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دورهما رئيس في المساعدة على تمرير مسائل الثقة والتشريعات الرئيسة
الحزب الديمقراطي الجديد والكتلة الكيبيكية يلعبان دو ًرا في دعم الحكومة
من المحتمل أن يواصل سينغ الضغط على ترودو
والحكـومة الليبرالية بشـأن اإلسكـان منخفض التكـلفة
•البالد – لندن اونتاريو
جاميت سينغ ،الذي فاز في مقاطعة كولومبيا البريطانية دائرة
جنوب بيرنابي ،كان ثابتًا طوال الحملة التي كان يخوضها
لتشكيل الحكومة ،لكن الحزب كان دائ ًما في المرتبة الثالثة
وراء حزب جوستين ترودو الليبرالي وإيرين أوتول المحافظ.
كان الحزب يأمل في الفوز بمقاعد أكثر مما كان عليه في
عام  2019عندما تلقى ضربة كبيرة ،حيث خسر  20مقعدًا
من  44مقعدًا كان يشغلها سابقًا .كان أسوأ عرض للحزب منذ
أكثر من عقد.
أشارت التوقعات إلى أن الحزب قد يربح المزيد من المقاعد
تأثيرا
هذه المرة ،ولكن ليس بما يكفي لمنح الحزب الديمقراطي
ً
حصريًا في التفاوض مع الليبراليين.
خاض الحزب الديمقراطي الجديد بواحدة من أكثر قوائم
عا ،بما في ذلك  177امرأة ،و  29من السكان
المرشحين تنو ً
األصليين ،و  104ممن تم تحديدهم كملونين  ،و  45تحت سن على الرغم من الخسائر الفادحة في عام  ، 2019كان الحزب القضية الرئيسة التي من المرجح أن يحاول الحزب الديمقراطي
قادرا على لعب دور محوري في مجلس العموم ،التفاوض معها مع الليبراليين هي تعهد حملته بفرض ضرائب
 ، 26و  39من ذوي اإلعاقة ،و  69ممن تم تحديدهم على أنهم الديمقراطي ً
.+ LGBTQ2S
ضا يمارس نفوذه للضغط على أصحاب الثراء الواسع .وصرح للصحفيين بأن "أولويته
وغالبًا ما يدعم الليبراليين ،ولكن أي ً
األولى" هي ضمان مساهمة المليارديرات بحصتهم العادلة من
على الليبراليين في عدد من القضايا ،ال سيما أثناء الوباء.
"في النهاية ،األرقام متشابهة إلى حد كبير .لم تنتقل من ...
خالل زيادة الضرائب.
حيث أنها البديل الوحيد إلبقاء الحكومة واقفة على قدميهاً .
نظرا مع إلقاء الوباء بظالل طويلة على هذه االنتخابات ،سلطت
أن
ألن األرقام قريبة جدًا مما كانت عليه من قبل ،فال ينبغي
ضا أن يواصل سينغ الضغط على ترودو
رسائل حملة سينغ الضوء على دوره في دفع ترودو لتقديم دعم من المحتمل أي ً
والحكومة الليبرالية بشأن اإلسكان الميسر التكلفة ،وتغير المناخ
نتوقع الكثير من االختالف قال جيرالد باير ،األستاذ المشارك مالي أكبر للكنديين مما وعد به الليبراليون في البداية.
في العلوم السياسية بجامعة كولومبيا البريطانية ".
والبيئة ،وقضايا السكان األصليين ،ومياه الشرب النظيفة في
يأخذ الحزب الديمقراطي الفضل في الضغط على الليبراليين مجتمعات السكان األصليين.
في كندا األطلسية ،خسر الحزب المقعد الوحيد الذي كان لمضاعفة ميزة االستجابة للطوارئ الكندية ( )CERBإلى بينما حاول سينغ أن يميز نفسه عن ترودو طوال الحملة ،هناك
يمتلكه في المنطقة ،حيث خسرت مرشحة الحزب الديمقراطي  2000دوالر ورفع دعم األجور إلى  75في المائة ،على سبيل بعض القضايا التي قدم فيها الزعيمان وعودًا مماثلة ،بما في
ماري شورتال أمام المرشحة الليبرالية جوان طومسون.
المثال .في عدد من المناسبات األخرى ،ركز الحزب الوطني ذلك تقديم رعاية يومية بقيمة  10دوالرات في اليوم والدعوة
ضا على دعمه لليبراليين في األصوات الرئيسة من خالل إلى برنامج وطني للصيدلة ،على الرغم من تعرض الليبراليين
أي ً
في ألبرتا ،فازت هيذر ماكفيرسون ،رئيسة الحزب الديمقراطي التفاوض على صفقات مثل اإلجازة المرضية مدفوعة األجر .النتقادات بسبب عدم االلتزام بوعود فارما كير السابقة.
بمقعد إدمونتون ستراثكونا.
كانت تلك رسالة كررها سينغ مرة أخرى خالل خطابه مؤخرا.
ما إذا كان بإمكان الديمقراطيين الجدد االدعاء بكل هذا الفضل يقول باير إن هذا قد يكون شيئًا يمكن للحزب الديمقراطي
مع توقع احتالل كتلة كيبيكوا لعدد قليل من المقاعد فقط أكثر قد يكون موضع شك ،لكن الحزب كان ثابتًا في التعبير عن والليبراليين أن يجدوا أرضية مشتركة بشأنه ،في حين أن
من الحزب الديمقراطي ،يمكنهم أي ً
مقترحات الحزب الوطني األخرى مثل الدخل األساسي الشامل
ضا لعب دور في الحفاظ مطالبه في جميع أوقات الوباء.
على توازن القوى.
أخبرت جريس سكوجستاد ،األستاذة في قسم العلوم السياسية من غير المرجح أن تكتسب الكثير من الزخم.
بجامعة تورنتو ،قناة  CTVNews.caفي وقت سابق من هذا
يتوقع باير أن يرى مزي ًجا من الحزب الديمقراطي والكتلة الصيف أن سينغ كان فعالاً في حكومة األقلية الليبرالية من "ال أحد من طرف الحكومة يحب حكومة أقلية ،لكن صناع
دورا في دعم الحكومة.
يلعبان ً
الملك يحبون اإلحساس بالقدرة على إنجاز شيء ما".
خالل إبقاء أقدامهم في النار.
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العديد من المهــاجرين اليعرفون الكثير عن خدمــات التوطين التي تقدمهــا الدولــة
وجدت دراسة استقصائية حكومية حديثة أنه حتى بين المهاجرين الذين يعرفون خدمات االستيطان ،حوالي ربعهم ال يعرفون كيفية الوصول إليها
•شيلبي ثيفنوت ومهند معتز
أثبتت خدمات التوطين الممولة من الحكومة
الكندية حتى اآلن أنها تساعد غالبية الوافدين
الجدد الذين تخدمهم ،ومع ذلك ال يعرف
الكثيرون كيفية االستفادة منها.
حتى قبل وصول المهاجرين ،يمكنهم التوصل
إلى خدمات االستقرار عن طريق وزارة الهجرة
( )IRCCووزارة
والالجئين والمواطنة
الهجرة والفرنسية واالندماج ( )MIFIللوافدين
الجدد إلى كيبيك.
تساعد هذه الخدمات بالفعل ،وفقًا لتقرير نتائج
التسوية األول من نوعه لـ  .IRCCاستقراء
التقرير معلومات من استطالعات نتائج الوافدين
الجدد لعامي  2018و  .2019فقد تم استطالع
ما مجموعه  120897من الوافدين الجدد .من
بينهم  55370ممن يتبعون برنامج التسوية و
 65527من غيرهم.
قال جميع الذين تلقوا الخدمات تقريبًا إنها كانت
مفيدة ،واتفق الغالبية على األقل إلى حد ما على
أن هذه الخدمات ساعدتهم في رحلتهم لالستقرار
في كندا.
جزء من نجاح خدمات التسوية هو التوقيت.
خدمات ما قبل الوصول لن تفيد أي شخص
وصل بالفعل إلى كندا ،على سبيل المثال .قال
حوالي  70في المائة من األشخاص الذين شملهم
االستطالع والذين لم يتلقوا خدمات االستيطان
إنهم ال يعرفون شيئًا عنها ،ومن بين الذين
حصلوا عليها ،قال حوالي ربعهم إنهم ال يعرفون
كيفية استخدامها.
من ناحية أخرى ،غالبية األشخاص الذين
أبلغوا عن عدم وجود صعوبة في الوصول
إلى الخدمات كانوا مرتبطين بخدمات اإلحالة
الممولة اتحاديًا .استخدمها حوالي  23في المائة
من الوافدين الجدد في عامهم األول ،وحصل
معظمهم على المساعدة التي يحتاجونها.
كيف تحصل على خدمات االستقرار قبل
المجيء إلى كندا
هناك خدمات استقرار ممولة من مستويات
حكومية متعددة يمكنها مساعدتك حتى قبل
وصولك إلى كندا .الوزارة  IRCCتضع
حوالي  1،259منها على موقعها على اإلنترنت.
خدمات ما قبل الوصول هذه مخصصة للمقيمين
الدائمين المعتمدين من خارج كندا ،وليس

لألشخاص القادمين مؤقتًا.
على المستوى الفيدرالي ،تقدم الوزارة IRCC
خدمات لمساعدتك على للعيش في كندا .هناك
خدمات شخصية تقدم في الصين والهند والفلبين،
مع أن معظمها انتقل إلى اإلنترنت بسبب الوباء.
تساعدك هذه الخدمات في الحصول على
معلومات حول الحياة في كندا ،مثل الرعاية
ضا
الصحية واإلسكان والمواصالت .يمكنهم أي ً
إحالتك إلى خدمات مجتمعية أكثر تحديدًا ،حسب
احتياجاتك.
ضا قائمة بالخدمات التي
لدى الوزارة  IRCCأي ً
تساعدك على االستعداد للعمل في كندا .يمكن أن
تساعدك هذه الموارد في الحصول على وظيفة
في كندا ،وكتابة سيرة ذاتية ،واالعتراف بأوراق
ضا بعض الموارد الخاصة
مؤهالتك .هناك أي ً
بالصناعة ألولئك الذين يعملون في الهندسة
المعمارية ،والهندسة ،والحرف ،والتمويل،
والتكنولوجيا ،والبناء ،والتمريض وغيرها.
ضا روابط
تسرد صفحة الويب الفيدرالية أي ً
خدمات االستيطان الخاصة بالمقاطعة.
وسيلة إيجاد خدمات االستقرار في كندا
ضا وسيلة على
تقدم وزارة الهجرة  IRCCأي ً
موقعها على الويب لمساعدة الوافدين الجدد على
تحديد الخدمات التي ستلبي احتياجاتهم الخاصة.
وال تسرد خدمات االستقرار في كيبيك ،ألن
المقاطعة لديها نظام هجرة خاص بها ،وموارد
مثل أداة البحث عن خدمة االستقرار باللغة
الفرنسية .ومع ذلك ،فإنها تقدم صفحة خاصة

بالمقاطعة تسرد موارد االستقرار للكيبيكيين
مستقبال.
ما أنواع خدمات التوطين التي تقدمها كندا؟
يمكن تقسيم أنواع الخدمات المختلفة إلى ست
فئات:
تشير خدمات الدعم إلى الترجمة ورعاية
األطفال والنقل وغيرها .إنها خدمات مهمة
للغاية ألولئك الذين يواجهون عقبات للوصول
إلى برامج استقرار وزارة الهجرة  .IRCCالتي
بدونها لن يتمكن بعض الناس من االستفادة من
خدمات االستقرار .تقويمات االحتياجات تساعد
المهاجرين على تحديد الخدمات التي يحتاجونها
لدعم رحلتهم االستيطانية وكيفية الحصول
عليها .حوالي  23في المائة فقط من الزبائن
يستخدمونها ،لكن تقرير وزارة الهجرة IRCC
قال إنه لو استخدمها مزيد من المهاجرين،
فسيساعدهم ذلك على التواصل بشكل أفضل مع
ضا  ،إن ذلك سيوفر
الخدمات .وقال التقرير أي ً
لـ  IRCCفه ًما أكبر الحتياجات الوافدين الجدد.
خدمات المعلومات توفر معلومات لمساعدة
زبائن  IRCCعلى االستقرار .على الرغم
من أن معظم عمالء خدمة االستقرار يفيدون
بالحصول على معلومات من أصدقائهم ،وثاني
أكبر مصادر المعلومات هم مقدمو خدمات
االستيطان واالستقرار .من بين غير الزبائن،
كان اإلنترنت هو أكبر مصدر للمعلومات ،ومع
ذلك كان المصدر األقل استخدا ًما للعمالء.
التدريب اللغوي يساعد المهاجرين على تطوير
مهاراتهم اللغوية .وزارة الهجرة  IRCCتضع
الجزء األكبر من ميزانيتها في التدريب اللغوي.

إنه مجال حاسم لنجاح المهاجرين في كندا.
وال يقتصر األمر على مساعدة المهاجرين في
الحصول على وظائف والتواصل مع السكان
المحليين ،ولكن لكي تكون مؤهالً للحصول على
الجنسية ،يجب أن يكون لديك على األقل مستوى
أساسي من اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية بطالقة.
تساعد خدمات التوظيف المهاجرين على
االستعداد للعمل في كندا .تشمل بعض الخدمات
طويلة األجل وقصيرة المدى ،التوظيف واإلرشاد
والترخيص وإعداد الشهادات وفرص التواصل
ومهارات البحث عن الوظائف وخدمات
المطابقة ،باإلضافة إلى استشارات التوظيف.
قال حوالي  78في المائة من المستخدمين إن هذه
الخدمات ساعدتهم على االستعداد لسوق العمل
الكندي ،على الرغم من أن خدمات التوظيف،
لديها أقل معدل استيعاب ألي خدمة استقرار بين
العمالء.
تساعد خدمات المجتمع المهاجرين على مقابلة
األصدقاء والمشاركة في األنشطة المحلية .بعد
خدمات التوظيف ،كانت خدمات المجتمع ثاني
أقل البرامج استخدا ًما .أفاد حوالي  60في المائة
من أولئك الذين استخدموها أنهم التقوا بأصدقائهم
المقربين من خالل المنظمات المجتمعية .أبلغ
كل من العمالء وغير العمالء لخدمات استقرار
الوزارة  IRCCعن معدالت مشاركة متساوية
تقريبًا في أنشطة المجتمع .يشارك معظمهم
في األنشطة الدينية ،تليها المدرسة أو المدنية
والثقافية ،وأخيرا ً الرياضة والترفيه.
•CIC NEWS
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التنمر والعنصرية وكونك "مختل ًفا":

لماذا تتجه بعض العائالت إلى التعليم عن ُبعد بصرف النظر عن COVID-19
•المؤلفون :ريبيكا كولينز-نيلسن  ،وجي
مارشال بيير  ،وسانديب راها  ،وريبيكا
كولينز-نيلسن  ،وجيه مارشال بيير ،
وسانديب راها  ،وجامعة ماكماستر
أثار وباء  COVID-19نقا ً
شا عا ًما حول
قيمة التعلم عبر اإلنترنت لطالب المدارس
االبتدائية .الكثير من هذا الحوار كان سلبيًا،
مع التركيز على التجارب التي يفتقدها األطفال
من خالل عدم كونهم جز ًءا من الفصول
الدراسية الشخصية.
في محاولة لمعرفة المزيد عن التعليم عن بعد
في المرحلة االبتدائية ،قمنا بجمع البيانات من
أولئك الذين لديهم أكثر الخبرات المباشرة -
أولياء األمر والطالب والمعلمين  -في شكل
استبيان ومقابالت.
كما توقعنا ،وجدنا أن وضع التعليم عبر
اإلنترنت أكثر تعقيدًا من مجرد "جيد" أو
"سيء"  -والحوار العام ال يروي القصة
كاملة .نعتقد أنه من المهم أن نسأل عن :من
ومتى يكون التعلم عبر اإلنترنت مناسبًا.

