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تفـاصيل برنـامج اآلبـاء واألجـداد 2021
وزارة الهـجرة تنظـم يانصي ًبـا لدعـوة حـوالي  30.000لرعـاية آبـائهم وأجدادهـم للهجرة إلى كـندا
•الكسندرا ميكوس وكريم العسال
وزارة الهجرة
اعلنت وزارة الهجرة عن يانصيب ()PGP
برنامج اآلباء واألجداد مرة أخرى.
واوضحت الوزارة انه سيتم إجراء القرعة في
األسبوع الذي يبدأ في  20سبتمبر  ،2021وبعد
ذلك سيتم إرسال الدعوات على مدار أسبوعين
وسيكون أمام المدعوين  60يو ًما لتقديم طلبات
الكفالة إلى الحكومة الكندية.
كشف وزير الهجرة ماركو مينديسينو عن
التفاصيل خطة  PGP 2021في مؤتمر صحفي
عقد في مدينة سوري  -بريتيش كولومبيا.
ستجذب دائرة الهجرة والالجئين والمواطنة
الكندية  30ألف مرشح كانوا قد أبدوا اهتماما في
السابق باستمارة الرعاية بين أكتوبر ونوفمبر
 2020خالل موعد قبول برنامج  PGPفي العام
الماضي.
خالل تلك الفترة القصيرة في الخريف الماضي،
تمكن المواطنون الكنديون والمقيمون الدائمون
المؤهلون من إكمال نموذج طلب عبر اإلنترنت
إلبالغ وزارة الهجرة  IRCCبأنهم مهتمون
برعاية والديهم وأجدادهم للحصول على وضع
اإلقامة الدائمة الكندية.
بعد ذلك ،اختار قسم الهجرة عشوائيا ً 10000
كافل محتمل في كانون الثاني (يناير) .2021
وقالت دائرة الهجرة والجنسية الكندية ()IRCC
أنه سيتم دعوة  30،000متقدم إضافي في وقت
الحق من العام ،باستخدام عملية اليانصيب نفسها
مرة أخرى .أولئك الذين أعربوا عن اهتمامهم
بالكفالة في عام  ،2020ولكن لم تتم دعوتهم
للتقديم ،يمكن اعتبارهم في سحب يانصيب
 PGP 2021القادم.
تشجع وزارة الهجرة بشدة المرشحين على
التأكد من أن المعلومات التي قدموها على موقع
الوزارة في الخريف الماضي ال تزال محدثة،
بما في ذلك تفاصيل االتصال الخاصة بهم.
يسمح برنامج  PGPللمواطنين الكنديين
والمقيمين الدائمين بكفالة ورعاية آبائهم
وأجدادهم للهجرة إلى كندا .يُمنح اآلباء واألجداد
الذين تمت الموافقة عليهم بموجب هذا البرنامج
إقامة دائمة ،وقد يتقدمون الحقًا للحصول على
الجنسية الكندية.

عوامل األهلية الرئيسية لبرنامج رعاية اآلباء
واألجداد
يجب على األفراد الذين يرغبون في إحضار
آبائهم أو أجدادهم إلى كندا بموجب برنامج PGP
المطلوب استيفاء معايير األهلية للبرنامج.
يجب أن يكون عمر المتقدمين لرعاية برنامج
 PGPثمانية عشر عا ًما أو أكثر ،ومواطنين
كنديين ،أو مقيمين دائمين ،أو من المواطنين
األصليين ،ولديهم اإلمكانيات والوسائل لدعم
أفراد األسرة الذين يقومون برعايتهم.
ضا إثبات أن لديهم دخلاً
يجب على الكفالء أي ً
كافيًا لدعم جميع أفراد األسرة الذين سيكونون
مسؤولين ماليًا عنهم ،بما في ذلك أنفسهم ،بمجرد
أن يصبحوا كافلي رعاية .لذلك يتم تشجيع جميع
المتقدمين على التحقق من مقدار األموال التي
سيحتاجون إليها لدعم عدد األشخاص الذين
سيكونون مسؤولين عنهم ماليًا قبل تقديم طلب
إلى .PGP
الحد األدنى للدخل الضروري ( )MNIهو

عامل األهلية الرئيس لبرنامج  .PGPوستقوم
الوزارة بتقييم  MNIلكل راع للسنوات
الضريبية  2020و  2019و  .2018يجب
تقديم هذا الدليل على الدخل الضروري فقط
بعد التعبير عن االهتمام بالرعاية عبر النموذج
عبر اإلنترنت .ومع ذلك ،فإن المتقدمين الذين
تم اختيارهم ودعوتهم للتقديم والذين ال يستوفون
متطلبات  MNIسيرون طلباتهم مرفوضة.
نظرا لوباء كورونا ،ستقوم وزارة الهجرة
ً
بتقييم  MNIالخاص بالمتقدم فقط للسنة
الضريبية  ،2020ولكنها لن تقيم  MNIالمعتاد
باإلضافة إلى  30في المائة .باإلضافة إلى ذلك،
يمكن لمقدمي الطلبات احتساب مزايا تأمين
العمل ( )EIومزايا االستجابة للطوارئ الكندية
( )CERBتجاه  MNIللعام الضريبي لعام
.2020
يجب على الكفالء المقيمين خارج مقاطعة
كيبيك الكندية الذين تمت دعوتهم للتقديم
وشركائهم في التوقيع (إن وجد) تقديم إخطارات
التقييم من وكالة اإليرادات الكندية ( )CRAلكل

من السنوات الضريبية الثالث المذكورة أعاله.
بدالً من متطلبات الدخل لمدة ثالث سنوات
المحددة لبقية كندا ،تطلب كيبيك أن يثبت كفالء
الرعاية المحتملون والشريك في التوقيع (إن
وجد) أن لديهم موارد مالية كافية متاحة لهم في
األشهر الـ  12الماضية لدعم وحدة أسرهم .
األفراد الذين يرغبون في رعاية أحد الوالدين
أو األجداد والذين يعيشون في كيبيك يتم تقييم
دخلهم من قبل وزارة الهجرة في كيبيك ،بنا ًء
على متطلبات الدخل في المقاطعة.
تطلب كل من وزارة الهجرة  IRCCوحكومة
كيبيك تعهدًا موقعًا من الكفالء المهتمين .يحدد
هذا التعهد المدة التي سيكون فيها الكفيل مسؤوالً
ماليا ً عن أفراد األسرة الذين يقومون برعايتهم
من الوقت الذي يصبحون فيه مقيمين دائمين في
كندا.
مدة التعهد لآلباء واألجداد هي  20عا ًما
للمقيمين في جميع المقاطعات الكندية باستثناء
كيبيك .بالنسبة للمقيمين في كيبيك ،فإن مدة هذا
االلتزام هي  10سنوات.
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زيادة بقايا مبيد األعشاب
وزير الهجرة والالجئين والمواطنة
اطالق ً
ً
برنامج
مخصص لالجئين المدافعين عن حقوق اإلنسان غلـيفــوســـــات يقلــق
أوتاوا – اكدت كندا إن عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان ضروري خبــراء الصحـّة و األطبّــــاء

لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان للناس في جميع أنحاء العالم .في كثير
من األحيان ،يعرضون حياتهم للخطر للتنديد بالظلم ومحاسبة األقوياء.
واشار اعالن لوزير الهجرة ان لبلدنا تقليد طويل وفخور في توفير
الحماية ألولئك المعرضين للخطر.
واوضح االعالن ان كندا ،كقائدة عالمية ،رحبت بما يقرب من ثلث
جميع الالجئين المعاد توطينهم من جميع أنحاء العالم في عام .2020
وضمن هذا االطارأعلن ماركو إي إل مينديسينو ،وزير الهجرة
والالجئين والمواطنة ،عن إطالق برنامج مخصص لالجئين لتوفير
مالذ آمن للمدافعين عن حقوق اإلنسان المعرضين للخطر الذين يفرون
من االضطهاد في وطنهم.

صا ودائ ًما
وستصبح كندا واحدة من أوائل الدول التي تقدم
مسارا مخص ً
ً
للمدافعين عن حقوق اإلنسان ،وستقوم بإعادة توطين ما يصل إلى 250
من المدافعين عن حقوق اإلنسان سنويًا ،مع أفراد أسرهم ،من خالل
برنامج مساعدة الالجئين الحكومي.
ستعمل حكومة كندا مع مدافعي وحماة خط الدفاع األول ،جنبًا إلى
جنب مع شركاء كنديين ودوليين آخرين ،بما في ذلك وكالة األمم المتحدة
لالجئين ،لتحديد المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون مخاطر
أمنية ويحتاجون إلى إعادة التوطين ،وإيجاد حلول للمدافعين عن حقوق
ً
صا
اإلنسان الذين يحتاجون إلى الحماية .وسيشمل ذلك
تركيزا خا ً
على األشخاص المعرضين لمخاطر متزايدة ،مثل النساء والصحفيين
والمدافعين عن حقوق اإلنسان والمثليين .
دعا الخبراء والدعاة الدوليون إلى اتخاذ تدابير حماية مخصصة
للمدافعين عن حقوق اإلنسان .ومع هذا اإلعالن ،تساعد كندا في توفير
المزيد من الخيارات للمدافعين عن حقوق اإلنسان الذين يحتاجون إلى
الحماية حتى يكون لديهم طريق إلى اإلقامة الدائمة عندما ال يستطيعون
العودة إلى ديارهم.
المدافعون عن حقوق اإلنسان هم األشخاص الذين ،بمفردهم أو
باالشتراك مع آخرين ،بال عنف يسعون جاهدين لحماية وإعمال حقوق
اإلنسان والحريات األساسية على الصعيدين الوطني أو الدولي.
يواجه المدافعون عن حقوق اإلنسان االضطهاد على أيدي الجهات
الحكومية وغير الحكومية ،بما في ذلك االعتقال التعسفي واالحتجاز
والتهديدات والتعذيب واالختفاء القسري واالغتيال.
في عام  ،2019أطلقت كندا مبادئ توجيهية جديدة بشأن دعم المدافعين
عن حقوق اإلنسان تسمى "أصوات في خطر".
كجزء من خطة مستويات الهجرة  ، 2022-2020تمت إضافة 250
مكانًا إضافيًا لالجئين بمساعدة الحكومة  ،بد ًءا من عام  ، 2021لدعم
القبول بموجب هذا التيار.

خبراء يحذّرون من مخاطر بقايا مبيد األعشاب غليفوسات على الصحّة
الصورةGRACIEUSETÉ/NINA NEWINGTON :

•توماس جيربيت
أعرب عدد من األطبّاء و الخبراء
عن مخاوفهم حيال عزم السلطات
الكنديّة زيادة كميّة بقايا مبيد األعشاب
غليفوسات في األطعمة.
ونشرت وزارة الصحّة على موقعها
اإللكتروني  ،إشعارا استشاريّا بشأن
الحدود القصوى المقترحة حول بقايا
الغليفوسات في بعض األطعمة،
بطريقة تسمح باستيراد األطعمة التي
تحوي هذه البقايا وشرائها.
وقد وافقت وزارة الصحّة على مبيد
األعشاب غليفوسات في بعض األطعمة
كما يفيد به موقع وزارة الصحّة.
وأعربت ماريز بوشار أستاذة الصحّة
العا ّمة في جامعة مونتريال ،عن
دهشتها واستغرابها ِلقرار الحكومة
الفدراليّة السماح بمضاعفة بقايا
مرات في الحبوب
الغليفوسات ثالث ّ
والبقوليّات المستهلكة في كندا.
ومن الصعب حسب قولها ،تبرير هذه
الزيادة في وقت تنصح وزارة الصحّة
الكنديّين باستهالك كميّات أكبر من
البروتينات النباتيّة.

ّ
وموزعوها
ويقول مصنّعو المبيدات
ّ
إن الحدود الجديدة التي وضعتها وزارة
الصحّة الكنديّة هي أدنى بكثير من
الكميّة التي يمكن أن تُش ّكل خطرا على
صحّة اإلنسان.
وتقول وزارة الصحّة من جهتها ّ
إن
هذه الحدود الجديدة لن تش ّكل مخاطر
غير مقبولة.
ّ
لكن أستاذة علم الصحّة ماري بوشار
ترى ّ
أن البيانات المتوفّرة لدينا ال تسمح
بتأكيد ذلك.
وليسن هناك دراسات تفيد بعدم وجود
تأثير لمبيد األعشاب غليفوسات على
صحّة اإلنسان قالت ماريز بوشار.
وزارة الصحّة تستخدم دراسات
المصنّعين بصورة أساسيّة:
وتقول كلوديل بتران ديروزييه،
رئيسة فرع كيبيك في الجمعيّة الكنديّة
لألطبّاء من أجل البيئة  ،إنّها استغربت
التصريحات المطمئِنة الصادرة عن
وزارة الصحّة الكنديّة.
وتضيف ّ
أن معظم الدراسات جرت
على الحيوانات على المدى القصير،
ولم يؤخَذ مأمول العمر بعين االعتبار.

وتضيف ّ
أن األطفال يتناولون الحبوب
اعتبارا من الشهر السادس من العمر،
و نتناولها طوال العمر ،وليس ما يؤ ّكد
حتّى اآلن عدم وجود مخاطر على
الصحّة على المدى البعيد.
وتبرر وزارة الصحّة زيادة المعدّالت
ّ
الحاليّة لبقايا الغليفوسات في األطعمة،
محولة بمعدّالت أعلى
باستيراد أطعمة ّ
من تلك الموجودة حاليّا في كندا.
وتقول إرين اوهارا المتحدّثة باسم
مجموعة الضغط كروب اليف
 CropLifeالتي تمثّل مصنّعي
المبيداتّ ،
إن فحوص معدّالت البقايا
منتظمة، ،
بصورة
تجري
القصوى
ِ
وتجري بناء على طلب المراجع التي
توافق على المنتج.
وارتفع استخدام مبيد األعشاب
صة
غليفوسات قبل الحصاد بصورة خا ّ
في الغرب الكندي ،ما من شأنه أن
يترك المزيد من البقايا على الحبوب
والبقاليّات.
•(راديو كندا /ترجمة و إعداد مي
أبو صعب)
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كندا في قائمة أفضل دول مجموعة العشرين من حيث مع ّدل التطعيم
•صوفي هيلين لوبوف
تقدّمت حملة التطعيم ضدّ فيروس كورونا
المستجدّ في كندا بعد بداية بطيئة ،وبعد أن كانت
البالد في مرتبة متخلّفة مقارنة بعدد من الدول،
من بينها الواليات المتّحدة وبريطانيا.
وباتت كندا تح ّل في قائمة أفضل دول مجموعة
العشرين من حيث نسبة عدد الحاصلين على
اللّقاح ِلعدد الس ّكان.
وتم ّكنت كندا من تطعيم  51،5بالمئة من الس ّكان
بالكامل ،بمعنى أنّهم حصلوا على جرعت َي اللّقاح
المضادّ ِلكوفيد ،19-لتصبح من بين  15دولة
أكملت تطعيم  50بالمئة من س ّكانها.
وتض ّم القائمة أيضا بريطانيا وإسبانيا وجزيرة
مالطة ودولة اإلمارات والبحرين وقطر وشيلي
وإسرائيل ومنغوليا وهنغاريا و إيسلندا وجزر
سيشل وجزيرة سانت مارتن.
وحلّت كندا أيضا بين  7دول تم ّكنت من إعطاء
أكثر من  70بالمئة من س ّكانها الجرعة األولى
من اللّقاح  ،وتجاوزت على هذا الصعيد كلاّ من
بريطانيا والواليات المتّحدة وإسرائيل.
وتقول إيف دوبيه أستاذة األنثروبولوجيا في
جامعة الفال والباحثة في المعهد الوطني للصحّة
العا ّمة في كيبيكّ ،
إن كندا واجهت في البداية
مشاكل في التموين وفي الحصول على كميّات
كافية من اللّقاحات.
التطور الذي حقّقته كندا قدرات األنظمة
وأظهر
ّ
العا ّمة على التعبئة وتوفير الموارد.
وتابعت دوبيه مشيرة إلى الخبرة التي اكتسبتها
كندا في تطوير استرااتيجيّات تطعيم شاملة
خالل أزمة فيروس أتش 1أن 1في عام .2009
وأوضحت دوبيه ،التي تتابع القضايا الثقافيّة
واالجتماعيّة واإلثنيّة المتعلّقة باألمراض
المعديةّ ،
أن حملة التطعيم بدأت في كندا خالل
الموجة الثانية من الجائحة خريف العام .2020
وأضافت ّ
أن ارتفاع عدد اإلصابات يدفع بعدد
ّ
أكبر من األشخاص نحو تلقّي اللقاح،خالفا ِلما
يحصل عندما يتراجع عدد اإلصابات.
وحصل أكثر من  70بالمئة من الكنديّين على
اللّقاح ،في حين تبلغ النسبة  55،76بالمئة في
الواليات المتّحدة .
وتعزو دوبيه السبب إلى تردّد عدد كبير من
األميركيّين في تلقّي اللّقاح ،وتتحدّث عن جيوب
مقاومة ،مشيرة إلى الربط بين النظرة السياسيّة
وقبول اللّقاح ،وهي كلّها قضايا غير موجودة في
كندا حسب قول أستاذة األنثروبولوجيا في جامعة
الفال والباحثة في المعهد الوطني للصحّة العا ّمة
في كيبيك إيف دوبيه.
وسبق أن قال د .أنتوني فاوتشي ،كبير
المستشارين الطبيّين للرئيس األميركي جو
بايدن ،األسبوع الماضي في حديث إلى سي
أن أنّ ،
إن أداء كندا أفضل من أداء الواليات
المتّحدة ،ليس ألنّنا نبذل جهدا أق ّل كما قال.
وأضاف مشيرا إلى عدم وجود انقسام في كندا،
وأشخاص ال يريدون الحصول على اللّقاح ،
بسبب اإليديولوجيّة واإلقناع السياسي.
ّ
لكن كندا ليست في منأى عن االعتبارات
السياسيّة والفوارق بين منطقة وأخرى بشأن

تقدّمت حملة التطعيم ض ّد كوفيد 19-بعد بداية بطيئة في كندا
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / NATHAN DENETTE :

تلقّى  51،5بالمئة من الكنديّين جرعتَي اللّقاح المضا ّد لِكوفيد19-
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / GRAHAM HUGHES :

مستمرة في كندا بوتيرة متفاوتة بين مقاطعة وأخرى
حملة التطعيم
ّ
الصورةCBC / BEN NELMS :

اللّقاح.
وأفاد استطالع أجرته مؤسّسة أنغوس ريد
منتصف الشهر الجاري ّ
أن  9بالمئة من س ّكان
كيبيك و أونتاريو ال يريدون تلقّي اللّقاح أو
يتردّدون بشأنه.
وتفيد بيانات راديو كندا ،القسم الفرنسي في
هيئة اإلذاعة الكنديّة ،أن نسبة الكنديّين الذين
حصلوا على الجرعة األولى من اللّقاح متفاوتة
بين مقاطعة وأخرى.
وبلغت النسبة  63،5بالمئة في ألبرتا ،و 63،6
سسكتشوان ،و 72بالمئة في كيبيك و
بالمئة في َ
 74بالمئة في نوفا سكوشا.

وتم ّكنت كندا من إعطاء  46مليون جرعة من
اللّقاح حسب بيانات راديو كندا.
وتُعرب إيف دوبيه أستاذة األنثروبولوجيا في
جامعة الفال والباحثة في المعهد الوطني للصحّة
العا ّمة في كيبيك ،عن ارتياحها لهذه النتائجّ ،
لكن
حملة التطعيم حسب رأيها ،أشبه بماراثون.
والكيلومترات األخيرة أصعب بكثير من
األولى ،ومن المحتمل أن تتباطأ حملة التطعيم
في كندا على غرار ما حصل في دول أخرى.
•(راديو كندا /ترجمة و إعداد مي أبو
صعب)
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أوتاوا تعلن إجالء آالف المقاِولين األفغان وعائالتهم إلى كندا
•كندا RCI :

•كندا RCI :
تسعى هيئة اإلذاعة الكنديّة بقسميها
اإلنجليزي والفرنسي  ،سي بي سي
وراديو كندا ،للحصول على أكبر قدر من
ي مجهول
المعلومات بشأن مرض عصب ّ
يصيب عددا من أبناء منطقة شبه جزيرة
أكاديا و شالور في الشرق الكندي
ووجّهت اإلذاعة  50ألف بطاقة بريديّة
إلى أبناء هذه المنطقة الواقعة في شمال
شرق نيو برنزويك ،لجمع المعلومات
حول المرض الذي أصاب  48شخصا
على األقلّ ،وتسبّب بوفاة  6أشخاص حتّى
اآلن في المقاطعة.
ويعاني المصابون عددا من األعراض،
من بينها اضطراب الذاكرة وتشنّج
العضالت وآالم في الذراع والساق،
ومشاكل في التوازن والنظر ،وهلوسة في
بعض األحيان ،وفقدان الوزن وتغيّرات في
السلوك.
وتجهل السلطات الصحيّة حتّى اآلن
أسباب هذه األعراض ،وتتحدّث عن
احتمال وجود أسباب بيئيّة وراءها.
وتُجري السلطات الصحيّة في
نيوبرنزويك دراسة لألوضاع حسب ما
قالت وزيرة الصحّة المحليّة دوروتي
شيبارد ،التي أوضحت في مؤتمر صحفي
أنّها سوف تتلقّى المزيد من المعلومات
عندما تنتهي الدراسة.
في غضون ذلك ،وبعد أن استمعت هيئة
اإلذاعة الكنديّة إلى المخاوف التي تساور
أبناء هذه المنطقة ،رأت أنّه من المه ّم
مواصلة التحقيق في ما يجري وفي كيفيّة
تعاطي حكومة المقاطعة مع هذه المسألة.
وال تُجري اإلذاعة تحقيقا طبّيا ،و إنّما
تعمل على عرض الوقائع و توثيق الحاالت
تمر بها العائالت المتأثّرة بهذا المرض
التي ّ
ي.
العصب ّ
ووضعت اإلذاعة عنوان بريد إلكتروني
بتصرف المصابين بالمرض و
ورقم هاتف
ّ
َ
ّ
أفراد عائالتهم وكل من يرغب في الحصول
على معلومات حول الخطوات التي تتّخذها
 ،والتواصل مع فريق الصحفيّين العاملين
الملف.
على هذا
ّ
•(راديو كندا /ترجمة و إعداد مي
أبو صعب)

أعلنت الحكومة الكنديّة عزمها على إجالء
آالف المترجمين والمقاولين األفغان وسواهم
من األشخاص العاملين في مختلف المجاالت،
انتشارها
القوات الكنديّة خالل
الذين ساعدوا ّ
ِ
في أفغانستان.
وقررت الحكومة الكنديّة استقبالهم مع
ّ
عائالتهم ،خوفا على سالمتهم واحتمال
تعرضهم للخطر من قبل حركة طالبان.
ّ
وأعلن وزير الهجرة ماركو منديتشينو ووزير
الدفاع هارجيت سجان ووزير الخارجيّة مارك
غارنو عن برنامج خاص من أجل "حماية و
إقامة الرعايا األفغان الذين ساهموا إلى حدّ
كبير في جهود كندا في أفغانستان.

وزير الهجرة ماركو منديتشينو أعلن عن برنامج خاصّ الستقبال آالف األفغان وعائالتهم في كندا
الصورةRADIO-CANADA :

ويقضي البرنامج الخاص بمساعدة آالف
األفغان الذين عملوا منذ  20عاما على
مساعدة كندا ،في مختلف قطاعات األنشطة،
والمعرضين حاليّا للخطر بسبب عم ِلهم.
ّ
الخاص المترجمين والطهاة
ويشمل البرنامج
ّ
والحراس
و السائقين وع ّمال التنظيف والبناء
ّ
ّ
والموظفين المحليّين في السفارة الكنديّة وأفراد
عائالتهم.
وعمل العديد من المترجمين األفغان مع
الجنود الكنديّين ،وساعدوهم على التواصل مع
القادة المحليّين وترجمة الحديث معهم وبناء
الثقة على األرض.
ّ
للتهديد،
ضون
يتعر
هم
ن
إ
المترجمون
ويقول
ّ
قررت كندا إجالء العيد من المترجمين والمقاولين األفغان الذين عملوا مع الجنود الكنديّين لدى انتشرهم في أفغانستان
ّ
الصورةANJA NIEDRINGHAUS :
وينظر إليهم البعض في بلدهم على أنّهم
خونة ،ويتلقّون تهديدات بالموت عبر الهاتف،
ّ
وتهديدات بِالتشويه مو ّجهة لهم ولأِ فراد وكل األشخاص الذين يساعدوننا على بالحكومة الكنديّة والمدّة التي استغرقتها .
األرض ،في أولويّاتنا قال وزير الخارجيّة
عائالتهم.
ّ
مارك غارنو.
وفي عام  ،2009منحت كندا حق اللجوء إلى
ّ
على
إن
سجان
هارجيت
الدفاع
إن حياة وقال وزير
ي وعائالتهم ،في إطار
أفغان
مترجم
800
نحو
وقال وزير الهجرة ماركو منديتشينو ّ
ّ
ّ
الكثيرين في خطر ،و ِلهذا السبب ،اتخذت كندا أن تضمن سالمة األشخاص الذين خدموا برنامج خاص يخضع ِلمعايير تقييديّة.
قواتنا الكنديّة.
الحكومة إجراءات سريعة وحاسمةِ ،لدعم إلى جانب ّ
ُ
وت ّم في حينه ،رفض ثلثي الطلبات المقدّمة
األفغان الذين ساعدوا كندا وتأمين مستقب ِلهم
وتتعاون وزارات الهجرة والخارجيّة والدفاع في إطار هذا البرنامج ،حسب األرقام التي
في هذا البلد قال وزير الهجرة الكندي.
ّ
في ما بينها من أجل تحديد األشخاص المؤهلين جمعتها وكالة الصحافة الكنديّة.
ولم يعط الوزير منديتشينو بالتحديد عدد لإلقامة في كندا ومساعدتهم ،ويت ّم تحقيق تقدّم
األفغان الذين سوف تستقبلهم كندا ،ولكنّه أشار في هذا
الملف حسب ما أ ّكده مكتب وزير ولن تكشف وزارة الهجرة أسماء األشخاص
ّ
إلى اآلالف من المترجمين والعاملين في أكثر الهجرة.
الذين سيت ّم إجالؤهم إلى كندا وال موعد إجالئهم
من مجال الذين سوف تمنحهم الحكومة وضع وأوضح ّ
أن فِرق عمليّات موجودة في وال الطريقة التي ست ّم بها.
أفغانستان وقد باشرت معالجة الطلبات
خاص.
لُجوءٍ
ّ
ّ
•(سي بي سي  -كاثارين تيوناي  /راديو
بصورة فوريّة.
عندما يستشري العنف ،يكون تأمين سالمة ويتعيّن أن يلبّي مقدّمو الطلبات معايير القبول كندا مع مساهمات وكالة الصحافة الكنديّة/
وأمن طواقمنا ،من الكنديّين وغير الكنديّين ،واإلقامة إلى أهميّة عالقة طالبي اللجوء ترجمة و إعداد مي أبو صعب)
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مستحضـرات التجميل قد تحتـوي على مواد ســا ّمة غير م َ
ُعلن عنهــا
•كندا RCI :
تحتوي العشرات من مستحضرات التجميل ال ُمباعة في كندا
والواليات المتّحدة على مواد كيميائيّة تش ّكل خ َ
طرا محتمال على
صق المنت َج.
الصحّة ،وغير ُمعلَن عنها على مل َ
وتُضاف مواد بولي تيترا فلورو إثيلين  PFASإلى سواها من
المواد لتُصبح مضادّة للماء ،على مستحضرات تجميل من بينها
أحمر الشفاه والماسكارا من األنواع المقا ِومة للمياه والطويلة
األمد.
وتفيد بعض الدراسات عن مشاكل صحيّة مرتبطة بهذه الموادّ،
من بينها البدانة ومرض السرطان.
ونشرت الدراسة التي أجراها خبراء أميركيّون مجلّة انفيارنمنتل
سيانس أند تكنولوجي ليترز Environmental Science and
 Technology Lettersاإللكترونيّة.
ومن المحت َمل أن تساهم هذه المواد في إضعاف فعاليّة حصانة
جسم اإلنسان ،ما يُضفي بعدا مختلفا وسط جائحة فيروس
يستمر في
كورونا المستجدّ .والمقلق في هذه الموادّّ ،ن تأثيرها
ّ
الجسم حسب قول ماريز بوشار أستاذة الصحّة العا ّمة في جامعة
مونتريال.
ضر تجميل من بين تلك
وأجرى الخبراء أبحاثا على  231مستح َ
التي تباع في كندا والواليات المتّحدة.
الملورة في ثالثة
وتبيّن لهم وجود تركيزات عالية من المواد
َ
أرباع أنواع ماسكارا الرموش المقاوم للمياه ،وثلثَي أنواع بودرة
صة بالعيون
الوجه و وأكثر من نصف مستحضرات التجميل الخا ّ
والشفاه .وحلّت الماسكارا المقاومة للمياه في الطليعة ،وأظهرت
الدراسات ّ
أن  82بالمئة منها تحتوي على تركيزات عالية من
المفلورة.
المر ّكبات
َ
وتقول أستاذة الصحّة العا ّمة ماريز بوشار ّ
إن ث ّمة فرقا في إضافة

ماسكارا الرموش تحوي تركيزات عالية من الفاعالت بالسطح الفلوريّة
الصورةRADIO-CANADA :

تعرض الجسم
مادّة بولي تيترا فلورو إثيلين إلى الثياب ،من حيث ّ
صة بالعيون والشفاه.
لها ،وإدخالها في مستحضرات تجميل خا ّ
وفي الحالة الثانية ،يمكن أن تدخل هذه المواد في الجسم قالت
ماريز بوشار ،وال ُمقلق في األمر أنّها تالمس الجسم مباشرة ويكون
امتصاصها ممكنا .ويتعذّر في الوقت الراهن على المستهلك أن
يعرف إن كانت هذه المواد السا ّمة موجودة في مستحضرات
التجميل التي يشتريها أم ال .ومن المه ّم حسب أستاذة علم الصحّة
في جامعة مونتريال ماريز بوشار،إطالع الجمهور على وجود

هذه الموادّ ،التي ثبتت س ّميتُها.
وكون هذه المواد غير رئيسيّة ،بإمكان المستهلك أن يقيّم
مخاطرها ،وما إن كان يستخدمها أم ال قالت ماريز بوشار ،مشيرة
َ
ّ
لحث الشركات المص ِنّعة على تغيير طريقة
إلى أنّها أفضل طريقة
عملها.
•(راديو كندا /نقال عن وكالة الصحافة الكنديّة /ترجمة و
إعداد مي أبو صعب)
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المعـرضة للخـطر
روبـوت بحـري ِلتتبّـع الحيتــان
ّ
•كنداRCI :
تعتزم كندا تعزيز عمليّات مراقبة الحيتان السوداء في شمال
األطلسي ،وإضافة روبوت بحري إلى قائمة األجهزة التي تشغّلها
شبكة تتبّع المحيطاتة  Ocean tracking Networkفي جامعة
داهاوزي.
وتعمل الشبكة التابعة ِلجامعة دالهاوزي في هاليفاكس مع حلفائها
على تعقّب أنواع كثيرة من الحيوانات البحريّة واألنواع المهدّدة
حول العالم.
مزود بس ّماعة مائيّة (هيدروفون) قادرة
و الروبوت البحري
ّ
على االستماع إلى أصوات الحيتان تحت الماء وتحديد مواقعها،
كما أفاد فريد ُوريسكي ،المدير التنفيذي في شبكة التتبّع البحري.
ويمتدّ مشروع الروبوت اآللي خمس سنوات وتبلغ تكلفته 3،6
مليون دوالر ،وتشارك فيه أيضا جامعة نيوبرنزويك ووزارة
النقل الكنديّة.
ي شكل من األشكال موقع وجود
ال يمكن أن نحدّد بفعاليّة وبأ ّ
الحيتان في خليج سان لوران .وتكون المراقبة البحريّة واضحة
فحسب في األيّام المشمسة ،وعندما يكون البحر هادئا.
اعلن ذلك فريد ُوريسكي المدير التنفيذي في شبكة التتبّع البحري
وأضاف ّ
أن العوامات الثابتة التي يوضع عليها الروبوت البحري
محدودة القدرات.
وت ّم هذه السنة تطوير آليّات بحريّة تنزل إلى قنوات المالحة،
حيث يمكنها االستماع إلى الحيتان ورصد األصوات التي
تُصدرها ،وتعود دوريّا إلى سطح الماء ّ
بغض
لبث المعلومات،
ّ
النظر إن كانت هناك حيتان أم ال ،قال البروفسور فريد ُوريسكي.
واآلليّات تلك صفراء اللون ،ويبلغ طول ك ّل واحدة منها نحوا من
متر ونصف ،وعرضها مترا واحدا ،وت ّم استخدام ثالث منها هذه
السنة في الخليج ،وسيت ّم استبدال إحداها بآليّة حديثة قيد البناء قال
المدير التنفيذي في شبكة التتبّع البحري فريد ُوريسكي.

األطلسي
تحركات الحيتان في شمال
آليّة بحريّة ِلتتبّع ّ
ّ
الصورةRADIO-CANADA / NICOLAS STEINBACH :

و اآلليّات البحريّة قادرة،باإلضافة إلى االستماع إلى أصوات
الحيتان ،على تسجيل درجات حرارة المياه ومستويات األوكسيجين
فضال عن قياس مادّة الكلوروفيل (اليخضور) والطحالب.
ومنذ عام  ،2017نفق عدد كبير من الحيتان السوداء ،وتراجع
عددها إلى أق ّل من  400حوت.

في شباك الصيد أو بعد اصطدامها بالسفن.
ويُعرب فريد ُوريسكي عن اعتقاده ّ
بأن األبحاث التي يقوم بها
تحركات هذه الحيوانات وموارد
مع فريق عمله  ،بما فيها تحليل ّ
ونموها من جديد ،ويؤ ّكد على
طعامها ،سوف تساهم في حمايتها
ّ
أهميّة حماية الحيتان المولودة حديثا.

ويحذّر الخبراء من ّ
أن هذه الثدييّات البحريّة على وشك
االنقراض ،وت َنفق هذه الحيوانات في أغلب األحيان بعد أن تعلق

•(سي بي سي /راديو كندا /نقال عن وكالة الصحافة الكنديّة/
ترجمة و إعداد مي أبو صعب)
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ّ
اإلنسانية في أفغانستان
كندا تواصل برامج المساعدات
•كندا RCI :
أ ّكدت وزيرة التنمية الدوليّة كارينا غولد ّ
تستمر
أن كندا سوف
ّ
في تقديم المساعدة اإلنسانيّة والموارد لأِ فغانستان بعد انسحاب
القوات األميركيّة من هذا البلد الشهر المقبل.
ّ
وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد أعلن ّ
القوات
أن انسحاب ّ
سينتهي في  31آب أغسطس المقبل.
األميركيّة من أفغانستان َ
ّ
وأوضحت الوزيرة كارينا غولد أن كندا تواصل تقييم األوضاع
ّ
المنظمات غير
في أفغانستان بالتشاور مع حلفائها ،وال سيّما مع
الحكوميّة ووكاالت األمم المتّحدة  ،من أجل توزيع المساعدات
اإلنسانيّة على األفغان.
وقد أعلنت حركة طالبان قبل أيّام أنّها تسيطر على  85بالمئة
من األراضي األفغانيّة ،وقال المتحدّث باسم الحركة إنّها ال تؤيّد
بالقوة ،وترغب في اتّفاق يت ّم التفاوض عليه مع
احتكار السلطة
ّ
الحكومة األفغانيّة.
وأفاد غرانتلي فرانكلين المتحدّث باسم وزارة الشؤون العالميّة
الكنديّة ّ
أن الحكومة الكنديّة تؤيّد وقفا ً دائما ً إلطالق النار في
المستمرة منذ عقود،
أفغانستان ،يخفّف من معاناة الشعب األفغاني
ّ
ويس ّهل توزيع المساعدات اإلنسانيّة.
وشارك نحو من  40ألف جندي كندي بين عامي  2001و
 2014في المه ّمة الدوليّة في أفغانستان ،وأعلن رئيس الحكومة
االسبق ستيفن هاربر في آذار مارس  2014إنتهاء المه ّمة الكنديّة
مع عودة آخر دفعة من الجنود إلى البالد.
وأظهرت بيانات الحكومة ّ
أن المساعدة الماليّة التي أنفقتها كندا
في أفغانستان بلغت قيمتها  3،6مليار دوالر.
وساهمت المساعدة الكنديّة كما قال غرانتلي فرانكلين ،في
تحسين ظروف العيش ،وال سيّما بالنسبة للفتيات والنساء ،على
صعيد الصحّة وحقوق اإلنسان والتعليم.
وتع ّهدت كندا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي ،بتقديم مساعدة
تنمويّة إضافيّة بقيمة  270مليون دوالر ألفغانستان ،حتّى عام
.2024

القوات األميركيّة
وزيرة التنمية الدوليّة كارينا غولد قالت إنّ كندا ستواصل مساعداتها اإلنسانيّة لأِ فغانستان بعد انسحاب ّ
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :

ّ
لكن البروفسور روالن دونيس ،أستاذ الشؤون العا ّمة الدوليّة في
ّ
جامعة أوتاوا ،يقول إن معظم مبالغ المال التي تقدّمها كندا تساهم
قوات األمن األفغانيّة.
في مساعدة ّ
أن المساعدة الكنديّة المقدّمة للنساء والفتيات ستكون هشةّ
ويرى ّ
في حال واصل الطالبان تقدّمهم في األراضي األفغانيّة.
وليس بإمكان كندا أن توقف تقدّم حركة طالبان  ،الذي عجزت
القوات األميركيّة والحلفاء كما يقول البروفسور روالن
عن إيقافه ّ

دونيس.
ويقول الدبلوماسي الكندي السابق فيري دو كيرشكوف ّ
إن كندا
ليس لديها سياسة خارجيّة في أفغانستان ،ودورها ضعيف للغاية
في هذا البلد حسب قوله.
•(راديو كندا عن وكالة الصحافة الكنديّة /ترجمة و إعداد
مي أبو صعب)
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إعـادة فتح الحدود تبـاعا أمــام المسـافرين من الواليـات ّ
المتحدة والـبلدان األخـرى
•كندا RCI :

ّ
خطتها إلعادة
أعلنت الحكومة الكنديّة عن
فتح الحدود أمام المسافرين الذين أكملوا
التطعيم ضدّ مرض كوفيد 19-في وقت قريب.
و اعتبارا من  9آب أغسطس  ،سيكون بإمكان
المواطنين األميركيّين والمقيمين الدائمين الذين
حصلوا على جرعت َي اللّقاح الدخول إلى كندا
دون الخضوع للحجر الص ّحي مدّة  14يوما.
وسوف تسمح الحكومة للسيّاح والمسافرين
من كافّة البلدان الذين أكملوا التطعيم ضدّ
كورونا ،بدخول كندا اعتبارا من  7أيلول
سبتمبر المقبل.
وقال مسؤول حكومي تحدّث إلى الصحفيّين
إنّه سيت ّم إعفاء األطفال في الثانية عشرة من
العمر الذين لم تت ّم بعد الموافقة على إعطائهم
اللّقاح ،من الحجر الص ّحي لدى دخولهم كندا،
وسيكون بإمكانهم مرافقة ذويهم شرط التزام
القواعد واإلجراءات الصحيّة.

وزيرة الص ّحة الفدراليّة باتي هايدو قالت إنّ خ ّ
طة تخفيف القيود الصحيّة تجري على مراحل
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / DAVID KAWAI :

وأجرت الحكومة هذه التعديالت بعد تراجع
حاالت كوفيد 19-وحاالت االستشفاء ،وارتفاع
معدّل التطعيم في البالد.
وتلقّى  75بالمئة من الكنديّين الجرعة األولى
من اللّقاح المضادّ ِلكوفيد ،19-وتلقّى أكثر من
 50بالمئة جرعت َي اللّقاح.

