوالر التي تقول البلديات
لها الحكومة الفدرالية على دفعتيْن ،واحدة في إنها باتت بحاجة إليها بسبب الجائحة.
الصيف وأُخرى الحقاً.
كما ّ
أن البلديات ال تستطيع استخدام هذا المبلغ
لكن هذه السنة ،وبسبب األزمة االقتصادية الذي سترسله لها الحكومة لتغطية نفقاتها
قررت التشغيلية“ .نريد أن تسير البلديات قُدما ً في
الناجمة عن جائحة “كوفيد ّ ،”19 -

ّ
المخطط لها” ،قالت وزيرة وذهبت الوزيرة ماكينا في االتجاه نفسه قائلةً
تنفيذ البنى التحتية
بأن علينا العمل معا ً
البنى التحتية والمجتمعات المحلية في الحكومة “نأمل ْ
تقر المقاطعات ّ
بأن ّ
الفدرالية كاثرين ماكينا ،شارحةً أنّه ليس لمساعدة البلديات”.
بإمكان البلديات استخدام الـ 2,2مليار دوالر
وفي ردود الفعل رأى جاغميت سينغ ،زعيم
للنفقات التشغيلية.
الحزب الديمقراطي الجديد المعارض في
أن بلدية تورونتو ،مجلس العمومّ ،
ويُشار في هذا الصدد إلى ّ
أن إرسال مبلغ الـ 2,2مليار
ً
ً
كبرى مدن كندا ،تواجه لوحدها نقصا في دوالر إلى البلديات ليس كافيا ْ
وإن كان يشكل
ميزانيتها التشغيلية خالل السنة المالية الحالية خطوة “إيجابية” برأيه .وطالب زعي ُم الحزب
قدره  1,5مليار دوالر ،وتقول إنها ستُضطر اليساري التوجه بـ”تمويل مباشر لدعم البلديات
خالل هذه األزمة كي تستطيع االحتفاظ
إللغاء بعض الخدمات جراء ذلك.
بموظفيها وتوفير الخدمات (للسكان)”.
لكن الوزيرة ماكينا تؤكد أنها تضغي جيدا ً
ّ
لمطاب رؤساء البلديات الذين تتحدث إليهم .وذهب عمدة تورونتو جون توري في االتجاه
“من المؤكد أنهم بحاجة لدعم في تغطية النفقات نفسه ،فر ّحب بالقرار الذي أعلن عنه ترودو
التشغيلية ومن ضمنها النقل المشترك” ،أكدت اليوم لكنّه أ ّكد ّ
أن البلديات بحاجة لـ”أموال
جديدة” لمواجهة األزمة الحالية ،مذ ّكرا ً ّ
بأن
ماكينا.
مبلغ الـ 2,2مليار دوالر كانت ستحصل عليه
ووعد ترودو بأن تفعل حكومته المزيد البلديات “في شتى األحوال”.
لمساعدة البلديات ،لكن من خالل التفاوض مع
حكومات المقاطعات بما ّ
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا /
أن البلديات خاضعة
راديو كندا الدولي)
لسلطات حكومات المقاطعات.
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 520مليون دوالر تكلفة إعانات اإليجار
وتكـلفة خطة الطـوارئ  151مليـاراً حتى اآلن
•فادي الهاروني RCI
قال المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو ّ
إن
توقعاته تشير إلى ّ
أن برنامج الحكومة الفدرالية
لمساعدة المؤسسات الصغيرة المتضررة من
جائحة “كوفيد  ”19 -في تغطية نفقات اإليجار
التجاري سيكلّف الخزينة العامة  520مليون
دوالر خالل السنة المالية الحالية - 2020
.2021
وورد هذا التخمين في تقرير أصدره جيرو.
ّ
لكن جيرو استدرك بالقول إنه “نظرا ً لغياب
سوابق تاريخية أو دولية واضحة” فالفرضيات
ال ُمحتفَظ بها حول معايير المقبولية المتعلقة
بالشركات المعنية وبمشاركة مالكي المباني
التجارية في هذا البرنامج “تستند بنسبة كبيرة
إلى األحكام”.
ويقدّم البرنامج قرضا ً مغتفَرا ً (forgivable
 )loanلتغطية نصف اإليجار ألشهر نيسان
(أبريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) شرط
تخفيض المالك اإليجار بنسبة  25%للمؤسسة
الصغيرة المستوفية الشروط.
وأُتيح لمالكي األبنية التجارية الذين لديهم ما
يصل إلى  10مستأجرين مؤ َّهلين التس ّج ُل في

البرنامج يوم ْي أمس وأمس األول .وبإمكان
سائر المالكين التس ّجل اليوم وغدا ً وبعد غد.
ويحق للمؤسسات غير الربحية ومن ضمنها
الجمعيات الخيرية االستفادة من هذا البرنامج
الجديد ،واسمه المساعدة الكندية الطارئة
لإليجار التجاري (،)AUCLC - CECRA
الذي أوكلت الحكومة مهمة إدارته إلى
المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن
( ،)CMHC – SCHLوهي مؤسسة عامة
فدرالية.
ّ
وحث رئيس الحكومة الفدرالية جوستان
مرارا ً مالكي األبنية التجارية على االنضمام
إلى هذا البرنامج الذي يندرج في إطار
خطة الحكومة االقتصادية لمساعدة األفراد
والشركات على مواجهة التحديات الناجمة عن
الجائحة الحالية.
وبلغت حتى اآلن قيمة النفقات الفدرالية
المباشرة ضمن هذه الخطة  151مليار دوالر
على أقل تقدير .ونبّه جيرو في تقريره إلى
ّ
أن بعض البرامج الفدرالية قد تتجاوز تكلفتها
خالل السنة المالية الحالية ما توقعته لها
حكومة ترودو الليبرالية.
فعلى سبيل المثال يقدّر جيرو ّ
بأن برنامج

المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو متحدثا ً إلى الصحفيين مطلع العام الماضي
)(Philippe-Vincent Foisy / Radio-Canada

أقصاه  847دوالرا ً في األسبوع.

اإلعانة الكندية الطارئة لألجور (SSUC -
 )CEWSسيكلّف الخزينة  76مليار دوالر،
وبلغت حجم المساعدات التي قدّمتها الحكومة
ال  73مليارا ً كما سبق للحكومة أن توقعت.
وتفيد بيانات أصدرتها الحكومة مؤخرا حتى اآلن ضمن هذا البرنامج  7,9مليارات
أنّها وافقت حتى اآلن على  181.883طلبا ً دوالر.
لالستفادة من هذا البرنامج الذي يوفّر ما نسبته
•وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
 75%من رواتب موظفي المؤسسات التي
جراء الجائحة ،حتى حدّ الدولي
تراجعت إيراداتها ّ
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برنـامج إعانـات اإليجـار التجـاري انطلق و المستفيـدون منـه قلّـة
الحـزب الديمقـراطي الجديد انتقد البرنـامج واعتبر ّ
أنه يضع المستـأجرين تحت رحمة المـالـكين
•مي أبو صعب | RCI
دعت مجموعات من األعمال واالتّحادات
حكومة أونتاريو برئاسة دوغ فورد إلى فرض
موراتوريوم على اإلخالء التجاري خالل
جائحة كوفيد.-19
وأشارت إلى أن العديد من الشركات الصغيرة
معرضة لخطر اإلقفال.
والمتوسّطة الحجم ّ
وو ّجهت المجموعات طلبها في رسالة إلى
دوغ فورد رئيس حكومة كبرى المقاطعات
من حيث عدد الس ّكان وحجم االقتصاد.
وأ ّكدوا على أهميّة تقديم المساعدة مع اقتراب
موعد استحقاق اإليجارات لشهر حزيران
يونيو.
وتض ّم المجموعات التي شاركت في توجيه
الرسالة كلاّ من االتّحاد الكندي لألعمال
المستقلّة وغرفة تجارة أونتاريو واتّحاد
المطاعم والفنادق في أونتاريو ،والمجلس
الكندي لتجارة التجزئة واتّحاد المطاعم
الكندي.
ّ
وتشير الرسالة إلى أن العديد من األعمال
ستضطر إلغالق أبوابها ما لم تحصل على
ّ
المساعدة.،

“في غياب الدعم الكافي ،سيختفي إلى األبد
جزء كبير من االقتصاد واألعمال التي
أوجدتها أيدي العاملين بجهد “ كما ورد في
الرسالة المو ّجهة إلى حكومة أونتاريو.
وكانت الحكومة الفدراليّة وحكومات
المقاطعات قد أعلنت الشهر الماضي عن
برنامج لمساعدة المؤسّسات الصغيرة على
تسديد إيجاراتها.
صلت الحكومة الفدراليّة إلى اتّفاق
وتو ّ
مع حكومات المقاطعات لتغطية إيجارات
المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم
المتضررة من تداعيات كوفيد -19بنسبة 75
ّ
بالمئة ،على أن ّ
يغطي مالكو المباني التجاريّة
نسبة الـ 25بالمئة المتبقّية.
ولم يتقدّم بعض مالكي العقارات التجاريّة
بطلب للحصول على المساعدة ،ما حرم
المستأجرين منها ومن الحماية من اإلخالء
التي يوفّرها البرنامج حسب قول المجموعة.
و أصبح بإمكان مالكي المباني التجاريّة أن
يباشروا بتقديم طلب للحصول على برنامج
اإلعانة الطارئة لإليجارات اعتبارا من يوم
لكن الشركات المتعثثّرة تقول ّ
أمس اإلثنينّ ،
إن
عددا قليال من بينها سوف يستفيد منه.

وأعلنت الحكومة أيضا عن ّ
خط ساخن مجاني
لتقديم المشورة الماليّة للمؤسّسات الصغيرة
التي لديها احتياجات ماليّة مل ّحة ،لمساعدتها
ّ
االطالع على تفاصيل األنظمة الضريبيّة
على
ّ
وبرامج الدعم الحكومي لتتمكن على ضوئها
من التخطيط لمسارها وإنعاش أعمالها.
ّ
“الخط الساخن
ووضعت الحكومة الكنديّة
لمرونة األعمال” بالتعاون مع غرفة التجارة
الكنديّة  ،ويقدّم من خالله  125مستشار
ّ
ي المشورة  24على ودعا الحزب في رسالة و ّجهها إلى كل من
أعمال ومحاسب قانون ّ
الوزيرة إنجي ووزير المال بيل مورنو،
أربع وعشرين ساعة طوال ايّام األسبوع.
وأشار رئيس الحكومة جوستان ترودو إلى ّ
أن لتعديل برنامج المساعدة بما يتيح للمستأجرين
تسديد اإليجار هو أحد أه ّم المشاكل التي تواجه اإلفادة منه على نحو مباشر.
المؤسّسات المتعثّرة.
والبعض منها مستعدّ لفتح األبواب فور وأعلنت غرفة التجارة الكنديّة عن صندوق
ّ
ولكن البعض مساعدة للمؤسّسات الصغيرة ،بدعم من شركة
حصوله على الضوء األخضر،
اآلخر يواجه تحدّيا كبيرا الستئناف العمل كما “سيلز فورس”  Salesforceللبرمجيّات.
ويقدّم الصندوق منحا بقيمة  10آالف دوالر
قال ترودو.
ّ
وحثّت ماري أنجي وزيرة المؤسّسات لـ 62مؤسّسة صغيرة لتسديد أجور موظفيها
الصغيرة مالكي العقارات التجاريّة على انتهاز وشراء معدّات وقاية من فيروس كورونا
برنامج اإلعانة لإليجارات التجاريّة لمساعدة والتكيّف مع ما تقتضيه ظروف الجائحة.
المستأجرين.
• وكالة الصحافة الكنديّة /سي بي سي/
“هذا ليس القيام بالشيء الصحيح فحسب وإنّما
هو منطقي بالنسبة لك كمالك عقار تجاري ،راديو كندا الدولي
ألنّه في حال أعلن المستأجر إفالسه وت ّم
إخالؤه ،فسوف تفقد هذا التدفّق الثابت للدخل
الذي تعتمد عليه ،و تتكبّد المزيد من التكلفة
للبحث عن مستأجرين جدد” :ماري إنجي
وزيرة المؤسّسات الصغيرة.
وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد المعارض
البرنامج واعتبر أنّه يضع المستأجرين تحت
رحمة المالكين.
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وكالة اإلحصاء الكندية

أسوأ فصل لالقتصـاد الكندي منذ ّ 2009
لكن نهوضًا متواضعًا هو في طور التكـوين
•فادي الهاروني | RCI
عرف االقتصاد الكندي في الربع األول من العام الحالي أسوأ فص ٍل
له منذ عام  ،2009حسب بيانات صادرة عن وكالة اإلحصاء الكندية.
وقد تُظهر البيانات المقبلة أدا ًء أسوأ له في األشهر والفصول الالحقة.
فقد تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع األول بنسبة  %8,2وفق
معدل سنوي ،مع تسجيله تراجعا ً بنسبة  %7,2في آذار (مارس)
في ظ ّل اإلجراءات االحترازية التي فرضتها السلطات الفدرالية
وسلطات المقاطعات واألقاليم للحدّ من انتشار جائحة “كوفيد ،”19 -
ُ
وإغالق المؤسسات التي ال
ومن ضمنها إغالق المدارس والجامعات
ُ
وإغالق الحدود البرية
وفرض قيود على السفر
تقدّم خدمات أساسية
ُ
وفرض تدابير
بوجه األفراد الذين ال يقومون برحالت ضرورية
ُ
التباعد االجتماعي.
وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت آرا َءهم شركةُ “ريفينيتيف”
( )Refinitivللمعلومات المالية قد توقعوا تراجع إجمالي الناتج
المحلي بمعدّل  %9في آذار (مارس) وبمعدل  %10على أساس
سنوي في الربع األول.
يُذكر ّ
أن وباء “كوفيد  ”19 -الذي صنّفته منظمة الصحة العالمية
“جائحة عالمية” في  11آذار (مارس) الفائت استفحل في كندا
منتصف الشهر المذكور.
ّ
لكن هناك أحداث سبقت وصول الجائحة إلى كندا وأثرت بشكل سلبي
على أداء االقتصاد ،وإن كان تأثيرها أدنى بأشواط من تأثير الجائحة،
ومن أبرزها تراج ُع أسعار النفط ،وكندا رابع أكبر مصدّر عالمي له،
وإضراب المعلمين في أونتاريو ،كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد
ُ

السكان وحجم االقتصاد ،وتعطي ُل حركة السكك الحديدية في مناطق
عديدة من البالد من قبل ناشطين متعاطفين مع الزعماء الوراثيين من
سويتن ( )Wet’suwet’enمن السكان األصليين في مقاطعة
أ ّمة وت ُ
بريتيش كولومبيا المعترضين على مدّ أنبوب “كوستال غاز لينك”
( )Coastal GasLinkلنقل الغاز الطبيعي ال ُمسال في أراضيهم
التقليدية.
وتقول وكالة اإلحصاء ّ
سري ،الذي يُعتبر العمود الفقري
إن اإلنفاق األ ُ َ
لالقتصاد الكندي ،تراجع بـ %2,3في الربع األول من ،2020
مسجالً أكبر تراجع له على اإلطالق منذ أن بدأت تتوفّر بيانات قابلة
للمقارنة .وهذا التراجع كان واسعاً ،فشمل السلع والخدمات.
فقد تراجعت المشتريات من السيارات الجديدة بـ %8,8ومن
السيارات المستعملة بـ .%10,1وهذا عائد إلى عدم اطمئنان
المستهلكين إلى ثبات دخلهم في ظ ّل الجائحة وإلى زيادة عدد العاملين
من منازلهم وإغالق متاجر بيع السيارات في عدد من المقاطعات،
من بينها أونتاريو وكيبيك ،على التوالي أكبر اثنتيْن بين المقاطعات
العشر من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد.
سري على المالبس واألحذية بـ ،%16,4وفي
وترا َجع اإلنفاق األ ُ َ
قطاع خدمات الطعام والشراب واإليواء بـ ،%10,9وفي قطاع
النقل الجوي بـ ،%15,7في ظ ّل إغالق المطاعم والحانات والقيود
المفروضة على السفر في النصف الثاني من آذار (مارس).
ومقابل تراجع اإلنفاق على النفقات األُسرية خارج المنزل ارتفعت
النفقات األُسرية داخله في الربع األول من  ،2020وبـ%7,2
على الطعام والمشروبات غير الكحولية وبـ 6%على المشروبات
الكحولية.

ونتيجة تراجع القيمة اإلجمالية للنفقات لدى األُسر الكندية ارتفع
معدل االدّخار لديها من  %3,6في الربع األخير من  2019إلى
 %6,1في الربع األول من  ،2020ومع تسجيل معدالت أعلى لدى
األُسر ذات المداخيل المرتفعة.
وهذا التراكم للمدّخرات األُسرية في ظ ّل الحجر المنزلي قد يُتر َجم
بزيادة في اإلنفاق مع إزالة السلطات تدريجيا ً اإلجراءات التقييدية
التي فرضتها لمنع انتشار الجائحة ،ما يعني على سبيل المثال
إعادة فتح متاجر عديدة أبوابها ،يشير رويس مينديس ،كبير خبراء
االقتصاد لدى “سي آي بي سي” ( ،)CIBCأحد أكبر المصارف
الكندية.
ويتوقع مينديس أن يُظهر االقتصاد إشارات انتعاش في الصيف،
“وإن كانت تمثل فقط الثمار الدانية لتخفيف القيود”.
وذهب برايان دي براتو ،كبير خبراء االقتصاد لدى “بنك تورونتو
دومينيون (تي دي بنك)” ( ،)TD Bankأحد أكبر المصارف
الكندية أيضاً ،في االتجاه نفسه ،فرأى أنّه يمكن الحديث عن ّ
أن
نهوضا ً متواضعا ً لالقتصاد هو في طور التكوين.
ّ
لكن السؤال األساسي بنظر دي براتو هو “عن أي نوع من النهوض”
نتحدث؟ ونظرا ً للضربات القوية لمداخيل األفراد والشركات ولآلثار
الطويلة األمد على بعض قطاعات االقتصاد ،من المرجّح أن تكون
مسيرة النهوض “أقرب إلى الماراثون منها إلى العدْو السريع” يرى
دي براتو في إشارةٍ منه إلى أنها ستكون طويلة.
•وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي
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كيبيك  :الجمعيـة الوطنيـة ُتِق ّر م ّ
ُذكـرتين ض ّد العنصـرية
•سمير بن جعفر RCI
ال تزال ردود األفعال متواصلة عبر العالم
بعد مقتل األمريكي األفريقي جورج فلويد على
يد شرطة مدينة مينيابوليس في والية مينيسوتا
األمريكية.
وأقّرت الجمعية الوطنية في كيبيك الثالثاء
 2020-6-2مذ ّكرتين ت ّمت المصادقة عليهما
باإلجماع ،تطلبان من حكومة المقاطعة وضع
ّ
خطة لمحاربة العنصرية والتمييز.
وأقرت المذ ّكرة األولى التي قدّمها الحزب
ّ
الليبرالي في كيبيك ( “ )PLQأن العنصرية
والتنميط العنصري واقع معيش في كيبيك
وكذلك عبر العالم ،كما يتضح من المظاهرات
األخيرة والعديدة ،خاصة في الواليات المتحدة”.
وطلبت المذ ّكرة الثانية التي قدّمها حزب
التضامن الكيبيكي (، )Québec Solidaire
ّ
خطة لمحاربة العنصرية
من الحكومة “تقديم
وجاء في المذ ّكرة ّ
أن
في أقرب اآلجال”.
“ الجمعية الوطنية تستنكر مقتل جورج فلويد
على يد ضابط الشرطة األمريكي .وأنها تعترف
بوجود العنصرية والتعصب في كيبيك ويترتّب

عنهما العديد من الضحايا”.
وتقول هدى مزيودات ،الباحثة في شؤون
حقوق اإلنسان في شمال إفريقيا في جامعة
يورك في بريطانيا والمقيمة في كندا ّ
إن ”:هاتين
المذكرتين مهمتان خاصة في هذا الوقت حيث
ّ
هزت األحداث في الواليات المتحدة العالم .ألنّه
من الضروري أن يرى الكيبيكيون بصفة عامة
ّ
أن العنصرية واقع يجب محاربته”.
وترى الباحثة التونسية التي هي في صدد
تأليف كتاب حول “حراك السود في تونس”
ّ
أن األمور لألسف ال تزال على حالها في ك ّل
ما يتعلّق بمظاهر التنميط العرقي والعنصري
صة من طرف الشرطة في كيبيك التي ليس
خا ّ
لها تاريخ جميل في تعاملها مع االقليات سوا ًء
كانت من األفارقة أو العرب أو حتى السكان
األصليين في كندا”.
والحظت ضيفة راديو كندا الدولي أنّ
المذ ّكرتين تحاشت الخوض في موضوع
العنصرية ال ُممنهجة أو المؤسساتية (Systemic
“ )Racismالتي تختلف على نظام األبارتايد
الذي كان قائ ًما في جنوب أفريقيا .ولكنّها
عنصرية ُم ّ
بطنة”.
وخالل ندوته الصحفية اليومية المخصصة
لجائحة كوفيد  ،19قال فرانسوا لوغو ،رئيس

لوحة جدارية تخليدّا لروح جورج فلويد في المكان الذي سقط فيه على يد شرطة مينيابوليس -
02.06.2020 - Reuters / Leah Millis

حكومة كيبيك ّ
إن “التمييز موجود في كيبيك لكنّه
غير ممنهج”.
ويختلف فرانسوا لوغو مع جوستان ترودو،
رئيس الحكومة الكندية الذي أ ّكد أن “هناك
ً
تمييزا ممنه ًجا في كندا .و”هذا يعني أن أنظمتنا
تعامل الكنديين من األصول المتعدّدة بشكل

مختلف عن معاملتها لآلخرين .والعنصرية هي
واقع يومي لماليين الكنديين”.
وفي مجلس العموم الكندي ،عبّر أمس الثالثاء
جميع زعماء األحزاب عن تنديدهم للعنصرية
ووضع السود في الواليات المتحدة.
•راديو كندا الدولي

22
عقارات تورونتو :ارتفاع شهري وتراجع
سنـوي في المبيعـات وارتفـاع سنوي في األسعـار
•فادي الهاروني | RCI
وعلى صعيد األسعار بلغ معدّل سعر المنزل
من مختلف الفئات في تورونتو الكبرى في
أيار (مايو) الفائت  863.599دوالراً ،مسجالً
س ّجلت مبيعات المنازل في منطقة تورونتو ارتفاعا ً نسبته  3,0%عن مستواه في أيار
الكبرى ارتفاعا ً في أيار (مايو) الفائت مقارنةً (مايو) .2019
بمبيعات الشهر السابق ،نيسان (أبريل) ،لكنها
ظلّت ،بسبب تبعات جائحة “كوفيد  ،”19 -ويرى رئيس الغرفة العقارية في منطقة
أدنى من تلك المس ّجلة في أيار (مايو)  ،2019تورونتو مايكل كولينز أنه إذا ما تواصلت
وفق ما أفادت اليوم الغرفة العقارية في منطقة إعادة فتح االقتصاد الكندي بشكل تدريجي،
تورونتو (.)TRREB
فمن الممكن أن تواصل المبيعات العقارية
االرتفاع في األشهر المقبلة.
فقد أُبرمت  4606صفقة عقارية سكنية ويذهب الوكيل العقاري ديفيد فليمينغ في
في تورونتو الكبرى في أيار (مايو) الفائت االتجاه نفسه معربا ً عن تفاؤله باألرقام الواردة
بواسطة خدمة “أم أل أس” ( )MLSالخاصة أعاله.
بالغرفة العقارية ،أي أدنى بنسبة  %53,7من
المبرمة في أيار (مايو)  2019ولكن
الصفقات
•وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي
َ
المبرمة في نيسان
تلك
من
بـ%55,2
أعلى
َ
(أبريل) الفائت.

كما ارتفع في الشهر الفائت العدد اإلجمالي
للمنازل المعروضة حديثا ً للبيع عن مستواه
في الشهر السابق ،نيسان (أبريل) ،لكنه س ّجل
تراجعا ً سنوياً .فقد بلغ عددها  9104منازل
من مختلف الفئات ،أي أعلى بـ %47,5من
عددها في نيسان (ابريل) الفائت ولكن أدنى
بـ %53,1من عددها في أيار (مايو) .2019
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أهمية التوعية بالقوانين الكندية للقـادمين الجـدد

•الدكتور هيثم
ابو كركي
ال يعد الجهل بالقانون عذرا ،أي إنه ال يجوز
ألي كان أن يتذرع بجهل وجود قانون ما
ومخالفته بحجة عدم علمه بوجود القانون ،إال ان
الكثير من الحاالت العملية والتي تعج بها حياتنا
اليومية لم يحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم
ألنهم فعال كانوا يجهلون بوجود هذة الحقوق أو
كانوا يجهلون كيفية تحصيلها.
يمكن ان يعود السبب في ذلك الى اننا في كثير
من االحيان ال نتابع التفاصيل وال نعيرها االهتمام
الكافي وال نقرأ في كثير من االحيان الشروط
التفصيلية والنقاط المرجعية – والتي غالبا ما
تكون مغرقة في التفصيل  -لعدة اعتبارات،
ويمكن ان يكمن السبب الثاني في اعتمادنا على
السؤال المباشر كوسيلة للحصول على المعلومة
وفي كال الحالتين خطورة كبيرة خصوصا ان
كان السؤال لغير ذوي االختصاص.
ومن هنا تظهر الحاجة لضرورة وجود برامج
تعرف أصحاب الحقوق بحقوقهم،
توعوية
ّ
وخصوصا للقادمين الجدد الذين يواجهون الكثير
من عوامل الصدمة الثقافية والتي تشكل تحديا
مهما ال بد من مواجهته وقد تأخذ هذه البرامج
اشكاال مختلفة بهدف ايصال المعلومة فمن

الكتيبات المبسطة الى محاضرات قصيرة الى
برامج اذاعية او تلفزيونية تتناول في كل حلقة
موضوعا من المواضيع ذات االهتمام المجتمعي
والتي تهم احدى شرائح المجتمع المختلفة وتقوم
بتسليط الضوء على ابرز النقاط الشائكة في
هذا الموضوع ،كما وال بد من التركيز على ان
سؤال غير أصحاب االختصاص قد يؤدي الى
أضرار جسيمة فال بد ان تستقى المعلومة من
مصدرها االصيل الصحيح.
وقد كان من حسن الطالع ان تبنت مدينة
لندن اونتاريو مدار الساعة مبادرة التوعية
بالحقوق والواجبات للقادمين الجدد ،ضمن
سلسلة مبادرات التنمية المجتمعية التي تعقدها
مدينة لندن سنويا لتشكل هذه الخطوة بداية على
الطريق السليم.
إن التوعية القانونية تعد خطوة سباقة رائدة
في عملية ادارة المخاطر التي تهدف الى منع
المخاطر قبل حدوثها بالدرجة االولى وبالتالي
ستساهم في تخفيف الضغط على الجهاز
القضائي وما يسانده من اجهزة وتتيح ألصحاب
الحقوق والواجبات معرفة ما لهم وما عليهم
بشكل واضح جلي.
•باحث زائر بجامعة و سترن اونتاريو
•عضو مجلس ادارة جمعية المساعدة
القانونية في لندن وميدسيكس

المؤرخة في الجامعة األميركية إليزابيث طومسون

كيف سرق الغرب الديموقراطية من العرب؟ سوريا مثا ً
ال

كيف أقنعت بريطانيا وفرنسا حكومات العالم
األخرى بمنحها تفويضات استعمارية على جزء
كبير من العالم العربي في أعقاب الحرب العالمية
األولى مباشرة؟ كيف استخدمت فرنسا ،التي
ُمنحت الوالية على سوريا ولبنان ،قوتها للقضاء
على ما كان مشروعا ً سياسيا ً رائدا ً ومتطورا ً من
قبل السوريين لبناء نظام دستوري لبلدهم؟ ،وبعد
ذلك ،كيف حاولت فرنسا محو التاريخ الكامل
لجهود بناء الدستور هذه وتشويهها للعالم على
أنها شكل من أشكال االستيالء “اإلسالمي” على
الحكم.
هذه التساؤالت وغيرها عن كيفية سرقة
الغرب للديموقراطية من العرب حاولت اإلجابة
عليها المؤرخة في الجامعة األميركية إليزابيث
طومسون في كتاب جديد بعنوان“ :كيف سرق
الغرب الديموقراطية من العرب؟ ..المؤتمر
العربي السوري لعام  1920وتدمير التحالف
الليبرالي اإلسالمي التاريخي” .وناقشت
طومسون بعض النتائج األكثر إثارة لالهتمام
في الكتاب مع أختصاصي الشرق األوسط وليام
كوانت ورئيسة “”JSON Web Encryption
هيلينا كوبان في محادثة فيديو لمدة  50دقيقة.
وفي المحادثة تقول طومسون إنها كانت
متحمسة لبدء البحث حول هذا الموضوع
في صيف عام  ،2013بعد أن أطاح الجيش
المصري “بوحشية” بالرئيس المنتخب للبالد،
محمد مرسي ،وسحق الحركة الشعبية التي
تقودها جماعة اإلخوان المسلمين التي ينتمي
اليها .وأعربت عن أملها في أن تكون بعض
سجالت المؤتمر العربي السوري الذي لم يدم

طويالً ،الذي بدأ أعماله في دمشق في آذار/
مارس  ،1920مفيدة لإلصالحيين المؤيدين
للديموقراطية العاملين في سوريا وفي جميع
أنحاء العالم العربي.
وتشير طومسون إلى أنه في عام 1920
كان السوريون ال يزالون يعتبرون أن بالدهم
تشمل كل ما يعرف اآلن باسم سوريا واألردن
وفلسطين/إسرائيل ولبنان (وكذلك محافظة
هاتاي التركية الحالية) .وجاء مندوبون إلى
المؤتمر من جميع تلك المناطق.
عمل المؤتمر بشكل وثيق مع األمير فيصل،
سليل الهاشمية المؤثرة من الحجاز ،واصحاب
النفوذ الكبير في المملكة العربية السعودية
اليوم ،الذي إشتغل خالل الحرب العالمية األولى
مع البريطانيين في المقام األول( ،مع العقيد
لورانس ،إلثارة انتفاضة عربية واسعة النطاق
في سوريا آنذاك ضد الجيش العثماني المتحالف
مع ألمانيا)
وبعد هزيمة األلمان والعثمانيين ،واصل فيصل
العمل مع تحالف واسع من القادة من جميع أنحاء
سوريا آنذاك لبناء نظام حكم للبالد في شكل
ملكية دستورية ،ليكون هو الملك ولكنه سيخضع
لقيود الدستور الرسمي.
أفضل ما يتذكره العديد من الغربيين هو
الشخصية التي لعبها أليك غينيس في فيلم
“لورانس العرب” .لكنه كان موجودا ً فعالً! وقد
ظهر في مؤتمر باريس للسالم في عام ،1919
خلف فيصل في المؤتمر.
وفي المحادثة المصورة ،ناقشت تومسون مع
كوانت كيف عمل فيصل مع مجموعة من قادة
المجتمع والمفكرين لصياغة الدستور للمملكة

العربية السورية.
وكان من بين هؤالء السوريين إسالميون
ليبراليون ،والعديد من المفكرين المسيحيين
العرب ،وبعض الناس األكثر علمانية في
التفكير .ولكن بريطانيا وفرنسا كانتا عازمتين
على القضاء على هذا المشروع القائم على
الحكم الذاتي الخاضع للمساءلة في مهده.
وقالوا إن أيا ً من هؤالء العرب “غير مستعد”
للحكم الذاتي ،وأقنعوا عصبة األمم آنذاك باعتماد
نظام االنتداب ،وهو شكل مخفي من أشكال
السيادة االستعمارية ،ثم قسموا تلك الواليات بين
بعضهم البعض بحسب تومسون.
وفي فلسطين ،استخدم البريطانيون واليتهم
إلعطاء دفعة كبيرة للمشروع االستعماري
الصهيوني .وفي سوريا ولبنان ،كان الفرنسيون
مصممين على استخدام األنواع “الوحشية” من
التكتيكات التي استخدموها لعقود في الجزائر
وأماكن أخرى ،من أجل القضاء على نظام الحكم
الذاتي الوليد وفرض إمالءات فرنسا هناك.

وأصبح في وقت الحق مصدر إلهام رئيسي
لمؤسس جماعة اإلخوان المسلمين حسن البنا.
ولكن ماذا حدث في دستور عام  1920نفسه؟
بالنسبة لتومسون ،كان هذا لغزا ً حاسما ً يجب
حله ،حيث كان من الصعب العثور على نسخ منه.
لكنها تمكنت وبعد بحث مطول في المحفوظات
في فرنسا وبريطانيا وجنيف وبيروت وواشنطن
وأماكن أخرى ،من وضع يديها على ما تعتقد أنه
نسخة اولية أصيلة تشمل  148مادة.
وتبدي طومسون ذهولها من وصف الكتاب
الفرنسيون لدستور  ،1920على أنه ينص أن
دين الدولة هو اإلسالم وهو في الحقيقة لم يكن
كذلك.
وتختم طومسون باإلشارة إلى مشروعها
السابق “المنطق السليم بشأن سوريا” ،الذي
قدمت فيه مناقشة ،لتاريخ ومجتمع سوريا التي
حصلت فيه على استقاللها عن فرنسا ،في
عام  ،1946وشارك فيها المحاضران جوشوا
النديس وبيتر فورد.