الخاصة.
في عام  ،2010وجدت تقارير بحثية
عن الدراسات الوطنية لمديري المقاطعات
التعليمية في الواليات المتحدة أن غالبية
"التعلم عبر اإلنترنت من رياض األطفال حتى
الصف الثاني عشر يتم إجراؤه في المرحلة
الثانوية حيث يكون الطالب أكبر سنًا ويبدأون
في اكتساب مهاراتهم االجتماعية والعاطفية".

اإلنترنت يجب أن يتم وضعه في سياقه باعتباره
"التدريس عن بُعد في حاالت الطوارئ"  ،ال
يزال الكثيرون يجدون مزايا لهذا التنسيق.
على وجه التحديد ،وجد بعض الطالب أن
االفتقار إلى التنمر وضغط األقران والقلق
تغييرا مرحبًا به سمح لهم
االجتماعي كان
ً
بالتركيز بشكل أفضل على التعلم.

في مثال آخر ،ذكر أحد الوالدين ارتياحه
لمعرفته أن طفله لن يكون محا ً
طا بالعنصرية
المدرسية" :العنصرية موجودة ،التنمر موجود
في مدارس األطفال ذوي البشرة السمراء .لذا
فإن االبتعاد عن المدرسة والدراسة [جي] من
المنزل ساعد األطفال على أن يكونوا آمنين
وبعيدًا عن التنمر والعنصرية ".
نتيجة لذلك ،ليست كل العائالت حريصة
على العودة إلى التعليم الشخصي والعديد منهم
يختارون مواصلة التعلم عن بعد بغض النظر
عن توصيات الصحة العامة.
غاب بعض التفاعل االجتماعي

استطالعات رأي الوالدين والطالب والمعلمين
نحن فريق من الباحثين متعددي التخصصات
المهتمين بحقوق األطفال وتعليمهم .الذين
يتعاونون مع شركاء المجتمع لفهم أفضل
لكيفية تحسين التقديم العادل للتجارب التعليمية
الجذابة.
من خالل برنامجنا ،تقدم جامعة McMaster
لألطفال والشباب ( )MCYUوأساتذة
 McMasterوالطالب من مختلف الكليات
واألقسام محاضرات عامة وورش عمل
مجتمعية مصممة لجذب األطفال والشباب
والعائالت.
قمنا بتجنيد المشاركين من خالل طلبات
المشاركة عبر البريد اإللكتروني الموزعة
بالتعاون مع مجلس مدرسة مقاطعة هاميلتون
وينتوورث ألولئك الذين جربوا التعلم عن بعد
خالل العام الدراسي .2021-2020
قبل الوباء كان التعليم عبر اإلنترنت موجودًا
في أشكال محدودة قبل فترة طويلة من انتشار
الوباء وكان ذا قيمة لبعض الطالب والظروف

فقد تمكنوا من تولي دور قيادي لم يكن من
الممكن الوصول إليه في السابق .كما أوضح
الوالد:
"إنه ماهر جدًا عبر اإلنترنت وقد أتاح له ذلك
صا لمساعدة اآلخرين عندما يكون عادة ً
فر ً
الشخص الذي يحتاج إلى كل المساعدة .إنه
يقضي أفضل عام له مع التعلم عن بعد []...
اآلن هو مجرد طفل آخر ".

ضا أن "السبب األساسي الذي
ووجدت أي ً
تقدمه مدارس التعليم األساسي والثانوي عبر
اإلنترنت والتعلم المدمج هو تلبية االحتياجات
الخاصة لمجموعة متنوعة من الطالب"  -وأن
التعلم عبر اإلنترنت مفيد في تقديم الدورات
التي ال تتوفر بخالف ذلك في المدارس ولتقليل
تضارب المواعيد المقررة.
الطالب في المناطق النائية ،والطالب
في المستشفيات ،والطالب المسجونون،
والرياضيون النخبة ،والطالب المصابون
بقلق شديد ،والطالب الذين يتعلمون بشكل
ضا من بين أولئك الذين غالبًا ما
مختلف هم أي ً
استفادوا من التعلم عن بعد.
ما قاله الطالب والعائالت
في حين أن إصدار هذا العام من التعلم عبر

ذكر آخرون الراحة في التواجد في المنزل،
وانخفاض التوتر حول االندفاع الصباحي،
والوقت اإلضافي للنوم ،وزيادة الوقت مع
العائلة والقدرة على تناول الطعام والحصول
على فترات راحة في الحمام حسب الرغبة
حيث تساهم جميعها في بيئة تعليمية أكثر فائدة.
حواجز أقل  ،بيئة تعليمية أكثر أمانًا
ذكر أحد الوالدين لطفل يعاني من إعاقات
جسدية أن طفله يفضل التعلم عبر اإلنترنت
ألن "إعاقته الجسدية ال تشكل عائقًا أمام
االندماج بقدر ما هي عائق شخصي .استخدم
هذا الطالب بالفعل جهاز كمبيوتر للتعلم ،لذلك
شعروا أنهم لم يعودوا يبرزون على أنهم
"مختلفون".
في الواقع ،على عكس التجربة الشخصية،

بالطبع ،هذا ال يعني أن االنتقال إلى التعلم
االفتراضي كان مناسبًا للجميع .روى العديد
من أولياء األمر والطالب والمعلمين المشكالت
السلبية المرتبطة بالتعلم عبر اإلنترنت .وعلى
وجه الخصوص ،سلط المشاركون الضوء
على قلة التفاعل االجتماعي ،ومحدودية
التمارين البدنية ،وزيادة الوقت الذي تقضيه
أمام الشاشة والمشكالت التقنية ،حيث تساهم
جميعها في تجربة سلبية بشكل عام.
ربما يكون التباين في التجارب هو الدرس
الذي يجب أن يأتي منه
يجب أن تأخذ المحادثات حول شكل التعليم
عن بعد  COVIDفي االعتبار حقيقة أن
أشكال التعليم التقليدية غالبًا ما تفشل الطالب
المهمشين.
صا لتعزيز أشكال وعمليات
يجب أن نخلق فر ً
التعليم التي تفيد الطالب الذين يواجهون
حواجز أمام التعليم من خالل التعليم التقليدي
والتسليم.
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المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

ردود فعل متبـاينة على احتفـاظ الليبـراليين بــالسلطة
ي
( )Panonia Booksفي تورونتو ،رأ ٌ
مشابه.

•فيليب دي مونتيني

جاءت ردود الفعل متباينة في أوساط مالكي
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على
فوز الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جوستان
ترودو مجددا ً بحكومة أقلية يوم االثنين.
في تورونتو ،كبرى مدن مقاطعة أونتاريو
وكندا وعاصمة البالد االقتصادية ،أعرب
مالك أحد فروع شبكة مخابز ’’وات إيه
بايغل‘‘ ( )What A Bagelالشهير ،سيث
بوخمان ،عن سروره لفوز الليبراليين بالسلطة
مجدداً.
ويقول بوخمان إنه بفضل المساعدات التي
قدّمتها حكومة ترودو خالل جائحة “كوفيد -
 ”19ال تزال مؤسسته تعمل ،ويشير في هذا
الصدد إلى تلقيه مئات آالف الدوالرات.
سمحت لنا تلك المساعدات بالبقاء واالستمرار
سيث بوخمان ،صاحب أحد فروع شبكة
مخابز “وات إيه بايغل” في تورونتو ،عن
المساعدات المالية الفدرالية خالل الجائحة
وانتعشت المبيعات في المخبز المذكور
لتستعيد مستويات ما قبل الجائحة التي ضربت
كندا في آذار (مارس) .2020
ويعتقد بوخمان أن حكومة ترودو استجابت
لألزمة بسرعة ودعمت المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة الحجم بسخاء.
“آمل أن تظل هذه المساعدات متاحة
للمؤسسات الصغيرة إلى أن يت ّم رفع كافة
القيود (الصحية)” ،يضيف بوخمان الذي يعمل
في قطاع المطاعم منذ نحو عشر سنوات.

فهي تأسف لكون هذه االنتخابات كلّفت ما
يقرب من  610ماليين دوالر وفقا ً لتقديرات
هيئة االنتخابات الكندية ،أي  108ماليين
دوالر أكثر من تكلفة االنتخابات الفدرالية
العامة في تشرين األول (أكتوبر)  2019التي
فاز فيها الليبراليون بقيادة ترودو بحكومة أقلية
أيضاً.
أعتقد أنها كانت مجرد مضيعة للوقت والمال
والموارد ،ولم يتغير شيء تقريبا ً
هورتنزيا باب ،صاحبة مكتبة ’’بانونيا‘‘
في تورونتو ،عن االنتخابات الفدرالية العامة
األخيرة

هورتنزيا باب ،صاحبة مكتبة ’’بانونيا‘‘ في تورونتو.
الصورةRADIO-CANADA / SPENCER GALLICHAN-LOWE :

وكانت باب في الواقع تأمل في أن ترى
تغييرا ً حكوميا ً في أوتاوا ألنها لم تكن تشعر
بأنها مدعومة بشكل مناسب من قبل الحكومة
الليبرالية خالل الجائحة.
وتشير باب في هذا الصدد إلى أنّها لم تكن
ّ
ألن مبيعات
مؤ ّهلة لتلقي مساعدات مالية
مكتبتها لم تتراجع بمقدار كافٍ حسب المعايير
الحكومية ،على الرغم من ارتفاع التكاليف.
“ك ّل ما استطعت الحصول عليه هو قرض
ي تسديده .يمكنني
بقيمة  40ألف دوالر عل ّ
االحتفاظ بحوالي  10آالف دوالر من أصل
هذا المبلغ ،لكن عمليا ً هذا تقريبا ً ال شيء ،فهو
ال يغطي تكاليفي على اإلطالق” ،تضيف باب.
يُذكر أنه قبل دعوتها إلجراء االنتخابات
األخيرة مدّدت حكومة ترودو الليبرالية إعانات
األجور وإعانات اإليجار التجارية لألفراد
والمؤسسات الذين تضرروا من الجائحة حتى
 23تشرين األول (أكتوبر) المقبل.

سيث بوخمان ،مالك أحد فروع شبكة مخابز ’’وات إيه بايغل‘‘ في تورونتو.
الصورةRADIO-CANADA / SPENCER GALLICHAN-LOWE :

لكن سيت ّم تخفيض قيمة هذه المساعدات
اعتبارا ً من يوم األحد.

من جهته يعتقد الرئيس التنفيذي لغرفة
التجارة في أونتاريو ( )OCCروكو روسّي
أنه على الرغم من النفقات العديدة التي وعدت ويعرب رئيس االتحاد الكندي للمؤسسات
بها مختلف األحزاب السياسية لم يكن هناك المستقلة ( )CFIB – FCEIللشؤون الوطنية،
نقاش فعلي حول عملية النهوض االقتصادي جاسمان غينيت ،عن أمله في أن تمدّد حكومة
ولم يتم طرح حلول ملموسة لمعالجة مشكلة ترودو مجددا ً هذه المساعدات المالية“ ،على
ّ
األقل لغاية تشرين الثاني (نوفمبر)” في مرحلة
النقص في اليد العاملة.
ينص على أنه باإلمكان القيام
أولى“ ،والقانون
ّ
إنه أمر مخيّب بعض الشيء ألننا فقدنا وقتا ً بذلك”.

أن هناك قضايا مهمة جدا ً
وتركيزا ً في حين ّ
في أزمة “كوفيد ”19 -روكو روسّي ،الرئيس
•(نقالً عن تقرير لفيليب دو مونتيني
التنفيذي لغرفة التجارة في أونتاريو
على موقع راديو كندا ،ترجمة وإعداد فادي
ولهورتنزيا باب ،صاحبة مكتبة “بانونيا” الهاروني)

سي ،الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة في أونتاريو ،متحدثا ً في مقابلة بواسطة نظام
روكو رو ّ
الفيديو كونفرنس (أرشيف) .الصورةRADIO-CANADA :
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أونتاريو :نوعيّة الهواء في المدارس متفاوتة مع استئناف التعليم الحضوري
•كندا RCI :

وتدعو سلطات المقاطعة هذه المدارس إلى
استخدام أفضل أنواع منقّيات الهواء وتغييرها
باستمرار ومعايَرة األجهزة لضمان تنقية
الهواء على أفضل وجه وتشغيل أنظمة التهوية
قبل ساعتين من موعد دخول غرف الدراسة
وبعد ساعتين من مغادرتها.