وأضاف المسؤول أنّه سيكون عليهم أن
يتجنّبوا التج ّمعات على غرار تلك التي تحصل
في المدارس والمخيّمات ودور الحضانة،
صة التج ّمعات في الداخل.
وبصورة خا ّ
ومن المه ّم حسب قوله ،أن يدرك األهالي
وك ّل المسافرين الواصلين إلى كندا المتطلّبات
ّ
ويخططوا على أساسها.
ويتعيّن أن يقدّم األميركيّون الذين أكملوا
التطعيم وثيقة تطعيم رسميّة لدى بلوغ الحدود
الكنديّة األميركيّة.
ويسمح عناصر وكالة الجمارك بدخول
األشخاص الذين تلقّوا أحد اللّقاحات المضادّة
لمرض كوفيد 19-قبل  14يوما على األق ّل من
تاريخ وصولهم.

أغلقت كندا حدودها في وجه المسافرين منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستج ّد
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / ROB GURDEBEKE :

ويمكن لس ّكان جزيرة سان بيار وميكلون
الفرنسيّة القريبة من مقاطعة نيوفاوندالند
والبرادور في أقصى الشرق الكندي ،دخول
و يُسمح بدخول األشخاص الذين تلقّوا أحد كندا اعتبارا من  9آب أغسطس المقبل،دون
اللّقاحات التي وافقت عليها كندا.
الخضوع للحجْ ر الص ّحي في حال أكملوا
وافقت وزارة الص ّحة على لقاحات فايزر التطعيم ضدّ كورونا.
و مودرنا وأسترا زينيكا و جونسون أند وأعلنت الحكومة عزمها إطالق برنامج
جونسون.
مراقبة في المطارات وعلى المعابر الحدوديّة

تأجيل فتح الحدود الكندية-االمركية بقرار من الجارة الجنوبية
•جاك برسوم
ستظل الحدود البرية بين كندا وامريكا مغلقة
أمام السفر غير الضروري حتى  21من آب/
أغسطس على األقل ،وفقًا ألمر التجديد الصادر
عن الحكومة األمريكية.
وفي إشعار نشر في السجل الفيدرالي
للواليات المتحدة ،قالت الحكومة األمريكية إنه
على الرغم من تحسن معدالت التطعيم ،فإن
فتح الحدود البرية أمام السفر غير الضروري
نظرا
كبيرا ،مضيفة أنه
خطرا
ال يزال يمثل
ً
ً
ً
لتفشي واستمرار انتقال وانتشار COVID-19
داخل الواليات المتحدة وعلى مستوى العالم،
فإن الحكومة ترى أن خطر استمرار انتقال

ي تعديل على القيود الصحيّة
كندا تكييف أ ّ
المفروضة باالستناد إلى العلم والمخاطر
المحتملة على الص ّحة العا ّمة والقدرة العمالنيّة
على الحدود.
ولن تتردّد الحكومة الكنديّة في مراجعة
ّ
الخطة في حال تدهورت جائحة فيروس
كورونا حسب ما قال الوزير دومينيك لوبالن.
المستمر مع
وأضاف مشيرا إلى التعاون
ّ
ّ
اإلدارة األميركيّة من أجل التأكد من سالمة
البلدين واألمن واالقتصاد ،وتكييف اإلجراءات
الحدوديّة بما يتناسب واحتياجات ك ّل منهما.
إن خطةّ
وقالت وزيرة الص ّحة باتي هايدو ّ
تخفيف القيود تجري على مراحل .وأوضحت
ّ
أن تخفيف القيود يجري تدريجيّا باالستناد إلى
وضع الجائحة.

وانتشار الفيروس المرتبط بـ COVID-19
بين الواليات المتحدة وكندا يشكل تهديد للحياة
البشرية أوالمصالح الوطنية ،وذلك حسب إشعار
الحكومة األمريكية.
األمر الجديد سيبقى ساري المفعول حتى قبل
منتصف ليل  21من آب/أغسطس بدقيقة واحدة.
يذكر أن الطلب األمريكي يأتي بعد أيام قليلة
فقط من إعالن الحكومة الكندية أن حدودها
البرية ستفتح أمام المواطنين األمريكيين الذين تم
تطعيمهم بالكامل في  9أغسطس/آب وللمسافرين
الذين تم تطعيمهم بالكامل من باقي دول العالم في
 7من سبتمبر/ايلول المقبل.
•اذاعة الشرق االوسط

اعتبارا من  9آب أغسطس المقبل.

وبإمكان المسافرين الواصلين إلى كندا الذين
أكملوا التطعيم ،تقديم ك ّل المعلومات المطلوبة
صة اإللكترونيّة .ArriveCan
عبر المن ّ
وبالنسبة للواصلين عبر الحدود البريّة ،يتعيّن
ألاّ يحملوا أعراض المرض ،وأن يبرزوا وثيقة
خطيّة أو إلكترونيّة بإحدى اللغتين الفرنسيّة أو
االنجليزيّة ،تثبت أنّهم أكملوا التطعيم.
وتسمح سلطات الجمارك بتقديم ترجمة
مصدّقة للوثيقة المكتوبة بلغة البلد األ ّم،
بالنسبة للمسافرين الذين ال تكون هاتان اللغتان
مستخدمة في بلدانهم.

ولن يحتاج المسافرون الحاصلون على اللّقاح
إلجراء اختبار الكشف عن الفيروس قبل
وصولهم ،إلاّ في حال ت ّم اختيارهم عشوائيّا
لذلك.
•(سي بي سي /راديو كندا -يانيك دوناهيو/
لك ّل بلد قواعده وأنظمته قال وزير العالقات
بين الحكومات دومينيك لوبالن ،واختارت ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

ويتعيّن أن يلتزم المسافرون الواصلون إلى
كندا باإلجراءات الصحيّة الفدراليّة وتلك
المتّخذة في المقاطعات.
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هيئة اإلحصاء الكندية

وزير الخارجية الكندي يطلب من إسرائيل

انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة  2.1في
المائة لتصل إلى  53.8مليار دوالر في مايو
تقول هيئة اإلحصاء الكندية إن مبيعات التجزئة
انخفضت بنسبة  2.1في المائة لتصل إلى
 53.8مليار دوالر في مايو  ،حيث ظلت العديد
من الشركات قريبة خالل الموجة الثالثة من
 ، COVID-19لكن الوكالة تتوقع أن ترى عودة
إلى النمو بمجرد توفر أرقام يونيو.
انخفضت المبيعات في ثمانية من  11قطاعا
فرعيا لشهر مايو  ،تمثل أكثر من  65في المائة
من تجارة التجزئة في البالد .وحدث أكبر انخفاض
في مبيعات التجزئة في قطاع مواد البناء ومعدات
ضا بنسبة 11.3
ولوازم الحدائق  ،الذي شهد انخفا ً
في المائة  ،وفي صناعة السيارات وقطع الغيار ،
ضا بنسبة  2.4في المائة.
التي شهدت انخفا ً
ارتفعت اإليصاالت بنسبة  0.8في المائة في
متاجر المواد الغذائية والمشروبات و  0.9في المائة
في الشركات التي تبيع البنزين.
تتوقع  StatCanأن يحقق شهر يونيو زيادة في
نظرا إلغالق عدد
المبيعات بنسبة  4.4في المائة
ً
أقل من الشركات خالل الشهر.
وتقول إن  5.6في المائة من تجار التجزئة الذين
اعتادوا حساب أرقامهم الشهرية أغلقوا في وقت
ما في مايو  ،مقارنة بنحو  5في المائة في الشهر
السابق.

وقف عمليـات االستيطـان لتخفيف التوتـرات
•RCI
قال وزير الخارجية الكندي
مارك غارنو إنه أ ّكد لنظرائه
اإلسرائيليين على ضرورة وقف
عمليات اإلخالء والهدم وبناء
المستوطنات في القدس الشرقية
لتخفيف التوتر ومنع موجة جديدة
من العنف في المنطقة.
وفي حديثه مع الصحفيين في
نهاية جولة استمرت خمسة أيام
في الشرق األوسط  ،قال غارنو
إن كندا تدعم حل الدولتين الدائم
إلنهاء الصراع اإلسرائيلي
الفلسطيني .ولكنه أضاف أن هناك
قضايا أكثر إلحاحا على المدى
القصير ،بما في ذلك تجنب أي
عنف آخر بعد وقف إطالق النار
الهش الذي أنهى الجولة األخيرة
من االقتتال بين إسرائيل وحركة
المقاومة اإلسالمية الفلسطينية
(حماس( في مايو أيار.
وقال الوزير غارنو ّ
إن أولويتنا

األولى نصيحتنا األولى هي
خفض حدّة التوتّر.
وأضاف أن استمرار التوسع
االستيطاني وعمليات الهدم
واإلخالء في القدس الشرقية
يجب أن تتوقف  ،وهذه هي
الرسالة التي أوصلناها ألننا
نعتقد أنها يمكن أن تكون عنصرا
استفزازيا.
وأوضح مارك غارنو أن
إيصال المساعدات اإلنسانية إلى
ضا أولوية بعد
قطاع غزة يعد أي ً

الحرب التي استمرت  11يو ًما
صا
والتي شهدت مقتل  230شخ ً
في القطاع الذي تسيطر عليه
حماس وتدمير العديد من المنازل
وغيرها من البنى التحتية.
وقال السيد غارنو إنه بإمكان
ك ّل األطراف أن تبدأ في التفكير
في حل طويل األمد بعد فترة من
الهدوء.
ناقشنا إمكانية تعزيز تعاوننا  ،ال
سيما في مجال البحث والتنمية،
كما أضاف السيد غارنو.

وأعلن مكتب الوزير أنه
ضاعف مساهمته السنوية ثالث
مرات من مليون دوالر إلى 3
ماليين دوالر في االتفاقية الكندية
اإلسرائيلية للتعاون الثنائي في
مجال البحث الصناعي والتنمية.
كما تحدث الوزير غارنو
حول هذا الموضوع مع وزيرة
االبتكار والعلوم والتكنولوجيا في
إسرائيل ،أوريت فركاش هكوهين
واتفقا على بدء مفاوضات
لتحديث االتفاقية وتوسيعها.
وأنهى السيد غارنو زيارته
برحلة إلى الضفة الغربية ،حيث
التقى رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ورئيس وزرائه
ووزير خارجيته.
ّ
وقال الوزير أنّه أكد على موقف
كندا الراسخ بأن حل الدولتين لكل
من إسرائيل والفلسطينيين.
•(وكالة الصحافة الكندية /
ترجمة وإعداد سمير بن جعفر)
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مصـرف كـندا المركـزي يبقي مع ّدل الفائدة األسـاسي على مستواه دون تغييـر
•RCI

كندا بنسبة  6بالمئة عام  ،2021بوتيرة أبطأ
عن تقديرات سابقة في نيسان أبريل ،وتوقّع
نموا بنسبة  4،5بالمئة بالنسبة للعام  ، 2022و
ّ
 3،25بالمئة للعام  ،2023أي أعلى من توقّعاته
السابقة.

أعلن بنك كندا ( المصرف المركزي)  ،أنّه يبقي
معدّل الفائدة األساسي على  0،25بالمئة ،وهو
أدنى مستوى تاريخي له،كما هي الحال عليه منذ
آذار مارس من العام .2020
وجاء اإلعالن في وقت بدأ اقتصاد البالد يتعافى
من اإلغالق واإلجراءات التي اتّخذتها الحكومة
للتصدّي ِلجائحة كوفيد.19-
“يعتبر بنك كندا ّ
ي يتعافي
أن االقتصاد العالم ّ
ويستمر التطعيم
بقوة من الجائحة (نافذة جديدة)،
ّ
ّ
في التقدّم" كما شرح بنك كندا.
وأضاف ّ
أن االنتعاش يجري بطريقة غير
متحورات جديدة من الفيروس
وانتشار
متساوية،
ّ
مقلق ،خصوصا في المناطق التي ما زالت فيها
مستويات التطعيم متدنّية.
نمو الناتج اإلجمالي العالمي بنسبة
ومن المتوقّع ّ
 7بالمئة هذه السنة،و  4،5بالمئة عام عام 2022
وأن يتجاوز  3بالمئة عام .2023

محرك االقتصاد حسب بنك
ويمثّل االستهالك
ّ
كندا الذي يتوقّع تراجعا في نشاط سوق العقارات
التي بلغت مستويات مرتفعة .
كما يتوقّع أن يبلغ معدّل تض ّخم األسعار  2بالمئة
عام  ،2022مع انخفاض االختالالت على
المدى القصير ،ومع الهامش اإلجمالي للقدرات
الفائضة الذي يؤدّي إلى تراجع التض ّخم.
بنك كندا أعلن بقاء معدّل الفائدة األساسي على  0،25بالمئة
الصورةREUTERS / BLAIR GABLE :

وقال بنك كندا ّ
إن الموجة الثالثة من كورونا في
النمو ،وتوقّع أن يساهم
كندا تسبّبت في تباطؤ
ّ
تراجع عدد حاالت كوفيد 19-وتخفيف إجراءات

اإلغالق في عودة االنتعاش خالل النصف الثاني
من السنة الحاليّة.
ّ
نمو الناتج اإلجمالي المحلي في
وتوقّع بنك كندا ّ

ي في أيّار
وأ ّكد بنك كندا في آخر تحديث اقتصاد ّ
مايو الفائت ،أنّه لن يرفع معدّل الفائدة األساسي
قبل عودة االنتعاش االقتصادي.
•(راديو كندا /ترجمة و إعداد مي أبو
صعب)
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ً
وفقا الستطالع جديد أجرته شركة Ipsos

أمرا صع ًبا
تراجع الدعم لليبراليين سيجعل الفوز بحكومة األغلبية ً
•كندا  :غلوبل نيوز
مع استعداد األحزاب الفيدرالية النتخابات
فيدرالية محتملة في األشهر المقبلة  ،تشير
استطالعات الرأي الجديدة إلى أن تراجع الدعم
أمرا
لليبراليين سيجعل الفوز بحكومة األغلبية ً
صعبًا.
يقوم المحافظون اآلن بسد الفجوة  ،وفقاً
الستطالع جديد أجرته شركة  ، Ipsosحيث
انخفض الليبراليون بنقطتين عند  36في المائة
وحصل المحافظون على أربع نقاط في الشهر
الماضي للوصول إلى  30في المائة على
المستوى الوطني.
ضا إلى أن الحزب الوطني
يشير االستطالع أي ً
الديمقراطي ثابت في الحصول على  20في
المائة من األصوات  ،في حين أن كتلة كيبيك
ستجمع  7في المائة على الصعيد الوطني.
سيؤمن حزب الخضر ثالثة في المائة وسيصوت
أقل من الكنديين لحزب الشعب أو أي حزب آخر
 ،بنسبة اثنين في المائة لكل منهما.
اثنان من كل  10كنديين إما لن يصوتوا أو لن
يكونوا متأكدين لمن يصوتون.
في حين أن الليبراليين ال يزالون يتقدمون بنسبة
 6في المائة على المحافظين  ،فإن هذا التقدم
لن يكون كافيا ً بالنسبة لهم لتجاوز حكومة األقلية
الحالية وفقًا لنتائج االستطالع.
يقول داريل بريكر  ،الرئيس التنفيذي للشؤون

العامة في إبسوس  ،إن المشكلة الرئيسية
التي تفصل بين الليبراليين وحكومة األغلبية
المرغوبة هي ما إذا كان سيتمكنون من العثور
على منطقة حيث سيجمعون أصواتًا كافية أم ال.
تقوم األحزاب الفيدرالية بضبط سؤال االقتراع
الخاص بها حيث تشير الدالئل إلى إجراء
انتخابات
وقال "السياسة الكندية ال تتعلق باألرقام
القومية .إنها تتعلق باألرقام اإلقليمية .إنها تتعلق
بكل األعراق التي تجري في المنطقة".
وفقًا لبريكر  ،فإن المقاطعات الرئيسية التي
يجب على الليبراليين النظر إليها اآلن لجمع
مقاعد كافية لألغلبية هي أونتاريو وكيبيك وب.
 األماكن التي تظهر فيها استطالعات الرأيحاليًا أن الليبراليين ال يمتلكون تقد ًما "جوهريًا"
بما يكفي لدفع عدد مقاعدهم إلى ما بعد .170
"المشكلة التي يواجهها الليبراليون هي أنهم
يجب أن يجدوا مكانًا حيث سيجمعون عددًا
كافيًا من األصوات [ ،حيث] سيقيمون فجوة
كافية بينهم وبين خصمهم الرئيسي من الحملة
االنتخابية األخيرة قال بريكر.
"وحتى اآلن  ،لم يعثروا على ذلك حقًا".
وفقًا لبريكر  ،فإن أفضل مكان في كندا في
الوقت الحالي ليتمكن الليبراليون من الحصول
على مقاعد كافية هو كيبيك  -حيث يجدون
أنفسهم في سباق ضيق مع .Bloc Quebecois
ضا
ووفقًا لبريكر  ،فإن يقين الناخبين سيكون أي ً

عامالً مه ًما في حالة إجراء انتخابات  -خاصةً
ذات نسبة مشاركة منخفضة  -قريبًا.
وفقًا الستطالع الرأي  ،يظل تصويت
المحافظين هو األكثر ثباتًا بين مؤيديه  ،حيث
قال ما يقرب من نصف ناخبي حزب المحافظين
إنهم متأكدون تما ًما من اختيارهم.
في حالة إجراء انتخابات ذات نسبة مشاركة
ضا
منخفضة  ،فإن المحافظين  ،الذين يميلون أي ً
إلى أن يكون لديهم عدد أكبر من الناخبين إلى
جانبهم  ،سيكونون في ميزة.
"هناك بعض المزايا هناك بالنسبة للمحافظين.
هل يكفي الفوز؟ ال تستند إلى هذه األرقام  ،لكنها
بالتأكيد كافية لحرمان الليبراليين من األغلبية "،
قال بريكر.
من بين مؤيدي األحزاب األخرى  ،ما زال
حوالي  44في المائة من الكتلة  ،و  43في المائة
من الليبراليين  ،و  36في المائة من الخضر
 ،و  31في المائة من ناخبي الحزب الوطني
الديمقراطي متمسكين في اختيارهم.
بينما يتمتع المحافظون بأقوى دعم  ،تم الكشف
عن االتجاه المعاكس عندما يتعلق األمر بسؤال
الكنديين عن األحزاب التي لديها أعلى إمكانات
للنمو .وجد االستطالع أن الحزب الوطني قد تم
اختياره على أنه الخيار الثاني للجميع  ،بنسبة
 20في المائة  ،بينما سيصوت  10في المائة فقط
للمحافظين باعتباره االختيار الثاني لهم.

حديث عن ابتزاز
الناخبين قبل االنتخابات المقبلة!

تناول تقرير وكالة االستخبارات الكندية
الحديث بعمق عن مــا يمكن
ان يتعـرض لـه النــاخبون
•هديل البلبيسي  /اذاعة الشرق
االوسط
قالت وكالة األستخبارات الكندية إن
الجهات الحكومية قد تحاول ابتزاز
الناخبين والضغط على السياسيين من
أجل التأثير على نتيجة االنتخابات المقبلة.
ورد التحذير في تقرير خاص حول
تهديدات التدخل األجنبي  ،والذي يرسم
بعض التكتيكات التي الحظها جهاز
المخابرات األمنية الكندي على مر
السنين.
يأتي نشرها في الوقت الذي تستعد فيه
أوتاوا لدعوة انتخابات متوقعة على نطاق
واسع في األسابيع القليلة المقبلة.
كما تقول الوكالة أن الجهات الحكومية
ترى الناخبين كأهداف معرضة للخطر.
كما يقول التقرير ان الجهات الحكومية
قد تستخدم التهديدات أو الرشوة أو
االبتزاز للتأثير على السلوك االنتخابي
لألفراد داخل المجتمعات أو خارجها.
كما خلص التقرير انه قد يتعرض األفراد
للتهديد أو الخوف من التوبيخ ألنفسهم أو
ألحبائهم في كندا أو في الخارج إذا لم
يمتثلوا للدعم العلني لمرشح معين أو
المساهمة بأموال في الحزب المفضل
لدى الدولة األجنبية.
في حين أن الجهات الحكومية قد
تستخدم أساليب قسرية لتحقيق أهدافها ،
ضا اإلطراء أو الوعد
فإنها قد تستخدم أي ً
بالتعويض أو مناشدة شعور الفرد بالفخر
تجاه بلد آخر الستنباط السلوك المطلوب.

امرأة تدلي بصوتها في االنتخابات الفيدرالية  /المصدرTHE CANADIAN PRESS / Chris Young -:

•المصدر :هيئة االذاعة الكندية

احداث ساخنة

ّ
"الجمهـورية اإلسالم ّية" واألحـواز
•خيرالله خيرالله

تح ّرك األحوازيين يعبّر عن فشل ليس بعده فشل لنظام أطلق منذ قيامه شعارات
يعجز عن تنفيذها وأحد هذه الشعارات ّ
توقف إيران عن أن تكـون دولة يعتمد اقتصادها على النفط والغـاز
لتحرك أهل منطقة
ليس معروفا هل من أفق
ّ
األحواز في الجنوب اإليراني .األمر الوحيد
المعروف ّ
أن النظام القائم في إيران عاجز
ّ
عن التعاطي مع أزمته المعقدة التي هي أزمة
ي
النظام نفسه منذ قيامه في العام  ،1979قبل أ ّ
شيء .هناك نظام يريد لعب أدوار على الصعيد
اإلقليمي تفوق حجم إيران ،بدل االنصراف إلى
الداخل اإليراني ،بما في ذلك مشاكل المواطنين
في محافظة خوزستان التي كانت في الماضي
منطقة األحواز ،وهم عرب من الشيعة والسنّة
في الوقت ذاته.
ألهالي األحواز مطالب محدّدة في مقدّمها
المعاناة من الشح في المياه .إضافة إلى ذلك،
إنّهم يتعرضون لظلم تاريخي وتمييز نظرا إلى
أصولهم العربيّة في ظ ّل نظام يحتقر ك ّل ما هو
تفوق الحضارة
عربي في المنطقة من منطلق ّ
الفارسيّة .رحل الشاه ولم يتغيّر شيء في السلوك
اإليراني تجاه المنطقة العربيّة كلّها .ال يد ّل على
ذلك أكثر من احتالل إيران الجزر اإلماراتيّة
الثالث (أبوموسى وطنب الكبرى وطنب
الصغرى) منذ العام !1972
تحرك عرب األحواز بعدا جديدا بعدما
أخذ
ّ
أطلقوا في تظاهراتهم األخيرة شعارات معادية
ي الفقيه"
لـ"المرشد" علي خامنئي ولنظام "الول ّ
الذي أسّسه آية الله الخميني بعد انتصار الثورة
الشعبيّة على الشاه ووضع يده عليها .حصل
ذلك عن طريق خطوات مدروسة أدّت إلى قيام
"الجمهوريّة اإلسالميّة" بديال من حكم مدني
ودستور عصري دعت إليه شخصيات مه ّمة
لعبت دورا محوريّا في نجاح الثورة .كان من
بين هذه الشخصيّات مهدي بازركان الذي رأس
ّأول حكومة في مرحلة ما بعد سقوط الشاه.
"عاجال أم آجال سيقمع "الحرس الثوري" ثورة
األحوازيين في محافظة خوزستان التي كانت
في الماضي القريب إمارة عربيّة مستقلّة عن
إيران .الماضي القريب هنا هو العام 1925
حين اجتاح رضا بهلوي (والد الشاه الذي أسقط
في  )1979األحواز وأسر أميرها الشيخ خزعل
الكعبي ووضعه في اإلقامة الجبريّة في طهران.
صة األحواز طويلة ومرتبطة باكتشاف النفط
ق ّ
فيها واهتمام بريطانيا بعالقة مميّزة مع إيران
بعد انتهاء الحرب العالميّة األولى وانهيار الدولة
العثمانية .اختارت بريطانيا فصل األحواز عن
العراق كي ال يكون الشيخ خزعل ملكا على
العراق وعربستان .سلّمت العرش في العراق
األول .غيّر رضا
إلى الهاشميين عبر فيصل ّ
بهلوي اسم األحواز إلى خوزستان واسم المدينة
األه ّم فيها وهي المح ّمرة إلى خورمشهر .أكثر
من ذلك ،سعى إلى تغيير التركيبة االجتماعيّة

نظام عاجز عن التعاطي مع أزمته المعقدة
في منطقة األحواز عن طريق خلق استيطان
فارسي فيها واإلتيان بفرس من خارجها للعمل
في مجال استخراج النفط وصناعته.
كما العادة سيستخدم "الحرس الثوري" الذي
القوة من دون رحمة بالناس
هو بإمرة "المرشد" ّ
ومن دون طرح سؤال بديهي يتجاوز لغة القمع،
تحرك األحوازيون؟
سؤال من نوع لماذا ّ
تحرك األحوازيين عن فشل ليس بعده
يعبّر
ّ
فشل لنظام أطلق منذ قيامه شعارات يعجز عن
تنفيذها .أحد هذه الشعارات توقّف إيران عن أن
تكون دولة يعتمد اقتصادها على النفط والغاز.
في مرحلة ما بعد نجاح الثورة ،تعتمد إيران
على الدخل اآلتي من النفط والغاز أكثر مما
كانت تعتمد على ذلك في عهد الشاه .ك ّل ما
في األمر ّ
أن "الجمهوريّة اإلسالميّة" قررت
التغطية على مشاكلها الداخلية ،بما في ذلك أن
أكثر من نصف الشعب يعيش تحت ّ
خط الفقر،
عن طريق الهرب إلى الخارج .على من يريد
القوة اإلقليميّة
الهرب إلى الخارج ولعب دور ّ
ي بدل أن يكون في
المهيمنة امتالك اقتصاد قو ّ
ك ّل وقت أسير لعبة ابتزاز لم تسفر حتّى اآلن
سوى عن تصدير الخراب والدمار .ليس مصير
االتحاد السوفياتي سوى مثل صارخ على ذلك.
أينما حلّت إيران ،يحل الخراب والدمار .من
يحتاج إلى أمثلة على ذلك يستطيع النظر إلى ما
ح ّل بالعراق وسوريا ولبنان واليمن حيث تعمل

الميليشيات المذهبيّة التابعة إليران بك ّل راحة.
ماذا ح ّل ّ
بغزة بسبب صواريخ إيران ودعمها
لحركة "حماس" بالمال والسالح منذ سنوات
طويلة؟
يشير ما تشهده األحواز في هذه األيّام إلى
فشل إيراني ليس بعده فشل .لم ينقلب أهل
األحواز على النظام لدى وقوع الحرب مع
العراق بين  1980و 1988على الرغم من أن
الجيش العراقي استطاع في بداية تلك الحرب
احتالل مناطق واسعة في األحواز ،بما في ذلك
خورمشهر (المح ّمرة) .كان رهان صدّام حسين،
الرئيس العراقي وقتذاك ،والمحيطين به على ّ
أن
األحوازيين سيقفون معه .لم يحصل ذلك .كانت
حساباته خاطئة مثل الحسابات اإليرانية التي
راهنت ،بعد تراجع الجيش العراقي ،على أن
جنوب العراق سيكون لقمة سائغة لـ"الجمهوريّة
اإلسالميّة" في ضوء وجود أكثريّة شيعية فيه.
لم ينقلب األحوازيون على إيران على الرغم
تعرضوا لها.
من ك ّل الممارسات الظالمة التي ّ
من انقلب على األحوازيين هو النظام اإليراني
نفسه الذي ليس لديه ما يقدّمه لشعبه .سيتم ّكن
التحرك األحوازي
النظام من السيطرة على
ّ
على الرغم من تمدّده في مناطق إيرانية مختلفة
وصوال إلى محطات للقطارات في طهران
حيث أطلقت شعارات معادية لخامنئي .ولكن
مفر من طرح
ماذا بعد ذلك؟ لن يكون من ّ
السؤال البديهي :هل تستطيع إيران أن تكون

دولة طبيعيّة أم ال؟ تستطيع إيران ممارسة ك ّل
األدوار التي تمارسها حاليا ،لكنّه كان كافيا أن
تفرض عليها إدارة دونالد ترامب عقوبات قاسية
األمرين وكي تهرب في
كي يعاني اقتصادها
ّ
اتجاه الصين .ال تدرك "الجمهوريّة اإلسالميّة"
ّ
أن الصين ليست جمعية خيريّة وأن التعاطي
بشفافية مع "الشيطان األكبر" األميركي يبقى
أفضل بكثير من التعاطي مع الصين التي هي
قوة إمبرياليّة حقيقية .الصيت اإلمبريالي ألميركا
ّ
هو صيت باالسم فقط .الصيت اإلمبريالي الفعلي
هو للصين الجائعة دائما إلى الطاقة وإلى الرغبة
في الحصول عليها بأبخس ثمن!
مرت أكثر من أربعة عقود على قيام
ّ
"الجمهوريّة اإلسالميّة" في إيران .حققت
نجاحات كبيرة في العراق وسوريا ولبنان
ي إنجاز ال على
واليمن .ال تعني هذه النجاحات أ ّ
الصعيد العمراني وال على الصعيد اإلنساني وال
على صعيد تصالح إيران مع محيطها .ك ّل ما
تحتاجه إيران هو مصالحة مع نفسها .يعكس ما
نراه حاليا في طريقة تعاملها مع األحوازيين عن
عجز في ذلك .هذا عجز أدى إلى نتائج سلبيّة
على المنطقة كلّها وصوال إلى جعل مستقبل بلد
مثل لبنان ،المزدهر إلى ما قبل سنوات قليلة ،في
مهبّ الريح...
•إعالمي لبناني
•جريدة العرب (لندن)

إيغـور يروون قصص من سلبت حريـاتهم

تم اعتقال  24شخصا من أقارب غولتشهرا
هوجا في شينجيانغ في 2018

عدالة سابت مع ابنتها التي تبلغ من العمر ثالث
سنوات حاليا لم تقابل أبدا والدها منذ أن ولدت

لم تقابل ابنة عدالة سابت ،البالغة من العمر ثالث سنوات حاليا،
أبدا والدها منذ أن ولدت ،حيث صادرت الحكومة الصينية جواز
سفره ورفضت السماح له بمغادرة إقليم شينجينانغ حيث تعيش
أقلية اإليغور المسلمة تحت المراقبة الدائمة.
مشروع "أصوات شينجيانغ" التابع لوزارة الخارجية األميركية،
سلط الضوء على قصص سبعة من اإليغور يعاني أقاربهم أشد
المعاناة في ظل السياسات القمعية لجمهورية الصين الشعبية.
وتقول عدالة" :أعلمني زوجي في نهاية عام  2019أن الحكومة
الصينية أخبرته أنه لن يقابلني أو يرى طفلته مرة أخرى".
كانت المرة األخيرة التي التقت فيها عدالة زوجها شخصيا ،في
 18مارس  ،2017وتقول" :عدتُ إلى موطني في شينجيانغ ،في
الثاني من يناير من نفس العام ،لمقابلة زوجي والزفاف له ،مكثت
في المنزل حتى اكتشفت أنني حامل".
بالرغم من أن زوج عدالة ليس محتجزا في معسكر من السجون
التي شيدتها السلطات وتحتجز فيها أكثر من مليون شخص بحسب
منظمات حقوقية ،فإن الحكومة رفضت تواصله مع زوجته من
خالل الفيديو.
وتقول عدالة "إن ابنتي أخبرت معلمتها في الحضانة أنه ليس
لديها أب ،بكيت حينها وقلت لها ،ال بل لديك أب" ،مضيفة "ابنتي
لها الحق في رؤية والدها".
وتؤكد بلهجة حازمة "اسمي عدالة ،ولذلك سأسعى لتحقيق
العدالة لعائلتي ولكل األويغور .بغض النظر عن البلد فالناس
لديهم حقوق .ال يمكنني الصمت بعد اآلن".
تحافظ عدالة على ثقافتها قدر المستطاع وهي تربي طفلتها
بمفردها في الواليات المتحدة ،وتعلّم ابنتها األغاني التي تعلمت

مامت عبد الله أثناء التقاط صورة جماعية مع أسرته | Source: Subi Mamat Yuksel

أن تحبها كراقصة إيغورية تقليدية.
وقالت سابت "إنني أعلمها لغتي خطوة بخطوة .وأتشارك معها
أغاني ورقصات اإليغور".
"يحاولون القضاء على ثقافتنا"
أما غولتشهرا هوجا ،لم تسمع أي أخبار عن  24من أقاربها منذ
أن اعتقلتهم السلطات في شينجيانغ وسجنتهم في  31يناير .2018
وقالت هوجا ،التي غادرت شينجيانغ في العام  ،2001للعمل
كصحفية في الواليات المتحدة ،إن "الحزب الشيوعي الصيني
يحاول القضاء على ثقافتنا ولغتنا وأسلوب حياتنا".
وأضافت في حديثها مع "أصوات شينجيانغ" ،إن "المسؤولية
التي تقع على عاتقك كونك من اإليغور تتمثل في الحفاظ على كل
شيء على قيد الحياة".
"اعتقلته ألنه أويغوري"
وكثيرا ما تساءلت سوبي مامت يوكسل عن سبب اعتقال والدها
مامت عبد الله ،الموظف الحكومي السابق البالغ من العمر 73
عاما ،حيث اتهمته السلطات بترويج أفكار انفصالية وإساءة
استخدام السلطة.
لكن يوكسل علمت فيما بعد أن والدها أدين بسبب أنه "رجل
إيغوري يحظى باحترام كبير" ،بحسب تصريحاتها لـ"أصوات
شينجيانغ".
وتقول يوكسل إن "الكثيرين من األشخاص مثل والدي في
السجن لسنوات دون أي سبب .فقط بسبب هويتهم ،فقط ألنهم من

األويغور" ،مضيفة "ال ينبغي سجن أي إنسان مدى الحياة دون
محاكمة عادلة وشفافة".
منذ العام  ،2017سجنت جمهورية الصين الشعبية أكثر من
مليون من اإليغور المسلمين ،وأفراد األقليات العرقية والدينية
األخرى في شينجيانغ ،وتجبر الكثير منهم على العمل قسريا تحت
التعذيب.
وحتى خارج المعسكرات ،يعيش اإليغور تحت المراقبة
المستمرة ،وغالبًا ما يكونون غير قادرين على االتصال بأقاربهم
خارج شينجيانغ.
وفرضت الواليات المتحدة عقوبات على مسؤولي جمهورية
الصين الشعبية المسؤولين عن انتهاك حقوق اإليغور وغيرهم.
ضا السلع التي صنعت
كما حظرت الحكومة األميركية أي ً
سخرة في شينجيانغ من دخول الواليات المتحدة في محاولة
بال ُ
لردع هذه الممارسة.
في السادس من يوليو ،التقى وزير الخارجية ،أنتوني بلينكن مع
ناجين إيغور كانوا في معسكرات االعتقال في جمهورية الصين
الشعبية ،وتعهد بمواصلة العمل مع الدول الشريكة لوقف اإلبادة
الجماعية التي تمارسها جمهورية الصين الشعبية والجرائم ضد
اإلنسانية.
وقال بلينكن بعد لقائه بهم "إن الواليات المتحدة تتضامن مع
األفراد الذين عانوا من الفظائع التي ارتكبتها حكومة جمهورية
الصين الشعبية في شينجيانغ .نحن سنسعى دائ ًما لتحقيق العدالة
لهم ولعائالتهم".
• المصدر  :الحرة  -واشنطن
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بين (العنصـرية الـمذمـومة)
•د .محمد سعد الـدين

و(التفضيل المشـروع) فـرق هائل!

تعريف المصطلحات وإسقاطها على الواقع هو الخطوة
األهم ربما لفهم المشكلة والتعامل معها بإيجابية .بعدها ،يتنادى
الجميع بكافة طوائفهم ومذاهبهم للتنديد بالعنصرية وشجب من
يمارسها وهم محقون بذلك ولكن األمر قد يعطي نتائج عكسية
حين يخلط الكثيرون بين العنصرية المقيتة التي تدفع نحو
األضرار واإلساءة لمن ال ينتمي لمن نحب ،وبين حق االنسان
بتفضيل من يشاركه الدين او القومية او الوطن على االخرين
دون اإلساءة لهم .
كندا ذاتها تستنفر كل طاقتها للدفاع عن احد مواطنيها اذا
تعرض لخطر ما في البالد البعيدة ،ولكنها بالتاكيد ال تفعل
االمر ذاته اذا تعرض شخص ال ينتمي للدولة الكندية للخطر
ذاته في البلد ذاتها وتلك ربما ما يمكن أن يُسمى بالطائفية
المحمودة والتي يساند فيها المجموع عنصرا منه دون أن يسبب
اي ضرر معنوي او مادي لمن ليس منهم ولو كان حظه من
المساندة والدعم ليس كحظ المنتمي لهم.
المسلمون وهم أبعد الناس عن التعصب (او هكذا يفترض)
يفضلون بعضهم البعض بدعاء الخير وإيتاء الزكاة دون أن

يعني ذلك السطو على أموال االخرين واالعتداء عليهم وذلك
مثال آخر على حق االنسان المنطقي بتفضيل مجموعته على
االخرين دون اإلساءة لهم او التعدي عليهم.
بل ان الله سبحانه وتعالى أخبرنا بكتابه المقدس ان االنسان
لن يستطيع أن يعدل بين الزوجات ان اختار التعدد مهما حرص
وفعل ولكن عليه ان يعمل اقصى ما يستطيع إلعطاء الجميع
حقوقهن ولو كان ذلك عكس ما يرغب لتبقى مشاعره وأفعاله
ضمن الحدود المقبولة شرعا وقانونا.
بل ان كل أب ربما يشعر بداخله بتفضيل ابن عن اخوته لسبب
قد يكون متعلقا بمظهره او طباعه او حتى ترتيبه بين الذرية،
األمر الذي يبقى ضمن طبائع اإلنسان والتفضيل المقبول ما لم
يتحول إلى أفعال تبث األحقاد والبغضاء بين االوالد وتتحول
معها المشاعر الى عنصرية مقيته تذمها القيم الدينية واألخالق
الحميدة.
يشكو الكثيرون في كندا والغرب من عنصرية يعانون منها
في كل تفاصيل حياتهم وهم ربما يخلطون في كثير من األحيان
بين العنصرية المذمومة وهي موجودة بحق في حدها األدنى

وجه مبدع منسي من مدينتي
الراحل االستاذ فؤاد الكبان
في عقله مشروع امة وفي جيبه قلم خط
به نقدا لنقد الفكر الديني
لم تلتفت له الصحافة وال االعالم ولم ياخذ حقه
في الحياة .هو استاذي اوال وصديقي الحقا .هذا
الرجل تعلمت منه الكثير قبل ان اغادر العراق.
هذا الرجل يحمل فكرا متقدا ،استطيع القول
انه موسوعة يتنقل هنا وهناك حامال معرفة
وابتسامه  ..كنا ثالثة ،ثالثنا الجميل الدكتور اياد
عبدالمجيد.
ولما غادرت ما انقطع التواصل ابدا كانت
الرسائل والحوارات هي المالذ االجمل
فكنا نتحاور في مجاالت المعرفة من الشعر
واالدب الى الدراسات االخرى ،وحين يتعذر
منه التواصل معي كان يكلف الحبيب دكتور
اياد في كتاب يحتاجه وغير متوفر في العراق
ليعلمني بشرائه وارساله له مع مسافر او بالبريد
 ...ولما كانت تقام معارض الكتب كنت اساله
عن احتياجاته منها فكنت حريصا على ايصالها
والحوار بعدها الى ان ترك لي حرية اختيار
ما اراه مناسبا في توجه االخير اتذكر اخر مرة
ارسلت له كتب سعيد حوى نالت استحسانه بها.
تمحورت ثقافة االستاذ الكبان بين االدب والثقافة
وفي نهاية المطاف اتجه اتجاها اسالميا وتعمق
في فهم االسالم ومفاهيمه وتابع كتابات كبار
العلماء والمثقفين في االسالم  ...كتب نقدا لكتاب
الدكتور صادق جالل العظم (نقد الفكر الديني)
ومن جميل الصدف اني التقيت بالراحل الدكتور
العظم ومن سياق الحديث اخبرته عن مخطوطة
االستاذ الكبان قال سمعت ولكن اتمنى ان
احصل عليه وحاولت الحصول على المخطوطه
ولم استطع حيث اعتقد انه حسب ما قال احتاج

الى مراجعة مرة اخرى...
ومرت تلك االيام وظروفها الصعبة وحالت
دون تحقيق جزء من افكار هذا الرجل فكان
عندما نتحدث عن موضوع ويبدي مالحظاته
يتحدث سبحان الله كان الكالم يمر مكتوبا امامه
كشريط سينمائي سهال للقراءة كان يحفظ الشعر
ويستذوق اعذبه جميل فيما يكتب كتب في النقد
والدراسات لكنها لم تر النور ...ظلت مخطوطاته
رهينه االرفف برحيله...
رحم الله اخي واستاذي ابا حمد واسكنه فسيح
جناته ...
•فنان تشكيلي وصحفي مؤسس ورئيس
تحرير جريدة (المغترب) الكندية

في هذا البلد المتسامح وبين حق كل طائفة وفئة وهي متعددة
بكندا في تفضيل بعضها البعض دون اإلساءة لالخرين فمن حق
من يمتلك مشروعا تجاريا ان يبحث عن موظفين اكفاء اقرب
الى ثقافته دون التقليل من قيمة االخرين .ومن حق من يبحث
عن شريكة حياته ان يلتفت فقط لمن تشاركه األصول نفسها
دون االستهزاء باآلخرين او التقليل من شأنهم ولو بكلمة.
تعريف العنصرية المذمومة بدقة والتعامل معها على هذه
األسس ستجعل ربما تشخيصها وعالجها اسهل بكثير من
الشكوى المستمرة واسقاط اللوم على االخرين والمبالغة باتهام
العنصرية بالسبب في كل فشل او صعوبات نواجهها في
حياتنا اليومية دون البحث بحياد وتجرد عن األسباب الحقيقية
والتعامل معها  ...و ربما يكون كذلك سببا إضافيا في خلق
او تعميق الفجوة بين مكونات المجتمع وتحويل بعض شركاء
الوطن الطيبين إلى خصوم محتملين.