تع َهد البريطنيون لصديقهم فيصل بتحقيق حلمه
بالملكية في مكان ما! ،وانتهى به المطاف كملك
للعراق .وتم سجن بعض القوميين السوريين
اآلخرين الذين عمل معهم أو قتلوا على يد
الفرنسيين .وفر آخرون إلى دول عربية أخرى.
وفي محادثة الفيديو ،ناقشت تومسون وكوانت
بإسهاب المسار الذي اتخذه أحد األعضاء
الرئيسيين في المجموعة التي صاغت دستور
عام  ،1920وهو الكاتب والمفكر الليبرالي
اإلسالمي اللبناني الشيخ رشيد رضا ،وانتهى
به األمر غاضبا ً في مصر وكيف أن الحكومات
الغربية قد خانت آماله في الحكم الدستوري،

وتأمل ان تتمكن من تقديم صورة أكثر ثرا ًء
لتاريخ سوريا في القرن العشرين ،بما في ذلك
إظهار درجة الضرر الذي ألحقه الغرب بالشعب
السوري آنذاك بشكل أعمق.
وعبرت عن أملها في أن يقدم الكتاب والفيديو
بعض األفكار المثيرة للتفكير التي قد تساعد في
عمل اللجنة الدستورية السورية الحالية ،التي
عقدت جلسة أولى غير حاسمة في جنيف في
( 2019على األرجح ،ال أحد يقترح اليوم أي
شيء مثل الملكية الدستورية).
•(المدن) البيروتية
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حكــومة ّ
مؤقتــة في العـراق ّ ..
أي ّ
مهمــات وممكنــات

•أ.د .سـيـّـار الجميل

من أغرب المشاهد التلفزيونية المثيرة ّ
أن
المسؤولين العراقيين قاطبة يخافون جدّا ً على
أنفسهم من عدوى كورونا ،فتجدهم دوما ً وهم
بأقنعتهم وقفازاتهم البالستيكية ،نسوة ً ورجاالً،
ّ
ّ
سيتخطفهم بتأثير الفيروس
وكأن الموت
ً
واحدا بعد اآلخر .ولكن غباءهم مفرط ،بحيث
يجالسون بعضهم ويتصافحون ويتعانقون،
عرس هزلي مثير للسخرية.
وكأنّهم في مشهد
ٍ
تماما ً كما جرى في مسرحية ترشيح ثالثة
للوزارة رفضوا على التوالي ،ثم خضعوا
إلرادة خارجية بتنصيب رئيس وزراء مؤقت،
ليكمل مع حكومته الشوط المتبقي من الدورة
الحكومية حتى االنتخابات المقبلة.
بعد خمسة أشهر تقريبا ً من استقالة عادل
عبد المهدي من رئاسة الوزارة ،وشغور
في السلطة وتقلّب األدوار ،ش ّكل العراقيون
حكومة مؤقتة في يومي  6و 7مايو/أيار
منظرهم
الجاري .وأمام النواب المضحك
ُ
بظهورهم ملثّمين جميعهم مع قفّازاتهم
الملونة ،ورعبهم من الفيروس التاجي ،أدّى
ّ
رئيس المخابرات العراقية السابق ،مصطفى
الكاظمي ( 53سنة) ،اليمين الدستورية ،مع
 15وزيراً ،ومنح البرلمان الثقة لحكوم ٍة غير
مكتملة كالعادة ،حيث تواجه البالد واحدة
من أخطر األزمات في تاريخها .وهي تأتي
مع انهيار أسعار النفط ،وبالتالي انخفاض
إيرادات الدولة،إلى إعادة الهجمات اليومية من
خاليا تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) الخفية
تحت األرض ،وال يجد التوتر نفسه غائبا عن
النظام سوى غطاء مقصود على االنتفاضة
الشعبية التي بدأت في  1أكتوبر/تشرين األول
 ،2019وما زالت جمرا ً تحت الرماد ،ولكنها
فقدت بريقها ،مع نسيان مئات الشهداء وآالف
والمعوقين.
الجرحى
ّ
ولكن مع خفوت أصوا ٍ
ت عارضت تنصيبه
بح ّجة مواالته األميركان تحدّيا ً من الفصائل
المدعومة من إيران ،وهدّدت باستخدام النار
ضدّه ،كونه (شريك) األميركان في تدبير مقتل
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني،
قاسم سليماني ،وصاحبه قائد “الحشد الشعبي”،
أبو مهدي المهندس ،في  3يناير/كانون الثاني
الماضي ،كما تب ّجح آخرون قائلين إنه يتقدّم
إلى دور محكوم عليه بالفشل ،ولكنهم ،في
النهاية ،رضخوا جميعا ً بعد زيارة خاطفة
قام بها القائد الجديد لفيلق القدس ،إسماعيل
قاآني ،إلى بغداد ،ليحسم الموقف على رقعة
الشطرنج.

كاريكاتير للفنان خضير الحميري من صفحته على الفيس بوك

طهران وحلفائها في بغداد فجأة ،خصوصا ً
الذين اتهموه بأنه “عميل لوكالة المخابرات
المركزية األميركية” ،وأنه كان (شري ًكا) في
االغتيال األميركي للجنرال سليماني .وعليه،
من المحتمل أنه أعطى ضمانا ٍ
ت إليران التي
تعرف أنها ال تستطيع إدارة العراق بمفردها،
لكنها ترفض تسليم البالد إلى الواليات
المتحدة .وعليه  ،فالكاظمي ليس رجل امريكا
في العراق  ،بل هو حلقة في سلسلة رؤساء
حكومات اتت بهم ايران لخدمة مصالحها .
ان األمل مفتقد في إن شراكة إيرانية أميركية
في إدارة الشؤون العراقية ستفتح أمام إيران
مستقبل تجسير لعالقات مستقبلية!
أما سوق المناصب وشراؤها في العراق،
فلم ينته ماديا ً أو وصوليا ً أو محاصصيا ً لك ّل
من الثالثة ،محمد عالوي أو عدنان الزرفي
ثم مصطفى الكاظمي الذي القى – كما أشيع
 مباركةً من وزير الخارجية األميركي ،مايكبومبيو !! وقد اشيع انه ألول مرة لقي ترحيبا
من مجلس األمن (!) ،علما بأن االميركان ال
دخل لهم في ما حصل  .فهل سيتم ّكن الرجل
من إنجاز توحيد فسيفساء السياسة العراقية
باسمه ،أو تخرج من ظل عباءته؟ انني
ا ّ
شك في ذلك  ،فالعراق غدا رقعة شطرنج
تلعب عليها إيران وأميركا ،ويبقى هذا البلد
المسكين يعيش المأزق الكامل مع نفسه ،كي
يبقى الشريكان يلعبان على أرضه لصالحهما
او لتصفية حساباتهما  .وال أحد منهما لديه
مصلحة في تغيير المسار لصالح العراق،
خصوصا ً وأن ترك الوضع العراقي يتعفّن هو
بانفجار ال يمكن السيطرة
أفضل من المخاطرة
ٍ
عليه ،وهما يدركان حدّة االنقسام االجتماعي
المكونات الثالثة
في العراق بين التي أسموها
ّ
وعليه ،ال أحد حتى اآلن يفهم النقطة األكثر أوالً ،وتفاهة الطبقة السياسية العراقية التي
صعوبة ،والقائلة كيف اكتسب الكاظمي ثقة تقبض على أنفاس العراق ثانياً!

ليس هؤالء الثالثة وحدهم الذين سعوا من
أجل الفوز بالمنصب ،فهناك عراقيون كثيرون
متغولون وحالمون بتسلّم السلطة،
طموحون
ّ
وهي سلطة مهترئة تتح ّكم فيها قوى متو ّحشة.
مرة ،لألسف،
يعولون ،في ك ّل ّ
أغلب العراقيين ّ
على رئيس وزراء جديد ،كي ينقذهم ويوصل
بر األمان باجراء تغيير حقيقي ،
العراق إلى ّ
ّ
ّ
ولكن الشعب متوهم أشدّ التوهم ،فالحكومة
الجديدة مؤقتة ،وحتى إن كانت دائمة تبقى
محتكَرة اإلرادة ،ألنها أضعف من القوى
العميقة المسيطرة على مقدّرات العراق  ،وال
مناص من ت ّمسح رئيس الوزراء بها  .وال يمكن
تقرر شيئا ً إلاّ من
للحكومة أن تفعل شيئا ً أو ّ
خالل موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه تلك
ي إصالح
ي تغيير يمكن حدوثه وأ ّ
القوى ،فأ ّ
يمكن إجراؤه؟ ك ّل ما نسمعه من تصريحات
وقرارات ال يمكنها إلغاء ما صدر من قوانين
تشريعية ،فالقانون ال يلغى إلاّ بقانون ،فك ّل ما
سمعناه هراء ما لم يلغه البرلمان ،فأما الحكومة
ال تعرف القانون ،أو أنها تضحك على شعبها.
المه ّمة األساسية التي على الحكومة التخطيط
لها إعداد انتخابات “نزيهة وشفافة” في
األشهر المقبلة ،وتلك مه ّمة عويصة لمرحلة
أربع سنوات .يواجه رئيس الوزراء الجديد
مه ّمات خطيرة ،فهو يواجه دفع رواتب ستة
ماليين موظف في الدولة ،مع انخفاض في
الميزانية بمقدار الثلثين ،ومن المرجح استئناف
إجراءات التقشف ،واللجوء إلى القروض،
وتحميل العراق أثقاالً أخرى ..علما ً أن
حكومته نشرت وثيقة من ست صفحات تشرح
فيها بالتفصيل “برنامجها” ،حيث يتصدر
تنظيم االنتخابات “الصادقة والشفافية” قائمة
األولويات ،فما الذي يمكن أن تفعله حكومته
مع مفوضية انتخابات مخترقة من القوى
الشريرة وغير نزيهة على اإلطالق؟

ويبدو أن “البرنامج” المقدم مجرد كليشيه
أصبحت مبتذلة ،لكي يطمئن الشعب إلى
مصداقية واهية ،فكيف يمكن للحكومة المؤقتة
أن تلتزم بـ”تقوية سلطة الدولة” ،والحدّ
من امتالك األسلحة “للمؤسسات الحكومية
والعسكرية” فقط ،وهي تدرك ّ
أن المليشيات
المتوحشة منفلتة عن سيطرتها .وما فائدة وعد
منها بتوظيف “حوار وطني صريح ومسؤول
مع جميع مكونات المجتمع لالستجابة لمطالب
حركة االحتجاج السلمي” .ذلك تخدير كاف
ما دامت الحكومة مقيّدة في إجراءاتها ،وليس
باستطاعتها أن تقبض على الدولة العميقة،
وتحيل حيتان الفساد إلى القضاء!
ال تطلب هذه المقالة من مصطفى الكاظمي
المستحيل بوصفه رئيس وزراء مؤقتاً ،ولكن
البدّ أن تكون حساباته دقيقة ،وأن يمتلك
مصداقية لكشف البضاعة على الناس ،وأن
يكون أكثر حذاقة في فهم الحدث وصنعه،
وال يشبعنا مجرد كالم مليئ باالخطاء إن أراد
التغيير الحقيقي .وعليه أن يكون في مسار من
نوع آخر ،أي ندّا ً للبرلمان والمفوضية العليا
والقوى الشريرة  .الخطوات التي يعتقد أنها
جيدة ال يمكن إصدارها إلاّ بقانون ،وال يتم
إلغاؤها إال بقانون ،وهو ليس قادرا ً على إصدار
قوانين ،فتلك مه ّمة البرلمان ،فكيف سيشتغل
إذن؟ المعادلة أكبر منه ،فقوى شريرة في
الداخل بدأ يداهنها  ،وهي مرتبطة مع بعضها
بالتحرك ،إلاّ إن ضربها
لن تسمح للكاظمي
ّ
ليغدو “صنديداً” .السؤال :هل باستطاعته
القيام بذلك من دون شيطنة أميركية؟
•اكاديمي واستاذ جامعي وكاتب
عراقي مسيساغا – كندا
	•
http://sayyaraljamil.com/
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ّ
لنحو ْل محنة الكورونا الى منحة
وفرصة البقاء بالبيت لبناء ،بناء اإليمان واألسرة

•د .كيتي وتد
ابتالء عظيم تمر به البشرية!

لقد بالغنا بحب الدنيا وحب المناصب
والمال والمظاهر الكاذبة ،بالغنا بالنفاق
والظلم واالستهتار والتربص ،بالغنا باللهو
واللعب وحب الدنيا ،بالغنا بالقتل والظلم
والطمع ،بالغنا بالجحود والقسوة وحب
الذات .يريد هللا عز جالله تأديبنا كما نؤدب
نحن البشر أوالدنا.
األم“ :تصرفك مش مزبوط وحكيت معك
كثير وانت ما بتحاول تتغير لهيك بدي
تدخل غرفتك فترة “استراحة” Time
 outوتفكر بللي عملته ومنرجع نحكي
كمان خمس دقايق”.

المنسية وألغاني عشقناها وهجرناها ،إنه
وقت الدعاء والصالة معا ،قلب واحد،
صوت واحر لرب واحد ،إنه الوقت المؤجل
مع بعض الخزائن والجوارير المنسية،
إنه وقت الفن في المطبخ واالبداعات،
وقت لعمل الفريق ،إنه وقت حكايا من
الماضي وقصص الكتب المهجورة ،إنه
وقت الحساب الذاتي واستراحة الجسد،
إنه وقت إلعادة تنظيم األولويات العالقات
والعادات ،إنه وقت التصالح مع الذات ومع
باريها والتفكر بالعبر من هذه المحنة ،إنه
وقت يجمع كل البشر ومن كل األقطاب
في خوف واحد ،وجع واحد وأمل واحد،
إنه وقت الندم على الذنوب وطلب المغفرة
والرجوع هلل ،إنه وقت تحديد التعاون،
التواصل واالرتباط بين الزوجين بعد
أن سرقتهما أعمالهما ومشاغلهما ،إنه
وقت التأمل واالستمتاع بالتنفس العميق
لالسترخاء ،إنه وقت الحلم “اليوم األول
بعد زوال الكورونا” .بماذا اختلفت اليوم
عما قبل الكورونا؟ هل أصبحت أفضل؟
الى هللا أقرب؟ أقدّر النعم؟ أسامح ،أشكر،
أعتذر وأثني أكثر؟

امتحان كبير تمر به الشعوب في
كل أقطاب األرض ،ما بين التصديق
والتكذيب ،ما بين الصدمة واالعتراف ،ما
بين التمرد والرضا .يقف العالم بحكوماته
وشعوبه عاجزا أمام هذا الوباء القاتل ،أمام
هذه الجرثومة التي ال ترى بالعين المجردة هذا ما نسميه بالتربية تعديل السلوك من
وما فعلته بالبشرية والعالم بأسره.
خالل الـ  Time Outونهدف من خالله
حياة الماليين في خطر ،اقتصاد الدول إلى جلوس االبن بغرفته للتفكر ولمراجعة
في خطر ،رعب يسكن قلوب دول كثيرة ذاته ولمحاسبة نفسه .وأرى أن محنة
مفجوعة ،وقلق يداهم القلوب حول القادم الكورونا = “عقاب تأديبي” Time Out
وما تخبئه األيام وتحمله األقدار.
يريدنا هللا أن ندخل بيوتنا وغرفنا لنفكر
ونتفكر ،نراجع أنفسنا وأقوالنا وأعمالنا.
محنة كبيرة وخوف يتربص في العالم كل نحن نؤدب أوالدنا ألننا نحبهم وهللا يريد
يوم ..ويزداد مع ارتفاع اعداد المصابين تأديبنا ألنه يحبنا ويريد أن نستيقظ من
بهذا الوباء ،لكن هذه المحنة هي منحة الغفلة التي نعيشها.
أيضا ،هي فرصة عظيمة للتوبة ،توبة كورونا فرصة لل ّم شمل العائلة لنستريح قرائي
على مستوى األفراد وتوبة على مستوى ونفكر بسلوكنا ،لنستغل هذه النعمة”
لنر الجانب االستراحة من سباق الدنيا” لنعدل سلوكنا الخوف الحقيقي ليس من الكورونا!
الزعامات وسياساتها الظالمةَ .
الرحيم بهذا االبتالء ولنقذّر النعم التي لم ونتقرب الى الباري .هي فرصة لندّخر الخوف الحقيقي هو أن ال نصبح أفضل بعد
نقدرها بالسابق :التنقل ،العمل ،التزاور ،ذكريات حلوة للمستقبل ،إنه وقت للعائلة الكورونا!
التعلم ،السفر وغيرها .لنقر نعمة االنزواء لتجتمع مع ذكرياتها وألبوم الصور ،إنه
•مستشارة تربوية ومدربة اسرية ،
بالبيت “والنزوح اليه” بدل النزوح وقت البتسامة على أشكالنا ،تسريحات
خارجه! فهل هناك مكان أفضل من البيوت شعرنا ومالبسنا المختلفة من الماضي .إنه ناشطة اجتماعية
لنأوي اليها في هذه الظروف؟ بيوت هللا وقت تسريح شعر الصغيرات دون ضغط
أغلقت أمام عباده! فاهلل يريد تأديبنا.
•من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
واستعجال ،إنه وقت ألغاني الطفولة

إيـاك أن تعتقد أن !!! ...

•محمد سعد الـدين

يشكو بعض الناس من بعض الصعوبات
والشدائد التي قد يواجهونها في بعض مراحل
حياتهم  ...يجادلون بأنهم ربما يكونون األشد
معاناة بين أقرانهم ،وأن زمانهم هو األقسى عبر
التاريخ!! ربما يغفل هؤالء أن االبتالء والمعاناة
خلقت مع اإلنسان منذ أبي البشرية آدم عليه
السالم وقد ترك الجنة بنعيمها إلى األرض بكل
معاناتها ...بل إن أحد أبنائه قتل أخاه ،ويالها من
معاناة!!
استمر االبتالء مع األنبياء عليهم السالم فكان
مرض سيدنا أيوب الشديد ،وقصة سيدنا يونس
والحوت بل إن أفضل خلق هللا وسيد البشرية
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم كان األكثر
ابتالء ومعاناة طيلة حياته الطاهرة ،فذاق اليتم
وهو صغير ،وتوفيت زوجته رضي هللا عنها
وهو في مقتبل عمره قبل أن يهاجر بعيدا عن
مسقط رأسه  ..ويعاني الحصار والجوع في
غزوة الخندق .
خلقنا رب العباد لنعبده ،ولعل أكثر العبادة تقبال
هو الصبر على الشدائد والمصائب  ...والشكر
على النعم والفضائل .
اإلنسان خلق ضعيفا خائفا قلقا حتى في زمان
االطمئنان واالستقرار  ...ضعيفا يحتاج إلى
اآلخرين في أدق تفاصيل حياته منذ والدته
وحتى شيخوخته  ...خائفا على رزقه حتى وهو
بين يديه  ...قلقا على صحته ومن غده .
أزمة الفيروس الخبيث رغم خطورتها ليست
سوى حلقة من االبتالء والتمحيص للعباد .
ربما سيخسر الكثيرون أموالهم وسيفقد البعض
حريتهم وسيزداد لدينا منسوب القلق والخوف،
ليزداد المؤمنون إيمانا ويزداد الصابرون
صبرا ،ويزداد الشاكرون شكرا .
إنها سنة الحياة ،وإنها جزء من شعائر عبادتنا
هلل التي خلقنا هللا من اجلها.
إياك أن تعتقد أن ما يحصل اآلن حولك ،وما
يحدث لك هو استثناء لم يحصل لغيرك من قبل
ولن يحدث بشكل او بآخر بعد ذلك .
•طبيب (من كتاب البالد) لندن أونتاريو
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رسميا  230 :قتيال
خالل تظاهرات تشرين
الثاني/نوفمبر في إيران
أعلن رئيس لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية في مجلس الشورى اإليراني
مجتبي ذو النور أن  230شخصا ً قُتلوا
خالل تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر
التي اندلعت إثر رفع أسعار المحروقات،
وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية
لألنباء.
وهذه المرة األولى يعلن فيها مسؤول
إيراني حصيلة لعدد القتلى خالل أعمال
عنف اندلعت على هامش التظاهرات.
وقال ذو النور "أثناء هذه األحداث قُتل
 230شخصاً ،ستة منهم أفراد رسميون
وعناصر من القوات األمنية".
وأضاف أن " 20في المئة منهم من قوات
حفظ النظام" الفتا إلى أن بينهم "شرطيين
وعناصر من األمن واالستخبارات
والباسيج" القوات شبه العسكرية غير
الخاضعة في جزء منها لسيطرة الحكومة
والتي تعتبر غير رسمية.
والجرحى هم نحو ألفي شخص وخمسة
آالف عنصر من القوات التي تم نشرها
لبسط األمن والنظام ،وفق التقرير.
اندلعت التظاهرات في  15تشرين
الثاني/نوفمبر في عدد من المدن قبل أن
تمتد إلى  100مدينة على األقل في أنحاء
الجمهورية االسالمية.
وأحرقت محطات وقود وهوجمت
مراكز للشرطة ونهبت متاجر قبل أن
تتدخل قوات األمن وسط انقطاع شبه تام
لالنترنت.
ورفض المسؤولون بشكل متكرر أعداد
الوفيات التي أعلنتها وسائل إعالم أجنبية
ومجموعات حقوق االنسان بوصفها
"أكاذيب" ،وقالوا إن مسؤولية اإلعالن
عن ذلك يقع على عاتق هيئات رسمية
مختلفة.
وحددت منظمة العفو الدولية ومقرها
لندن عدد الوفيات ب ،304فيما قالت
مجموعة تضم خبراء مستقلين تابعين
لالمم المتحدة في كانون األول/ديسمبر
إن  400شخص بينهم  12طفال على
األقل ،قتلوا على األرجح ،وفقا لتقارير
غير مؤكدة.
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إيران توبخ أمريكا لمقتل رجل أسود في منيابوليس
دبي :وجهت إيران توبيخا شديد
اللهجة للواليات المتحدة يوم
السبت؛ بسبب مقتل رجل أسود في
مدينة منيابوليس األمريكية بعدما
ضغط شرطي أبيض بركبته على
عنقه ،األمر الذي أثار احتجاجات
عنيفة رفضا للظلم على أساس
العرق.
وقال وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف على تويتر:
“ال يعتقد البعض أن حياة السود
مهمة” مستخدما وسم (بالك اليفز
ماتر) أو (حياة السود مهمة).
وأضاف“ :ولمن يعتقد أنها
مهمة ..لقد تأخر كثيرا أن يشن
العالم بأسره حربا على العنصرية.
حان الوقت لعالم ضد العنصرية”.
وتابع“ :الحكومة األمريكية تبدد
موارد مواطنيها سواء بمغامراتها
في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا

الالتينية” مستخدما الصياغة نفسها
التي استخدمها وزير الخارجية
األمريكي مايك بومبيو في رسالة
بعث بها إلى المحتجين في شوارع
إيران عام .2018
وكانت وزارة الخارجية اإليرانية
قد نددت بمقتل الرجل األسود
األعزل في منيابوليس في واقعة
أثارت احتجاجات في مدن أمريكية
تحول بعضها إلى العنف.
وأدان بيان للوزارة ما وصفه
“بالقتل المفجع للسود والتمييز
العنصري القاتل في الواليات
المتحدة”.
“أصوات
الوزارة:
وقالت
المحتجين يجب أن تُسمع… وقمع
األمريكيين المعذبين يجب أن
يتوقف فورا”.
•(رويترز)

الصيـن تـواصل طمس المظـاهر اإلسـالمية في المساجد وسط جـائحة كورونـا..
مع تقدم خطة الحزب الشيوعي
الحاكم في الصين لطمس هوية
المسلمين خارج منطقة شينجيانغ،
تم تجريد عدد من دور العبادة
في محافظة هينان من رموزها
الدينية ،وفق مجلة بيتر ونتر.

في تشنغتشو قوله إن “جميع
المساجد في الصين تخضع
لعمليات ترميم” ،مضيفا أن
الرئيس “شي جينبينغ يتصرف
كطاغية .أي شخص يقاوم عمليات

وأفادت المجلة على موقعها
أن الصين ،رغم مواجتها
أزمة صحية بسبب تفشي وباء
كورونا ،إال أن السلطات جندت
في  18مارس عماال يضعون
كمامات ،للعمل على سطح مسجد
غونغمازوانغ في منطقة التنمية
االقتصادية في مدينة تشنغتشو،
عاصمة هينان.
ولم تكن هناك أي حاجة ألعمال
إصالح أو صيانة ،بل إن الهدف
كان إعادة تصميم المسجد ليبدو
“صينيا بشكل أكبر” بعد إزالة
قبابه والنجوم واألهلة التي كانت
تزينه في نوفمبر الماضي.
وكان مكتب الشؤون الدينية في
المدينة قد أمر بأعمال الترميم في
يونيو الماضي ،لكن القائمين على
المسجد رفضوا االمتثال وقاوموا
األمر فيما وبخهم مسؤولو المكتب
“لعصيانهم قيادة الحزب” ،وفق
المجلة المعنية بالحريات الدينية
وحقوق اإلنسان في الصين.
ونقلت بيتر ونتر عن مدير مسجد

الهدم هذه سيفقد وظيفته وستعاقبه
الحكومة”.
ونسبت لمدير مسجد آخر قوله
إن  50مسجدا على األقل في
تشنغتشو شهد إزالة الرموز
اإلسالمية في العام الماضي.

وأضاف “هذه رموز ديننا ،لكنها
تعدل اآلن لتكون صينية”.
وتابع “ال نجرؤ على قول أي
شيء .يهدمون ثم يبنون شيئا
جديدا ،حقيقة إنه إهدار للمال

مسجد نيزهوانغ في منطقة
شينشوي في المدينة .وتمت إعادة
تصميم المآذن وإزالة األهلة
والنجوم في نوفمبر الماضي.
ونقلت عن إمام في المسجد أن
“المسجد اآلن يشبه معبدا صينيا”.
وفي إطار جهود تغليب الثقافة
الصينية على المظاهر اإلسالمية
في البالد ،يجري شطب األسماء
والكلمات أو النصوص العربية
من المحالت التجارية التي يديرها
صينيون من إثنية هوي المسلمة.
الحكومة الصينية تشن حملة
العربية
المظاهر
لطمس
واإلسالمية وتظهر في الصورة
الملصق األصلي إلحدى عربات
الطعام والملصق الجديد باللغة
الصينية فقط

وفي مدينة كيفنغ الواقعة في
محافظة هينان ،والتي تحتضن
نسبة كبيرة من المسلمين
الصينيين منذ القرن  ،11تعج
سوق األطعمة بالمحالت التي
تقدم وجبات صينية حالل.
لكن مع امتداد حملة الحزب
الحاكم لمحو الثقافة العربية ،بدأت
والموارد البشرية .حتى الكلمات يافطات المحالت تفقد أسماءها
والعبارات باللغة العربية ينبغي العربية التقليدية أو عبارات
محوها اآلن من المركبات”.
عربية كانت تعلقها.
وذكرت المجلة أن الحكومة
أنفقت حوالي  280ألف دوالر
• المصدر  :الحرة /
إلضفاء الطابع الصيني على ترجمات  -واشنطن
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(وينهم ) حملة عراقية للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين
أطلق ناشطون ومدونون عراقيون حملة الملف ،والكشف عن مصير المغيبين.
واسعة على منصات التواصل االجتماعي
تطالب الحكومة بالكشف عن مصير آالف وكتب الخبير بالشأن السياسي ،لقاء مكي،
المختطفين العراقيين من سكان مدن الشمال في تغريدة له“ :لن يعتدل ميزان العراق،
والغرب ،الذين اختطفتهم مليشيات مسلحة بعد وموازينه قبل رفع الظلم وردّ المظالم .كل
فرارهم من مدنهم بفعل احتالل تنظيم “داعش” ذلك بعيد ،ما دام آالف العراقيين مغيبون منذ
اإلرهابي لها ،عارضين صورا ً ومقاطع فيديو سنوات ،على أيدي المليشيات”.
لهم في آخر لحظات ،وهم يُقتادون من قبل
مليشيات مسلحة ضمن “الحشد الشعبي”.
وانتشر الوسم بنحو متسارع على صفحات
عرف عن نفسه باسم
التواصل ،وقال مغرد ّ
وتأتي الخطوة بالتزامن مع قرب حلول “ياسين” 15“ :ألف مغيب من العراقيين بين
الذكرى الرابعة ألكبر عمليات االختطاف عامي  2015و 2017مروا في سيطرات
الجماعي التي نُفذت شمالي الفلوجة وطاولت حزب الله والخراساني والنجباء والعصائب ثم
مئات المواطنين الذين فُصلوا عن النساء تم تغيبهم”.
واألطفال واقتيدوا إلى جهات مجهولة عام
.2016
الباحث العراقي ،مجاهد الطائي ،قال“ :إذا
تتحدث عن جرائم داعش ،الجميع يصفق لك،
ويعدّ ملف المختطفين الذين تراوح أعدادهم ما أما إذا تحدثت عن جرائم المليشيات ،فيضع
بين  16ألفا ً و 20ألفاً ،وفقا ً لتقديرات منظمات عليك البعض عالمة استفهام ،وكأنهم يريدون
محلية وسياسيين ونواب برلمان ،من أكثر أن نصمت عن جرائم المليشيات وسجونها
الملفات المعقدة في البالد ،فتورط مليشيات السرية؛ ألنهم ساهموا في استعادة المدن من
مسلحة مرتبطة بإيران باختطاف أغلبهم ،زاد داعش!” ،مؤكدا ً أن “اإلجرام ال يعرف مذهبا ً
من خطورة متابعة الملف ،لما تتمتع به تلك وال عرقاً ،والنَّاس األبرياء وأهالي المغيبين
المليشيات من سلطة ونفوذ واسع ،استطاعت قسرا ً ينتظرون الحساب”.
من خالله إغالق الملف وإنهاء عمل لجان
التحقيق التي أدانت في تحقيقها األولي فصائل عمر الحمداني ،قال من جانبه“ :المليشيات
من “الحشد”.
تعطل دور القضاء العراقي في الكشف عن
ملف المغيبين في المناطق المحررة من
ويشكك مسؤولون عراقيون في جدية حكومة داعش”.فيما أوضح الصحافي محمد قادر
مصطفى الكاظمي ،بمتابعة الملف ،على السامرائي ،أن “بلدة سامراء (في محافظة
الرغم من توجيهه ،في منتصف الشهر الحالي ،صالح الدين) لم يدخلها داعش وحدها ،وقد
وزير الداخلية عثمان الغانمي ،بالكشف عن سجلت  1800مغيب قسري ،فما بالكم بقية
مصير المخطوفين والمغيبين ،لكن لم تُتَّخَذ أي المحافظات المحررة؟”.
إجراءات عملية بهذا االتجاه حتى اآلن.
بوستر تعبيري للفنان وليد نايف  -لندن اونتاريو  -كندا
رنا خليفة قالت في تغريدة لها“ :يا حكومة
ينتظرونهم ،بعضهم مغيَّب لدى المليشيات،
ويطلق مسؤولون في المحافظات المحررة ،مصطفى الكاظمي ،المليشيات كما تزعم أنهم والحشد الشعبي”.
التي تعرض أبناؤها لالختطاف ،خاصة خالل جزء من المنظومة األمنية ،أين أبناؤنا؟” ،اإلعالمي أحمد الزيادي ،قال في تغريدته :وبعضهم مغيَّب لدى اإلرهاب ،وبعضهم
فترات نزوحهم هربا ً من “داعش” ،مطالبات مؤكدة أن “الجواب عند مليشيات الخزعلي “في العراق آالف المغيبين والمعتقلين مغيَّب لدى العصابات .إغالق هذا الملف
ومناشدات بين فترة وأخرى للحكومة ،بفتح والنجباء والصدر والخراساني وحزب الله ،والمخطوفين والمفقودين ...عوائلهم وأهلهم أصبح ضرورة قصوى وواجبا ً وطنيا ً مقدساً”.

الريــاض أمــام ضغوط أمريكـيـة أوروبيـة لإلفــراج عن أميـر معتقل
واضحا لسيطرته”.
ولفتت إلى وصول حمالت االعتقاالت إلى أفراد عائلة اللواء
السابق في الداخلية السعودية ،والرجل األمني سعد الجبري،
الذي فر إلى كندا حامال معه أسرار الدولة.

تتصاعد ضغوط أمريكية وأوروبية على السعودية ،من أجل
اإلفراج عن األمير سلمان بن عبد العزيز ووالده ،المعتقالن
لدى الرياض منذ .2018
وقالت شبكة  NDTVفي تقرير لها  ،إن الرياض تواجه
جماعات ضغط جندت مليوني دوالر ،من أجل دفع الرياض
إلى اإلفراج عن األمير سلمان ،باإلضافة اللتماسات مشرعين
أوروبيين ،في ظل أجواء حملة االعتقاالت التي يشنها ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان على معارضيه من األسرة
المالكة.
وأشارت الشبكة إلى أن اعتقال األمير سلمان ووالده ،جاء
ضمن حملة “القمع التي يشنها ابن سلمان ،والتي لم تقتصر
على منافسيه المحتملين ،بل شملت من ال يشكلون تحديا

وقالت الشبكة إن األمير سلمان متعدد اللغات ،ويبلغ من العمر
 37عاما ،وكان تلقى تعليمه في السوربون في باريس ،وال
يعرف أن له طموحات سياسية ،و”اكتسب سمعة بأنه شيك على
بياض لتمويل المشاريع التنموية في الدول الفقيرة”.

األمير سلمان المعتقل مع ولي العهد السعودي -تويتر

وقالت إن األمير سلمان ،وبعد سنوات من االعتقال في سجن
الحائر مشدد الحراسة قرب الرياض ،وبعد ذلك داخل فيال
خاصة مع والده األمير عبد العزيز بن سلمان ،نقل إلى موقع
سري في آذار/مارس.
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رحمانية الدين بعد جائحة كورونا

•أحمد أبو رتيمة

حتى لو عرفوا بعض فضائله أو عرفوا بعض
مساوئ المنظومة الثقافية التي نشأوا فيها،
ومجرد معرفة عابرة لإلنسان بأفضلية مذهب
أو شخص هو أمر غير كاف الستفزازه للتفرغ
البحثي له .فنحن مثال نسمع كثيرا عن حكماء
الصين مثل كونفوشيوس والو تسه ،لكن نادرا
ما يتطور هذا السماع إلى تولد رغبة في قراءة
كتبهم والتفرغ لإلحاطة بتعاليمهم!