ي في كندا مع دخول
تترافق بداية العام الدراس ّ
البالد الموجة الرابعة من فيروس كورونا
المستجدّ.
وفتحت معظم المدارس أبوابها أمام التعليم
الحضوري ،وسعت للتكيّف مع المستجدّات
التي فرضتها الجائحة.
وفي أونتاريو ،كبرى المقاطعات من حيث
عدد الس ّكان وحجم االقتصاد ،استأنف التالميذ
الدراسة حضوريّا منذ األسبوع الماضي.
وتحتاج مدارس المقاطعة إلى تصليحات في
العمق ،تقارب تكلفتها المتراكمة  17مليار
دوالر ،وتش ّكل مدارس مدينة تورونتو أكثر
ستيفن ليتشيه وزير التربية في أونتاريو
من  25بالمئة منها.
الصورةRADIO-CANADA :
وتسلّط سي بي سي الضوء في تقاريرها على
أوضاع المدارس واإلهمال الحاصل فيها،
وتنقل رأي عدد من الخبراء في أنظمة التهوية أونتاريو في حديث إلى سي بي سي ،إنّه ت ّم األجهزة في المدارس التي ليس لديها تهوية
إنفاق الجزء األكبر من األموال على تحسين ميكانيكيّة.
التي جرى تحديثها في المدارس.
وتبلغ تكلفة اإلصالح  3،7مليار دوالر في هيكليّة التهوية ،وت ّم تركيب  70ألف جهاز وهناك  3أنواع من التهوية في المدارس،
مزودة بِفيلتر  HEPAمن الدرجة الميكانيكيّة والنصف ميكانيكيّة والتهوية
ي في تورونتو ،الذي أشار إلى تنقية الهواء ّ
المجلس المدرس ّ
وجود  314مشروعا قيد التنفيذ تشمل تحديث الطبيّة في الغرف المدرسيّة.
الطبيعيّة التي تت ّم باالستناد إلى فتح النوافذ.
برامج التهوية واستبدال القديمة منها فضال وأ ّكد الوزير ليتشيه ّ
أن األجهزة الجديدة وتستخدم التهوية الميكانيكيّة مراوح وأنظمة
أحدثت فرقا هائال في نوعيّة الهواء في مدارس  HVACإلدخال الهواء من الخارج إلى
عن تصليح نوافذ المدارس.
وقد أنفقت حكومة دوغ فورد  600مليون المقاطعة.
الملوث منها.
األماكن المغلقة وإخراج الهواء
ّ
ولدى العديد من المدارس أنظمة تهوية نصف
دوالر العام الماضي لتحسين أنظمة التهوية
ّ
ّ
وأضاف أن مواصفات األجهزة الجديدة تفوق ميكانيكيّة نظرا ألنه ت ّمت إضافة أجنحة جديدة
في مدارس المقاطعة.
ويقول ستيفن ليتشيه وزير التربية في توجيهات وزارة التربية التي تدعو إلى نشر إلى األبنية القديمة فيها.

ودعت وزارة التربية كافّة المجالس الدراسيّة
في أونتاريو إلى أن تنشر على موقعها
ي نوع التهوية وعدد فلتر الهواء
اإللكترون ّ
 HEPAالتي لديها.
ي في تورونتو ّ
إن
ويقول المجلس المدرس ّ
منقّيات الهواء ّ HEPA
إن ضجيجها مزعج،
ومن الممكن تشغيلها بسرعة عالية في الصباح
وتخفيف السرعة فيما بعد من أجل خفض
الضجيج.
وفي تورونتو  99مدرسة على األق ّل ال تملك
أنظمة تهوية ميكانيكيّة وتعتمد على فتح النوافذ
الصف.
لتنقية الهواء في غرف
ّ
صائي مراقبة
أخ
فورنيس
ويتحدّث كولين
ّ
األوبئة عن عدم مساواة في أنظمة التهوية في
مدارس المدينة ،وكان ينبغي التدقيق خالل
الصيف في ك ّل واحدة من غرف المدارس
ومعرفة احتياجاتها ،لضمان مقاربة فعّالة
وعادلة فيها.
•(سي بي سي /كيتي سوايرز و أنجيال
كينغ /ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

الهجـرة ِل ّ
سد نقص اليد العـاملة في شـرق مقـاطعة أونتــاريو
وتوفّر خدمة البحث عن الع ّمال واختيارهم
صة بك ّل من الشركات
وفق المعايير الخا ّ
وتقديم المر ّ
شحين إلجراء المقابالت ،وتوفير
رخصة العمل ألولئك الذين يت ّم اختيارهم،
ونقلهم من المطار لدى وصولهم ،ومساعدتهم
على االستقرار في المنطقة كما تقول ميالني
ديجاردان.

•كنداRCI :
تعاني العديد من المناطق في كندا نقصا في
وتعول على الهجرة والع ّمال
اليد العاملة،
ّ
المهاجرين المؤقّتين في مواجهة المشكلة.
وانتقل الحديث عن نقص اليد العاملة في
منطقت َي راسيل وبريسكوت في شرق أونتاريو
إلى الحملة االنتخابيّة ودعت الكثير من الهيئات
واألعمال األحزاب الفدراليّة للتع ّهد بِتسريع
معامالت الهجرة التي تتيح لهم توظيف الع ّمال
المؤقّتين األجانب و الواصلين الجدد إلى كندا.
وتتحدّث كارولين أركان مديرة مركز خدمة
العمل في بريسكوت -راسيل عن 1000
وظيفة شاغرة في هذه المنطقة التي تعدّ 90
ألف نسمة.
وتشير إلى ّ
أن المنطقة تحتاج لملء وظائف
في ك ّل المستويات ،من البداية إلى مستوى
الكوادر.
وكانت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان
ترودو قد أعلنت خالل الجائحة عن برنامج
مساعدة للنهوض باالقتصاد (PCRE-
 ،)CRBالذي قدّمت من خالله مساعدة ماليّة
لألشخاص الذين هم من دون عمل وغير
مؤ ّهلين للحصول على تعويضات البطالة.

وتضيف ّ
أن المهلة تبقى طويلة في أونتاريو
وتصل إلى  6أشهر رغم ك ّل هذه التسهيالت،
وترى ّ
شهرين
أن خفض معالجة الطلبات
َ
يس ّهل األمر على عاتق المش ِغّلين.
تعاني العديد من القطاعات نقصا في اليد العاملة في كندا
الصورةRADIO-CANADA / DENIS BABIN :

صة حسب
ونقص اليد العاملة حادّ بصورة خا ّ
ديجاردان في القطاع الصناعي ،ويؤثّر في
وتيرة اإلنتاج.

وتقول كارولين أركان ّ
إن برامج اإلعانة ال أركان مديرة مركز خدمة العمل في بريسكوت -ومع عودة النشاط منذ بضعة أشهر ،يشعر
ّ
تساعد في إنهاء األزمة التي تعود إلى ما قبل راسيل تأخيرا كبيرا وبرامج مكلفة تتطلب الكثير من الع ّمال بالتعب و يرفضون عقود
الجائحة ،وتفاقمت خاللها ،م ّما دفع بالعديد من إجراءاتها أشهرا عديدة ِلتوظيف الع ّمال من العمل والعمل ساعات إضافيّة حسب قول
خالل برامج الهجرة.
للتحول نحو مجاالت عمل أخرى.
الع ّمال
ّ
ديجاردان التي ترى ّ
أن الح ّل يكمن في توظيف
اليد العاملة األجنبيّة.
وتقدّم وكالة التوظيف كونتاك سوليوشنز
تسهيل الهجرة االقتصاديّة:
للشركات برامج تس ّهل توظيف الع ّمال األجانب
• (راديو كندا مع مساهمات دوني بابان/
ويواجه المزارعون حسب قول كارولين كما تقول مديرة الوكالة ميالني ديجاردان.
ترجمة و إعداد مي أبو صعب)
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وكالة اإلحصاء الكند ّية

ّ
مؤشر أسعار المستهلك في أعلى مستوى منذ نحو َ
عقدين
•كندا RCI :

الماضي.
وارتفعت أسعار السيّارات الجديدة بـ7،2
بالمئة مقارنة بالعام الماضي ،وهي أسرع
وتيرة حسب الخبير االقتصادي دوغ بورتر.
وتعود أسعار التض ّخم المرتفعة في بعض
أجزائها إلى انخفاض األسعار على نحو
مصطنع الذي أدّت إليه جائحة فيروس كورونا
المستجدّ  ،لدرجة تبدو معها المقارنة على
ي مضلّلة.
أساس سنو ّ

ارتفع مؤ ّ
شر أسعار المستهلك في كندا الشهر
الماضي وبلغ أعلى مستوى له منذ نحو 20
عاما.
وارتفعت كافّة األسعار بشكل حادّ مقارنة
باألسعار المنخفضة قبل سنة.
وأفادت وكالة اإلحصاء الكنديّة ّ
أن معدّل
التض ّخم بلغ  4،1بالمئة في آب أغسطس
الماضي ،بعد  3،7بالمئة في ت ّموز يوليو ،وهو
أعلى معدّل منذ  10سنوات.
وارتفعت أسعار ك ّل السلع والخدمات تقريبا
الشهر الماضي ع ّما كانت عليه قبل سنة،
وارتفعت أسعار النقل بـ 8،7بالمئة وأسعار
المواد الغذائيّة بـ 2،7بالمئة حسب الوكالة.
وارتفع مؤ ّ
شر تكلفة االستبدال من قبل المالك
المرتبط ِبأسعار المساكن الجديدة ،وبلغ أعلى
وتيرة منذ  30عاما ،كما ورد في تقرير وكالة
اإلحصاء الكنديّة.
وبلغ  14بالمئة ،من سنة إلى أخرى في آب
أغسطس الماضي ،ما يمثّل أعلى ارتفاع منذ

ارتفعت أسعار ك ّل السلع والخدمات تقريبا في آب أغسطس حسب وكالة اإلحصاء الكنديّة
الصورةISTOCK :

عام .1987
ويعزو دوغ بورتر الخبير االقتصادي في
مصرف مونتريال هذا االرتفاع في األسعار
إلى القطاعات التي أعيد فتحها بالكامل بعد
اإلغالق الذي فرضته جائحة كوفيد ،19-بما
الجوي.
في ذلك ارتفاع أسعار النقل ّ

فقد ارتفعت أسعار بطاقات السفر بـ37،7
بالمئة ،ورسوم الفنادق بـ 12بالمئة.
كما ارتفعت أسعار وقود السيّارات بـ32
بالمئة مقارنة بالعام الماضي ،وعزت وكالة
اإلحصاء الكنديّة ذلك إلى تراجع اإلنتاج عن
مستويات ما قبل الجائحة وتدنّي األسعار العام

ويصف خبراء االقتصاد هذا النوع من
ي وعابر.
التض ّخم بأنّه مرحل ّ
ّ
وارتفعت أسعار اللحوم بـ 6،9من سنة إلى
أخرى مدفوعة بارتفاع أسعار لحوم الدجاج و
الخنزير.
وتراجعت أسعار الملبوسات واألحذية من
سنة إلى أخرى في آب أغسطس الفائت حسب
وكالة اإلحصاء الكنديّة.
ّ
لكن أسعار شهر آب أغسطس الماضي توحي
ّ
بأن تكلفة المعيشة ترتفع بوتيرة سريعة.
•(سي بي سي /بيت إيفانز /ترجمة و
إعداد مي أبو صعب
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نواب المحافظين غير متفقين على مصير زعيمهم إرين أوتول بعد خسارة االنتخابات
•كندا RCI :
يرى غارنيت جينويس ،عضو مجلس العموم
عن حزب المحافظين في إحدى دوائر مقاطعة
ألبرتا الذي أُعيد انتخابه مؤخرا ّ ،
أن على أعضاء
حزبه أن يتحدوا خلف زعيمهم إرين أوتول بدالً
من التفكير فيما إذا كان يجب أن يبقى في منصبه.
واستخدم جينويس وسائل التواصل االجتماعي
لدعوة أعضاء حزبه لتجنّب جولة أُخرى من
الصراعات الداخلية بعد الحملة االنتخابية غير
الناجحة للمحافظين ،كما جاء في تقرير لوكالة
الصحافة الكندية.
يُشار إلى ّ
أن حزب المحافظين ح ّل ثانيا ً في
االنتخابات الفدرالية العامة يوم االثنين ،وسيبقى
بالتالي في موقع المعارضة الرسمية في مجلس
العموم الجديد بوجه حكومة األقلية الليبرالية
برئاسة جوستان ترودو .وهذه أول انتخابات
عامة يخوضها المحافظون بقيادة أوتول.
ّ
لكن دعوة جينويس تأتي فيما النقاش داخل
الحزب قد بدأ بالفعل .فبعض النواب لجأوا مثله
إلى وسائل التواصل االجتماعي للتعبير عن
دعمهم ألوتول فيما كان آخرون أكثر انتقادا ً ألداء
حزبهم في االنتخابات.
من جهته أطلق أحد أعضاء المجلس الوطني
للحزب عريضة دعا فيها إلجراء استفتاء على
قيادة أوتول قبل التصويت على الثقة في قيادته
الحزب المقرر إجراؤه عام .2023
وجمعت العريضة لغاية يوم  2021-9-24نحوا ً
من  2.300توقيعّ ،
لكن رئيس حزب المحافظين
(والرئيس هو غير الزعيم) اعتبرها طريقة غير
صالحة إلجراء االستفتاء ألنّه من المقرر إجراء

مراجعة لقيادة أوتول في وقت الحق.
ونقلت “تاون أند كانتري نيوز” (Town
 & Country Newsأي “أخبار المدينة
والريف”) ،وهي وسيلة إعالمية في ألبرتا،
عن النائب ال ُمعاد انتخابه كريس واركنتن قوله
إنه شعر ّ
بأن الحملة االنتخابية الفدرالية تحولت
لصالح الحزب الليبرالي عندما بدأ إرين أوتول
في “المماطلة” بشأن بعض السياسات التي تقدّم
بها الحزب.

موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل.
حزب محافظين غير محافظ ال معنى له ،لكن
كذلك هو األمر بالنسبة لحزب محافظين ال
يستطيع تشكيل حكومات .ما يحتاج المحافظون
لفهمه هو كيفية ربط هذه اإلبرة :ليس فقط كيفية
الفوز ،لكن كيفية الفوز كمحافظين
مقتطف من مقال لصحيفة “ناشونال بوست”
أعاد نشره النائب عن حزب المحافظين مارك

زعيم حزب المحافظين إرين أوتول محييا ً مناصريه بعد صدور نتائج االنتخابات العامة ليل االثنين.
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :
أ ّما النائب عن مقاطعة بريتيش كولومبيا مارك
ستراهل ،ال ُمعاد انتخابه أيضاً ،فقال ّ
إن على
الحزب أن يجري تحقيقا ً في األسباب المحددة
لخسارته االنتخابات .وهو قام يوم أمس بنسخ
مقتطف من مقال لصحيفة ’’ناشونال بوست‘‘
( )National Postالكندية على حسابه على

ستراهل
وإحدى اللحظات المثيرة للجدل لزعيم
المحافظين خالل حملته االنتخابية كانت عندما
قال إنه يعتزم اإلبقاء على الحظر الحالي على
األسلحة الهجومية ،على الرغم من ّ
أن برنامجه
االنتخابي قال عكس ذلك.