•طبيب كاتب من اسرة (البالد)
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عن المـراحل الخمس التي يمر بها القــادمون الجـدد الى كـندا
•بلقيس دارغوث
لندن اونتــاريو -البالد
إن تعريف كلمة الغربة هو بكل بساطة االبتعاد
عن الوطن للعيش في مكان آخر ،ولكن ما هو
الوطن؟ هل هو المكان الذي تولد فيه أم تعيش
فيه أم تستقر فيه لفترة؟
رغم بديهية اإلجابة عن هذا السؤال ،إال أنه
يحمل في طياته تعقيدات كثيرة ،بل أكثر مما
نتصور.
فالالجئ في الدول العربية  -فلسطينيا كان أم
سوريا أم عراقيا أم سودانيا إلخ  -إذا ما ولد
خارج حدود دولته ال يحصل على جنسية الدولة
التي يعيش عمره فيها طفالً وشابا ً وكهالً ،إذن
فمكان الوالدة بمعناه الجغرافي إجابة غير دقيقة.
وماذا عن االستقرار؟ واالستقرار هنا نفسي
وجسدي ومادي ،أضف إليها وعلى رأس
الالئحة عنصر األمان .فماذا لو افتقد الوطن هذه
األساسيات؟ وماذا يفعل اإلنسان إذا ما شعر بان
أرض وطنه ضاقت به وعليه وذهبت خيراتها
لمن ال يستحقها؟
يواجه المغترب ومن اللحظة األولى امتحانا ً
قاسياً ،تجارب متعددة تلقنه درسا ً تلو اآلخر،
وكأن الدنيا تتحداه ليعرف حدود طاقته وقوة
احتماله ،ورغم ذلك ،شتان ما بين من وضّب
حقائبه راضيا ً ومتحمسا ً لخوض المغامرة بحثا ً
عن حياة كريمة ،وبين من أُجبر على خوض هذه
التجربة هربا ً من الموت.
أكمل الجملة :علمتني الغربة..
كانت اإلجابة األولى في االستبيان  -الذي
أجريته على إحدى منصات التواصل االجتماعي
التي استخدمها  -هي الصبر.
حسناً ،ولكن الصبر هو أحد السمات التي يجب
أن يتحلى بها المرء في وطنه وفي غربته على
حد سواء ،فهو التجلد وحسن االحتمال وكبح
النفس وغيرها من المفاهيم والمبادئ.
أما اإلجابة الثانية فكانت أكثر تشعباً :الصبر
واالتكال على النفس والقوة ،وهنا نستشف
تجربة إنسانية تصارع الدنيا بمفردها وقد تعلم
الدرس تلو اآلخر بأال يعتمد المرء على اآلخرين
حتى في تأمين مستلزمات الحياة اليومية!
اإلجابة الثالثة كانت" :أال أثق بأحد" ،وهذه
ضريبة الثقة والعطاء وربما السذاجة ،نختبر
القليل من خيبات األمل الموجعة من ناس حاولنا
أن نجد فيهم طمأنينة األهل ووضعناهم ضمن
دائرتنا الصغيرة ،فخانوا األمانة.
أما اإلجابة الرابعة فكانت "القهوة بال أمي ال
طعم لها" ،وهذه الضريبة العاطفية بال منازع
لمن كان محظوظا ً وأمه ما زالت على قيد الحياة.

ولعل اإلجابة الخامسة من الزميل الصحافي
فواز الديك كانت األكثر تذكيرا ً بواقعنا السياسي
وظروف الحياة التي فرضت على ماليين
العرب الهجرة – طوعا ً أو هربا ً من الموت-
فقال" :علمتني الغربة ان الوطن هو المكان الذي
يمكنني ان أعيش فيه بكرامة وأشعر أنني إنسان
له حقوق كما عليه واجبات".
وشبّه الوطن الحقيقي "باألم التي تربّي وليس
األم التي تلد" ،وشتان ما بين الوالدة واألم!
من شهر العسل وخيبات األمل ثم زراعة الجذور
تقول هذه اإلجابات في ما تقوله بأن الزمن
الفاصل بين بداية حياة القادم الجديد إلى كندا
واندماجه فعليا ً في المجتمع طويل بالفعل ،وهي
تجربة تمر بخمس مراحل على وجه التحديد،
نعددها في ما يلي:
أوال ،شهر العسل أو االنبهار :وهي تلك السعادة
الغامرة بالوصول إلى كندا ،إذ لطالما سمع
اإلنسان ما قبلها عن جودة الحياة هنا والضمانات
العائلية والصحية والمادية إلخ.
في هذه المرحلة يشعر اإلنسان أنه في قمة
الحماس واالستعداد للتعامل مع أي مشكلة
تواجهه ،بل يميل إلى مالحظة أوجه التقارب
بين المجتمع الكندي وثقافته أو وطنه.
ثانياً ،خيبة األمل اإلحباط والعداء :بعد مرور
فترة من الزمن ،يالحظ القادم الجديد إلى كندا
بأنه غير قادر على التواصل بكفاءة في شتى
المواقف ،وبأن األمور مختلفة جدا ً عندما يقارن
بين البلدين .قد يواجه تحديات في أمور بسيطة

جدا ً كفتح حساب في البنك أو زيارة طبيب أو
استئجار بيت.
في الشهور الستة األولى ،تهيمن مشاعر
مختلطة بين السعادة نتيجة األمور التي تم
إنجازها وبين الصعوبات التي تواجهه في مكان
آخر .يمر يوم سيء ثم يوم جيد ،ثم تبدأ مشاعر
الشوق لألهل واألصدقاء تتسلل إلى القلب فترهق
القدرة على تأسيس روابط وزرع الجذور في
الوطن الجديد ،بل قد يجد اإلنسان حتى صعوبة
في مغادرة فراشه صباحا ً ويجد نفسه الشعوريا ً
على اتصال دائم مع أحبائه في الشق اآلخر من
الكرة األرضية!
ثالثاً ،التقبل :في هذه المرحلة ،يجد القادم الجديد
نفسه أكثر ارتياحا ً في محيطه ،إذ تبدو المدينة
مألوفة قليالً ،من العالقات االجتماعية ومجاالت
التواصل وسهولة التنقل واالختالط وفهم النظام
العام بصورة أفضل ،وشيئا ً فشيئا ً يتالشى شعور
الندم بقرار القدوم إلى كندا.
هنا ،يبدأ التفكير في المستقبل؛ إما الدراسة أو
االنتقال إلى البحث عن وظيفة أفضل ،وتسود
إجماالً حالة من الرضا والسعادة.
عملياً ،ال يوجد خط زمني لهذه المراحل ،هي
تجربة وعلى الجميع أن يعيشها مهما تفاوت
عدد السنين التي يمضيها هنا .قد تشكل الجنازة
األولى التي تحضرها صدمة في حد ذاتها فتشعر
بالحيرة ويبدأ التساؤل عن جدوى القرار من
جديد.
رابعاً ،االستقاللية :تشعر وأنك أخيرا ً في
وطنك الجديد ،وأنك اآلن ثنائي الثقافة .هذا
يعني أنك تفهم وتقدّر كلتا الثقافتين ،بل تفهم

جيدا ً االختالفات وأوجه التشابه بينهما وميزات
وعيوب كل منهما.
أنت اآلن أقوى مما كنت عليه حتى قبل الهجرة،
فهي ليست خطوة سهلة على اإلطالق ،وهناك
العديد من التحديات للتغلب عليها والدروس
أيضاً ،وها أنت أنجزت المهمة.
خامسا ً وأخيراً ،صدمة الثقافة األولى :تمر
األيام وتقرر زيارة بلدك األول ،وبعد احتضان
األهل وشحن الطاقة بجرعة مضاعفة من الحب
والحنان والوجوه التي كبرت كما وجهك ،تشعر
فجأة بالصدمة  -لم تجد ما توقعته! ال تشعر
بالشيء نفسه أيام الصبا ،تشعر فجأة أنك مختلف.
كنت تظن أن المكان بقي كما هو وتوقف
الزمان عند األيام الخوالي ،لكنها أبعد ما تكون
عن الصورة التي في خيالك .إن إدراك مفهوم
"لقد تغيرت" أمر مثير للدهشة ،ألنك تعرف
اآلن أكثر عن نفسك وعن الحياة وتستطيع أن
تتخذ القرار بإرادة أكثر صالبة.
وكما تجارب الحياة إلنسان لم يغادر وطنه ،فإن
جميع هذه المواقف تصقل الشخصية وتعرفك
أكثر على ذاتك ،وتنمي قدرتك على التعامل مع
التوتر والتغيير ،حتى تكتشف أخيرا ً أنك كنت
وطن ذاتك طوال هذا الوقت ،وبأنك أصبحت
وطنا ً ألقرب الناس إليك!
•صحافية و كاتبة من اسرة (البالد) ومجازة
في تقديم الخدمات للقادمين الجدد ومتطوعة في
برنامج Canada Connects
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بيغاسوس ...برنامج طورته شركة إسرائيلية يستخدم للتجسس على صحافيين ونشطاء حول العالم
كشفت تقارير صحفية تداولتها خاصة صحف
واشنطن بوست وغارديان ولوموند أن برنامج
"بيغاسوس" الذي طورته مجموعة "إن.آس.أو"
اإلسرائيلية ،قد استخدم للتجسس على صحافيين
وناشطين حول العالم ،إلى جانب رؤساء دول
ودبلوماسيين وأفراد عائالت ملكية في دول
عربية.
تم استهداف ناشطين وصحافيين وسياسيين
حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج
خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة إسرائيلية،
وفق تقارير نشرت األحد ،ما زاد المخاوف من
انتهاكات واسعة النطاق للخصوصية والحقوق.
وتداولت صحف واشنطن بوست وغارديان
ولوموند وغيرها من وسائل اإلعالم اإلخبارية
العالمية ،خبر كون البرنامج "بيغاسوس" الذي
طورته مجموعة "إن.آس.أو" اإلسرائيلية ،قد
استخدم ألغراض التجسس بعدما تعاونت في
تحقيق بشأن تسريب معلومات.
تغريدة جريدة الواشنطن بوست
Military-grade Israeli spyware was
used in attempted and successful
hacks of 37 smartphones belonging
to journalists, human rights activists,
business executives and the fiancee

of murdered Saudi journalist Jamal
Khashoggi, a global investigation
finds. https://t.co/X0LbRPAy0l
— @( The Washington Post
washingtonpost) July 18, 2021
والتسريب عبارة عن قائمة تضم ما يصل إلى
 50ألف رقم هاتفي يعتقد أنها ألشخاص تعتبرهم
"إن.آس.أو" موضع اهتمام منذ  ،2016حسب
التقارير .لكن لم يتم اختراق كل األرقام الهاتفية
الواردة في القائمة ،وقالت وسائل اإلعالم
اإلخبارية المطلعة على التسريب إن تفاصيل
بشأن هويات األشخاص الذين طاولتهم القرصنة
ستعلن في األيام المقبلة.
ومن بين ما يرد في القائمة أرقام هواتف
صحافيي منظمات إعالمية من حول العالم
بينها وكالة األنباء الفرنسية و"وول ستريت
جورنال" و"سي.إن.إن" و"نيويورك تايمز"
و"الجزيرة" و"فرانس "24و"راديو فري
يوروب" و"ميديابارت" و"إل باييس"
و"أسوشيتد برس" و"لوموند" و"بلومبرغ"
و"ذي إيكونوميست" و"رويترز" و"فويس
أوف أمريكا" و"غارديان".
وأفاد مركز أبحاث "سيتيزين الب" في
جامعة تورنتو و"منظمة العفو الدولية" سابقا
بأن البرنامج استخدم لقرصنة هواتف مراسلي

"الجزيرة" وصحافي مغربي.
كما من بين ما يرد في القائمة أيضا رقمان
يعودان المرأتين قريبتين للصحافي السعودي
جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بالده في
إسطنبول في العام  .2018كما تضم القائمة
رقم هاتف صحافي مكسيكي مستقل اغتيل في
مغسل للسيارات ،ولم يعثر على هاتفه وبالتالي
لم يتّضح ما إذا تم اختراقه.
رؤساء وأفراد عائالت ملكية
وفي السياق ،ذكرت "واشنطن بوست" بأن
أرقاما واردة في القائمة تعود إلى رؤساء دول
ورؤساء حكومات وإلى أفراد عائالت ملكية
عربية ودبلوماسيين وسياسيين ونشطاء ومدراء
شركات.
وبحسب التقارير ،كثير من األرقام التي
تضمها القائمة يتواجد أصحابها في عشرة بلدان
هي السعودية واإلمارات والبحرين وأذربيجان
والمجر والهند وكازاخستان والمكسيك والمغرب
ورواندا.
أما صحيفة "غارديان" فقد أوردت أن التحقيق
أشار إلى "استغالل واسع النطاق ومستمر"
لبرنامج بيغاسوس الذي تشدد "إن.آس.أو" على
أن الهدف منه كشف المجرمين واإلرهابيين.

بدورها كانت منظمة العفو الدولية ومنظمة
"فوربيدن ستوريز" اإلعالمية غير الربحية
ومقرها باريس قد ّ
اطلعتا على التسريب الذي
أبلغتا به المنظمات اإلعالمية.
قناة الجزيرة ...وعمر الراضي
وأبلغت شركة "إن.آس.أو" الرائدة في قطاع
البرامج الخبيثة الخاصة النامي والقليل التنظيم
الشرطة باستغالل جهات لبرنامجها .كما
وصفت المعلومات الواردة بهذا الشأن بأنها
مزاعم مضخمة وال أساس لها ،وفق واشنطن
بوست ،ورفضت تأكيد هويات عمالئها.
وفي ديسمبر/كانون األول أفاد "سيتيزن
الب" باختراق أجهزة االتصاالت النقالة التابعة
لعشرات الصحافيين في شبكة الجزيرة القطرية
بواسطة برنامج مراقبة متطور.
وفي يونيو/حزيران  2020قالت منظمة
العفو بأن السلطات المغربية استخدمت برنامج
"بيغاسوس" لزرع برنامج خبيث في الهاتف
الخلوي التابع للصحافي عمر الراضي الذي
يحاكم في قضيتين إحداهما بتهمتي "المس
بسالمة الدولة" والتخابر مع "عمالء دولة
أجنبية".
• المصدر  :فرانس /24أ ف ب

مسؤولون أفغان :إيران تؤسس حشدا شيعيا الثارة الفتنة على غرار العراق ولبنان
ردا على مقال صحيفة “جمهوري إسالمي”
اإليرانية حول ظهور جماعة مسلحة تسمى
“الحشد الشيعي” في أفغانستان ،قال مسؤولون
بالحكومة األفغانية إن الجمهورية اإلسالمية
تسعى لـ “التآمر وبث الفتنة وتأجيج الصراع”
في أفغانستان.
وكانت صحيفة “جمهوري إسالمي” اإليرانية
قد ذكرت االثنين  19يوليو (تموز) أن جماعة
مسلحة تسمى “الحشد الشيعي” ظهرت في
كابول ،وقالت إنها تنوي قتال طالبان.
وأفادت صحيفة “جمهوري إسالمي” بأن سيد
حسن الحيدري ،قائد جماعة “الحشد الشيعي”
قال في أول خطاب له حول األحداث األخيرة
في أفغانستان“ :سأقود الجماعات الشيعية من
أجل المقاتلة إلى جانب القوات الحكومية والدفاع
عن وطننا كما دافعتُ عن ضريح جدي أمير
المؤمنين عليه السالم”.
وردا على تقرير هذه الصحيفة ،كتب قاسم
وفائي زاده ،المشرف في وزارة االستخبارات
والثقافة األفغانية في تغريدة له“ :بهذا النوع من
المؤامرة والشائعات ،يجعل النظام اإليراني أبعاد
الحرب أوسع وأكثر تعقيداً .إن تأجيج التهديدات
األمنية ضد الشعب األفغاني سيشعل نارا يصل
لهيبها إلى إيران أيضا”.
وأضاف وفائي زاده أن “مثل هذه الجماعات
المرتزقة وأدوات األجانب ال مكان لها بين
الشعب األفغاني”.
وقالت صحيفة “جمهوري إسالمي” في

تقريرها الذي جاء تحت عنوان “قيام الحشد
الشيعي في أفغانستان لمواجهة جماعة طالبان
اإلرهابية”“ :شدد إرهابيو طالبان هجماتهم في
األسابيع األخيرة ،وبعد تنفيذ سلسلة من العمليات

إلى تلميع صورة طالبان ،ومن جهة أخرى
تحرض على الفتنة”.
وتابع أن “أفغانستان لن تكرر تجربة سوريا
واليمن والعراق ولبنان أبدا .أفغانستان نموذج

المنسقة ،تمكنوا من فرض سلطتهم على ما
ال يقل عن  50مدينة أخرى إلى قائمة المدن
الخاضعة لسيطرتهم”.
كما أشار شاه حسين مرتضوي ،كبير
مستشاري الرئيس األفغاني ،إلى تقرير صحيفة
“جمهوري إسالمي” ،وكتب“ :المكر ممنوع”،
مضيفا أن صحيفة “جمهوري إسالمي” تابعة
للمرشد اإليراني ،وأن “إيران من جهة تسعى

لقبول مختلف المذاهب الدينية في العالم
اإلسالمي .فتنة ايران ستفشل”.
كما أفادت صحيفة “جمهوري إسالمي” بأن
“جماعة فاطميون لم تدخل في التعبئة العامة
والشعبية ضد طالبان ،لكن بعض أعضاء
الجماعة دخلوا شخصيًا وخارج التنظيم في
الحرب العسكرية والثقافية ضد إرهابيي طالبان،
وأحدهم سيد زهير مجاهد ،المسؤول الثقافي في

جماعة فاطميون”.
كما كتب عبد العلي محمدي ،المستشار
القانوني السابق لرئيس أفغانستان ،على حسابه
في “فيسبوك” ردا على مقال الصحيفة“ :أيتها
الجارة ،ال تمكري” .وأضاف أن صحيفة
“جمهوري إسالمي” ،التابعة للدائرة الخاصة
في النظام اإليراني ،أعلنت عن “الخبر الكاذب
تماما بعنوان كبير وواضح”.
وقال محمدي إن شيعة أفغانستان أكثر يقظة
من “الوقوع فريسة لنفاق ومكر النظام اإليراني.
كر أن النظام اإليراني أعلن الحداد العام لمدة
أتذّ ُ
 3أيام على مقتل رجاله في قنصليتها على يد
طالبان بمدينة مزار ،ورفض مكتب األقراص
الدراسية التابع لمكتب الدعاية اإلسالمية في
حوزة قم العلمية ،رفض تقديم أقراص دراسية
للطالب األفغانيين الشيعة خالل األيام الثالثة
هذه”.
وأكد محمدي أن سيد حسن الحيدري ،الذي ورد
اسمه في جريدة “جمهوري إسالمي” وأخذت
هذه الصحيفة صورته من الفضاء االفتراضي
ونشرتها ،هو سيد حسن صفائي بلخائي ،وهو
على األرجح موجود حاليا في بلخاب وليس في
كابول .وأعرب عن أمله في أن يفضح سيد حسن
صفائي “مكر الصحيفة اإليرانية ويرفع دعوى
قضائية ضدها في السلطات المحلية والدولية”.
•المصدر  :جريدة (قريش) لندن
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مقرر حقوق اإلنسان باألمم المتحدة :المستوطنات اإلسرائيلية ترقى إلى جريمة حرب
تشكل المستوطنات اليهودية المقامة على
أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967

جنيف :قال محقق في مجال حقوق اإلنسان
باألمم المتحدة ،الجمعة ،2021-7-9إن
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية ترقى
إلى مستوى جريمة حرب ،مطالبا الدول بأن
تكبد إسرائيل ثمنا “الحتاللها غير المشروع”.
وكان مايكل لينك ،مقرر األمم المتحدة المعني
بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية
المحتلة ،يلقي كلمة أمام جلسة لمجلس حقوق
اإلنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.
وقاطعت إسرائيل الجلسة إذ أنها ال تعترف
بتفويض لينك وال تتعاون معه.
قاطعت إسرائيل الجلسة إذ أنها ال تعترف
بتفويض لينك وال تتعاون معه وقال لينك “ما
خلصت إليه أن المستوطنات اإلسرائيلية ترقى
لمستوى جريمة حرب”.
وأضاف أن المستوطنات تنتهك الحظر المطلق
الذي يمنع أي قوة محتلة من نقل جزء من سكانها
المدنيين إلى أرض محتلة ،وبالتالي فإنها تندرج
تحت تعريف جريمة حرب بموجب ميثاق روما
المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف “أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم
المجتمع الدولي… بأن يوضح إلسرائيل أن

حجر عثرة أمام عملية السالم
وقالت لوتي نودسن ،سفيرة االتحاد األوروبي
لدى األمم المتحدة في جنيف ،إن المستوطنات
غير مشروعة بموجب القانون الدولي ،وهو
موقف معظم الدول .وأضافت “تصرفات مثل
النقل القسري والطرد والهدم ومصادرة المنازل
لن تسهم سوى في تصعيد أجواء متوترة بالفعل”.
وذكر السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة أن
إسرائيل احتجزت خمسة آالف فلسطيني،
بعضهم ألكثر من  20عاما.
مايكل لينك ،مقرر األمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة

احتاللها غير المشروع وتحديها القانون الدولي
والرأي العام الدولي ال يمكن ولن يستمر بال
ثمن” .وتعتبر الكثير من الدول المستوطنات
انتهاكا للقانون للدولي .وترفض إسرائيل ذلك
وتشير إلى صالت تاريخية وتوراتية باألرض
باإلضافة إلى حاجات أمنية .وفي بيان منفصل،
قال لينك إن المستوطنات اإلسرائيلية هي

“المحرك لالحتالل اإلسرائيلي المستمر منذ 54
عاما” .وقال إن هناك اآلن ما يقرب من 300
مستوطنة في القدس الشرقية والضفة الغربية،
يسكنها أكثر من  680ألف مستوطن إسرائيلي.
ولم تكن الواليات المتحدة ،أقرب حلفاء إسرائيل
والتي تتمتع بصفة المراقب في المجلس ،على
قائمة المتحدثين خالل الجلسة.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في
الضفة الغربية وغزة تكون القدس الشرقية
عاصمتها ،لكن قضية المستوطنات اليهودية
المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب
عام  1967كانت دوما حجر عثرة أمام عملية
السالم .وانهارت آخر جولة من محادثات السالم
في .2014
•(رويترز)

سوريا دولة مخدرات تصنيعًا واستخدامًا..الكبتاغون "نعمة" لألسد
قال تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن سوريا
تحولت إلى دولة مخدرات تشكل أقراص الكبتاغون صادرها
الرئيسي ،كما أن االستخدام الداخلي لهذه األقراص انتشر بشكل
واسع وأصبح يلحق أضرارا ً بالشباب.
واعتبر التقرير أن الكبتاغون أصبح نعمة لرئيس النظام السوري
بشار األسد ،على األقل في المدى القصير ،كما أصبحت بالده
مروج في العالم الستخدامه .وأفاد أنه مع انهيار االقتصاد
أكبر ّ
الرسمي تحت وطأة الحرب والعقوبات والحكم القمعي لعائلة
األسد" ،أصبحت المخدرات الصادر الرئيسي لسوريا ومصدر
العملة الصعبة فيها" ،مشيرا ً إلى أن مركز تحليل العمليات
والبحوث ،وهو شركة استشارية مقرها قبرص ،أفاد بأن السلطات
في أماكن أخرى صادرت العام الماضي مخدرات سورية بقيمة
ال تقل عن  3.4مليارات دوالر ،مقارنة بأكبر تصدير قانوني
لسوريا وهو زيت الزيتون الذي تبلغ قيمته حوالي  122مليون
دوالر في السنة.

وأشار الموقع إلى أن سوريا كانت متورطة في إنتاج وبيع
المخدرات في التسعينيات عندما حكمت لبنان ،وكان سهل البقاع
المصدر الرئيسي للحشيش في المنطقة ،لكن اإلنتاج الضخم
للمخدرات داخل سوريا لم يبدأ إال بعد اندالع الحرب عام ،2011
حيث أصبح الضباط يعطون جنودهم أقراص الكبتاغون.
وجلب المقاتلون الشيعة من أفغانستان ولبنان -الذين جاؤوا
لدعم النظام السوري -مهاراتهم في صناعة المخدرات واالتجار
بها .وحصل حزب الله اللبناني ،بحسب المجلة ،على مساحات
شاسعة عبر الحدود في جبال القلمون السورية ،وتوسّع في زراعة
وطور صناعة منزلية جديدة إلنتاج الكبتاغون.
الحشيش
ّ
وبدأت سوريا في تصدير الكبتاغون حوالي عام ،2013
بالتزامن مع انكماش اقتصادها الرسمي بسبب الحرب والعقوبات
االقتصادية والفساد داخل النظام .وتحولت مصانع الكيمياويات
في مدينتي حلب وحمص إلى مصانع لهذه األقراص .وقال التقرير
الذي ترجمه موقع "الجزيرة" ،إن هامش الربح من مبيعات

الكبتاغون في الخليج يمكن أن يصل إلى  50ضعف تكلفتها
في سوريا .وأضاف أن عمليات مصادرة الشرطة للكبتاغون
في المياه األجنبية تكشف حجم هذه التجارة ،إذ قبضت الشرطة
اإليطالية العام الماضي على  84مليون حبة دواء تزيد قيمتها
على مليار يورو على متن سفينة واحدة ،وقيل بعد ذلك إنه أكبر
اعتراض للعقاقير المرتبطة باألمفيتامينات في العالم.
وفي أيار/مايو ،قامت السلطات الماليزية -بنا ًء على بالغ
سعودي -بمصادرة  95مليون حبة ،ويقال إن ميناء بنغازي الليبي
المرتبط بطريق شحن منتظم إلى سوريا -هو مركز تجاريرئيسي .وحذّر التقرير من أن المخدرات ربما تدمر الشباب
الذين تبقوا داخل سوريا بعد عقد من الحرب األهلية ،مشيرا إلى
أن الشباب الذين لم يُقتلوا أو يُنفوا أو يُسجنوا أو يغادروا البالد،
أصبحوا مدمنين.
•المصدر  :جريدة (المدن) البيروتية
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شيء من مكر التاريخ ومراوغاته
•عبد اللطيف السعدون
"التاريخ ماكر ومراوغ" ،القول لهيغل ،والمناسبة صدور كتاب
جديد يلقي الضوء على شخصية الرئيس الراحل صدّام حسين،
تخص
أسرار غير معروفة،
قدر يبدو محسوبا من
ّ
ٍ
ويكشف عن ٍ
ساعات حرجة في حرب الكويت .وتفضح ،ربما ألول مرة ،كيف
لعبت دوائر معلومة دورا مشبوها في إفشال خط ٍة النسحاب القوات
ب شرس ٍة
العراقية من الكويت ،وكان الغرض تعريض العراق لحر ٍ
وتدمير بنيته التحتية ،وهذا الذي حدث.
الكاتب نديم الياسين ،والكتاب هو "أربعون عاما مع صدام حسين"،
ثمانية منها قضاها المؤلف في عالقة يومية ومباشرة مع صدّام بحكم
كونه رئيس المراسم في رئاسة الجمهورية ،سبقتها ثالثة عقود من
العمل معا في التنظيم الحزبي ،أو في إقامة مفروضة عليهما في أكثر
من سجن ومعتقل ،وبعض من حصيلة األربعين سنة سطره الياسين
في هذا الكتاب .لكن ما يعنينا هنا الوقائع المتعلقة بحرب الكويت،
والتي جهد أن يكون موضوعيا في توثيقها بعيدا عن الهوى ،كما قال.
من بعض تلك الوقائع المحيرة أن الياسين سمع صدّام وهو يرد على
األمين العام لألمم المتحدة ،خافيير دي كويالر ،الذي جاء إلى بغداد
في مهمة الساعة األخيرة ،وطلب جوابا صريحا ومباشرا ،فيما إذا
كان صدّام مستعدا لسحب جيشه" :كل شيء ممكن إذا حسنت النوايا،
وليس هناك شيء مستحيل" .اعتبر الياسين تلك العبارة "انفراجا
هائال لألزمة" ،لكن دي كويالر خيب اآلمآل ،إذ قال شيئا مختلفا
عندما ّ
حط في باريس في طريق عودته إلى نيويورك" :مهمتي فشلت
وصدّام يرفض االنسحاب" ،بذلك فتح أبواب الجحيم على مصاريعها.
يلمح الياسين ،وإن لم يقلها ،إلى أن ث ّمة من أشار على دي كويالر
بإنكار موقف صدّام ،كي يتيح لألميركيين تحقيق غرضهم في تدمير
العراق ،وربما كان هناك تواطؤ مقصود .ذلك أنه ما أن وصل
تصريح دي كويالر إلى مسامع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران
الذي كان ّ
خطط لزيارة بغداد ،إذا ما لمس مرونة لدى صدّام في تقبل
فكرة االنسحاب ،حتى أدرك أن مهمته ،هي األخرى ،ستفشل ،ما يثلم
فقرر إلغاء الزيارة التي لو كانت قد حدثت لربما
هيبته وهيبة بلدهّ ،
حققت اختراقا في األزمة .. ،من يدري!

أما موسكو فقد كانت على خط األزمة منذ البداية ،والرئيس
السوفياتي غورباتشوف كان يطلع على الموقف أوال بأول ،عين على
واشنطن وعين على بغداد .ولكن واشنطن لم تعط بغداد مهلة جديدة
لتقرير االنسحاب ،بل إنها استعجلت تنفيذ خطة الحرب ،وانهالت
الصواريخ على بغداد ،ومألت الطائرات السموات العراقية .لم ييأس
غورباتشوف ،بعث دبلوماسيا ورجل مخابرات محنكا ،هو يفغيني
بريماكوف (رئيس وزراء فيما بعد) ليستجلي وسط النار آفاقا جديدة
للحل .بعد بضع ساعاتّ ،
حط طارق عزيز في موسكو مبعوثا من
الرئيس صدّام ،لكن الرئيس األميركي ،جورج بوش ،واصل حربه
"المقدسة" ضد العراق ،وأصبح الطريق مسدودا تماما أمام أي
مسعى إلى الحل ،وظهر أن "السيناريو" األميركي وحده الغالب.
 ..في اليوم التالي ،كان صدّام يخاطب مواطنيه عبر التلفزيون" :لقد
غدر الغادرون" .ولم يعد ثمة مخرج ،هكذا يمكر التاريخ ويراوغ.
من بعض تلك الوقائع التي يستنطقها نديم الياسين أيضا توافد القادة
العرب على بغداد يلتمسون موقفا ينقذ العراق والعالم العربي كله
ب ال تبقي وال تذر" :األميركيون سيضربونكم من دون
من حر ٍ
أن تروهم" .يومها كان القادة العراقيون يراهنون على مواطنيهم
"الذين سيلقنون األميركيين درسا قاسيا لن ينسوه" .ال أحد من القادة
العراقيين فهم اللعبة الشريرة باستثناء طارق عزيز الذي حذّر من
مغبة ما سيحدث" :هاجمني بعض رفاقي في القيادة بسبب موقفي
هذا (االنسحاب) وعدّوه ضعفا ..الله وحده يعلم النتيجة" .نقل المؤلف
يستشف
كل تلك الوقائع بحيادية ،ولم يعط موقفا منها ،إال أن القارئ
ّ
أن القيادة العراقية كانت غائبة تماما عن حركة العالم ومجريات
تتصور
األحداث في ميزان القوى الدولية ،وهي في غيابها الالفت
ّ
األماني التي تدور في ذهنها حقائق مجسّدة .وهذا ما دفع إلى التعنت
والمكابرة ورفض أية حلول لألزمة ،وحتى الحجج التي كان يسوقها
صدّام في تبرير موقفه (إغراق الكويت األسواق العالمية بالنفط
وانعكاس ذلك سلبا على العراق ،وتجاوزها حقول الرميلة ،وتح ّكمها
بالمنافذ البحرية) ال ترقى إلى أن تقود إلى التفكير بغزو بلد عربي
مجاور ،وكان باإلمكان استخدام الدبلوماسية حتى آخر لحظة،
ب إقليمية ،وربما عالمية.
وتجنّب تحويل المنطقة إلى بؤرة حر ٍ

هنا التاريخ يمكر ويراوغ ،وهذا
الذي حدث.
ال أحد من القادة العراقيين فهم اللعبة الشريرة باستثناء طارق عزيز
الذي حذّر من مغبة ما سيحدث
واشنطن لم تعط بغداد مهلة جديدة لتقرير االنسحاب من الكويت،
بل استعجلت تنفيذ خطة الحرب ،وانهالت الصواريخ على بغداد،
ومألت الطائرات السموات العراقية
•كاتب عراقي ،ماجستير عالقات دولية من جامعة كالجري
– كندا ،شغل وظائف إعالمية ودبلوماسية .رأس تحرير مجلة
"المثقف العربي" وعمل مدرسا في كلية االعالم ،وشارك في
مؤتمرات عربية ودولية .صدر من ترجمته كتاب "مذكرات
أمريكيتين في مضارب شمر"
•(العربي الجديد) لندن

دومينو" االنهيار اللبناني ...الطريق إلى حرب إقليمية؟
المشهد اليوم في القصر الجمهوري يبدو تكراراً لمشهد ما قبل التوصل إلى "اتفاق الطائف" عام 1989

•رفيق خوري
لبنان ينتقل من طبقة في "جهنم" إلى طبقة أعمق.
سئل
وهذا كان معلناً ،ال صدفة ،قبل نحو سنة حين ُ
رئيس الجمهورية ميشال عون :إلى أين إن لم تتألف
حكومة؟ وكان رده سريعاً" :إلى جهنم" .وها نحن
بعد تسعة أشهر من تكليف الرئيس سعد الحريري
تأليف "حكومة مهمة" إنقاذية بمبادرة من الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،بال حكومة ،بعد دفع
الحريري إلى االعتذار عن عدم التأليف .شيء من
الواقع أصعب من "جحيم" دانتي المتخيل .وكلما
قيل إن لبنان وصل إلى القعر األخير في الهاوية
ظهر تحته قعر آخر ،إلى ما ال نهاية.
والمشهد اليوم في القصر الجمهوري يبدو تكرارا ً
لمشهد ما قبل التوصل إلى "اتفاق الطائف" عام
 ،1989وبعد أن صار جزءا ً من الدستور تم على
أساسه انتخاب رئيس جرى اغتياله هو الرئيس
رينيه معوض ،ورئيس جرى التمديد له هو

الرئيس إلياس الهراوي .رئيس الحكومة العسكرية
التي استقال نصفها المسلم ،العماد ميشال عون،
وقف ضد ذهاب النواب إلى الطائف ،وقرر خارج
الدستور حل المجلس النيابي ،ثم رفض االعتراف
بالطائف .وكان يقول ألصدقائه في عام 1990
كلما جاء الوسيط العربي ،األخضر اإلبراهيمي،
لالجتماع به" :يأتي أخضر ،وأعيده يابساً" .أما
مطلبه ،فإنه "فاصلة" في االتفاق .وعمليا ً أن يكون
هو رئيس الجمهورية .وهو اتكل على فرنسا
والفاتيكان وصدام حسين في رفض كل الضغوط
والمحفزات التي قدمتها له اللجنة الثالثية العربية
المؤلفة من الملك فهد بن عبدالعزيز ،والملك
الحسن الثاني ،والرئيس الشاذلي بن جديد ،ومعها
الضغوط األميركية والعربية ،لكنه لم يحسب لتبدل
اللعبة بعد غزو صدام للكويت وحرب "عاصفة
الصحراء" ،ولم يبدل موقفه الرافض حتى بعد
أن غادر القصر الجمهوري بالقوة ،يوم 13
أكتوبر (تشرين األول)  ،1990الجئا ً إلى السفارة
الفرنسية ،وطالبا ً بصوته من ضباطه وجنوده
االلتحاق بقيادة العماد إميل لحود.
كذلك األمر اليوم ،بعد أن صار رئيسا ً للجمهورية
باالتفاق مع الرئيس سعد الحريري وسوريا
و"حزب الله" و"القوات اللبنانية" ،وبعد المشاركة

في حكومتين مع الحريري ،صار ضد تكليف
الحريري ،لكن النواب أجبروه بقوة الدستور،
وبقي ضد أي حكومة يؤلفها الحريري .لم تؤثر في
موقفه ضغوط أميركا وفرنسا وروسيا والسعودية
واألمم المتحدة .ولم يبقَ له حليف يسنده سوى
"حزب الله" ،لكن الكل يعرف أن اللعبة أكبر
منه ومن مطالبه التي تركزت على مماحكات
دستورية ورغبة في تطويع األحداث لضمان أن
يخلفه في الرئاسة صهره جبران باسيل المعاقب
أميركياً ،فهو يلعب دورا ً ال يستطيع أن يرفضه،
ألنه مفصل على مقاسه ،لكن صاحب اللعبة هو
"حزب الله" الذي ضمن الرئاسة لعون ال لصهره
وأخذ الجمهورية.

أصوات الداعين إلى "حرب كبيرة" في عاصمتين
على عداء حاد في الخطاب :تل أبيب وطهران.
ففي إسرائيل شيء من مناخ التحضير لما يقول
مسؤول أمني كبير إنها "حرب ال بد منها" ضد
"حزب الله" وصواريخه المخزنة بين منازل
المدنيين .وفي طهران ،وبالطبع في الضاحية
الجنوبية لبيروت ،كالم على االستعداد لخوض
"حرب كبرى" ضد إسرائيل عبر جبهات غزة،
ولبنان ،وسوريا ،والعراق ،واليمن .وهي حرب
يوحي السلوك العملي للطرفين بأنه ال أحد منهما
يريد الذهاب إليها في المرحلة الحالية ،لكن ضبط
األحداث في "دومينو االنهيار" مهمة صعبة ،إن
لم تكن مستحيلة.