تجاوزت تداعيات كورونا اآلثار الصحية
واالقتصادية لتثير نقاشا فكريّا حول منظومة
القيم السائدة في العالم ،خاصة مع ظهور يشعر كثير من أمم األرض بتفشي الظلم
قصور فادح في قضايا كان بريق العمران وضنك الحياة والحاجة إلى والدة عالم جديد
وزخرف الحضارة يحثانا على االعتقاد بأن أكثر أخالقية وإنسانية ،لكن هذا ال يقتضي
اإلنسانية قد تجاوزتها ،لكن اختبار كورونا بالضرورة اعتقادها مثال بأن اإلسالم يمتلك
أثبت أن التطور البشري كان أحادي البعد الرؤية اإلصالحية المنشودة للعالم.
وليس شامال.
كذلك فإن فكرة تحول األمم إلى دين اإلسالم
فاإلنسانية تقدمت في تيسير التواصل بالطريقة المتخيلة التي تسكن قلوب كثير
واالتصال حتى أصبح العالم قرية صغيرة ،من المسلمين هي فكرة منافية لمعاني القرآن
وتقدمت في الصناعة وتسخير الطبيعة ،ذاته ،إذ إن الله تعالى قدّر بحكمته تعدد األمم،
وتقدمت أحيانا في حقوق اإلنسان والتداول وهو عن قصد لم يجعل الناس أمة واحدة وال
"ولَ ْو شَا َء اللَّهُ لَ َجعَلَ ُك ْم أ ُ َّمة
السلمي للسلطة ،لكنها في الوقت ذاته لم تتقدم يزالون مختلفينَ :
احدَة َولَ? ِكن ِلّيَ ْبلُ َو ُك ْم فِي َما آت َا ُك ْم ?فَا ْست َ ِبقُوا
أخالقيا بما يكفي للقضاء على مشكالت الجوع َو ِ
َّ
َ
ت إِلى الل ِه َم ْر ِجعُ ُك ْم َج ِميعا فَيُنَ ِبّئ ُ ُكم بِ َما
والمرض والفقر .وكان زمن كورونا فرصة ْال َخي َْرا ِ
مهمة إلجراء مقارنة بين اإلنفاق المهول على ُكنت ُ ْم ِفي ِه ت َْخت َ ِلفُونَ ".
األسلحة وصناعة الحروب ،وبين اإلنفاق
المتواضع على تحقيق العدالة االجتماعية يعمل الدين لتحقيق هدف فردي ،وهدف آخر
والتأمين الصحي وتطوير أبحاث الطب أممي ،فأما األول فهو تزكية الفرد وتحريض
واألدوية.
قلبه على اإليمان واالستقامة ،وهذا هو السياق
الذي نفهم فيه تحول بعض غير المسلمين إلى
وكان من الطبيعي أن ينخرط كثير من اإلسالم في المستوى الفردي.
المسلمين في هذا النوع من النقاش ،مدفوعين
بوعي جماعي بأن دين اإلسالم يتضمن أما الهدف األممي فهو إقامة العدل في
رؤية حضارية منافسة ،وأن انكشاف سوأة األرض واإلصالح فيها والرحمة للعالمين،
المنظومة القائمة هو فرصة للتعريف بالشكل وهذا ال يقتضي أن يؤمن كل األفراد بل يقتضي
الجديد الذي يمكن بناؤه.
إقامة منظومة عالقات تحقق العدل واإلصالح
والرحمة ،وفي ضوء هذه المنظومة يتعاون كل
لكن هذا النقاش غلبت عليه الحماسة العاطفية الناس على برامج وصيغ سياسية واجتماعية
أكثر من التفكيك العلمي للواقع ،فقرأنا كثيرا محددة ،كما تعاون النبي محمد صلى الله عليه
من الفرح بمظاهر مثل رفع األذان في بعض وسلم مع قريش في حلف الفضول الذي كان
العواصم األوروبية ،أو ترويج أخبار ال رصيد يهدف إلى نصرة المظلوم ،ومن شاء فليؤمن
لها من الدقة عن موجات اعتناق غير المسلمين ومن شاء فليكفر.
للدين اإلسالمي!
القرآن هو كتاب مفعم بالرحمة والسالم
رفع األذان في بعض العواصم األوروبية جاء والطمأنينة ،لكن صورته قد تكون مختلفة عند
من داخل إطار شروط الثقافة الغربية ،فال يعد غير المسلمين .وقد ال تمثل هذه الصورة قوة
انتصارا للمسلمين ألنه لم يمثل انقالبا في القيم جذب لهم الفتراض أنه يحتوي معنى متميزا
الغربية وال تخليا عن الهوية الحضارية ،بل يستحق البحث فيه على األقل ،وكثير من
هو أقرب إلى أن يكون شهادة للغرب بأنه يقدر الغربيين الذين ينهكهم طغيان المادة ويشعرون
التعدد الثقافي والتسامح في األوقات الصعبة .بظمأ روحي فإنهم قد يتوجهون إلى البوذية
وطقوس اليوغا ،ذلك أن الصورة النمطية التي
أما قصة دخول غير المسلمين في دين اإلسالم رسخت للبوذية في الوعي اإلنساني الغربي
فهي تتضمن تبسيطا مخال بمسألة جوهرية ،إذ مرتبطة بالروحانية والسالم ،بينما الصورة
ليس من اليسير على الفرد أن ينقلب جذريا العامة لإلسالم عند غير المسلمين قد اختلطت
عن هويته الدينية والثقافية واالجتماعية ،بدالالت الصراع وإثارة الخوف من الخطر
وحين يحدث ذلك فإنه يحدث في ظروف والصدام الحضاري ،وهي صورة مسبقة تشيد
فردية خاصة .وغير المسلمين ال ينظرون إلى جدرانا سميكة في قلوب من يحملها تصده عن
اإلسالم بذات نظرة المسلمين ،إذ ال يعتقدون السبيل.
أن من الضروري عليهم التحول إلى اإلسالم في إحدى محاضراته يسهب المعلم الروحاني

إيكارت تول في شرح ما أسماه "الوعي
المستسلم" ،ويقول إن هذه الحالة هي حقيقة
كل األديان ،إنه حيز من الحضور الواعي
يتجاوز األفكار ،استسلم ألي شكل تتخذه هذه
اللحظة ألن الكون بأسره قد جلب لك هذا .هذا
هو االستسالم للرب ،سيتوارى بناء األنا الذي
يعيش على المقاومة والرفض ،ويكون هناك
سالم في داخلك".
لو قرأ إيكارت تول القرآن بعقلية الباحث
المتجرد ،وليس شرطا بعقلية المسلم ،ألمكنه
أن يضيف بسهولة إلى كالمه أن أحد أكبر
األديان في العالم وهو اإلسالم اشتق اسمه
من مزيج "االستسالم والسالم" ،وهو ما
يؤكد فكرته حول الوعي المستسلم الذي يجلب
السالم إلى داخل اإلنسان!
هؤالء المحاضرون في اإلرشاد الروحي
أمثال إيكارت تول وواين داير وغيرهم كثيرا
ما يستدلون بالمسيح وبوذا ،بينما ال يستدلون
من القرآن رغم أنه يعبر عن ذات المعاني
وربما بطريقة أشد عمقا!
ربما أحد أسباب غياب حضور التأثير
اإلسالمي في التيار الروحي العالمي خارج
دائرة المسلمين هو االنشغال باأليديولوجية
أكثر من الروحانية ،واأليديولوجية تنشئ
الجدران بين الناس وتغذي مشاعر االختالف
والعداء ،بينما الروحانية تنساب برقة مثل
الماء فتروي الظامئين!
ثمة بعض التجارب الروحانية التي تستحق
التقدير والتعزيز من داخل الحقل اإلسالمي
مثل التصوف وجماعة التبليغ ،فهي تستلهم
المعنى الروحاني في الدين وتعزل نفسها عن
مكدرات الصراع واألدلجة فيرى فيها الظامئ
واحة ظليلة في الصحراء يؤوي إليها.
أوجز القرآن رسالة النبي محمد صلى الله
عليه وسلم في كلمة واحدة" :وما أرسلناك إال
رحمة للعالمين" .وفي القرآن حضور لجمال
الروحانية التي يبشر الدين بها المتعبين من
مشقة الحياة ،فالدين هو السالم والنور والرحمة
والطمأنينة" :ليخرج الناس من الظلمات إلى
النور"" ..أال بذكر الله تطمئن القلوب"" ..فمن
تبع هداي فال خوف عليهم وال هم يحزنون"..
"ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى"" ..فلنحيينه
حياة طيبة".
إن ما ينقص البشرية اليوم ليس مزيدا من
الرفاه المادي ووفرة اإلنتاج ،بل إن البشرية
في توق إلى الرحمة والعدل والطمأنينة،
وهي المعاني التي يتضمنها الدين لو أخلصناه
من شوائب الصراع ،واستلهمنا روحانيته
ورحمانيته.
•كاتب فلسطيني – غزة (عربي)21
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لماذا هذه الحملة الشرسة على التاريخ العثماني؟

•إحسان الفقيه
 567سنة مضت على حدث تاريخي ائتلقت
له العواصم العربية واإلسالمية ،فعُلّقت الزينة
في شوارع القاهرة والشام وشمال افريقيا
وغيرها ،وغبطة عظيمة كست وجوه أبناء
األمة ،ورسائل التهنئة المتبادلة أخذت طريقها
ذهابا وإيابا.
لقد كان الحدث هو فتح القسطنطينية عام
1453م على يد السلطان العثماني محمد بن
مراد الثاني الملقب بالفاتح ،وذلك هو موقف
الشعوب اإلسالمية والعربية ُحكا ًما ورعية.
يصف المؤرخ بن إياس في كتابه «بدائع
الزهور» ،بهجة المصريين بهذا الفتح فيقول:
«وفيه وصل قاصد ملك الروم محمد بن
عثمان ،يخبر السلطان بفتح القسطنطينية
العظمى ،وقد صنع المكائد في فتحها ،وكان
الفتح منها في يوم الثالثاء ،في العشرين من
جمادى األولى من هذه السنة ،فلما بلغ ذلك،
دُقّت البشائر بالقلعة ،ونُودي في القاهرة
بالزينة ،ثم إن السلطان عين يرشباي أمير
آخور ،أرسل رسوالً ثانيا إلى بن عثمان يُهنّئه
بهذا الفتح».
لكن بعد مرور ما يقارب ستة قرون ،وفي
ذكرى هذا الفتح المبين ،اختلفت الموازين،
وانقلبت األمور ،وقُوبلت هذه الذكرى
بإجحاف وتهوين أمر هذا النصر ،ما يعكس
مواقف سياسية ألنظمة عربية ناصبت تركيا
الحديثة ،العداء.

الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم -فتح القسطنطينية
الدعاة والمحاضرين والمؤرخين واإلعالميين
هاجمة ،الذين كانوا
من تلك الدول ال ُم ِ
يكيلون المديح للتاريخ العثماني ،ويمألون
اآلفاق والمنابر وحلقات الدروس وقاعات
المحاضرات ،بإنجازات العثمانيين وخدماتهم
الجليلة لألمة؟ وماذا عن المناهج التعليمية التي
كانت تُبرز حكم العثمانيين ،كخالفة إسالمية
َح َمت الديار من األخطار الخارجية ال ُمحدقة؟
وماذا عن أسماء الشوارع والميادين المبثوثة
في الدول العربية ،التي تحمل أسماء لرموز
الدولة العثمانية؟ كيف يُفسر هذا االنقالب
الثقافي ال ُمفاجئ؟

الدول المناوئة لتركيا هدفها األول فك
االرتباط بين العرب واألتراك ،وال يتأتى ذلك
يأتي هذا اإلجحاف في سياق حملة ممنهجة إال بتشويه التاريخ العثماني
ضد التاريخ العثماني لتشويهه ،بإبراز سلبياته
ُ
– التي ال تخلو منها الحضارات والممالك العداء الذي تظهره أنظمة اإلمارات
والدول – تارة ،أو باالختالق والتزييف والسعودية ومصر ،ضد الحكومة التركية
والتدليس والفبركة والتلفيق ،تارة أخرى .ال الحالية ،غير خافٍ على أي متابع ،وذلك
نبالغ إن قلنا ،إن التاريخ العثماني لم يتعرض بعد اتخاذ تركيا مواقف ال ترضى عنها تلك
لمثل هذا الهجوم في الوطن العربي على هذا الدول ،أبرزها الموقف من ثورات الربيع
النحو ،وال حتى في حقبة بزوغ النعرات العربي ،والموقف من االنقالب العسكري
القومية بين العرب واألتراك ،في أواخر عهد على الشرعية في مصر ،والحصار الجائر
الدولة العثمانية ،التي َ
غذّتها األطماع الغربية .على دولة قطر ،وملف جريمة مقتل الصحافي
حشدٌ من المقاالت والتقارير ،والبرامج جمال خاشقجي ،وغيرها ،فلماذا اختارت
واألعمال الدرامية ،والتغريدات والتدوينات هذه الدول أن تضرب الماضي التركي؟ بم
على مواقع التواصل االجتماعي ،اجتمعت تُفيدها ،نكايتها بتركيا؟ هل يكفل تشويه التاريخ
على هدف تشويه التاريخ العثماني ،بما يثير العثماني تراجع المسيرة التركية الحالية اآلخذة
التساؤل:
في الصعود المستمر على كافة األصعدة؟
هل كانت هذه الجهات في غفلة عن مساوئ الدول المناوئة لتركيا هدفها األول في
الدولة العثمانية طيلة هذه الفترة؟ أم كانت هذه الحمالت ،هو فك االرتباط بين العرب
على علم بها وسكتت عنها؟ وماذا يقال بشأن واألتراك ،الذي ال يتأتى إال من خالل تشويه

التاريخ العثماني ،حيث إن هذا التالحم
الحضاري ،الذي حدث بين العرب واألتراك
طيلة ستة قرون ،حفرت معالمه في تلك
الشعوب ،ولم تكف النزعات القومية من
الجانبين لفك ذلك االرتباط التاريخي ممتد
األثر إلى الوقت الحاضر .وقد عمل أردوغان
ورجاله على إعادة الهوية العثمانية لألتراك،
باعتبارها فكرة مركزية في المشروع
النهضوي ،وهي مساعٍ تحمل في طيّاتها إعادة
التذكير بتلك المظلة الجامعة ،التي انضوى
تحتها ذلك المزيج العربي التركي ،باعتبار
أنها راية إسالمية ،تمثل السلطة األبرز في
العالم اإلسالمي على مدى قرون ،لذلك جعلت
القيادة التركية الجديدة مجالها الحيوي بالد
العرب ،بعد أن كانت قِبلتها أوروبا ،وتشابكت
مع القضايا العربية على نحو غير مسبوق ،إال
ما كان في زمن الحكم العثماني .أضف إلى
ذلك أن تركيا في عهد العدالة والتنمية قدمت
نموذجا رائعًا ،يفتح شهية الشعوب العربية
ويُو ّجه هواها إلى استنساخ التجربة ،ما ع ّمق
التعاطف العربي تجاه األتراك.
لذا تعمل هذه الدول على إسقاط التاريخ
العثماني في أعين الشعوب العربية ،ألنه
سيترتب عليه كسر هذا التالحم وإضعاف
هذا التعاطف مع األتراك ،هي حملة موجهة
للعرب باألساس ،ولذلك تراهم يركزون بقوة
على السقطات المتعلقة بالديانة ،والتلفيقات
كذلك في هذا الشأن ،إلقناع المواطن العربي
بأن هذه الدولة كانت بعيدة عن اإلسالم
وتعاليمه ،وبأنها استغلته لتنفيذ أطماعها
التوسّعية االستعمارية ،فإذا تشبّعت العقلية
العربية بذلك ،انفصلت وجدانيا عن تلك اللّحمة
التاريخية ،على اعتبار أن الراية اإلسالمية

التي حملها العثمانيون كانت هي اللواء الجامع
للعرب واألتراك.
لكن من خالل متابعة ردود األفعال العربية
تجاه هذه الحمالت الشرسة على التاريخ
العثماني ،نلمح وعي الشعوب وحسن قراءتها
للمشهد والمغزى ،وأكثر المتجاوبين معها هم
من المجتمعات التي تحكمها األنظمة المناوئة
لتركيا ،من الشريحة التي تنقاد بسهولة وراء ما
روجه وسائل اإلعالم الرسمية في بالدها ،أما
تُ ّ
المثقفون ،فباستثناء المؤدلجين والمأجورين،
ستجد أنه يسهل عليهم الوصول إلى الحقيقة.
وال ندّعي أن الدولة العثمانية منزهة عن
العيوب والسلبيات ،بل تض ّمن تاريخها
العديد من صفحات الجور والظلم والخطأ،
شأنها شأن الممالك والدول األخرى ،إال أنها
صف ،ذلك أن معظم العرب قد استقوا
لم تُن َ
معلوماتهم التاريخية عن العثمانيين من خالل
ما كتبه األوروبيون ،والمؤرخ المصري عبد
ُقر في كتابه «الدولة العثمانية
العزيز الشناوي ي ّ
دولة إسالمية مفترى عليها» ،أن حمالت
التشهير التي استهدفت الدولة العثمانية قامت
بها الصهيونية واالستعمار األوروبي.
تجاوب مع هذه الدعاوى حاملو لواء القومية،
وقد كتب أحد مستشاري الرئيس الراحل جمال
عبد الناصر ،الذي كان يترأس الجمهورية
العربية المتحدة (مصر وسوريا) ،في الميثاق
الصادر  ،1962/5/21عن فتوحات الدولة
العثمانية ،أنها كانت «استعمارا ُمقنّعا باسم
الدين» ،والله غالب على أمره ولكن أكثر
الناس ال يعلمون.
•كاتبة أردنية
•(القدس العربي) لندن

االخـتـالفـات الـفـقـهـيـة وكـيـفـيـة فـهـمـهـا والـتـعـامـل مـعـهـا
للشيخ مروان يونس حفظه هللا.

خالف االمام مالك باقي األئمة في العديد من
المسائل .منها على سبيل المثال ال الحصر:
 كراهة صيام الستة من شوال. قوله باستحباب طواف الوداع. قوله بطهارة لعاب الكلب. قوله بعدم ترتيب كفارة الجماع في نهاررمضان .بل قال إن اإلطعام افضل وأولى من
العتق والصيام.
وغيرها الكثير.
السؤال :لماذا ال يكون مذهب االمام مالك هو
األصح كونه هو األقرب لعهد النبوة باإلضافة إلى
انه كان في المدينة المنورة؟
نحن اآلن ننظر للتاريخ مرتبا مهذبا قد فرغ منه،
ولذلك نقول ،خالف االمام مالك األئمة ،مع أن
اإلمام مالك قبل الشافعي بل هو شيخه ،وقبل احمد
بن حنبل ،فلماذا ال نقول :خالف األئمة مالكا؟!
على العموم لنقل إن األئمة اختلفوا ولم يتقصدوا
الخالف ألجل الخالف ،بل اختلفوا ألن الواحد
فيهم يبذل وسعه ويستفرغ طاقته لكي يصل الى
حكم هللا تعالى (بغالب ظنه) ،ألن أحكام الفقه
بعمومها مبنية على أدلة غير قطعية (محتملة)،
وعلم االحتماالت علم دقيق يؤثر به أقل متغير
يدخل في الحسبان ،فتجد أن إماما تشتد مالحظته
ألمر هو عند غيره ال يجده بهذه األهمية بل
يجد أن األهمية لشيء آخر مما يحيط بالمسألة
المبحوثة .لذلك تختلف اآلراء والكل بين األجر
واألجرين ألنه مجتهد عالم يريد وجه هللا وليس
مدعيا.

ونحن نعلم أن في كل مسألة حكما هلل تعالى ،من
أصابه فقد أصاب الحق وله أجران وإذا أخطأه
فقد أخطأ وال تثريب عليه وله أجر .ولكننا ال
نستطيع معرفة المصيب الذي هو عند هللا مصيب
والمخطئ الذي هو عند هللا مخطئ ،في غالب
المسائل المختلف فيها الظنية المتعارضة األدلة.
فإذا كان ذلك كذلك فإن هللا تعالى لم يكلف العباد
بأن يصلوا إلى الحق الذي هو عند هللا حق وإنما
كلف العلماء باالجتهاد واستفراغ الوسع في
معرفة الحق ومعرفة حكم هللا المستنتج من كتابه
وسنة رسوله .وكلف غير العالم أن يسأل العالم
قائال :خبرنا يا إمام عن حكم هللا في مسألة كذا
برأيك أو بغالب ظنك بحسب ما توصلت إليه بعد
المحاكمة العقلية لجميع األدلة؛ فيقول توصلت الى
كذا وكذا وهللا أعلم .
إذن نعم من الممكن أن يكون في تلك المسائل
المذكورة في السؤال الراجح هو قول اإلمام مالك
وال يبعد ذلك .أعني أن قول اإلمام مالك وافق
الصواب المعين المعروف عند هللا الذي هو حكم
هللا .لكن ال سبيل إلى معرفة ذلك يقينا في الدنيا إال
بخبر معصوم من معصوم ،وقد كان ذلك ممكنا
زمن النبي صلى هللا عليه وسلم ،وهذا ال سبيل
إليه اليوم (إال اللهم عند نزول عيسى بن مريم
في المستقبل إذا سألناه وجاءه جبريل بالجواب)
عموما هذا مما ال يكلفنا هللا به ،أعني إصابة
الحق ،وإنما كلف العلماء باالجتهاد والناس
باالتباع وال تثريب على أحد .وجميع األئمة لسان
حالهم:
مذهبي صحيح( بغالب ظني) ولكنه يحتمل أن

يكون خطأ ومذهب غيري غير صحيح (بغالب
ظني) يحتمل أن يكون هو الصواب .وبالتالي ال
طائل لمعرفة المصيب بعينه.
أما لماذا ال يكون مذهب مالك هو األصح كونه
هو األقرب لعهد النبوة فقد كان مالك بالمدينة
مهد النبوة؟ فالجواب :كل الصحابة كانوا من أهل
المدينة سواء كانوا من األنصار فهم أهلها أساسا
أو من المهاجرين الذين استقروا بها ثم توزعوا
في األمصار
فما الذي يجعل قول من بقي منهم في المدينة
مقدما على من هاجر منها؟! مع أن الذي هاجر
منها هو ابن المدينة وشاهد التنزيل أيضا وسمع
النبي صلى هللا عليه وسلم ورأى ما لم ير من
بقي بالمدينة من شعوب وعادات واعراف وعلوم
وتجارب تعطيه زيادة علم في معالجة األمور
وتقويمها؟! فإن روى مالك حديثا عن أبي هريرة
فقد روى محمد بن الحسن أو الشافعي أو أحمد
أحاديث عن عائشة ومعاذ وأنس وعلي وابن
مسعود فما الذي يجعل قول مالك هو المقدم؟!
وإن فهم مالك من آية كذا وكذا ،فربما فهم منها
الشافعي غير ما الحظه مالك .فما الذي جعل قول
مالك أرجح عند هللا؟!
إن مالكا ال يقول بذلك ،بل هو نفسه لما أراد
الخليفة العباسي المنصور أن يفرض على الناس
فقه مالك ويلزمهم به لم يوافق مالك على ذلك
وقال :يا أمير المؤمنين صحابة رسول هللا تفرقوا
في البالد وكل منهم عنده علم وأثر من رسول
هللا .ولم يرض بفرض قوله لمعرفته أن قوله ليس
فصال في المسألة وإنما هو مجتهد كغيره ربما
أصاب وربما أخطأ.

وهذا دأب العلماء .جاء رجل ألحمد بن حنبل
فسأله عن مسألة وقال له :سألت فالنا (مجتهد
معروف) فقال لي كذا وكذا ،فما رأيك؟ قال لقد
أفتاك الرجل فخذ بما قال ,ثم مضى الرجل.فسأله
تلميذه لماذا لم يفته وهو يرى أن فتوى اآلخر
خطأ.
فقال اإلمام :لو أني أحيله إلى كتاب هللا وسنة
رسوله صلى هللا عليه وسلم التي ال اختالف بها
لفعلت ،ولكني صاحب رأي ورأيي ليس بأولى
من رأي من أفتاه.
هذا حال جميع العلماء .لذلك نقول :جميعهم علماء
وجميعهم من ذوي العقول النجيبة التي تعي ماال
يعيه كثير من الناس ،واختالفهم رحمة من حيث
المآل ال من حيث المنشأ .فاختالفهم اليوم يثري
يسرا في دينهم
الفقه االسالمي ويعطي الناس ً
وحياتهم ومعامالتهم فكم من قول كان راجحا ثم،
والختالف االحوال واالعراف والمصالح ،اختلف
فصار المرجوح سابقا هو الراجح في نظر فقيه
اليوم بل وربما رأى فقيه أخر بقاء الراجح مثل
ما كان.
كل ما مضى هو حالة صحية مفيدة .المرض أن
يتحول األمر الى التعصب بحيث يترجح بنظر
الفقيه شيء ويراه بغالب ظنه صوابا ثم يتعصب
لقول شيخه حبا لشيخه على حساب الحق الذي
توصل اليه .هذه طامة ومصيبة ليست من صفات
أهل العلم.
الفقه االسالمي المرن عالمة بارزة على صفحات
التاريخ ليس في الكون مثله .هو من مفاخر االمة
االسالمية الحية.
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مؤامــرة األســد

•علي حسـين
عندما بدأت أزمة فايروس كورونا تدافع المحللون على
الفضائيات :مؤامرة للنيل من الصين ألنها ستلتهم العالم
قريبًا ،مؤامرة للضغط على إيران دبرتها المخابرات
األمريكية ،ولم يتردد الخبير البكتريولوجي النائب كريم
عليوي في توجيه االتهامات إلى اإلمبريالية العالمية
ألنها تريد أن تسرق العراق !!.
الرجاء عزيزي القارئ مالحظة ما حدث حتى اآلن:
أميركا احتلت المرتبة األولى في اإلصابات ..خسائر
الشركات األميركية ستقترب من التريليون دوالر ،أي
ألف مليار دوالر ،فيما ترامب ال يزال يطل بتغريداته
قبل النوم ،مرة يهدد الصين  ،ومرات يوجه البوصلة إلى
المتظاهرين في المدن األميركية.
منذ أيام ،وكعادتنا ،تركنا كوارث كورونا وتدهور
القطاع الصحي الننا تخلينا عن العالمة عديلة حمود،
وانشغلنا بتمثال األسد في محافظة النجف ،اختلفنا حول
قيمته المادية ،ونسينا أننا خسرنا أكثر من تريليون دوالر
عدا ونقدا في الوقت الذي نذهب فيه كل أربع سنوات
النتخاب نفس األشخاص الذين “لفلفوا” هذا التريليون..
لماذا ياسادة؟ ألنهم من جماعتنا ،فالمطلوب من الكل أن
يبحث عن “جماعته”.
تكبدت الصين خسائر لم تمر بتاريخها ،لكنها لم تستدعي
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لتوجه صواريخ
تجاه السفارة األمريكية ،ولم يذهب األميركان إلحراق
سفارة الصين في واشنطن ،ما حدث ،أن الجميع
خطيرا” وأن
تحدث بجملة واحدة “إننا نواجه وضعًا
ً
المطلوب االنتصار في هذه المعركة ،حيث تم استنفار
كل مختبرات العالم للتعرف على طبيعة هذا الفيروس
وإيجاد العالج المناسب بعيدًا عن نظريات المؤامرة التي
برع فيها مسؤولونا ،وتتذكرون كيف خرج علينا السيد
فالح الفياض في أول أيام تظاهرات تشرين ليعلن أن
لديه معلومات عن مؤامرة قادها المتظاهرون وتمولها
دول أجنبية.
ونعود لتمثال األسد في النجف الذي أصبح أليام نج ًما من
نجوم مواقع التواصل االجتماعي ،فقد أخبرتنا محافظة
النجف “مشكورة” أن “التهويل في مواقع التواصل
االجتماعي حول كلفة التمثال تقف خلفها جهات خارجية
تحاول اإلساءة للمحافظة” ،ولألسف لم تخبرنا المحافظة
من هي الجهات الخارجية التي تآمرت على تمثال
األسد ،وتريد أن تحرم العراقيين من تحفة فنية تظاهي
تمثال الحرية في أميركا.
لألسف لم ن ِفق من المؤامرة اإلمبريالية التي سعت إلى
إزاحة فيلسوف بحجم إبراهيم الجعفري ،وأصرت على
أن تحرم العراق من صاحب السبع صنائع باقر جبر
الزبيدي ،وشردت العالمة خضير الخزاعي ،حتى
خرجت اإلمبريالية اللعينة لتسخر من تحفة فنية.
عشر عا ًما الماضية في معارك سميت
أمضينا السبعة
َ
سياسية  ،بينما هي في الحقيقة معارك تدور داخل
سيرك كبير للبهلوانات  ،غايتها تغيير الوجوه واالصباغ
وااللون  ..هل هي مؤامرة؟ بالتأكيد ،وتقودها اإلمبريالية
التي غاظها أننا منحنا “ البروفيسورة “ عالية نصيف
كرسيًّا دائميًا في البرلمان.

•(المدى) البغدادية

سمـر إسطنبــولي في العيـد

•خطيب بدلـة
تحطمت اآلمال التي بناها أبو الجود على
إعادة مياه سهرة اإلمتاع والمؤانسة لمجاريها
في العيد ،وخاب رجاؤه ،وفشل سعيه.
قال إن الجهات التي تكاثرت عليه في اآلونة
األخيرة ثالث :رمضان ،وال َحجر الصحي
الذي سببه فيروس كورونا ،وأم الجود!
وبالنسبة لرمضان ،ينعاد عليكم ،انتهى،
وكنا نظن أن ال َحجر الصحي سوف ينتهي
أو يُخفف ،وإذا بالحكومة التركية تعلن
حظر التجوال في أيام العيد على  81والية
تأتي إسطنبول في مقدمتها ،وأما أم الجود
فوجودها معه على هذا النحو المستدام يذ ّكره
بالعبارات التي تقال للعريس يوم عقد القران:
مهر مؤجل مقداره كذا ليرة سورية
( ..وعلى ٍ
يبقى في ذمتك للزوجة إلى حين األجلين،
فراق أو موت) ..وبما أن امرأة كهذه يستحيل
أن تفارق ،فهذا يعني أنها ستبقى ملتصقة به
حتى آخر نَفَس!
أم الجود :لو إنك بتفكر صح يا أبو الجود
بتحمد ربك على وجودي معك من خمس
وأربعين سنة لهلق .يوم إنته كنت شاب وعم
تركض عالبيادر متل الغزال ما رضيت بنت
وحدة بكل قريتنا تاخدك ،وأنا وحدي اللي
قبلت فيك .هلق بهالعمر إذا أنا بفارقك ما
بتالقي َم َرا تقول لك :مرحبا.
أبو الجود :هاي النغمة بعرفها منيح يا مرتي،
وأنا هلق ما عم بشتكي منك ،وبصراحة إنتي
مصيبة تعودت عليها ،والمشكلة إنه عم توقع
على راسي مصايب تانية ،يعني ما كفانا
الغربة والفقر والنحس وإنتي ،حتى أجتنا
كورونا وفوقها منع تجول؟
أبو ماهر :بصراحة .كالم أبو الجود كله
صحيح ،ما عدا موضوع األخت أم الجود.
هادا شي عائلي .لكن ما عرفنا أيش هيي
المصايب التانية.
أبو الجود :المهم ،أنا قلت لحالي منجتمع خالل
العيد مع شلة اسطنبول ،وبيعزمنا كبيرنا أبو
محمد على طبخة شاكرية ورز ،يا إما فريكة
على وجَّا كراديش لحم ،وفراريج ،وصنوبر،
ولوز ،وكاجو محمص ،ومنشرب عيران،
يعني شنينة ،ومناكل ورا هالبالوي الزرقا
شي قطعتين كنافة ،ومنعبي جيوبنا كرميال
وراحة وشوكوالطة ونوكة ،ومنشرب قهوة
مرة ..ولما أنا بشرب فنجان القهوة بيكسر
عمي أبو محمد الفنجان وبيحلف لي يمين
إنه (من بعدك يا أبو الجود ما حدا يشرب
فيه) ،ومنرتكي بعدها على قوالب (أرائك)
القطن ،ومنسمع أحاديث من اللي عم يكتبها
أبو المراديس للجريدة.