ودفع هذا التباين فريق أوتول إلى إدراج حاشية
سفلية في البرنامج االنتخابي لإلشارة إلى ّ
أن
الحظر سيظل ساريا ً بانتظار نتيجة مراجعة
تصنيف األسلحة.
وبعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات تع ّهد أوتول
بالبقاء زعيما ً للمحافظين ليقودهم في االنتخابات
العامة المقبلة ،لكنه اعترف ّ
بأن حزبه لم يحقق
المكاسب التي كان بحاجة إليها ليهزم الليبراليين
المنتهية واليتهم ،السيما في منطقة فانكوفر
الكبرى ومنطقة تورونتو الكبرى ومقاطعة كيبيك.
وفانكوفر هي كبرى مدن مقاطعة بريتيش
كولومبيا فيما تورونتو هي كبرى مدن مقاطعة
أونتاريو وسائر كندا.
وفي النتائج شبه النهائية نال المحافظون بقيادة
أوتول  119مقعدا ً من أصل المقاعد الـ 338التي
يتكون منها مجلس العموم في أوتاوا ،أي أق ّل
ّ
بمقعديْن م ّما حصلوا عليه في االنتخابات العامة
السابقة في تشرين األول (أكتوبر)  2019بقيادة
أندرو شير الذي استقال من منصبه تحت ضغوط
من داخل حزبه كونه لم يهزم الليبراليين بقيادة
رئيس الحكومة الخارجة ،آنذاك أيضاً ،جوستان
ترودو.
أ ّما الليبراليون فتشير النتائج شبه النهائية إلى
حصولهم على  159مقعداً ،أي أكثر بمقعديْن م ّما
نالوه قبل سنتيْن.
•(من موقع راديو كندا نقالً عن وكالة
الصحافة الكندية ،ترجمة وإعداد فادي
الهاروني)
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عالوات مالية تصل إلى  18.000دوالر إلعادة الممرضات إلى شبكة الصحة العامة في كيبيك
•ماتياس مارشال
أعلن رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو عن
’’ثورة صغيرة‘‘ لسدّ النقص الخطير في القوى
العاملة في شبكة الصحة العامة تشمل عالوات
مالية تتراوح قيمتها بين  15.000و18.000
دوالر للممرضات العامالت بدوام كامل.
’’الممرضات من َهكات وغادرن الشبكة ،ما
أدى إلى تفاقم المشكلة للواتي بقين‘‘ ،قال لوغو
خالل تقديمه الخطة الهادفة إلعادة 4.300
ممرضة وممرضة مساعدة ومعالج تنفسي
وأخصائي تروية قلبية إلى شبكة الصحة العامة
في ثانية كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد
السكان وحجم االقتصاد.

األقل) وينتقلن للعمل بدوام كامل.
وتشمل العالوات أيضا ً  12.000دوالر
للممرضات اللواتي يعملن في القطاع الخاص
وينتقلن إلى القطاع العام بدوام كامل وكذلك
للممرضات المتقاعدات اللواتي يعدن إلى العمل
بدوام كامل أيضاً.
ويُضاف مبلغ  3.000دوالر إلى العالوات
المذكورة أعاله إذا ما قبلت الممرضات

وجزر المادلين (Gaspésie-Îles-de-la-
.)Madelaine
وتتضمن الخطة تدريب  3.000موظف
إداري لمساعدة الممرضات على إنجاز األعمال
الورقية كي يتسنّى ّ
لهن تكريس مزيد من الوقت
للمرضى.
أ ّما ساعات العمل غير المؤاتية (في المساء

من تقرير المفوضين حول مهنة التمريض
الصادر مؤخرا ً
وقوبلت خطة حكومة لوغو بردود فعل متباينة
من قبل النقابات وأحزاب المعارضة .فقد رحّبت
بها مركزية نقابات مقاطعة كيبيك ()CSQ
واتحاد الصحة في كيبيك ( )FSQ-CSQفيما
رأت نقابة ممرضات وممرضي كيبيك ()OIIQ
أنها قد ال تكون كافية ،وأعرب االتحاد المشترك
بين المهن الصحية في كيبيك ( )FISQواتحاد
الصحة والخدمات االجتماعية ()FSSS-CSN
عن خيبتهما منها

ما نعلنه لكم ليس أق ّل من ثورة صغيرة في إدارة
الشبكة الصحية
فرانسوا لوغو ،رئيس حكومة كيبيك
’’التحدي الذي نواجهه هو إعادة تنظيم العمل
لتقديم مزي ٍد من القدرة على التنبؤ وتحسين
التوفيق بين العمل واألُسرة ومنح (العاملين
الصحيين) حياة شخصية معقولة ،وقبل ك ّل شيء
التوقف عن مطالبتهم بساعات عمل إضافية
إلزامية‘‘ ،أضاف رئيس حكومة حزب التحالف
من أجل مستقبل كيبيك (.)CAQ
ولتحقيق هذه ’’الثورة الصغيرة‘‘ ستنفق
حكومة لوغو نحو مليار دوالر ،بشكل أساسي
على شاكلة عالوات مالية 15.000 :دوالر
للممرضات العامالت بدوام كامل كما للّواتي
يعملن حاليا ً بدوام جزئي (بنسبة  %40على

مستدامة سيت ّم دفع المبالغ على امتداد سنة كاملة.
ويكمن جوهر مشكلة النقص في عديد
ّ
ميلهن المتزايد لمغادرة شبكة
الممرضات في
الصحة العامة إلى القطاع الخاص.
نحو من 1.000
خالل العام الماضي انتقل
ٌ
ممرضة وممرض من القطاع العام إلى القطاع
الخاص ،أي أكثر بـ 300من عددهم في السنوات
السابقة

ممرضة في أحد مستشفيات مقاطعة كيبيك (أرشيف)
الصورةRADIO-CANADA :
المعنيات بالعمل في واحدة من خمس مناطق
تعاني نقصا ً فادحا ً في الجسم التمريضي .وهذه
المناطق هي :أوتاويه ( )Outaouaisوأبيتيبي
تيميسكامينغ (ِ)Abitibi-Témiscamingue
والساحل الشمالي ( )Côte-Nordوشمال
كيبيك ( )Nord-du-Québecوغاسبيزي

تعرض أوالً على
والليل ونهاية األسبوع) ف ُ
س َ
موظفي الوكاالت الخاصة.
وتأمل حكومة كيبيك في أن تؤدّي خطتها إلى
زيادة نسبة العاملين الصحيين بدوام كامل من
 %60إلى .%75
ولكي تكون عوائد هذه العالوات المالية

ومن جهته قال الناطق باسم حزب التضامن
الكيبيكي ( )QSلشؤون الصحة النائب فينسان
ماريسال ّ
إن الخطة الحكومية تتض ّمن ’’مبادئ
جيّدة‘‘ لكن ينقصها جدول زمني للتنفيذ .وهذا
الحزب اليساري هو ثاني أحزاب المعارضة في
الجمعية الوطنية الكيبيكية.
•(نقالً عن تقرير لماتياس مارشال على
موقع راديو كندا ،ترجمة وإعداد فادي
الهاروني)
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بلدية لندن تطلق "تنفيذ المراقبة اآللية للسرعة "لتحسين سالمة الطرق والمجتمع
•البالد – لندن اونتاريو

لمستخدمي الطريق أثناء انتقال الكاميرات إلى
مواقع مختلفة في جميع أنحاء لندن .وستكون
ضا الفتات "Municipal Speed
هناك أي ً
 Camera Coming Soonقريبًا" مثبتة ،قبل
 90يو ًما على األقل من بدء إعطاء المخالفات.

أطلقت مدينة لندن برنامجها اآللي إلنفاذ
السرعة ( . )ASEوهو مبادرة جديدة للسالمة
على الطرق مصممة للعمل جنبًا إلى جنب مع
تدابير أخرى لخفض السرعة لتحسين السالمة
في أحيائنا.

تكمل  ASEبرامج واستراتيجيات خفض
السرعة األخرى بما في ذلك مشاريع تهدئة
حركة المرور والمواصالت الحالية في المدينة
والمبادرات التعليمية ،جنبًا إلى جنب مع تطبيق
الشرطة التقليدي ،للمساعدة في تحسين سالمة
مستخدمي الطرق .يهدف النظام إلى زيادة
االمتثال للسرعة وتغيير سلوك السائق وزيادة
الوعي العام بالحاجة الماسة إلبطاء السرعة
واتباع حد السرعة المعلن.

يقول عمدة المدينة إد هولدر" :تلعب إجراءات
السالمة على الطرق الجديدة مثل اإلنفاذ اآللي
دورا مه ًما في تقوية مجتمعنا" .من
للسرعة
ً
الضروري أن يحترم سكان لندن حدود السرعة
المعلنة للمساعدة في الحفاظ على سالمة
مستخدمي الطريق .هذه األداة تجعلنا جميعًا
مسؤولين ".
 ASEهو نظام آلي يستخدم كاميرا وجهاز
قياس السرعة الكتشاف أصحاب المركبات التي
تسير بسرعة أكبر من الحد األقصى للسرعة
وتسجيلها .يتم تنفيذ البرنامج في مناطق المدارس
ومناطق األمان المجتمعي حيث اعتبر مجلس
مدينة لندن أن السالمة العامة تشكل مصدر قلق
بالغ وحيث يبلغ الحد األقصى الحالي للسرعة
 40كم  /ساعة.
في لندن ،تشير الدراسات إلى أن متوسط
سرعات السائق يتراوح من  32كم  /ساعة
إلى  58كم  /ساعة في مناطق المدارس حيث
السرعة  40كم  /ساعة و  305حوادت تصادم
بين مستخدمي الطريق المعرضين للخطر وقعت
في شوارع ثانوية من  2015إلى .2019

يقول دوغ ماك راي  ،مدير النقل" :نحن نعلم
أن السرعة المنخفضة يمكن أن تعني نتيجة أقل
خطورة" .ثبت أن إنفاذ السرعة اآللي يفرض
بشكل فعال حدود السرعة ،ويزيد من وعي
السائق ويقلل من إصابات المشاة والوفاة في
المقاطعات الكندية وفي البلدان األخرى حول
العالم".
مثل البلديات األخرى في جميع أنحاء أونتاريو
 ،تتخذ لندن نه ًجا قائ ًما على البيانات الختيار
وتحديد أولويات المواقع التي ستتلقى  ASEبنا ًء
على السرعة المحلية وبيانات االصطدام .تقوم

المدينة بوضع كاميرتين من نوع  ASEسيتم
تنقلهما في جميع أنحاء المدينة ،بد ًءا من المواقع
التالية:
شارع طومسون بين شارع Adelaide
 Street Southوشارع Chesterfield
Avenue
 Second Streetبين شارع أكسفورد East
و Dale Street
وقد تبقى الواحدة في مكان واحد من شهر إلى 3
أشهر .وستحدد الفتات "Municipal Speed
 "Cameraالجديدة مواقع  ASEالعاملة

يقول ماك راي" :إن البحث عن طرق إلبطاء
كبيرا في تصميم أو
دورا
ً
سرعة السائقين يلعب ً
تعديل الشوارع التي سيشعر جميع سكان لندن
بالراحة فيها .في الوقت الحالي ،نركز على تنفيذ
إجراءات تهدئة حركة المرور لتحسين سالمة
المشاة وراكبي الدراجات في مناطق المدارس
في جميع أنحاء المدينة".
يُكمل إطالق تطبيق Automated Speed
مؤخرا لبرنامج
 Enforcementتنفيذ لندن
ً
حدود السرعة في المنطقة .يتم تشجيع السكان
على زيارة  ASEontario.comلمعرفة المزيد
حول البرنامج أو london.ca/roadsafety
للحصول على معلومات حول مبادرات السالمة
على الطرق المحلية األخرى.
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لندن تكبر وتتسع ومعها تكبر
تحديات التربية وتتسع دوائر العنف
•د .كيتي وتد

صلحات" لكندا :قرائي :هنا ليس كهناك!
"وال ُ
هنا ان كان طرفان يتخاصمان فعليك باالبتعاد
وواجبك يقتصر على تبليغ الشرطة واإلسعاف
وهذا هو! هذه "الفزعات" التي نجدها
في "المجتمعات الجماعية" collective
societies

أحداث أيلول الدامية في لندن أقلقت مضاجع المبالغة على البنت /األخت واالقتتال بسبب
أسرا كثيرة عانت مباشرة "اطلعت عليها واطلعت عليك" أو بسبب
الكثيرين وأنهكت ً
مواضيع تافهة بين الشباب تتعلق برواسب
من آثار هذا العنف.
وضغينة حضرت معهم من تجاربهم المريرة
سأركز في طرحي هنا على العنف في باألوطان العربية المفجوعة.
المجتمع العربي المسلم وسأترك لإلعالم
والشرطة الكندية متابعة التحقيق والبحث في التقصير في تربية األبناء الذين يمارسون
غير مقبولة هنا والحقيقة انها أصال عادة
الجرائم المشينة التي حدثت في شوارع لندن العنف ألنهم فقدوا البوصلة وفقدوا القدوة
وفقدوا الصوت الواعي الذي يوجههم سلبية ألن التدخل عادة ما يزيد الطين بله وال
اآلمنة أو باألدق التي كانت آمنة!
يحل الموضوع بل يكبره وقد يتعرض المتدخل
ويرعاهم.
إن أحد أسباب هذا العنف في مجتمعنا وبين حول هذا التقصير تحدثت كثيرا جدا في والذي يحمل نية طيبة لإلصابة كما حدث في
شبابنا والذي سأسلط الضوء عليه في مقالتي مقاالتي السابقة وفي كتابي :مذاق الغربة ،حادثة مدرسة الوايت اوكس.
هذه هو "هجرة الجسد دون هجرة العقل"  2019ولن أخوض بهذه المقالة في طرح
وأقصد بهذا التعبير اإلشارة أن هناك مئات العامل التربوي المؤدي لهذا العنف وللوالدية فالتواجد الجماعي عند البيوت وبمداخل
األسر التي حضرت من مناطق منكوبة وبعد السلبية في أسر كثيرة مشغولة بهمومها أو المشفى والتجمهرات في مناطق االقتتال ليست
صراع عنيف في أوطانها وانتقلت بجسدها بزيادة أموالها ونسيت دورها في متابعة عادات أخالقية سليمة .للبيت حرمته وللمشفى
قوانينه وللشارع من هو مسؤول عنه فلنترك
الى كندا ولكن لم تستوعب بعد البيئة الجديدة تحديات التربية واألبناء.
للشرطة ممارسة دورها فال أحد يمكنه أن يقوم
وثقافتها وقوانينها ،فالجسد هنا ولكن الممارسة
ما زالت كتلك التي كانت هناك .فهناك الغيرة مزعج جدا انتقال ثقافة "الحمائل" بهذا نيابة عنها.