ذلك أن تحذير وزيري الخارجية الفرنسي
واألميركي ،جان إيف لودريان وأنتوني بلينكن من
"زوال لبنان" بالفعل ،بدا كأنه "بشارة" بالنسبة
إلى المراهنين على اإلمساك بلبنان .وهذا وهم
كبير .فال أحد يضمن تحقيق ما يحلم به ويعمل
له بعد أن يكتمل انهيار لبنان .ودينامو االنهيار
في لبنان ال يتوقف عند الحدود الجغرافية للوطن
الصغير ،بل يتحول إلى دينامو اضطراب في
المنطقة .وليس صدفة في هذه األيام أن ترتفع

ومفاوضات العودة إلى االتفاق النووي اإليراني
ليست بسيطة كما يراد لها أن تبدو ،ال من جانب
طهران ،وال من جانب واشنطن ،فهي ليست
معزولة عن الصراع الجيوسياسي في المنطقة
وعليها ،ولبنان جزء من الصراع الجيوسياسي،
ومن الوهم الرهان على أن يتركه العرب والغرب
لجمهورية الماللي في إيران.
•صحفي لبناني مخضرم (اندابندت عربية)
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السودان :درس الجفاء المزمن بين الجيش والديمقراطية

•صبحي حديدي
وحدهم أصحاب النوايا الحسنة ،وبعض السذّج بالطبع ،انتظروا
أن تسير االنتفاضة الشعبية في السودان من حسن إلى أحسن ،وأن
تتجاوز العقبات والمصاعب واإلشكاالت واالستعصاءات التي
شهدتها انتفاضات عربية سابقة ،في تونس وليبيا ومصر واليمن
وسوريا ،أو حتى الجزائر .ولقد توفّر طراز ،كاذب عن سابق قصد
ومخادع ،من التغنّي بالسلمية وائتالف الجيش مع التكوينات المدنية
المختلفة ،فضالً وجود «تكنوقراطي» ربيب مؤسسات اقتصادية
أممية على رأس الحكومة .غير ّ
أن الحقائق ،الصلبة الصارخة
المحتومة أحياناً ،تتابعت سريعا ً لجهة تأكيد هيمنة الجيش وجاهزية
ميليشيات جنجويد الماضي القريب« /قوات الدعم السريع» الحاضر
الستعادة ألوان البطش القديمة إياها؛ ولجهة استئناف تحالفات الهيمنة
والفساد ،في مستويات شتى اقتصادية وسياسية واستثمارية؛ ث ّم تنويع
شبكات االرتباط والعمالة اإلقليمية ،من مصر واإلمارات إلى دولة
االحتالل اإلسرائيلي وتشاد وخليفة حفتر.
وقد يساجل مساجل ،على نحو مشروع ال يغيب عنه بعض

أن هذه حال منت َ
الصوابّ ،
ظرة من انتفاضة على الشاكلة التي
اتخذتها ،وبالقياس والمقارنة مع شقيقاتها االنتفاضات العربية هنا
وهناك؛ ما خال ّ
أن سجاالً كهذا يتوجب أن يردّ الكثير من عناصر
ّ
التأزم الراهنة إلى معضلة كبرى شرقية (بل تكررت بعض الوقت
غربياً ،كما في اليونان الحديث) هي عالقة االمتناع الكالسيكية بين
المؤسسة العسكرية ونظيرتها المؤسسة المدنية ،أو الجفاء المزمن
بين الجيش والديمقراطية على نحو أعرض.
وفي سياق سجالي مثل هذا ال يصحّ ،منهجيا ً على األقلّ ،استبعاد
الفرضيات التي تقول ّ
إن حاكم السودان األقوى اليوم هو عبد الفتاح
البرهان رئيس مجلس السيادةّ ،
القوة هو محمد
وأن الثاني من حيث ّ
حمدان دقلو آمر وحدات «الدعم السريع» ،وللمرء أن يضع رئيس
الحكومة في أية مرتبة بعد ذلك! وليس من كبير فارق ،بالنسبة إلى
شعب السودان أو مسارات انتفاضته ،أن يتوجه هذا إلى القاهرة أو
ذاك إلى أبو ظبي أو ثالث إلى أنقرة أو رابع إلى واشنطن أو خامس
إلى موسكو… ما دامت النتائج تنتهي ،في كثير وليس في قليل ،إلى
الحصيلة المشتركة :هيمنة الجيش.
وحين يتحدث حمدوك عن «أزمة وطنية شاملة» ،يُدرج في
تضاعيفها بنود ّ
تأزم كبرى مثل تعدّد مراكز القرار وتفاقم الفساد
وتصاعد الخالف بين شركاء الفترة االنتقالية ،فيستخلص أنها تنطوي
على أخطار تهدد «وجود السودان نفسه»؛ أال يبدو وكأنه يرجّع
الكثير من أصداء العواقب التي اقترنت بأطوار ما بعد إعادة إنتاج
هذا أو ذاك من أشكال االستبداد ،في أطوار ما بعد هذه أو تلك من

انتفاضات العرب؟ في عبارة أخرى ،هل اختلف السودان كثيرا ً
عن شقيقاته العربيات في مسألة واحدة على األقل ،لكنها مركزية
تماماً ،هي موقع المؤسسة العسكرية في تشكيالت ما بعد إعادة تدوير
األنظمة؟
وأ ّما االشتباكات القبلية الراهنة ،في غرب دارفور بصفة خاصة،
والتي أوقعت وتوقع عشرات القتلى؛ ّ
فإن أسوأ قراءة لها ،وأكثرها
تخابثا ً وتزويراً ،هي تلك التي أخذت تعتمدها مؤسسة الجيش
السوداني ،من حيث اختزالها إلى ميليشيات نهب وسلب «عابرة لدول
الجوار اإلقليمي» .هذا ،في أعمق مدلوالته ،طراز آخر من إعادة
تدوير معضلة سودانية عتيقة ،لدولة – أ ّمة يتكلم مواطنوها أكثر
من مائة لغة ،وينقسمون إلى عشرات المجموعات اإلثنية ،وتتناهبهم
خطوط والء قبلية وجغرافية ليس أقلها انقسام الشمال بثقافته العربية،
والجنوب بثقافته األفريقية أو الوثنية ،فضالً عن اإلسالم والمسيحية
بالطبع.
وفي ك ّل حال ،ليس الجيش هو المؤهل لحمل لواء اإلصالح ومالقاة
المطالب الشعبية والسير باالنتفاضة الشعبية إلى أهدافها العليا،
بل من األص ّح القول ّ
إن الصراعات الراهنة التي تحتدم اليوم بين
والمكونات المدنية للحكم؛ إنما تعيد تكرار
رؤوسه ،ث ّم بين هؤالء
ّ
مآسي انتفاضات عربية أخرى ،بل هي تقتدي بأشرس ما أفرزته
الثورات المضادة من تقاليد ارتداد ونكوص نحو االستبداد.
•جريدة القدس العربي (لندن)

الــنــاس أعــداء مــا جــهــلــوا
من العبارات التي تتداول أحيانا عند الخاصة
وعند بعض العامة عبارة «الناس أعداء ما
جهلوا»
وكلمة العداء ليست بمعناها الحرفي الذي يوصل
إلى الكراهية والخصومة وأحيانا العنف .ولكنها
قد تقتصر على المقاطعة والتجاهل واإلهمال.
أما الجهل فقد خاض في معناه الفالسفة
والمفكرون والعلماء والمؤرخون واألدباء
وغيرهم من أصحاب األفكار والنظريات .فهذا
سقراط الفيلسوف اليوناني مثال يوصل الفرق
بين العالم والجاهل إلى قوله« :ينبغي للعالم أن
يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض».
كما يصف أحدهم تعنت وتعصب الجاهل بقوله:
«من المستحيل هزيمة رجل جاهل في نقاش».
ويقول غيره« :الجاهل عدو نفسه فكيف يكون
صديقا لغيره؟!
ولكن رغم كل تلك الصفات التي وصف بها
الجاهل فال تصح مقاطعته ،ورغم تعصبه
وسلبيته يجب سماعه رغم أنه لن يأخذ برأيك
مهما بلغت إيجابيته ،وذلك ألنه قد يدير األمور
في راسه في ساعة وعي فيعود إلى رشده فيتبنى
الرأي اآلخر.

على المرء أن يتصف بالعدالة في حكمه فإن
وجد مثال فكرة من كاتب جيد فليفترض أوال أنه
هو لم يفهم قبل أن يفترض جهل الكاتب .وال
نستبعد أن يعود متعصب عن تعصبه إن عاد
إليه رشده في ساعة وعي وتعقل ليدرك أن العلم
والجهل خصمان وعند الشدة ال ينجو منهما إال
من علم.
هذه القاعدة أصيلة لم يكسرها إال إبليس فهو يعلم
أن اإلسالم حق وطريق صواب إال انه معاكس
ومعاند تكبرا وليس جهال.
أسوق هذه المقدمة للوصول إلى إسقاط هذه
الفكرة على واقع اإلسالم والمسلمين في هذا
العالم الذي يشكل فيه المسلمون ما يقرب من
عشرين بالمائة من باليينه السبعة .ثروة بشرية
هائلة في موقع جغرافي يتوسط الكرة األرضية
ويمتد شرقها وغربها مع ثروات طبيعية جعلتهم
محط حسد اآلخرين ومحاولة االستيالء عليها.
ورغم كل ذلك ليس للمسلمين األثر العالمي الذي
يوازي كل ذلك .بينما نجده لدى بعض األقليات
األخرى.
الحقيقة ان اإلسالم ال يشكو من أي نقص أو
خلل ،وقد وصفه الله لرسوله صلى الله عليه

وسلم بالكمال والتمام بقوله« :اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
اإلسالم دينا .لكن أمر المسلمين هو الذي بحاجة
إلى مراجعة ليتكامل مع كمال اإلسالم .وبسبب
تصرفات بعض المسلمين يقف بعض الناس
موقف العداء لهذا الدين لجهلهم به ،والناس كما
ذكرنا أعداء ما يجهلون .والحق أن التجربة دلت
على أن العاقل الذي يتعرف على اإلسالم يعتنقه،
وهذا ما رأيناه عند العديد من العلماء والمفكرين
بل عند رجال دين من أتباع الديانات األخرى.
أال يدل ذلك على قوة هذا الدين الذي يخاطب
فطرة اإلنسان السليمة النقية؟
من المسؤول عن معاداة بعض سكان العالم
لإلسالم؟ الحق أن بعض جهلة المسلمين كانوا
سببا في عداء من يجهلون اإلسالم ،بل أكاد أقول
إن علماءهم عجزوا عن إيصال هذا الدين للكثير
من أهل األرض ،وقد سمعنا بعض من هداهم
الله لإلسالم يلومون المسلمين ألنهم تركوهم
كل هذا الزمن دون أن يوصلوه لهمّ .
لكن هناك
من المعادين اآلخرين من هم أحفاد إبليس
الذين يعرفون اإلسالم وصدقه وقوته كمعرفة
إبليس الذي تمرد حتى على خالقه .عداء هؤالء

ليس جهال ولكن حسدا واستكبارا وخوفا على
دنياهم .وال شك أن ذلك يمكن تصنيفه نوعا من
الجهل الذي يجعلهم خائفين ،وهذا الخوف يؤدي
بهم إلى كراهية اإلسالم وأتباعه ،وكراهيتهم
هذه تدفعهم إلى القيام باألعمال الوحشية ضد
هؤالء «األعداء».والتاريخ يشهد بصدق مقولة
الفيلسوف المسلم األندلسي ابن رشد حين قال:
«الجهل يؤدي إلى الخوف والخوف يؤدي إلى
الكراهية والكراهية تؤدي إلى العنف .هذه هي
المعادلة».
فما المطلوب من المسلمين حتى يمتصوا هذا
الروح العدائي من أولئك الجاهلين؟
المطلوب أوال هو االلتزام الكامل بتعاليم الله
الذي يأمر بالعدل واإلحسان والتخلق بأخالق
رسول الله صاحب الخلق العظيم صلى الله
عليه وسلم ،حتى يعلم كل البشر أن هدف
اإلسالم والمسلمين هو فقط نشر السالم والعدالة
بين البشر حتى يعيش الجميع األمن والراحة
والسالم ،وهذا ال يتم إال بتطبيق هذه المبادئ
خلقا وسلوكا ال أقواال ،فإن الله يمقت القوالين
الذي ال يترجمون أقوالهم إلى أفعال يرضى عنها
الله ورسوله والمؤمنون ،ويومها يدخل الناس
في دين الله أفواجا.

احذر محفظة نقودك قد تكون
ً
سببا بإصـابتك بهذا المـرض الخـطير؟!

الكثير منا يعاني في بعض األحيان من
آالم أسفل الظهر ،تختفي عند أخذنا لبعض
المسكنات أو الراحة الالزمة ،ولكن الالفت أن
هذه اآلالم أو مسبباتها قد تكون مؤشرا ً على
بداية مشكلة حقيقية في أعصاب الحوض أو
الظهر.
ويحذر األطباء من بعض العادات السيئة
التي يرتبكها البعض كوضع محفظة النقود
بجيب البنطال الخلفي ،حيث أن هذه العادة
البسيطة قد تؤدي إلى ضغط مع الزمن ،على
ما يعرف بعضلة الكمثري الموجودة في عمق
األرداف ،ويمكن أن يؤدي الضغط المستمر
إلى تفاقم العصب الوركي بمرور الوقت.
ودور هذه العضلة هو الربط بين العمود
الفقري السفلي بالعظم الفخذي وتمر مباشرة
فوق العصب الوركي.
وإذا تعرضت هذه العضلة للتشنج ،فيمكن أن

تضغط على العصب الوركي ،مما يؤدي إلى
ظهور أعراض عرق ال ِنّسا.
ويمكن تجنب هذه المشكلة عن طريق
االحتفاظ بمحفظة النقود في الجيب األمامي
أو جيب السترة.

ذكره موقع ويب طب ،كما يمكن للطبيب أن
يلجأ إلى إجراء عملية جراحية كما قد يستخدم
حقن الستيرويدات .ويشير موقع “ويب ميد”
إلى أنه إذا كان الشخص قد سبق أن أصيب
بعرق النِّسا مرة واحدة ،فإن هناك احتماال أن
تعاوده اإلصابة والنوبات مجددًا .لكن هناك
خطوات ال يجب نسيانها والتي يمكن اتخاذها
لتقليل االحتماالت:

التهاب المفصل الحرقفي.
تضييق في العمود الفقري القطني.
االنزالق الفقاري اإلسفنجي.
اإلصابة بأمراض القرص التنكسية.
الحمل والتغيرات الهرمونية قد يتسبب في
التهاب العصب الوركي.

• ممارسة التمرينات الرياضية بانتظام.
• الحفاظ على وضعيات في الوقوف والجلوس
والنوم.
• ثني الركبتين عند القيام برفع أي أوزان
ثقيلة.

وبالعودة إلى أسباب التهاب العصب الوركي
فهي:

عالج التهاب العصب الوركي
عادة يتم العالج طبيا عن طريق استخدام
المسكنات لأللم وتكون لفترة قصيرة وفق ما

ويمكن أن يساعد تذكر هذه الخطوات على
تجنب إصابات الظهر التي ربما تؤدي إلى
تجدد نوبات عرق ال ِنّسا.
•المصدر  :صوت بيروت انترناشونال

ما هي الدهون المفيدة
ومصادرهـــا الغذائية؟
الدهون تحمي الخاليا واألعصاب ،وهي ضرورية
المتصاص معظم الفيتامينات والمواد الغذائية
ومهمة لبعض الوظائف المحددة مثل تخثر الدم
وحركة العضالت
تُعرف الدهون الغذائية بـ”األحماض الدهنية”،
وهي ليست مجرد مصدر للطاقة ،بل هي تعمل
كوحدات بناء هيكلية للجسم ،بالرغم من أن تناول
األطعمة التي تحتوي على الدهون بشكل زائد يؤدي
إلى زيادة الوزن ،حسب مقال نشره موقع “هيلث
شوتس” .
وذكر الموقع أن للدهون دورا رئيسيا في الحفاظ
على الصحة ،وهي ثالثة أنواع :الدهون المشبعة،
الدهون غير المشبعة (الدهون األحادية غير المشبعة
والدهون المتعددة غير المشبعة) ،والدهون المتحولة
بحيث يؤثر كل منها على الجسم بطريقة مختلفة.
يؤدي استهالك الدهون المشبعة “الدهون السيئة”
إلى رفع نسبة الكوليسترول في الدم ،مما يزيد من
خطر اإلصابة بأمراض القلب ،وتوجد بشكل أساسي
في المنتجات الحيوانية مثل لحم البقر ولحم الخنزير
ومنتجات األلبان عالية الدسم مثل الزبدة والقشدة،
ونصح خبراء التغذية باستبدال الدهون المشبعة
بالدهون غير المشبعة للتقليل من مخاطر اإلصابة
بأمراض القلب ،وهناك نوعان من الدهون غير
المشبعة:
الدهون األحادية غير المشبعة :وهي تساعد على
حماية القلب عن طريق الحفاظ على مستويات
الكوليسترول الجيد HDLمع تقليل مستويات
الكوليسترول الضار في الدم ،وتوجد في :المكسرات
(لوز  ،كاجو  ،فول سوداني) ،الزيت النباتي (زيت
زيتون وزيت فول سوداني) ،األفوكادو ،وزبدة
الفول السوداني وزبدة اللوز.
الدهون المتعددة غير المشبعة :وتشمل أحماض
أوميغا  3الدهنية وأحماض أوميغا  6الدهنية ،كما
تُعرف باسم الدهون األساسية ألن الجسم ال يستطيع
صنعها بمفرده ولكنه يحصل عليها من الطعام مثل:
الزيوت النباتية كـ زيت فول الصويا والذرة وعباد
الشمس ،سمك السلمون ،بذور الكتان ،والمكسرات
كـ الجوز.
وترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول في
الدم ،لذلك فهي أسوأ أنواع الدهون الغذائية ،وتميل
إلى التصرف مثل الدهون المشبعة ويمكن أن تكون
خطرة على الصحة ،وبالتالي يجب تجنبها ونجدها
في :األطعمة المقلية كـ البطاطس المقلية أو الدونات،
السلع المخبوزة كالكعك ،واألطعمة الخفيفة المصنعة
كـ البسكويت ،الفشار.
•المصدر :سبوتنيك
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اخطر أمراض الجهاز الهضمي اإللتهابية…

“ القولون التقرحي” ..شائع جدًا في كندا
•د .قيس أبوطه

)(ULCERATIVE COLITIS
أعطت نتائج ممتازة ،نذكر منها مثبطات جاك
 .Xeljanz :والدواء المعروف ب هيوميرا،
 .Adalimumabوقد وافقت عليهما الدوائر
الصحية في كندا حديثاً.

تحدثت في المقال السابق في هذه الجريدة
العريقة عن واحد من أمراض الجهاز الهضمي
االلتهابية وهو مرض كرون (  . ) Crohnوكان
اختيار مرض كرون ألنه يؤثر على اي جزء
من أجزاء الجهاز الهضمي ،اي من الفم وحتى
الشرج .ولكن مرض القولون التقرحي يصيب
األمعاء الغليظة فقط… وهو في غالب الحاالت
يكون مرضا مؤلما و قاسيا ً على المريض ألنه
مرض مزمن و يصاحب المريض حتى آخر
العمر.
جميع امراض الجهاز الهضمي االلتهابية،
وأهمها مرض القولون التقرحي هي جزء من
االمراض المناعية ،وهذا ببساطة يعني ان جهاز
المناعة عند المريض ،وألسباب غير معروفة،
يهاجم ويدمر خاليا أو أنسجة او أجزاء من
الجهاز الهضمي .كما أن العاملين اآلخرين : ١
 .٢وراثي .
بيئي ( ) Environmentalو
في كندا ،في عام  ٢٠١٢كان عدد الحاالت
التي تعاني من أمراض الجهاز الهضمي
اإللتهابية واهمها مرض القولون التقرحي ١٠٤
آالف حالة ،وهذا يعني انه يوجد سبعة مرضى
بين كل الف شخص من السكان .كما ذكرت
اإلحصائيات الطبية ان الحاالت تزداد سنويا ب ذلك فقر الدم ،واإلرهاق والقلق ،ونقص الوزن،
ارتفاع درجة الحرارة ،التهابات المفاصل ،تأخر
 ٤٥٠٠ :مريض سنويا.
النمو عند األطفال.
ويقدر عدد الحاالت اآلن ب  ٢٧٠ :الفا َ .
ويتوقع العلماء ان يصل عدد هذه الحاالت الى تشخيص المرض:
 ٤٠٣آالف حالة عام  ،٢٠٣٠وهذا يعني ٪ ١
من عدد السكان ،وهذه نسبة عالية جدا تضع كندا إن تاريخ األعراض التي يعاني منها المريض
قد تكون كافية لإلشارة لهذا المرض ،ولكن
األعلى نسبة في العالم( .انظر الشكل الموفق)
أمراض الجهاز الهضمي االلتهابية تعتبر عبئا ً الطبيب يحتاج الى عمل منظار للقولون بحيث
ماديا كبيرا على الدولة تقدر بأكثر من  ٧٠٠ :يرى التحوالت المرضية التي يبني على وجودها
التشخيص األكيد.
مليون دوالرا ً في السنة.

أعراض المرض:

المضاعفات:

من المهم ان نعلم ان هذا المرض يصيب جميع
األعمار ،ولكن في اغلب الحاالت يبدأ المرض
بين أعمار  ١٥و  ٣٠سنة ،كما ان أعراض
المرض ال تكون ثابتة طوال الوقت .تشتد أحيانا
وأحيانا ً تمر بفترة من الهدوء ويشعر المريض
انه تعافى كلياً.

اإلسهال الشديد قد يؤدي الى الجفاف وهبوط
الضغط والضعف العام والدوخة… ولكن اهم
شيء خسارة األمالح وخاصة الصوديوم .
النزيف الحاد ومضاعفاته التي قد يحتاج الى
دخول المستشفى كحالة طارئة.

كما ان اإللتهابات واألورام والقروح قد تصيب
جز ًءا من القولون ،أو القولون كله وحتـي
الشرج.
من كل ذلك نستطيع ان نستنتج أن أهم
األعراض هي :اآلالم الشديدة في البطن
التي قد تحدث في اي وقت وأي مكان يكون
فيه المريض ،وقد يوقظ المريض من النوم.
والنفخة ،والشعور بالغثيان ،واإلسهال الشديد
الذي قد يحدث أيضا في اي وقت واي مكان ،و
كثيرا ً ما يكون مصحوبا ً بالدم … وقد ينتج عن

قد تتطور القروح الى ثقب القولون ،أو
التصاقات تسبب انسداد حاد في القولون وفي
كلتا الحالتين سوف يحتاج المريض لتدخل
جراحي مستعجل.
لعل أخطر المضاعفات هي زيادة خطر
اإلصابة بسرطان القولون ،وذلك بعد ١٠
سنوات أو أكثر من بداية المرض.
كما ان الدراسات الموثوقة تقول ان  ٪ ٣٠من
مرضى القولون المتقرح سوف يحتاجون الى
الجراحة في يوم من االيام.
رغم كل هذه المضاعفات فان طول الحياة عن

وفي المختبرات اآلن عدة عقاقير واعدة ويعلق
عليها األطباء آماالً كبيرة.
الجراحة
ال يكتمل الحديث عن العالج من غير ذكر
الجراحة .من  ٪ ١٥-١٠من المرضى سوف
يحتاجون إلى الجراحة .ولعل أهم أسباب
الجراحة هو عدم استجابة المرض للعالج
الدوائي .او عند حدوث نزيف حاد يهدد حياة
المريض ،او يحدث مضاعفات خطيرة مثل ثقب
او انسداد في القولون .

هؤالء المرضى ال تقل عن المعدالت الطبيعية.
العالج والتوصيات العامة والمهمة:
أود ان اكتب اهم ما توصي به الدراسات
الكثيرة والطويلة بهذا الخصوص.
بالنسبة للطعام :ليس هناك أي إجماع حول اي
من االطعمة هي االفضل واي هي األسوأ .ولذلك
ينصح المريض بان يدون على مدى أيام وأسابيع
كل األطعمة التي يتناولها ويتابع اي من األطعمة
كانت مريحة ولم تسبب له أية مضاعفات…
واي األطعمة التي كانت مؤذية…

وهنا فان الجراح سوف يزيل كل القولون
(األمعاء الغليظة) والمستقيم ،وهو الجزء االخير
من الجهاز الهضمي الذي يقع قبل الشرج .وهنا
فان الجراح سوف يضطر ان ياخذ نهاية األمعاء
الدقيقة ويعمل لها فتحة ) )Stomaفي أسفل
الجسم حتى تخرج منها فضالت الطعام وتجمع
في كيس خاص يتبدل حسب الحاجة.
وفي مرحلة ثانية بعد عدة اشهر يخضع
المريض لعملية ثانية إلغالق الفتحة وإيصال او
عمل التحام  Anastomosisلألمعاء الدقيقة مع
فتحة الشرج .احيانا يمكن للجراح بعد استئصال
القولون والمستقيم ان يوصل نهاية األمعاء الدقيقة
مع الشرج في الوقت نفسه ،و لكن ألسباب عديدة
فإن الجراحين يفضلون االختياراالول.

قد ننظر الى الجراحة نظرة سلبية ،ولكنها احيانا ً
هي االختيارات األفضل .النها العالج الشافي
كثير من المرضى اجمعوا على ان الكحول الوحيد لهذا المرض .وقد يتساءل المريض ما
والقهوة والمشروبات الغازية السكرية والحليب هو دور القولون في أجسامنا … وهذا موضوع
واالطعمة الغنية باأللياف كانت مؤذية لهم.
مهم و قد تناولت في عدد سابق اهمية الجراثيم
من التوصيات التي لفتت نظري تتعلق باإلسهال المفيدة الموجودة في القولون والتي تعتبر من اهم
الشديد والمفاجئ وهو أكثر األعراض ازعاجا ً العوامل التي تلعب دورا ً مهما ً في صحة اجسامنا
وحدوثا عند المريض ،لذلك على المريض أن والتي تجد اهتماما غير مسبوق من العلماء في
يعرف مسبقا ان المكان الذي يرغب الذهاب اليه البحث والدراسة.
فيه دورات مياه او (المرحاض) .ويستحسن ان
يحمل معه حقيبة صغيرة فيها ورق التواليت ولكن ما يهمنا هنا أن أهم وظيفة للقولون هي
ولباس داخلي ومعطر ،وذلك للحاالت الطارئة امتصاص السوائل واعادتها الى الدورة الدموية.
التي نأمل ان ال يحتاجها.
وجعل فضالت الطعام متماسكة ودفعها خارج
الجسم .اذن بعد إزالة القولون يجب االهتمام
ان الطبيب المعالج هو الذي سوف يختار بتناول السوائل خشية حدوث الجفاف.
للمريض األدوية التي تناسب حالته  ..والن هذا
المرض من األمراض المزمنة فان الهدف األول
من المهم أيضا ان يتابع المريض مع طبيبه
ً
هو وقف تطور المرض وأعراضه.
فحوصات دورية ألنه حتما سوف يحتاج
ولعل من األدوية المعروفة التي تعطي الى بعض الفيتامينات والمعادن وغيرها من
نتائج عظيمة من خافضـــات المنـاعة ،التوصيات الصحية.
نذكـر منهــــــــا  Azathioprine :و
 .Cyclosporineوالكورتيزون
•كاتب من اسرة (البالد)
اما األدوية الحديثة من مثبطاطت المناعة والتي Doctorkais@yahoo.com
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الصحة نبع السعادة والجمال
• د .خالد الخيري اﻻدريسي

القسم الرابع عشر

المطبخ التونسي الليبي
من المعلوم ان على كل كاتب أن يتبحر في
الموضوع ذي العالقة المباشرة في اهتمامه وبحثه،
لذا كان عليه الحصول على اكبر كمية من المراجع
الخاصة بذلك الموضوع .ولحسن الحظ أنني لم اجد
عناء في الحصول على ما اريد من المراجع لبلدان
عربية كثيرة ،والتي توفرت اما في المكتبات او على
اﻻنترنت مرتبة ايما ترتيب .لكن هناك بلدانا اخرى
أرقَني التفكير في الحصول على مراجع لها في
َ
ميدان الطبخ ،حتى انني فكرت في اللجوء لبعض
من سيدات ذلك البلد للحصول على اكبر كمية من
المعلومات عن الطبخ ومكوناته .والحق يقال ان
كثيرا منهن ابدين استعدادا مشكورا للمساعدة.
من تلك البلدان ،تونس ،ذلك البلد العريق الذي بز
كثيرا من البلدان العربية في مجال السياحة وحقق
نجاحات لم تستطع الكثير من شقيقاتها العربيات
تحقيقها بالرغم من توفرها على امكانيات ومؤهالت
سياحية اكثر .فقد فوجئت بندرة المراجع في
موضوع مطبخه .مع ان هذا ركن هام من اركان
السياحة .وما وجدته على اﻻنترنيت كان مشوشا
وموزعا بشكل يصعب اﻻستفادة منه وابراز المطبخ
التونسي بما يتناسب مع ذلك الشعب العريق.
تصوروا ان من اهم اﻻصناف التي يفاخر بها
التونسيون ويختص بها المطبخ التونسي دون
ضم" اي
غيره من المطابخ المغربية "البوريك بال ْع َ
البوريك بالبيض ،تصوروا ان نشرة اﻻكل اليتيمة
التي حصلت عليها تحت اسم "فن الطبخ التونسي"
تلك النشرة التي يعدها ويوزعها مجانا الديوان
القومي للسياحة والمياه المعدنية.
في تلك النشرة لم يخف معدها ان "البريك بالعضم"
الذي ال يوجد له مثيل في اي مكان اخر هو من
اهم اﻻصناف التي تجلب السياح لتونس .قد اغفل
معدوها حتى ذكر وصفة تحضيرها.
في هذا المجال ﻻ بد من التنويه بالمجهود الليبي
على ما قدمه من مراجع منسقة حسنة اﻻعداد
وموضحة افضل توضيح على اﻻنترنت .ذلك الجهد
يلفت اﻻنتباه ويفرض الشكر لمن قام به.
في الحديث عن تونس وليبيا ﻻ بد من ذكر ان هناك
تشابها كبيرا في اللهجة المحلية والعادات والطبخ
والنسب بين غرب ليبيا "ما كان يعرف قبل سنة
 1964بوﻻية طرابلس الغرب" وتونس .واحد ابرز
هذه المميزات هي استعمال الفلفل الحار"الهريسة"
بشكل مفرط يصعب على اﻻجانب حتى العرب منهم
ان يتحمله .بالطبع كما ذكرت هناك تشابه كبير في
اشياء كثيرة .بينما شرق ليبيا "ما كان يعرف بوالية
برقة" لها خصوصياتها في كل شيء.
*المطبخ التونسي
جامع الزيتونة العريق
الطبق اﻻول 16 :صنفا
*سالطة مشوية *سالطة بالنكيت * سلطة جزر *
سلطة باذنجان تونسية *رغيف بالبيض *شكشوكة
نابل * بوريك بالعضم* عجة بكريات اللحم *
بوريك بالتن *بوريك بالزيتون *بوريك بالبطاطا
* فلفل احمر بالبيض * بوريك باللبن * سلطة فجل

*بوريك باللحم * سلطة كسكسي مع نقانق
كل هذه اﻻصناف جيدة ومحتوياتها صحية وﻻ غبار
عليها.
الحساء 8 :اصناف
*شربة بلحم الخروف * شوربة خضار * شوربة
برغل * شوربة فول اخضر *حساء بالحمص *
حساء بالسميد * شوربة حليليم بالخص * شوربة
حوت
كل هذه اﻻصناف جيدة وصحية وممتازة.
اﻻسماك 5 :اصناف
تشتهر اكالت تونس باصناف وانواع من المأكوﻻت
البحرية قلما توجد في بلدان اخرى واهم تلك
اﻻصناف هي:
*مرجان محشي *كسكس بالـراتة *كالماري
محشي *شرائح السمك بالهريسة والزيتون اﻻسود
* طاجين سمك بالخضار.
جميع الماكوالت البحرية التونسية لذيذة وصحية وﻻ
غبار عليها.
الكسكسي والمعجنات :صنفان
*محمصه بالدبابيش * كسكسي بلحم الخروف
كما هو الحال في المملكة المغربيه يؤكل الكسكسي
يوم الجمعة بعد صالة الجمعة ويتم اثناءه وحواليه
احتفال عائلي وهذه من العادات الملتزم بها كل
مغربي تقريبا .كما انه طبق هام في اﻻعياد والعزائم
الكبرى واﻻعياد الرسمية والمناسبات وحفالت
الزفاف.
في ليبيا اﻻمر ليس هكذا فال اصرار على موعد يوم
الجمعة بل يمكن تناول الكسكسي في اي وقت.
ينطبق على هذه اﻻطباق ما قيل في مثيلتها في
المغرب والجزائر.
المرق 5 :اصناف
*المصلي *قناوية *دولما * مرقة امالح * فلفل
محشو.
اصناف لذيذة وصحية ولكن يجب اﻻستعاضة عن
السمن بزيت البلديه.
الطواجن 7 :اصناف
*طاجين سبناخ *طاجين الجبن * طاجين اﻻرضي
شوكي * طاجين البيض والمعدنوس *طاجين
بالخضار مقلية * طاجين خضار بالفول * خلطة
خضار تونسية
اصناف لذيذة وصحية اذا استبدلت السمن والزبدة
بزيت نباتي ويا حبذا لو كان زيت الزيتون فتونس
من البلدان المنتجة والمصدرة لزيت الزيون .
اللحوم 9 :أصناف
*لحم بالملوخية *مرقة جلبانه *لحم خروف
باﻻرضي شوكي *ملوخية بلحم العجل *قمري
بالكوشه *مقودة بالبطاطا * معاصم * خروف
مشوي على الفحم
يفضل استبدال لحم الخروف ذي نسبة الدهن العالية،
باللحم البقري او الطيور.

الدجاج:
اصناف كثيرة اذكر ما توفر لدي منها
* ارز بالدجاج * نواصر مقوره بالدجاج * دجاج
مشوي على الفحم * دجاج معمر
هذه اﻻصناف وزميالتها التي لم تذكر هي اطباق
صحية وجيدة.

اﻻرز:
*رز جعاري * رز محمص * رز مبوخ *رز
بالخلوط
كلها اصناف غير صحية الحتوائها على الزبد
واﻻرز .والحل ان نستبدل الزبد بزيت نباتي جيد
(الزيتون) ونقلل من كمية اﻻرز.

خبز المال:
تتميز تونس وحدها بخبز المال ،وهناك اشخاص
محدودون يقومون باعداده وذلك ﻻنه يحتاج معدات
خاصة وخبرة وطريقة معينة للتحضير.

المقليات:
*بطاطا مبطنه ( المبطن) * كفتة *طباهيج *
كرنب مبطن *كفتة حوت * القالية الليبية بالكبدة
* عجة بروكلو * عجة كوسا *عجة سبانخ *
دجاج مخلي *لحم مقلي *عصبان * براك
هذه اصناف جيدة وصحية في مجملها ويفضل
استبدال لحم الخروف بلحم العجل

الحلوى 12 :صنفا
*دفلة محشوة *المقروض *عصيدة بالبوفريوة
*عجينة محشوة باللوز *مسفوف بالزبيب * دبلة
*سفنز * بقالوة باللوز * غريبة بالحمص * كعكة
الورقه * بجاوية * العصيدة العادية.
تعتبر العصيدة من الحلويات اﻻساسية في تونس
وتقدم في الحفالت العائلية واﻻعراس وخاصة
في المولود والعقيقة واﻻعياد الرسمية والمناسبات
الدينية كمولد النبي وعيد الفطر .يضاف العسل بعد
اعدادها.
الرأي الطبي في هذه اﻻصناف معروف وينطبق
عليها ما انطبق على الحلوى في المطبخين المغربي
والجزائري.

*المطبخ الليبي
ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة سلوق
الليبية
َ
ان للمطبخ الليبي أكالت خاصة لم اجد لها مثيال في
اي من المطابخ العربية اﻻخرى .هذه اﻻكالت هي
البازين والزميطة .اما القديد ،فهو موجود في اكثر
االقطار المغربية ،فهو على سبيل المثال موجود في
المغرب تحت اسم "الخليع" .وﻻ يفوتنا ان نذكر
خصوصية اخرى تشاركها فيها تونس (ولو على
حياء) ،تلك هي خصوصيه اﻻكثار من استعمال
الفلفل الحار بشكل يجعل من الصعب على غير
الليبي التمتع بتلك اﻻصناف اللذيذة.
وللشاي (الشاهي) في ليبيا خصوصية أخرى
عالوة على انه قوي لدرجة اننا كنا نطلق عليه
(الدبس او الخمير) فالعدادت والطقوس وادوات
اﻻعداد خاصة ،وكذلك ترفع اﻻهازيج واالغاني
الشعبية اثناء اﻻعداد ،واشهر اهزوجة هي "اﻻولى
قويها والثانية بالعناع سويها والثالثة الكالم عليها"
حيث ان من العادات الليبية تقديم "الشاهي" على
شكل ثالث "كويسات" بعد الوجبة الثقيلة .وقد قدم
اﻻخوة الليبيون طعامهم على الشكل التالي:
المعجنات :
*الكسكس بالخضره * كسكس بالقديد *كسكس
بلحم الخروف * كسكس بالبصله *كسكس بالحوت
* الرشدة * رشدة الكسكاس * البازين *كسكسي
بالعسلوس *المكرونة المبوخة *مكرونا مبكبه
*مكرونة مبكبكة مع فواكه البحر * محمصة *
خبز التنور *خبز الفرن * فطائر الكباب الليبي
ينطبق على الكسكس الليبي ما ذكر عن الكسكس
المغربي والجزائري والتونسي

اللحوم:
*فخدات بالفرن * خليات الكبد والقلوب *خليات
اللحم * لفتة اﻻطفال
هذه في مجملها فيها ما يعيبها .اول تلك العيوب لحم
الخروف فال بد من استبداله بلحم العجل .ثم مقادير
الزبد الهائلة المستعملة التي يجب استبدالها بزيت
نباتي جيد.
الطواجن:
*طاجين دجاج * طاجين لحم بالفرن *طاجين
حوت * الطاجين الليبي *طاجين بامية بالدجاج
*طبيخة ياني *طاجين الجبن *طاجين بالبيض
كلها اطباق ممتازة على ان ﻻ يؤكل معها كمية كبيرة
من اﻻرز او الخبز.
الحساء:
* الشربة الليبيه *شربة العدس *شربة الخضار
*شربة الدجاج * شربة حلبه * شربة حوت
لعمري ان الشوربة الليبية هي اﻻلذ في العالم العربي
ولم اجد ما يضاهيها علما بانني ُجلتُ الوطن العربي
من اقصاه الى اقصاه ومن شماله حتى يمنه .كل تلك
اﻻصناف صحية.
منوعات:
*فلفل حار محشي بالحوت *حرايمي *دولمة
مشكلة *فول مدمس * فول مدشوش * صينية
دجاج باﻻرز بالفرن * المريشة الليبية
* شكشوكة الدحي بالقديد * سلطة مشوية *رشتة
برمه *حاسه لوسه *رشتة عدس *رشتة
بالعسلوس *مدمس جزر *سلطة خضار *الكيما
كل هذه اصناف جيدة وتعد بشكل صحيح غذائيا.
الحلوى:
*المقروض *الغريبة *غريبة باللوز *غريبة
بالحلقوم * لقمة القاضي * كيكة النستله *كعك
مليح *سفنز *عصيدة * زﻻبية
هذه اﻻصناف ذكرت من باب التعريف ليس اﻻ.
وجميعها كسالفاتها المغربية والجزائرية والتونسية
سيئة صحيا ويجب اﻻبتعاد عنها ما امكن
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة –
ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية

36
تناول كوب من اللبن
الرائب يوميا لتحسين عملية
الهضـم وتعـزيز المنـــاعة..
تعد منتجات األلبان مصدرا مهما للعديد
من هرمونات والمضادات الحيوية،
الالزمة لصحة اإلنسان وتسهيل عمل
الوظائف البيولوجية ألعضاء الجسم منها
عملية الهضم.
أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا ،خبيرة
التغذية الروسية ،أن اللبن الرائب يساعد
على تحسين عملية الهضم وتعزيز منظومة
المناعة.
وتشير الخبيرة في حديث لراديو
“سبوتنيك” إلى أنه يمكن استخدام اللبن
الرائب في أيام الصوم ،وهذه مسألة حيوية
خاصة بعد اإلفراط في تناول الطعام.
وتقول الخبيرة“ ،يمكن تنظيم أيام الصوم
عندما يشعر اإلنسان باالكتظاظ :عندما
يفرط بتناول الطعام في اليوم السابق ،أو
اإلفراط بتناول المشويات والمقليات ألنها
تبقى فترة طويلة في األمعاء”.
وتنصح الخبيرة ،بتناول لتر من اللبن
الرائب مقسم إلى أجزاء في يوم الصيام،
أو يمكن تناول حساء بارد من الخضار.
كما أن اللبن الرائب لذيذ ومفيد مع الثمار.
ولكنها في نفس الوقت ال تنصح بتنظيم
أكثر من يوم واحد للصوم في األسبوع.
وتضيف ،تناول كمية صغيرة من اللبن
الرائب بانتظام مفيد للجسم ،ألن اللبن يعزز
منومة المناعة.
وتقول“ ،ألن  70بالمئة من منظومة
المناعة تتركز في األمعاء وتعتمد على
حالة ميكروبيوم األمعاء ،التي يؤثر اللبن
الرائب فيها بصورة مباشرة .واللبن الرائب
هو البروبيوتيك الذي يجلب البكتيريا
الضرورية لتعزيز منظومة المناعة ،ما
يحدد قدرة الجسم على مواجهة البكتيريا
المرضية التي تدخل الجسم من الخارج”.
ومن أجل الحفاظ على الميكروبيوم بحالة
جيدة يكفي تناول كوب من اللبن الرائب
يوميا .ويمكن استبداله بين فترة وأخرى
بمنتجات األلبان المخمرة األخرى.
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فوائد ال تعرفها للبكاء
“تحتوي الدموع القاعدية على إنزيم يسمى الليزوزيم ،وهو مضاد للميكروبات ويحمي عينيك من العدوى”

يعتقد العديد من األشخاص أن البكاء له فوائد
نفسية في التفريغ النفسي والتعبير عن حاالت
الحزن والفراق ،وبجانب ذلك يوجد جملة من
الفوائد للبكاء التي تعود على صحة العينين.
يمكن أن يؤدي الحزن والغضب والسعادة،
وكذلك األلم الجسدي وتهيج العين ،إلى البكاء
العاطفي ،لكن البكاء ليس مجرد وظيفة جسدية
عشوائية ،بل له عدة أغراض صحية مفيدة.
وتحدث موقع “إكسبريس” البريطاني مع
روبرت لونغهيرست ،استشاري البصريات
في  Phoenix Hospital Groupلمعرفة
األسباب الخمسة التي تجعل البكاء مفيدا.
وهناك ثالثة أنواع من الدموع :الدموع القاعدية
والدموع االنعكاسية والدموع االنفعالية .ولكل
نوع من أنواع الدموع غرض مختلف ،عاطفي
وجسدي ،وجميعها مهمة جدا.
وكشف استشاري البصريات روبرت
لونغهيرست عن خمس طرق تفيدك في البكاء.