أبو جهاد :في بداية الحجر الصحي حكى لنا
كيف إنه حط ديوانة جنب الباب الخارجي،
وصار يقعد عليها في النهار ،وينام عليها في
الليل ،وخالها قريبة من الباب حتى إذا خطر
ألم الجود تطحش عليه بيفتح الباب وبيهرب!
أبو الجود :إنته يا أبو جهاد عم تمزح ،لكن
هاي الشغلة صارت بالفعل.
كمال :أشو هالحكي؟ يعني طحشت عليك
(السيدة أم الجود) وهربت بالفعل؟
أبو الجود :أي نعم ،حصل .يا سيدي ،في يوم
 14رمضان ،وأنا قاعد عالصوفاية تبعي
وعم فكر بالحالة التعبانة اللي وصلنا لها،
وإذ بتجي (السيدة أم الجود) .قعدت جنبي،
وشغلت األسطوانة المعروفة ،قالت لي إنته
مفلس ،وعونطجي ،وما بتحب الشغل ،وما
حدا بيستفيد منك شي ،وبتاخد خرجيتك من
الوالد اللي عم يدوقوا المر بشغلهم في بالد
الغربة ،و و و ..هيك لوقت ما أنا عصبت،
وفتحت الباب وركضت ..وأنا راكض يا
شباب ،وعم إتلفت لورا من خوفي ما تكون
(السيدة أم الجود) الحقتني ،وإذ طلعت قدامي
سيارة مكتوب عليها ( ،)Polisوتنين عناصر
شرطة وقفوني .وعلقنا مع بعضنا أنا ودورية
الشرطة علقة مشحرة .هني يحكوا معي
بالتركي ،وأنا أقول لهم (أم جود ،ماما تبع
جود ،يعني مرتي) ،وهني يقولوا لي (سوز..
كيمليك) يعني اسكوت وهات هويتك ،وأنا
كنت البس بيجاما ما معي هوية وال بطيخ..
وفتحوا يا خاي الدفتر بدهم يكتبوني مخالفة،
هون أنا طاش صوابي ،ألنه اللي بعرفه إنه
قيمة المخالفة  3200ليرة تركية ،وأنا إذا
ّ
بنزل عليتي كلها عالمزاد العلني ما بتجيب
هالمبلغ.
صرت إحكي معهم متل الخرسان ،وكل
كلمتين أقول لهم( :جود ،أم الجود ،مرتي،
جود ماما ،يعني ماما جود ،ضربتني
بالعصاية وبالكرباج) ..ولما شفت إنه
الشرطي مستقتل بده يكتب ضبط مخالفة
بحقي مسكت إيده وقلت له:
 وحد الله حجي ،ال تكتب.وشوصت عيوني متل المجانين وصرت
أقول له (أنا ..أرابجا ،يعني بحكي عربجا،
تركجا يوق ..جيبوا لي ترجمان) .قال لي
واحد منهم:
 سوز .ترجمان يوق.قلت له :بدك تكتبني مخالفة يعني أنا بدي
إدفع مصاري ،وأنا ما معي ،يعني أنا (بارا
يوق) .ودخلت إيدي التنتين في جيوب
البيجاما ،وسحبتهن لبره ،واحد منهن فهم
علي .وشدني من إيدي وطالعني ع السيارة
وما عاد سمحوا لي إحكي وال كلمة .أنا
قلت لحالي خلص ،بدهم ياخدوني ع القسم،
وتذكرت لما كنت في سورية وكمشوني

بالليل وأخدوني ع الجنائية وحطوني في
الدوالب وضربوني شي مية عصاية .المهم،
سيارة البوليس مشيت السيارة باتجاه بيتنا.
ونزلني .الظاهر إنهم كانوا شايفيني وقت
طلعت .قمت أنا قلت له:
 يوق .هون ما بدي .بروح معكن عالحبس.في الحبس أم جود يوق ،الكن هون أم جود
وار.
ضحك الحاضرون ،وقالت السيدة حنان:
قصة ممتازة .مو هيك يا أم الجود؟
أم الجود :اي والله كتير كويسة ،صدقوني
طول ما هوي عم يحكي وأنا فارطة من
الضحك.
حنان :فارطة من الضحك؟ يعني هاي أول
مرة بتسمعي القصة؟
أم الجود :أي والله .بس فينا نقول مو حلوة؟
والله العظيم حلوة.
أبو محمد :بصراحة هاي القصة خلتني
إشتاق لقعداتنا اللي كنا نقعدها قبل الحظر.
خيو ،اللي سمعته إنه الحكومة التركية عطت
فرصة للمسنين من أمثالنا يطلعوا خالل يوم
العيد لمدة ست ساعات .إذا طلع هالحكي
صحيح خلي أبو الجود وأم الجود وأبو جهاد
وأبو المراديس وأم مرداس ،بما إنه أعمارهم
فوق  65يتفضلوا لعندي بكره ع الغدا ،وكل
شي طلبه أبو الجود بيكون جاهز.
أبو جهاد :منتشرف يا أبو محمد .بس أنا
عندي فكرة بدي أقولها قبلما تنتهي هاي
الجلسة.
أبو محمد :تفضل.
أبو جهاد :حفيدي مصطفى ،ما شالله
عليه ،عمل دورة وتعلم لغة تركية ،وصار
يحكي تركي متل البالبل ،بس تفتح الدوائر
الحكومية بدي إطلب منه يكتب شكوى بحق
أبو الجود لوزارة الداخلية التركية ،ويجبروه
إنه يستحي على حاله ويقعد مع أختنا أم
الجود بغرفة وحدة .مو عيب عليه يقعد جنب
الباب ويهرب متل الوالد الزغار؟
كمال :أنا بعترض بشدة .ألنه هالفكرة فيها
ظلم كبير لـ (السيدة أم الجود)!
وكل عام وأنت بخير.
مدونة “إمتاع
المشرف على
•
ّ
ومؤانسة” ،التي تُعنى باألدب الساخر
والصحافة الساخرة( .العربي الجديد) لندن
يعرف بنفسه كالتالي:
ّ
كاتب عادي ،يسعى ،منذ  35سنة ،أن
يكتسب شيئا ً من األهمية .أصدر ،ألجل
ذلك ،عشرين كتاباً ،وألف عددا ً كبيرا ً من
التمثيليات التلفزيونية واإلذاعية ،وكتب
المئات من المقاالت الصحفية ،دون جدوى.
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هل يقبل ّ
الله صيـام الحكـام العرب؟
•بالل فضل
أموت وأعرف“ ،ال ،بالش أموت ألن
الموضوع مش مستاهل” ،يكفي أن أعرف بأي
أمارة يتبادل الملوك والرؤساء العرب كل هذا
القدر من مكالمات وبرقيات التهاني بمناسبة
حلول شهر رمضان المعظم ،وهل هم حقًّا
فرحون إلى هذا الحد بقدوم شهر الصيام كما
يفرح به أطفال باب الشعرية وحلب ومراكش
وصاللة ونجران وجزر الماليو وأم درمان
الذين سيسمح لهم آباؤهم بأن يشاركوا األسرة
في صومها هذا العام؟
سؤال يقودني إلى سؤال آخر ال أ َم ُّل من إعادته
كل رمضان ـ لعل اإلفادة تتحقق يو ًما في إحدى
مرات اإلعادة ـ هل يتقبل الله صيام الحكام
العرب؟ الحظ أنني في مناسبة كهذه اخترت
سؤالاً صعبًا وشائ ًكا كهذا مع أنه كان يمكن أن
أسأل أسئلة بلهاء مثل :هل يجلس الحكام العرب
مثلما نجلس عقب ليلة الرؤية لكي يرسلوا
لبعضهم الماسجات الرمضانية التي يتفنن في
صنعها خبراء شركات المحمول؟ أو أسأل عما
إذا كانوا يقومون بتجهيز حاجات رمضان مثلنا
في آخر لحظة ،أم أنهم يخططون لذلك بشكل
علمي فيبدأون في تجهيزها قبل ليلة النصف
من شعبان؟ فأنا أعلم أن ما نفرح به نحن من
متالزمات رمضان (وال أقول لوازم رمضان)
كالمكسرات والحلويات والياميش والقطائف
والوالئم العامرة مبذولة لهم طيلة العام،
والمبذول كما تعلم مملول ،لذلك فكل هذا الهوس
الرمضاني باألكل والشرب والذي يجتاحنا نحن
كشعوب ليس مطرو ًحا لدى حكامنا ،فهم بالتأكيد
أكثر فر ًحا بالجانب الروحي للصيام ،نحسبهم
كذلك وال نزكي على الله أحدًا منهم فكلهم ما يعلم
بيهم إال ربنا ،هم بالتأكيد يحبون شهر رمضان
ألنه يتيح لهم أن يجربوا ولو لساعات الجوع
الذي يجربه الشعب طيلة العام ،لكي يقولوا ساعة
انطالق مدفع اإلفطار“ :بقى هو ده الجوع اللي
بتشتكي منه الشعوب؟! طب ما هو صحي ولذيذ
أهوه ،طب والله ما أنا مشبّعكو يا كالب”.
قد يستبق ُمست ِب ٌق اإلجابة على سؤالي هذا،
فيوجه لي سؤالاً آخر :ولماذا تفترض منذ البداية
سا؟ وجوابي لألخ
أن الحكام العرب يصومون أسا ً
السائل الكريم :اعلم يا هداك الله أنني ال يمكن أن
أدخل أبدًا ما بين العبد وربه فأفترض أنه ملتزم
بطاعته أو تارك لها ،فنحن كعبيد لله ليس لنا
إال ظاهر ما نراه ،ولذلك علينا أن نفترض أن
تبادل التهاني بين الحكام العرب هو فرح بقدوم
شهر الطاعة الذي يصومون فيه عملاً بقول الله
الشهر فليصمه و َمن كان
ش ِهد منكم
تعالى “ف َمن َ
َ
ُ
ضا أو على سفر فَ ِعدَّة ٌ من أيام أخَر” ،وبما
مري ً
أن أغلب الحكام العرب ال يحبون أن يكونوا على
سفر ضمانًا لعدم حدوث انقالبات عسكرية خالل
سفرهم ،وبما أن صحتهم كما ال يخفى عليك مثل
البُمب بحيث دفنوا أجيالاً وراء أجيال وهم باقون
بعد على كراسيهم ،لذلك فقد حق عليهم االلتزام
باألمر اإللهي ،ولذلك ال أنا وال أنت نستطيع أن
ندخل في ضمائرهم ونفترض أنهم ال يصومون
رمضان ،وأنهم يكتفون منه بالفرجة على السيت
كوم والمسلسالت وأكل القطائف والمكسرات

وترديد “وحوي يا وحوي إيوحه”.
ً
محترزا عن
متطهرا
ستقول لي طيب إذا كنت
ً
رمي الناس بال ُ
ظنَّة إلى هذا الحد فلماذا تسأل
سؤالاً أسخم ال يعلم إجابته إال الله وحده كالذي
سألته ،هل يعقل أن تلومني ألنني أسأل عما إذا
كان الحكام العرب يصومون من أصله ،فإذا بك
تسأل وهل يقبل الله صيامهم؟ كيف تسأل عن
شيء ال يعلمه إال الله عز وجل.
وإجابتي يا عزيزي السائل :اعلم يا هداك الله
أن سؤالي ليس فيه والعياذ بالله اجتراء على الله
عز وجل وال منازعة له في ما اختص به نفسه،
فحاشا لله أن أكون من الجاهلين ،وما سؤالي
إال من باب أن تسأل نفسك أو شيخك أو أولي
قرباك :هل يتقبل الله صالة الظالم أو المفسد في
األرض ،ولو شاء الله عز وجل أن يجعل سؤالاً
مثل هذا محر ًما لما قال لنا في كتابه الكريمِ “ :إنَّما
يَت َقبَّل اللهُ من ال ُمتقين” ،وهي إجابة ُ
ط ِرحت في
ولدي سيدنا آدم لسؤال كان
بدء الخليقة منذ عهد
ْ
رب العزة ال محالة يعلم أنه سيثور في ذهن
كل أوالد آدم في كل العصور عن المعيار الذي
يفرق بين من يلتزم بقشور الطاعات وبين من
ينفذ إلى جوهرها ويلتزم به.
لذلك يا حياك الله من حقي ومن حقك أن
نستغرب تلك الفرحة التي يقال لنا إن الحكام
العرب يشعرون بها عند قدوم شهر رمضان إلى
حد يدفعهم لتبادل التهاني والتبريكات ،بينما لو
فكروا قليلاً ألدركوا أنه من التناقض أن تفرح
بقدوم شهر أنت على قطيعة كاملة مع كل ما
يمثله ،فإذا كان الحاكم العربي يحتفي بشهر
رمضان المعظم بوصفه الشهر الذي أنزل فيه
القرآن الكريم فدعنا نسأل راغبين في الفهم ليس
إال ،أين هو من القرآن الكريم؟ وهل طبّق منه في
بالده شيئًا غير اآلية التي تحض على طاعة أولي
األمر؟ ومنذ متى فتح كتاب الله بحق وحقيق،
بدلاً من االكتفاء بتقبيله عندما يأخذه هدية في
افتتاح كوبري أو مصنع أو تسليم شهادة لحافظ
قرآن ثم يعطيه لمساعديه لكي “يِعينوه” مع من
سبقه من مصاحف؟ وإذا كان الحاكم العربي لكي
ال نرجمه بالغيب يقوم بفتح ما يهدى إليه من
مصاحف ،ويقرأ فيها ما تيسر وهو ينتظر أذان
المغرب أو أذان الفجر أو حتى وهو يقوم الليل
إذا أحسنَّا به الظن إلى أبعد مدى ،فهل مر يو ًما ما
وإيتاء
واإلحسان
يأمر بالعَدْل
ِ
على آية “إن اللهَ
ُ
ِ
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي”
وهي آية لو تأملت لوجدت أن الحكام العرب ال
يلتزمون منها إال بإيتاء ذوي القربى.
طيب ،إذا افترضنا أن الحاكم كأي مواطن
يتوقف في شهر رمضان عما اعتاده من هجر
للمصحف الشريف ويقوم بفتحه ولو للحظات
قبل أذان الفجر أو أذان المغرب ،فهل يمكن
أن نفترض أنه قرأ في لحظة رمضانية قوله
الحها”،
“وال تُفسِدوا في
ص ِ
األرض بَ ْعد إِ ْ
ِ
تعالىَ :
اإلجابة :ربما فعل وظن أن اآلية ليست موجهة
له؛ ألن الواقع ينبئنا أن الحاكم العربي ال يُصلح
في األرض بل يكتفي بإفسادها فقط.
سؤال آخر :هل وقعت عينا حاكم عربي ذات

أردْنا
مرة على التحذير اإللهي المهيب “وإذا َ
َّ
فحق
أن نُه ِلك قريةً أ َ َمرنا ُمتْرفيها فَفَسقوا فِيها
عليها القو ُل فد َّمرناها تَدْميرا”؟ اإلجابة :ربما
قرأها وظن أنها ال تخصه ألنه ال يحكم قرية
بل جمهورية أو مملكة ،ال أريد أن أذكرك
بأننا لسنا بحاجة إلى أن نعدد اآليات التي يمكن
لقراءتها أن تغير من قارئها إلى األبد إذا كان
يخشى ربه ،وقبل أن تتهمني بالدخول في نوايا
الناس دعني أذكرك بأن الله عز وجل هو القائل
في محكم كتابه“ :اللهُ َّ
ث ِكتابًا
نزل أحسنَ الحدي ِ
ش ِع ُّر منه ُجلودُ الذين يَ ْخشَون
ُمتشاب ًها َمثَاني ت َ ْق َ
َربَّ ُهم” ،وإذا كانت جلود الحكام العرب من النوع
الذي يخشى الله ،فقل لي لماذا ال تقشعر داخل
أوطانهم أي جلود سوى جلود الذين يتعرضون
للتعذيب في أقبية السجون والمعتقالت؟!
يا هداك الله إذا كان الحاكم العربي يحتفي بشهر
رمضان ألنه شهر الرحمة فأين هي الرحمة في
واقعنا المعذب؟ ولماذا ال يقرر من باب الرحمة
أن يقتدي بشهر رمضان فينتهي ذات يوم أو
تنتهي مدته ويهل علينا عيد ال نراه فيه؟ وإذا
كان الحاكم العربي يحتفي بشهر رمضان ألنه
الشهر الذي يحس فيه األغنياء بآالم الفقراء كما
قالوا له ذلك في المدرسة يو ًما ما ،فلماذا ال يحس
بآالم الفقراء ولو في هذا الشهر فيتوقف عن
نهب المال العام ويجبر معاونيه ومساعديه على
إيقاف النهب والسرقة والتربح والبزنسة ولو
شهرا واحدًا في السنة لعل بالده تأخذ نفسها قليلاً
ً
وتفوق لنفسها ولو حتى ثالثين يو ًما فقط ال غير؟
وإذا كان الحاكم العربي يحتفي بشهر رمضان
ألنه الشهر الذي يتجمع فيه الناس سويًّا على موائد
اإلفطار فيتزاورون
و يتر ا حمو ن
و يتو ا د و ن
فلماذا ال يقرر
أن ينزل إلى
ا لشا ر ع
ولو ذات
ليلة

مفترجة بدون حراس ومواكب وسرينات
وتشريفات وأمن دولة ودولة أمن ليترك للناس
فرصة التعبير عن حبهم له وفدائهم له بالروح
والدم؟ لماذا ال يستغل فرصة أن أحدًا لن يكون
راغبًا في الفتك به في نهار رمضان لكي ال يخسر
صيامه وال الفتك به بعد اإلفطار ألنه لن يكون
قادرا على الحركة من تخمة اإلفطار؟ لماذا ال
ً
ينزل إلى الناس فيسمع رأيهم الحقيقي فيه؟ رأيهم
يزوقه وزير إعالم وال ينتحله رئيس
الذي ال ّ ِ
تحرير صحيفة وال يبتذله عضو حزب حاكم
عاكم .بالمناسبة ،لماذا حتى الراقصات يقفن
بأنفسهن على موائد رحمن التي يقمنها للفقراء
في رمضان وال يقوم أي حاكم عربي على أي
مائدة رحمن كما يقوم على موائد الشيطان التي
يعقدها لحكام أمريكا وأوربا وإسرائيل؟ لماذا
ال يرى فقراء الشعب حاكمهم يجلس بينهم ولو
حتى بصحبة حراسته يفسخ لهم حتة من صدر
الديك ،أو يغرف لهم شيئًا من الرز بالشعرية أو
يدعوهم إلى قليل من الخشاف أو يذكرهم بأن
طبق الخس مهدور حقه على السفرة؟
خالصة الكالم يعني ،إذا كان رمضان لم يغير
شيئًا في الحكام العرب فلماذا يضحكون على
ذقوننا ويقولون إنهم فرحون به مهللون لحضوره
مهنئون لقدومه؟ وإذا كان الحاكم العربي يصوم
رمضان فعلاً دون أن يدفعه لقراءة القرآن
والعمل ولو بربع ِحزب منه ،ودون أن تغمر
الرحمة قلبه وتدفعه لصلة رحم شعبه والتخفيف
من وعثاء حكمه وكآبة منظره وسوء منقلبه،
فكيف يمكن أن يتقبل الله صيامه؟ ال تتهمني
بالتدخل في شأن من شؤون الله ،وتذكر أن
نبينا الكريم علمنا أال صيام لمن ال صالة له،
هتقول لي إن الحكام العرب لو صاموا رمضان
سيصلون فيه بالتأكيد ،هنا دعني أقفلها لك
وأذكرك بقول نبيك الكريم أن من لم تنهه صالته
عن الفحشاء والمنكر فال صالة له ،وهل هناك
فحشاء ومنكر أكثر من نهب ثروات الشعوب
وتقييد حرياتها وقمع أحرارها وتأجيرها
مفروشة بأبخس األثمان للخواجات واألجانب
ودفع الناس إلى الخسة كأسلوب حياة والمذلة
كمنهج تفكير والخوف كطريق للسالمة؟
لذلك ولذلك كله اعلم يا هداك الله أنه لو
كان حكامنا موجودين على ظهر البسيطة
يوم أن فرض الله عز وجل تقييد إبليس
اللعين في شهر رمضان لربما اشتكى قاتله
الله إلى رب العزة كيف يقيده هو وذريته في
رمضان بينما يترك الحكام العرب وأنجالهم
أحرارا مطلوقين علينا.
وذريتهم
ً
•فصل من كتابي (ضحك مجروح)
الذي صدرت طبعته األخيرة العام الماضي
عن دار الشروق ،وقد نشرت هذه السطور
ألول مرة عام  ،2007وأظنها ال تزال
صالحة للنشر ـ
مدون كاتب وسيناريست من مصر
• ّ
(مدونة الكشكول) (العربي الجديد)
لندن
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تقارير كندية

تحليل تلوي األوّل من نوعه في العالم أجرته جامعة ماكماستر في أونتاريو

كوفيد :19-وضع الك ّمـامة ف ّعـال حسب دراسـة أجرتهـا جامعة ماكمـاستر
البقـاء على مسافة ثـالثة أقدام ( حوالي المتر) من اآلخرين يسـاهم في التخفيف من خطر العدوى بالفيروس

سيّدتان تضعان كمذامة في مدينة مونتريالGraham Hughes/CP/

•مي أبو صعبRCI

أفاد تحليل تلوي  Meta-analysisأجرته جامعة ماكماستر
في أونتاريو ونشرته مجلّة ذي النسيت الطبيّة ّ
أن التباعد
االجتماعي وارتداء الك ّمامة من بين العوامل التي تساهم في
التصدّي لجائحة فيروس كورونا ،في موازاة إجراءات أخرى
مثل غسل اليدين والبقاء على مسافة متر من اآلخرين.
األول من نوعه في
واستند الباحثون في تحليل تلوي هو ّ
العالم إلى نتائج  172دراسة رقابيّة حول التباعد االجتماعي
والك ّمامات و القناع الواقي للعين ،وتأثيرها على انتشار فيروس
كورونا ،و المتالزمة التنفسيّة الحادّة الوخيمة ومتالزمة الشرق
األوسط التنفسيّة في المجتمعات والمراكز الصحيّة في  16بلدا.
ويقول الباحثون ّ
إن ك ّمامة أحاديّة الطبقة مصنوعة من القماش
أق ّل فعاليّة من الك ّمامات الطبيّة من طراز إن  ،95التي بإمكانها
توفير وقاية أفضل.
والك ّمامت من طراز إن  95فعّالة أكثر بكثير لحماية العاملين
في قطاع الص ّحة و الع ّمال األساسيّين.
ويساهم البقاء على مسافة ثالثة أقدام ( حوالي المتر) من
اآلخرين في التخفيف من خطر العدوى بالفيروسّ ،
لكن مسافة
مترين تخفّفه أكثر حسب الباحثين الكنديّين.
النظارات و ّ
وتساهم ّ
نظارات الحماية في الوقاية هي األخرى،
ّ
ولكن أيّا من هذه االستراتيجيّات ال تعمل على نحو مثالي،
وهناك حاجة للمزيد من الدراسات الصارمة حسب التقرير.
“يرتبط خطر العدوى إلى حدّ بعيد بالمسافة التي يوجد فيها
الشخص المصاب ونوع كمامة الوجه وحماية العين التي
نرتديها” كما ورد في التقرير الذي نشرته جامعة ماكماستر.

“النتائج التي خلصنا إليها هي األولى حسب معلوماتنا التي
تعطي عرضا موجزا سريعا حول المعلومات المباشرة المتعلّقة
بكوفيد ،-19والمتالزمة التنفسيّة الحادّة الوخيمة ومتالزمة
الشرق األوسط التنفسيّة ،وتعطي أفضل األدلّة الموجودة
حاليّا حول أفضل استخدام لهذه التد ّخالت الشائعة و البسيطة
للمساعدة على تبسيط المنحى”  :هولغر شوننمان أستاذ
الوبائيّات السريريّة واإلحصاء الحيوي في جامعة ماكماستر.
ومنذ منتصف آذار مارس الفائت ،صدرت في العديد من الدول
آراء متناقضة حول التباعد الجسدي للحدّ من انتشار الفيروس
 ،نظرا للمعلومات المحدودة التموفّرة بهذا الشأن.
ويدور جدل منذ بداية الجائحة حول ما إذا كانت الك ّمامات
واألقنعة الواقية للعين تخفّف من احتمال انتقال العدوى.
وث ّمة معلومات مدعومة بأدلّة أق ّل صرامة وال سيّما تلك المتلّقة
بالك ّمامات والقناع الواقي للعين ،نظرا لعدم وجود اختبارات
عشوائيّة بشأنها.
ّ
منظمة
وتتيح البيانات الجديدة إعطاء توجيه أفضل لبيانات
ّ
المنظمة ومراكز مراقبة األمراض
الص ّحة العالميّة ،وتساعد
ّ
والوقاية منها والرقابة في الواليات المتحدة على رفع التوصيات
إلى العاملين األساسيّين في القطاع الص ّحي بوجوب وضع
الك ّمامات من طراز إن  ،95وعدم االكتفاء بالك ّمامات الطبيّة.
ويرى الباحثون الكنديّون في جامعة ماكماستر و نظراؤهم من
حول العالم ّ
أن لعملهم تأثيرا فوريّا على الجائحة وعلى الموجة
الثانية المتوقّعة في األشهر المقبلة.
المعرضين
ويتيح التحليل فهم طرق انتقال العدوى واألشخاص
ّ

لإلصابة على نحو أفضل ،وال سيّما الذين يبقون على مسافة
مترين من اآلخرين ،ما يساهم في تحسين البحث عن الذين
اختلطوا بهم.
ّ
وجرت الدراسة بتمويل من منظمة الص ّحة العالميّة التي تشير
إلى ّ
أن األشخاص األص ّحاء ال يحتاجون لوضع ك ّمامة إلاّ إذا
كانوا يعتنون بشخص مصاب بمرض كوفيد.-19
وتختلف مواقف المسؤولين بشأن وضع الك ّمامة أو عدمه ،و
تدعو المراكز األميركيّة للمراقبة والوقاية من األمراض الجميع
التسوق في محلاّ ت البقالة ،و
إلى وضع ك ّمامة من القماش لدى
ّ
في األماكن التي يصعب فيها االلتزام بالتباعد الجسدي.
وتشير المعلومات المتوفّرة حاليّا إلى ّ
أن العدوى تنتقل من
خالل الرذاذ الذي يخرج من الفم عندما يعطس الشخص أو
يغنّي أو يتكلّم ،ويمكن أن يصل الرذاذ إلى الشخص الموجود
في محيطه.
استقر عليها الرذاذ
ويواجه الشخص الذي يلمس األسطح التي
ّ
والذي يضع يديه على فمه أو أنفه أو عينيه خطر اإلصابة
ّ
ولكن الخطر أق ّل م ّما ت ّم تقديره في البداية حسب
بالعدوى،
بيانات نشرتها مؤ ّخرا مراكز الرقابة والوقاية من األمراض
في الواليات المتّحدة.
ومن المتوقّع أن تصدر في وقت الحق نتائج التحليل الذي
أجراه الباحثون الكنديّون والدنماركيّون حول أنواع الك ّمامات
الممرضات ت ّم
المنتشرة في مجموعات من المجتمع و من
ّ
اختيارها عشوائيّا
•راديو كندا /سي بي سي /راديو كندا الدولي
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ّ
أحـزاب المعـارضة تنتقد توقف ترودو  21ثـانية عن الكــالم
إيف فرانسوا بالنشيه زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة

من الضروري أن ُيظهر ترودو المزيد من الشجاعة في مواجهة
“األعمال العدوانيّة التي يقوم بها الرئيس األميركي والتي ّ
غذت الفوضى في شوارع البالد”
كريستيا فريالند نائبة رئيس الحكومة

أعتقد ّ
أهم ر ّد من ّ
أن ّ
أي زعيم سياسي كندي ،يجب أن يكون فهم مسؤوليّاتنا حول ما يحدث هنا في بالدنا”:
•مي أبو صعب | RCI
إنتقدت أحزاب المعارضة في مجلس العموم
الكندي موقف رئيس الحكومة جوستان ترودو
خالل مؤتمره الصحفي الثالثاء (. )2020-6-3
فقد توقّف ترودو عن الكالم مدّة  21ثانية قبل
أن يجيب عن سؤال طرحه عليه أحد الصحفيّين
حول رأيه في موقف الرئيس األميركي دونالد
ترامب من المظاهرات المناهضة للعنصريّة
التي تجري في عدد من المدن األميركيّة.
وتجنّب ترودو التعليق على موقف ترامب بعد
مقتل الشاب األميركي من أصل إفريقي جورج
ي أبيض في منيابوليس
فلويد على يد شرط ّ
وتجنّب انتقاد ترامب بصورة مباشرة ،وتحدّث
بصورة شاملة عن “الظلم االجتماعي”.
“ننظر جميعا بشيء من الرعب والخوف
إلى ما يجري في الواليات المتّحدة ،والوقت
هو لجمع الناس معا واإلصغاء والتعلّم ،عندما
يستمر الظلم على مدى سنوات وعقود” :رئيس
ّ
الحكومة جوستان ترودو.
واعتبر ك ّل من إيف فرانسوا بالنشيه زعيم
حزب الكتلة الكيبيكيّة و جاغميت سينغ زعيم
الحزب الديمقراطي الجديد ّ
أن ترودو افتقر إلى
الشجاعة من خالل رفضه انتقاد موقف الرئيس
ترامب الذي قال عن نفسه إنّه رئيس القانون
والنظام ،وهدّد بنشر الجيش وتعبئة كافّة الموارد
لمواجهة المتظاهرين.
ورأى بالنشيه أنّه من الضروري أن يُظهر
ترودو المزيد من الشجاعة في مواجهة “األعمال
العدوانيّة التي يقوم بها الرئيس األميركي والتي
غذّت الفوضى في شوارع البالد” حسب قول
بالنشيه.
ّ
ووصف بالنشيه موقف ترودو بأنه “مناورة
قدّمها أستاذ المسرح السابق”ّ ،
وأن ترودو كان
متردّدا في قول ما يعتقد أنّه الحقيقة.
ورئيس الحكومة كما قال بالنشيه ،أكثر ميال
التّهام الكنديّين بالعنصريّة من اتّهام ترامب
بالتحريض وإثارة التوتّر االجتماعي الخطير.
“يميل رئيس الحكومة التّهامنا جميعا بك ّل
الرذائل ”،قال زعيم الكتلة الكيبكيّة ،في حين
اعتبر زعيم الديمقراطيّين الجدد جاغميت سينغ
ّ
أن “صمت ترودو ين ّم عن الرياء”.
ّ
وكان بالنشيه يعلق على ما قاله ترودو من ّ
أن
العنصريّة الممنهجة موجودة في كندا.
وقال ترودو إنّه يدرك قلق السود و غضبهم
وحزنهم ،وأ ّكد ّ
أن حكومته تعمل على مكافحة
العنصريّة بك ّل أشكالها.

واعتبر بالنشيه ّ
أن هناك من زعماء العالم
من كانوا اكثر شجاعة من ترودو في انتقادهم
الرئيس األميركي في حين اكتفى رئيس الحكومة
الكنديّة بعرض مواقف بديهيّة حول العنصريّة
المعادية للسود.
وتحدّث جاغميت سينغ من جهته عن التمييز
تعرض له شخصيّا في ّ
سن الشباب ،كونه
الذي ّ
كنديّا من طائفة السيخ.
واعتبر ّ
أن صمت ترودو شبيه بصمت
أشخاص يختارون عدم الكالم عندما يعاينون
حاالت مماثلة.
المارة ،ينظرون
“أذكر أنّه كان هناك عدد من
ّ
أو يضحكون ربّما ،ويلوذون بالصمت .و ولم
يساعدني أبدا األطفال الذين الذوا بالصمت .ولم
يساعد صمتهم في وقف الضربات والكلمات
الجارحة التي كنت أتلقّاها” :جاغميت سينغ
زعيم الحزب الديمقراطي المعارض.
يتحرك الناس
ي أن
ّ
وأضاف سينغ أنّه من الحيو ّ
عندما يرون البعض يُقتلون ألنّهم يعبّرون عن
اختالفهم و إحباطهم وألنّهم غاضبون ،وال يمكن
أن تبقى كندا ساكنة وألاّ
تتحرك كما قال.
ّ
واعتبر سينغ ّ
أن من مسؤوليّة رئيس الحكومة
الكنديّة أن يقول شيئا ما عندما تصدر عن الرئيس
ترامب مواقف مثيرة للتوتّرات ،وينبغي أن يقول
ترود إنّها غير مقبولة ومذمومة وتزيد من حدّة
العنف في الواليات المتّحدة.
وقالت إليزابيث ماي زعيمة حزب الخضر
المستقيلة إنّها غير مستعدّة النتقاد صمت رئيس
الحكومة ونائبته كريستيا فريالند حول التهديد
باستخدام الجيش لمواجهة المتظاهرين الذي ّلوح
به الرئيس األميركي.
وأضافت بأنّهما يعتمدان على عالقة سليمة مع
إدارة الرئيس ترامب للتفاوض بشأن اتّفاقات
مختلفة ،من بينها على سبيل المثال االتّفاق
حول حركة التنقّل عبر الحدود بين البلدين في
ظ ّل جائحة كوفيد ،-19وأشارت إلى ّ
أن دور
الحكومة مختلف عن دور زعماء المعارضة.
وكانت كريستيا فريالند نائبة رئيس الحكومة قد
دافعت عن جوستان ترودو ووصفت إجابته على
سؤال الصحفي بأنّها ممتازة وبليغة.
“أعتقد ّ
ي زعيم سياسي كندي،
أن أه ّم ردّ من أ ّ
يجب أن يكون فهم مسؤوليّاتنا حول ما يحدث
هنا في بالدنا” :كريتسيا فريالند نائبة رئيس
الحكومة الكنديّة.
•راديو كندا  /سي بي سي /راديو كندا
الدولي

رئيس الحكومة جوستان ترودو يتحدّث في مجلس العموم

إيف فرانسوا بالنشيه زعيم حزب الكتلة الكيبيكيّة

تعرض للتمييز عندما كان صغيرا
جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد قال إنّه ّ

خدما ت

هذه مدينتي  ..هنا ارضي وتاريخ اسرتي انا ابن .يافا الجميلة ..
هجرتنا من يافا الى بيروت

منظر من مدينة يافا بريشة الكاتب ،الدكتور الفنان قيس أبو طه

•د .قيس أبوطه

أنا من مواليد مدينة يافا عروس البحر .يقول
المؤرخون إن يافا بنيت في القرن الرابع قبل
الميالد على يد الكنعانيين ،وبذلك تعتبر من المدن
التاريخية ،وكلمة يافا تعني الجميلة والسعيدة.
أذكر أن يافا كانت قبل االحتالل من أجمل المدن
وأرقاها وأغناها ،فقد كان الكثيرون من رعايا
الدول العربية يأتون الى يافا للعمل والرزق.
حتى ان اشهر الفنانين العرب كانوا يقدمون
على مسارحها عروضهم ،ومنهم الموسيقار
عبد الوهاب وأم كلثوم و يوسف وهبي وغيرهم.
عائلتي ،آل أبو طه ،من عائالت يافا المعروفة.
س َكنَة أبو طه والتي
فقد كان والد جدي يملك َ
س َكنَة درويش نسبة إلى اسم
كانت ايضا تعرف ب َ
س َكنَات في
والد جدي ،وهي تعتبر من أكبر ال َ
س َكنَة ،تعني مستعمرة
محيط مدينة يافا .وكلمة َ :
زراعية ،او بيارة كبيرة يعيش ويسكن فيها
المزارعون والعمال مع عائالتهم .وربما أقرب
س َكنَة هو “العزبة” كما تعرف
توضيح لمعنى َ

سكَنة درويش مشهورة مثل
في مصر .وكانت َ
معظم بيارات يافا بالبرتقال اليافاوي المشهور
سكنة توجد مساكن
عالميا في ذلك الوقت .في كل َ
المزارعين وعائالتهم وكذلك بئر ماء وأشجار
البرتقال ،الى جانب ذلك كان في سكنة درويش
بركة سباحة .كان والدي رحمه هللا كلما زار
السكنة يستمتع بالسباحة فيها .ولكنني كنت في
تلك األيام صغيرا ً و لم اتعلم بعد السباحة في
الماء العذب ،ومن المعروف أن السباحة في
المياه الحلوة اصعب من السباحة في مياه البحار
المالحة.
لعل أعمق ذكرياتي وأنا في سن العاشرة
والتي حفرت في ذاكرتي كانت يوم هجرتنا من
بحرا .وأذكر اننا كنا مع مئات من
مدينة يافا
ً
العائالت مجتمعين في ميناء يافا .وكانت كل
األنظار تتجه نحو باخرة ترسو بعيدا من شاطئ
الميناء ،وكانت الزوارق تنقل بعض العائالت
التي تستطيع دفع أجرة الزورق الى الباخرة.
و لعلنا كنا من أواخر الناس الذين استطاعوا
الوصول إلى الباخرة .صعدنا الى سطح الباخرة
بواسطة سلم متأرجح من الحبال والخشب،
بحيث يكاد المرء يفقد توازنه ويسقط في الماء
في أية لحظة .وأذكر كيف كانت والدتي رحمها
هللا مرعوبة كل الرعب وهي تشاهدنا نتسلق هذا
السلم وهي تدمدم آيات من القرآن المجيد .وكيف

ان والدي وجدي كانا يتفقداننا فردا فردا خوفا
من ان اي أفراد العائلة لم يصعد السلم الخطير.
وأذكر أننا افترشنا “الدك” ،أي سطح الباخرة.
أذكر أيضا انه كان هناك عدة مشاكل شعرت
بها على تقاسيم وجه جدي ووالدي… أهمها
عدم تأكدهما من إبحار الباخرة بنا الى بيروت
ام الى االسكندرية ..ولست ادري هل كان حسن
حظنا ام سوء حظنا أن الباخرة رست في ميناء
بيروت… والمشكلة الثانية انه لم يكن معنا اي
طعام ،وكان الوالد يقول لنا اصبروا ،غدا صباحا
سوف نصل وسوف ترسو السفينة ونشتري
طعاما .اما المشكلة الثالثة أنه لم يكن على سطح
السفينة دورات مياه ،وكل الناس يحتاجون الى
مثل هذه الخدمة مع مرور الوقت .أذكر ان طاقم
السفينة عملوا مرحاضا من الخشب على جانب
السفينة وفي وسط األخشاب فراغ بحيث ان اى
تبول او خروج ينزل مباشرة الى ماء البحر.
وأذكر جيدا ان إحدى العائالت كان معها راديو
ترانزيستور وكان صوت المذيع يأتي متقطعا..
وكيف كان الجميع يتابعون اخبار المعارك في
فلسطين ،وكان الحزن على أشده عند سماع
ان يافا قد سقطت في ايدي الصهاينة ونحن في
عرض البحر.
وما ان اشرقت الشمس حتى رأينا شواطئ
بيروت ،وعند وصولنا استقبلتنا الشرطة اللبنانية
وموظفون من اليونيسيف حيث سجلوا كل من

ينزل من الباخرة واعطونا بطاقات خاصة تسمح
لنا باالقامة في احدى الغرف ،و تؤهلنا ألخذ
بعض المؤن…
اذكر اننا بقينا في هذا المقر المؤقت يومين او
ثالثة ايام ،فقد كان والدي و جدي يخرجان من
الصباح الباكر يبحثان عن منزل لاليجار حتي
ننتقل اليه.