نحن هنا لنضيف عطرا على المجتمع وليس
لنضيف عبئًا
نحن هنا لنريهم جمال أخالقنا وحلو تعاملنا
ولنعرفهم بهذا على ديننا فكلنا سفراء!
نحن هنا لنبدع ونحلق وليس لنكرر عادات
بالية أكل عليها الدهر!
نحن هنا لنترك بصمات في ميادين مختلفة
وليس لنستهلك ونتكاثر فقط!
نحن هنا لنضيئ العتمة والضاللة وليس لنزيد
االرتباك والقلق بالشوارع والمراكز!
أسأل الله ان يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه
ويصلح أحوالنا ونكون مثاال باألخالق والعلم.
•	 مستشارة تربوية ومدربة اسرية ،ناشطة
اجتماعية (من كتاب البالد) لندن اونتاريو

عن االنتخابات التي جرت وما بعدها!!
إنتهت االنتخابات الكندية كما توقعت
استطالعات الرأي منذ األسبوع األول للحملة
االنتخابية ،وكما ذكرنا في مقالتنا السابقة ،ولو
استعرضنا ما كتب منذ انتهاء االنتخابات حتى
كتابة هذه السطور لوجدنا ان هناك شبه إجماع
على أن هذه االنتخابات كانت دون جدوى ،وأن
ما كان قبلها من برامج حكومية سيستمر في
ظل حكومة األقلية القادمة ،ولعل من أطرف
التعليقات التي تناولت االنتخابات ما كتبه أحد
الناخبين (انتخابات ال يريدها أحد ،حيث لم
يحصل أحد على مايريد) .فيما علّق آخر قائالً
(تبديل وزاري بقيمة  600مليون دوالر).
وقال ثالث (االنتخابات األكثر عبثا ً في التاريخ
الكندي).
جاءت النتائج على النحو التالي:
 159مقعدا لليبراليّين ،و 119مقعدا للمحافظين
و 33مقعدا ِللكتلة الكيبيكيّة و  25مقعدا
للديمقراطيّين الجدد و مقعدان للحزب األخضر.
في هذه االنتخابات ،بدا واضحا ً ان الحزبين
الكبيرين ،الحزب الليبرالي وحزب المحافظين
قادا حملتهما االنتخابية في األيام األخيرة باتجاه
األحزاب الصغيرة ،فـ ترودو كان يدعو الناخبين
إلى عدم انتخاب أي حزب آخر ألن ذلك سيعني
فوز حزب المحافظين وهو بذلك يلمح لـلحزب
الديمقراطي الجديد ،و أوتول كان يخاطب اليمين
الكندي بأن أي تصويت لغير حزبه يعني فوز
الحزب الليبرالي ،وهو هنا يشير الى حزب
الشعب بزعامة مكسيم برنيه .ولم يفز "حزب
الشعب" بأي مقاعد لكن شعبيته ارتفعت إلى 5
بالمئة.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الرغبات
الكامنة لدى الحزبين لتحويل الساحة السياسية
الى ما يشابه الساحة السياسية لدى الجار
الكبير (الواليات المتحدة) حيث يتبادل السلطة
حزبان ال ثالث لهما يحكم أحدهما باألغلبية
التي يحصل عليها في االنتخابات مهما كانت
نسبتها ،وهذه السياسة تشير إلى عجز برامج
الحزبين الكبيرين عن التوجه إلقناع الكنديين
الذين لم يصوتوا للتوجه لصناديق االقتراع بدالً
من محاوالت تقليص دور األحزاب الصغيرة،
علما ً بأن نسبة التصويت في هذه االنتخابات
بلغت  %59أي إنها أدنى من نسبة االنتخابات
في عام  2019التي بلغت حينها  %67وأدنى
من انتخابات عام  2015التي بلغت ، %68.3
حيث بلغ عدد المنتخبين في االنتخابات األخيرة
 16مليون و  134539من بين المسجلين الذين
يحق لهم االنتخاب والذين يبلغ عددهم  27مليون
و.366297
رافقت هذه االنتخابات ظاهرة تتكرر باستمرار
هي الدعوة للتصويت اإلستراتيجي ،وقد تكون
نوايا أصحاب هذه الدعوة طيبة ولكنها تساوي
في الحقيقة بين نائب يتواجد في مجتمعه خالل
عمله النيابي وبين آخر ال يراه أبناء دائرته
إال في مواسم االنتخابات( ،الدعوة للتصويت

االستراتيجي) كما أراها شخصيا ً هي دعوة
لالنتخاب دون التفكير في شخص المرشح
في الدائرة ،وبالتالي فإن زعيم الحزب  -أي
حزب  -يصبح هو الحامل الذي يوصل نوابا ً
اليعرفون الكثير عن دوائرهم االنتخابية وال
يتواجدون مع مجتمعهم خالل فترة عملهم
البرلماني ،ولدينا في لندن اونتاريو أمثلة على
هذا .فهناك نواب سابقون ما زالوا يعيشون في
ذاكرة مجتمعاتهم في دوائرهم االنتخابية ،منهم
على سبيل المثال النواب السابقون بات أوبراين
من الحزب الليبرالي وآيرين ماتسين من الحزب
الديمقراطي الجديد .هذان النائبان كانا دائمي
التواجد مع مجتمعهم خالل عملهم النيابي ،يقابل
ذلك نواب دخلوا البرلمان وخرجوا منه دون
أن يشعر بهم أحد ،كانوا غائبين تماما خالل
عملهم البرلماني عن دوائرهم وما يجري فيها

وهناك من حصل على نتائج مبهرة من خالل
دعوات التصويت االستراتيجي وهو بعيد عن
أبناء دائرته االنتخابية خالل عمله البرلماني.
من الظواهر المؤسفة التي شهدتها الحملة
االنتخابية بعض التصرفات غير الالئقة،
كتعرض الزعيم الليبرالي جوستان ترودو الى
الرشق بالحصى خالل جولته االنتخابية في
مدينة لندن أونتاريو ،ايضا ً تعرض الالفتات
االنتخابية لبعض المرشحين إلى أعمال تخريب
واضحة ،وهذا نادرا ما كنا نراه في الحمالت
االنتخابية السابقة ،وهو يدلل على نمو التطرف
لدى أوساط ال تعجبهم العملية الديمقراطية في
كندا.
اآلن بعد أن أصبح كل شيء واضحاً ،ما الذي

رئيس الحكومة المنت َخب جوستان ترودو وزوجته صوفي غريغوار بعد إعالن فوزه بحكومة أقليّة

ضد التقليب من بين العديد من اإلجراءآت
اآلخرى لتهدئة سوق اإلسكان) ،وأكد في جوالته
االنتخابية( :سنقوم بقمع المضاربين الجشعين،
وسنقف إلى جانب العائالت التي تحاول شراء
منزلها األول) مضيفا ً (ان هذا يعني عدم وجود
المزيد من الثروة األجنبية المتوقفة في المنازل
التي يعيش فيها الناس) ،وأنه (سيجعل عملية
شراء منزل أكثر شفافية ،وال مزيد من عروض
االسعار األعمى).
حليفه المتوقع في حكومة األقلية زعيم الحزب
الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ الذي قال بعد
االنتخابات الحزب (عندما ندعم بعضنا البعض،
عندما نرفع بعضنا البعض ننهض جميعا ،وعدَ
(بزيادة ضريبة أرباح رأس المال مرة آخرى
إلى  %75لردع التقلبات في منازل المستثمرين
األجانب).
وقال خالل حملته االنتخابية (ال نريد أن
يقود النمو االقتصادي المستثمرين االثرياء
الذين يرغبون في جني األرباح من مسكنك)
أو (المسثمرين األجانب الذين يرون فرصة
لالستثمار في سوق اإلسكان الكندي مما
يؤدي إلى زيادة تكلفة اإلسكان للكنديين الذين
اليستطيعون فعل ذلك).
سينغ تعهد أيضا ً (باتخاذ إجراءات صارمة
ضد عملية التجديد ومساعدة مالية تصل الى
5000دوالر في اإليجار باإلضافة إلى فرض
ضريبة بنسبة  %20على المشترين األجانب
وعلى بيع المنازل ألفراد ليسوا مواطنيين
كنديين أو مقيميين دائمين).
فإلى أي مدى سيتمكن ترودو وحكومة األقلية
القادمة من تحقيق هذه الوعود؟ وما مدى
تأثيرها على سوق العقارات؟
هنا نذكر أن حكومة كندا هي أكبر مالك لألرض
في البالد ويمكن تطوير الكثير من األراضي
التي تملكها الحكومة لإلسكان.
في قطاع الصحة ،وعد ترودو بضخ أموال
جديدة ،وكذلك فعل رؤساء األحزاب اآلخرين.
أعتقد أن األمر يجب أال يتوقف عند تخصيص
األموال ،فالقضية بحاجة إلى مؤتمر وطني
شامل للمقاطعات لدراسة معالجة االختناقات
التي تتسبب في إرهاق مراجعي المؤسسات
الصحية.

زعيم الديمقراطيّين الجدد جاغميت سينغ وزوجته غوركيران كير سيدو

من أنشطة وفعاليات هامة.
وهنا أشير إلى أن األصوات التي حصلت عليها
النائب ليندسي ماتسين في دائرة لندن فانشا من
الحزب الديمقراطي الجديد كانت تجسيدا ً لقوة
روابطها مع أبناء مجتمعها في دائرتها االنتخابية
خالل عملها البرلماني.

سيقدمه الليبراليون في الملفات األكثر أهمية؟
اإلسكان والصحة

في خطاب الفوز عشية إعالن النتائج قال
ترودو إنه سمع بوضوح أن المواطنين "يريدون
العودة إلى األشياء التي تحبونها وأال تقلقوا بشأن
هذا الوباء أو بشأن انتخابات".
وأقر بأن الكنديين اختاروا "أعضاء البرلمان
من جميع األطياف (كي) يساندوكم في هذه
األزمة وغيرها".

عول على الكنديين لتبني
وفي الوقت نفسه ّ
في مجال اإلسكان ،كان ترودو قد تعهد لناخبيه تدابير جريئة جديدة قائال "اللحظة التي نواجهها
(بأن يجعل كل مواطن بمقدوره أن يمتلك بيتا ً تستدعي تغييرات حقيقية مهمة وقد أعطيتم هذا
وأن يكون آمنا ً فيه) ،ووعد (بفرض ضريبة البرلمان وهذه الحكومة توجها واضحا".

االختفـــاء القسـري
إن االختفاء ممارسة للتعذيب حين تقطع صلة المختطف بالعالم الخارجي،
وهـو تعذيب آخر للعـائلة التي ال تعـرف مصير رب األسرة أو ،ابنهــا ،أو مصير الشـخص المختـفي ،أو مكــان وجـوده

بوستر للفنان وليد نايف ( -كندا) تضامنا مع المختفين قسريا ومنهم توفيق التميمي
بموافقتها مع رفضها االعتراف بحرمان الشخص من حريته ،أو
إخفاء مصيره.

•د .عبد الحسين شعبــان
بعد مغادرتنا مؤتمر في القاهرة بثالثة أيام في عام  1993وصلنا
خبر اختفاء وزير الخارجية الليبي األسبق منصور الكيخيا الذي
زاد ثقالً في ملف المختفين قسرياً ،وهو ما كنت بدأت االنشغال
الدرة
به منذ مطلع الثمانينات عند اختفاء د .صفاء الحافظ وصباح ّ
وعايدة ياسين ودارا توفيق وأسعد الشبيبي ،وآخرين.
ولع ّل هذا الملف يكبر باستمرار ،فمنذ االحتالل األمريكي
للعراق عام  2003واآلالف من عوائل المختفين قسريا ً تستغيث
ولكن من دون جدوى ،بمن فيهم آالف اإليزيديين واإليزيديات،
وآخرون من الذين اختفوا على يد «داعش» بعد احتالله للموصل،
فضالً عن مفارقة الصحفي توفيق التميمي الذي حاورني على
كتابي «االختفاء القسري في القانون الدولي  -الكيخيا نموذجاً»،
وزميله الناشر مازن لطيف اللذان اختفيا قسريا ً بُعيد هبّة تشرين
عام .2019
االختفاء القسري «اصطالح» تستخدمه األمم المتحدة لوصف
حاالت االختطاف واالحتجاز واالعتقال غير المعلن عنه ،أو أي
شكل من أشكال الحرمان من الحرية من جانب جهات مجهولة،
أو غير معلومة ،سواء على أيدي موظفي الدولة ،أو أشخاص،
تتصرف بإذن من الدولة أو
أو جهات أو مجموعات من األفراد
ّ

وقد اعتمدت األمم المتحدة إعالنا ً في عام  1992أطلقت عليه
اسم «اإلعالن العالمي لحماية جميع األشخاص من االختفاء
القسري» ،وفي عام  2006تم اعتماد هذا اإلعالن .ودخلت
االتفاقية حيّز النفاذ يوم  23ديسمبر /كانون األول عام ،2010
بعد أن صادقت عليها  20دولة ويبلغ عدد الدول المنض ّمة إليها
 64دولة من بينها العراق ،في حين أن  48دولة وقّعت عليها ولم
تصدّق.
واالتفاقية تتألف من ديباجة و 45مادة مقسّمة إلى  4أجزاء،
وتخشى بعض الدول التصديق عليها لعالقة ذلك بالمساءلة ومبدأ
عدم اإلفالت من العقاب ،ال سيّما إذا ذهبت المسألة إلى المحاكم
الدولية ،سواء المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت حيّز التنفيذ في
عام  2002أو حتى محكمة العدل الدولية في الهاي التابعة لألمم
تختص بالشكاوى المدنية ،وليست لها والية جنائية.
المتحدة والتي
ّ
وتحاذر بعض الحكومات ،وال سيّما من الدول النامية والتي
فيها تجاوزات وانتهاكات تتعلّق باالختفاء القسري ،من التصديق
على االتفاقية ،ألن المادة  5تعتبر االختفاء القسري «جريمة ضدّ
اإلنسانية» ،وتذهب المادة  6لتحميل المسؤولية الجنائية لرئيس
البلد والقائد العام للقوات المسلّحة ،أو حتى أحد مرؤوسيه العاملين
تحت أمرته ورقابته ،فيما إذا ارتكبت جرائم ضدّ اإلنسانية ،حيث
يمكن مساءلة من أصدر األوامر أو قام بالتنفيذ أو تواطأ أو اشترك
في ارتكاب جريمة تح ّمله المسؤولية الجنائية ،بمعنى عدم إعفاء
أي شخص ارتكب جريمة االختفاء القسري ،سواء كان مدنيا ً أو
عسكرياً.