تهدئة التهيج

تهيج العين شائع للغاية ويحدث لنا في معظم
األيام .وقال لونغهيرست“ :تحتوي الدموع
االنعكاسية في الغالب على الماء ويتم إطالقها
عندما يزعج شيء ما أعيننا ،مثل الرياح أو
الدخان أو تقطيع البصل .وإذا كانت عينك دامعة
في حالة عدم وجود مادة مهيجة ،فمن األفضل
أن ترى طبيب العيون الخاص بك”.



منع االلتهابات

غالبا ما تحدث التهابات العين مثل التهاب
الملتحمة والتهاب الجفن بسبب البكتيريا
والفيروسات والمواد المسببة للحساسية.
ونصيحة عالج الكثير من التهابات العين
الشائعة هي ببساطة الحفاظ على نظافتها أثناء
شفاء نفسها ألن دموعك يمكن أن تساعد في حل
المشكلة.
وأوضح لونغهيرست“ :تحتوي الدموع
القاعدية على إنزيم يسمى الليزوزيم ،وهو
مضاد للميكروبات ويحمي عينيك من العدوى”.


حماية القرنية

ال تُعد الدموع االنعكاسية رائعة في تهدئة تهيج
العين فحسب ،بل إنها تحمي القرنية.
والقرنية هي العدسة الخارجية للعين ،حيث
تتحكم وتركز على دخول الضوء إلى العين.
وهذا النسيج الشفاف هو أيضا حاجز هيكلي
يحمي العين من االلتهابات ،ويمكن أن تكون
الدموع حامية للقرنية.
وأشار لونغهيرست“ :نظرا ألن الدموع
االنعكاسية تحتوي في الغالب على الماء ،فهي
جيدة في غسل الرواسب من العين وبالتالي
حماية القرنية من التآكل”.


التشحيم

يعاني ما يقارب ثلث األشخاص الذين تبلغ
أعمارهم  65عاما أو أكثر من متالزمة جفاف
العين وسيحتاجون إلى استخدام قطرات الدموع

االصطناعية عدة مرات في اليوم أو مرهم للعين
إلدارة هذه الحالة.
وقال لونغهيرست إن الذين ال يعانون من هذه
المتالزمة يعانون من دموع قاعدية أو أحيانا
دموع منعكسة تعمل على ترطيب العينين عندما
نرمش.
وأوضح“ :الدموع القاعدية تحتوي على ثالث
طبقات تمنع جفاف العينين“ .العيون الجافة
يمكن أن تجعل الرؤية ضبابية ،لذا فإن هذه
الدموع تساعدك على الرؤية”.


تخفيف األلم

ال يقتصر البكاء على ترطيب العين فحسب ،بل
لدينا غريزة طبيعية للقيام بذلك عندما نشعر بألم
جسدي أو عاطفي.
وقال لونغهيرست“ :باإلضافة إلى هرمونات
التوتر ،تحتوي الدموع العاطفية أيضا على
األوكسيتوسين واإلندورفين التي يشار إليها
غالبا باسم هرمونات الشعور بالسعادة.
وتحتوي الدموع العاطفية على مستويات عالية
من الكورتيزول وهرمون التوتر األساسي
واألدرينالين وهذه الهرمونات يمكن أن تساعد
في تخفيف األلم الجسدي والعاطفي.
ولذلك ،فإن هذه الدموع تقلل من التوتر ويعتقد
أنها تساعدنا على تنظيم عواطفنا.
•المصدر :صوت بيروت انترناشونال
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هل الكروموسوم  Yفي سبيله لالختفاء؟ ()1

•د .محمد أمين األعظمي

تُحْ َم ُل صفاتُ
األحياء وتنقل من جيل إلى آخر في مادة وراثية
األحياء ،كل
ِ
ِ
هي في األعم األغلب الحامض النووي الرايبي منقوص األوكسجين الذي
يُعرف اختصارا ً ب  .DNAويوجد هذا الحامض في تراكيب خيطية
تُسمى كروموسومات  .chromosomesويمكن رؤية الكروموسومات
تحت المجهر في مراحل االنقسام الخلوي إذ تتغلظ ليسهل توزيعها على
الخاليا الناتجة عنه .لإلنسان  23زوجا ً من هذه الكروموسومات في كل
خلية من خالياه البالغ تعدادها أكثر من  37تريليون خلية (ترليون=
مليون مليون أو  .)1,000,000,000,000وتحوي الكروموسومات
كذلك بعض البروتينات والحامض النووي الرايبي  .RNAوتختلف هذه
الكروموسومات أحدها عن اآلخر كما تختلف من حيث عددها وتركيبها
وقياساتها من نوع من األحياء إلى آخر .وتوجد الكروموسومات عادة
بشكل أزواج .ففي كل خلية من خاليا االنسان مثالً ،يوجد  32زوجا ً من
الكروموسومات التي تحدد الصفات الجسمية ،منها زو ٌج يُ َح ِددُ جنس
الفرد ،ما إذا كان ذكرا ً أو أنثى .ويرمز لهذا الزوج بالحرفين XXفي
حالة األنثى  XYفي الذكر ( .)XY sex-determinationوتصبح
الكروموسومات واضحةً في مرحلة من انقسام الخلية تعرف بالطور
االستوائي  metaphaseعندما تتكثف وتتغلظ كما في الشكل أدناه مع
مالحظة أن الشكل ضم الكروموسومات الجنسية لكال الجنسين (أسفل يمين
الصورة).
ومن الغريب أن وجود كروموسوم ( Yويُصطلح عليه بالعربية بالحرف
ص) الضئيل نسبيا ً هو الذي يحدد الجنس في أغلب الثدييات ( .)1فوجوده
يعني أن حامله ذكر ،حتى لو كان هناك كروموسومان من النوع ( Xس) إلى
جانبه ( ،)X XYوهي حالة شاذة .ومن هنا ،يَعدُّ
البعض هذا الكروموسوم
ُ
رمزا َ للذكورة  .symbol of masculinityبل إن ُجز ًءا من كروموسوم
 ،Yويرمز له ( SRYاختصار ل  ،)Sex region Yهو الذي يلعب الدور
المركزي في ذلك .و SRهو اختصار ل sex-determining region
(يسميه البعض )master switch” gene, SRYويعني المنطقة المحددة
للجنس التي تقع على كروموسوم  .Yوال يحمل هذا الكروموسوم الصغير
سوى  45جينا ً (مورثة) مقارنة بحوالي  1000جين يحمله كروموسوم .X
كروموسوم  Yوكروموسوم X
لربما لعب الجميع أيام الطفولة رمي العملة المعدنية وتخمين الجهة
التي ستواجه األعلى ،أهي الصورة أم الكتابة (النقش) .سيبقى احتمال
أن تحصل على الصورة في المرة القادمة التي ترمي بها العملة %50
مهما كانت نتائج الرميات السابقة .وكذاك احتمال إنجاب الذكر أو األنثى.

فاألم تعطي البيضة التي تحمل دائما ً كروموسوم  ،Xفي حين يعطي األب
الحيوان المنوي الذي يحوي إما كروموسوم  Xأو كروموسوم ( Yص)،
وبالتالي فإن الحيوان المنوي هو الذي سيحدد الجنس .أعرف شخصا ً أنجب
يشرف قط.
وزوجته  11بنتا ً بانتظار الولد الذي لم ّ
عدد الجينات
في الرجل ،يضم كروموسوم  Yحوالي  95مليون زوج من القواعد
النايتروجينية .ويشكل هذا العدد  %2تقريبا ً من كل الحامض النووي
الرايبي منقوص األوكسجين  DNAفي أية خلية من خاليا جسمه .ويتوزع
عدد القواعد النايتروجينية سالفة الذكر على  200-100جين ،منها -45
 73جينا ً تشفر للبروتينات .ويقال لهذه الجينات "الجينات المرتبطة
بالكروموسوم  "Yأو الصفات الذكرية  .holandric traitsوتصل نسبة
االختالفات بين هذا الكروموسوم في اإلنسان ونظيره في الشمبانزي إلى
 ،%30ما يعني أنه أحد أسرع أجزاء جينوم االنسان تطوراً.
يتكون كروموسوم  Xمن أكثر من  153مليون زوج من القواعد
ش ِفر لبروتينات من مجموع جينات
النايتروجينية .وتمثل هذه  804جين ت ُ َ
اإلنسان التي يتراوح تعدادها ما بين  20000إلى  25000جين ،في حين
يشفر كروموسوم  Yلسبعين جينا ً فقط .أما التفاوت في عدد الجينات لدى
االنسان فمرده إلى اختالف التقنيات المستخدمة في حسابها وتباين أعمار
العينات المدروسة .فقد بينت بعض الدراسات أن الخاليا األمية الم َك ِونة
للدم  ،hematopoietic stem cellsولربما تشاركها أنواع أخرى من
الخاليا ،تفتقد كروموسوم ص في عدد من أنواع خالياه في ظاهرة تُعرف
بفقدان كروموسوم ص الفسيفسائي mosaic loss of chromosome
 .)Y (LOYوتبلغ نسبة الرجال الذين يعانون من هذه الظاهرة %15
ممن تجاوزت أعمارهم السبعين وتصل نسبة فقدان كروموسوم ص في
هؤالء األفراد إلى  %18في خالياهم المكونة للدم .ويمثل التدخين عامالً
آخر لفقدان كروموسوم ص .ويعيش الرجال الذين يعانون من هذه الحالة
أقل من نظرائهم نسبياً .ويرى المعنيون أن هذه النتائج المترتبة على فقدان
كروموسوم ص تدل على أنه يلعب دورا ً أكبر من مجرد دوره المعروف
في تحديد الجنس.
	•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من كتاب البالد) لندن اونتاريو
المصادر:
Whitcomb, Isobel (Aug 29 th, 2020): Is the Y
chromosome dying out? Live Science Contributor
https://www.livescience.com/y-chromosome-dying.
html
Zhang, Sarah (Dec 6th, 2019: The disappearing Y
.chromosome
/12/https://www.theatlantic.com/science/archive/2019
/men-lose-y-chromosomes-cells-they-age/603013

ماهي أسباب فقدان البصر المفاجئ ؟

فقد البصر المفاجئ هو حالة يفقد فيها
ضا من الرؤية أو كلها بسرعة،
الشخص بع ً
ويمكن أن يحدُث هذا الفقد خالل بضعة
دقائق أو خالل أيام قليلة ،وهي حالة طبية
طارئة تستدعي استشارة الطبيب على وجه
السرعة حتى ال يصاب المريض بالعمى.
وغالبا ً ما يهاجم فقدان البصر المفاجئ
كبار السن بصفة خاصة ،وهو يرجع في
الغالب إلى مشاكل في الدورة الدموية.
اضطرابات الدورة الدموية
وقال طبيب العيون األلماني ،البروفيسور
توماس راينهارد إن اضطرابات الدورة
الدموية تعد من األسباب الرئيسية لفقدان
البصر المفاجئ ،موضحا ً أن اضطراب
الدورة الدموية يتسبب في انسداد الشريان
المركزي للعين ،والذي يقوم بإمداد الشبكية
باألكسجين والمواد المغذية الهامة.
وعندما ينغلق الوعاء ،الذي ينقل الدم إلى
الشبكية ،يفقد المريض بصره لعدة ثوان،
وفي بعض الحاالت قد يستمر فقدان البصر
لمدة عشر دقائق أو ساعة.
وشدد راينهارد على ضرورة الذهاب إلى
الطبيب فورا ً والبحث عن السبب الدقيق
النسداد األوعية الدموية ،مشيرا ً إلى أنه
غالبا ً ما يتم فحص تدفق الدم في الشريان
السباتي المسؤول عن إمداد الدم إلى الدماغ
والعينين.
وإذا أدت اضطرابات الدورة الدموية
إلى فقدان كامل للرؤية ووصل المريض
بعد فوات األوان ،فعادة ال يمكن عمل أي
شيء للعين المصابة؛ فالعالج بمواد مضادة
للتخثر (تجلط الدم) ال يفيد في شيء بالنسبة
للعين.
ومع ذلك ،يمكن إيجاد السبب الدقيق
الضطراب الدورة الدموية وعالجه ،وفي
كثير من الحاالت ،يمكن إنقاذ العين الثانية
على األقل من العمى.
انسداد الشريان المركزي للشبكية
وفي حاالت نادرة جدا ً يرجع انسداد
الشريان المركزي للشبكية إلى سبب
التهابي ،أال وهو التهاب الشرايين الصدغية،
ويعني هذا االلتهاب المناعي الذاتي لألوعية
الدموية ،الذي يتسبب في انسداد الشرايين،
ويسبب هذا أيضا ً اضطرابات في الدورة
الدموية ،وعادة ما يعاني المريض في هذه
الحالة من صداع شديد وآالم أثناء المضغ،
ولكن ال يعاني من ألم في العين .كما يعد
انفصال الشبكية واضطرابات العصب
البصري من األسباب المحتملة األخرى
لفقدان البصر المفاجئ والخالي من األلم.
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ما العالقة بين الهواتف الذكية وزيادة خطر اإلصابة بالسرطان؟
وجدت دراسة ّ
أن استخدام الهاتف المحمول
لمدة  17دقيقة يوميا ً على مدى  10سنوات يزيد
من خطر اإلصابة باألورام السرطانية بنسبة
تصل إلى  60في المائة.
وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “ديلي ميل”
وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال”،
فقد تضمن البحث المثير للجدل تحليالً إحصائيا ً
لـ  46دراسة مختلفة حول استخدام الهاتف
المحمول والصحة في جميع أنحاء العالم  ،من
قبل خبراء من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.
ووجد الباحثون ّ
أن استخدام الهاتف المحمول
لمدة  1,000ساعة  ،أو ما يقرب من  17دقيقة
يوميا ً على مدى فترة عشر سنوات  ،زاد من
خطر اإلصابة باألورام السرطانية بنسبة  60في
المائة.
ّ
يقول الباحثون أن اإلشعاع الناتج عن اإلشارات
المتنقلة “يتداخل مع اآلليات الخلوية” ويمكن أن
يؤدي إلى إنشاء بروتينات إجهاد تسبب تلف
الحمض النووي واألورام وحتى موت الخاليا
في الحاالت القصوى.
وتنفي إدارة الغذاء والدواء األمريكية ()FDA
أي صلة  ،قائلة أنه ال يوجد دليل علمي ثابت أو
موثوق به على المشاكل الصحية الناجمة عن
التعرض لطاقة الترددات الراديوية المنبعثة من
الهواتف المحمولة’.
فحص خبراء بيركلي الدراسات السابقة التي
أجريت في الواليات المتحدة والسويد والمملكة
المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا
للحصول على صورة واسعة عن استخدام
الهاتف المحمول والصحة.
ويتزايد معدل ملكية الهواتف المحمولة  ،حيث
أظهرت الدراسات ارتفاعا ً من  87في المائة من
المنازل التي تحتوي على جهاز واحد على األقل
في عام  ، 2011إلى أكثر من  95في المائة في
عام .2020
قال مؤلف الدراسة جويل موسكوفيتش أنّ
الناس يجب أن يقللوا من الوقت على الهواتف
المحمولة ،وإبقائها بعيدا ً عن أجسامهم واستخدام
خط أرضي للمكالمات حيثما أمكن.
وقال موسكوفيتش ّ
أن الدراسات التي تدرس
وجود صلة بين استخدام الهاتف المحمول
والسرطان مثيرة للجدل ،وبأنه “موضوع
سياسي شديد الحساسية”.
وقال ّ
أن هناك تداعيات اقتصادية كبيرة على
صناعة الهواتف المحمولة القوية  ،والتي تمول
أيضا ً عددا ً من الدراسات في هذا الموضوع.
أجرى فريق بيركلي البحث مع المركز الوطني
للسرطان في كوريا الجنوبية وجامعة سيول
الوطنية.
وقال موسكوفيتش“ :يسلط استخدام الهاتف
الخلوي الضوء على مجموعة من مشكالت
الصحة العامة ولم يحظ إال باهتمام كبير في
المجتمع العلمي ،لألسف”.
ومع ذلك ّ ،
فإن إدارة الغذاء والدواء في الواليات
المتحدة تقول على موقعها على االنترنت ال يوجد
” أي دليل علمي ثابت أو موثوق عن المشاكل
الصحية الناجمة عن التعرض للطاقة الترددات
الراديوية المنبعثة من الهواتف المحمولة’.
وقالت ميشيل ميتشل  ،الرئيسة التنفيذية ألبحاث
السرطان في المملكة المتحدة ّ ،
إن المراجعة
تنظر في نتائج األبحاث السابقة حول التأثير
الصحي للهواتف المحمولة.

هواتف ذكية (تعبيرية)
أن النتائج كانت مختلطة ‘ ،مضيفةً ّ
وقالت ّ
أن
هناك بعض القيود الهامة في بعض الدراسات
المستخدمة.
“على سبيل المثال تم القيام ببعض الدراسات
على الحيوانات  ،في حين ّ
أن البعض اآلخر كان
مقارنة مع الناس الذين لديهم بالفعل سرطان
والذين طلب منهم أن يتذكروا استخدام الهاتف
المحمول في الماضي بدالً من تتبع الناس مع
مرور الوقت.
“ال تزال األبحاث مستمرة فيما يتعلق
بالتأثيرات على المدى الطويل  ،ولكن بشكل
عام  ،تظهر أفضل األدلة العلمية ّ
أن استخدام
الهواتف المحمولة ال يزيد من خطر اإلصابة
بالسرطان’.

إلى موت الخاليا”.
وقال“ :هناك سبب كبير لعدم وجود المزيد
من األبحاث حول المخاطر الصحية للتعرض
لإلشعاع بالترددات الراديوية ألن الحكومة
األمريكية توقفت عن تمويل هذا البحث في
التسعينيات”.
كانت إحدى االستثناءات هي دراسة على
القوارض بقيمة  30مليون دوالر تم نشرها في
 2018من قبل البرنامج الوطني لعلم السموم
التابع للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية ،
والتي وجدت “أدلة واضحة” على التسرطن من
إشعاع الهاتف المحمول.

ومع ذلك  ،رفضت إدارة األغذية والعقاقير
نتائج تلك الدراسة  ،قائلة ّ
أن النتائج ال تنطبق
وكرر متحدث باسم الصحة العامة في إنجلترا على البشر ،واصفةً إياها بأنها “مفرطة”.
يقول موسكوفيتز ّ
أن إدارة األغذية والعقاقير
هذا الشعور.
أن التعرض “تسيطر عليها صناعة االتصاالت”  ،مع وجود
مضيفاً“ :ال يوجد دليل مقنع على ّ
للحقول الكهرومغناطيسية له آثار صحية ضارة مصالح خاصة بين عضوية لجنة االتصاالت
بشرط أن تكون التعرضات أقل من مستويات الفدرالية واألشخاص الذين يعملون في مجال
االتصاالت.
اإلرشادات الموصى بها’.
أن العديد من الدراسات وقال“ :تنفق الصناعة حوالي  100مليون دوالر
يقول موسكوفيتش ّ
التي تظهر عدم وجود رابط ،تم تمويلها بالكامل سنويا ً على عملية الضغط على الكونغرس”.
أو جزئيا ً من قبل صناعة الهواتف المحمولة  ،وقع أكثر من  250عالما ً قاموا بالبحث في
مضيفا ً أنه هناك أدلة واضحة على وجود رابط اآلثار الصحية للحقول الكهرومغناطيسية غير
إذا نظرت إلى الصورة األوسع  ،وقارنت المؤينة من األجهزة المحمولة  ،نداء EMF
الدولي  ،الذي يدعو إلى تحذيرات صحية
دراسات متعددة للبحث عن اتجاهات معينة.
أن العديد من الخبراء الذين يدعمون ووضع حدود تعرض أقوى.
وقال ّ
أن تعديل األجهزة وأوضح موسكوفيتش“ :لذلك  ،هناك العديد من
فكرة أنه يوجد رابط ،يقولون ّ
الالسلكية يجعل طاقة اإلشعاع أكثر “نشاطا ً العلماء الذين يتفقون على ّ
أن هذا اإلشعاع ضار
بصحتنا”.
بيولوجياً”.
“هذا يتداخل بعد ذلك مع آلياتنا الخلوية  ،ويفتح حاولت بعض الدراسات تسوية النقاش حول
قنوات الكالسيوم  ،على سبيل المثال  ،ويسمح إشعاع الخالياّ .
إن معدالت اإلصابة بنوع معين
للكالسيوم بالتدفق إلى الخلية وإلى الميتوكوندريا من سرطان القلب مرتبطة بزيادة استخدام
داخل الخلية  ،ويتداخل مع عملياتنا الخلوية الهاتف الخلوي ّ ،
لكن عدد األشخاص المصابين
الطبيعية ويؤدي إلى إنشاء بروتينات اإلجهاد بهذا المرض النادر صغير.
عمل فريق جامعة كاليفورنيا في بيركلي على
والجذور الحرة  ،وربما تلف الحمض النووي’.
وأضاف“ :وفي حاالت أخرى  ،قد يؤدي ذلك تطبيق التحليل اإلحصائي على  46دراسة

مختلفة أجريت في بلدان متعددة لمعرفة ما إذا
كانت هناك نتيجة متسقة.
ووجدوا مجموعة مختلطة من النتائج  ،ولكن
عند التركيز على أولئك الذين يملكون “منهجية
عالية الجودة”  ،وجدوا “رابطا ً واضحاً” بين
إشعاع الهاتف المحمول وزيادة خطر اإلصابة
باألورام.
فإن إنفاق  17دقيقة يوميا ً
على وجه التحديد ّ ،
في المتوسط باستخدام هاتفك المحمول على مدى
عقد من الزمان زاد من خطر اإلصابة باألورام
السرطانية بنسبة  60في المائة.
وقال موسكويتز“ :صدر تقرير في  1آذار
 ، 2021من قبل المدير السابق للمركز الوطني
للصحة البيئية في مراكز السيطرة على
األمراض والوقاية منها  ،والذي خلص إلى أنه
هناك” احتمال كبير “أن يسبب إشعاع الترددات
الراديوية المنبعثة من الهواتف المحمولة،
األورام الدبقية والعصبية الصوتية  ،وهما
نوعان من أورام المخ”.
ويوصي الناس بالحدّ من استخدامهم للهواتف
المحمولة والالسلكية من أجل تقليل وقت
التعرض لإلشعاع.
وقال :يجب استخدام ّ
خط أرضي كلما كان ذلك
ممكنا ً وإذا كنت ال تستخدم الهاتف المحمول،
فعليك إيقاف واي فاي وبلوتوث إذا كنت ال تنوي
استخدامها.
وأضاف مؤلف الدراسة ّ
أن “االبتعاد عن
الهاتف هو أمر إيجابي”  ،قائالً ّ
أن إبقاء الهاتف
على بعد  10بوصات من جسمك يؤدي إلى
انخفاض في التعرض بمقدار  10000مرة ،لذا
قم بإجراء مكالمة باستخدام السماعة بدالً من
االحتفاظ بها على أذنك.
وكتب المؤلفون“ :هناك ما يبرر إجراء المزيد
من الدراسات باستخدام البيانات الدقيقة عن
الوقت الذي نقضيه على الهواتف الخلوية لتأكيد
النتائج التي توصلنا إليها”.
•ترجمة صوت بيروت إنترناشونال

المكتبة الخالدية في القدس

المكتبة الخالدية في القدس (تأسست العام )1899
صدرت مؤخرا ً الطبعة الثانية من كتاب "المكتبة الخالدية في القدس 1720م – 2001م" بالعربية،
والطبعة األولى من الكتاب باالنكليزية ،للمؤلف وليد الخالدي.
تقع المكتبة الخالدية في قلب البلدة القديمة لمدينة القدس ،على مسافة مئة متر من الحرم الشريف في
الناحية الجنوبية من طريق باب السلسلة ،وتطل على البراق وعلى حي المغاربة السابق .موضوع
هذه الدراسة ،التي أعدها البروفيسور وليد الخالدي ونشرها في طبعتها األولى في مناسبة مئوية
المكتبة الخالدية ،هو نشوء المكتبة منذ تجميع أول نواة لمخطوطاتها سنة 1133هـ1720/م ،أي قبل
افتتاحها سنة  1900بنحو مئتي عام ،ثم ظروف تأسيسها كمكتبة عمومية ،وكيف تطورت ما بين
افتتاحها وسنة النكبة  ،1948وما حل بها منذئذ ،وبعد احتالل إسرائيل للقدس الشرقية سنة 1967
وحتى عام  ،2000وكيف تمكنت جمعية أصدقاء المكتبة الخالدية وافراد العائلة من الحفاظ عليها
وتنميتها.
يأتي هذا الكتاب ضمن "سلسلة منشورات المكتبة الخالدية" ،التي تصدر عن مؤسسة الدراسات
الفلسطينية والمكتبة الخالدية ،وتدين بوجودها إلى منحة كريمة من الصندوق العربي لإلنماء
االقتصادي واالجتماعي ،أشرفت عليها مؤسسة "التعاون" وتشرف عليها علميا ً لجنة األبحاث في
مؤسسة الدراسات الفلسطينية واللجنة األكاديمية التابعة لمؤسسة "أصدقاء المكتبة الخالدية" المسجلة
في الواليات المتحدة بتعاون وتشاور وثيق مع متولّي المكتبة في القدس.

الدراسات الفلسطينية ،الطبعة األولى ١٩٩٧؛ الطبعة الثانية .)١٩٩٨
 "الصهيونية في مئة عام :من البكاء على األطالل إلى الهيمنة على المشرق العربي (– ١٨٩٧( ")١٩٩٧بيروت :دار النهار للنشر.)١٩٩٨ ،
 "خمسون عاما ً على تقسيم فلسطين (( ")١٩٩٧ – ١٩٤٧بيروت :دار النهار للنشر)١٩٩٨ ، "دير ياسين :الجمعة( "١٩٤٨/٤/٩ ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية)١٩٩٨ ، "خمسون عاما ً على حرب  :١٩٤٨أولى الحروب الصهيونية  -العربية" (بيروت :دار النهارللنشر.)١٩٩٨ ،
 "أرض السفارة األميركية في القدس :الملكية العربية والمأزق األميركي" (بيروت :مؤسسةالدراسات الفلسطينية)٢٠٠٠ ،
 "القدس :من العهدة العمرية إلى كامب ديفيد الثانية" (بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،.)٢٠٠١

وليد الخالدي:
مؤرخ ومرجع في القضية الفلسطينية .ولد في القدس ،وتخرج من جامعتي لندن وأكسفورد .عمل
أستاذا ً في جامعة أكسفورد ،والجامعة األميركية في بيروت ،وجامعة هارفرد ،وزميالً باحثا ً في
مركز دراسات الشرق األوسط في جامعة هارفرد خالل الفترة  .1996-1982وهو عضو في
األكاديمية األميركية لآلداب والعلوم ،وعضو مؤسس في مؤسسة الدراسات الفلسطينية وأمين سرها
منذ تأسيسها في سنة  .1963كتب الخالدي كثيرا ً في العربية واإلنكليزية في الشؤون العربية والدولية.
آخر ما صدر له بالعربية:
المصور للشعب الفلسطيني ( "١٩٤٨ – ١٨٧٦بيروت :مؤسسة الدراسات
 "قبل الشتات :التاريخّ
الفلسطينية.)١٩٨٧ ،
" -كي ال ننسى :قرى فلسطين التي دمرتها إسرائيل سنة  ١٩٤٨وأسماء شهدائها" (بيروت :مؤسسة

•(المدن) البيروتية
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المدارس في المخـيم

•جمال الشريف
•الحلقة الثالثون
وتتوالى ذكرياتنا في المدرسة راسمة لوحة جذابة
وأخاذة .وكما قال المبدع جبران خليل جبران" :إن
المحبة متى اتسعت صعب التعبير عنها بالكالم،
والذاكرة إذا كثرت أحمالها صارت تفتش عن
األعماق الصامتة"
كيف ال وفي المدرسة تشكلت معالم طريق مستقبلنا
وصداقتنا التي استمرت حتى اآلن أو التي توقفت
لعوامل الغربة والبعد واختالف األمزجة واألهواء
والميول ،ولكن ما أن نتذكر المدرسة حتى نعود
بلمح البصر لها وكأنها هي مفجر الصواعق أو
قادح الزناد الذي يعيدنا ويذيبنا في محيط ذكرياتنا
األولى ...مذكرة لنا حتى لو بَعُدنا أو اختلفنا أو
تعددت مشاربنا فستبقى المدرسة تعيدنا إلى المربع
األول علنا ننسى أين صرنا وكيف أصبحنا وربما
كانت بداية لصفحة من التواصل الجديد الموصول
بذاكرة وذكريات قديمة!.
في المدرسة بدأ وعينا األول وبدأنا نكتشف
مواهبنا وإبداعنا عن طريق المدرسين وعن طريق
األهل وعن طريق أنفسنا من خاللهم وبتشجيعهم
وفي إذكاء روح المنافسة واإلبداع وفي رسم
صورة لما سوف نكون.
كانت بطولة المدارس الرياضية على مستوى
اللواء محطة مهمة .وهذا يستوقفنا في إحدى
المحطات وهي أن مدرسينا لم يغفلوا هذا الجانب
تحت أي ذريعة أو ألي سبب ،فكان اإلعداد الجيد
بعد اختيار من بدت عليهم عالمات التميز...
وكون حلقات الذكريات هي توثيقية بالمقام األول
وتأريخ ،فالبد من ذكر بعض التفاصيل التي
يعرفها الجيل األول وجيلنا ،ولكن األجيال الآلحقة
ال تعرف عنها إال ما تسمعه ويتم الحديث عنه،
فكان البد من إنشاء المالعب ،لذا كان على كاهل
الطالب جزء من المسؤولية ،حيث كان يطلب من
كل طالب أن يحضر معه يوميا حجرا لرصف
ملعب كرة السلة والطائرة .وكان الحجر هو تذكرة
دخول المدرسة.
كانت هذه البداية إلنشاء وإقامة الملعب وفي
الوقت نفسه مكان تجمع الطالب في طابور
الصباح والمساء.
وسنبقى نتذكر "أبا فضة والحلبي وكمال عقل
وموسى الموسى ومحمد مهنا" وفي كل مرة
في سياق جديد وليس من باب التكرار وإنما من
باب العرفان ،فقد كان للرياضيين معاملة خاصة
وتقدير.
هذا السلوك أرسل إشارة واضحة أن الرياضة
والبطولة والفوز جزء ال يتجزء من سلوك المدرسة
والطالب ،فكان أن نافست المدرسة حينها منافسة
شديدة ً وكانت ندا ً قويا ً لبقية المدارس وتحصلت
على كذا كأس للبطولة وخصوصا ً في كرة السلة
والكرة الطائرة.
وكان األستاذ محمود الحلبي بعصاه المؤشر
الطويلة ينظم صفوف المشجعين حول المعلب.
ولكي تكتمل روعة المشهد كان المدرسون يخرجون

الجزء الثالث

الطالب من الحصص لحضور المباريات ،وكان
بعض األهالي ،وخصوصا ً اآلباء وبعض األخوة
الكبار يحضرون للمدرسة للتشجيع .كأن المخيم
كله يقف على قلب رجل واحد في المساندة.
ومر على مدرستنا كذا مدرس للرياضة ولكن
يبقى األستاذ "شفيق" واألستاذ "خالد العموري"
أبرزهم وأكثرهم تميزا ً وأكثر كؤوس البطوالت تم
حصدها على زمانهما.
ولمع في سماء المخيم كثير من األسماء في كرتي
السلة والطائرة نذكر بعضا ً منها للتوثيق وليس على
سبيل الحصر ،وبالمناسبة يصعب التفريق بين
نشاط المدرسة ونشاط النادي الذي كنت تعرضت
له في حلقات سابقة حيث أن البداية انطلقت من
المدرسة ،فكان حمدان أبو حميد من نجوم الكرة
الطائرة وكان أنور فرهود نجما في كرة السلة
وكرة القدم ،وكان فضل منصور وإبراهيم دلدوم
(نجم ثالثي حيث كان في كرة السلة والكرة
الطائرة وكرة اليد) وطارق الوحيدي وصالح أبو
مريفة وعوني فرج (عليه رحمة الله) ومن الجيل
الذي يليه برز عبد العزيز العطوي (األسمر) في

أما الناحية الفنية فكان األستاذ "محمد الحوراني"
من روادها األوائل وبقيت رسوماته على ألواح
"األسبستوس" على معظم غرف التدريس

كرة السلة وكذلك سمير وشاح في الكرة الطائرة
وجهاد أبوستة وحسن فرج وكمال أبوربيع وكايد
غيث وأحمد طالب سعد....
وكما كانت الرياضة لها نصيب كبير كان أيضا ً
هناك مسابقة أوائل المطالعين لتشجيع الطالب
على المطالعة الخارجية ،وكان للمسابقات الشعرية
أيضا ً نصيب وكنا نتسابق في حفظ أكبر قدر من
األبيات الشعرية تحضيرا ً واستعدادا ً للمبارزات
الشعرية.
وكان أستاذنا وشيخنا وخطيب المسجد الشيخ
"صالح الدين عيسى" متعه الله بالصحة والعافية
يتولى اإلشراف على مسابقة تحفيظ القرأن الكريم
والتي كانت "جزء عم وجزء تبارك" ،وكانت
حلقات التحفيط تمتد ما بين المدرسة والمسجد.
وبنظرةٍ فاحصة نجد أن االهتمام كان يشمل كل
النواحي التعليمية والرياضية والثقافية والدينية.
وبهذا كانت المدرسة تسجل كل بواكير اإلبداع
والتميزإلعداد جيل مؤمن بقضيته ورسالته ليصبح
لبنة المستقبل الصلبة.
وللتدرب على العمل الجماعي والتنسيق بين
الطالب واختيارمواضيع ثقافيةً ومعلوماتيةً كان
يطلب منا عمل مجلة للحائط ،وكنا نشترك ما بين
أربعة إلى خمسة طالب فيها ويكون اجتماعنا في

(الصفوف) وغرف اإلدارة حتى تاريخ تخرجنا
من مدارس الوكالة وأعتقد بعدنا بعدة سنوات
وحيث كانت رسوماته زيتيةً فكان يجددها وأحيانا ً
يغيرها بين الحين واآلخر لتأثرها باألحوال
الجوية ،وقد برز من الطالب في فن الرسم كثير
من الطالب وأذكر منهم إيراهيم الخطيب وخليل
مسعود وعصام حماد.
وكذلك كانت هناك مشاريع فنية يشترك فيها أكثر
من طالب مثل نموذج مصغر "لبرج إيفيل" يتم
شراء صورتة المعمولة بشكل مدروس وإلصاقها
بالغراء على ألوآح خشبية رقيقة كي يسهل نشرها
بمنشار النصلة الصغيرالتي كانت تتطلب جهدا
ودقة بعد تكسير عدة نصالت ،وكان هذا المشروع
يأخذ الجزء األساسي من العالمة حيث ال إمتحانات
نظرية لمادة الفن ،وأحيانا ً يتم رش المجسم بعد
تجميعة بلون جذاب ،وقد أحتوت اإلدارة على
بعض المجسمات الفنية التي بقيت شاهدة على
إبداع الطالب لسنوات وسنوات.
وحتى تكتمل صورة المدارس في ذاكرة الجميع
ال بد من ذكرجنود أوفياء خدموا في المدرسة
وكانوا مخلصين .ويصعب الحديث عن المدرسة
دون المرور عنهم وهم أذنة المدرسة الذين كانوا ال
يألون جهدا ً في خدمة المدرسة والطالب والمدرسين

أحد بيوتنا ،فكنا نحاول رسم أشكال هندسية
مختلفة وتلوينها بأشكال مختلفة والكتابة داخلها،
وكل شكل هندسي نكتب داخله موضوعا جديدا...
وبعد أن جربنا عدة طرق للرسم تفتقت أفكارنا بدل
استعمال "البيكار" الفرجار لرسم الدوائر وحتى ال
يثقب الكرتوتة فقد بدأنا في إستعمال صحون األكل
عوضا ً عنه وحيث أنها متوفرة فقد اختصرت
الجهد والوقت  ...وكما قلت سابقاً :استطاع شعبنا
أن يصنع من المتوفر لشح اإلمكانيات فناً.
كانت المجلة تعلق على الجدار داخل الصف
وتضيف للطالب معلومات جديدة بعد أن كان
األستاذ ّ
يطلع على فحوى المجلة ويجيزها ،وكان
يُكتب إسم الطالب المشاركين في اإلعداد وإسم
األستاذ المشرف على أحد زوايا المجلة وبلون
مختلف عن لون العنوان الذي كان بخط كبير جذبا ً
لالنتباه.

حتى
يتجزأ من مدارس
أصبحوا جزءا ال
الوكالة ،فمنهم من انتقل الى رحمة الله ومنهم من
تقاعد وقد بلغ مرحلة متقدمة من العمر ،فقد كان
أبوخضر عدوان وأبو يوسف أبو الحصين وأبو
صالح أبو نقيرة عليهم رحمة الله وأبوسمير...
وكانت من مهامهم الكثيرةِ أخذ الحضور والغياب
بعد اللف على كل الصفوف ،أما من يثبت غيابه
فكان حسابه عسيرا ً إن لم يات بعذر مقبول...
حينها أمام الطالب حل من إثنين ،أما الجلد والفلكة
وإما إحضار ولي األمر وكان الجلد للطالب أهون
بكثير من إحضار ولي األمر ،ألنه مجلود مجلود.
وحين كان أبو صالح يُحضر الدفتر للمدرس في
غير وقت الحضور والغياب نبدأ نتهامس ونؤشر
ألبي صالح من بعيد  ..إجتماع ،إجتماع  ...وأبو
صالح واقف كضابط الحراسة يرمقنا بعيون ال
تفهم منها شيئا ،وأحيانا يتجمل علينا بإشارة تدل
على نعم  ...حينها تدب الفرحة بين الطالب أننا
سوف نحل بدري (نروح بدري) وخصوصا إذا
كانت الحصة التي بعدها فيها تسميع محفوظات أو
حل وظيفة أو إمتحان.
أما أبو سمير فقد كان يختلط بنا كثيرا وكان
خفيف الظل وضاحك السن دوما ونسأل الله أن
يمن عليه دوما بهدوء البال وراحته.
أما إن رايت أبا خضر يحمل المنشار ويتجه نحو
األشجار فهو قد أخذ تكليفا ً من أبي فضة بقطع
عُرف أخضر ليعزف به على الطالب الكسولين
أو المشاغبين أو أحد "السوالم" لحن "بتهوفن"
الخاص بالتأديب والتقريع.
وما أن يوشك الفدوس "اإلجازة" على االقتراب
إال وتدب في المدرسة بين الطالب وبعض
المدرسين وخصوصا ً حسن هندم اإلعداد لالحتفال
بنهاية العام وتخريج فوج جديد وتوزيع الجوائز
على المتفوقين ،فقد كانت حفلة آخر السنة مناسبة
تجمع أكثر من نشاط ،وكانت توزع دعوات
للمخاتير ومدير المخيم ومدير النادي وكذلك
األهالي لالحتفال ،وبعد كلمة مدير المدرسة وأحد
الطالب ،وكان البد أن يكون من الطالب األوائل،
يتم عرض إحدى المسرحيات القصيرة والهادفة،
وبعدها تبدأ بعض النشاطات كلعبة الكراسي مثالً
أو لعبة الباللين والتي كان صديقي عبد العظيم طه
يحتكر بطولتها إلى أن تخرج من المدرسة.
تخرجنا من المدرسة وغادرنا المخيم إال أن
المخيم وكل تفاصيله لم يخرج منا وسيبقى معنا،
وكما بدأت حلقة المدارس بنشيد ،أختمها بنشيد
آخرتعلمناه في الروضة وبقي معنا وربما ما زال
البعض يحفظه وربما غاب عن بعضنا اآلخر..
يامدارس  ..يامدارس
ياما كلنا ملبس خالص...
والملبس في الكباية...
والكباية صغيرة خالص...
أشكرك يامعلمتنا...
عنظافة مدرستنا...
مدرستنا العربية...
أحلى من كل المدارس...
وإلى اللقاء في حلقة قادمة
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو

41

العدد  Issue 233أغسطس (آب) July, 28, 2021

حول الدنـيا

الشيخوخة لماذا تتفاوت بين البشر؟!