كانت هذه آخر أيام يافا قبل الهجرة
بعد خمسين عاما من الشتات بين بيروت
والكويت و االمارات وكندا قررت ان أصطحب
زوجتي وابنائي لزيارة فلسطين الغالية ونتجول
فيها من شمالها حيث بيسان الخضراء ،وبحيرة
طبريا ،الى جنوبها حيث البحر الميت العريق.
ومن ساحلها الجميل حيث يافا ،الٍى وسطها حيث
القدس...قدس اإلسراء و المعراج ،و نابلس...
مدينة المحبة والضيافة.
ال يمكن ألي قلم ان يصف الشعور واالنفعاالت
التي عشناها في تلك االيام الخالدة في ذاكرتنا
وأفئدتنا جميعا ً
•
(البالد)

طبيب متقاعد من اسرة جريدة
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•جمال الشريف
•الحلقة السادسة عشرة
للفلسطيني في حياته أينما تواجد محطات كثيرة
صا
والبن المخيم منها نصيب موفور ،وخصو ً
قسرا،
إن تواجدنا في المخيم لم يكن
خيارا بل ً
ً
حيث إن المحتل لم يدخل فلسطين بتأشيرة دخول
وإنما عنوة وبقوة السالح ومباركة القوى الدولية
واإلقليمية ،فكان أن دفع شعبنا المشرد والمشتت
في كل أصقاع األرض الثمن غاليًا ،وما زال
حتى اللحظة يجدد العهد في كل مكان يتواجد
فيه ،وكأن التغيرات التي تحدث في أي مكان ال
بد أن تأتي عواقبها الوخيمة علينا .أما إن كانت
تغيرات جيدة فنحن أول المستثنون منها....
وكأن المثل ال بد أن ينطبق علينا دوما ً و(طول
عمرك يا زبيبة )....أو لو سقطت خشبة من
السماء ال بد أن تسقط فوق رأس واحد فلسطيني،
والمصيبة لو كان فلسطيني أصلع!!!...
وهكذا بعد أن نُصبت الخيام في مكانها وتم
توزيعها على العائالت وكل عائلة أخذت
خيمة كذلك كان للمسجد خيمة والذي تولى هذا
االمرالشيخ الجليل يوسف مطير -إمام مسجد
أبي بكر الصديق -متعه الله بالعافية وأطال
عمره وجزاه الله كل خير ،وسيدي الشيخ ليمون
(محمود الشريف) رحمه الله رحمة واسعة.
تم في بداية األمر اختيار موقع مركز الشرطة،
وكان الشيخان الجليالن قد أخذا على عاتقيهما
مسؤولية خدمة المسجد والمحافظة عليه .وكانا
يغيران مكان الخيمة نظرا ً لعدم وجود معالم
واضحة عن مكان دائم للمسجد .وتم تغيير مكان
الخيمة اكثر من مرة إلى أن تم اختيار الموقع
الحالي ،مع العلم أن جميع التغييرات كانت تحوم
في مساحة ضيقة وتدورفي المربع نفسه...
وحيث إن معظم الخدمات لم تكن موجودة،
وبالذات المرافق العامة والكهرباء إال أن
الفكرة كانت إرساء حجراألساس للمسجد.
وبما أن المسجد خيمة فكانت األوتاد هي بمثابة
الحجارة...
وبما أن الشيء بالشيء يذكر ،وكون كثير ممن
لم يعاصروا تلك الفترة أو ممن عاصروها ليس
لديهم فكرة عن النشأة األولى للمسجد الرئيس
في المخيم أحببت أن أذكرها من باب التأريخ...
ولم تكن مسؤولية الحفاظ على المسجد بالمسألة
السهلة وخصوصا ً في فترة الشتاء ،فقد جرفت
مياه األمطار وهدمت الخيمة أكثر من مرة،
وكان الشيخان ومعهما بعض الخيّرين يعملون
دائما على إعادة نصبها .وكانت الخيمة تضاء
بالفانوس الذي كان مرة يحمله الشيخ ليمون

ومرة الشيخ يوسف لصعوبة ترك الفانوس في
الخيمة في تلك الظروف وذلك الوقت...
وننتقل من الفانوس للكهرباء .فبعد أن بنَت
الوكالة براكيات من اإلسبست مكان الخيم ،وبدأ
قطاع الخدمات يأخذ نصيبه ،كان من الطبيعي
جدا ً أن يكون للكهرباء نصيب في إنارة ليل
المعذبين المشردين الالجئين الباحثين عن األمن
واألمان ،وكان حسب اإلحصاءات الرسمية عدد
السكان سنة نشأة المخيم في عام  1968أحدعشر
الف نسمة ،وهو ليس بالعدد القليل ،ومعروف أن
شعبنا يستغل كل الظروف ليجعل من المستحيل
ممكناً ،فقد كان لعدم وجود الكهرباء وما يتبعها
من وسائل ترفيه واإلحباط الشديد وقلة العمل
والمستقبل المجهول ،فرصة لشعبنا لزيادة
النسل فكان أن زاد العدد بشكل ملحوظ في فترة
بسيطة( .وسواء في حرب أو طخ أوشو ما كان
بدنا نخلف يعني بدنا نخلف) ...واألسباب الوارد
ذكرها قد تكون عوامل مساعدة ولكنها ليست
األساس .وبناء عليه يصنف شعبنا أنه من أكثر
شعوب األرض خصوبة...
وحتى ال نخرج من موضوع الكهرباء إلى
موضوع الخلفة الذي اليحتاج كهرباء ،نبقى
في الحديث عن الكهرباء حيث أخذت عائلتان
من عوائل المخيم على عاتقهما تزويد المخيم
بالكهرباء وكان لعائلة العبسي بالذات النصيب
األكبر وكان عمر العبسي هو دينامو المتابعة،
وكان في المخيم ثالث محطات لتزويد الكهرباء
األولى بجانب المدخل الرئيس لمسجد أبي بكر
الصديق وهي ملك عائلة العبسي وتزود الجهة
الجنوبية للمخيم ،والمحطة الثانية خلف مركز
التموين (المؤن) من الجهة الشمالية أيضا ً تتبع
عائلة العبسي وكانت تزود الجهة الشمالية
الغربية ،والمحطة الثالثة تتبع عائلة داود وتزود
الجهة الشرقية من المخيم ،وكانت قريبة من
الشارع الرئيس في حارة داود.
فيما يخص حارتنا والجهة الشمالية الغربية
من المخيم كان عمر العبسي هو من يقوم بأمر
المتابعة والجباية ،وال زلت أذكر الدفتر الذي

كان يدون فيه عمر تفاصيل كل بيت وكم استهلك
من الكهرباء شهريا حتى تاريخ آخر قراءة وكم
المستحق .وكنا حديثي عهد في الكهرباء ،فكان
بعضنا يقتني اللمبات والبعض كان عنده النيون
ألن إنارته أفضل وأقل إستهالكا ً للكهرباء،
وكان بعض الناس يحتفظ بالقطعة الصغيرة التي
تسمى (ستارتر) ألن النيون بدونها ال يعمل ،وإذا
انحرقت ال بد من استبدالها .أما أصحاب األفكار
المبدعة فكانوا يستعملون قطعة واحدة لعدة
نيونات ،فبمجرد أن يشتغل النيون ممكن ترفع
القطعة من مكانها وتضعها لنيون آخر بشرط
أن ال تطفئ النيون ،والحاجة أم االختراع .كانت
األسعار رخيصة مقارنة بهذه االيام ،والظاهر
أن كل شيء يرتفع سعره في وطننا العربي
الكبير إال المواطن.
وكانت الكهرباء في المخيم تبدأ غالبا ً قبل
المغرب بقليل وتستمر حتى العاشرة ليالً ،وقليالً
ما كانت تستمرللحادية عشرة وبالذات في زمن
اإلمتحانات وأيام الصيف ،ولم يكن السهر حتى
الفجر معروفا كهذه األيام ،فقد كانت حياتنا
جميلة ببساطتها.
وأما في رمضان فكنا ننعم ببعض الكهرباء قبل
السحور ،وكانت العائالت تجتمع على السحور
كما على الفطور ،ويبدو أن هذه العادة لألسف
تالشت ولم يعد لها وجود إال في أضيق الحدود.
وكنا ما أن نصلي الفجر إال والكهرباء في خبر
كان وتكون قد انقطعت.
ولهذه االعتبارات ،ولضيق ذات اليد كانت فترة
االسبعينات قاسية وصعبة علينا ،وكانت معظم
العائالت ال تمتلك جهاز تلفاز ،فكنا نتجمع في
القهاوي لنستمتع بمشاهدة الرجل اآللي (ستيف
أوستن) أو منازالت محمد علي كالي في
المالكمة أوالمصارعة الحرة أو مباريات كرة
القدم...
كانت كل حارة ال تخلو من بيت يمتلك جهاز
تلفاز وكان من سعة صدور الناس يومها
أن يتجمع معظم أوالد الحارة في ذلك البيت
دون تذمر أوضيق أو تأفف ...ما أجمل أهلنا

وجيراننا وأهل المخيم فقد تقاسمنا كل شيء،
األلم والحسرة والبرد والشتاء القارص والفرح
والمشاهدة القليلة لبعض البرامج التي كانت
تدخل السرور والمتعة على أناس ليس لهم ذنبٌ
سوى أنهم فلسطينيون الجئون.
كنا أحيانا ً نكون في غمرة اإلنبساط ونحن نتابع
مقالب غوار أو ملح وسكرأو األخرس والقالدة
الخشبية وفجأة تنقطع الكهرباء لسبب ال نعلمه،
وأحيانا ً تعود خالل دقائق وأحيانا ً ال تعود .ولك
أن تتخيل شعورنا ذلك الوقت!!! وكما يقول
المثل المتعوس متعوس .
بعض الناس أصبح عندهم بعد فترة من الوقت
جهاز تلفاز وكان أكثر المتعارف عليه الجهاز
األبيض واألسود وبمقاسات مختلفة ومعظمها
من النوع الصغير الحجم .وقليالً ما كان هناك
جهاز ملون ،وكثير من األجهزة دخلت عليها
عوامل التعرية فتارة تجد المفاتيح مفقودة او
مكسورة مما يضطرنا الستعمال الزردية لتغيير
المحطات ،أو أن الشاشة مكسورة نتيجة تعرضها
لضربة طائشة أو أن الجهاز ارتطم باألرض من
فوق الطبلية أو كرسي الخشب الموضوع عليه
أو الصندوق الخشبي (السحارة أو البوكسة).
ونادرا ً ما تجد هوائيا (سلك األنتين) كامال وغير
مكسور .أما حين تبدأ الصورة في الحركة
السريعة من فوق لتحت (ترقص) فال بد من يد
خبير لضبطها حتى ما تحول العيون .وكله كوم
وجهاز أحد أصحابي الذي كان ال يشتغل إال
بضربة شبشب...
ومن المناظر المألوفة أن تجد أحد الجيران
وهو فوق البيت يضبط الهوائي الخارجي مرة
باتجاه سوريا ومرة باتجاه الغرب الستقبال
إرسال العدو الصهيوني حيث كان يبث فيلم
عربي كل إسبوع من األفالم المشهورة ،وكان
البد من تثبيت الهوائي بكثير من األسالك من
كل االتجاهات حتى ال يسقط ويتسبب بخسائر.
ومن المناظر المألوفة في معظم الشوارع أن
تجد على أسالك الكهرباء أشياء عالقة وتتدلى
لألسفل أو بين السلكين كفردة شبب أو بوت
أو كندرة وكان األوالد يعتبرونها لعبة ،أيهم
يستطيع أن يرمي حذا ًء قديما ً لم يعد يستعمل
كي يعلق باألسالك أو الطيارات الورقية التي
كنا نعملها ونطيرها وفجأه يختل توازنها وتعلق
بأسالك الكهرباء.
هذه السلوكيات وغيرها كانت تضطر عمر
العبسي أحيانا ً إلى تنظيف ما علق باألسالك
حتى ال يثقل الوزن وينقطع السلك ويحدث ما
ال تحمد عقباه.
بقينا نتمتع بخدمة الكهرباء األهلية إلى أن
وصلتنا خدمة الكهرباء الحكومية سنة ،1982
وكانت أول مرة في حياتي أعرف أن هناك
ثالجة تعمل على الكاز قبل تمديد شبكة الكهرباء
الحكومية حيث مكثنا في المخيم ال يقل عن ثالثة
أسابيع بدون كهرباء ،ومع ذلك كانت ثالجة
دكان أبو علي العر دائما ً تعمل ونشتري منه
المشروبات مثلجةً إلى أن عرفت السبب فكانت
بالنسبة لي إكتشافا كبيرا.
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
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حـول الدنـيـا

هل انت شخص سلبي ؟
•غازي الدالي
نشرت صحيفة ‹›كيدونا” اإليطالية تقريرا
تحدّثت فيه عن سمات الشخصية السلبية.
وقالت الصحيفة ،في تقريرها  ،إن األشخاص
السلبيين يميلون إلى سلب الضوء والطاقة
اإليجابية ممن حولهم وحجبها بعباءة التشاؤم.
ولحسن الحظ ،هناك خصائص معينة يمتاز بها
فقط األشخاص السلبيون تساعد في رصدهم.
وأوضحت الصحيفة أن األشخاص السلبيين
عادة ما تكون نظرتهم متشائمة للحياة ،ال
يعيرون قيمة للسعادة من حولهم .وفي بعض
األحيان ،ال يكون التعرف على الشخص
نظرا إلمكانية الخلط
أمرا سهالً دائ ًما ً
السلبي ً
بينه وبين شخص يمر بفترة صعبة .فعلى
سبيل المثال ،إذا كان هناك صديق يمر بوقت
صعب ،فمن الطبيعي أن يشعر بالحزن وأن
ال يكون مبتهجا كالمعتاد ،وقد تكون أفكاره
محبطة وال يستطيع أن يبتهج بسعادة اآلخرين.
صا سلبيًا ألنه سيبقى دائ ًما
وهذا ال يجعله شخ ً
صا طيب القلب وحذرا لرفاهية من يحب.
شخ ً
على العكس من ذلك ،يحمل الشخص السلبي
عا من الضغينة تجاه العالم ،ما يدفعه
داخله نو ً
إلى التصرف دائ ًما بطريقة تجعل اآلخرين
يشعرون بالسوء ،وذلك بغض النظر عما
يشعر به أو اللحظة التي يعيش فيها .للتعرف
على الشخص السلبي حقًا ،من المهم تحليل
بعض السلوكيات النموذجية.

يتحدث دائما بالسوء عن اآلخرين

األشخاص السلبيون عادة ما تكون نظرتهم متشائمة للحياة ،ال يعيرون قيمة للسعادة من حولهم !
يشكو من وضعه لكنه ال يفعل شيئا لديه دائما أعذار لغيابه
لتغييره

بينت الصحيفة أن الشخص السلبي يحب التكلم
بسوء عن اآلخرين ،سواء كانوا من الذين ال
يعرفهم أو األشخاص الذين يحبهم ألن القيام
بذلك يجعله يشعر بأنه متفوق على اآلخرين
وبالتالي أفضل منهم وهو جانب مهم جدا ال
يمكن تجاهله .وعادة ما يكون الحديث بشكل
أمرا طبيعيًا لدرجة أنه حتى
سيئ عن اآلخرين ً
بعد القيام بذلك ،يمكنه أن يبتسم للشخص الذي
تحدث عنه للتو وحتى احتضانه دون خجل.

هناك صفة أخرى نموذجية يتميز بها الشخص
السلبي وهي الشكوى الدائمة من حياته التي
يصور فيها نفسه غالبًا كضحية للتصرفات
الخاطئة لآلخرين .ومع ذلك ،ال تترجم كلماته
أبدًا بمواقف تظهر رغبته في التغيير لتحسين
حياته.
في الواقع ،لن يفعل أي شيء للتغيير ،وما
يهتم به حقا هو القدرة على الشكوى حتى
يتمكن من االستمرار في االدعاء بأنه الشخص
الوحيد المحق .وفي حال قرر تغيير شيء ما،
سينتهي به المطاف ليجد نفسه من جديد في
نفس الوضع في وقت قصير جدًا.

الشخص السلبي اعتاد على الرغبة في إبراز
تفوقه على اآلخرين ولديه رؤية مشوهة تجعله
يعتقد أن الجميع مخطئون وأنه الشخص الوحيد
المحق .طريقة التفكير هذه تقوده إلى السعي
للحصول على تأكيد مستمر من اآلخرين ،وكل
ذلك فقط إلظهار أنه الوحيد الذي يقوم باألشياء
على نحو جيد.

ضا من
يكشف الشخص السلبي عن نفسه أي ً
خالل شدة أنانيته .فكل ما يحدث في العالم
يرتبط به دائ ًما ،حتى عندما يتعلق األمر
بأحداث وأشخاص ال يهمونه .ونتيجة لذلك،
من المستحيل أن يكون له رؤية حقيقية للحياة
ولألشخاص من حوله .واألسوأ من ذلك ،أنه
غير مدرك لما يقوم به.

يبحث دائ ًما عن تأكيدات على كونه
أفضل
شديد األنانية

ينتقد دائما وفي كل األحوال

من سمات الشخص السلبي أن يجد دائ ًما هناك خاصية أخرى نموذجية للشخص
تأخيرا بسي ً
طا السلبي هي انتقاد كل شيء أمامه .ولن يكون
أعذارا لتغيبه .سواء كان ذلك
ً
ً
أو شيئا أكثر خطورة ،ويلقي دائما باللوم على أي شيء جميلاً أبدًا بما فيه الكفاية وستكون
صفات ونجاحات اآلخرين دائ ًما لها تفاصيل
اآلخرين أو العائلة أو األشخاص من حوله.
سلبية.
وكل مشاكله تنبع من عدم القدرة على رؤية
األشياء بشكل موضوعي ومن عدم الرغبة في يرى دائما كل شيء أسود
التعرف على أي أوجه قصور ،حتى لو تمت
مالحظتها ،لن يرغب في حلها .وكونه
ً
قادرا ترى الصحيفة أن الشخص السلبي سيكون
على إلقاء اللوم على اآلخرين هو شيء يريحه مستعدًا دائ ًما لرؤية األسوأ في أي موقف،
وهو ،في األساس ،أفضل حل له.
ويصاب باالكتئاب بسهولة ويفضل البكاء عند
مواجهة العقبات بدالً من إيجاد طريقة لحلها.
وقد تدفعه هذه السلبية إلى الغضب عندما
يحاول دائ ًما اإلطاحة باآلخرين
ً
يُقال له إن هناك حلوال محتملة للمشاكل التي
بما أن معنوياته منهارة دائما ،يحاول الشخص يواجهها.
في الختام ،أكدت الصحيفة أن التعرف على
السلبي دائما الحط من معنويات اآلخرين.
أمرا مه ًما للغاية ألنه
ُعد
ي
السلبيين
األشخاص
ً
في لحظات النجاح أو في اللحظات السعيدة ،يسمح لنا بتفعيل آليات للدفاع عن أنفسنا من
سيجد دائ ًما الكلمة المناسبة التي تحزن أولئك تصرفاتهم .لذلك ،كلما أمكن من األفضل
الذين كانوا حتى وقت قريب فخورين بأنفسهم االبتعاد عن األشخاص الذين لديهم تأثير سلبي
أو متحمسين لشيء ما .وهو يفعل ذلك دائ ًما علينا وعلى حياتنا.
وفي أي حال ودون أن تكون لديه مشاكل من
•عربي21
أي نوع.
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الروائية والشاعرة الكندية مارغريت آتوود في عملها الجديد (حكاية الخادمة)
•د .نادية هناوي
مارغريت آتوود كاتبة روائية شاعرة ناقدة كندية
مارست الكتابة منذ سبعينيات القرن الماضي ،ولها
عدة أعمال روائية ،آخرها روايتاها «اضطراب»
( )2006و«الفيضان» ( ،)2009ومن كتبها
النقدية «أهداف متحركة :الكتابة والنية» (،)2004
ولها أيضا ً مجموعات شعرية ،ويعد كتابها «البقاء:
دليل موضوعاتي لألدب الكندي» أقدم كتبها
النقدية وأهمها ،وقد صدر في طبعته األولى عام
 ،1972وطبع ثانية عام  2013بطبعة «نثرالند»
بنيويورك .وقد صدرت لها بداية هذه السنة ترجمة
عربية لروايتها األخيرة «حكاية الخادمة» (Hand
 )Maidsفي اإلمارات العربية المتحدة (.)2019
وفيها اختار المترجم أحمد العلي كلمة «الجارية».
وال أجد المسوغ الذي ذكره في سبب هذا االختيار
مقنعاً ،ألن لكلمة الجارية في المخيال العربي مثل
ما لها في المخيال األوروبي ،وهو مختلف تماما ً
عن داللة كلمة الخادمة.
في هذه الرواية ،تؤكد آتوود سرديا ً هويتها
النسوية ،كما أكدتها نقديا ً في كتابها)البقاء :دليل
موضوعاتي لألدب الكندي).
وقيمة هذا الكتاب األخير تكمن في مادته النقدية
التي أظهرت فيها آتوود مقدرة نقدية كبيرة ،وهي
تدشن أدبا ً كان في وقت تأليفها الكتاب ما زال
غير معترف به ،وهو ما جعل تصديها إلنجازه
عمالً جريئاً ،أظهرت فيه براعة تحسب لصالح
مواجهة ما كان اآلخرون يسعون
النقد النسوي،
ِ
إليه من تفنيد مشروعها وااللتفاف عليه .ولعل
أوضح دليل على ذلك التصدي أنها سمته «البقاء»
( ،)survivalوكأنها تستشرف مآالً قادما ً سيكون
فيه لألدب الكندي مكانة ،أسوة بسائر اآلداب
األخرى ،وبالفعل تحقق ذلك ،وصار كتابها «البقاء:
دليل موضوعاتي لألدب الكندي» هو القاعدة التي
يبنى عليها دارسو هذا األدب أبحاثهم وهم يتتبعون
تطوره ،ويبحثون في قضاياه وظواهره.
ونجاح آتوود في مهمتها النقدية دليل على قدرتها
في إثبات الجدارة النسوية ،مقاومة كل المحاوالت
التي أرادت إفشال مشروعها الفتي .وقد كشفت
عنه في تقديمها للطبعة الثانية ،مبينة أن «األدب
الكندي كان يراودها كإحساس هو بمثابة شيء
مقدس .وأن فارلي موات -وهو كاتب كندي ،أشهر
أعماله رواية (شعب الغزالن) ورواية (لن يبكي
الذئب) -قال لها إنها اآلن الهدف ،وسوف يطلقون
النار عليها» ،في إشارة إلى أن أي مشروع نقدي
فتي بسبب هشاشة أركانه وعدم استقرار أساساته
عادة ما يكون عرضة للهجوم واإلقصاء.
وتشير آتوود أيضا ً إلى أن هذا الكتاب تمتع في
طبعته السبعينية بأفضل المبيعات .وكما ّ
أن األشياء
تتغير بسرعة -والقول آلتوود -كان األدب الكندي
يتطور تطورا ً ثقافيا ً ملحوظا ً بين األربعينيات
والخمسينيات ،ثم صارت تشيع فيه الحيوية التي
اتضحت بشكل جلي في عام  ،1972ولم يعد األدب
الكندي يوصف بأنه في الدرجة الثانية بعد األدب
اإلنجليزي أو األدب األميركي ،أو أنه يماثل األدب
األسترالي ،في كونه ثقافة بطرة أنتجتها الحداثة
الكولونيالية ،بل غدا هو البقاء «على قيد الحياة».
ومن يقرأ الكتاب ،يجد ّ
أن آتوود شيدت فيه
أساسات مهمة في نقد األدب الكندي ،سواء
في تناولها موضوعات ثقافية تتعلق بالطبيعة

الكندية ووحوشها وحيواناتها ،أو في معالجتها
بعض القضايا معالجة أنثروبولوجية ،واقفة عند
الهنود واإلسكيمو والطواطم األجداد المستكشفين
والمستوطنين والمهاجرين.
والمهم في رواية «حكاية الخادمة» أنها عكست
الجرأة والتحدي أنفسهما اللذين عرفت بهما
مارغريت آتوود وهي تستثمر إمكانياتها األدبية
شعرية ونقدية وروائية ،مستجمعة قواها الثقافية
والفكرية ،معبرة عن الكينونة األنثوية التي همشها
النظام الذكوري وجعلها تابعة له ،ليس لها أن تقول
«ال» ،بل عليها دوما ً أن تقول «نعم».
ولقد حظيت هذه الرواية بمكانة في األدب
العالمي ،ال بسبب كثرة ترجماتها إلى مختلف
اللغات أو بسبب ما نالته من اهتمام نقدي أو
صدارتها قائمة مبيعات الكتب ،بل لبراعة المؤلفة
في تجسيد القسوة الذكورية وهي تبطش بالنسوية،
وفي اآلن نفسه التعبير عن هوية المرأة وشجاعتها
في المطالبة بالتحرر الذي هو قضية نساء العالم
جميعاً.
وأول مؤكدات الهوية النسوية هو العتبة المناصية
«أنا أروي ،إذن أنت موجود» التي اعتلت العنوان
الرئيس في الغالف األمامي ،وفيها اختزلت الكاتبة
لب الرواية ،وكثفت المراد منها ،جاعلة الخادمة
هي البطلة الساردة بضمير المتكلم.
أما المكان الروائي فرسم بطريقة هندسية تعكس
ما فيه من االنعزال واالنفراد واالنضباط الصارم،
ليبدو كالسجن أو المصحة أو الدير ،محاطا ً
باألسالك الشائكة ،مملوءا ً بالرعب والخوف
والصمت .أما المكين فكان عبارة عن مجموعة
فتيات أجبرن على الخدمة ،وقبلن باستعالئية
اآلخر -السيد الذي عاملهن بجفاء ممارسا ً معهن
كل صنوف التمييز .فمثالً ،ال يسمح لهن باستعمال
األبواب األمامية ،وال الكالم جهراً ،مع ضرورة
«االحتشام؛ بمعنى االختفاء التام» ،وكل واحدة
مثل أي دمية باستطاعة السيد التحكم في مصيرها،
وحتى ضربها «تعلمت الواحدة منا كيف تقرأ
حركة شفتي األخرى» .وبسبب هذه الصرامة،
صرن مقتنعات ْ
بأن ليس لهن سوى خدمة هؤالء
السادة الذين ملكوهن داخلياً ،وسخروهن لخدمتهم
خارجياً ،فال خيار أمامهن غير خيار هوبسن
«أما هذا أو ال شيء» .ومن ثم ،ال انعتاق من هذه
السيطرة وال إفالت من قبضتها.

والغريب أن هذه الهيمنة الذكورية لم يجسدها
الرجال وحدهم في الرواية ،بل جسدتها أيضا ً
النساء الالئي ما صرن سيدات إال ألنهن قبلن أن
يكن تابعات للنظام البطرياركي ،ويعاملن بنات
جنسهن بالطريقة نفسها التي بها يعاملهن السادة
الرجال .وهو ما شعرت به الساردة حين قابلت
سيدة المنزل ألول مرة ،فبدت لها خشنة الطبع كأنها
رجل ،متنكرة ألنثويتها ،منسلخة عن نسويتها،
ي
مطاوعة الذكورية بكيان مستلب «هبطت عل ّ
مشاعر إحباط وخيبة ،تمنيتها أن تغدو أختا ً كبيرة
لي ،أردت تحويلها إلى كيان أمومي ،إلى إنسانة
تفهمني وتحميني» .وكذلك كان حال الخالة ليديا
التي كانت مهمتها توجيه الخادمات ومراقبتهن كي
يعملن بروتين ال يخرجن فيه عن النظام الذكوري.
وبسبب هذه األجواء القسرية المكهربة ،والمشاعر
السلبية المفزعة ،تقرر الساردة أن تتكلم ،ولو مع
نفسها ،مقتنعة بأنها ما دامت تروي ،فإن اآلخر
موجود معها ،كتعالق اشتراطي مع عقالنية القاعدة
الديكارتية القائلة« :أنا أفكر ،إذن أنا موجود»،
بانية عليها قاعدتها السرية الخاصة «أنا أروي،
إذن أنت موجود» .وكان ستيوارت ميل قد أكد
أن المرأة التي تقرأ ،وأكثر منها التي تكتب ،تعد
عنصرا ً مزعجا ً متناقضاً ،ولذلك صار واجبا ً تنشئة
النساء على اكتساب صفات السريات والمحظيات
وخدم المنازل (كتابه «استعباد النساء» ،ص .)70
وبهذه الرؤية ،صار الحكي هو السالح الذي به
تحول صمتها إلى كالم .وما دامت تتكلم ،فإن هناك
من يسمعها ،وستتبدل عزلتها إلى ألفة ،متمكنة من
إثبات هويتها ،باقية على أمل الخالص من اإلذالل
الذكوري .وهذا البقاء هو نفسه البقاء الذي أرادته
مارغريت آتوود لألدب الكندي الذي كان هامشياً،
فمركزته وجعلته حاضرا ً بهوية وخصوصية بين
سائر اآلداب العالمية.
وألن البقاء هو الهدف ،تغدو الحياة في نظر
الساردة حبا ً وشمسا ً وزهوراً ،وقد انقلب المكان
الذي كان معاديا ً إلى مكان رحب مألوف ،تتجسد
فيه هويتها «هو ليس سجناً ،بل امتيازاً» .وأحد
أشكال توكيد البقاء هو سيطرتها على المكان
بالوصف ،فال تترك تفصيالً من تفصيالته إال
وذكرته ،مستعملة أسلوب التحديق والحملقة اللذين
بهما تكشف عن زيف المكان واختالقيته.
أما وصف المكين فهو الشكل الثاني لتوكيد

البقاء الذي به دللت الساردة على قسوة النظام
البطرياركي ،مركزة على وصف غطاء الرأس
ورداء البدن اللذين فيهما تتجلى حالة اإلذالل التي
بها يحجم النظام الذكوري فاعلية المرأة الخادمة،
ويقيد طاقتها ،ويحول دون تحررها ،كقولها:
«القلنسوتان حول وجهينا حاجبتا الضوء ،يصعب
علينا رفع أنظارنا أو استقبال المشهد كامالً أو ألي
أمر آخر ،لكننا نرى قدرا ً ضئيالً كل مرة بتحريك
الرأس سريعا ً إلى أعلى ثم أسفل ،وإلى الجانبين
والوراء ،لقد تعلمنا كيف نرى العالم في لقطات
الهثة».
وفي هذا اللباس قسوة هي بمثابة شفرة
سمتها جوليا كرستيفيا «الدناءة» ،وفيها تتجلى
«الواجهة األخرى للشفرات الدينية واألخالقية
واآليديولوجية» .ومن أمثلة القسوة والدناءة
أيضا ً الجثث المتدلية من الحائط الكنيسي وغرفة
االنتظار في عيادة الطبيب وغيرهما.
وعلى مستوى الزمان ،يغدو الليل هو زمن
النسوية الذي فيه تجد الساردة متسعا ً من الحرية
واألمان «إن الليل بالنسبة لي زمني الذي أخرج
فيه» ،وفيه تستطيع الساردة أن تحول صمتها إلى
كالم ،وحياتها إلى قصة ،شاعرة أنها على مستوى
الكتابة حية تعيش باحترام ،متخذة من السرد سالحا ً
تماما ً كشهرزاد التي بقيت على قيد الحياة بالحكي
الليلي «ما أحكيه هو في الوقت نفسه قصة تدور
داخل رأسي ،فيما أتابع حياتي ،أحكي ال أكتب،
فليس عندي ما أكتب به ،والكتابة محرمة في جميع
األحوال ،لكن إن كانت قصة رغم دورانها في
رأسي ،فال بد أن أحكيها ألحد ،فأنت ال تحكي قصة
لنفسك ...فقط اآلخر دوما ً هناك ...إنه هناك حتى لو
لم يكن هناك أحد».
وإذا كان الليل هو زمنها ،فإن جسدها ليس هو
الخطيئة التي فيها عارها ،بل هو موضوعها
الذي فيه مستقبلها ،لذا تحاول الغوص فيه «أريد
أن أشعر بقيمي في أمور أستحقها وال أستحقها،
أريد أن أكون أعلى من أي قدر» .وكلما غاصت
فيه وجدت نفسها أكثر ،وتأكدت ّ
أن لها هويتها،
وأنها قادرة على البقاء ،مهما كانت القيود التي
تريد إزالتها ومحوها «إنهم ال يخشون هروبنا ،بل
يخشون تلك المهارب األخرى التي يمكنك فتحها
في داخلك ،في جسدك ،إذا تمكنت من الحصول
على شفرة حادة».
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ً
حديثـا
صـدر
(نقـاش السـالح) لمـاجد كيــالي
بطريقة نقدية ،موضوعية ومسؤولة.
جدير بالذكر أن الكاتب كان عرض غالبية
األفكار واالستنتاجات المتضمنة فيه في
عشرات المقاالت والدراسات ،طوال العقود
الثالثة الماضية ،كتحليالت ،أو كوجهات
نظر ،بيد أنه ما يميّزها اليوم أنها أضحت
مسنودة أو مؤيّدة بالتجربة.