إن االختفاء ممارسة للتعذيب حين تقطع صلة المختطف بالعالم
الخارجي ،وهو تعذيب آخر للعائلة التي ال تعرف مصير رب
األسرة أو ،ابنها ،أو مصير الشخص المختفي ،أو مكان وجوده.
وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية انض ّمت إلى االتفاقية،
إال أنها أبدت تحفّظات على بعض موادها ،خصوصا ً المادة 42
(الفقرة-أ )-التي تتعلّق بخالف بين دولتين أو أكثر من األطراف
الموقّعة على االتفاقية بشأن تطبيقها أو تفسيرها ،فإذا لم يجدوا
طريقة لح ّل الخالف بالمفاوضات أو بالتحكيم فيمكن عرض
صة بذلك.
القضية على محكمة العدل الدولية المخت ّ
كما أن هناك تحفّظات وردت حول المادتين  31و  32الخاصتين
بتقديم الشكاوى الفردية أو شكاوى دولة ضدّ دولة.
ومثل هذه الشكاوى تنشأ حين تستنفد المحاكم الوطنية جميع
صل إلى حلول مرضية لألطراف
الوسائل ،ولكنها لم تتو ّ
المتنازعة ،فيكون من ّ
حق الشخص التوجّه إلقامة شكاوى فردية
أو من دولة على أخرى في القضاء الدولي ،بهدف مالحقة
المتورطين ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم.
ّ
وإذا ما أعلنت دولة ما انضمامها لالتفاقية فمن المفروض بعد
سنتين تقديم تقرير لألمم المتحدة بتنفيذ ما ورد في االتفاقية ،ويقدّم
التقرير للجنة األمم المتحدة المعنية بحماية جميع األشخاص من
مكونة من خبراء مستقلين على
االختفاء القسري في جنيف ،وهي ّ
أساس توزيع جغرافي عادل.
drhussainshaban21@gmail.com
•اكاديمي ومفكر عربي( من كتاب البالد)
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االنتخابات لم تنقذ العراق من الوحوش

•أ.د .سـيـّار الجميل
أوال  :طبق ٍة سياسية تستخدم االنتخابات
والديمقراطية أداة من اجل البقاء في السلطة
يقترب موعد االنتخابات العراقية في 10
الشهر المقبل (أكتوبر /تشرين األول) ،إذ ينتهي
دور الحكومة ووالية البرلمان الحالي ،وستتبدل
الوجوه حتما واألقنعة معا .وعليه ،العراقيون
منشغلون فكريا ،ومضطربون نفسيا ،ومنقسمون
كالعادة بين مؤيد لالنتخابات ومعارض لها،
وهم يعيشون حالة تهافت وفوضى منذ .2003
وتكثر التصريحات ،وتزداد المناكفات ،وترفع
الشعارات الكاذبة في خداع الناس والعالم ،كونها
حرة ونزيهة .ولكن ما سيجري هو
انتخابات ّ
العكس ،كالعادة المألوفة من هذا النظام الكسيح،
خصوصا أن ث ّمة أجندة خارجية ستفرض إرادتها
على "االنتخابات" غصبا!
وكان رئيس الوزراء الحالي ،مصطفى
الكاظمي ،الذي تولّى منصبه في مايو /أيار
مبكرة
 ،2020قد وعد بإجراء انتخابات
ّ
السترضاء المحتجّين الذين يطالبون بإصالح
قوتهم على عهده ،وسقط
البالد .ولكن ت ّم تصفية ّ
مئات القتلى وآالف الجرحى ،من دون النيْل من
جذوة الوطنيين واألحرار .وكانت االنتخابات
المب ّكرة مطلبًا رئيسيًا للمتظاهرين المناهضين
للحكومة ،والذين ّ
نظموا مظاهرات حاشدة منذ
أكتوبر /تشرين األول  ،2019وقد احتجّوا على
نقص الفرص االقتصادية والفساد المستشري،
واتّهموا الطبقة السياسية الحاكمة بالفساد وتبديد
المشرعين ثروة العراق النفطية ،وملء جيوبهم
ّ
وتبذير األموال العامة وسرقتها مع انعدام
الخدمات ،واعترضوا على هيمنة إيران على
العراق ،بواسطة مليشياتها العميلة.
ثانيا  :االنتخابات العراقية  :أداة ديماغوجية
خادعة ،وهي لم تعمل أبدا لمصلحة البالد
يدرك أغلب العراقيين ّ
أن ك ّل االنتخابات
يشوبها العنف والتزوير الفاضح ،وبقدر ما
تزداد شكواهم لمن أدخلهم النفق المظلم بإيجاد
طبقة سياسية فاسدة جدّاًّ ،
فإن صانعها يبقى
صامتاً ،وهو يدرك خطورة ما يدور ،وتعلم
أميركا كيف انهار العراق ،وانقسم كل العراقيين
خالل عهود اربعة من رؤسائها  :بوش االبن
واوباما وترامب وبايدن  ،ولكنها كانت ولم
تزل تبارك السياسات البليدة لخمسة من رؤساء
حكومات العراق .ولم يعد العراقيون يثقون
بالنظام االنتخابي ،كما ّ
أن خمسة من رؤساء
الحكومات العراقية  :إبراهيم الجعفري ونوري
المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي
وانتهاء بمصطفى الكاظمي  ..وصلوا إلى
السلطة من خالل التزوير وضمن أجندة أجنبية،
وكانت سياساتهم فاشلة ومتوحشة ومحاصصية

كاريكاتير للفنان موفق قات من اختيار المحرر
ومنزوعة الوطنية لمصلحة والءاتهم الطائفية،
وهم على رأس طبق ٍة تستخدم االنتخابات
والديمقراطية أداة ديماغوجية خادعة ،وهي لم
تعمل أبدا لمصلحة البالد ...وعبثا ً ّ
أن هناك من
يدعو إلى وجود مراقبين دوليين لضمان الشفافية
والثقة في التصويت .كما جاء في إعالن رئيس
مجلس المفوضين في المفوضيّة العليا المستقلة
لالنتخابات ،القاضي جليل عدنان خلف ،والذي
دعا يوم  29الشهر الماضي (أغسطس /آب)
أكثر من  75دولة ومنظمة دولية لمراقبة
المقرر إجراؤها في  10الشهر المقبل
االنتخابات
ّ
(أكتوبر /تشرين األول) .وكان من المؤمل أن
ينفّذ الكاظمي ما وعد به في يونيو /حزيران
 2019ردًا على المظاهرات الحاشدة المناهضة
للحكومة ،ولكن لم يصدر أيّة إجراءات تقضي
بالقضاء على الفساد ،وإرجاع الحقوق إلى أهلها.
ثالثا  :لو انسحب الصدر صدقا ً من االنتخابات
المقبلة ،سيكون نوري المالكي المستفيد األكبر
من انسحابه وتياره
بعد سبع سنوات من تركة رئاسة الوزراء ،يعتقد
نوري المالكي أن الظروف مواتية لعودته ،وتلك
لعمري كارثة حقيقية .وليس مستبعدا أن يرجع
كرة أخرى إلى الحكم تحت حراب
هذا الرجل ّ
ّ
ٍ
المليشيات والعصابات ،فهو يتمتع بنفوذ كبير،
قوة رئيسية ،على الرغم من الكوارث
ولم يزل ّ
المخزية التي ارتكبها إبّان حكمه العراق ثماني
سنوات ،وقد سم َح عام  2014لتنظيم الدولة
اإلسالمية (داعش) االستيالء على ثلث األراضي
العراقية ،ناهيكم عن إذكاء الحرب األهلية .وقد
وصفه منتقدوه بأنه "طائفي وسارق متعجرف"،
وس ّماه مؤيدوه وحلفاؤه "مختار العصر" .وكان
على يقين من فوزه بوالية ثالثة رئيسا للوزراء
عندما فاز تحالفه االنتخابي ،دولة القانون ،بـ 92
مقعدًا من  328مقعدًا في انتخابات  ،2014وتاليا
أجبرته المرجعية الشيعية العليا في النجف على
التنحي .وفي عهده الطويل ،غاصت البالد في
الفساد والمشكالت ،ففقد ورقة التوت السياسية

مع صعود منافسه الشيعي ،مقتدى الصدر،
حيث استبدل رجل الدين المؤثر رجال رئيس
الوزراء السابق برجاله في معظم مؤسّسات
الدولة الرئيسية.
ً
لو انسحب الصدر صدقا من االنتخابات
المقبلة ،سيكون نوري المالكي المستفيد األكبر
من انسحابه وتياره .ول ّما كان الصدر سريع
التقلبات ،فستبقى القوى السياسية الشيعية اليوم
منقسمة .ومذ سمع المالكي ادّعاء الصدر عادت
ّ
يخطط للفوز بوالي ٍة
آماله بالتسلط ثانية ،وبدأ
جديدة ،علما ّ
أن له تأثيره على "البيت الشيعي"،
من خالل نفوذ دولته العميقة في العراق ،والتي
تضم "عشرات المليشيات الموالية إليران"،
وهو مقتنع بأن لديه حاليًا فرصة أكبر بنيل
رئاسة الوزراء .وسيكون المستفيد األكبر من
االنتخابات ،بعون إيران له وتلميع صورته،
وإعادة تسويقه أفضل مرشح للزعامة ،والوهم
السائد بقدرته على تهدئة التوترات بين الفصائل،
ولكن على حساب إبقاء الفساد وسحق المجتمع
وتفجير الطائفية ثانية واجراء التطهير السكاني،
ومباركة نشوب حرب أهلية ،ذلك أن المطالبة
بانفصال أجزاء من العراق عن المركز في بغداد
باتت مطروحة في الموصل والبصرة.
رابعا  :ك ّل الوعود المعسولة بتشكيل حكومة
وبرلمان جديدين قادرين على إصالح أوضاع
مجرد أضغاث أحالم
البالد
ّ
ولألسف ،تعتبر كثرة من العراقيين الشيعة
المالكي الخيار األفضل لهم ،على الرغم من
طرده من السلطة طرداً ،بسبب مسؤوليته عن
انهيار أمن العراق أمام "داعش" ومجازر
خرب البالد .وقد كلفته خسارة
"سبايكر" وأنه ّ
رئاسة الوزراء األصوات والنفوذ ،وحصل على
 26مقعدًا فقط في انتخابات  ،2018أي أقل
بمقعدين من الصدر .وله خصمان شيعيان آخران
من الوزن الثقيل ،عمار الحكيم وحيدر العبادي.
ومع ذلك ،ال يثق مؤيدو الصدر والمتشدّدون
الشيعة بهما .وعليه ،من المرجّح أن األصوات
العائمة ستنتقل إلى المالكي .وكان إياد عالوي

قد أعلن انسحابه من االنتخابات ،لمعرفته
باألوضاع السياسية أكثر من غيره ،والنتائج
الكارثية التي ستلحق بالبالد ،خصوصا أن
الكاظمي أكد ،في لقائه الوفود اإلعالمية العربية
واألجنبية في  26أغسطس /آب ،أن "االنتخابات
التشريعية المقبلة ستكون مصيرية وحاسمة".
وال يعرف كاتب هذه السطور ما الذي يقصده
الكاظمي في قوله هذا .ان التزوير سيحدث ال
محالة بوجود المراقبين وسيتم التالعب لتغيير
النتائج كالعادة !
خامسا  :وأخيرا  :ان المتوحشين سيواصلون
حكم العراق ال محالة .
سيحضر مائة مراقب من األمم المتحدة و130
من االتحاد األوروبي ،لكن حضورهما ال يمنع
العراقيين من التزوير والضحك على ذقونهم
بوسائل مشيطنة ،من أجل إبقاء وجوه النظام
وتماسيحه ووحوشه .وفي هذا السياق ،قالت
السفيرة األميركية لدى األمم المتحدة ،ليندا
"نكرر مناشداتنا للحكومة
توماس غرينفيلد:
ّ
العراقية التخاذ جميع اإلجراءات لحماية فريق
مراقبة االنتخابات التابع لبعثة األمم المتحدة
لمساعدة العراق (يونامي) ومراقبي االتحاد
األوروبي والمحليين .المراقبين وجميع األفراد
اآلخرين المنتشرين في جميع أنحاء البالد لردع
تزوير االنتخابات والمساهمة في نزاهة وشفافية
العملية االنتخابية" .وقد تأسست بعثة "يونامي"
في عام  2003كي تقدم المساعدة في العملية
االنتخابية كجزء من دورها في البالد .لكنها
كما يبدو لم تؤد األمانة ،بدليل فجائع مورست
في االنتخابات السابقة .ك ّل الوعود المعسولة
بتشكيل حكومة وبرلمان جديدين قادرين على
مجرد أضغاث أحالم ،أو
إصالح أوضاع البالد
ّ
أحالم عصافير .ان المتوحشين سيواصلون حكم
العراق ال محالة .
•صحيفة العربي الجديد ويعاد نشرها على
الموقع الرسمي للدكتور سيار الجميل
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مدرسة التواصل االجتماعي لتربية األجيال!
•د .محمد سعد الـدين
مع التغيير الجذري للعالقات األسرية خالل
العقود الماضية اصبح الكثيرون ربما (وليس
النادر كما كان الحال سابقا) ممن يخرجون من
صلب اآلباء ويتربون بأحضانهم هم من ينهك
ويرهق من تعب وبذل الجهد من أجلهم بل
يصرون في أحيان كثيرة على التعامل معهم
بال رحمة او احسان.
يشتكي الكثيرون من اآلباء من هذا الزمان
وقوانينه الظالمة ويستطردون بالحديث عن
قلة الوفاء من جيل تخرج من مدرسة وسائل
التواصل االجتماعي وأخواتها يتحدثون بألم
عن فقدانهم السيطرة على تربيتهم وتوجيهم
نحو األفضل وعدم تقدير األبناء للجهد
الالمحدود المبذول من اجلهم .
ينسى اآلباء ان الزمان لم يتغير ولن يتغير

وان اغراءات الدنيا لم ولن تتوقف وان وسائل
التواصل االجتماعي كانت موجودة ولو بشكل
بدائي بالنقل المباشر والتفاخر الصريح والغيبة
والنميمة باللسان  ...وان الشئ الوحيد الذي
تغير ربما هو نوعية العالقة بين الجيلين بسبب
الرفاهية والترف الالمحدودين اللذين اصبحا
سمة العصر فأضحى ه ّم الوالدين االول هو
تهيئة كل أسباب الدالل المشروع والمبالغ
به ودفعهم بكل الوسائل المتاحة وغيرها الى
النجاح المستهدف لألبناء مهما بلغ عمر الولد
او محدودية إمكانياته بل ان ما يثير العجب
ان العطاء في كثير من األحيان يستمر
من جانب واحد حتى ولو تغيرت موازين
اإلمكانات المادية والقدرات لصالح األبناء
مما حرم االوالد بحق من تجربة ممارسة
الوفاء والعطاء المتبادل وتحمل المسؤولية

الضرورية لبناء أسرة مستقبال لتتحول العالقة
بعدها الى أثقال تزداد على كاهل الوالدين مع
الزمن بل حتى بعد تكوين االوالد لعائلة جديدة
لينتقل هم االوالد ويزداد مع انجابهم األحفاد
وتكلفة العناية بهم الجسدية وربما المادية مهما
كبر الوالدان وانحنى ظهراهما.
ال يدرك الكثيرون من اآلباء واألمهات ان كل
عطاء مبالغ الوالدهم يزيد عن حاجتهم الفعلية
قد يزيد بالقدر نفسه من الفجوة بين الجيلين
ويعيق األبناء عن أخذ دورهم الطبيعي داخل
األسرة بل بالمجتمع نفسه...وان كل عاطفة
زائدة في غير مكانها او مبالغ بها ربما تساهم
في تكوين شخصية طفيلية متواكلة تصبح ربما
عبئا كبيرا على أسرتها ومحيطها االجتماعي
ومجتمعها.