عالمات تدل على أن الوقت حان لرؤية طبيب نفسي !

ولفت األكاديمي إلى أن شيخوخة اإلنسان ،مثل بقية
الكائنات الحية األخرى ،هي عملية طبيعية تضعف من
خاللها جميع أنظمة ووظائف الجسم ،وأهمها القدرة على
التجدد ومقاومة اإلصابة والمرض.
وأشير إلى أن العمر الحسابي للشخص ال يتوافق دائما
مع حالته الصحية ،لذلك هناك مفهوم للعمر البيولوجي،
الذي يتم تحديده من خالل مجموعة كبيرة من الخصائص
الفردية ،والتي تشمل نمط الحياة ،والوراثة ،واألداء،
والعديد من المعايير األخرى.
أحد المؤشرات الجينية الرئيسة التي تحدد العمر
البيولوجي للشخص هو مثيلة الحمض النووي .وهي
عبارة عن عملية جينية ،أي أنها ال تؤثر على تسلسل
الحمض النووي نفسه .وهي تتأتى من تغيير "اإلضافات"
على جزيء الحمض النووي ،والتي تؤدي إلى "تشغيل"
أو "إيقاف" جينات معينة.

•يحيى بوناب
نشر موقع "ماري كالر" الروسي تقريرا،
قال فيه إن كثيرين ال يزالون يخجلون من
الذهاب للطبيب النفسي ،ولكن في الواقع
هنالك العديد من األزمات والمشاكل التي
يعاني منها اإلنسان ،والتي يمكن لألخصائي
أن يساعده في فهمها وتجاوزها ،من أجل
صحة نفسية أفضل.
وقال الموقع في هذا التقرير  ،إن مهنة
الطبيب النفسي ظهرت منذ وقت طويل،
ولكن أغلب الناس لم تتشكل لديهم قناعة بأن
الحل األمثل لمعالجة المشاكل النفسية التي
يعانون منها هو الذهاب لرؤية هذا الطبيب.
ويضيف الموقع أن األخصائية النفسية
أولغا كوروبينيكوفا تشرح في هذا المقال
كيفية فهم المشاعر والصعوبات التي يمكن
لإلنسان التعامل معها بمفرده ،والحاالت
التي تتطلب تدخال تخصصيا ،والوقت
المناسب للذهاب لعيادة هذا الطبيب ،وكيفية
االستعداد لهذا الموعد.
ويؤكد الموقع أن الجميع خالل الحياة
يمرون بمراحل صعبة ،مهما بلغت قوتهم
الذهنية وحصانتهم .وإذا لم يكن الشخص
متمرسا ويمتلك مهارات وتجارب معينة،
فإنه لن يتمكن من فهم العوامل التي تخلف
لديه ندوبا واختالالت نفسية.

يعيشون نفس المشاكل ،وأن والدينا مروا
بظروف أصعب ولم يذهبوا ألي أطباء
نفسيين.
ويضيف الموقع أن المشاكل النفسية التي
نمر بها يجب أن نتعامل معها بمشاعرنا
وعواطفنا ،وإذا أحسسنا أننا غير قادرين
على مجابهتها ،فإن الوقت يكون قد حان
لرؤية الطبيب .وهنالك عشرة مؤشرات
تعني أن الوقت حان للقيام بذلك:
 أنت تبحث عن عمل ولكنك دائما غيرمقتنع بشيء معين ،سواء كان المشغل أو
فريق العمل أو الزبائن أو المرتب.
 عندما تكون مع مجموعة من الناس تشعربأن الجميع ينظر إليك ويعمل على تقييمك
وانتقادك ،وهذا يجعلك تشعر بعدم الراحة،
والرغبة في التواري عن األنظار.
 كثيرا ما تشعر بأنك مريض ،واألزماتالصحية تتوالى واحدة تلو األخرى،
واألطباء عاجزون عن شفائك.
 تستيقظ في الصباح دون أي شعوربالحماس والرغبة في تحقيق أي شيء.
 من الصعب عليك التركيز في المهامالتي تقوم بها في عملك اليومي ،ألنك دائما
منشغل بمشاعرك وعواطفك.

وبالتالي عند بحثه عن حل بمفرده ،فإنه
سيقع في فخ ذهني ،باعتبار أن الطبيب
النفسي الخبير هو فقط من يمكنه تحديد
األسباب العميقة للمشاعر والحاالت التي
تعتريه ،وكيفية العمل على تجاوزها،
ويمكنه التفطن لبعض العالمات التي ال
يالحظها اإلنسان العادي.

 تسعى لبناء عالقة رومانسية ،ولكنهادائما تنتهي بالخيانة والغضب واإلجهاد
وانعدام الرغبة الجنسية.

وينبه الموقع إلى ضرورة عدم االكتفاء
بالجلوس وقبول الوضع ،بدعوى أن الجميع

 حققت بعض النجاح المهني ،ولديكدخل منتظم ،ولكن هذا ال يجعلك سعيدا وال

 محيطك يستنفذ كل طاقتك ،وأنت تفتقرللقوة الالزمة لفرض حدود على اآلخرين
دون أن تشعر بالذنب.

يحفزك.
 تدخل في نوبات هستيرية من الغضببسبب ودون أي سبب ،وسرعان ما تشعر
بعدم الرغبة بالتواصل مع األشخاص
المقربين منك.
 تشعر بأنك تتحرك في دوائر مغلقة والتستطيع تغيير أي شيء.
كيف تستعد لحصة العالج النفسي؟
يقول الموقع إنه بالنسبة لكثير من الناس
فإن عملية االستعداد للذهاب لألخصائي
النفسي تنطوي على صعوبة كبيرة ،حيث
يشعر اإلنسان بالخوف من نظرة اإلدانة،
وسوء الفهم واالتهامات ،ولذلك فإنه قد يقوم
ببعض األخطاء التي تعيق حل المشكل.
وقبل الذهاب للطبيب ،من المهم جدا عدم
التفكير في تغيير سلوكك أو إخفاء تصرفاتك
الطبيعية ،حتى يمكن للطبيب تشخيص
حالتك بشكل صحيح .مع العلم أن هذه
السلوكات قد تتغير بشكل طبيعي بعد فترة
من الخضوع للعالج .ويمكنك تدوين بعض
األفكار والمشاعر التي تشتكي منها في
ورقة حتى ال تنساها عند الوصول للعيادة.

وذلك يعني أن التغيرات الالجينية تؤدي إلى تغيير في
عمل الحمض النووي ،من دون تغيير الشفرة الجينية.
ومن المقبول بشكل عام ،أن مثيلة الحمض النووي هي
عملية تحدث بشكل متسا ٍو ومستمر طوال الحياة.
ومع ذلك ،اكتشف علماء من جامعة نيجني نوفغورود،
أن مثيلة الحمض النووي في جسم كل فرد تحدث بشكل
غير متساو.
واستخدم الباحثون بيانات من دراسة أجريت على 442
توأما ،تم جمعها على مدى  10سنوات ،وبيانات منفردة لـ
 729متطوعا من السويد ،حيث اتضح أن "المسارات"
الفردية لمثيلة الحمض النووي في كل هؤالء األشخاص
تختلف اعتمادا على عدد من المؤشرات ،مثل العوامل
الوراثية والبيئة.
وبناء على هذا االكتشاف ،طور باحثون من روسيا
وإيطاليا وبريطانيا ،نهجا جديدا لتحديد العمر البيولوجي
للشخص ،وأطلقوا على سمات مثيلة الحمض النووي
"مسارات الشيخوخة الفردية".
وبهذا الشأن ،قال الباحث الروسي ميخائيل إيفانتشينكو:
"الناس مختلفون تماما ،ولكن حتى اآلن لم نكن نعرف
كيف تؤثر هذه االختالفات على األمراض المرتبطة
بالعمر ،وكيف نتقدم في العمر .بالنسبة للطب الشخصي،
من المهم جدا فهم مسارات التطور والتكيف والشيخوخة
لكل فرد .ونتيجة بحثنا وجدنا أن الناس حقا يشيخون
بطرق مختلفة".

وليس عليك أن تقلق من مسألة السرية
وحماية معلوماتك ،حيث أن األخصائيين
النفسيين ملزمون بحماية أسرارك ،ولذلك
يمكن التحدث معهم بكل صراحة.
إضافة إلى ذلك ،ينصح بعدم التفكير بشكل
مبالغ فيه في اللقاء مع الطبيب ،أو التخطيط
إلجاباتك بشكل مسبق .بل من األفضل
االندماج والتصرف بشكل عفوي والتفاعل
مع الطبيب ،الذي سيتمكن من حل مشاكلك
وتحسين جودة حياتك.
•(عربي )21

درس الباحث ميخائيل إيفانتشينكو ،من جامعة نيجني
نوفغورود الروسية ،ظاهرة تفاوت الشيخوخة بين البشر
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اإلسالم ..حضارة حياة ترفض العصور الوسطى

•محمد إسماعيل زاهر
ما الذي ينتابنا ونفكر فيه عندما نذكر مصطلح
«العصور الوسطى»؟ البعض سيستحضر
مشاهد إحراق الساحرات ،والبعض اآلخر
سيتذكر محاكم التفتيش ،وسيتحدث فريق ثالث
عن الصراع بين الكنيسة والعلماء ،لكن ماذا لو
سألنا عن «العصور الوسطى اإلسالمية» ،هنا
سنجد أنفسنا أمام إشكالية مركبة ،فهناك وجهات
نظر ترفض المصطلح من دون أن تستند إلى
حجج وبراهين ،مجرد دفاع عاطفي ،ووجهات
نظر ثانية تؤكد أن العالم بأكمله عاش مرحلة
العصور الوسطى ،والتي تميزت في الشرق
بسمات لم تختلف كثيرا ً عن أوروبا.
مرة ثانية ،ال يمكن توصيف «العصور
الوسطى» إال بالمصطلح اإلشكالي المربك،
فمن داخل الثقافة الغربية نفسها ،هناك من
يستعيد بلغة حنينية أجواء الفروسية وقيم النبل
التي صاحبتها ،فضالً عن حكايات الغابات
المسحورة ،وينتمي هؤالء غالبا ً إلى فضاء
الشعر ،وعلى جانب آخر يوجد لدينا هنا في
الثقافة العربية تيار فكري حداثي ،متطرف ،لم
يكن يحلو له وصف اآلخرين إال بأنهم ينتمون
على المستوى العقلي إلى العصور الوسطى.
وبعيدا ً عن ذلك الجدل الفكري الذي شاهدناه
لعقود في ساحتنا الثقافية دخل المؤرخون على
الخط ،وتعاطوا مع اإلشكالية عبر أكثر من
منطلق ،لكن كان الرأي الالفت ألولئك الذين

رفضوا أن يكون تاريخ الغرب هو التاريخ الوحيد
المعتمد للعالم ،فالعصور الوسطى األوروبية
تزامنت مع النهضة العربية اإلسالمية ،وعندما
بدأت أوروبا تنويرها ويقظتها كانت منطقتنا
تدخل في سبات عميق وتراجع طويل ،هنا سنجد
أنفسنا أمام مجرد زحزحة زمنية لحقبة العصور
الوسطى ذات السمات المعروفة ،والتي عاشتها
حضارتنا ،لكن في قرون الحقة لنظيرتها
األوروبية.
إذاً ،وبعيدا ً عن حنين الشعراء ،عرف التاريخ
والفكر ومسار الحضارتين العربية واألوروبية،
تلك الفترة المظلمة المسماة «العصور
الوسطى» ،والتي أصبحت أحد ثوابت الخطاب
العربي ،سواء في جوالته التاريخية ،هنا أو
هناك ،أو في توظيفه للمصطلح خالل معاركه
الفكرية.
من هنا يستمد كتاب «لماذا لم توجد عصور
وسطى إسالمية؟» للمستشرق األلماني توماس
باور ،أهميته وفرادته ،وما يستوقف أي قارئ
لهذا الكتاب ،ليس المقدمة التنظيرية التي تشرح
مفهوم «العصور الوسطى» ،وأبعاده ودالالت
توظيفه ،لكن يمتعنا باور بما يشبه المعجم الذي
يتكون من  26مفردة بعضها يتعلق بالفكر،
والبعض اآلخر بالعقيدة اإلسالمية ،لكن معظمها
يرتبط بالبشر ،ما يود باور قوله في النهاية أن
اإلسالم :عقيدة وشريعة ،ثقافة وسلوك يومي،
حضارة وكتابة ،بشر وأمكنة ،لم يكن يحتفي
طوال تاريخه إال بالحياة ،ولذلك لم يكن للعصور
الوسطى أن تزدهر في أي مكان في الحضارة

العربية اإلسالمية.
يؤكد باور تحت عنوان «األمية» ،أن تعلم
القراءة والكتابة ظل يقتصر على النخبة

األوروبية ،الملوك والنبالء ،حتى العصور
الحديثة ،أما العمال وفي مهن مختلفة في العالم
اإلسالمي فكانوا ينظرون إلى التعليم بوصفه
فريضة دينية ،وتحت عنوان «الفرص المتاحة»،
يذهب إلى أن اإلسالم هو العقيدة الوحيدة التي
سمحت بالترقي االجتماعي ألعلى المستويات،

فالمماليك وصلوا إلى مرتبة السالطين ،وهو ما
كان يستحيل في أي مكان آخر في العالم ،وليس
أوروبا فقط ،ويلفت إلى أنه وعلى عكس السائد
فإن اإلسالم انتشر ببطء ومن خالل اإلقناع،
فربع سكان تركيا وحتى الحرب العالمية األولى
كانوا من غير المسلمين ،أما الطب اإلسالمي فلم
يكن إال مصطلح تعريفي وحسب ،ففي أرض
الواقع كان معظم األطباء من المسيحيين أو
اليهود.
مع باور نقرأ عن الكثير من المفردات من
منظور جديد :ولع المسلمين بالحمامات العامة
والنظافة ،عنايتهم بالحدائق ،اهتمامهم بفنون
الزجاج والعمارة وانتشار القطع النقدية الصغيرة
«الفكة»..مع باور نتوقف لنتأمل منظور جديد
للحضارة اإلسالمية التي لم تعرف فكرة الغريب
إال في األدب ،أما الغريب ذلك اإلنسان المجهول
القادم من بعيد ويحمل إلينا شرا ً ما فيقبع حتى
اآلن في روح أوروبا ،مع باور ننظر مرة
أخرى إلى شعر الحب والذي لم يكن مسموحا ً به
هناك حتى وقت قريب ،ينبهنا باور لنقارن بين
«جحيم» دانتي الكئيب والمرعب و«غفران»
المعري المعرفي والفلسفي.
مع توماس باور ،نظرة مختلفة تماما ً لإلسالم
بوصفه أسس حضارة تحتفي بالحياة وترفض
ظالم العصور الوسطى.
• المصدر ( :الخليج) الشارقة
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عن دار دجلة

كتـاب جديد للمـؤرخ سيّـار الجميل

العراق وعبد الناصر :
الرهانات المستحيلة في الذاكرة العربية
كشـف وثــائقي عن حقــائق تـاريخيـة جديدة
أعلنت دار دجلة للنشر والتوزيع في بيروت
وبغداد  ،إصدارها مع بداية شهر تموز /
يوليو  2021كتاب جديد  ،ممتع ومثير للغاية
لألستاذ الدكتور سيّار الجميل  ..عنوانه " :
العراق وعبد الناصر  :الرهانات المستحيلة في
الذاكرة العربية  :كشف وثائقي عن حقائق
تاريخية جديدة " في طبعته األولى  .يتألف
الكتاب من  15فصال مع مقدمة وخاتمة وقائمة
ثرية بالمصادر والوثائق والمراجع والمقابالت
الشخصية  ..مع ملحق بالصور النادرة ..
صمم الغالف الفنان العراقي المغترب محمد

حياوي .
ولقد جاء على غالف الكتاب التعريف التالي
بالكتاب وسيرة مختزلة عن مؤلفه البروفيسور
سيار الجميل .
" يتبنّى هذا " العمل " فلسفة نقدية تفكيكية
موضوعية لطبيعة العالقات المتأزمة بين مصر
والعراق على عهد الرئيس جمال عبد الناصر
المولف ايجاد عدة اجوبة عن أسئلة
 ..ويحاول ٔ
تفرضها التناقضات ،ومحاولة فهم فحوى
التدخالت المصرية في الشأن العراقي ايام المد

القومي  ..ولماذا ناصب عبد الناصر العداء
لك ّل من الزعيمين العراقيين نوري السعيد وعبد
روية عبد
الكريم قاسم ؟ وما حجم تدخالته ؟ وما ٔ
الناصر للبعثيين ؟ ولماذا كان يكرههم ويمقتهم
؟ وما فحوى محادثات الوحدة الثالثية ؟ وهل
كان عبد الناصر صادقا مع عبد السالم عارف
منذ بدايته وحتى نهايته ؟ وما سر مصرع
عبد السالم عارف ؟ ولماذا جعلت مصر من
نفسها وصيّة على النظام العارفي ؟ وما دور
عبد الناصر في محاولتي انقالب عارف عبد
الرزاق مع الناصريين العراقيين ضد الحكم

العارفي ؟ كما يضم " الكتاب " مكاشفة نقدية
لدور السفير المصري أمين هويدي في العراق
لمدة  3سنوات على العهد العارفي قضاها
معززا مكرما  ،وكانت من احلى أيام حياته
المولف من الضرورة ان
كما يقول  ،وقد وجد ٔ
يضم هذه المكاشفة النقدية الى هذا " الكتاب "
الذي " يكشف اسرارا تاريخية تنشر الٔول
مرة  ..ويتوغل في أعماق االحداث من خالل
نقد التاريخ وسايكلوجيات صناع احداثه  ،وما
قادت اليه االٔخطاء من تداعيات على مستقبل
العراق " .

المؤلف  :بروفيسور سيار الجميل
أستاذ مت ّمرس ومؤرخ اكاديمي  ،ولد في الموصل العراق  1952دكتوراه فلسفة التاريخ الحديث من جامعة سانت اندروس االسكتلندية  /بريطانيا  . 1982قضى  40عاما
أستاذا ومحاضرا ومشرفا في جامعات عربية واوربية وأميركية ومستشارا علميا لمراكز أبحاث ومؤسسات دولية  ،وحرر في اكثر من  3موسوعات عالمية  .ونشر اكثر
من  40كتابا  ،واكثر من  120دراسة علمية بالعربية واإلنكليزية  ،وحاز على عدة جوائز دولية منفردا أعوام  1991و  1992و  ، 1995و  2004ومنح لقب سفير السالم
العالمي في تورنتو عن منظمة األمم المتحدة  . 2009يعيش في كندا منذ عشرين عاما ويدير تنفيذيا ألكثر من برنامج علمي .

شاعر إيغوري معتقل بالصين بتهمة اإلرهاب

إطالق حملة "الحرية للشاعر وحيدجان عثمان" على "الفيسبوك"
أطلق مثقفون إيغوريون حملة للتضامن مع
الشاعر واألديب اإليغوري المعتقل في الصين
منذ عام  2016وحيدجان عثمان ،والذي
سجن بدعوى تضمين أفكار انفصالية في كتب
مدرسية.
وتحاول السلطات الصينية تشويه صورة
وحيدجان ،وفق داعميه ،ووصمه باإلرهاب.
ففي الثاني من نيسان /أبريل الماضي ،بثت
شبكة تلفزيون الصين العالمية ( )CGTNالتي
تديرها الدولة فيل ًما وثائقيا مدته عشر دقائق،
بعنوان "تحديات مكافحة اإلرهاب في شينجيانغ..
للكتب المدرسية" ،حيث اتهمت مسؤولي النشر
التعليميين من أقلية اإليغور المسلمة ،بتضمين
نصوص تحرض على الكراهية العرقية
واألفكار االنفصالية بين األطفال والمراهقين
اإليغور منذ عام .2003
وكتب وحيدجان مئات األعمال التي حظيت
بإعجاب في كل من شينجيانع وبقية الصين،
ونال على بعضها جوائز من الدولة.
في عام  2013فازت مجموعة من قصائد
وحيدجان بعنوان "حديث القوس والسهم"
بجائزة "ستيد" ،وهي جائزة صينية على
المستوى الوطني ألدب األقليات العرقية.
وتم نشر أكثر من  500قصيدة من قصائد
وحيدجان في مختلف الصحف والمجالت في

وأليمجان عنايت ،األستاذ اإليغوري البارز
في تركيا ،مع ابنة الشاعر المقيمة في تركيا،
أيكنات وحيدجان ،حيث تم إطالق حملة "الحرية
للشاعر وحيدجان عثمان" على "الفيسبوك".
وقال عبد الشكور ،الذي بدأ في نشر مقاطع
قصيرة عن الشاعر باللغات اإليغورية
واإلنكليزية والتركية" :سندحض دعاية الدولة
الصينية للشاعر في الفيلم الوثائقي وتوعية
الجمهور بمحنته".

تحاول السلطات الصينية تشويه صورة وحيدجان ،يمين ،ووصمه باإلرهاب -راديو آسيا الحرة

شينجيانغ منذ عام  1985حتى وقت اعتقاله ،وتم
أغان شعبية.
انتقاء أكثر من  40منها في
ٍ
واعتقلت الحكومة الصينية ،وحيدجان وآخرين
في تشرين األول /أكتوبر  ،2016حيث كان
يعمل في دار نشر التعليم ،في شينجيانغ ،متهمة
إياه بتضمين الكتب المدرسية أفكارا انفصالية،
في طبعات نشرت في  2003و ،2009كان
مسؤولون حكوميون صينيون قد وافقوا على
محتواها في هذا الوقت.

ويرى نشطاء أن اعتقال المسؤولين اإليغور
السابقين ،يأتي وسط حملة قمع عنيفة من
قبل السلطات الصينية ضد المثقفين في إقليم
شينجيانغ ،وهي جزء من حملة متعمدة لتقويض
ثقافتهم ودينهم ولغتهم بحجة محاربة التطرف.
وتعاون اثنان من داعمي ومحبي الشاعر
وحيدجان عثمان ،للرد على الدعاية الصينية،
وفق "راديو آسيا الحرة" ،وهما عبد الشكور
محمد ،وهو مثقف إيغوري مقيم في السويد،

وأضاف" :ألنني أعرف وحيدجان عثمان
جيدا ،وألنه شخص نابغ بشكل خاص بين النخب
اإليغورية ،وألنني ال أريد أن تُنسى رموزنا،
أريد أن ينتبه إليه اآلخرون كما نفعل نحن".
وأعرب عليمجان عن حزنه العميق العتقال
وحيدجان ،مضيفا أنه "ال يوجد في أي مكان
آخر في العالم مثقفون يطلق عليهم "إرهابيون"
ويسجنون بسبب ما كتبوه في الكتب المدرسية".
وقال عليمجان" :مثقفونا من الشخصيات
البارزة في مجتمعنا .هم عقول المجتمع .النظام
الصيني يعتقلهم من أجل القضاء على مجتمع
اإليغور من خالل القضاء على عقولنا".
•المصدر  :لندن -عربي21
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باقة كلمات ....ليست كالكلمات

•بانة القاسم
انظر إلى أصابعي  ...ال شئ ،كالماء تتسرب
الكلمات التي تركتها لي أيها الماضي من بين
شقوق ذاكرة كانت يوما وفية .
كلمات حفرت في وجداني اخاديد ليظل الصدى
ينقلها إلى كل الوقت...
كلماتها  ...جدتي التي ابتدأت خطواتي األولى
على يديها  ..دعت لي يوما بأن أنال الثمار
يانعة في المستقبل ،إن أخفقت اليوم في أن اجني
محصولي  ..قالت "ما فاتك حصر ًما ،تجنيه
عنبًا" .ظلت هذه الكلمات تدفع روحي إلى األمام
دون أن تقتلني الهزائم الصغيرة أو ينال من
شخصي فشل عابر...
كلمات بلسمت جراح القلب عندما آن له أن
ينضج بال معين في عالم اختفت من جنباته أسهم
الداللة  ...كلماتك ،كانت دليلي ألعي طريق
النجاة  ...سلتي المليئة بكلمات من كل األلوان،

حمراء بلون الشفق دفعتني للثورة ضد كل قيود
الروح التي تأكل فكرتي ،وصفراء علمتني أن
الحاسد يرى في تميزي اهانة له دون ان أتعمد
المنافسة ،وخضراء رتبت طريقا أزهر كل
الوقت لكي يوصلني الى قلوب عصية على
االحقاد ،وكلمات سوداء حاولت أن تلطخني
وتزعج هدوء يومي وتحارب الطمأنينة التي
مألت داخلي ....
كلمات بلون أزهار الربيع القلقة على جمالها
 ..داعبت سمعي وتوسدت مخدتي وظلت تحلم
معي كل الوقت  ...خبأتها بين الثنية والثنية في
تفاصيل الذاكرة وتوسلتها أال ترحل إال معي ...
هذه باقتي التي سأحملها كلما أمضيت يوما آخر
هنا  ...سقط منها ما عتم لونه ،وظلت الناصعة
تذكرني بالقلوب الرقيقة التي جادت علي برفقتها.
وهذه الكتب التي رصصتها يساند بعضها
بعضا في مكتبة وديعة هي ثروتي التي أفاخر
بها ،كل منها كان محطتي في رحلتي المجنونة
نحو المعرفة ،وفي كل محطة تركت كلماتهم
ترافقني  ...بينما الزمن يلعب باالسماء والعناوين
واالشكال  ...نوال السعداوي تركت لي كلمات
ثمينة في مذكرات حياتها الغنية باأللم واالنجاز
ظلت هذه الكلمات تحفزني على صناعة الذات
 ..وتطويرها ،واحالم مستغانمي بللتني برذاذ

الوجد الذي سكن ذاكرة لم تكن معطوبة ابدا ...
والماغوط اورثني كلماته الساخرة التي يقرصك
االلم فيها كلما فكرت بمهادنة الحياة  ..كلمات
القباني غريد دمشق لم تكن كالكلمات  ...كانت
تشبه كلمات ألفناها ولم نعلم كم ستكون احلى
عندما لونها نزار بروحه ...
ولما ابتدأت صغيرتي عامها الدراسي االول،
وأمسكت القلم لتكتب ،تذكرت معها أن الكلمات
كانت حروفًا" ال قيمة لها إن لم تتراكب ...
وتنحني في تمازج مع المعنى لتولد الكلمة
وتطلق فرادتها .
للخطباء كلمات ،وللشعراء كلمات ،ولآله
كلمات ،للحب أحلى الكلمات ،وللوطن زهوة
الكلمات  ...وفي كل حجرة من حجرات القلب
تسكن كلمات تنعشه لحظات وتوقظ شجونه
لحظات  ...ربتني الكلمات ،وصفعتني الكلمات،
وغابت الوجوه كلها أمام حضرة الذاكرة.
وعندما حاولت أن أفتش عن العبرة من قطار
العمر العابر للمحطات واألحداث واألشخاص
 ...قطار يسارع نحو نهاية حتمية مكتوب على
بوابتها (اقرأ) كلماتي وحاول أن تفهمها.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو

توثيق تراث الفنـانين والعـاملين في السينمـا المصـرية

القاهرة في مسعى لتوثيق وحفظ وأرشفة التراث السينمائي الورقي وملفات
الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية يقوم الكاتب والسيناريست
محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما حاليا باإلشراف على هذه
المهمة بالتعاون مع مركز الثقافة السينمائية.
وصرح السيناريست والناقد مجدي الشحري ،مدير عام مركز الثقافة
السينمائية أن المشروع يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على
التراث باعتباره جزءا مهما من تاريخ السينما المصرية ،ويحتوي التراث
السينمائي الورقى على  1400ملف حيث يتم حفظ وتوثيق وأرشفة ملفات
الفنانين والعاملين في صناعة السينما المصرية باستخدام أحدث أجهزة
الرقمنة لتكون الملفات جاهزة على اسطوانات مدمجة.
ويتضمن المشروع على عدد  800ملف لكبار النجوم وفناني السينما
المصرية ،منهم فاتن حمامة وشكري سرحان وعادل إمام وأحمد زكي
ومحمود عبدالعزيز ومحمود ياسين وسعاد حسني وجميل راتب وشويكار

وليلى علوي ونبيلة عبيد وغيرهم.
كما يضم المشروع عددا من ملفات العاملين في صناعة السينما المصرية
وأبرزهم المخرجون يوسف شاهين وحسن اإلمام وهنري بركات وعاطف
الطيب ومحمد خان وعلي بدرخان ومحمد كريم وكمال الشيخ وشادي
عبدالسالم وأشرف فهمي ومحمد فاضل ويحيى العلمي وحسام الدين
مصطفى وغيرهم  .كما يوثق المشروع ألبرز كتاب السيناريو األديب
العالمي نجيب محفوظ وعبدالحي أديب ومحفوظ عبدالرحمن ومحمد
الباسوسي ووحيد حامد ولينين الرملي ومصطفى محرم وغيرهم.
ومن مديري التصوير الذين يشملهم المشروع وحيد فريد ومحسن نصر
وعبدالعزيز فهمي ورمسيس مرزوق ومحسن أحمد وعبدالحليم نصر
وسعيد شيمي وسامح سليم وغيرهم.
كما يوثق المشروع عددا من كبار مهندسى الديكور في السينما المصرية
أبرزهم شادي عبدالسالم وأنسي أبو سيف ونهاد بهجت وصالح مرعي
وغيرهم.

46

العدد  Issue 233أغسطس (آب) July, 28, 2021

عدد الكتب المنشورة عربيا في  5سنوات
اتحاد الناشرين العرب  :النشر "صناعة ثقيلة" ،ألنها تضم أطرافا متعددة
نموا
وهذا االتجاه ،وفق تقرير الدراسة "يشهد ًّ
مطردًا فى السنوات األخيرة خاصة منذ العام
 2006إلى اآلن".

كشف اتحاد الناشرين العرب ،بأنه أجرى
دراسة حول حركة النشر في البلدان العربية في
الفترة بين  ،2019-2015تمهيدا لبناء مشروع
أكبر إلعداد دراسة تفصيلية عن كل دولة "بهدف
الوقوف على حالة النشر من حيث االزدهار
والعثرات" وفق تقرير الدراسة.

وجاء في التقرير كذلك "لعل فن الرواية هو
المحفز األقوى حاليًّا الستمرارية حراك النشر
العربى ،فاألجيال الجديدة التى اعتادت على
الدردشة على شبكة اإلنترنت تعتبر الرواية
عال ًما آخر موازيًا من الحكايات يجذبهم".

وتظهر الدراسة أن أولى تحديات حركة النشر
العربية ،هي عدم االعتراف بالنشر كصناعة في
ظل قوانين تتعامل مع الصناعة بوصفها منتجا
ملموسا فقط.
"صناعة ثقيلة"
اتحاد الناشرين العرب ،يرى في المقابل بأن
عملية النشر "صناعة ثقيلة" ،ألنها تضم أطرافا
متعددة وتحتاج لتجهيزات قد يستغرق إنتاج
الوحدة منها (الكتاب) عاما كامال ،ومركبة،
لتباين أطرافها من حيث التخصصات بدءا من
مدير اإلنتاج (النشر) إلى المصحح اللغوي إلى
اإلخراج الفني إلى الطباعة.

وفي سياق الدراسة ،أجرى االتحاد مسحا لعدد
الكتب المنشورة ،ووضع قائمة اسمية للبلدان
األكثر إنتاجا للكتب في الفترة المذكورة.
واحتلت مصر المرتبة األولى من حيث عدد
الكتب المنشورة خالل السنوات الخمس بنحو
 115ألف كتاب ،من مجموع نحو  315ألف

كتاب نشرت في الدول العربية بين 2015
و.2019
الرواية والكتاب السياسي يحتالن صدراة النشر
كشفت الدراسة كذلك ،أن االتجاه العام هو النمو
المتزايد فى حركة نشر الرواية المطبوعة.

وفى مجاالت النشر العام ،يرى تقرير الدراسة
أن هناك ازدهارا نسبيا خاصة فى أدب السيرة
الذاتية ،الذى يتناول عالم السياسة ،على وجه
التحديد ،مع تصاعد وتيرة األحداث السياسية في
الوطن العربي والحنين إلى القادة السابقين فى
بعض الدول.
وجاء في التقرير "تظل السياسة وموضوعاتها
تشد القراء مع إيقاعها المتسارع".
•الحرة  -واشنطن

(ميشيل كيلـو تحدي الحــرية)
ميشيل كيلو تحدي الحرية” كتابٌ صدر أخيرا ً
عن دار (أي كتب )e-Kutub Ltd /في لندن،
مكون من ستة فصول ومقدمة وخاتمة إضافة
ّ
إلى ثالثة مالحق ،يجسّد خالصة ما كتبه فايز
سارة حول حياة المف ّكر والسياسي السوري
الراحل ميشيل كيلو ،وما ُك ِتب عنه.
يتضمن الكتاب ( 460صفحة) في فصله
األول ،مالمح من سيرة طويلة ،متوقفا ً عند
البدايات ومحطاتها األولى ،ليصل الى التجارب
والمبادرات ،التي عاشها الراحل كيلو ،وأبرزها
ما كان في العقدين األخيرين ،وتتوالى بعدها
مختارات من مقاالته موزعة في أربعة فصول،
صنفت ما تم اختياره من تلك المقاالت وفق
القضايا والموضوعات المتصلة بالقضية
السورية بتفرعاتها وتعدد عناوينها مع التركيز
على أهم الموضوعات.
ما ُكتِب عن ميشيل كيلو
وأضيف إلى ما سبق فصل سادس ،شمل
مقاالت لكتاب عرب وسوريين عن ميشيل كيلو
في حياته وثقافته ومواقفه ،ولم تك تلك المقاالت
محصورة بفترة وداعه ،بل إن بعضها كتب قبل
نحو  15عاما ً مضت.

الصحافة العالمية.
كلمة مؤلف الكتاب
في تقديمه لكتابه ،كتب السياسي واإلعالمي
السوري فايز سارة“ :ولد مشروع كتاب (ميشيل
كيلو تحدي الحرية) ،بحيث يتضمن عرضا ً
لحياته وتجربته ورؤيته للعالم من حوله ،ولما
ينبغي أن يكون عليه ،وما يراه من الطرق
الممكنة في الوصول إلى األهداف المرجوة ،وقد
حاولت قدر ما أستطيع أن أقدم األمر من خالل
تطورات حياته وكتاباته ومواقفه”.

وأُضيفت ثالثة مالحق للكتاب ،كانت وصية
ميشيل للسوريين واحدة منها ،أما الثانية فكانت
سجالً ،ضم معظم الكتب التي ترجمها أو
راجعها ،أو ألفها في حياته ،وكان آخرها كتابه
الهام (من األمة إلى الطائفة) ،الذي تناول حكم
البعث والعسكر الذي رسخ العهد األسدي في
نسختيه الدكتاتور ووريثه.
ً
ً
ثم كان الملحق الثالث ،متضمنا صورا عنه في
محطات حياته الشخصية والعائلية ،ثم األصدقاء
والنشاطات.

تطلب إنجاز الكتاب جمع وقراءة مئات من
المقاالت المنشورة عبر عقدين من السنوات
في عشرات الصحف والمجالت والمواقع
اإللكترونية ،وتصنيفها ،كما تمت مراجعة
واسعة إلصدارات العديد من دور النشر العربية
في عملية تتبع لما نشره من كتب على مدار 50
عاما ً وقد قاربت الـ 40كتابا ً في الترجمة وحدها،
وتمت مشاركة األرشيف المصور للعائلة مع
األرشيف المصور المؤلف لجمع مادة الملحق
المصور ،وتمت االستعانة بقدر قليل من صور

وتابع“ :أرجو أني وفقت فيما فعلت هادفا ً تكريم
رفيق وصديق وأخ ،وخدمة لفكرة إخراج بلدنا
وأهلنا من أتون ما صرنا إليه من كارثة ،أسس
لها حافظ األسد في عهده الدكتاتوري الطويل،
ودفعنا إليها نظام األسد الوريث وحلفاؤه،
وساعده في مهمته متطرفون متشددون،
وأشخاص وجماعات تسلقت الثورة ،وسط ال
مباالة العالم ،وتشاغله بأشياء خارج السياق
وأخرى غير جوهرية”.
يذكر أن الكتاب متاح في العديد من الروابط
•تلفزيون سوريا

عرضحال العرب

خضير الحميري العراق (صفحته على الفيس بوك)

عماد حجاج عن (العربي الجديد) لندن
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مفارقات في بالد األلمان

•خطيب بدلـة
تعرفتُ في مدينة إلمسهورن األلمانية ،إلى شاب سوري اسمه
ّ
مصطفى سمعان .مسيحي ،كانت والدته قد خلّفت عشر بنات،
ونَذرتْ ،
إن جاءها ولد لتسمينَّهُ مصطفى ،وقد جاء أخيراً( ،مع
ظريف جداً،
األسف ،كما قال) ،وأمه وفت بنذرها ..مصطفى
ٌ
يبدأ برواية سالفة ،وما إن يحكي منها جملتين أو ثالثا ً حتى ينفلت
بالضحك ،علما ً أن هذه المنطقة من الحديث ال تُضحك ،ولكن
مخيلته تستبق األحداث ،حتى تصل إلى القفلة ،فيضحك ،ثم يفرمل
بفمه قائالً :إخ إخ ِك ِك ْك ،ويتابع سرد السالفة ..ولتأكيد صحة كالمه
يحلف بالطالق ،بالثالثة ،مع أن الطالق عند المسيحيين نادر،
وصعب ،وحتى ولو كان وارد الحدوث ،مصطفى عازب ،يعني
يطلّق َمن؟ ويستخدم مصطفى في حديثه محطات كالم ،مثل:
ي يا أبو الشباب؟ و :يخلي لي قلبك ..ويحلف بـ الذي
فهمت عل ّ
جمعنا من غير ميعاد ،مع أنه ال يوجد أحد هنا في ألمانيا يستقبل
أحدا ً من دون ميعاد.
ي الطالق بالتالتة ،قال مصطفى ،لما يجي يوم السبت ،موعد
عل ّ
زيارة الجارين األلمانيين ،راينر والورا ،أتعوذ بالله من الشيطان.
تصور ،يا عمي أبو مرداس ،مع أني حاصل على شهادة تعلم اللغة
ّ
األمرين
وأغرد باأللمانية مثل البالبل ،أذوق
المتقدّمة (،)C1
ّ
ّ
في إيصال أفكاري لهما .المشكلة ،لو أردت أنا أن أستمع إلى
مشاكلهما ،لنمت في مكاني من شدّة الملل ،ألن المواطن األلماني،
بشكل عام ،ما عنده مشاكل ،وإن وجدت ال تعدو نزول المطر في
أثناء مرافقته كلبَه في النزهة الصباحية.
في أحد مساءات السبت ،روى مصطفى لجاريه األلمانيين حادثة

صها أن أحد الرفاق البعثيين كتب
جرت في بلدته السورية ،ملخ ُ
سجن ثالثة أشهر ونصف الشهر في فرع
تقريرا ً بحق رجل ،ف ُ
فلسطين .استوقفته الورا مندهشة ،وأعلمته (من دون أن تحلف
بالطالق طبعاً) أنها لم تفهم شيئاً؛ فأوالً ،الحادثة جرت في سورية،
فما عالقة فلسطين بالموضوع؟ وثانياً؛ هي تعرف أن أي مبادرة
يقوم بها الموظف ،إذا كانت تهدف إلى تطوير العمل ،يجب
صل ،يذيَّل باالقتراحات الالزمة ،وفي
أن تُرفق بـ "تقرير" مف ّ
النهاية يحصل الموظف على مكافأة ،بينما أنت ،يا سيد مصطفى،
تقول إنه كتب تقريرا ً فدخل السجن ..لماذا؟ هل كانت مقترحاته
خاطئة وسبّبت ضررا ً للعمل ،مثالً ،فعوقب بالسجن؟ وكيف يتبنّى
رؤساؤه مقترحات خاطئة؟ ألم ينتبهوا لها؟

أوضح مصطفى للسيدة الورا أن الذي كتب التقرير لم يدخل
السجن ،بل الرجل المكتوب بحقه ،وضحك ..كان على وشك أن
يحلف لها بالطالق على أنه ال يستطيع أن يُدخل معنى عبارة
(يكتب تقريرا ً بحقه) في دماغها ،فللحق عند األلمان مفهوم
مختلف ..وألجل الخروج من المأزق ،قال لها إن التقرير عندنا
ال عالقة له بالعمل ،فهو تقرير "أمني" .وهنا علق في براثن
راينر الذي اندفع يتحدّث عن شيء اسمه "األمن الصناعي" ،وهو
مجموعة قواعد وتعليمات ،إذا ُ
طبقت بشكل صحيح تُجنب العما َل
األضرار المحتملة.
واآلالت
َ
كاد مصطفى ،وهو يحكي لي ما جرى ،أن يقع على األرض من
شدة الضحك .قال لي :بتعرف ،أي سيدي منال أنت ،أيش عملت؟
ع
َجدَ ْبتُها وتوكلت على الله ،وشرحت لهم أن التقرير األمني اخترا ٌ
بعثي ،كاتبُه ال يذهب إلى السجن ،بل من يذهب هو "المكتوب
بحقه" ،وإذا كان الكاتب كاذبا ً أو مفترياً ،تبقى المسألة "مثل
ّ
يحط رأسه وينام ،ويشخر ،بينما يوضع الرجل المكتوب
ِرجْ لُه"،
بحقه التقرير في الدوالب ،ويُضرب كالدواب ..قالت الورا :قف
مصطفى .هل قلتَ إنكم تضربون الدواب؟ غضب مصطفى ،هذه
المرة ،وقال لها :أقول لك يضربون اآلدمي ..وليك ،يا عزيزتي،
ّ
أنا عندي سؤال لجنابك .هل تصدّقين إذا قلت لك إن صديقي
الذي كتب بحقه التقرير مسيحي ،والتقرير يتهمه بأنه من جماعة
اإلخوان المسلمين؟
•قاص وسيناريست وصحفي سوري ،له  22كتابا ً مطبوعا ً
مدونة "
وأعمال تلفزيونية وإذاعية عديدة؛ المشرف على ّ
إمتاع ومؤانسة" ...كما يعرف بنفسه :كاتب عادي ،يسعى،
منذ أربعين عاماً ،أن يكتسب شيئا ً من األهمية .أصدر ،ألجل
ذلك كتباً ،وألف تمثيليات تلفزيونية وإذاعية ،وكتب المئات
من المقاالت الصحفية ،دون جدوى...
•مدونة (امتاع ومؤآنسة) (العربي الجديد) لندن

أحمد والحاج أحمد!