صدر للكاتب السياسي الفلسطيني كتاب:
“نقاش السالح ..قراءة في إشكاليات التجربة
العسكرية الفلسطينية” ،عن “المؤسسة العربية
للدراسات والنشر في بيروت ،ومكتبة “كل
شيء” في حيفا .والكتاب مخصص لنقاش
مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني ،باعتبارها،
بحسب الكاتب ،من أعقد المواضيع،
وأصعبها ،بما لهذه القضية من مكانة في
معان ،وما
تاريخ الفلسطينيين ،وما تحتمله من
ٍ
تختزنه من معاناة وتضحيات وبطوالت ،وألن
يحرم
تلك المسيرة ظلّت بمثابة صندوق مغلق ّ
فتحه ،أو إخضاعه للنقد والمساءلة ،مع إبقاء
وقائع تلك المسيرة من دون سجالت ،وثائق،
أو إحصائيات.
يثير الكاتب مشكلة مفادها أنه رغم مرور 55
سنة على تلك التجربة ،فإنها مازالت تفتقد ألي

بُعد تأسيسي أو تنظيري لها ،لذا انشغل في
هذا الكتاب بالتركيز على مراجعة التجربة

ويُعتبر الكتاب جزءا ً من مشروع نقد التجربة
الوطنية الفلسطينية الذي كان الكاتب اشتغل
عليه ،في كتابيه“ :الثورة المجهضة...
قراءة نقدية في إشكاليات التجربة الوطنية
الفلسطينية” (صدر في العام  2013عن
المؤسسة العربية للدراسات والنشر) ،و”فتح
 50عاماً ،قراءة في مآالت حركة وطنية”،
وصدر عن المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،ومركز “مسارات”.

العسكرية ،كونها حكمت التجربة الوطنية
الفلسطينية المعاصرة ،من مختلف جوانبها،

هل تـأثر الفـراهيـدي فـي «كتــاب العــين» بالهنـــود
من أين استقى الخليل بن أحمد الفراهيدي
فكرته في ترتيب «كتاب العين» حسب
مخارج الحروف ،وما مصادر تفكيره
اللغوي :هل هي عربية استقاها من مصادر
لم تتأثر بالتيارات األجنبية أم إنه استقاها من
تيارات أجنبية ،وال دخل للثقافة العربية فيها
أم أن الخليل كان مفكرا ً تأثر بالتيارات التي
وجدت في عصره فتمثلها وأنشأها خلقا ً آخر؟
هذه هي األسئلة التي انطلق منها د .إبراهيم
شعالن في كتابه «تأثيرات أجنبية في علم
الصوتيات العربية» وقد بدأ بعرض آراء
القدماء الذين رأوا في الخليل وحيد زمانه،

وسايرهم بعض المحدثين في ذلك ،لكن
بعضهم قال إن الخليل قد تأثر بالهنود.
يرى المؤلف أن القدماء يرفضون دائما ً تأثر
الخليل بغيره ،ووافقهم في هذا االتجاه بعض
المحدثين ،بل إن بعضهم اآلخر اعتبر أن
اقتباس طريقة ما عبارة عن اتهام وصمموا
على أن الصوتيات العربية ال يمكن إال أن
تكون ملمحا من مالمح عقلية عبقرية نادرة
التكرار منبثقة من ذات اللغة ،ووجد بعضهم
في ذلك التأثر احتماال نظريا فقط يفتقر إلى
الدليل ،وجمع بعضهم بين اآلراء المتضاربة،
فمرة ينفي صحة التأثر عند الدارسين

اآلخرين ،ويسلم به هو ،ثم يعود ليقول إن
المصطلحات األوروبية في علم الصوتيات
ما هي إال ترجمة لما قاله الخليل ،ويدلل على
ذلك ببعض األمثلة.
وقد نفى د .عبد الله درويش تأثر الخليل
بالهنود وخلص إلى القول:
«سبق اليونان والهنود إلى هذه الدراسة ال
يعني أن الخليل نقل بحوثهم فيها ،إلى العربية
نقال ،فهو إذا أخذ الفكرة الرئيسية منهم فقد
أخذ يطبقها على لغة جديدة تختلف عن لغة
اليونان ولغة الهنود في الحروف ،وفي
أصولها ،وفي مدارجها في الفم».

يمكننـا ان نطـالـع  195كتــــاب ًا في العـــــام
في مقال على موقع « »Bustleتساءلت «كيري جاريما»
عن عدد الكتب التي يمكنك قراءتها في الوقت الذي تقضيه
على وسائل التواصل االجتماعي.

والسريعة ،وربما تنفّر الكثيرين من أي كتابة مقالية تزيد على
بضع مئات من الكلمات!.
تحكي «جاريما» أنها وقتما كانت تعاني نوبات القلق اليومي
المستمر لمدة عام ،قررت أن تتراجع خطوة بخطوة من
وسائل التواصل االجتماعي ،لتكتشف أن هذه المساحة لم
تساعدها فقط في العمل على استعادة الصحة النفسية ،لكنها
أعادتها إلى قراءة الكتب مرة أخرى.

بطبيعة األمور ،ال نعادي منصات التواصل االجتماعي
بوصفها تطورا ً طبيعيّا ً آلليات التواصل ووسائط التحصيل
المعرفي والثقافي ،من ث ّم يمكن أن تكمن المعرفة في
صافرة تنبيه لتغريدة مضحكة ،أو صورة رائعة على تطبيق
«انستجرام» ،أو في صفحات الميمز « »Memesومع عبر تطبيق إلكتروني « ،»Omniصمم بمساعدة عالم
ذلك هناك جانب سلبي ال يمكن إنكاره لوسائل التواصل االجتماع البولندي ماتيوز موتشا ،يمكن معرفة ك ّم الوقت
االجتماعي ،إذ تفقدنا العالقة بالكتب ،وتجعل من عادة القراءة المنقضي على منصات التواصل االجتماعي ،بمجرد أن
استهالكية ،فينجذب القارئ إلى الكتابات التغريدية القصيرة تُدخل عدد زيارات وسائل التواصل اليومية ،ومتوسط الوقت

لكل زيارة ،ثم تخبرك اآللة الحاسبة بعدد الوقت الذي تقضيه
على وسائل التواصل االجتماعي بشكل تراكمي ،وتترجم هذه
الساعات إلى جميع األنشطة األخرى التي كان بإمكانك القيام
بها بدلاً من ذلك ،من بينها عدد الكتب التي يمكن أن تقرأها.
مثلاً  ،لنفترض أنك تزور مواقع التواصل االجتماعي مرة
كل ساعة لمدة  10دقائق .وفقا ً ل ،Omni Calculatorأي
 2.67ساعة في اليوم .تأخذ اآللة الحاسبة بعد ذلك متوسط
عدد صفحات الكتاب « ،»240ومتوسط عدد الكلمات على
الصفحة « ،»250وسرعة قراءة  200كلمة في الدقيقة،
وتمنحك اآللة تغيير هذه اإلعدادات وضبطها بما يناسبك
كتغيير عدد الصفحات وضبطها سرعة القراءة ،ويصبح
الناتج أنك تستطيع أن تنهي  195كتابا ً سنوياً.
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وحيد في شارع مهجور

وإحساس باإلذالل والضياع والبرد وحيدا
في عاصفة فتحت عينيه على الحقيقة التي لم
يتسن له أن يعرفها وهو يجلس على كرسي
من ذهب وجماجم.

•بانة القاسم
وحيدا في شارع مهجور وجد نفسه يوما
ذلك الملك الذي كان قبل يوم واحد يحكم أكبر
مملكة في أوروبا .كيف ولماذا؟؟ ال يعرف.
وهكذا ابتدأت رحلته في اكتشاف ذاته.
في تلك الفترة كان حزن لير(الملك لير
من أعظم مسرحيات شكسبير) وغضبه قد
أصبحا عظيمين على نفسه ،فأصبح مجنونا
وقد صرخ على العاصفة أن تجود بأسوأ ما
عندها“ ،اعصفي أيتها الرياح وشقي خديك”.
لكن خادمه الوفي أقنع لير بأن يتخذ مأوى
له في كوخ صغير و قذر ،وألول مرة بدأ
لير يشعر باألسى على الناس أكثر من تأسيه
على نفسه حين أخذ يفكر في أولئك الذين ال
يمتلكون بيوتا ويلبسون ثيابا قديمة ورقيقة.
انتقل الملك من وهم كبير كان يحيط نفسه
به طيلة سنوات طويلة وهو يعيش كحاكم لبلد
كبير يضم ماليين البشر ،إلى حقيقة أنه إنسان
في نهاية األمر قد ينطبق عليه ما ينطبق
على كل الناس من نقص في المال والطعام

كلنا لير ،في حياة كل منا ثمة عاصفة ستقتلع
ّ
ولكن لألقدار
يوما كل ما رتبناه وتأملنا بدوامه.
منطقا آخر غير منطقنا نحن البشر الضعفاء.
في العاصفة هذه ،سنعيد اكتشاف ذواتنا،
نقاط ضعفنا وقوتنا ،أخطاءنا ،تقديرنا لذواتنا
وتقويمنا لكل شيء حولنا .في العاصفة،
سيسقط الملك ،المال ،مظاهرالترف ،وكل
زخرف الحياة .وسنبقى وحيدين نعيد صياغة
الداخل الذي خربته مسيرة الحياة عندما
كانت تسرع الخطى نحواألهداف وتنسى
ترتيب وتنسيق أولوياتنا .إذن هذه عاصفة
تضرب هذا العالم الذي كان يسارع خطاه
كل صباح نحو أهدافه ،بناء الدول ،تزويد
الجيوش بأحدث األسلحة ،عقدة السيطرة على
الشعوب األقل حظا ،سرقة ثروات البلدان
الضعيفة .فيروس صغير أقفل كل أحالم
العالم في الصراع المادي وجعل السالمة
والعافية هما حلم الجميع .فيروس صغير
صفع العالم المغرور الذي كان يغمض عينيه
عن قتل وتشريد آالف الناس من أجل حفنة
من الدوالرات .والعدل اليوم جاء يعلن سلطته
 ...كل العالم تساوى أمام األمل بالخالص،
القاتل والضحية ،السارق والمسروق ،الغني

والفقير ،الكل يتأمل أن تنتهي هذه المحنة
لتعود الحياة كما كانت .والسؤال اآلن هو :هل
حقا ستعود الحياة لمرحلة ما قبل الكورونا؟؟
بعد أن زالت الغشاوة عن أعين الجميع
وأكتشفوا أنهم وقعوا ضحية مرابين يسرقون
بالدهم ويببعونهم الوهم وهم ،حتى ،ال
يمتلكون معدات طبية كافية إلنقاذ بضع مئات
من شعوبهم .هل ستفهم الشعوب ماذا يعني
حصار؟ وأن هناك شعبا بأسره يعيش حصارا
خانقًا بحالة نقص لكل متطلبات الحياة الدنيا،
وما زال يعيش ويتوالد ويخترع ألف طريقة
ليظل موجودا على الخريطة التي يأكل محتله
كل يوم جز ًءا منها.
تعلمنا أنه ال يوجد شيء تافه وشيء عظيم! إن
الذرة التي ال ترى بأكبرميكروسكوب ،وهي
ّ
ليست سوى فرض من فروض الكيمياء ،قد
أنهت الحرب العالمية الثانية وجعلت اليابان
تركع على أقدامها.
ضا أن من يعمل بجهد وصمت
تعلمنا أي ً
وحب سوف ينجح كما فعلت الصين ،التي
حصدت إعجاب العالم في أكبر محنة عصفت
بها وخرجت منها سليمة معافاة بفضل إيمانها
بمواطنيها وعلمائها والفريق الطبي الذي
كرس نفسه للدفاع عن وطنه.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو
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روايـة تتخذ من انتفـاضة  2005اإليرانيـة خلـفية لألحـداث

سبعة أيام ُحب) ...رواية أحوازية تجمع بين االستذكارات والسيرة الذاتية(
القارئ بأي فجوة تعيق تدفّق األحداث بشقّيها وثالثة ذكور وهم عبد الغني وعبد الودود
الرومانسي والفجائعي .وبَغية توسيع األحداث وشكري ،ورجل واحد وهو داود ،فهي تستكثر
وتشظيتها ،يلجأ الروائي إلى رصد قصص على األخوة الثالثة األوائل كلمة رجل ألنهم
ثانوية ّ
تعزز موضوعة االنتفاضة مثل قصة ال يستحقوننا من وجهة نظرها .تفككت العائلة
•عدنان حسين أحمد األم التي تحاول إنقاذ ابنها من أيدي العناصر وهي في ّ
سعاد بعالقة
سن العاشرة .لم ترتبط ُ
األمنية الذين دهموا حي المالشيّة في األحواز ،عاطفية مع أحد رغم ّ
أن جارهم المهندس كان
يمزج ،في روايته الثالثة «سبعة أيام ُحب» ،أو قصة محمد علي الذي اعتقل و ُحكم عليه يراقبها ،وثمة شاب آخر كان يالحقها بنظراته
الصادرة عن دار «أروقة» في القاهرة ،بين باإلعدام بسبب نشاطاته الثقافية المناهضة لكنه كان خجوالً مثل المهندس .بعد تخرجها
االستذكارات والرواية ال ُمحاذية للنص السيري لالحتالل الفارسي .كما تلعب القصص من الجامعة يقرر أخوها عبد الغني أن يسافرا
سعاد دورا ً كبيرا ً إلى إيطاليا عبر البحر ،وما إن يصال إلى هناك
التي تستمد موضوعها ومادتها األساسية الجانبية المنبثقة عن شخصية ُ
ً
من الشخصيتين المركزيتين اللتين تناصفتا في توسعة النص السردي الذي تُهيمن على حتى تتلقفها المحن تباعا .فيطردها اإلخوة
واألخوات باستثناء داود الذي يفتح لها غرفته
سعاد فصوله السبعة شخصيتا العاشق والمعشوقة.
البطولة ،وهما الراوي األحوازي و ُ
المغربية ،وكالهما يروي بضمير المتكلم الذي
المتواضعة ،ويستقبلها بمحبة كبيرة .تتعرض
يتوافق ُكليا ً مع السيرة الذاتية التي تفحص األنا يحتل السجن مساحة كبيرة من الفصل الثاني لمحاولة اغتصاب لكنها تنجو منها بأعجوبة.
الساردة ،وتنتهك أسرارها المخبّأة ،وتحاول على الرغم من ّ
أن بدايته تتمحور على سفر
قدر اإلمكان أن تُتيح للقارئ رؤية األوجه الزوجين إلى مدينة فالنسيا اإلسبانية لالستمتاع تحاول العثور على عمل لكنها تفتقر إلى
سعاد على وجه التحديد .وثمة األوراق الرسمية ،وال تجيد اللغة اإليطالية.
المتعددة لهرم كل شخصية رئيسية على انفراد .بالبحر الذي تحبه ُ
قصة جانبية شديدة األهمية وهي قصة «تقي» يقدّمها مؤمن ،وهو قريب مغربي ،إلى عربي ،عاد الراوي إلى لندن بعد سبعة أيام ُحب،
سعاد ،وإلى أي جهة
تعرض للقصف باألسلحة الكيمياوية في صاحب مزرعة ،يدعوها في اللقاء الثاني إلى ولم يعرف كيف اختفت ُ
ينفرد الهيكل المعماري لهذه الرواية ببنية الذي ّ
يدس المخدِّر في كأس ذهبت ،ولماذا توارت عن ناظريه مثل حلم
زمانية متميّزة ال تتجاوز السبعة أيام ،لكنها أثناء الحرب العراقية  -اإليرانية ،فتشوهت فندق ويغتصبها بعد أن َّ
وتحول إلى شخص عنصري العصير .تتزوج من ريزو ،وهو إيطالي في خاطف؟
تنفتح على الماضي بتقنية استرجاعية،
لتصور مالمح وجهه
ّ
ِّ
ّ
يمت لهم بصلة .الخمسين من عمره لكنها تكتشف عنفه وقذارته
لنا اختطاف الشيخ خزعل الكعبي عام  1925بغيض يكره العرب وكل ما
•لندن (الشرق االوسط)
بتواطؤ بريطاني مع رضا خان ثم اغتياله فال غرابة أن يعذِّب المعتقل عبد الله بطريقة فيذهب في اليوم التالي إلى السلطات المعنية،
خارجة عن المألوف ،األمر الذي يدفع السجين ويباشر بإلغاء معاملة الزواج وسحب أوراق
الحقا ً في طهران.
ألن يسحبه داخل الزنزانة ،ويشبعه ضربا ً اإلقامة .تسافر إلى سويسرا بعد أن تجمع بعض
تتخذ الرواية من انتفاضة  15أبريل (نيسان) مبرحاً ،لكنهم يصعقون عبد الله ويخرجونه النقود وتعمل نادلة في مقهى وتقفل راجعة إلى
إيطاليا ،لتتزوج زواجا ً صوريا ً تشتري فيه
 2005خلفية لألحداث التي شارك فيها الراوي إلى المجهول.
اإلقامة بسبعة آالف يورو .ثم ترتبط بممدوح،
مع ثُلّة من أصدقائه ومعارفه المناوئين لالحتالل
الفارسي ،ويمتلكون خبرة في التعاطي مع ال ينطوي الفصل الثالث على قصص جانبية وهو مستشار جزائري يعمل في السلك
المحققين اإليرانيين الذي ال يدّخرون وسعا ً كثيرة ،لكنه يكشف من خالل قصة واحدة الدبلوماسي جاء إلى إيطاليا في إجازة قصيرة،
النتزاع االعترافات من ضحاياهم بالترغيب عن مسعى محمد عامر لتوظيف األساطير ثم دعاها إلى باريس لتكتشف أنه متزوج ولديه
سعاد إلى الشعبية ،فسلوى التي ماتت غرقا ً في النهر من بنت وولد ،وقد أحبّته هي األخرى ،ولكنها
والترهيب .وبالمقابل تقودنا شخصية ُ
تقوض حياته األسرية ،فغادرت
ترد أن ّ
طفولتها وحياتها في طنجة قبل ثالثة عقود دون أن ينقذها أحد قِيل عنها بأنها تزوجت من لم ِ
ونتعرف على خلفيتها « ِعبيد الماء» ،وهو نوع من جن البحر وفقا ً باريس من دون أن تترك له وسيلة للتواصل،
من الوقت الحاضر،
ّ
خصوصا ً وأنها تغيّر سكنها بين آونة وأخرى.
االجتماعية والثقافية وهجرتها مع أخيها األكبر لألساطير المحلية.
يسافر الراوي وزوجته في اليوم السادس إلى
عبد الغني إلى إيطاليا ،وما صادفته من ِمحن
الروائي األحوازي محمد عامر
كثيرة أوشكت أن تُودي بها إلى االنتحار لوال يم ِ ّجد الفصل الرابع دور المرأة األحوازية في النورماندي ،ويستقران في فندق «ال شابيال»،
مقاومة العدو بطريقتها الخاصة ،فأم جندل هي
صدف التي أعادت إليها ُرشدها.
محاسن ال ُ
التي أوهمت جنود االحتالل وحرفت انتباههم
يدخل الهاتف المحمول ،ورسائله النصيّة ،حينما أشاعت قصة المصوغات الذهبية التي
وصوره كوسيلة من وسائل التواصل عثرت عليها في منطقة «المالقط» ،التي
االجتماعي التي جمعت بين الراوي وصديقته ذهبت إليها للبحث عن واحدة من أغنامها
سعاد ،وأحبّا بعضهما بعضا ً من دون أن يلتقيا الضائعة.
ُ
ً
تتطور هذه القصة العاطفية إلى
وجها لوجه.
ّ
انجذاب روحي يفضي بهما إلى الزواج في حينما تقدم الرتل العسكري في اليوم الثاني
اليوم األول من وصوله إلى مدينة كيوزي فوجئ الضباط بهذا العدد الكبير من النساء
اللواتي يفتشن عن الذهب في المنطقة األثرية
كيانشانو اإليطالية.
المحاذية للوكر ،الذي يختبئ فيه حاتم ،فأقفلوا
مواز موضوعي عائدين إلى معسكراتهم الخلفية.
ينجح محمد عامر في خلق
ٍ
لل ُحب بواسطة تقنية االستذكارات التي تُعيده
سعاد حكايتها في الفصل الخامس،
إلى سنوات السجن بسبب مشاركته في تروي ُ
التحريض على االنتفاضة والمساهمة فيها ،فنعرف عنها كل شيء تقريباً ،فقد ولدت في
وهذا االنتقال السلس من فضاء ال ُحب إلى مدينة طنجة ،وتنحدر من أبوين تربطهما آصرة
التمرد يؤكد على قدرة الكاتب في إدارة القرابة .تتألف األسرة من ثمانية أبناء ،أربع
أجواء
ّ
النسق السردي للرواية من دون أن يشعر بنات وهن كريمة ومروة وبثينة و«سعاد»،

تمر .وفي اليوم السابع
ويستمتعان بكل لحظة ّ
يتواصل بينهما الحوار الشائق ،فنفهم أنها
تستمد الطاقة التي تجدّد روحها من ال ُحب
الرومانسي الذي تعيشه مع زوجها ،وسبق
لها أن عاشته مع ممدوح الجزائري ،وتوارت
عنه في ظرف غامض ،مع أنها لم تغادر مدينة
كيانشانو .وبينما هي منغمسة في حوارها مع
زوجها تذكرت أنها نسيت أدوات زينتها في
المقهى ،فاستأذنته ،لكي تجلبها وتعود سريعاً.
انتظرها ساعة ،ولم تأتِ ،وحينما يئس عاد إلى
المقهى فلم يجد لها أثراً ،ثم ذهب إلى الفندق
فأخبروه بأنها لم تعد ثانية ،وحينما لجأ إلى
الشرطة استنتجوا أنها عادت من حيث أتت.
ولما عاد إلى كيانشانو وجد سيدة إيطالية
أخبرته ّ
سعاد قد استأجرت الشقة لمدة
بأن ُ
أسبوع ،وقد انقضت تلك المدة أمس.

 11عالجا فعاال بشكل مدهش لرائحة القدمين

•جهاد بالكحالء
نشرت مجلة “ذا هيلثي” األمريكية تقريرا
تحدثت فيه عن أبرز العالجات الفعالة للتخلص
من رائحة األقدام الكريهة التي تعد حالة شائعة
السيما إذا كنت تمارس الرياضة كثيرا أو تتعرق
كثيرا .وقال الموقع ،في تقريره الذي ترجمته
“عربي ،”21إن انبعاث رائحة كريهة من األقدام
هي حالة شائعة ،السيما إذا كنت تمارس الرياضة
كثيرا أو تتعرق كثيرا.
ووفقا لمعهد صحة القدم الوقائية ،فإن حوالي 16
بالمئة من البالغين في الواليات المتحدة يعانون
من أقدام ذات رائحة كريهة في وقت من األوقات،
وهو أمر يمكن أن يطال الرجال والنساء على حد
سواء.
وتصدر رائحة كريهة من األقدام جراء اختالط
العرق مع البكتيريا.

•الشاي األحمر
حسب لوري إس وايزنفيلد ،أخصائية عالج
األقدام في مدينة نيويورك“ ،يمكن أن يساعد
نقع القدمين في الشاي األحمر على تجفيفها حتى
ال تتعرق كثيرا” ،خاصة وأن أحماض التانيك
الموجودة في الشاي األسود تقتل البكتيريا المسببة
للرائحة.

•المضادات الحيوية
أشارت المجلة إلى أن العرق بمفرده ال يخلق
رائحة .في هذا اإلطار ،نوهت الدكتورة وايزنفيلد
بأن “البكتيريا هي التي تصنع الرائحة ،ذلك أنها

تنشأ في الرطوبة” ،وإذا كنت تستطيع التخلص
من الرطوبة وتقليل البكتيريا ،فيمكنك التخفيف
من حدة الرائحة .وقبل الخلود إلى النوم ،ما عليك
سوى فرك قدميك وأظافرك بطبقة رقيقة من
مرهم مضاد للبكتيريا مثل “نيوسبورين” وارتداء
الجوارب والحصول على قسط من الراحة.

•فرك األقدام بمعطر
حسب دراسة أجريت سنة  ،2018ال تعد رائحة
زيت الالفندر جميلة فحسب ،بل إنها تساعد على
قتل البكتيريا .لذلك ،عليك وضع بضع قطرات
على قدميك وتدليكها قبل فترة النوم ،ثم قم بتغطية
قدميك بالجوارب لتحقيق فائدة أكبر منه.

•الزنك
نقلت المجلة ما جاء على لسان بعض الخبراء
الذين أوضحوا أن “إضافة الزنك إلى نظامك
الغذائي يمكن أن يساعد في القضاء على رائحة
األقدام النتنة”.
تشمل أهم مصادر هذا المعدن المأكوالت البحرية
ولحم البقر والسبانخ والفاصوليا والشوفان
وحبوب اإلفطار المدعمة والفطر واللوز
والكاجو.

•تحييد الرائحة بالخل
عليك نقع القدمين بمحلول يحتوي على حوالي
 3/1كوب من خل التفاح الذي يضاف إلى حوض
مليء بالماء الدافئ أو البارد .على الرغم من عدم
وجود أدلة قوية على أن الخل يقضي على رائحة

القدم ،تشير دراسة نشرت سنة  2018في مجلة
ساينتيفيك ريبورتس إلى أن خل التفاح لديه القدرة
المضادة للميكروبات للمساعدة في قتل البكتيريا
وتحييد الرائحة.

•التراب والنشا
في هذا السياق ،قالت وايزنفيلد إن نشا الذرة
يمتص العرق ،مما يجعل قدميك تشعر باالنتعاش.
مرة أو مرتين في اليوم ،رش النشا على قدميك
بحرية قبل ارتداء الجوارب .ويمكنك تجربة
استخدام بيكربونات الصودا.

•مقشر النعناع
في حين أن النعناع ينعش الجلد ويزيل الرائحة
الكريهة ،تزيل حبوب السكر خاليا الجلد الميتة.
لصنع هذا المقشر ،اخلط ملعقة كبيرة من دقيق
الشوفان وملعقة كبيرة من دقيق الذرة وملعقة
كبيرة من السكر وملعقتين صغيرتين من النعناع
المجفف في وعاء .بعد ذلك ،أضف ملعقة كبيرة
من الزبادي الطبيعي وعصير الليمون وخمس
قطرات من زيت النعناع العطري وقم بتدليك
المزيج على قدميك.

•الملح اإلنجليزي
تشير دراسة نشرت في مجلة أبحاث العلوم
التطبيقية إلى أن الملح اإلنجليزي له العديد من
االستخدامات ،بما في ذلك وضع حد لتكاثر
البكتيريا .لذلك ،ما عليك سوى مزج كوبين من
الملح اإلنجليزي مع غالون أو اثنين من الماء
الدافئ في دلو.

•اصنع بخاخا مزيال للرائحة
اخلط أربع أونصات من الماء المغلي مع ملعقتين
كبيرتين من المريمية المجففة .تظهر األبحاث ،بما
في ذلك مراجعة الدراسات المنشورة سنة 2014
في مجلة الطب التقليدي والتكميلي أن المريمية
لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تساعد
على تخفيف الرائحة .ي ّ
ُغطى المزيج ويُنقع لمدة
ُبرد .ومن ثم ،أضف
 15دقيقة ،ثم يُصفّى وي ّ
أربع مالعق كبيرة من بندق الساحرة وعشر
قطرات من زيت الالفندر األساسي إلى خليط
الماء والمريمية .ثم ضع المزيج في زجاجة رذاذ
وخضه جيدا قبل أي استخدام.

•جوارب الرطوبة
أضافت المجلة أن الدكتور وايزنفيلد يقترح
ارتداء جوارب فتل الرطوبة التي تكون مصنوعة
من مواد اصطناعية تساعد على نقل الرطوبة
من القدم إلى طبقات الجورب الخارجية للحفاظ
على جفاف القدمين .في هذا الصدد ،أوضحت
وايزنفيلد أنه في حال تعرقت قدماك كثيرا،
تجنب ارتداء الجوارب واألحذية المصنوعة من
النايلون غير المصنوعة من المواد الطبيعية.

•مضادات التعرق
في الختام ،خلصت المجلة إلى أن وايزنفيلد أكدت
أن “ما تستخدمه من أجل إزالة العرق اإلبطين
تعرقت
يمكنك استخدامه من أجل قدميك .إذا ّ
قدماك بشكل مفرط ،فاستخدم مزيال للعرق”.
• المصدر  :عربي 21-لندن

48

العدد  Issue 219يونيو (حزيران) June 2020

فقد يشعر بآالم ونفخة في البطن ولكنه عندما
يقلل الجرعة فقد تزول األعراض وتتحسن
حالته.
هناك معايير محددة ومعتمدة من كثير من
المراجع لمنتجات البروبيوتيك ،ويستحسن
•د .قيس أبوطه

قلنا في الجزء الثاني إن حماس وشهية
الشركات المصنعة لألدوية بلغت اشدها بعد
أن بدأ الناس يقبلون على شراء البروبيوتيك
بحماس .وبلغت المبيعات عشرات الباليين من
الدوالرات.
حتى هذه اللحظة ،وكالة او ادارة الطعام
والدواء األمريكية  FDAالمعروفة بتشددها
والمسؤولة عن الموافقة والتصريح ألي دواء
جديد لكي يتناوله الناس ،تقول انها لم توافق او
تعتمد اي منتج من البروبيوتيك لعالج أية حالة
مرضية .ولكنها صرحت كما صرحت منظمة
الصحة العالمية ان بعض هذه المستحضرات
قد تكون مفيدة لبعض األمراض.
تقول الدكتورة كاثرين جونسون من جامعة
اكسفورد ان معظم النتائج جاءت من تجارب
أجريت على الحيوانات ،ولكن التجارب
واألبحاث التي أجريت على اإلنسان ال تزال
في مراحلها األخيرة ،وأن األعوام القليلة
القادمة سوف تفصح لنا عن الكثير.
كما ان اإلدعاء بأن االمراض التي يشفيها
البروبيوتيك او تستفيد من البروبيوتيك بلغت
حوالي  100مرض ،وهذا رقم مبالغ فيه
كثيراً .والهدف منه زيادة المبيعات.
إن اهم مشكلة او معضلة هي ان البروبيوتيك
الذي قد يفيد مريضا معينا ليس من الضروري
أن يفيد مريضا اخر ألن البكتيريا الموجودة
في جهازه الهضمي مختلفة.
خالصة القول ،إذا كان اي شخص قد بدأ
بتناول أحد المنتجات وشعر أنه قد استفاد منه
استفادة واضحة وتحسنت أعراض مرضه،
فال بأس من اإلستمرار .أحيانا عندما يبدأ أحد
المرضى بتناول جرعة كبيرة من بروبيوتيك

من بروبيوتيك التي تناسب حالتك .و سوف بتناولها مع قليل من الماء على معدة فارغة،
استعرض لكم بعض االمراض والبكتيريا وهذا ال يؤدي الى افرازات كثيرة في المعدة
المناسبه لها فيما بعد.
و بذلك ينتقل البروبيوتيك الى األمعاء سليماً.
يفضل ان تحتوي الجرعة على األقل بليون إن تناول الطعام هو الحافز الرئيس لنزول
بكتيريا.
الخمائر واألحماض القاتلة للبكتيريا.
علينا التقيد بالتعليمات الموجودة مع كل منتج،
وخاصة بالنسبة للجرعة ،وشروط حفظها.
يمنع تناولها اذا كان الشخص يعاني من
أي مرض يسبب نقص المناعة كاالمراض
الخبيثة ،او يتناول ادوية من شأنها خفض
المناعة كالكورتيزون.
أهم الحاالت
االفضل:

المرضية

والبروبيوتيك

تقوية المناعة :نختار البروبيوتيك الذي
يحتوي على هذه األنواع من الكتوباسيلوس:
كاسي واسيدوفيالس والمتيس ولونغوم.
االسهال وعند السفر :انواع الكتوباسيلوس:
رامنوسيس و اسيدوفيالس وكاسي.
اإللتهابات البولية وخاصة عند النساء:
انواع الكتوباسيلوس رامنوسيس وغاسيري
وفيرمانتوم.
القولون العصبي :بايفيدو باكترام .
اإلمساك  :بايفيدو باكترام ولونجام.
لعل أهم ما أود أن أنهي به هذا الموضوع هو
ان معظم المنتجات المعروضة حاليا ً لم تخضع
أن نكون على دراية بها وان نحاول تطبيقها تأكد من مدة الصالحية .البروبيوتيك سريع لتقويم معترف به من جهات معتمدة ورسمية،
عند اختيار المنتج ،وسوف اذكرها باللغة التلف ،انه يتأثر بالبرودة الزائدة وكذلك كما أن هناك دراسات عديدة تؤكد على أن عدد
اإلنجليزية الننا سوف نقرأها بهذه اللغة:
بالحرارة الزائدة ،وكذلك بطريقة النقل الخاليا الحية في الجرعات المقترحة في كثير
من المنتجات هي أقل من الحقيقة.
والتخزين.
Price, Number of living cells,CFU,
ينصح بوضع المنتج في الثالجة بعد فتح حتى اآلن إنه يحق للشركات المنتجة أن تقول
Strains, Score and potency.
أن منتجها (مفيد)  ،ولكن ال يحق لها ان تقول
العبوة.
هذه المعايير مهمة للمقارنة و المفاضلة بين ابحث بتعمق حول مصداقية وقوة الشركة إنه (يشفي).
منتج وآخر ،فالثمن الغالي للمنتج مثال ليس من المصنعة للمنتج.
طبيب متقاعد من اسرة جريدة
•
الضروري انه االفضل لحالتك.
البروبيوتيك تتأثر وقد تموت بسبب عصارات
تأكدوا أن الكبسولة تحتوي على عدة أنواع واحماض وخمائر المعدة ،ولذلك فانني أنصح (البالد)
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التداخـالت الـقلبيه
والدعامات الشريـانيه
• د .خالد الخيري اﻻدريسي
“محملة باﻻدوية المانعة للتجلط واﻻنسداد” “
.”Drug Eluting Etents
الدعامة هي انبوبة شبكية مصنوعة من
مركب مسموح ادخاله داخل الدورة الدموية.
تحمل على بالون.يوضع ذلك البالون في مكان
التضيق او اﻻنسداد في الشريان التاجي ثم
ينفخ البالون ليوسع الدعامة والتضيق .وعمل
الدعامه هنا هو سند جدار الشريان وضمان
عدم تكرار التضيق وتجنب المضاعفات.