ربما ساهمت بالفعل وسائل التواصل
االجتماعي بشكل كبير في نقل عدوى التربية
االتكالية المرفهة لجيل االنترنت وكانت احد
االسباب في ظهور مجتمع مفكك عائليا مدمر
اجتماعيا رغم العالقات اإلفتراضية الواسعة
بال حدود.
سندرك ربما بعد حين ان الجوع قد يقتل
نصف المجتمع وان الحرمان قد يولد الكثير
من العقد النفسية ....ولكن الرفاهية المبالغ بها
قادرة على تدمير امم باكملها وان التعود على
النعم واإلدمان على المزيد منها دون تقديرها
ربما تكون سببا في تفكيك البنية األساسية
لألسرة وتفقد الجيل الجديد اإلحساس بالقناعة
والرغبة في إبداء الوفاء ورد الجميل.
•طبيب (من كتاب البالد) لندن أونتاريو

عن المـراحل الخمس التي يمر بهـا القـادمون الـجدد على كندا
التي أستخدمها  -هي الصبر.
حسناً ،ولكن الصبر هو إحدى السمات التي
يجب أن يتحلى بها المرء في وطنه وفي غربته
على حد سواء ،فهي التجلد وحسن االحتمال
•بلقيس دارغوث
لندن اونتــاريو -البالد وكبح النفس وغيرها من المفاهيم والمبادئ.
أما اإلجابة الثانية فكانت أكثر تشعباً :الصبر
إن تعريف كلمة الغربة هو بكل بساطة االبتعاد واالتكال على النفس والقوة .وهنا نستشف تجربة
عن الوطن للعيش في مكان آخر ،ولكن ما هو إنسانية تصارع الدنيا بمفردها وقد تعلم الدرس
الوطن؟ هل هو المكان الذي تولد فيه أم تعيش تلو اآلخر بأال يعتمد المرء على اآلخرين حتى
فيه أم تستقر فيه لفترة؟
في تأمين مستلزمات الحياة اليومية!
رغم بديهية اإلجابة عن هذا السؤال ،إال أنه اإلجابة الثالثة كانت" :أال أثق بأحد" ،وهذه
يحمل في طياته تعقيدات كثيرة ،بل أكثر مما ضريبة الثقة والعطاء وربما السذاجة ،نختبر
نتصور.
القليل من خيبات األمل الموجعة من ناس حاولنا
فالالجئ في الدول العربية  -فلسطينيا كان أم أن نجد فيهم طمأنينة األهل ووضعناهم ضمن
سوريا أم عراقيا أم سودانيا إلخ  -إذا ما ولد دائرتنا الصغيرة ،فخانوا األمانة.
خارج حدود دولته ال يحصل على جنسية الدولة أما اإلجابة الرابعة فكانت "القهوة بال أمي ال
التي يعيش عمره فيها طفالً وشابا ً وكهالً ،إذا ً طعم لها" ،وهذه الضريبة العاطفية بال منازع
فمكان الوالدة بمعناه الجغرافي إجابة غير دقيقة .لمن كان محظوظا ً وأمه ما زالت على قيد الحياة.
وماذا عن االستقرار؟ واالستقرار هنا نفسي ولعل اإلجابة الخامسة من الزميل الصحافي
وجسدي ومادي ،أضف إليها ،وعلى رأس فواز الديك كانت األكثر تذكيرا ً بواقعنا السياسي
الالئحة ،عنصر األمان .فماذا لو افتقد الوطن وظروف الحياة التي فرضت على ماليين
هذه األساسيات؟ وماذا يفعل اإلنسان إذا ما العرب الهجرة – طوعا ً أو هربا ً من الموت-
شعر بان أرض وطنه ضاقت به وعليه وذهبت فقال" :علمتني الغربة ان الوطن هو المكان الذي
خيراتها لمن ال يستحقها؟
يمكنني ان أعيش فيه بكرامة وأشعر أنني إنسان
يواجه المغترب ومن اللحظة األولى امتحانا ً له حقوق كما عليه واجبات".
قاسياً ،تحارب متعددة تلقنه درسا ً تلو اآلخر ،وشبّه الوطن الحقيقي "باألم التي تربّي وليس
وكأن الدنيا تتحداه ليعرف حدود طاقته وقوة األم التي تلد" ،وشتان ما بين الوالدة واألم!
احتماله ،ورغم ذلك ،شتان ما بين من وضّب من شهر العسل وخيبات األمل ثم زراعة
حقائبه راضيا ً ومتحمسا ً لخوض المغامرة بحثا ً الجذور
عن حياة كريمة ،وبين من أُجبر على خوض هذه تقول هذه اإلجابات في ما تقوله بأن الزمن
التجربة هربا ً من الموت.
الفاصل ما بين بداية حياة القادم الجديد إلى كندا
واندماجه فعليا ً في المجتمع طويل بالفعل ،وهي
أكمل الجملة :علمتني الغربة..
تجربة تمر بخمس مراحل على وجه التحديد،
نعددها في ما يلي:
كانت اإلجابة األولى في االستبيان  -الذي أوال ،شهر العسل أو االنبهار :وهي تلك السعادة
أجريته على إحدى منصات التواصل االجتماعي الغامرة بالوصول إلى كندا ،إذ لطالما سمع

اإلنسان ما قبلها عن جودة الحياة هنا والضمانات عدد السنين التي يمضيها هنا .قد تشكل الجنازة
األولى التي تحضرها صدمة في حد ذاتها فتشعر
العائلية والصحية والمادية إلخ.
في هذه المرحلة يشعر اإلنسان أنه في قمة بالحيرة ويبدأ التساؤل عن جدوى القرار من
الحماس واالستعداد للتعامل مع أي مشكلة جديد.
تواجهه ،بل يميل إلى مالحظة أوجه التقارب رابعاً ،االستقاللية :تشعر وأنك أخيرا ً في
وطنك الجديد ،وأنك اآلن ثنائي الثقافة .هذا
بين المجتمع الكندي وثقافته أو وطنه.
يعني أنك تفهم وتقدّر كلتا الثقافتين ،بل تفهم
ثانياً ،خيبة األمل اإلحباط والعداء :بعد مرور جيدا ً االختالفات وأوجه التشابه بينهما وميزات
فترة من الزمن ،يالحظ القادم الجديد إلى كندا وعيوب كل منهما.
بأنه غير قادر على التواصل بكفاءة في شتى أنت اآلن أقوى مما كنت عليه حتى قبل الهجرة،
المواقف ،وبأن األمور مختلفة جدا ً عندما يقارن فهي ليست خطوة سهلة على اإلطالق ،وهناك
بين البلدين .قد يواجه تحديات في أمور بسيطة العديد من التحديات للتغلب عليها والدروس
جدا ً كفتح حساب في البنك أو زيارة طبيب أو أيضاً ،وها أنت أنجزت المهمة.
خامسا ً وأخيراً ،صدمة الثقافة األولى :تمر
استئجار بيت.
األيام وتقرر زيارة بلدك األول ،وبعد احتضان
في الشهور الستة األولى ،تهيمن مشاعر األهل وشحن الطاقة بجرعة مضاعفة من الحب
مختلطة بين السعادة نتيجة األمور التي تم والحنان والوجوه التي كبرت كما وجهك ،تشعر
إنجازها وبين الصعوبات التي تواجهه في مكان فجأة بالصدمة  -لم تجد ما توقعته! ال تشعر
آخر .يمر يوم سيء ثم يوم جيد ،ثم تبدأ مشاعر بالشيء نفسه أيام الصبا ،تشعر فجأة أنك مختلف.
الشوق لألهل واألصدقاء تتسلل إلى القلب فترهق كنت تظن أن المكان بقي كما هو وتوقف
القدرة على تأسيس روابط وزرع الجذور في الزمان عند األيام الخوالي ،لكنها أبعد ما تكون
الوطن الجديد ،بل قد يجد اإلنسان حتى صعوبة عن الصورة التي في خيالك .إن إدراك مفهوم
في مغادرة فراشه صباحا ً ويجد نفسه الشعوريا ً "لقد تغيرت" أمر مثير للدهشة ،ألنك تعرف
على اتصال دائم مع أحبائه في الشق اآلخر من اآلن أكثر عن نفسك وعن الحياة وتستطيع أن
تتخذ القرار بإرادة أكثر صالبة.
الكرة األرضية!
ثالثاً ،التقبل :في هذه المرحلة ،يجد القادم الجديد وكما تجارب الحياة إلنسان لم يغادر وطنه ،فإن
نفسه أكثر ارتياحا ً في محيطه ،إذ تبدو المدينة جميع هذه المواقف تصقل الشخصية وتعرفك
مألوفة قليالً ،من العالقات االجتماعية ومجاالت أكثر على ذاتك ،وتنمي قدرتك على التعامل مع
التواصل وسهولة التنقل واالختالط وفهم النظام التوتر والتغيير ،حتى تكتشف أخيرا ً أنك كنت
العام بصورة أفضل ،وشيئا ً فشيئا ً يتالشى شعور وطن ذاتك طوال هذا الوقت ،وبأنك أصبحت
وطنا ً ألقرب الناس إليك!
الندم بقرار القدوم إلى كندا.
هنا ،يبدأ التفكير في المستقبل؛ إما الدراسة أو
االنتقال إلى البحث عن وظيفة أفضل ،وتسود
•صحافية من اسرة جريدة (البالد) لندن
إجماالً حالة من الرضا والسعادة.
اونتاريو ( مجازة في تقديم الخدمات للقادمين
عملياً ،ال يوجد خط زمني لهذه المراحل ،هي الجدد ومتطوعة في برنامج Canada
تجربة وعلى الجميع أن يعيشها مهما تفاوت ) Connects
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مليار ّ
طن من الطعام ُيهدر في العالم
أجرى اتّحاد الزراعيين اإليطاليين
أن "نحو مليار ّ
"كولديريتّي" تحليالً بيّن ّ
طن
من الغذاء يُهدَر في ك ّل عام حول العالم ،أي
ي اإلنتاج"،
ما يعادل  17في المائة من إجمال ّ
موضحا ً ّ
أن "ذلك يأتي مع تأثير مد ّمر على
البيئة والمناخ ،وكذلك على اقتصادات
جراء حالة الطوارئ
متضررة بشدّة من
ّ
ّ
المفروضة على خلفية أزمة كورونا".
ويأتي تحليل اتّحاد "كولديريتّي" استنادا ً
إلى بيانات أصدرتها األمم المتحدة بمناسبة
ق ّمة مجموعة العشرين في فلورنسا ،عاصمة
مقاطعة توسكانا في وسط إيطاليا ،علما ً ّ
أن
موضوع النفايات يمثّل إحدى القضايا الرئيسية
في الق ّمة.
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أردوغان في االمم المتحدة :

طالما استمر اضطهاد الشعب الفلسطيني فإن السالم الدائم واالستقرار في الشرق األوسط سيبقى غير ممكن
نيويورك - -أكد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان أنه “طالما استمر اضطهاد الشعب
الفلسطيني ،فإن السالم الدائم واالستقرار في
الشرق األوسط سيبقى غير ممكن”.
وأضاف ،في كلمته خالل الدورة الـ76
للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، ،
إن من أهم المشاكل التي تغذي عدم االستقرار
وتهدد السلم واألمن في منطقتنا هي الصراع

الفلسطيني -اإلسرائيلي.
وتابع“ :لهذا السبب ،فإن سياسات االحتالل
والضم واالستيطان غير القانوني يجب إنهاؤها
وفورا”.
بصورة مطلقة
ً
وقال أردوغان“ :سنواصل الوقوف في وجه
انتهاك الوضع القائم في القدس استنادًا لقرار
األمم المتحدة لعام  ،1947وضد االنتهاكات
لحرمة المسجد األقصى المبارك ،ولحقوق

الشعب الفلسطيني”.
وأكد الرئيس التركي ،وجوب إحياء عملية
السالم ورؤية حل الدولتين دون مزيد من
التأجيل.
وقال إن “إقامة دولة فلسطينية مستقلة
ومتواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس على
أساس حدود عام  ،1967يظل من بين أهدافنا
األساسية”.

وأوضح تحليل اتّحاد "كولديريتّي" ّ
أن
"المنازل الخاصة تتصدّر القائمة الخاصة
بهدر الطعام ،إذ يُرمى فيها نحو  11في المائة
من المواد الغذائية المشتراة في المتوسّط،
في حين ّ
أن المقاصف تتخلّص من خمسة في
المائة ،وتجّار التجزئة من اثنَين في المائة على
التوالي".
ولفت تحليل اتّحاد "كولديريتّي" إلى "تناقض
حقيقي عندما يف ّكر المرء في ّ
أن  2.37مليار
شخص في العالم لم يتم ّكنوا من الوصول إلى
نظام غذائي صحي في عام  ،2020″وهم "في
زيادة تُقدَّر بـ 320مليون شخص تقريبا ً في عام
واحد".
وخلص تحليل اتّحاد "كولديريتّي" إلى ّ
أن
"هذه الظاهرة تحدّد اآلثار المد ّمرة على
االقتصاد والتنمية المستدامة والبيئة كذلك،
بسبب التأثير السلبي على إنفاق الطاقة وطرق
التخلص من النفايات".
تجدر اإلشارة إلى ّ
أن ساحة سانتا كروتشي،
وسط فلورنسا ،استضافت في خالل الق ّمة
عروضا ً تشمل حيالً من شأنها أن تساعد في
التقليل من فضالت الطعام من على الموائد.
وشمل ذلك شرحا للخيارات الصحيحة التي
التسوق ،وإعداد أطباق مبتكرة
تُتّخذ في خالل
ّ
مطبوخة مباشرة من قبل محترفين مع إعادة
استخدام بقايا الطعام ،وكذلك طبخا ً مباشراً ،مع
استعادة طقوس الفلاّ حين في المنازل.
•(آكي)

 119مؤسسة أميركية ودولية تؤيد وقف تسليم أسلحة دقيقة التوجيه إلسرائيل
واشنطن -وقّعت مؤسسات ومنظمات مدنية أميركية ودولية ،على بيان
يؤكد تأييدها ودعمها ومصادقتها على مشروع تعديل قانون تفويض
الدفاع الوطني للسنة المالية  ،2022الذي قدّمه النواب في الكونغرس:
رشيدة طليب ،وألكساندريا أوكاسيا كورتيز ،ومارك بوكان ،لوقف تسليم
أسلحة دقيقة التوجيه إلى إسرائيل.
وكانت اإلدارة األميركية قد وافقت على صفقة بيع أسلحة دقيقة التوجيه
إلى إسرائيل بقيمة  735مليون دوالر في شهر أيار/مايو الماضي.
وفي تغريدة لها على صفحتها الرسمية في “تويتر” ،قالت أوكاسيا
كورتيز إن التعديل يهدف إلى وقف تسليم أسلحة أميركية دقيقة التوجيه
إلى إسرائيل ،ألن األخيرة تستخدمها في قصف المدنيين الفلسطينيين
والمباني المدنية ،كما جرى في قصف المبنى الذي يضم مكاتب
ومؤسسات إعالمية في قطاع غزة (في العدوان األخير على غزة في
أيار الماضي).
وأظهر البيان أن  119مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني أميركية ودولية
وافقت على التعديل المقترح حتى اآلن.