•عـاصم حنفى
وألن العشرة ال تهون سوى على الكافر وابن
الحرام ..فقد وجدت أنه من الواجب واألصول
أن نسأل من بعيد لبعيد عن الخواجة دونالد
ترامب الرئيس األمريكانى الساقط ..وقد اختفى
تماما من المسرح السياسى ..فلم يعد محط أنظار
الكاميرات والميكروفونات ..ولمدة ستة شهور
كاملة لم نعد نسمع عن ترامب كلمة واحدة!!
ومع أن الشعور السائد فى العالم اآلن هو
الفرح واالنبساط والشماتة أيضا وقد انكسر أنف
الخواجة ترامب ..وتمرمغت كرامته فى التراب..
وقد غادر المسرح ..وهناك اآلن رئيس جديد
يحظى بحب وتقدير الماليين فى العالم ..إال أننى
شخصيا مثل المغفور لها خالتى التى لم تفرح
أبدا ..وكانت تضع يدها على قلبها فى عز الفرح
والبهجة واالنبساط ..تتوجس الخوف ..وتتوقع
األسوأ ..ال فارق عندها بين اليمينى واليسارى..
بين الجمهورى والديمقراطى ..وأحمد عندها مثل
الحاج أحمد ..وكلهم مجرد وجوه لعملة واحدة..
والدليل أن بيل كلينتون الديمقراطى الوديع..

وضع لنا فى الواجهة مادلين أولبرايت الشمطاء
التى كانت لسان حال ساسة إسرائيل دون قيد أو
شرط ..وتدس أنفها فى أدق شئوننا ..وبالذمة هل
ترى اختالفا بينها وبين هيالرى كلينتون وزيرة
خارجية باراك أوباما التى كانت تكرهنا لله فى
لله ..بما يعنى أن الوجوه قد تختلف أحيانا..
لكن السياسة واحدة والمنهج متطابق..
وأحيانا نسخة بالكربون ..وهوايتهم الدائمة
هى طبخ المؤامرات للدول وتجنيد الحكام
والزعماء ..وتقسيم الشعوب إلى صديقة
ومعادية ..والهدف واضح محدد ..هو
استنزاف جهدنا وقوانا لصالح المستعمر
الذى يحترف ارتداء األقنعة ..فهذا
جمهورى وذاك ديمقراطى ..هذا
محافظ وهذا يسارى!!..
ال أفرح إذن للحفرة التى وقع فيها
دونالد ترامب الكئيب ..وأقطع ذراعى
أن نصف من يصفقون للرئيس جو
بايدن ..على استعداد لتغيير مواقفهم فى
أول انتخابات قادمة وسياسة أمريكا المعادية
للعرب لن تختلف كثيرا فى عهد جو بايدن
ومساندة إسرائيل دون قيد أو شرط لن
تتبدل ..والفارق أن دونالد ترامب تعامل
معنا بفجاجة وهو يضع «البونيَّه» الحديد
يهددنا بها ..فى حين أن بايدن يرتدى القفاز
الحريرى ..وعلينا أن ننتبه لمصالحنا أوال..
بصرف النظر عن شخصية «أبانا» الجالس فى

البيت األبيض ..والناخب األمريكى بالمناسبة
ال يختار الحاكم طبقا لسياسته الخارجية العادلة
أو غير العادلة مع شعوب األرض ..وإنما طبقا
لسياساته الداخلية ..ومدى قدرته على خفض

الضرائب على المستهلك األمريكى الذى هو
أعلى شعوب األرض استهالكا ..فى مجتمع
يصفونه بأنه مجتمع الوفرة والهدر!!..
ويا عينى على الملياردير ترامب بجاللة قدره..
وهو يجلس اآلن فى البيت بقوة القانون ..يقشر
بصل ويقمع بامية أو يعاكس الشغالة..
لكن ممنوع عليه الكالم فى السياسة
التى دخلها من الباب الغلط ..واآلن
وقد خرج للمعاش اإلجبارى ..وسوف
يجد وقتا هائال للعب الجولف ..لكنه
لن يستطيع إلقاء المحاضرات أو
تأليف الكتب كما فعل األسبق
باراك أوباما ..وهو لن يتقاضى
المكافآت نظير قيامه باألعمال
وبشهادة
ألنه
الخيرية
األمريكيين ال يصلح لها..
وسوف يقضى وقته فى البارات
ونوادى القمار ..وربما ينتهى
المشوار به سكيرا ..ليدخل التاريخ
من أوسع أبوابه ..كأول رئيس يقضى
وقت فراغه فى الشرب والصرمحة ..أى
والله ..الشرب والصرمحة!!
•كاتب مصري مخضرم (روزا اليوسف)
القاهرة
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تغريدات

•صالـح الحمداني
تحب تدللها !
من تگلك - :والله جزعت من هالعيشة وهالحر,
والله لو اكو ِمشراد چا ما ظليت دقيقة وحدة
بهالمهجوم! ال تجاوبها .وال تاخذ الكالم على
محمل شخصي .واذا تگدر تزرگ للدكان تجيبلها
عصير مانگا (راوخ) أبو ألف وربع ,ونستله
مارس لو باونتي فافعل تربت يداك .النسوان تحب
تدللها بأشياء صغيرة..
سن الكهرباء !
طلعهم وح ّ

كاريكاتير للفنان خضير الحميري (من اختيار صفحات الساخرون)

•علي حسـين

من حذاء عالية نصيف "الذهبي" إلى الزي
الرسمي لمحافظ صالح الدين ..كنت ولم أزل
أتصور أن ما يجري في هذه البالد نوع من
أنواع الكوميديا السوداء،غير أنه بات من
الواضح أن منطق "السذاجة " ال يزال يسيطر
على حياتنا .
فالسيد محافظ صالح الدين عمار الجبوري،
قرر "مشكوراً" أن "يهندم" الموظفين،
ويفرض عليهم الزي الرسمي ،مثلما قرر
برلماننا العتيد أن يمنع الصحفي الذي ال يرتدي
ربطة عنق وبدلة رسمية تشبه بدلة محمد
الحلبوسي من دخول البرلمان ،ومعها طبعا
ساعة رولكس" وإال فانه ممنوع من دخول
جنة البرلمان ..لماذا ياسادة؟ ..يأتيك الجواب
جاهزاً :ألن قادة أوروبا يقفون بالصف للقاء
السيد محافظ صالح الدين ،وألن مجلس
النواب يعيش عرسا ً عربيا ً وعالمياً .وهذه

المكانة العالمية المرموقة وصل إليها العراق
نتيجة حاصل جمع  328نائبا ً ال يريدوننا أن
نغادر عصر المحاصصة السياسية ،وكما
تعرف جنابك فإن وراء هذا اإلنجاز الكبير
منظومة متكاملة تحارب على أكثر من جبهة
لكي تضع العراق في قاع سلّة بؤساء العالم.
أعرف أن البعض من األعزاء سيقول:
يا رجل أال تفرح أن بغداد ستستعيد ألقها؟،
وأن محافظ صالح الدين يقدم منجزا ً كبيراً،
بعد أن استطاع الحفاظ على أبراج الكهرباء
التي تم اصطيادها بالعبوات وقذائف الكاتيوشا
في محافظته ،في الوقت الذي كان يوقع فيه
قرار الزي الرسمي للموظفين؟ ..أعذروني
أيها السادة فـ"جنابي" سيرقص فرحا ً لو أن
محافظ صالح الدين عمل على بناء مجمعات
سكنية ،ومستشفى ومدارس ،ويعمل على
إبعاد محافظته من قائمة أسوأ المدن في
مجال الخدمات ،التي تحتل مراكزها األولى
العاصمة بغداد بفضل "مسؤولي الصدفة".
عرف األمم المتحضرة  ،البرلمان بأنه
تُ ِ ّ
المكان الذي يجتمع عليه كل المواطنين ،في
هذا البلد أو ذاك ،ليجعل حياة الجميع أفضل،
من خالل إحداث نوعٍ من النهوض المتكامل،

يستهدف االرتقاء بحياة المواطن العادي،
وإنعاش حظوظه في العيش بكرامة ،في ظل
ساسة يحترمون حقوقه األساسية في الحرية
والعدل والعمل ..لكن لألسف ما نتابعه في
جلسات مجلسنا الموقر يؤكد أن بنية النظام
السياسي في العراق ال تريد أن تغادر حالة
الصفقات التي يتحول فيها البعض من إنسان
مغمور ومفلس إلى صاحب مشروع استثماري
يدر الماليين من الدوالرات .
يا سيدي رئيس البرلمان المحترم ،ومعك
محافظ صالح الدين الهمام أرجو من معاليكم
أن تترك الناس في حالهم ،وإذا كان مفهوم
االزدهار لدى جنابكم الكريم يتمثل في بدلة
رسمية ،فالله المستعان ،ال نريده ،المواطن
يريد أن يعرف من يقف وراء " كاتيوشا
" الكهرباء  ،وهل دخلنا مرحلة الصراع
الكهربائي من اجل حصد المزيد من كراسي
البرلمان المقبل ؟ .
•صحفي وكاتب من جيل الرواد (رئيس
تحرير تنفيذي لجريدة المدى) يكتب عمودا
يوميا بعنوان (العمود الثامن)
• عن "المدى" البغدادية

دار زين للنشر والتوزيع بالقاهرة

(خبير مكافحة اإلزعاج) للدكتور هاني بركات

الكتابة الساخرة ليست نوعا من الضحك أو الهزل بل أنها محاولة ثورية نقدية لتغيير الواقع
صدر مؤخرا عن دار زين للنشر والتوزيع
بالقاهرة الكتاب الساخر " خبير مكافحة
اإلزعاج للدكتور هاني بركات وهو كتابة
االول والذي يشارك به في معرض القاهرة
الدولي للكتاب وهو يقع في  140صفحة من
القطع المتوسط .الكتاب عبارة عن مواقف
حياتيه وعملية مر بها الدكتور أثناء شغل
مناصب عامة كثيرة رصد به إشكاليات
مجتمعية كثيرة يواجهها الكثير منا سواء عن
طريق التعامل مع الجهاز اإلداري للدولة

والمفارقات المضحكة المبكية التي يجتازها
المواطنون من خالل التعامل معه او من خالل
الحياة األسرية والوظيفية وهو مع برع الكتاب
في تقديمه.
يقول الدكتور هاني عن كتابه األول "لم
أكن أفكر في تحويل تلك المواقف إلى كتاب
لكنني رأيت أن من الطريف والمهم نشرها
لعل النشر يفيد في تغيير الواقع الجامد والذي
أصبح من الصعب تغييره عن طريق الصمت
 ..السخرية كما يقول جوته هي ذرة الملح التي

تجعل ما يواجهنا مستساغا ً .استخدمت في
هذا الكتاب طريقة هوراتيان وسمي هذا االسم
نسبة إلى الروماني هوراس الذي كانت تتميز
سخريته بالبراعة حيث كان ينتقد بشكل عام
الطبيعة البشرية وحماقات اإلنسان.
الكتابة الساخرة ليست نوعا من الضحك أو
الهزل بل أنها محاولة ثورية نقدية لتغيير
الواقع بطريقة فنية ناعمة وأتمنى أن أكون قد
وفقت في ذلك"

من يگلچ - :لن تتحسن الكهرباء في العراق
مادام االميركان متواجدين في البالد .گليله- :
حبيبي لتغُث نفسك ..طلعهم وحسّن الكهرباء .ثم
حطيلة ربع قالب ثلج بسطلة مي آرو حتى يسبح
بيه .وصبيلة تشريب بانية ,وكثريله بصل ,واذا
عندچ لبن ..ترى كلش يحب اللبن ..عندچ طرشي
مدبس؟
مو خاليه هالطرشه!
كل /المرشحين تقريبا ملتهين بدعاياتهم
االنتخابية بدوائرهم ومناطقهم .ابو بغداد ببغداده,
وابو طويريج بطويريجه ,وابو عفچ بعفچه! السيد
"الحليو" شعنده بالموصل؟ مرشح هناك؟ نفوسه
بالحمدانية؟ بطاقة سكنه بالسراجي؟ مو خاليه
هالطرشه ..ال والله! "الذيب ما يهرول عبث"!
حيل تعذرني !
الشاخطين والماضويين وادوات االجنبي
ميعرفون شلون يتعاملون وي المجتمع الدولي..
نعم يعرفون الوزارة البيها خوش خبزة ..يعرفون
الفلوس وين تنضم ..بس بناء واعمار واقتصاد
..حيل تعذرني.
(بالتساوي)!
اعتقد/ان بناء الدولة العراقية هو الحل األول
والوحيد  -والماكو غيره  -لبناء العراق وتقديم
الخدمات للمواطنين الكرام (بالتساوي)  ..وهذا
طبعا كفيل باستعادة الكفاءات الوطنية والقضاء
على الفاسدين (بالتساوي)!
القوة و المهابة واالستقرار !
ترسيخ الهوية الوطنية العراقية ومساندة القوى
والشخصيات المؤمنة بالدولة العراقية الوطنية
المستقلة ،سيوصل البالد إلى القوة و المهابة
واالستقرار.
اعادة تدوير الفاشلين ,سيطيل عمر الفوضى
والفشل ,وسيحرمنا من امكانية معاقبة المجرمين
وكبار الفاسدين.
#مدري_عليمن_جبناها
•@Salehalhamadani
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•يوسف غيشان
مواطن أردني بسيط تراه ،مثل حكايتي
وحكايتك ،مطرمج وعايف بنطلونه ،ومن
الطفر بشوف «البزقة شلن» ..طبعا أتحدث
عن نموذج موجود بيننا .هذا المواطن
األردني البسيط هكذا أنت تراه ،لكنه في
الواقع يدير العالم من مكانه هذا وذاك وذيك
وذكذاك.
المواطن -المكرر -المذكور أعاله ،عندما
يتأخر ساعات عن موعد ،أو حينما ال يأتي
أبدا ،أو ل ّما يعدك بشيء ،وال ينفذ وعده،
وما شابه ذلك من أشياء ،يقول لك ،وهو
يضرب على رأسه بال تؤدة.
يا رجل نسيت ..شو بدي أقولك ..والله مية
دواية براسي.
ّ
وبعضهم يبالغ قليال ويقول:
دواية براسي.
مليون ّ
أما الدواية فقد تكون من (الدوي) وهو
الصوت الشديد ،وربما تمت بصلة قرابة
للدوامة ..المهم أن العبارة تعني أن
الرجل مشغول ومنهمك في الكثير من
القضايا والمشكالت المتنوعة والمترابطة
والمتشابكة والمتداخلة ،وأنه من اجل ذلك
نسي موعده أو وعده (ترى ..كم دواية في
رأس بايدن أو بوتين؟؟؟)
البديع في األمر ،أنك تعرف أن هذا الكائن
البسيط (ذكرا وأنثى ،إال أن الرجال أكثر
عرطا) ليس لديه ما يشغله عدا قوت يومه،
وربما كان لدى شقيقته مشكلة مع زوجها،
وهناك احتمال أنه تأخر على سداد قرض
البنك ،وزوجته أضاعت دفتر العائلة خالل
تبضعها ..ولنفترض أن هذا األمور هي
دواية
دوايات ،فمن أين جاء لنا بال ّ 96
ّ
األخرى؟؟؟؟.
أما األبداع ،فهو أنكما قد تتبادالن األدوار
بكل بساطة ،وربما في ذات الحوار يسألك
عما فعلت له مع البنك حتى يؤجل القرض،
كما وعدته ،فتقول له بكل بساطة:
يا رجل..مية دواية براسي،
ويصدقك كما صدقته.
وتلولحي يا دالية.
•	

كاتب اردني موقع (سواليف)

في محبّ ة زهير النوباني
•معن البياري
كان اسمه الناطور صافي ،في
المسلسل الشائق ،القوي في أداء
الممثلين القديرين فيه" ،حدَ َ
ث في
المعمورة"( ،إخراج صالح أبو
هنود ،قصة محمد العبّادي ،سيناريو
وحوار محمود شقير ،أشعار محمد
القيسي) .كان الفنان النجم ،زهير
النوباني ،في ذلك العمل حارس
القرية ،ناطورها ،صافي السريرة
والقلب ،يتمسّك بالبقاء في القرية،
ويرابط فيها ،ويتحسّب ،مع أهلها،
من محتا ٍل سارق كان يدبّر للبقاء
فيها ،يخاطبه الناطور صافي "اطلع
يا نجالوي اطلع ،من هالقرية الزم
تطلع ،درب تودّي ما تجيب".
أحببنا ذلك المسلسل الحميم،
على بساطة مفرداته اإلخراجية
والفنية والتعبيرية ،وما زال في
الذاكرة ،منذ إنتاجه وعرضه األول
على شاشة التلفزيون األردني في
 ،1981ربما للترميزات فيه عن
قضية فلسطين ،وأيضا الجتماع
أبرز فنّاني الدراما األردنية،
الناهضة والقوية في حينه ،محمود
أبو غريب وأديب الحافظ ومحمد
العبّادي ومارغو أصالن وعادل
عفانة وعبير عيسى وحابس
العبادي و ...ولكن الناطور صافي،
أو زهير النوباني باسمه الرسمي،
يعلن ،قبل أيام ،نيّته الهجرة من
بلده األردن ،في "ف ّ
شة خلق"
ظاهرة ،فأثار ،في صيحته هذه،
زوبعة من مشاعر السخط على
أوضاعٍ عا ّم ٍة في البالد ،معيشية
واقتصادية واجتماعية ،تجعل فنانا
ثقيل القيمة ،محبوبا من مختلف

أجيال األردنيين ،وهو في الـ71
عاما من عمره ،متّعه الله بالصحة،
ّ
"يبق بحصةً" كهذه .ثم أوضح
بنفسه ،واسترسل في األمر ،وقال
إنه لم يعُد قادرا على الصمت ،فيما
أصبح ال يُطاق تهميش الفنانين
األردنيين ،وعدم االكتراث بهم،
وهم الذين صاروا غير قادرين
على إعالة عائالتهم بكرامة ،وعلى
تأمين صحّي محترم .وقال
إيجاد
ٍ
أيضا إنه ليس هناك أي اهتمام من
الحكومة ،وال من القطاع الخاص،
بأوضاعهم ،ونقابتهم عاجزة ٌ عن

إنقاذهم.
قائل هذه الكلمات ،وغيرها من
ٌ
تصريحا ٍ
حائز على
ت ناقمة،
وسام ملكي رفيع ،لعطائه في الفن
األردني ،وصاحب نحو 120
مشارك ٍة في مسلسالت ومسرحيات
وأعمال مشهدية منذ نحو  50عاما،
لكثير منها مواقع متقدّمة في ذاكرة
الجمهور العربي العريض.
ناصره زمالء له في الذي جهر
به ،بل منهم من أشهروا نياتهم
الهجرة ،أو تفكيرهم بها (م ّكادي
النحاس مثال) .ولقائل أن يقول إنها

الحالة العامة التي يغالبها المواطن
األردني ،مع ضيق سوق العمل،
تمس
وتفاقم الغالء ،وقلّة المداخيل،
ّ
قطاع الفنون في البلد ،وتصيب
ضها المشتغلين فيه ،كما
أعرا ُ
غيرهم في أعمال أخرى .بل ربما
ُ
أمكن لقائل آخر أن يزيد إن حال
الفنانين في لبنان وسورية والعراق،
وربما بعض دول الخليج ،وكذا في
المغارب العربية ،ليس أحسن حاال
مما هي عليه أوضاع زمالئهم
األردنيين .وفي البال أن الراحل
حاتم علي ،وهو من هو مخرجا

ّ
بحق ،كان مهاجرا في كندا،
كبيرا
وتقيم أسرته هناك ،كما زمالء
سوريون له .والقول هنا إن كل
ّ
المحق ،يصلح لتطييب
هذا الكالم،
الخواطر ،ولتعويم المقطع األردني
المتحدّث عنه ،ولكنه ال يمنع من
أن يجهر واحدُنا بزفرةٍ من الحنق
الغاضب على حا ٍل تُسرع ُخطاه
القهقرى ،في غير شأن وشأن،
فأمر ثقي ٌل في وطأته أن يشكو زهير
ٌ
غيره ،وأن يرفع
النوباني ،وليس
ُ
صوت َه ،مستغيثا من أجل زمالئه،
ويحكي في أمر هجرته من البلد،
في لحظة زع ٍل معلن ٍة أمام كل

الناس.
لتكن هذه االستغاثة (بمن بالضبط)
هذه ،إذن ،مناسبةً متجدّدة ً
إلعالن
ٍ
متجدّد عن محبّة زهير النوباني،
اسم
الذي أظنه ،ما زال صاحب ٍ
"بيّاع" في سوق الدراما التلفزيونية
ضه
الذي صار مريضا ،وقد مح َ
جمهوره الكثير إعجابا مستحقّا
ُ
بكثير من أدواره في مسلسال ٍ
ت
بدوي ٍة وتاريخي ٍة وريفي ٍة وعصري ٍة
وخليجي ٍة وفيرة ،ال يُنسى بائع
هريسة في "العلم نور" ،وال
"الظاهر بيبرس" ،وال في "شجرة
الدر" وغيرها .وال تُنسى صيحاته
ّ
ّ
العز في قرية أم
في دور أبو
الزيتون في مسرحية "البالد طلبت
أهلها"( ،إنتاج  ،)1989عن بال ٍد
طلبت أهلها .ومن "مغامراته"
ضه
المالية ،االنتحارية ربما ،عر ُ
هذه المسرحية التي كانت من
إنتاجه (إخراج المنصف السويسي
ونص عبد اللطيف عقل) ،على
حسابه في القاهرة ،ليكون ،ربما،
أول فنان عربي يعرض ،تجاريا،
عمال مسرحيا في مصر .وفي البال
مسرح
كذلك "مغامرته" في تأسيس
ٍ
ي ٍ في ع ّمان ،في تجرب ٍة لم تنجح
يوم ّ
مادّيا.
لن يُهاجر صاحبنا من ع ّمان.
حراس الجمال فيها،
سيبقى أحد ّ
والصوتَ الشجاع في االنتصار
للفنان األردني  ...وسنبقى ننتظر
فنان كبير المنزلة
الجديد من
ٍ
والمكانة في جمهورية مشاهديه
الذين أحبّوا الناطور صافي وأبو
العز  ..وكل زهير النوباني.
•(العربي الجديد)

َ“ب َشـر” هـولندي
•أحمد حسن الزعبي
قبل يومين قدّمت الحكومة الهولندية – حيشاكو
من هالطاري -استقالتها نتيجة فضيحة قطع
إعانات األطفال عن اآلف العائالت بعد اتهامها
خطأ بالتهرب الضريبي..
ال يختلف شعوري وأنا أقرأ في المانشيت أعاله
 ،عن شعوري بمشاهدة لقطة من مسلسل كوري
غير مدبلج فكل ما ورد فيه “مش فاهمه” وال
يتقاطع مع مخزوني المعرفي..
أوالً مصطلح “االستقالة” ال يوجد في قاموسنا
العربي والمحلي تحديدا ً مصلطح اإلستقالة  ،إما
“خلع” في الشارع  ،أو يتم استبدال الحكومة
بحكومة أسوأ من باب تغيير طعمة الثم ال أكثر،
المبررات لتغيير هذه
دون أن نعرف األسباب أو
ّ
بتلك..
ثانيا ً :مصطلح “فضيحة”..اذا كان قطع معونات
األطفال بالخطأ فضيحة..ماذا نقول عن قطع
دعم الخبز قصدا َ عن أالف األسر المحتاجة؟..
ماذا نقول عن حل نقابة شرعية ودستورية ؟
ماذا نقول عن تزوير انتخابات مجلس األمة

وغض الطرف عن البيع والشراء ؟ ماذا نقول
عن وضع السلطة التنفيذية لمعظم السلطات
في جيبها الصغيرة؟ ..ماذا نقول عن توزيع
الكراسي الموسيقية ألبناء الدولة والمعالي دون
أدنى اعتبار لوجود شعب…أليست فضيحة؟؟..
ثالثاً :مصطلح “إعانات األطفال”..هذا لم
أفهمه البتّة  ،ليش هو عندكو إعانات لألطفال
من أصله ؟؟..نحن اعانات اللحى والشوارب
أكلوها رجاالت الله…اذا أردت أن تقدّم
ّ
ّ
التعطل وتتقاضى 50دينارا ً
سيتعطل
لصندوق
زرك وتصاب بدسك الرقبة وانت تمأل البيانات
المطلوبة دون جدوى..لتحصل على رسالة
“عذرا ً ال تنطبق عليك الشروط”..
بمجرد خطأ..
حكومة تستقيل ألنها وقعت
ّ
وحكومة غارقة في الخطايا ال تلتفت الينا
أو تخاطبنا وجه لوجه او تحاول أن تشرح
القرار المثير للجدل..يرمون التغريدة على
التويتر ويديرون ظهورهم”..مش مستلطفين

يحكو ا

مع الشعب

وجاهياً”…
تعجّب صديق لي من شفافية الحكومة الهولندية
..ووقوفها أمام مسؤولياتها…قلت له :ليش
مستغرب اذا “البقر” الهولندي عايش بكامل
حقوقه غير منقوصة وعايش أحسن منّي
شخصياً ،ألنهم يعتنون به ويدللونه كثيرا ً ليحلبوه
قليالً ..فما رأيك بالبشر الهولندي؟..
غطيني يا كرمة العلي
ahmedalzoubi@hotmail.com
• موقع (سواليف)
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الرســام المصـري نبيل صـادق لجــريدة "العــرب" اللندنيـة :

رسـوم الكاريكـاتير في غيـاب المعـارضة نكـات خـالية من الدسـم
رئيـس التحريـر تحـوّل إلى رقيب صـارم

•أحمد جمال
يستعرض رسام الكاريكاتير المصري نبيل
صادق في حوار مع جريدة “العرب” حضور
هذه الرسوم في الصحافة المصرية ،ويشير من
واقع تجربته المهنية خالل عقود إلى أن غياب
المعارضة السياسية والتعددية الحزبية أثّر بشكل
سلبي على العمل بحرية وإفساح المجال إلصدار
صحف وتدشين مواقع إلكترونية لديها توجهات
مختلفة عن السائد وهو السبب في تراجع فن
الكاريكاتير.
القاهرة  -انعكست أوضاع الحريات العامة في
مصر على حضور فن الكاريكاتير السياسي في
الصحف والمواقع اإللكترونية ،وتحولت الكثير
من الرسومات التي كانت توجه نقدا ً ساخرا ً
للحكومة إلى ما يشبه النكات الخالية من الدسم،
وتسبب ذلك في تراجع هذا النوع من الفنون
الصحافية الذي كان شكل عصب الصحافة
المصرية.
وقال رسام الكاريكاتير نبيل صادق في حوار
مع جريدة “العرب” إن هذا الفن تقلص بدرجة
كبيرة ويتم نشره في غالبية الصحف المصرية
على استحياء وبصورة غير منتظمة وفي أماكن
غير جاذبة للقارئ عقب تعرضه لموجات من
التضييق وتفريغه من مضمونه المهني ،ألن
الهدف األساسي منه التفاعل مع القضايا السياسية
واالجتماعية.
ودفعت األجواء السياسية التي انعكست طقوسها
السلبية على الكاريكاتير نبيل صادق إلى أن
ينشر رسوماته على صفحته الشخصية بمواقع
التواصل االجتماعي ،وحظيت بتفاعل كبير من
جانب الكثير من الصحافيين والمثقفين والقراء
الذين بدوا في حاجة إلى رسومات تساير الواقع
اليومي المحيط بهم بعيدا ً عن الفكاهة المصطنعة.
وقال إن تقلص فرص نشر الكاريكاتير دفعته
للتقاعد بعد بلوغه سن الستين ،ألنه لم يكن
ممكنا ً أن تُمرر بعض الرسومات التي توجه
نقدا ً للحكومة ،بعكس عصور سابقة كان يمكن
التغاضي عن عملية وقف النشر ،ألن الرقابة في
السابق كانت عبر جهات ليست إعالمية لم تكن
لديها القدرة على فرز كل ما هو منشور بعكس
ما يحدث حالياً ،إذ أضحى رئيس التحرير هو
الرقيب األول الصارم لما يتم نشره في الصحافة.
وتركز رسومات صادق الحالية على أوضاع
اإلعالم الصعبة ويفند رؤى الحكومة في التعامل
معه ،ويدعم إتاحة الحرية المالئمة لتأدية دور
هذا الفن في المجتمع ،ويركز على أوضاع
أصحاب المعاشات وكبار السن ،وهي الفئات
األكثر تأثرا ً بقرارات اإلصالح االقتصادي التي
اتخذتها الحكومة المصرية ،إلى جانب تفاعله مع

األحداث اليومية التي تحظى بنقاش واسع على
منصات التواصل.
وأولى اهتماما خاصا في العديد من رسوماته
بحال اإلعالم في مصر ،موجها من خاللها
انتقادات الذعة بطريقة ساخرة مست بعض
المسؤولين عنه ،وأثبتت صعوبة السيطرة تماما
على اإلعالم طالما الفضاء اإللكتروني ال زال
مفتوحا.
ويحاول من خالل رسوماته الوصول إلى فئات
شبابية لم تعد لديها عالقة بالصحافة التقليدية أو
بالقراءة بوجه عام ،ويخاطب جمهور وسائل
التواصل بلغة بسيطة تبلور األحداث في اإلطار
اليومي لتكون مفهومة بسرعة وبطريقة تحقق
الهدف المطلوب ،ويعتمد على استخدام رموز
وتلميحات مرئية أو شفهية لتوصيل المعنى.
وأكد صادق لـ”العرب” أنه في غياب المعارضة
السياسية وعدم إتاحة الفرصة لألحزاب للعمل
بحرية وإفساح المجال أمامها إلصدار صحف
وتدشين مواقع إلكترونية لديها توجهات معارضة
للحكومة هي األسباب الرئيسية في تراجع فن
الكاريكاتير ،فوجود ممارسة سياسية في الشارع
ومنافسة من العوامل التي تخلق أجواء داعمة
لتطور فن الكاريكاتير ،وأن بقاء القوى السياسية
في ذيل الحكومة دون ترك مجاالت لطرح برامج
عميقة تكون ملهمة لرسامي الكاريكاتير سيؤدي
إلى حالة الخمول الحالية.
وأرجع نبيل صادق ربطه بين أحزاب
المعارضة وانتشار فن الكاريكاتير إلى تجارب
مصرية سابقة ،إذ إن تجربة تأسيس حزب
الوفد بعد ثورة  1919كانت مصاحبة الستقدام
رسامين كاريكاتير من الخارج ،أبرزهم خوان
سنتيسس فنان الكاريكاتير اإلسباني وهو من
رواد الكاريكاتير في مصر ،وبعدها جاء الفنان
األرمني ألكسندر صاروخان أحد رموز هذا الفن
في المجال السياسي ،وكانا من أسباب انتشار
رسوم الكاريكاتير في الصحافة المصرية آنذاك،
وخلفا تالميذ كثر مضوا على دربهما.
وهناك تجربة أخرى في سبعينات القرن
الماضي حينما أقرت مصر التعددية الحزبية
وتم فسح المجال أمام تأسيس صحف معارضة
وظفت الكاريكاتير لتوجيه نقذ الذع إلى الحكومة،
بما دفع إلى اهتمام باقي الصحف التي تمتلكها
الحكومة بالفن ذاته ،وساهم ذلك في وجود عدد
كبير من الرسامين انتشروا في صحف ومجالت
عديدة.
وارتبط صادق بالصحافة الحزبية المعارضة
في مصر ،إذ شارك في تأسيس أول صحيفة
معارضة “األحرار” في عام  ،1977وكانت
تابعة لحزب األحرار (ممثل تيار اليمين في ذلك
الحين) ،وهو واحد من ثالثة أحزاب رأت النور
بعد عودة الحياة الحزبية وكانت رسوماته تتصدر
في الصفحة األولى بالجريدة.
وكان فتح األبواب أمام رسامي الكاريكاتير سببا ً
في أن ينشر صادق رسوماته في عدد كبير من
الصحف والمجالت المصرية ،سواء الحكومية
أو الخاصة أو الحزبية ،وهو وضع لم يكن
مرتبطا ً به فقط ،بل إن غالبية الرسامين وضعوا

بصمات فنية لهم في صحف عديدة وهو أمر لم
يعد موجودا في الوقت الحالي.
فن الكاريكاتير تقلص بدرجة كبيرة ويتم نشره
في غالبية الصحف المصرية على استحياء
وبصورة غير منتظمة وفي أماكن غير جاذبة
للقارئ
ورأى الفنان المصري أن هناك اختالفا ً شاسعا ً
بين تعامل الصحافة مع الكاريكاتير في الماضي
والحاضر ،فقد حظي في السابق باهتمام القائمين
على إدارة الصحف وكانت الصحيفة الواحدة
تضم العديد من المحترفين ،ويعود بالذاكرة إلى
وقت كانت تعقد اجتماعات مجلس تحرير خاص
بأفكار الكاريكاتير ومناقشتها ،كما الحال في
تجارب “أخبار اليوم” ومجلة “صباح الخير”
الحكوميتين.
ورفض نغمة عدم وجود رسامين محترفين في
الوقت الحالي ،مؤكدا أن الصحف لديها كوادر
تستطيع أن تقدم فنون راقية شريطة أن تتوفر
لديها األجواء المالئمة للظهور ،منتقدا ً توجه
بعض الصحف نحو نشر رسوم لفنانين راحلين
اعتمادا ً على النجاحات التي حققوها في السابق،
ألن ذلك يقتل األجيال الصاعدة ،ويمثل نوستالجيا
غرضها الهروب إلى الخلف بشكل انتقائي.
وارتبط فن الكاريكاتير في أذهان القراء
بالشخصيات التي قدمها العديد من الرسامين،
وأشهرها “المصري أفندي” لصاروخان وينظر
إليه الكثير من الصحافيين على أنه مؤسس فن
الكاريكاتير السياسي في مصر ،إلى جانب
“رفيعة هانم” التي ابتدعها فنان الكاريكاتير
رخا ،و”عبده الروتين” كواحد من أهم إبداعات
الكاتب الساخر أحمد رجب وكان يرسمها الفنان
مصطفى حسين.

الفنان نبيل صادق
مسؤوليته عن انفالت األوضاع في السنوات
الماضية.
يؤمن صادق بأن أبرز ما يواجه فن الكاريكاتير
في الوقت الحالي حصره في الجوانب الفكاهية،
وتسليطه الضوء بشكل مبالغ فيه على قضايا تثير
جدالً لدى الرأي العام ،لكنها قد تكون في الكثير
من األحيان مصطنعة وال تعبر عن الواقع الذي
يعيش فيه المواطنون ،ما يجعله ال يحظى باهتمام
كاف ،وإن كانت هناك رسوم احترافية.
وأضاف “ال يمكن أن يؤدي الكاريكاتير
دوره دون مالمسته هموم المواطنين ،وليس
من المنطقي أن يواجه القراء أزمات معيشية
صعبة وأسلط الضوء على نقد قضية هامشية،
وهو ما تسبب في أن يكون هناك بعض الفنانين
ممن يفتقرون للخبرات الطويلة في الكاريكاتير
السياسي الذي يقوم على الممارسة وتنمية
المهارات والمدارك المعرفية بشكل مستمر”.
وعلى المستوى المهني يقتنع الفنان المصري
نبيل صادق بأن اعتماد المواقع اإللكترونية
على رسومات “الكوميكس” الذي أضحى فنا ً
موازيا ً على مواقع التواصل االجتماعي سببا ً
مهما لتراجعه مع انتشار مراكز تدريب فنون
الكاريكاتير التي يكون هدفها الربح فقط ويقوم
عليها أناس يفتقرون للمعرفة والمهنية.
•صحافي مصري

فتح األبواب أمام رسامي الكاريكاتير كان سببا ً
في أن ينشر صادق رسوماته في عدد كبير من
الصحف والمجالت المصرية
ولفت صادق إلى أن الحكومة المصرية اعتقدت
أن اندالع ثورة  25يناير  2011سببها االنفالت
اإلعالمي ،وهو أمر مناف للحقيقة ألن حرية
الصحافة ال يمكن أن تقود إلى ثورات بل هي
مرآة عاكسة للمجتمع ،و بالتالي فإن الكاريكاتير
يصد الهجمة على وسائل اإلعالم ويبرئها من

سخرية من الواقع بمختلف جوانبه
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ELECTRONIC SIGNAGE NOW BEING USED ALONG ADELAIDE
STREET TO DISPLAY WHEN TRAINS ARE CROSSING
The City of London has launched
a new travel display system to help
drivers anticipate traffic delays
caused by trains at the Adelaide Street
rail crossing south of Oxford Street.
Electronic message boards have been
placed north and south of the rail
tracks as part of a temporary pilot
project.
They will display when trains are
anticipated to cross helping drivers
change their route to avoid delays.
The pilot project received funding
through Innovative Solutions Canada
and is made possible by a partnership
with TRAINFO.
“London will be among the first cities
in Canada to use electronic signage
like this ahead of rail crossings,”
says Jon Kostyniuk, Traffic and
Transportation Engineer at the City

in the future.
The electronic signs will be used
ahead of construction beginning
for the Adelaide Underpass project.
This infrastructure project includes
building an underpass along Adelaide
Street beneath the rail tracks and
upgrading sewers and utilities in the
area. Construction is scheduled to
begin later this year and will continue
until 2023 with some finishing
touches anticipated in 2024. Drivers
are discouraged to cut through
neighbourhood streets to avoid train
crossings.
An example of the signage that will help drivers to avoid traffic delays caused by
trains at the Adelaide Street rail crossing. (City of London)Source: cbc.ca

of London. “With advanced warning
of when trains are crossing, road
users can better navigate around any
potential delays at the rail tracks.”