خطوات العمليه التداخلية المسماة Rashkind Balloon Septostomy

في الجزء اﻻول من هذا المقال الذي نشر
على صفحات هذه الجريدة في العدد 218
/اذار . 2020/ركزنا على قسطرة القلب،
نشأتها وتطورها ومن ثم تحولها الى احدى
ادق ادوات فحص القلب التشخيصية .لم تقف
االمور عند هذا الحد بل تعدته لتصبح اهم
وسائل العالج المراض صمامات وشرايين
القلب .حيث تم بواسطتها انقاذ الماليين ممن
كانوا بال امل في الماضي القريب.
في سنة  1966قام الدكتور وليام راشكند
بتصميم قسطرة مزودة ببالون ينفخ في
االذين األيسر لعالج مرض خلقي بالقلب
يدعى “انقالب الشرايين الرئيسية بالقلب”
““ Tranposition of Great Arteries
او ““ TGA

بعمل اول عملية تداخلية لفتح الصمام التاجي
“  “ Mitral Valveلمريض عمره 33
سنة مصاب بتضيق في ذلك الصمام بسبب
روماتيزم القلب المزمن بواسطة قسطرته.
وبهذا انتهت عملية القلب المغلق عن طريق
فتح الصدر الى اﻻبد وحلت العملية المسماه
“ “ PTMCمكانها.
في سنة  1985قام الدكتور “ اللرخ
سيكوارت” “ ”Ulrich Sigwartبتصميم
اول “دعامة تفتح تلقائيا “Self Expandible
Stent
تبع هذا تطور سريع ،ففي سنة  1985صمم
الدكتور ريتشارد شاتز وزميله خوليو بالماز
من البرازيل ،دعامات تحمل على قسطره
مزودة ببالون ،ينفخ هذا البالون في مكان
التضيق او اﻻنسداد في الشريان التاجي ليتم
توسيعه وضمان استمرار التوسع بواسطة
الدعامة.
في سنة  1987ركبت اول دعامة تفتح
بالبالون في البرازيل على يد كل من الدكتور
شاتز والدكتور بالماز.

وبهذا كان اول طبيب قلب تداخلي وأول من
أجرى عمليات تداخلية في القلب عن طريق
قسطرة القلب.
تلك العمليه التداخليه “”Intervention
انقذت االف االطفال واعطت لهم امكانيه
النمو الى الوزن المناسب الجراء عملية قلب
الدعامات الشريانية قلبت طب القلب راسا
مفتوح وتصليح الخلل الخلقي.
في عام  1977قام الدكتور اﻻلماني على عقب ،واصبح تركيب الدعامات “Stent
اندرياس جرونتزج بإجراء اول عملية  “ Deploymentالعمود الفقري لعالج
تداخليه في شرايين القلب التاجية “ Andreasمرض شرايين القلب التاجيه .وقدمت خدمات
 ”Gruntzegسميت”عمليه تصليح شرايين جليلة وانقذت ماليين مرضى القلب الذين كانوا
القلب بالبالون “ Balloon Coronaryفي عداد الميئوس منهم في الماضي القريب.
 .”Angioplastyبواسطة قسطرة قلب ليس هذا فقط ،فلقد قلبت الموازين واحتلت
مزودة ببالون يوضع في منطقة التضيق في مكان الجراحة الكالسيكية.
في يومنا هذا مريض الذبحة الصدريه او
الشريان التاجي ثم ينفخ لتوسيع التضيق.
الجلطة القلبيه يخرج معافى على قدميه بعد 24
في عام  1982وعلى وجه التحديد في شهر ساعة .في البداية ،كانت تستعمل “الدعامات
يونيو قام الدكتور كانجي اينوى”  Kanjiالعارية” “  “ Bare Stentوبسبب
 “ Inoueبعد ان صمم وصنع القسطرة المسماة المضاعفات ( تجلط داخل الدعامة او انسداد
باسمه “ “ Inoue Balloon Catheterالدعامة) ،تم في سنة  2002تصميم دعامة

خطوات اجراء عملية تركيب الدعامات

تستعمل الدعامات في اماكن اخرى غير
شرايين القلب .في شرايين الـرقبة “Carotid
 “Arteriesوفي شـرايين الكلى ،والشرايين
الطرفية .كذلك تستعمل الدعامات لعالج
تضيق مجرى البول المتكرر.
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة –
ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة-
لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية

د .اندرياس جرونتزج
Dr. Andreas Gruntzeg

الدكتور وليام راشكند

Ulrich Sigwart

د .خوليو بالماز
Dr. Julio Palmaz

د .ريتشارد شاتز
Dr. Richard Schatz
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مقال نشر في مجلة الحساسية وأبحاث المناعة السريرية
هل يـؤدي دواء أطفـال دورا محوريـا بإنقـاذ حيـاة المصـابين بكـورونا
كشف علماء من مراكز طبية عدة في مدينة
ووهان الصينية ،التي تعتبر مصدرا للتفشي،
وفريق باحثين في مستشفى سينسيناتي لألطفال
األمريكي ،حسب مقال نشر في مجلة الحساسية
وأبحاث المناعة السريرية (Journal of
،)Allergy and Clinical Immunology
عن اختبار تم إجراؤه من  9إلى  28فبراير في
ووهان ،على  43مصابا بعدوى فيروس كورونا
المستجد “ ”COVID-43كانوا في حاالت
حرجة.
وأفاد العلماء بتحسن حاالت  90%من البالغين
المصابين بفيروس كورونا ،بعد عالجهم بدواء
األطفال “ ،”Ruxolitinibخالل  14يوما.
واعتبر الباحثون أن هذا الدواء قد يؤدي دورا
محوريا في إنقاذ حياة المصابين بالفيروس،
وأوضحوا أنهم يأملون أن يساعد الدواء في
القضاء على “عواصف السيتوكين” ،التي تعتبر
أحد اآلثار الجانبية لفيروس كورونا ،إذ يهاجم

عقار “ ”Ruxolitinibيعد العالج الوحيد المعروف الذي يهدئ من عواصف السيتوكين وااللتهاب في حاالت
مرضى “ ”COVID-19الشديدة

الجهاز المناعي نفسه وخالياه وأنسجته .وفق
موقع “ ”Science Dailyاألمريكي.
وتعتبر عواصف السيتوكين سمة شائعة بين
األطفال المصابين بـ”( ”HLHكثرة الكريات
اللمفاوية الدموية) ،التي تحدث عندما ال ينجح
العالج األولي في العالج.
وأكد اختصاصي أمراض السرطان بمستشفى
سينسيناتي ،تواصله مع باحثين في ووهان
وشرح لهم تشابه مرض “ ”HLHمع كورونا
من ناحية الخلل المناعي ،وأوصوا باختبار
الدواء لتهدئة عواصف السيتوكين لدى مرضى
الحاالت الشديدة من الفيروس.
وقال هوانغ ،إن عقار “”Ruxolitinib
يعد العالج الوحيد المعروف الذي يهدئ من
عواصف السيتوكين وااللتهاب في حاالت
مرضى “ ”COVID-19الشديدة ،وذلك يعد
خطوة بالغة األهمية لتمكين الشركات من تطوير
وتوزيع لقاح فعال.

دراسة كندية ّ
ترجح انتقال «كورونا» عبر الرحم
آثـار العـدوى رُصـدت في المشـيمة ولـدى الــوليد
•القاهرة :د .هاني رمزي عوض
على الرغم من المعلومات المؤكدة عن وجود
فيروس كورونا المستجد ،بشكل أساسي في
الجهاز التنفسي ،إال أن العديد من التقارير
الطبية رصدت وجوده في جميع أجهزة الجسم
األخرى ،وهو األمر الذي يفسر ظهور أعراض
مختلفة لإلصابة تبعا ً لكل جهاز.

أعراض جديدة
على سبيل المثال ،ظهرت أعراض تشبه النوبة
القلبية أو جلطة الشرايين التاجية في بعض
الحاالت كانت في معظم األحيان تنتهي بالوفاة.
وعلى الرغم من ندرة هذه الحاالت ،إال أنه ال
يمكن إغفالها ،خصوصا ً أن جميعها تختلف
عن أعراض الجهاز التنفسي المتعارف عليها،
سواء أعراض الجزء األعلى منه ،مثل احتقان
الحلق والسعال ،أو الجزء األسفل ،الذي يحمل
عالمة الخطورة لتطور المرض نحو اإلصابة
بااللتهاب الرئوي والفشل التنفسي .وبالطبع
أجريت العديد من الدراسات لمعرفة الطرق
المختلفة لنقل العدوى وإمكانية تفاديها.
أحدث دراسة تم نشرها في مجلة «الرابطة
الطبية الكندية» (CanadiaS Medical
 ،)Association Journalفي منتصف شهر
مايو (أيار) من العام الحالي ،عن طرق انتقال
العدوى ،أشارت إلى احتمالية أن ينتقل الفيروس
للجنين من خالل األم المصابة ،حيث تم تشخيص
رضيع حديث الوالدة في مستشفى «جبل سيناء»
بتورنتو بكندا.

وعلى الرغم من أن هذه الوالدة لم تكن هي
الحالة األولى لتشخيص الرضع بفيروس «كوفيد
  ،»19إال أنها تختلف عن بقية الحاالت فيأن الرضيع ُولد عن طريق إجراء جراحة
قيصرية .وهو ما يعنى أن الفيروس لم ينتقل
عبر مهبل األم إلى الطفل ،ولكنه انتقل من
خالل الرحم عبر المشيمة ،حيث إن األم كانت
تعاني من األعراض المعروفة لفيروس كورونا
المستجد ،من ارتفاع في درجة الحرارة ،وآالم
في العضالت ،وفقدان للشهية ،وسعال بدون بلغم
( ،)dry coughوضعف عام.
وأثناء الوالدة ،تم االلتزام باإلجراءات الوقائية
المعروفة لألم من ارتداء الكمامات والقفازات
الواقية ،حتى تقل احتمالية نقل العدوى للرضيع
إلى الحد األدنى.

أثناء حمل األم للرضيع ،أو من خالل الرضاعة
الطبيعية عبر ثدي األم.

عدوى في الرحم

أوضح الباحثون أنهم غير متأكدين من اآللية
التي أدت إلى إصابة الرضيع بالعدوى ،ولكن
حينما تم فحص خاليا المشيمة ظهر وجود
نوع من االلتهاب الناتج عن العدوى الفيروسية
األصلية ،وهو ما يوضح أن العدوى يمكن أن
تنتقل بشكل رأسي (( )verticalيتم إطالق هذا
اللفظ على آلية انتقال األمراض من األم الحامل
للجنين) .وتعتبر هذه النتائج شديدة األهمية في
حال إثباتها بشكل قاطع ،خصوصا ً وأن علماء
من جامعة «ستاتن إيالند» (Staten Island
 )Universityبالواليات المتحدة ،أوضحوا
ومع أن الرضيع ولد بعد حوالي  36أسبوعا ً تعليقا ً على هذه الوالدة ،أن الفيروس ربما
من الحمل (أقل قليالً من الميعاد المحدد وهو من يستهدف أماكن أخرى من الجسد ،بعيدا ً عن
 37إلى  39أسبوعاً) ،وعلى الرغم من تأكيد الجهاز التنفسي ،مثل رحم األم أو المشيمة.
اختبار الفيروس عن طريق إجراء مسحة من وأشاروا إلى أنه على الرغم من ندرة هذه
األنف ،تمت وقت الوالدة ،ثم اليوم التالي لها ،الحاالت ،إال أنه يجب أن يتم عمل مسح للرضع
ثم بعد أسبوع ،التي أكدت جميعها إصابته ،إال حديثي الوالدة ،حيث إن هناك إمكانية أن تكون
أن وزنه كان طبيعياً ،وبصحة جيدة ،وأيضا األم مصابة بالفيروس ،وال تظهر عليها أعراض
لم
يعان من صعوبة في التنفس .وهو ما يعني المرض ،ولكنها حسب الدراسة ربما تكون ناقلة
ِ
أن اكتساب المرض يمكن أن يكون نوعا ً من له ألبنها.
العيوب الخلقية في المستقبل في حالة إثبات تلك وأكدت الدراسة على أهمية إجراء التحاليل
الفرضية العلمية.
المحددة لإلصابة عن طريق أخذ مسحة من
الحلق ،أو األنف ،من األم الحامل في الشهور
تجدر اإلشارة إلى أن الدراسات السابقة التي األخيرة ،واتباع اإلجراءات الكافية للوقاية من
رصدت إصابة الرضع لم تتمكن من معرفة الفيروس في حالة التأكد من إصابة األم .وينطبق
السبب األكيد في انتقال العدوى ،وهل تمت من هذا الكالم على األم والطاقم الطبي ،على حد
خالل الوالدة الطبيعية ،أم من خالل الرذاذ ،سواء ،وتجهيز الرعاية المركزة لألطفال في

حالة احتياج الرضيع لها نتيجة للمضاعفات في
الجهاز التنفسي وفشله .وأال يتم خروج الطفل
واألم من المستشفى إال بعد التأكد من سلبية
التحاليل ،أو عدم وجود خطورة للذهاب إلى
المنزل .يذكر أنه في بعض حاالت اإلصابة
بـ«كورونا» ،تظل النتائج إيجابية لمدة تصل
إلى  45يوماً ،على الرغم من اختفاء األعراض،
بشكل كامل ،أو المعاناة من أعراض بسيطة جداً.
وأوضح العلماء أن إجراء تحليل لوجود أجسام
مضادة للفيروس في دم الرضيع ربما يكون مفيدا ً
في التشخيص .وهناك نوعان من هذه األجسام
« »IgGوأيضا ً « .»IgMومن المعروف أن
األجسام المضادة « »Gتمر عبر المشيمة من
األم للجنين ،بينما تكون األجسام المضادة «»M
أكبر حجما ً من أن تعبر المشيمة ،ولذلك في حالة
وجودها في دم الرضيع ،يعني أن الرضيع قام
بتصنيعها حديثاً ،إما داخل الرحم نتيجة للعدوى
أو عدوى أثناء الوالدة من األم ،أو البيئة المحيطة
به ،سواء الطاقم الطبي أو المستشفى.
في النهاية ،لم يستطع العلماء تأكيد أو نفي
انتقال اإلصابة ،ولذلك وجهوا النصيحة مجددا ً
لألمهات الحوامل بضرورة اتباع طرق الوقاية،
وإجراءات السالمة ،والبعد عن أي تجمعات
يمكن أن تؤدي إلى اإلصابة بالمرض ،وعدم
االحتكاك بالمصابين بأعراض نزالت البرد
العادية ،وأيضا ً عدم الذهاب إلى المستشفيات إال
في حالة الضرورة القصوى.
•استشاري طب األطفال
•(الشرق االوسط) لندن
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• د .محمد أمين األعظمي

فريمان دايسون Freeman Dyson
رياضي وفيزيائي ألمعي
تُوفي الفيزيائي واختصاصي الرياضيات والموسوعي األمريكي
 البريطاني البارز فريمان دايسون Freeman John Dysonفي مستشفى برنستون بنيوجرسي يوم  28شباط الماضي
(.)2020

 Paul Diracوجوليان شفنغر  Julian Schwingerفي
الحصول على جائزة نوبل للفيزياء للعام .1965

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ،ارتاد دايسون جامعة كورنيل
 Cornell Universityفي والية نيويورك .ثم انشغل بالفيزياء
ولد دايسون في  15كانون أول  1923في بركشاير (بريطانيا) الذرية النظرية وحساباتها والسلوك الذري .ثم انتقل للعمل في
 Berkshireالتاريخية .كان أبوه السير جورج دايسون ضابطا ً معهد الدراسات المتقدم في برينستون the Institute of
في الجيش البريطاني خالل الحرب العالمية األولى ،وكانت أمه  Advanced Study at Princetonحيث عمل آينشتاين
 Mildred Atkeyمحامية .تَعَلقَ دايسون بالعلوم ،وباألخص  Einsteinوأوبنهايمر ( Oppenheimerأبو القنبلة الذرية).
بالرياضيات منذ صباه .تقول أخته إنه حاول وهو في الرابعة أن يقول دايسون" :مضى عام بالضبط منذ تركت بريطانيا إلى
أمريكا ألتعلم الفيزياء ،وها أنذا أعلم أوبنهايمر العظيم كيف يَع َم ُل
يحسب عدد الذرات في الشمس.
يقول عن عشقه للرياضيات" :إنه عندما ينشغل بمسألة رياضية في الفيزياء".
فكأنه يعزف على الكمان" .أما سياسياً ،فإنه يقول إنه اشتراكي منذ لم يتذمر دايسون ألنه لم يحصل على جائزة نوبل التي يرى
الكثيرون أنه جدير بها ،بل عزا ذلك إلى تحديد عدد المستحقين
نشأته ،وكان مسيحيا ً لكنه لم يعتنق مذهبا ً معيناً.
حصل على البكالوريوس في الرياضيات من كمبريدج عام لها عن كل عمل بثالثة.
 1943ليعمل في سالح الجو البريطاني حيث اقترح وزمالؤه وك ُمؤلف ،كان له قراء كثر .فقد اتسمت كتاباته بالرقي والسالسة.
تعديالً على القاذفات يمكن أن يزيد سرعتها خمسين ميالً في وكان يستعين بالحجج المقنعة إلثبات رأيه .كان يفضل أن يكون
ض على أن يُهمل أو
الساعة ،ولكن المقترح أُهم َل ولم يؤخذ به.
ُعار َ
مخطأ ً على أن يكون غامضا ً وأن ي َ
يُت َجاهل .وتنبأ دايسون أن يتمكن االنسان من تنمية أشجار بعد
ناس ُم َهندَسين
اكتسب دايسون شهرته في ميدان العلم بحلوله مسائل رياضية هندستها وراثيا ً على المذنبات والشهب تمهيدا ً لنشر أ ُ ٍ
غاية في التعقيد حتى أنها ال تطبق إال في المسائل الذرية .وكان وراثيا ً على تلك المذنبات ،وتنبأ أن تلكم األشجار ستكون عمالقةً
النعدام الجاذبية .وطرح أفكارا ً لمعالجة أزمة الطاقة ،وت َ َ
طل َع إلى
كذلك مولعا ً بأفكار غريبة ،بل قد يراها البعض جنونية.
في شبابه ،وعندما كان طالب دراسة عليا ،توصل إلى حل مستقب ٍل يستوطن فيه البشر كل الكواكب  planetsوالكويكبات
معضلة في مجال الديناميكا الكهربائية الكمية  .asteroids quantumوكان له آراء في نشوء الحياة جديرة بالدراسة
 electrodynamicsأشكلت على كبار الفيزيائيين بينما كان والمراجعة لعلي أمر بها في مقالة قادمة إن شاء الله تعالى.
من آراء دايسون أن ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكاربون ،على
مسافرا ً على حافلة  Greyhound busفساعد بذلك بول ديراك

فريمان دايسون Freeman Dyson
الرغم من دوره في ارتفاع درجة حرارة األرض وغالفها الجوي،
يجب أال يثير القلق ،فهو نافع لكونه يدخل في عملية البناء الضوئي
للنباتات ،وعليه ال حاجة للبحث عن سبل الختزاله بل لإلفادة منه.
وصاغ مصطلح التكنولوجيا الخضراء green technologies
الذي يتخذ من علم الحياة أساسا ً له وليس من الفيزياء أو الكيمياء
للتوصل إلى أنواع جديدة من األحياء الدقيقة والنباتات المصممة
والمعدلة وراثيا ً لتلبية حاجة البشر مثل ما أسماه ولت َحي ِد سمية
السموم ولحصاد المعادن ونشر مرايا حول األرض لإلفادة التامة
من أشعة الشمس .ويرى أن مثل هذه التقنية ،نشر المرايا ،ستجعل
من كوكب كالمشتري البعيد عن الشمس صالحا ً للحياة.
	•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من كتاب البالد) لندن
اونتاريو

دراسة كنديـة جت ّرب بالزمـا دم مرضى كـوفيد  19الســابقني لعـالج هذا ّ
الداء
•سمير بن جعفر RCI
طلبت مؤسسة خدمة الدم الكندية من الكنديين
الذين أُصيبوا بكوفيد  19والذين يتعافون اآلن،
التبرع بالبالزما لمساعدة الضحايا اآلخرين
كجزء من مشروع خاص لمكافحة أمراض
الجهاز التنفسي .
ويدرس هذا المشروع  ،المسمى “كونور”
( ،)CONORما إذا كان بإمكان بالزما
مرضى كوفيد  19السابقين المساعدة في العثور
على أجسام مضادة تساعدة المرضى الحاليين
على مواجهة المرض بشكل أكثر فعالية.
ويشارك في هذا البحث  60مستشفى كنديًّا.
وقد انضم حوالي  1.200كندي إلى هذا
المشروع للتبرع بالبالزما ،لكن مؤسسة خدمة
الدم الكندية تقول إنها بحاجة إلى مئات آخرين.
وأوضحت دانا ديفاين  ،المديرة العلمية لهذه
المؤسسة  ،أنّه “لتحديد ما إذا كان عالج البالزما
ناج ًحا ،سيتعيّن علينا حقن  1.200مريض

تشمل نقل البالزما من المتعافين من المرض إلى
المصابين لمنح أنظمتهم المناعية دفعة لمكافحة
الفيروس.
وسيجرب مستشفى (جايز آند سانت توماس)
في لندن ،ما يسمى بالعالج باستخدام ”بالزما
المتعافين“ في إطار تجربة دولية.
وقال الدكتور مانو شانكار-هاري االستشاري
في طب العناية الفائقة في المستشفى ”حتى
هذه اللحظة ليس هناك عالج مثبت الفاعلية
لكوفيد ...-19بالزما المتعافين عالج واعد يمكنه
أن يساعد المرضى الذين ال تقدر أجسامهم على
إنتاج ما يكفي من األجسام المضادة“.
بالبالزما المأخوذ من دم المتطوعين”.
وقالت“ :حتى نتمكن من توفير البالزما
الالزمة لجميع هذه التجارب  ،قدّرنا أننا نحتاج
بالفعل إلى حوالي  1.800شخص”.
ويجب أن ال يتجاوز عمر المتبرعين  67عا ًما
 ،وأنّهم خضعوا لفحص إيجابي لكوفيد 19ولم

تظهر عليهم أي أعراض منذ  28يو ًما على
األقل.
وفي مطلع شهر مايو أيار ،قال مستشفى
بريطاني إنّه يعنزم استخدام العالج ببالزما
الدم مع المصابين بمرض كوفيد -19الناجم عن
اإلصابة بفيروس كورونا وذلك في إطار تجربة

وأضاف ”ستساعدنا تلك التجربة على معرفة
ما إذا كان يجب استخدام تلك الطريقة لعالج
كوفيد -19على نطاق أوسع“
•راديو كندا الدولي  /سي بي سي  /رويترز
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FIRST-QUARTER GDP WORST SHOWING SINCE 2009: STATCAN
•	 The Canadian PressStaff

prices.
Household spending, a backbone
Published Friday, May 29, 2020 of the Canadian economy, was
down 2.3 per cent in the first
OTTAWA -- Statistics Canada says quarter of 2020, the steepest
the economy in the first quarter quarterly drop ever recorded.
had its worst showing since 2009
as steps taken to slow the spread The drop in household spending
of COVID-19 forced businesses was broad, affecting goods and
across the country to close their services. Statistics Canada said
doors and lay off workers.
new car purchases were down 8.8
per cent, trucks and vans by 9.4 per
The agency said Friday gross cent and used cars by 10.1 per cent
domestic product fell at an owing to “income uncertainty,”
annualized rate of 8.2 per cent in more people working from home
the first three months of 2020.
and the closure of dealerships in
some provinces, including Ontario
The collapse came as gross and Quebec.
domestic product for March fell 7.2
per cent as restrictions by public Housing spending on clothing and
health officials began rolling out footwear dropped as well by 16.4
during the month, including school per cent, as did spending on food,
closures, border shutdowns and beverage and accommodation
travel restrictions.
services -- by 10.9 per cent -- and
air transport -- by 15.7 per cent -- as
Events earlier in the quarter also bars and restaurants were ordered
had a drag on GDP with Statistics closed and travel restrictions
Canada pointing to the Ontario kicked in. Instead, spending on
teachers› strike and rail blockades going out became money spent
in February, as well as a drop in oil staying in, Statistics Canada said.

Spending on food and nonalcoholic beverages increased by
7.2 per cent in the first quarter,
while there was a six per cent rise in
spending on alcoholic beverages.

had been for a nine per cent drop in
gross domestic product for March,
while the average estimate for the
first quarter as a whole is for a GDP
pullback at a annualized pace of
10 per cent, according to financial
markets data firm Refinitiv.

As a result of less spending
overall, the savings rate rose for
the quarter to 6.1 per cent from the The national statistics office said
3.6 per cent recorded in the fourth preliminary information indicates
quarter of 2019 with higher rates an 11 per cent drop in GDP for
recorded at higher income levels.
April, but that figure is likely to
be revised as more information
The savings some households becomes available.
have built up during the shutdown “Nonetheless, the March and
period could translate into extra April decreases are likely to be
spending as restrictions are eased the largest consecutive monthly
and businesses reopen, says CIBC declines on record,” the agency
senior economist Royce Mendes.
said in an online post this morning.
Similarly, the agency said first“Overall, the economy has likely quarter figures are likely to have
troughed at least for now, with larger than usual revisions in
businesses beginning to reopen,” subsequent data releases as some
he wrote in a note. “Look for the numbers had to be estimated
economic data to begin showing because they were not available on
signs of revival over the summer time.
months, even if it only represents
the low-hanging fruit of eased •	 This report by The Canadian
restrictions.”
Press was first published May
The average economist estimate 29, 2020

FEDERAL GOVERNMENT TO OFFER UP TO $500
TO SENIORS FOR ONE-TIME PANDEMIC RELIEF
•	 Levon Sevunts | english@rcinet.ca
The federal government will inject nearly
$2.5 billion into a one-time payment program
designed to help Canadian seniors feeling the
financial pain of the COVID-19 pandemic,
Prime Minister Justin Trudeau said Tuesday.
Seniors who are eligible for the Old Age
Security (OAS) pension will automatically
receive a $300 payment, and the federal ‘Uncomfortable truths’
government will send an additional $200 to The government is taking action to alleviate
seniors eligible for the Guaranteed Income some of the stress the seniors may be feeling,
Supplement (GIS), Trudeau said.
he said, adding that there is a lot more work to
be done not only to find short-term fixes, but
The federal government will also invest an long-term solutions.
additional $20 million in the New Horizons “COVID-19 has exposed some uncomfortable
for Seniors Program, which funds various truths about our society, including how we care
community projects for seniors, Trudeau said. for seniors in Canada,” Trudeau said.
“There’s no question that COVID-19 has been “We’ve seen heartbreaking tragedies in
taking its toll on seniors both emotionally and long-term care facilities and nursing homes
financially,” Trudeau said.
right across the country. Overworked staff.

Understaffed residences. Grieving families.
There are serious, underlying challenges facing
these facilities.”
While acknowledging that long-term care
facilities and nursing homes fall under
provincial jurisdiction, Trudeau said the federal
government will be there to help the provinces
find lasting solutions.
Marissa Lennox, chief policy officer at the
seniors advocacy group CARP, welcomed the
announcement but urged the government to do
more to address the retirement security crisis
caused by COVID-19.
“The one-time tax-free payments of $300 and
$200 for those who qualify for OAS and GIS,
respectively, will serve to support immediate
needs around grocery delivery and additional
prescription medication costs, but are not
solutions for beyond the short term. It’s unclear
how long this will last,” she said.
•	 With files from CBC News
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CANADA’S UNIONS CALL ON

CANADA’S INFLATION RATE
TURNED NEGATIVE IN APRIL
F O R FIRST TIME SINCE 2009

THE CANADIAN GOVERNMENT TO FIGHT TO STOP
THE ANNEXATION OF PALESTINIAN LANDS

•	 Levon Sevunts | english@rcinet.ca
The annual inflation rate in Canada
dipped into negative territory in April as
the economy came to a halt in the first full
month of the pandemic, the national statistics
agency reported Wednesday.
Statistics Canada said the consumer price
index (CPI) for April fell 0.2 per cent
compared with a year ago as gasoline prices
plunged by 39.3 per cent, the largest yearover-year decline on record.
The clothing and footwear component fell
5.9 per cent on a monthly basis in April 2020,
the largest monthly decline in that component
on record.
The overall drop was the first year-over-year
decline in the CPI since September 2009.
However, despite the overall decline in the
inflation rate, Canadians paid more for food
in April.
As consumers stocked up on toilet paper
and cleaning supplies, the prices for those
items also rose by 6 per cent and 4.6 per cent
respectively. The increase in the price for the
toilet paper was the largest on the record,
Statistics Canada reported.
Toronto-Dominion Bank economist James
Marple said the data clearly shows that
although sectors hit hard by COVID-19, such
as hotels and clothing stores, were forced to
slash prices to grab whatever customers they
could find, on the whole the numbers don’t
suggest Canada is facing long-term deflation.
“While we would caution against placing
too much emphasis on the stability in core
measures given the difficulty price collectors
had in April (and the need to extrapolate
prices for items that they could not measure),
the fact remains that outside of the most
impacted sectors, price growth remains
positive,” he said. And the biggest factor
dragging down the inflation rate was the
huge plunge in gasoline prices, which are
already showing signs of heading back up.
“With activity slowly normalizing through
May, the biggest of the price declines are
likely in the rear-view mirror,” Marple said.

•	 With files from CBC News and The
Canadian Press

•	
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violation of United Nations
Security Council Resolutions
The
Canadian
Labour 242 and 338 and the Geneva
Congress condemns the recent Convention.
unilateral move by Israel to
annex parts of Palestinian Under Israeli occupation,
territory. This move dismantles Palestinians have been forced
decades of work towards a to live under heavy restrictions
just and negotiated settlement that limit their access to work,
between Israel and Palestine.
health, housing and social
affairs.
Israel’s
new
coalition
government has announced As Israel has expanded
it will move forward with the its settlements and built
process of annexing West Bank a separation wall around
settlements and the Jordan Palestinian lands – illegal
Valley as early as July.
acts under international law –
Palestinians have been subject
The unilateral annexation to evictions and displacement,
of territory has been strictly confiscation of land, settler
prohibited under international violence and loss of access to
law since 1945 when the natural resources.
Charter of the United Nations
was adopted. Israel’s control This annexation will have
of the Palestinian territories devastating social and economic
has been denounced as illegal implications. It is expected that
under international law and in this would disconnect around

200,000 Palestinians from their
communities and livelihoods. It
will also advance the annexation
of Jerusalem and destroy the
establishment of a Palestinian
capital in the city, breaking the
territorial contiguity between
East Jerusalem and the West
Bank. This contiguity is
essential for the fabric of life
for Palestinians.
The government of Canada
must send a strong message
in opposition to the illegal
and unilateral annexation of
Palestinian lands and officially
recognize the State of Palestine,
based on the pre-1967 borders.
Canada must consider a
forceful response, including
revisiting the Canada-Israel
Free Trade Agreement and
other bilateral agreements and
the imposition of economic
sanctions against Israel.
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SUPPORT FOR SMALL BUSINESS
TENANTS AND LANDLORDS NOW AVAILABLE
Ontario commercial landlords can apply for urgent rent assistance through
Canada Emergency Commercial Rent Assistance for small businesses

FEDERAL GOVERNMENT
TO PUSH FOR 10 DAYS
O F PA I D S I C K L E AV E
FOR WORKERS: TRUDEAU
•	 Levon Sevunts | english@rcinet.ca
With the fall flu season in mind, the federal
government is discussing with the provinces
the idea of bringing in 10 days of paid sick
leave for workers, Prime Minister Justin
Trudeau said.
Speaking at his daily press conference in
Ottawa, Trudeau said the issue of beefedup paid sick leave was raised a number of
weeks ago by British Columbia Premier John
Horgan.

TORONTO — All commercial landlords in
Ontario can now apply for rental assistance
to help their small business tenants impacted
by the COVID-19 pandemic. This initiative
will keep more small businesses in operation
and more people employed as the province
gradually and safely restarts the economy.
The Ontario government, in partnership
with the federal government, has launched
the Canada Emergency Commercial Rent
Assistance (CECRA) for small businesses.
The province is committing $241 million to
the program, which will provide more than
$900 million in support for small businesses
across Ontario during this difficult time. To
find out how much rent support you may be
eligible for, visit Ontario.ca/rentassistance.
“We know that some of the necessary
measures put in place to stop the spread of
COVID-19 have created significant financial
hardships for small businesses,” said Rod
Phillips, Minister of Finance. “That›s why
we›ve partnered with the federal government
to deliver urgent rent assistance and help both
small businesses and commercial landlords
make ends meet. I encourage all commercial
landlords to take advantage of this benefit
as soon as possible in order to provide some
certainty for our small businesses.”
The CECRA for small businesses,
administered by the Canada Mortgage and
Housing Corporation (CMHC), provides
forgivable loans to eligible commercial
landlords to help cover 50 per cent of
commercial rent for tenants for the months of
April, May and June 2020. The tenant will be
responsible for covering up to 25 per cent of
rent, so that up to 75 per cent of the rent is
covered.
To receive the forgivable loan, eligible
commercial landlords will be required to enter
into a rent reduction agreement with their

impacted small business tenants for April to
June 2020, which includes committing to a
moratorium on evictions for three months.
“As Ontario›s economy gradually reopens,
we will continue to work with our federal
partners to ensure people and businesses
across the province get the support they
desperately need. We want to do everything
we can to ensure our small businesses are able
and ready to reopen their doors when the time
is right,” said Phillips.
To learn more and apply for the CECRA for
small businesses, visit the Canada Mortgage
and Housing Corporation›s (CMHC)
application portal.
QUICK FACTS
The CECRA for small businesses
is administered by the CMHC and will be
available until August 31, 2020. Support will
be retroactive to April 1, covering April, May
and June 2020.
The CECRA for small businesses
has been developed to share the cost of rent
between small business tenants, landlords
and the governments of Ontario and Canada.
Small business landlords would be asked to
forgive at least 25 per cent of the tenant›s
total rent, tenants would be asked to pay up
to 25 per cent of rent and the provincial and
federal government would share the cost of
the remaining 50 per cent.
Partnering
with
the
federal
government to deliver rent assistance builds
on the government’s actions to support
small businesses during COVID-19. As part
of Ontario’s Action Plan: Responding to
COVID-19, the first phase of the government’s
response, the province has implemented $10
billion in cash flow supports to help support
jobs and businesses through tax and other
deferrals.

Trudeau said Horgan pointed out “quite
rightly” that when the fall comes and the flu
season starts up, authorities don’t want people
who develop a sniffle to worry about having
to go to work and risk infecting others because
they can’t afford to miss work and stay home.
To prevent a second wave of the novel corona
virus pandemic wreaking havoc, “a number of
premiers” agree that Canada needs a system
to encourage people who develop symptoms
of COVID-19 to stay home for the time
necessary to get themselves tested and treated,
Trudeau said.
“These are things that will be essential in
our recovery if we are to control the spread of
COVID-19,” Trudeau said.
“The mechanisms are challenging and that’s
why we have to work with the provinces.”
The issue of bringing in 10 days of paid sick
leave for workers is also something the centreleft New Democratic Party (NDP) demanded
in exchange for supporting the plan by the
minority Liberal government to extend the
suspension of the House of Commons during
the novel corona virus pandemic.
Just moments after Trudeau announced the
ongoing negotiations with the provinces, NDP
Leader Jagmeet Singh sent out a statement
claiming victory.
“As more and more businesses are being
asked to reopen, NDP Leader Jagmeet Singh
secured two weeks of paid sick leave for every
worker in Canada by pushing the federal
government to act,” reads the statement.
“We will keep pushing the government to
make sure they deliver on this commitment
and that they work with provinces to make sick
leave for workers permanent going forward.”
•	 With files from CBC News
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COVID-19: FIRST CLINICAL TRIALS IN CANADA FOR VACCINE, APPROVED
•	 Marc Montgomery | english@rcinet.ca

pandemic virus, but modified to not cause an through several blood tests to check immune
infection in humans. He does however have one response to the vaccine. They will also record
This weekend the government announced that of the so-called “spike protiens” that enables in a diary any reaction symptoms they notice.
the government agency Health Canada has the pandemic virus to latch on to cells.
An early safe immune response could lead
approved clinical trials of a possible vaccine.
to Phase-2 beginning before the first phase is
complete. This would involve a much larger
The trials will take place at the Canadian
group, with varied ages including up to age 85
Centre for Vaccinology (CCIV) which is
and administered by a number of centres across
located in Dalhousie University, Halifax, Nova
the country.
Scotia.
With positive results from that, Phase 3 could
That lab was instrumental in a Canada-U.S.
begin by late summer or early fall. This would
cooperative effort that led to a vaccine to stop
involve testing vaccine recipients against the
the ebola epidemic.
actual virus.
There have been over 30 approvals by Health
Canada for supportive care treatements for
COVID-19 so far, but this will be the first
towards creation of a vaccine in Canada. The
lab will do follow on work with the Chinese
manufacturer CanSino Biologies which itself
has begun clinical trials. Further collaboration
will be taking place with Canada’s National
Research Council so that if the vaccine is
successful, production can begin here in
Canada.
The strain of virus used in the vaccine is called
Ad5-nCoV, a similar virus to SARS-CoV2 the

Vaccines are classed as biological drugs as
they are developed from living organisms as
opposed to chemical drugs which have fewer
If patients develop antibodies to fight the variables hence the typically longer trial period.
vaccine virus, it is hoped they would be able to Usually such trials and eventual approval can
take from five to seven years, but that could be
fight the SARS-CoV2 virus.
expedited if it was deemed by the government
to be an emergency.
Not immediate
Phase-1 of the trials will involve fewer than Latest figures from Canada show almost
100 healthy people between the ages of 18 and 77,000 cases of COVID-19 have been reported,
55 who will be given doses of the vaccine. They with almost 5,800 deaths but over 38,400
will then be followed for the next six months recoveries.

WINNIPEG RESEARCH SUGGESTS VIRUS NOT
VERY INFECTIOUS EIGHT DAYS AFTER ONSET
•	 Terry Haig | english@rcinet.ca
Canadian researchers have published a study
that suggests that COVID-19 appears to be
infectious only for the first eight days after
patients experience symptoms.
The study, published Friday in the peerreviewed journal Clinical Infectious Diseases,
is the largest of its kind and appears to confirm
recent research in Germany and China.
The researchers, from the National
Microbiology Laboratory, Cadham Provincial
Laboratory and the University of Manitoba, say
the study permits public health authorities to be
confident in the practice of requiring returning
travellers or anyone who may have been
exposed to COVID-19 to isolate at home for
two weeks–though the researchers say larger
studies were still needed.
“Isolation of COVID-19 cases in the
community is typically recommended for at
least 10 days after symptom onset. Our data
supports this approach,” the study concludes.
“These results have implications for clinical
care, infection prevention and control and public
health. These data can be used to efficiently

target case-finding efforts by better defining the
period of maximal transmission risk.”
The CBC’s Bartley Kives reports that the
study also found samples appeared to be the
most infectious three to five days after patients
first experienced COVID-19 symptoms.
Since most patients get tested around Day 6,
it becomes relatively easy to target contacttracing efforts around the most infectious
time for any given patient, according to Jared
Bullard, the associate medical director of
Cadham Provincial Laboratory and a University
of Manitoba professor, is the lead author on the
joint study.
“What this was designed to do was to really
assist our colleagues in the clinical practice.
They were making decisions about when
they felt people could be removed from extra
precautions,” Bullard told Kives.
“If somebody’s at home in the community, they
typically will be at home for 10 days after those
symptoms start, and at that point they’re free to
go out and they shouldn’t be infectious to other
people. We didn’t have the data to support that,
and in the hospital we were actually looking at

longer.”
The
study
which
involved
90
samples
from
COVID-19 positive tests in Manitoba, used
the reverse transcription polymerase chain
reaction (RT-PCR), the most common kind of
lab test used to confirm the virus that causes
COVID-19.
The PCR test can only detect nucleic acid from
the virus.
From the positive tests, researchers created
new cell cultures to see if the virus could still
grow.
They found the 26 samples that were
taken within eight days of symptom onset
demonstrated viral growth.
There was no viral growth whatsoever in
samples taken from patients more than eight
days after they became symptomatic.
Their conclusion: infectivity beyond eight
days of symptoms may be low, but more studies
using a larger sample size are needed.
•	 With files from CBC News (Bartley Kives)
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EX-MINISTERS, AMBASSADORS CALL ON TRUDEAU
TO PUSH BACK AGAINST ISRAELI ANNEXATION PLAN
Diplomats warn that (territorial conquest) in the Middle East is a program for disaster
•	 Evan Dyer/CBC
News
Four Chretien-era cabinet ministers are
among 58 former Canadian diplomats
and politicians who added their names
to a letter calling on Prime Minister
Justin Trudeau and his government to
show stronger resistance to a proposed
Israeli annexation of a large part of the
occupied West Bank.
Among the signatories are former
ambassadors to Israel who served
under both Liberal and Conservative
governments, as well as many other
diplomats who represented Canada›s
interests in the Middle East.
“We are writing to you as retired
Canadian diplomats, proud of Canada›s
historical commitment to multilateral
institutions and its reputation for
supporting the rule of law,” the letter
begins.
“As you know, Israel›s Prime Minister
Benjamin Netanyahu has announced
publicly his intention to ‹annex› in the
coming weeks a significant amount of
land that Canada, and the international
community, recognize as occupied
Palestinian Territory ...
“Territorial conquest and annexation
are
notorious
for
contributing
to fateful results: war, political
instability, economic ruin, systematic
discrimination and human suffering.”
In an email response to CBC News›
request for comment on the letter, Global
Affairs Canada spokesperson Adam
Austen said “Canada remains firmly
committed to the goal of achieving a
comprehensive, just and lasting peace
in the Middle East. We have long
maintained that peace can only be
achieved through direct negotiations
between the parties.”
He added: “Canada is very concerned
that Israel moving forward with
unilateral annexation would be
damaging to peace negotiations and
contrary to international law.
“This could lead to further insecurity
for Israelis and Palestinians at a critical
time for peace and stability in the
region.”
July deadline
Israel is currently under a unity
government formed as a compromise

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, and his wife Sara, with Prime Minister Justin Trudeau, attend
)ceremonies at the Arc de Triomphe Sunday, Nov. 11, 2018 in Paris. (Francois Mori/The Associated Press

between rivals Netanyahu and Benny
Gantz, after three elections in one year
failed to produce a governing coalition.
Netanyahu and Gantz — the alternate
prime minister and defence minister
— have developed a complex formula
to govern together despite the major
policy differences between them.
Gantz has expressed reservations
about unilateral annexation, which
also has been rejected by a large part
of Israel›s security establishment —
former military generals and senior
officers of the Shin Bet internal security
service. But he has agreed not to stand
in the way of the initiative after July
1, and Netanyahu has continued to say
that he will proceed to annex about 30
per cent of the land between Israel›s
internationally-recognized border and
the Jordan River.
Netanyahu told an Israeli newspaper
last week that he intends to proceed
with his plan despite the opposition,
saying it›s in the interests of Israel.
In their letter, the former diplomats
remind Trudeau that the acquisition of
territory through military conquest is
illegal, and that the UN Security Council
voted on eight occasions between 1967
and 2016 to forbid it in the case of the
occupied territories of the West Bank.
“We would like to urge you to publicly
acknowledge Canada›s commitment
to multilateralism and the rule of law
by issuing a statement that Canada

reaffirms its position in support of all
relevant UN resolutions ...” says the
letter.
“As you are no doubt aware, many
of our allies have already spoken out
opposing the Israeli proposal ... As
former Canadian diplomats, we urge
you to protect Canada›s good name
in the international community by
speaking loudly and clearly on this
issue.”
‹It justifies a protest›
The letter follows a statement from the
Prime Minister›s Office on annexation
that some of the former diplomats said
they found weak and non-committal.
The Trudeau government frequently
presents itself as a champion of law and
a rules-based international order.
But the letter shows that many within
Canada›s foreign policy establishment,
including former Liberals, aren›t
confident that the government will
take action to uphold international law
and UN Security Council resolutions
if Israel chooses to go ahead with the
annexation plan.
Former Liberal foreign ministers Lloyd
Axworthy and André Ouellet signed
their names to the statement. So did
Chretien-era justice minister Alan
Rock, former minister of citizenship
and immigration Sergio Marchi and
former ambassador to Israel James
Bartleman (who was also lieutenant-

governor of Ontario), as well as more
than two dozen former ambassadors.
Many of the ambassadors — such as
Michel de Salaberry, who served as
ambassador to Iran, Egypt and Jordan —
have years of experience representing
Canada in the Middle East.
John Allen was Stephen Harper›s first
ambassador to Israel, serving from 2006
to 2010. He also signed the letter. “I
think it justifies a protest,” he told CBC
News.
“Other important countries, especially
those in the European Union, have
already spoken up quite vociferously
about their opposition to annexation.
There really hasn›t been a statement
by the Canadian government, either the
prime minister or the minister of foreign
affairs.”
Allen said annexation poses a threat not
just to peace and the international rule
of law, but “also to Israel and its future
as a Jewish and democratic state.”
He said that if annexation proceeds, it
is likely to provoke the collapse of the
Palestinian Authority.
Israeli Embassy reacts
The Trump administration has given
a green light for the annexation under
a Mideast “peace plan” drawn up by
President Donald Trump›s son-in-law,
Jared Kushner.
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NETANYAHU IS NOT DEVIL NOR SACRIFICIAL
LAMB, HOWEVER A WOUNDED ANIMAL
•	Gideon Levy/Haaretz

•	 danilfineman - Gideon Levy

by half the nation; it’s uncertain that the injury
he’s wrought justifies this. This hatred displays
Benjamin Netanyahu is a wounded animal. his character and conduct – he has rightfully
That is how he must be associated to from earned a lot of it, nevertheless it additionally
right here on. He’s not a sacrificial lamb, as redounds on the individuals who hate him,
he imagines himself to be, and never Devil, whose intense fury has lengthy been suspect.
intent on destroying this nation, as individuals
who hate him declare. He’s neither Dreyfuss His speech on the courthouse simply earlier
nor a bulldozer. Between these two wild than his trial opened, and the later interview
exaggerations, his is the extra comprehensible. to Channel 20 TV, confirmed a really riled up
He’s a wounded animal. His rivals’ exaggerated individual, satisfied of his innocence, believing
epithets are risible.
that he’s a sufferer of the system whose
members he himself appointed. Maybe he even
The prime minister is a maimed animal. believes that the Holocaust survivor who was
This assertion doesn’t diminish from the delivered to his workplace to assist him is proof
egregiousness of his statements – the of his simply trigger.
incitement, the assaults on the judicial system This can be a identified phenomenon. Many
and the media, hurling accusations at one and accused folks share these emotions. Just a few
all – nevertheless it explains his conduct and will admit to themselves that they’ve sinned or
motives.
dedicated against the law.
He’s a wounded animal, persecuted, aggressive,
violent, bent on survival, with no qualms about
utilizing any accessible means, similar to any
animal that’s preventing for its life.
An indication evaluating Netanyahu to a virus
at an illustration on the day of the opening of
his trial, on Might 24, 2020.Credit score: Ohad
Ziegenberg
One shouldn’t pity him − he’s chargeable for
his state of affairs – however in view of the
ferocious assaults on him one can not however
marvel: Actually? To such an extent? Can
every little thing be hurled on the bleeding bull,
already pierced by swords embedded deep in
its flesh?
Neither the indictments nor his conduct justify
a hateful assault of those proportions. By no
means has there been a main minister so hated

The prime minister additionally has the precise
to criticize the court system, clearly with out
resorting to despicable incitement in opposition
to it. However have been his phrases “an tried
coup,” within the phrases of lawmaker Yair
Lapid and his understated language? In fact not.
Mountains of warnings and descriptions of
projected threats have been voiced in current
months relating to what we might count on.
Netanyahu wouldn’t present up for his trial,
he’d use the military to embark on a warfare
with a purpose to cancel the trial, he’d go to
a fourth election. This intimidation turned out
to be as baseless as Netanyahu’s incitement
in opposition to the courts. He confirmed up
regardless of every little thing.

Netanyahu’s story, the one which’s not over but,
could be instructed in many various methods.
One might say that he’s destroying the nation
It will have been higher had Netanyahu not and one might say that he’s preventing with all
stated what he did, actually not as statements his would possibly – which is unbelievable –
coming from a main minister. It will have been for what he believes is his justice.
finest if he’d resigned way back and devoted
his marketing campaign to his authorized One might declare that his household is
battle. Having stated that, one should admit that monstrous, avaricious and hate-ridden, and one
anybody, even an indicted prime minister, can might declare that it’s an concerned, supportive
criticize the authorized system. It’s not sacred and close-knit one. One might argue that his
and isn’t above any suspicion.
supporters are groveling sycophants and one
might argue that they stand beside him in his
I, for one, imagine that the army courtroom troublesome hour, with spectacular solidarity.
system within the occupied territories is a
rotten system, tainted and corrupt, ultra- Ultimately, Netanyahu is standing trial, and
nationalist and racist, inciting and a punisher his destiny will probably be determined there.
of innocents, completely unrelated to justice There is no such thing as a different method,
and upholding the regulation. Is voicing such regardless of all of the warnings we’ve heard
criticism prohibited? Would this be thought of right here for naught, from supporters and
an tried putsch? In any case, this method is a opponents. A wounded animal could be
component and parcel of the Israeli courtroom harmful, however it could additionally evoke
system.
some sympathy.
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THIS WILL BE THE HEAVY PRICE OF ANNEXATION FOR THE ISRAELIS

•	

Shaul Arieli - Haaretz

With the government established and the
subsiding coronavirus epidemic, and against
the backdrop of U.S. Secretary of State Mike
Pompeo’s visit and the threats of the European
Union, the issue of annexation
has again been proudly hailed as the flagship
of the new government. Most of the public,
which may not know the practical implications
of unilateral annexation on our daily lives, is not
aware of the threats embedded in such a move,
including destabilization and the almost certain
escalation in Israeli-Palestinian hostilities.
More than 60 bills and plans for annexing
territory in Area C have been brought before
the Knesset since 2016, but only three of these
included a map. I wish to analyze and assess
Prime Minister Benjamin Netanyahu’s plan
to annex the Jordan Valley, which is based on
U.S. President Donald Trump’s plan. According
to the map presented by Netanyahu, he intends
to annex 1,200 square kilometers (463 square
miles), which is 20.5 percent of the West Bank’s
area. What are the ramifications of this move for
people’s daily lives?
First of all, 23 percent of the area to be
annexed, almost 70,000 acres, is privately owned
Palestinian land. If Israel does not amend its
laws regarding the property of “absentee” land
owners, all of these Palestinians will lose their
land, which will gradually be transferred to
Israeli settlements. If Israel amends this law, as it
did with regard to East Jerusalem, it will still be
able to expropriate land for “public use,” which
in this case will be exclusively the Jewish public.
This is what happened in East Jerusalem, where
the state confiscated around 7,000 acres, mostly
under Arab ownership, and on this land built
60,000 housing units for Jews and only 1,000
units for Arabs.
Until the dispossession is enacted, Israel will
have to give the Palestinian owners access so
they can continue to cultivate their land, as is
currently happening along the “seam” between
East and West Jerusalem. This will be done by
using dozens of gates; soldiers will be deployed
to operate them.
For the sake of comparison, the land under
private Palestinian ownership in the Jordan
Valley is seven times larger than all the private
land situated to the west of the separation barrier,
which also relies on such gates. The Israel Defense
Forces is already not excelling when it comes to

responding to problems that require using these
gates, despite all the affidavits submitted to the
High Court of Justice. A Palestinian battle over
these lands will begin.
Furthermore, the map shows 12 Palestinian
villages with 13,500 inhabitants in Area B, living
on 1,050 acres. These will be annexed to Israel.
The Palestinian Authority will instantly lose its
authority and responsibility for these villages, and
all the authority it received in the Oslo Accords
will be assumed by Israel.
Israel will have to give these people resident
status, as it gives Palestinians in East Jerusalem,
followed by citizenship.. It will need to provide
all services for the villages as well. Israel is not
prepared for this at this point. Another Palestinian
battle over municipal services and transfers from
the National Insurance Institute will commence.
Thirdly, the area of Jericho (currently in Area
A) and its environs will become a Palestinian
enclave surrounded by an area that is under
Israeli sovereignty.. This enclave will cover
17,300 acres, on which 43,000 Palestinians live
in six different communities. Every exit from and
entry to the enclave will require passing through
Israeli checkpoints, and people crossing through
Israeli territory will be accompanie. Jericho, a
tourist center and the West Bank’s main area for
growing dates, will in practice be cut off from the
rest of the West Bank and will quickly decline
economically. A Palestinian battle over livelihood
will begin.

they give are but pretexts that are ungrounded in
reality.
There has been no change in the security threat
on our eastern border. Jordan is meticulously
abiding by the peace treaty with Israel, continuing
to provide Israel with quiet along the border, as
well as strategic depth up to the Iraqi border. Syria
and Iraq, which are contending with the results of
the civil war, lack a significant military capability
that threatens Israel, and they are not expected to
have one in the short and mid-term range. The
Palestinians are rigorously implementing security
coordination with Israel.

Fourthly, the annexation will add a new
124-mile-long border between the Jordan Valley
and the rest of the West Bank. This is as long as
Israel’s border with Egypt. To this another 37
miles of border around the Jericho enclave will be
added – almost the length of Israel’s border with
the Gaza Strip. In the absence of a fence, a chase
after terrorists and illegal residents will begin.
A further point is that the annexed area is
traversed by two main north-to-south routes
– Highway 90 in the valley and Highway 80
(the Alon Road) – as well as by a east-to-west
route, Highway 1, in its eastern-most stretch.
All these will be removed from the Palestinian
transportation network, which, in the absence
of alternate routes, will be concentrated on
Highway 60, on the ridge and its western slopes.
A Palestinian battle over freedom of movement
will commence.
Furthermore, West Bank residents traveling
to Jordan, if allowed by the kingdom, will pass
through territory under Israel’s sovereignty, with
all the security implications this has. Moreover,
the Dead Sea, the cliffs along its coastline and the
Ein Feshkha (Einot Tzukim) nature reserve will
be removed from areas accessible by Palestinians
for recreation and tourism. Their battle for some
air to breathe will begin.
Where does Netanyahu and his associates’
eagerness to annex come from? All the reasons

The burden on the IDF will grow substantially
and unjustifiably. The army will have to add
substantial forces to secure borders and crossings
between the valley and the rest of the West Bank,
and around the Jericho enclave. It will have to
accompany Palestinians entering Israel, operate
gates to agricultural land and secure the border
with Jordan due to a destabilization in relations
with the kingdom.

There are 28 tiny settlements in the area to be
annexed, home to 13,600 settlers. Their built-up
area is very small and they cultivate less than
20,000 acres, which they don’t own. The average
age is high because residents there are part of the
first wave of settlement in the West Bank, arriving
in the first decade that followed the Six-Day War.
Surveys show that this population would prefer
to leave if a peace deal were signed, in exchange
for fair compensation, to the dismay of the head
of the area’s regional council, who is also the
head of Yesha, the Judea and Samaria Regional
Council. Annexation won’t change their situation,
except in terms of planning and construction. But
so far, this is not what has stopped the growth of
Jewish population in the Jordan Valley, which
for 50 years has not numbered more than a few
thousand residents.

The aim of those wishing to annex is clear.
It is to annul the Oslo Accords and to foil any
chance for a two-state solution for two peoples,
in violation of international law and of treaties
Israel has signed. It’s obvious that their wish is
to displace the Palestinians eastward to Jordan at
an opportune moment, and fulfill their messianic
ultra-nationalist dreams. In the words of Naftali
Bennett, the aim is “to make Judea and Samaria
part of sovereign Israel.”
The price Israel will have to pay in the short
term for this messianic adventure, which is
feeding on a sense of intoxication with power,
will be intolerable for Israeli society. In the
long run it will destroy the Zionist vision. The
U.S. will lose the pillar supporting its Middle
Eastern policy – stability, based on peace
accords Israel signed with Egypt and with
Jordan
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GREEN PARTY REMOVES PALESTINIAN
RIGHTS DEFENDER FROM LEADERSHIP RACE
WITHOUT JUSTIFICATION
•	

Mohammed Abdullah

Yesterday, May 26, the Green Party
of Canada removed fierce class
action lawyer, Dimitri Lascaris,
from the party’s leadership race.
Dimitri has been a staunch defender
of Palestinian, Indigenous, labour,
environmental, and student rights.
Today, I received word that my
application to run in the Green
Party of Canada leadership race
has not been accepted. I have asked
the party's anonymous vetting
committee to explain its reasons for
not accepting my application.
As a Palestinian, when I heard
that Dimitri Lascaris was running
to lead the federal Green Party, I
thought it was too good to be true.
How could an actual advocate of
human rights, one who supports
Palestinian rights, and supports
the boycott of the Israeli apartheid
state, have a chance to be the leader
of a federal party? Currently, all of
the major Canadian federal party
leaders have opposed the peaceful
boycott movement by Palestinian
solidarity groups and they have
ignored or even supported Israel’s
repeated violations of international
law.
I, as a Palestinian, have been told
for too long that my support for
Palestine will destroy my future.
That I need to keep quiet, while
Zionists are “unapologetically”
bringing colonial Israeli soldiers
to our universities and expressing
themselves freely. Why is it that
Canadian supporters of Palestinian
rights are always shut down? Where
is the justice?
Unfortunately, all around the
world, this is the reality for many
supporters of the Palestinian cause.
The Israeli lobby works extremely
hard to instill fear in any opposition
towards it by working with
governments and organizations,
globally, to suppress Palestinian
voices.
The Zionist lobby, however,
has not been able to suppress Mr.
Lascaris. Mr. Lascaris has fearlessly
condemned Israeli colonialism

Dimitri Lascaris is running to be the next leader of the Green Party of Canada.
(Submitted/ Vadim Daniel Photography ) CBC

in the Canadian public. He has
disrupted Canadian ministers and
Canadian Prime Minister, Justin
Trudeau, expressing his outrage
to the shooting of PalestinianCanadian medic, Tarek Loubani,
who was shot by Israeli snipers
in Gaza in 2018. When Dimitri
Lascaris ran in the Green Party
of Canada’s leadership race,
I immediately began telling
everybody that I knew to register
as a member of the federal Greens.
I must note that I was never even
a supporter of the Greens prior to
Mr. Lascaris’ run, but as a young
person, there was finally a potential
leader I could be excited about.
Should the Green Party of Canada
go through with their unjust
decision to deny Mr. Lascaris from
running in its Leadership race this
fall, it will not only lose the support
of many of its own members, but it
will lose many potential members.
Mr. Lascaris is a very intelligent,
strong, and likeable person
who could attract the interest of
many Canadians who have been
disenfranchised by the Canadian
left.
Mr. Lascaris has not received any
justification as to why the party
is denying him the right to run in
the race, although many, including
myself, are suspecting that the Green
elite, which has recently adopted
the slogan of “not left, not right,
but forward”, is not interested in
providing space for an ecosocialist
candidate who relentlessly stands

with the Palestinian people and
other oppressed groups, regardless
of the potential opposition against
his views.
Mr. Lascaris is currently appealing
the Green Party’s decision to remove
him from the race. I and many
others will support him through this
process and afterwards. I hope Mr.
Lascaris’ appeal is successful and
that the party will allow democracy
to unfold.
Today, I received word that my
application to run in the Green
Party of Canada leadership race
has not been accepted. I have asked
the party's anonymous vetting
committee to explain its reasons for
not accepting my application.
I have appealed the decision of the
Green Party’s leadership vetting
committee. The appeal process will
take seven days. Please stay tuned.
This is but one more challenge
on our long journey toward
environmental and social justice.
Mr. Lascaris, throughout his race,
has given me the strength to speak
out against Israel’s human rights
abuses. I know now that I can
support Palestinian human rights
and maybe one day, run for a federal
party in Canada. This shameful
decision by the Greens will only
motivate me further to advance the
Palestinian cause. It is only a matter
of time before the tides change and
Palestinian voices are heard loud
and clear in Canadian politics.
Justice is on our side.
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THANK YOU CAREGIVERS AND FRONT-LINE WORKERS
LINDSAY MATHYSSEN
MP-LONDON-FANSHAWE
I want to personally thank health
care workers and the massive
sacrifices they have made throughout
the COVID-19 Pandemic.
Those working in health care are
literally put their lives on the line to
take care of others and take care of
our families.
Our
community
has
been
impacted directly by the COVID-19
pandemic. Brian Beattie, 57,
was one of two local health-care
workers to succumb to the virus,

just as Canadians celebrate national my thanks and appreciation, I am
nurses’ week.
committed to fighting for a health
care system the protects workers
The second, a woman who worked and the millions of Canadians that
as a personal support worker for depend on these services daily.
the Sisters of St. Joseph. We must I also want to acknowledge all the
keep them and their families in our efforts of the Muslim community for
thoughts.
stepping up to protect and support
those facing economic barriers and
Canadians are rightfully proud of those at higher risk.
our health care system, but we need Your support in providing hygiene
to make sure health care workers kits to shelters and families across
have what they need to stay safe.
Canada, as well as financial
We also need to do more to make assistance to those living below the
sure the protections are in place for poverty line, is highly appreciated
those in our care system. Beyond by all Canadians.

PEGGY SATTLER
MPP-LONDON WEST
To all the healthcare workers who have
worked so hard to keep our community
safe, thank you.

TERENCE
KERNAGHAN
MPP - LONDON
NORTH CENTRE

between, our health care
workers have done an
extraordinary job since
the beginning of this
emergency.
London is known for
its quality health care
professionals and we are
so fortunate to have them
working at all hours of
the day to protect us.

Thank you to all the
incredible health care
heroes in London. You
deserve
our
utmost
respect and appreciation
for fighting on the front
lines of the coronavirus
our
frontline
pandemic. From long- But
term
care
facilities workers deserve more
to hospital kitchens than just our thanks.
and
everything
in We need to make sure

We are forever grateful to you for
risking your own health and the health
of your families to serve on the front
lines of the fight against COVID-19.
You have been there for us and we will
be there for you, pushing for the PPE
you need and the compensation you
deserve.

health care workers have
enough PPE and supplies
to do their jobs safely. No
worker should go to their
job feeling unsafe.

heart, thank you to our
health care heroes for
keeping London safe and
healthy throughout this
pandemic.

As the MPP for London All the best,
North Centre, I'm also
fighting
to
expand
pandemic pay to
all
health care workers,
regardless of where they
work, to thank them for
putting their health and
safety at risk every day.
From the bottom of my

THANK YOU FROM ALL OF US

LON EELEY
OWNER OF ROBINSON MITSUBISHI

We cannot believe how much dedication and effort
that all of our health care workers have endured
recently. Their efforts, patience, and above all
their care of our citizens has not gone unnoticed.
We cannot stress how much appreciation and love
we have for all of them. Without their compassion
and hard work we could have lost more Londoners
in our community.
All of the first responders have put community
above family and we here at Robinson Mitusbishi
want to thank all of them for their hard work.

DR. MUNIR ELKASSEM
In the Quran, the Almighty
instructs us not to ignore
favours dealt to us by others
(2:237).
Maintaining that spirit I
want to acknowledge the
unimaginable favours dealt
to the entire community
by frontline workers such
as physicians, nurses, and
others.
While all of us continue to
fight COVID 19 from the
comfort of our homes, they
are risking their own lives
with courage and selfless
dedication.
On behalf of the family
of the Islamic Center
of Southwest Ontario, I
extend my heartfelt wishes
that Allah will keep them
safe as we continue to battle
this pandemic.
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COVID-19 DEATHS: CALLS FOR GOVERNMENT
TO TAKE CONTROL OF LONG TERM CARE HOMES
•	 Marc Montgomery | english@
rcinet.ca
The latest figures show there
have been just under 6,500 deaths
in Canada attributed to the SARSCoV2 virus.
The vast majority of them
however have been primarily
among the elderly and others
needing constant attention in
long term care homes with recent
estimates as high as 82 per cent of
the COVID-19 deaths occurring
there.

facilities.
Regulation of such facilities
comes
under
provincial
jurisdiction with no national
standards or oversight of these
facilities, most of which are
privately run.
A new poll by the non-profit
Angus Reid Institute now shows
that a clear majority of Canadians
think the situation should change.
The poll shows that 66 per
cent of Canadians feel that the
government should take over
such operations.

In Quebec which has had a very
The statistics have exposed high rate of deaths in long term
the less than ideal conditions of care, and where the military had
care provided in several of these to be called in to help, federal

intervention in provincial politics
is always discouraged and viewed
badly. Some 270 facilities have
been affected with over 2000
deaths. Premier Francois Legault
has said there’s no need for the
federal government to take over,
but in this case nearly four in five
(77%) Quebeckers think it would
be a good move.
Canada’s
most
populous
province, Ontario has also been
hard hit with some 1,800 deaths
in long term care homes.
An analysis by the Toronto Star
news says residents of for-profit
care homes are twice as likely
to catch the virus and die when
compared to those in not-forprofit care homes.

A study by the International
Long Term Care Policy Network
this month showed among 14
countries, including Germany
and France, that Canada had the
highest rate of death in these
institutions. The study did not
include the U.S., the U.K., or Italy
as data is not collected in a similar
way.
Jagmeet Singh, leader of
the federal opposition
New
Democratic Party, has already
called for the nationalisation of
long term care homes. On May
12, federal health minister Patty
Hajdu said the government was
open to move “from a place of
guidelines to a place of standards”
for long term care homes.

HAS WAR BEEN DECLARED ON THE ELDERLY?
•	 Commentary

Republican candidates, the plague means less
chance of a Donald Trump presidential re•	 By Gerry Bowler
election.
These attitudes aren’t simply the product of
The Great Plague of 2020 has revealed some a society making desperate calculations about
interesting things about Western society’s triage in a health-care emergency. They reveal
attitudes toward old people.
a genuine hostility on the part of the young
In Italy, the shortage of medical equipment toward the old, especially the baby boomer
to treat patients suffering from COVID-19 led generation.
hospitals to sometimes rule that people over
the age of 60 couldn’t be fully treated. That
was essentially a death sentence for some
pensioners.
In England and Wales, some care homes
reportedly issued blanket do-not-resuscitate
orders for their elderly clients. There have also
been reports that doctors have refused to visit
seniors’ residences where the virus has struck
and have denied them admittance to hospitals.
In Canada, the fate of elders dying untended
by the dozens in care homes is front-page news.
It’s not just that this crisis suggests that the
elderly are little valued in comparison to other
segments of the population. It’s that, for some Children of the 1945-to-1965 baby boom,
people, the way the pandemic kills off the aged the largest age cohort in history, are blamed
is a positive blessing.
for ruining the economy, selfishly hogging all
the good jobs and posing a threat to funding
Said one Twitter contributor: “Coronavirus is of government programs. This animosity will
killing pretty much just old people. It sounds shape public policy for years to come.
like Earth is getting revenge for them destroying We see this not just among lack-wits on social
literally the entire planet and not caring about media, but in the thinking of some people in
it.”
high places.
Others pointed out gleefully that since the Late in the last century, Richard Lamm, the
American elderly vote disproportionately for governor of Colorado, made a speech in which

he spoke of a “duty to die.” He said, “We’ve
got a duty to die and get out of the way with
all of our machines and artificial hearts and
everything else like that and let the other
society, our kids, build a reasonable life.”
This sentiment is echoed by Ezekiel Emanuel,
a doctor and medical ethicist. He has claimed
that life after the age of 75 wasn’t worth living.
By that age, he said, “creativity, originality, and
productivity are pretty much gone for the vast,
vast majority of us.”
Such perspectives reduce the value of human
life to a matter of money: the old aren’t making
big bucks anymore and it costs plenty to keep
them alive, so don’t save them in a crisis. Just
encourage them to get off the bus early.
The liberalization of medically-assisted death
laws will add heat to this generational warfare.
As the number of boomers entering retirement
age swells, there will be more calls for the old
not to selfishly cling to life.
Social pressure on the old will increase. It will
soon be seen as bad manners to live into your
80s, a waste of resources and a drain on the
young.
After that, it will be just a short step to an
arbitrary, mandatory – but doubtless humane –
end at the hands of a government department.
•	 Gerry Bowler is a senior fellow at the
Frontier Centre for Public Policy.
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