The signage will operate for three
months as part of the pilot project.
The City will then assess if and how
the electronic signs could be utilized

The electronic message boards are
placed well in advance of the rail tracks
to notify drivers so they can decide to
travel around the rail crossing using
Oxford Street if traveling south or
using King Street and Queens Avenue
if traveling north.
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BEN & JERRY'S COULD BE THE FIRST IN A WAVE OF BDS VICTORIES

A TEMPEST IN AN ICE CREAM TUB REVEALED SOME TRUTHS TO ISRAELIS

•	 Gideon Levy / Haaretz
If Ben & Jerry’s keeps to its word and pulls its
product from the settlements in a year and a half
(and there’s good reason to doubt it will, given
the pressure expected from American Jews), I
will start eating its ice cream. I will be able to
enjoy a product that shows a little more caring,
more involvement, more conscience and, above
all, more decency.
Until then, one can only laugh at the summer
frenzy that has broken out and will disappear
when the next storm of vanity emerges. Do Israelis
now need to boycott the ice cream to protest the
company’s decision? Or should we buy more in a
show of support for the patriotic local franchisee,
who will continue selling in the settlements until
its contract is up? Meanwhile, what we have is a
tempest in a tub of ice cream that teaches us more
about Israel than a thousand scholarly papers.
The Ben & Jerry’s affair has made Israelis
happy. There aren’t a lot of things they love
more than the appearance of an external threat. It
brings us together, to wallow in the bitter fate that
we of all peoples must face, to create a repulsive
unity and groupthink, and to launch a bombastic
counterattack, with the knee-jerk accusation of
antisemitism for dessert.
When the franchisee of our beloved McDonald’s,

Omri Padan, decided to boycott the territories,
collective Israel shrieked a lot less. Why? Because
Padan is a patriot who in no conceivable way can
be tarred as an antisemite. He is untouchable.
With an American company, it’s a lot easier.
Ice cream succeeded where the deaths of 67
children in Gaza failed – to remind Israelis of
the occupation. Still, the madness remains: The
occupation is a victim, the only victim. It boggles
the mind that whenever someone dares remind
Israelis that something is still wrong, the issue
immediately becomes how Israel is the victim.
Headlines, endless talk, and the only thing no one
asks is – why?
Why would any reasonable person want to
boycott Israel? Well, maybe because of the
pressure exerted by BDS. Only because of
such pressure. Otherwise, there’s no way an ice
cream company might come to the conclusion
on its own that it no longer wants to sweeten the
lives of the settlers. There’s no chance of there
being business people with values. It’s just the
consequence of pressure. The mechanisms of
repression and denial that Israeli society has
developed won’t drink from the cup of Chubby
Hubby. It’s society’s Iron Dome – it can’t be
abandoned.
Therefore, the situation demands nothing
less than a real boycott of Israel, of all Israelis,
everywhere – a painful, costly, destructive one.
Not a boycott-lite on the ice cream sold at the
Rami Levy supermarket at the Etzion Junction,
but one that all of Israel will feel in its pocket.
Only one that can relieve Israel of its blindness
and expose the lie it has been feeding itself for so

many years.
Ben & Jerry's could be the first in a wave of
BDS victories
Ben & Jerry's aren't Nazis and their settlement
boycott isn't antisemitic
Israel's president: Ben & Jerry's boycott is part
of 'a new form of terrorism'
Equally amazing is all the unity and groupthink
that the affair has created. Suddenly, it has
become clear that we’re all settlers. The Green
Line has long ceased to exist. The Ben & Jerry’s
affair has revealed that there’s no difference
between the radical right and the left. Everyone is
for the settlements. Everyone opposes their being
harmed, even if it’s minor harm to the contents of
their freezers.
But is it really so sudden? Yair Lapid talks about
antisemitism and Economy and Industry Minister
Orna Barbivai acts if she dreams of being Miri
Regev when she grows up. Meanwhile, we can ask
ourselves why we deserve ridiculous politicians
like these and why no one has mustered the
courage to thank Ben & Jerry’s for acting in their
small way.
In any case, the step the company took is
artificial: It’s no longer possible to separate the
settlers and the rest of Israel. The tempest in the
tub proves that.
We should praise the ice cream makers from
Vermont: They won’t end the occupation –
that’s not their job – but on a hot summer day
they revealed a few truths to Israelis. Only one
question remains for all reasonable Israelis to
ask themselves: What would they think of an ice
cream company that boycotted South Africa?
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ONTARIO HELPING IMMIGRANTS PREPARE FOR GOOD JOBS
Free skills training for newcomers will help Advance province’s economic recovery

image source:- (Pixel-Shot/Adobe Stock)
Ministry of Labour, Training and
Skills Development
HAMILTON — The Ontario
government is investing $7.7 million
in language and skills training
supports to help 2,700 newcomers
impacted by the COVID-19 pandemic
start new jobs. Through 19 programs
across Ontario, newcomers will gain
the skills they need to work in food
manufacturing,
healthcare,
web
development, and other in-demand
sectors while supporting Ontario’s
economic recovery and future
prosperity.
Details were provided by Monte
McNaughton, Minister of Labour,
Training and Skills Development and
Donna Skelly, MPP for FlamboroughGlanbrook.
“The skills that newcomers bring to
Ontario play a crucial role in driving
our economy forward,” said Minister
McNaughton. “Our job is to connect
the dots and ensure newcomers have
the support they need to pursue the
in-demand and fulfilling careers

available in their new home and
provide for their families.These
training investments will go a long
way to strengthening our economy
and local communities.”
As part of today’s commitment
to supporting newcomers, YMCA
Hamilton/Burlington/Brantford will
receive $250,000 to provide free
job-focused language training to 80
newcomers interested in, or currently
employed in the food manufacturing
sector. Starting in fall 2021, the
project will include a mix of in-person
and online training where participants
will learn sector-specific language
skills, workplace health and safety
and gain an awareness of Canadian
workplace culture to start careers and
succeed in the industry. The program
is being delivered in partnership
with Mohawk College and Food and
Beverage Ontario.
“I'm looking forward to working
with Mohawk College and Food
and Beverage Ontario on this pilot,”
said Lily Lumsden, Senior Regional

Manager, YMCA of Hamilton/
Burlington/Brantford.
“This
project aims to support newcomers
and support Food and Beverage
Manufacturers with gaining and
retaining a skilled labour force. The
COVID pandemic has highlighted the
critical need of workers being able to
understand and follow strict health
and safety requirements. This project
will improve newcomer employees'
English language skills to keep them
safe and productive at work.
It is a great demonstration of the
value of partnerships between
community agencies, colleges, and
the private sector.”
New immigrants were among the
hardest hit by COVID with over
34,000 losing their jobs. Through
these programs across our province,
the government is focused on ensuring
new immigrants get the support they
need.
“I am so pleased that this investment
will target newcomers in Hamilton
who are working in or interested in
employment in the food manufacturing

sector,” said Donna Skelly, MPP for
Flamborough-Glanbrook.
“When
immigrants are given the opportunity
to enhance their language skills, it not
only benefits them, it also benefits the
local economy.”
Quick Facts
New immigrants were among
the hardest hit by COVID with an
employment loss of 12% among
recent immigrants compared to only
4% for the Canadian-born population.
The $115 million Skills Development
Fund offers funding to organizations
for innovative projects that address
challenges to hiring, training
or retaining workers, including
apprentices, during the pandemic.
Ontario’s Workforce Development
Agreement, Skills Development
Fund and SkillsAdvance Ontario
are supported through labour market
transfer agreements between the
Government of Canada and the
Government of Ontario.
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MORE INTERNATIONAL STUDENTS BECOMING CANADIAN IMMIGRANTS
Canadian work experience and higher paying jobs the main
driver for international students to make the transition after graduation

•	 Mohanad Moetaz - CIC
More and more international students are choosing to
study in Canada, and the Canadian government views
them as a promising source of labour.
According to Immigration, Refugees and Citizenship
Canada (IRCC), the number of study permit holders
increased from 122,700 to 642,500 between 2000 and
2019.
Three in 10 international students who arrived
in Canada after 2000 transitioned to permanent
residency within 10 years since receiving their first
study permit. This is according to a report by Statistics
Canada, which detailed that half of master’s degree
students, and six in 10 doctoral degree students made
the transition within the same time period.
International graduates who were enrolled in nonuniversity post-secondary education are of particular
interest. The number of these international graduates
who first enrolled between 2010 and 2014 and who
became permanent residents, more than doubled,
compared with those who first enrolled between 2000
and 2004.
This may suggest that an increasing number of
international students come to Canada to pursue

post-secondary education for the chance to become
permanent residents. Non-university post-secondary
programs may be easier to get into than university
programs.
Among international students who got their first
study permit between 2010 and 2014, almost a half
(46 per cent) of people coming from India became
permanent residents within five years, more than any
other country. India is followed by Nigeria, with 30
per cent, and Vietnam, with 21 per cent.
International student graduates who worked during
their period of study or after graduation were more
likely (60 per cent) to become permanent residents.
In addition, those with higher paying jobs were more
likely to become permanent residents. For those who
got their first study permit between 2005 and 2009,
and who had an annual salary of $50,000 or more, 87
per cent transitioned to becoming permanent residents.
For those with an annual salary below $20,000, just 46
percent made the transition.
Looking at this data holistically, it appears that having
Canadian work experience and higher paying jobs are
the strongest motivating factors that influence the
decision of international graduates to stay in Canada
permanently.
Why international students are a good fit for Canada
International students are an integral part of the
Canadian population, which recently returned to prepandemic levels because of the return of international

students and other immigrants.
The reason why international students are good
candidates for the Canadian labour market is because
of multiple factors. This includes their relatively young
age, their Canadian credentials, their proficiency in
English or French, and in some cases, their Canadian
work experience. Many would have also integrated
into their local communities and built social networks
for themselves.
As such, international students may have advantage
over permanent residents coming from abroad with
foreign credentials and work experience.
International student graduates may be eligible to
apply for a Post Graduation Work Permit (PGWP).
This is an open work permit that allows graduates of a
designated learning institution (DLI) to work for any
employer in Canada and gain invaluable Canadian
work experience.
Through doing so, graduates may be able to transition
to permanent residence. Those with at least one year
of work experience in Canada who can demonstrate
proficiency in one of Canada’s two official languages
(English or French) may be able to get permanent
resident status through the Canadian Experience Class
(CEC).
Some international student graduates, particularly
master’s and doctoral degree graduates who have
foreign experience, may opt to apply directly for
permanent residence after graduating, rather than take
the PGWP route.

NEW OPEN WORK PERMIT AVAILABLE FOR RECENT PERMANENT RESIDENCY APPLICANTS
Ottawa—The Honourable Marco E. L.
Mendicino, Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship announced
today that, beginning July 26, 2021,
individuals who have applied for the
recently opened pathway to permanent
residence will be eligible for an open
work permit while awaiting the results
of their application.
The pathway to permanent residence
was opened to international students
who graduated from a Canadian
institution, health care workers and
those in other designated essential
occupations on May 6, 2021. To qualify
for the pathway, individuals must
be legally working in Canada at the
time of their application and maintain
their temporary resident status until a
decision is made on their permanent
residence application.
Many whose status is set to expire
are able to extend their work permit
under existing programs, or receive a
new permit under one of the temporary

measures put in place as a result of the
pandemic, such as the public policy for
post-graduation work permit holders.
We recognize the potential disruption
and uncertainty for applicants who have
an expiring work permit, and have been
working to ensure that those who don’t
qualify for existing measures won’t
lose their temporary status and work
authorization.
To qualify for this one-time open
work permit, the applicants must show
that they
• have successfully submitted an
application under one of the new
permanent residence pathway’s streams
• held a valid work permit, or were
authorized to work without a work
permit, at the time their permanent
residence application was submitted
•
• hold a valid work permit that is set to
expire within the next 4 months

• have temporary resident status,
maintained status or are eligible to
restore their status at
the
time their open work permit application
is submitted
• are in Canada at the time their open
work permit application is submitted
• were employed in any occupation
at the time their permanent residence
application was submitted
• meet the language requirements of
the stream under which they applied
at the time their permanent residence
application was submitted
Quote
“Our new path to permanent residence
for 90,000 essential workers and
international graduates is a major step
forward—the size, speed and scope
of which is unprecedented. This new
open work permit ensures that those
who have been playing critical roles
throughout the pandemic can continue
their extraordinary service. Our message
to them is simple: your status may be

temporary, but your contributions are
lasting—and we want you to stay.”
– The Honourable Marco E. L.
Mendicino, P.C., M.P., Minister of
Immigration, Refugees and Citizenship
Quick facts:
• An applicant’s spouse or commonlaw partner and dependent children 18
years or older may also be eligible to
apply for an open work permit under
this policy, if they are also in Canada.
• Applications for the new work permit
should be submitted online. Further
details on how to apply will be added to
IRCC’s website on July 26, 2021.
• Work permits issued under this policy
will be valid until December 31, 2022.
• Those who have applied to extend
their work permit before their current
one has expired may maintain their
status and have authorization to work
without a permit under the same
conditions as the original while the new
permit is being processed.
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BANK OF CANADA CUTS GROWTH FORECAST
FOR 2021, HOLDS KEY INTEREST RATE
•	 Jordan Press
•	 The Canadian Press

OTTAWA -- The Bank of Canada
says the domestic economy will
grow at a slightly slower pace this
year than it previously thought
and sees the risks from COVID-19
waning, but not enough to change its
trendsetting policy rate.
The central bank said it expects
the economy to grow 6.0 per cent
in 2021, down from its previous
forecast of 6.5 per cent. However,
the bank now expects growth of 4.6
per cent in 2022, up from its earlier
forecast of 3.7 per cent.
The reason for the shift is a
weaker first half of the year than
the bank expected as the economy
was hampered by lockdowns and
restrictions.
With public health restrictions
partially or entirely lifted across
the country, the central bank now
expects consumers to start spending
more, including from some of the
estimated $200 billion in savings
Canadians accumulated during the
pandemic that officials previously
hadn't worked into their forecasts.
The bank's updated economic
outlook also said spending shouldn't
be affected by a decline in federal aid
as it expects more people to get back
to work, meaning they earn more
and offset declines in government
assistance.
“The reopening of the economy and
the strong progress on vaccinations
have given us reason to be more
optimistic about the direction of the
economy,” governor Tiff Macklem
said in his opening statement at a
late-morning press conference. “But
we are not there yet, and we are
mindful that the process is likely
to be bumpy, and some scars will
remain.”
As a result, the bank kept its key
policy rate on hold at 0.25 per cent
on Wednesday, where it has been
since the onset of the pandemic.
The bank said it will keep the rate at
near-zero until the economy is ready
to handle an increase in rates, which
it doesn't expect to happen until the
second half of 2022.

The central bank also said that
economic conditions have improved
enough to allow it to reduce its
weekly purchases of federal bonds
to $2 billion from $3 billion. The
purchases are a stimulus measure,
known as quantitative easing,
designed to help drive down rates
charged on mortgages and business
loans.
“With the economic recovery
strengthening on the back of easing
public health restrictions, it was a
prudent move by the Bank to remove
some policy support,” said TD senior
economist Sri Thanabalasingam.
Macklem said the pace of
purchases should slow over time
if the economy recovers broadly
in line with the bank's outlook, but
future changes will be gradual and
deliberate.
BMO chief economist Douglas
Porter said he expected the bank to
wind down the quantitative easing
program by early next year, which
would set the stage for rate hikes
likely within the ensuing 12 months.
In the scenario the bank laid out
Wednesday, inflation runs above
three per cent for the rest of the year
because of higher gasoline prices
and service businesses raising prices
as demand returns. Inflation also
stays above the Bank of Canada's
two-per-cent target next year and
in 2023 because of excess demand

before coming back to target in
2024.
Macklem said the factors pushing
up inflation are likely to be shortlived, but that the bank will watch
them closely in case they become
persistent or grow.
“What we're seeing are some sharp
movements in prices, but that doesn't
look like inflation - it's unlikely to
cause ongoing price increases,” he
said.
“Sure, there is some uncertainty
about this. We will be watching
these effects, we will be watching
the evolution of inflation very
carefully.”
One reason the bank plans to let
inflation run hot is because the
country's labour market needs to hire
roughly 550,000 people just to reach
pre-pandemic employment levels.
Macklem said the pace at which
those jobs are recovered will vary
by industry, and it could take some
businesses, such as restaurants, a bit
more time to fill positions.
“One of the things we are learning
more about is it's a lot easier to close
an economy than it is to reopen one,
and particularly in some sectors
demand can rebound faster than
supply can keep up,” he said.
•	 This report by The Canadian Press
was first published July 14, 2021.
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ONTARIO HELPING WORKERS START NEW CAREERS
Financial aid supports will help people train for new and better jobs
Ministry of Labour, Training
and Skills Development
WINDSOR — The Ontario
government is increasing financial
supports available and simplifying
the application process for
individuals applying to the Second
Career program. As the province’s
economy begins to reopen, these
changes will make it easier for
laid-off and unemployed workers
to pursue training and start new
and better careers.
Details were shared today by
Monte McNaughton, Minister
of Labour, Training and Skills
Development, who was joined by
Drew Dilkens, Mayor of Windsor.
“Increasing support for laidoff and unemployed workers
is key to our mission of
spreading
opportunity
more
fairly and widely,” said Minister
McNaughton. “No worker will be
left behind in our recovery.

an increase of 109 per cent in
comparison to the same period last
year.
Second Career is one of many
training programs that the
Employment Ontario network of
employment service providers is
offering online and at about 700
locations across the province. These
services are free for job seekers,
workers and employers and help
boost training, employment and
economic prosperity in Ontario.

training programs.
The maximum funding support
that a Second Career client can
receive to help pay for their
education and living expenses is
$28,000.

202021- and 202122- to provide
targeted employment and training
supports.
Quotes

"The Second Career program has
The 202122- budget for the helped hundreds of individuals
Second Career program is $82.4 in Windsor get on a pathway
to prosperity: re-training and
million.
Since its launch in 2008, the mentorship programs that support
Second Career program has helped individuals as they transition into
more than 117,000 people train for exciting new jobs. As the City
of Windsor works to implement
new careers and land new jobs.
our economic development and
In May 2021, employment in diversification plan – Windsor
Ontario was still 4.1 per cent Works – today’s changes to the
Quick Facts
below the pre-COVID 19 level of Second Career program are going
to help local workers make the leap
Second Career funding helps laid- February 2020.
to a new career. As we build back
off, unemployed workers pay for
the tuition of training programs As part of the 2021 Budget, from the pandemic, reforms like
of 52 weeks duration or less, Ontario continues to support these are exactly what’s needed."
including eligible university and workers hardest hit by the
college courses, micro-credential COVID-19 pandemic by investing - Drew Dilkens
programs and other vocational an additional $614.3 million during Mayor – City of Windsor

Through improvements like
these, our single focus is on giving
hardworking men and women the
tools they need to start a good
job and make a better living for
themselves and their families.”
As of today July 13, 2021 laidoff and unemployed workers will
experience a faster Second Career
application process. They will no
longer need to provide burdensome
amounts of documentation to get
funding. The program is increasing
weekly basic living supports for
rent, mortgage and other expenses
up to $500 a week. Additionally,
transportation and child care
supports are being enhanced to
better reflect the costs that people
currently face.
These new changes follow
improvements the government
made to this program in December
2020. In the first five months
of 2021, 2,092 workers started
training through Second Career,

Ontario Labour Minister Monte McNaughton is joined by Windsor mayor, Drew Dilkens, as he makes a
funding announcement at the Institute for Border Logistics and Security, on Tuesday, July 13, 2021.
PHOTO BY DAX MELMER /Windsor Star
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COVID HAS INCREASED DEMAND FOR THESE JOBS IN ONTARIO
9 occupations that have seen more job openings in Ontario due to the pandemic
•	 Shelby Thevenot, Mohanad Moetaz
The pandemic has overhauled the way Canadians
work. While some sectors have seen widespread job
loss, others are on the lookout for even more talent.
The federal government did some research into
how the pandemic has affected the labour force in
each province and territory. In Ontario, researchers
analyzed 109 occupations that saw big changes in
employment compared to pre-COVID days.
From these findings, here are some of the occupations
that have seen an increased demand for labour during
the pandemic. They are listed in order of their National
Occupational Classification (NOC) code. For more on
specific job prospects, the federal government offers
a trend analysis tool where jobseekers can view the
trends in their own occupations of interest.
1. Advertising, marketing and public relations
managers (NOC 0124)
Although spending on traditional advertising has
dropped during the pandemic, which has affected
employment, the industry is increasingly going
digital. Plus, preliminary budgets suggest companies
plan to increase spending on advertising, especially
digital ads.
Therefore, there is an increase in job opportunities
for those with knowledge of modern technological
methods.
2. Computer and information systems managers
(NOC 0213)
Companies that were previously limited in their
ability to allow employees to work from home have
become more reliant on computer and information
systems managers.
Many companies intend to implement telework for
the long term. Also, more virtual services such as
e-commerce, medical appointments, job fairs and
others could call for more IT workers.
All of these developments are expected to drive up
demand for tech professionals as firms adapt to new
ways of working.
3. Biologists and related scientists (NOC 2121)
These workers include immunologists, virologists,
bio-information workers and pharmacologists who
are researching COVID-19.
The research and development of more vaccines and
treatments will continue to support job opportunities
for workers in these occupations.
Also, now that the generation has experienced a
pandemic first hand, the increased awareness is
expected to drive more virus research opportunities.
4. Information systems analysts and consultants
(NOC 2171)
Much like other IT occupations, information systems
analysts and consultants have been crucial to helping
companies transition to remote work. They were
considered essential workers while Ontario was in

lockdown.
There are a number of other factors that suggest
a long-term demand for labour in this field. For
example, more companies are expanding products
and services online. Digital processes are growing
and so is the risk of cyber-security breaches.
Also, artificial intelligence analysts may see more
job openings due to increased interest in using AI
solutions for various lines of business.
5. Database analysts and data administrators
(NOC 2172)
Throughout the pandemic, the government and
other organizations have prioritized case tracking
and COVID-19 data analysis. These workers have
been involved in much of the COVID-data analysis
process.
A continued interest in COVID-19 data and analysis
will support these job opportunities.
Furthermore, concerns are high regarding data
collection, storage, and management following more
demand for virtual health and social services. The
shift to online solutions will increase jobs in these
occupations.
6. Computer programmers and interactive media
developers (NOC 2174)
At the beginning of the pandemic, these workers
were in demand to help design COVID-related digital
media to support dissemination of information. Many
were already set up to work from home due to the
nature of their work.
An increase in demand for digital products and
services will support opportunities for these workers,
especially as the global e-learning market grows.
In Ontario, the provincial government is working
with various organizations to create digital resources
for online learning. Such initiatives are expected to
support these workers.
7. Web designers and developers (NOC 2175)
Web designers and developers are integral in building
COVID-19-related websites to help disseminate
information. Due to the nature of their work, many
of these workers already had telework capabilities
before the pandemic.
The trend toward online shopping will support job
opportunities for workers in this field. Also, more
virtual services, such as medical appointments, may
also support these jobs.
8. Medical laboratory technologists (NOC 3211)
There was a shortage of lab techs even before the
pandemic due to a high number of retirees and a low
number of new grads available to take their place. The
coronavirus outbreak has made the supply of these
workers even more scarce, even though the number
of employees in the field has increased.
Ontario is funding a new program to train laboratory
workers to reduce the workload for certified medical
laboratory technologists and their assistants.

As the population ages, and as the pandemic
continues, the number of job vacancies in this
occupation will continue to grow so long as there are
not enough new graduates.
9. Graphic Designers and Illustrators (NOC 5241)
With more digital products comes more job
opportunities for graphic designers and illustrators.
Particularly in creating content and graphics
for e-commerce platforms, online banking, and
e-learning.
Ontario immigration for workers in these occupations
Demand for labour and immigration go hand-in-hand
in Canada. The purpose of economic immigration is
specifically to address labour shortages, and support
Canada’s long-term economic growth.
So, it should come as no surprise that there are
pathways to permanent residence tailored for workers
in these in-demand occupations.
For starters, all of these occupations fall into the
“skilled work” category. Meaning you can use work
experience toward an application through the popular
Express Entry system as long as you are eligible for
any of the three Federal High Skilled programs:
the Canadian Experience Class, the Federal Skilled
Worker Program, and the Federal Skilled Trades
Program.
Not only that, Ontario has its own Provincial Nominee
Program (PNP) that can support permanent residency
applications. Having an Express Entry profile opens
the doors to Ontario’s enhanced PNPs. The Human
Capital Priority Stream (HCPS) specifically offers
pathways for tech workers and workers in other indemand occupations.
For example, advertising and marketing managers
were included in a recent Ontario PNP draw. Tech
workers who are eligible for the HCPS may be
invited to apply for a provincial nomination in an
OINP Tech Draw. These draws cover six particular IT
occupations including from the above list: computer
systems and information managers; database analysts
and data administrators; computer programmers and
interactive media developers; and web designers and
developers.
Outside of the Express Entry system, Ontario also
has its own Expression of Interest (EOI) system that
offers points for eligible candidates who are working
in skilled occupations in the province. There are a
number of other factors that improve candidates’
rankings as well such as salary, age, amount of
Canadian work experience, and more. The Ontario
EOI system is currently available to those who are
eligible for an Employer Job Offer Category program,
such as the Foreign Worker stream.
Those who work for themselves may be eligible
for the Self-Employed Persons Program. About 30
per cent of graphic designers in Ontario are selfemployed, according to government statistics.
Also, for a limited time, Canada is offering
pathways for essential workers who worked in the
country during the pandemic. Lab techs are among
40 healthcare occupations that may apply anytime
before November 5, or until the intake cap of 20,000
applications is reached
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CANADA ANNOUNCES DETAILS OF PARENTS AND GRANDPARENTS PROGRAM 2021
IRCC will hold a lottery to invite some 30,000 to sponsor their parents and grandparents for immigration to Canada
•	 Alexandra Miekus,
•	 Kareem El-Assal

The Parents and Grandparents
Program (PGP) will feature a lottery
once again.
The lottery will take place the
week of September 20, 2021, after
which invitations will be sent over
the course of two weeks. Those
invited will have 60 days to submit
their sponsorship applications to the
Canadian government.
This and other details of the PGP
2021 were unveiled by Immigration
Minister Marco Mendicino at a press
conference held in Surrey British
Columbia.
Immigration,
Refugees
and
Citizenship Canada (IRCC) will
draw 30,000 candidates who
previously submitted an interest to
sponsor form between October and
November 2020 during last year’s
PGP intake window.
During that brief period last autumn,
Canadian citizens and eligible
permanent residents were able to
complete an online application form
informing IRCC that they were
interested in sponsoring their parents
and grandparents for Canadian
permanent resident status.
Following this, the immigration
department randomly selected
10,000 potential sponsors in January
2021. IRCC said that a further
30,000 applicants would be invited
later in the year, again using the
same lottery process. Those who
expressed an interest to sponsor in
2020, but were not invited to apply,
may be considered in the upcoming
PGP 2021 lottery draw.
IRCC
strongly
encourages
candidates to ensure the information
they submitted on IRCC’s website
last autumn remains up to date,
including your contact details.
The PGP allows Canadian citizens
and permanent residents to sponsor
their parents and grandparents to

immigrate to Canada. Parents and
grandparents who are approved
under this program are granted
permanent residence and may later
apply for Canadian citizenship.
Key eligibility factors for the PGP
Individuals who wish to bring their
parents or grandparents to Canada
under the sought-after PGP need
to meet the program’s eligibility
criteria.
PGP sponsorship applicants must
be 18 years of age or older, Canadian
citizens, permanent residents, or
status First Nations and have the
means to support the family member
they are sponsoring.
Sponsors must also prove that they
have sufficient income to support
all family members for whom they
will be financially responsible,
including themselves, once they
become sponsors. All applicants
are therefore encouraged to check
how much money they will need
to support the number of people
for whom they will be financially
responsible before submitting an
application to the PGP.
The Minimum Necessary Income

(MNI) is a key eligibility factor
for the PGP. IRCC will assess
each sponsor’s MNI for the 2020,
2019, and 2018 tax years. This
proof of necessary income is only
to be provided after interest in
sponsorship has been expressed via
the online form.
However, applicants who are
selected and invited to apply and who
do not meet the MNI requirement
will see their application refused.
Due to the coronavirus pandemic,
IRCC will assess your MNI only
for the 2020 tax year, but it will
not assess the usual MNI plus 30
per cent. In addition, applicants can
count Employment Insurance (EI)
benefits and the Canada Emergency
Response Benefit (CERB) towards
their MNI for the 2020 tax year.
Sponsors residing outside of the
Canadian province of Quebec who
are invited to apply and their cosigners (if applicable) will have to
provide Notices of Assessment from
the Canada Revenue Agency (CRA)
for each of the three aforementioned
taxation years.
Rather than the three-year income
requirement set for the rest of

Canada, Quebec requires that
potential sponsors and their cosigner (if applicable) demonstrate
that they have had sufficient
financial resources available to them
in the last 12 months to support their
family unit.
Individuals who wish to sponsor
a parent or grandparent and who
live in Quebec have their income
assessed by Quebec’s Immigration
Ministry,
based on the province’s income
requirements.
Both IRCC and the Government of
Quebec require a signed undertaking
from interested sponsors. This
undertaking sets out how long
the sponsor will be financially
responsible for the family members
they are sponsoring from the time
they become permanent residents of
Canada.
The length of the undertaking
for parents and grandparents is 20
years for residents of all Canadian
provinces except Quebec. For
residents of Quebec, the duration of
that commitment is 10 years.
•	 CIC
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PROVINCE LAUNCHES ONLINE RENEWALS
FOR ONTARIO PHOTO CARD HOLDERS
New Service Provides Fast, Simple and Accessible Digital Solution
Ministry of Transportation
TORONTO – The Ontario
government is making life easier
for Ontario Photo Card holders
by providing the option for
card renewals online, no longer
requiring in-person renewals at a
ServiceOntario centre.
The Ontario Photo Card provides
Ontarians who do not have a
driver’s licence with access to their
government-issued identification,
making it easier for them to do
things such as open a bank account,
receive a ballot when voting, and
perform any other activities that
require official identification.
“Our government recognizes that
online renewals provide greater
convenience and accessibility for
people across the province,” said
Caroline Mulroney, Minister of
Transportation.
“By giving Ontario Photo Card
holders an alternative option to
renew in-person, we’re helping
vulnerable populations and those
who have difficulty attending a
physical centre keep their ID up-todate.”
“Our digital-friendly government
is committed to providing accessible
online services that meet the needs
of Ontarians,” said Ross Romano,
Minister of Government and
Consumer Services. “The Ontario
Photo Card online application
is a simple and convenient way
for Ontarians to renew important
identification anywhere, anytime

with the click of a button.”
This is the latest service offered
as part of the Ontario government’s
Digital First Strategy, which commits
to designing digital products and
services that are user-friendly and
simpler, faster and better for people
to use.
For those who cannot or choose not
to renew online, Ontario Photo Card
renewals at a ServiceOntario centre
will still be available.
In addition to the new online
renewal service, the Ontario Photo
Card photo image has been extended
from a five-year to a 10-year validity
period for all renewals. This allows
for the same photo ID image to be
used the first time you renew your
card, either online or in-person.

“The world has changed and
government must change with it.
That is why we are working to make
Ontario’s programs and services
more convenient, more accessible
and more user-friendly,” said Peter
Bethlenfalvy, Minister of Finance
and Minister Responsible for Digital
and Data Transformation. “The
introduction of online renewals for
the Ontario Photo Card is another
way we are bringing our province
into the 21st century, and moving
Ontario onwards.”
Quick Facts
•
The fee for renewing your
Ontario Photo Card remains the same
at $35.00, whether renewing online
or in-person at a ServiceOntario

centre.
•
People can apply for an
Ontario Photo Card if you:
do not have a driver’s
licence
are a resident of Ontario,
and
are 16 years of age and older
•
Over 40 of the most common
ServiceOntario transactions, such as
driver’s licence and licence plate
sticker renewals, are available 247/
at ServiceOntario.ca.
•
Ontario Photo Card online
renewals is part of Ontario Onwards:
Ontario’s COVID-19 Action Plan
for a People-Focused Government
, which includes more than 30
projects that are changing the way
people and businesses interact with
government.
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IT’S TIME FOR CANADA TO HAVE A REAL
NATION-TO-NATION RELATIONSHIP
WITH INDIGENOUS PEOPLES

•	 Lindsay Mathyssen
MP-London-Fanshawe

Every day in my role as Member of Parliament
for London—Fanshawe I meet so many amazing
people who work every day to make a difference
in our community. That is why I invited NDP
Leader Jagmeet Singh to come tour London with
me so I can show the passion and commitment of
the people of London and how the government
needs to step up in helping deliver the supports
our community needs.
I am really thankful to the people at the
Glen Cairn Community Resource Centre for
welcoming us in and showing the programs they
support. They told us about the challenges they
faced through the COVID-19 pandemic and how
our neighbourhoods were impacted. Despite it all,
they still operated their food bank, supported atrisk youth and recently established an affordable,
community dental clinic. Our visit really spoke
to the need to continue to see people through the
pandemic and the demand for a national Dental
Care program.
No one should have to deal with excruciating
dental pain. But 6.5 million Canadians don’t
have any coverage at all – and they’re risking
permanent damage to their health and lifelong
pain.
Young people, low-wage and precarious
workers, and seniors are being hit the hardest
with little to no insurance coverage – and no way

to get the care they need. That’s why, I along with
NDP Leader Jagmeet Singh, are fighting for a
national dental care plan that will give coverage
to 6.5 million Canadians who are uninsured –
right away – so that everyone can have a healthy
smile.
London's July 1st Healing Walk showed that
so many Londoners want to work for true
reconciliation with Indigenous peoples. I wanted
to bring Jagmeet to the Atlohsa Family Healing
Services because this organization does so much
for indigenous communities in our region. They
are tackling domestic violence and homelessness
that is disproportionately faced by Indigenous
people in London.

is Jagmeet Singh. Following the attack, I moved
a motion that was adopted unanimously in the
House of Commons calling for a National Action
Summit on Islamophobia. We set up a meeting
for community leaders and Jagmeet Singh to talk
about what we want to come out of the summit
and how can we make sure there is real follow
through. The NDP will continue to pressure the
government to move beyond words and deliver
the kind of change our community needs.

Decades of governments have denied Indigenous
communities basic human rights like clean water,
health care, and quality education. Across Canada,
on-reserve child poverty is more than 50%.
And people are forced to live in unsafe housing
conditions with exposure to harmful mold that
is hurting families and causing serious illness
in children and seniors. It’s time for Canada to
have a real nation-to-nation relationship with
Indigenous peoples – and that’s exactly what
Jagmeet and I are dedicated to building.

It’s time for the federal government to tackle
the growing threat of hate crimes in communities
in Canada. New Democrats are demanding the
work begin immediately to ensure that all major
cities have dedicated hate crime units within local
police forces and to convene a national working
group to counter online hate.
When we focus on increasing social inclusion,
promoting public health, ensuring food security,
access to education, affordable housing, and
increasing youth engagement, we not only
provide Canadians with important services, we
also reduce the risk of crime. But when crime
threatens people and their safety is at risk, there’s
much more that the federal government can do to
protect Canadians and foster safer communities
for the long term.

Following the attack in London there was a
powerful vigil held in June. I was truly moved
by the outpouring of support and echoed the calls
for action in tackling hate. I also have seen too
many times politicians at large events, say pretty
words and are then never to be seen again. I am
not one of those kinds of politicians and neither

As I said in the beginning, there are so many
amazing people and community groups here in
London. They are working every day to make
our city a better place to live and grow. I am
committed to having a government that will
support this positive change and NDP Leader
Jagmeet Singh is too.
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MINISTER MENDICINO LAUNCHES A DEDICATED
REFUGEE STREAM FOR HUMAN RIGHTS DEFENDERS

Minister of Immigration, Refugees and Citizenship Marco Mendicino during a press conference in Ottawa on (THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick)

Ottawa—The work of human rights
defenders is essential to promote
and protect the human rights of
people around the world. Too often,
they put their own lives at risk to
denounce injustices and hold the
powerful to account.
Our country has a long and proud
tradition of providing protection to
those at risk.
As a global leader, Canada
welcomed close to a third of all
resettled refugees from around the
world in 2020.
That is why the Honourable
Marco E. L. Mendicino, Minister
of Immigration, Refugees and
Citizenship, today announced the
launch of a dedicated refugee stream
to provide a safe haven for human
rights defenders at risk who are
fleeing persecution in their home
country.
Canada will become one of the
first countries to offer a dedicated,
permanent pathway for human
rights defenders, and will resettle
up to 250 human rights defenders
per year, including their family
members, through the GovernmentAssisted Refugees Program.
The Government of Canada will
work with Front Line Defenders
and ProtectDefenders.eu, alongside
other Canadian and international
partners, including the United

Nations Refugee Agency, to identify
human rights defenders who face
security risks and are in need of
resettlement, and to find solutions
for human rights defenders in need
of protection. This will include
a particular focus on people at
heightened risk, such as women,
journalists and LGBTQ2 human
rights defenders.
International experts and advocates
have called for dedicated protection
measures for human rights defenders.
With today’s announcement, Canada
is helping to provide more options
to human rights defenders in need
of protection so that they have a
pathway to permanent residence
when they cannot return home.
Quotes
“Often at great personal risk,
human rights defenders hold
the perpetrators of human rights
violations to account and shine a
light on stories that otherwise go
untold. Through this new refugee
stream, the Government of Canada
stands with human rights defenders
by offering them protection and
a safe home in the face of real
dangers, because offering refuge to
the world’s most vulnerable speaks
to who we are as Canadians.”
– The Honourable Marco E. L.

Mendicino, P.C., M.P., Minister
of Immigration, Refugees and
Citizenship
“Front Line Defenders welcomes
the launch of a dedicated Canadian
refugee stream for human rights
defenders at risk and we commend
the Canadian government on its
leadership in this area. The vast
majority of human rights defenders
seek to find ways to continue
doing their critical work inside
their countries. However, in some
extremely dangerous situations,
human rights defenders are forced to
flee their countries and seek asylum
for safety. These defenders face
unique protection challenges and
this new initiative will hopefully
serve as a lifeline for some of these
courageous individuals who have
risked everything for their peaceful
human rights work.”
– Andrew Anderson, Executive
Director of Front Line Defenders
“We all need to support human
rights defenders to exercise their
right to defend rights in their
communities, but we also owe them
practical protection in those dire
situations when they cannot return to
their countries. The ability to provide
safe resettlement options with the
support of Canada is excellent

news for ProtectDefenders.eu, the
European Union Human Rights
Defenders mechanism, and we are
looking forward to our partnership
with Immigration, Refugees and
Citizenship Canada.”
– Gerald Staberock, Chair of the
Board of ProtectDefenders.eu and
Secretary General of the World
Organisation Against Torture
Quick facts:
Human rights defenders are people
who, individually or in association
with others, nonviolently promote
or strive for the protection and
realization of human rights and
fundamental freedoms at the
national or international levels.
Human rights defenders face
persecution at the hands of both
state and non-state actors, including
arbitrary arrest, detention, threats,
torture, enforced disappearance and
assassination.
In 2019, Canada launched new
guidelines on supporting human
rights defenders called “Voices at
Risk.”
·
As part of the 2020–2022
Immigration Levels Plan, 250
additional
government-assisted
refugee spaces were added,
beginning in 2021, to support
admissions under this stream.
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