ومن غير المرجح أن يدخل التعديل حيز التنفيذ قريبًا ،لكن سيتم الحفاظ
عليه في لجنة قواعد مجلس النواب التي تحدد التعديالت التي يمكن
تضمينها كجزء من التعديالت على القوانين السارية.
ومن بين الموقعين على البيان :شبكة المنظمات الفلسطينية-األميركية،
وكنائس من أجل السالم في الشرق األوسط ،ولجنة خدمة األصدقاء
األميركية ،ورابطة المحامين األميركيين ،وشبكة التمكين األميركية
المسلمة ،ولجنة مناهضة التمييز العربية األميركية ،والمعهد العربي
األميركي ،وتحالف أطفال الشرق األوسط ،والشبكة العالمية لعمل
المجتمع المدني (آيكان) وغيرها.
وقانون تفويض الدفاع الوطني هو قانون فيدرالي للواليات المتحدة
األميركية ،يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع ،كما يصدر سنويًا قانون
لكل سنة مالية يشمل أحكا ًما أخرى.
•المصدر  :جريدة (القدس) الفلسطينية
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رسالة لـ”بايدن” من  400أكاديمي أمريكي من أصل إيراني“ ..حاكموا إبراهيم رئيسي”
وجه أكثر من  400أكاديمي وأخصائي إيراني
– أميركي رسالة إلى الرئيس األميركي ،جو
بايدن طالبوا من خاللها بمحاكمة الرئيس
اإليراني ،إبراهيم رئيسي على خلفية اقترافه
جرائم “ضد اإلنسانية” ،حسبما نقل موقع إيران
إنترناشونال.
وجاءت الرسالة الموجهة إلى بايدن عشية
االجتماع الـ 76للجمعية العامة لألمم المتحدة،
حيث دعا األكاديميون إلى “إجراء قوي
وفوري” من قبل الحكومة األميركية ،مؤكدين
أن “رئيسي ليس ممثال عن الشعب اإليراني”.
وشددت الرسالة أنه بحسب هذه اآلراء ووجهات
النظر ،يجب محاكمة الرئيس اإليراني إبراهيم
رئيسي أمام المحاكم الدولية لدوره األساسي في
مجزرة عام  1988كعضو في “لجنة الموت”،
وهي المجزرة التي راح ضحيتها آالف السجناء
السياسيين في إيران ،ومعظمهم من المنتمين
إلى منظمة مجاهدي خلق.
كما أشار الموقعون على الرسالة إلى “األوضاع
المتراجعة والمتدهورة سريعا للنظام” اإليراني،
ودعوا الرئيس األميركي إلى التأكيد على أن
“معارضة الشعب اإليراني لهذا النظام تجلت
في المقاطعة غير المسبوقة لالنتخابات الرئاسية
اإليرانية األخيرة التي أقيمت بشكل صوري،
كما تجلت في االحتجاجات العامة والمستمرة
للشعب اإليراني” على مدى السنوات السابقة.
وأكدوا على أن “الشعب اإليراني يريد
جمهورية ديمقراطية ،تقوم على فصل الدين
عن الحكومة ،وغير نووية” ،وأضافوا“ :من
المؤكد أن كلمات رئيس الواليات المتحدة
يجب أن تتبعها إجراءات فعالة للحكومة لمنع
انتهاكات حقوق اإلنسان وتصدير اإلرهاب من

قبل هذا النظام في المنطقة وخارجها”.
وجاء في الرسالة أيضا“ :نتوقع من حكومتكم
أن تقود تحقيقا دوليا في األمم المتحدة لمحاكمة
رئيسي على اقترافه جرائم ضد اإلنسانية .هذه
خطوة مهمة للواليات المتحدة لجعل حقوق
اإلنسان والديمقراطية عنصرا مركزيا في
سياستها تجاه إيران”.
من جهته ،قال كاظم كازرونيان،
أحد معدي الرسالة ومنسق
لجنة الطوارئ لألخصائيين
اإليرانيين في مجال السياسة
اإليرانية“ :بصفتنا علماء
وأخصائيين إيرانيين –
أميركيين فنحن قلقون للغاية
بشأن معاناة الشعب اإليراني
في ظل النظام الوحشي في
إيران ،كما نشعر بالغضب من أن
إبراهيم رئيسي ،الذي كان مسؤولاً
عن سجن وتعذيب وإعدام أكثر من
 30ألف سجين سياسي بشكل
غير قانوني في عام 1988
واآلالف من األشخاص
بعد تلك السنة حتى اآلن،
يمتثل أمام األمم المتحدة
بينما يتم رفضه تماما من
قبل الشعب اإليراني”.

بالنضال الدؤوب من أجل الحرية التي قام
بها الشعب اإليراني ،وتبني سياسات تقف إلى
جانب الشعب اإليراني ومطالبه المحقة في
إنشاء جمهورية حرة وديمقراطية تقوم على
فصل الدين عن الدولة ،وهو ما يصب في
مصلحة الدول األخرى في المنطقة”.

كما أكدت جيال
أحد
عندليب،
مديري تكنولوجيا
“نحث
المعلومات:
بايدن وحكومة الواليات
المتحدة على االعتراف

لندن –كشف كتاب “بيريل”
(خطر) للكاتبين بوب وودوارد،
وروبرت كوستا ،والذي نشر موقع
“بيزنس انسايدر” أجزا ًء منه ،أن
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
وصف صهره جاريد كوشنر بأنه
أكثر والء إلسرائيل من وطنه.

“الوالء المزدوج” للقول ولو
بالمزاح ،إن اليهود األمريكيين
أكثر والء إلسرائيل من الواليات
المتحدة ،وهي تهمة كانت تستخدم
لعدة قرون لمضايقة الشعب
اليهودي وتهميشه واضطهاده”.
ويذكر الكتاب أنه “في أبريل/

ويشير الكتاب إلى أنه استهدف
ترامب “خالل اجتماع في البيت
األبيض صهره جاريد كوشنر
بتصريحات عنصرية تشير إلى
أنه (كوشنر) أكثر والء إلسرائيل
من وطنه (أمريكا) ،واستخدم
تعبيرا معاديا للسامية” .وحسب
الموقع“ :لم تكن تلك المرة
الوحيدة ،ففي اجتماع آخر قال
ترامب مازحاً :كما تعلمون فإن
جاريد كوشنر ،الذي نشأ في أسرة
يهودية أرثوذكسية ،هو أكثر والء
إلسرائيل منه للواليات المتحدة”.
وينقل الكتاب عن رابطة مكافحة
التشهير في الواليات المتحدة
أن “ترامب استخدم مرارا فكرة

نيسان  2019خاطب ترامب
جمهورا ً من األمريكيين اليهود
قائالً إن بنيامين نتنياهو هو رئيس
وزرائكم ،وفي أغسطس /آب

ويتابع“ :كما واجه الرئيس
السابق (ترامب) انتقادات في

سبتمبر /أيلول  2020بعد أن
أشار إلى إسرائيل بـ”دولتكم”،
في مؤتمر عبر الهاتف مع قادة
يهود أمريكيين ،وفي الشهر نفسه

يهدد بمنع المسلمين من تسمية أبنائهم محمد

كما أشار علي بارسا،
أستاذ التاريخ في جامعة
كاليفورنيا
والية
– فوليرتون ،إلى
الحالية
المحاكمة
لحميد نوري ،نائب
المدعي
مساعد
اإليراني
العام
بسجن كوهردشت في
الثمانينيات وعضو “لجنة
الموت” ،التي تقام في
السويد ،بتهمة ارتكاب
جرائم ضد اإلنسانية،
وقال إن “السماح
لرئيسي بإلقاء كلمة
أمام الجمعية العامة
لألمم المتحدة إهانة
وخاصة
لإلنسانية،
الضحايا،
لعائالت
وكذلك للقيم التي
عليها
تأسست
الواليات المتحدة”.

وقال زمور ،خالل مقابلة  ،إنه تسارعت
حملة االنتخابات الرئاسية الفرنسية ،وإنه
سيحظر على المسلمين في فرنسا إطالق اسم
(محمد) على أبنائهم ،في حالة وصوله إلى
منصب رئيس الجمهورية.

•المصدر  :صوت
بيروت انترناشونال

علما ً أنه لم يترشح بعد رسميا ً لالنتخابات
الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل/نيسان
.2022

ترامب يعتبر أن والء صهره جاريد كوشنر إلسرائيل أقوى من والئه لوطنه
 ،2019قال إن اليهود األمريكيين
الذين يصوتون للديمقراطيين
يظهرون إما نقصا تاما في المعرفة
أو عدم والء كبير”.

الصحافي اليميني إريك زمور
المرشح المحتمل للرئاسة الفرنسية

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”
أن ترامب بعد مكالمة هاتفية مع
نواب يهود قال إن اليهود يلتزمون
ببعضهم البعض وال يفعلون شيئا
إال ألنفسهم”.
واستذكر الكتاب أن “أنصار
ترامب استخدموا بشكل متكرر
مشاعر معادية للسامية” ،موضحا
أن من “بين حشد الموالين له
الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في
 6يناير/كانون الثاني الماضي كان
رجل يرتدي قميصا نازيا عليه
شارة كامب أوشفيتز”.
وأشار الكتاب في المقابل إلى أن
“الرئيس السابق كان قد وقع في
كانون األول /ديسمبر ،2019
على أمر تنفيذي ضد معاداة
السامية في الكليات الجامعية،
وهو قرار قال معارضوه إنه خنق
لحرية التعبير”.
•(القدس العربي)

أثارت تصريحات للكاتب السياسي
والصحافي اليميني إريك زمور جدال في
فرنسا وذلك على خلفية تزايد التهديدات من
تيارات اليمين المتطرف للمسلمين المرتبطة
باالنتخابات الرئاسية.

كما أوضح زمور أن من بين اإلجراءات
التي سيتخذها في حالة انتخابه رئيسا ً لفرنسا،
وضع قواعد لألسماء التي تطلق على أطفال
المسلمين.
وأضاف“ :سنطلب من المسلمين قصر
دينهم على العقيدة والممارسة وليس تطبيق
قوانينهم” ،مهددا ً بالتعامل مع المسلمين “كما
تعاملت الثورة الفرنسية ونابليون (بونابرت)
مع اليهود”.وأضاف“ :سأعيد العمل بقانون
( 1803القانون المدني للجمهورية الفرنسية
قبل تعديله) حيث يحظر على أي فرنسي
تسمية ابنه محمد”.
وزمور كاتب مثير للجدل ومعروف بآرائه
وطروحاته العنصرية والمعادية للمهاجرين.
على الرغم من أنه لم يعلن ترشحه بعد رسميا ً
لهذه االنتخابات ،فإن أحزابا ً كثيرة ،خصوصا ً
المحسوبة على اليمين المتطرف ،واليمين
الفرنسي الممثل بحزب الجمهوريين ،أخذت
هذا الطرح على محمل الجد ،حتى أصبح
حديثا ً سياسيا َ يومياً.
•القدس العربي
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شباب السودان يمهل وال يهمل!..

•د .الشفيع خضر سعيد
منذ انتصارها المبهر في  30يونيو/حزيران  2019والثورة
السودانية تواجه الفخاخ المنصوبة لزرع الفتنة بين قوها وبين
مكونات قيادات الفترة اإلنتقالية ،تمهيدا لتفجير الثورة من داخلها
واإلنقضاض عليها .واليوم ،تعدى الخطر على الثورة مرحلة
الكمون إلى مرحلة الهجوم ،مستفيدا من حالة التشظي واإلنقسام
وسط قوى الثورة ،المدنية منها والمسلحة ،وما نشهده من تراشق
وخالفات بينها وصلت حد التشكيك والتخوين ،لم يكبحها أو يمنعها
الوضع المعقد لمسار الثورة والذي يتطلب تكاتف وتوحد الجميع
أكثر من أي وقت آخر ،ولم تعدها إلى رشدها نداءات أرواح
الشهداء أن نحافظ على ما نصرته وروته بدمائها وأرواحها ،وأن
الخائن الحقيقي ،هو من ال يأبه لهذا الوضع المعقد لمسار الثورة،
وال للمنعطف الخطير الذي تمر به البالد ،ويصم أذنيه عن نداءات
الشهداء ،وهو ال يدري ،أو يدري وال يهتم ،أنه بهذا المسلك يفتح
أوسع األبواب ألعداء الثورة.
وكما رددنا كثيرا ،ولن نمل التكرار ،صحيح ظلت النخب
السودانية منذ فجر االستقالل ،وألسباب سياسية واجتماعية
وتاريخية وجهوية ،تتخاصم وتتصارع حقبا طويلة ،لكن ،آن
اآلن أوان أن ترتقي إلى مستوى ومصاف وروح ثورة ديسمبر/
كانون األول العظيمة ،وأن تقتنع بأن خطرا داهما يتهددها جميعا
ويجعل الوطن كله في مهب الريح ،وأن ما يجمعها ،في الحد
األدنى الضروري للحياة ،أقوى مما يفرقها ،وأنه آن األوان لكيما
تلتقي بجدية واخالص لصياغة واقع جديد في السودان ،فتحت
أبوابه ثورتنا المجيدة ،واقع يحقق أحالمنا جميعا في كسر الحلقة
الشريرة واستدامة الحرية والديمقراطية والسالم والعدالة ،إنصافا
لشعبنا الذي ظل صابرا لعقود من الزمن ولم يحصد سوى الريح.
وأعتقد أن نخبنا السياسية ،مدنية أو مسلحة ،لن تفوتها ،أو هكذا
آمل ،حقيقة أن الذي إنطلق في ديسمبر/كانون األول ،2018
هو ثورة كاملة الدسم ،بكل ما يحمل هذا التعبير من معان .ثورة
حظيت بإجماع شعبي ،ربما األول من نوعه في تاريخ السودان
المستقل ،وليس واردا أن تُحسب لهذه الجهة أو تلك ،ثورة يمكن
أن تتعدد مراحلها ،وتعترضها صعاب وعرة وإنتكاسات مؤقتة،
ولكنها ستواصل سيرها إلى األمام ،ثورة فجرها شباب السودان
بكل طوائفهم ومدارسهم وتياراتهم ،بعضهم يالمس السياسة بشكل
مباشر أو غير مباشر ولكن األغلبية لم تقترب منها ،تنادوا من كل
فج عميق مطالبين بالتغيير ألجل تحقيق ذات الهدف في الحرية
والسالم والعدالة والعيش والكرامة .هوالء الشباب ،بزحفهم
المقدس في شوارع السودان ،وبهتافهم الموحد المليء بالقيم
اإلنسانية الخالدة ،تخطوا وصفات الثنائيات الكالسيكية ،من نوع
يمين ويسار ،أو رجعي وتقدمي ،أو علماني وديني ،وغيرها،
ليؤكدوا تمددهم ليضم كل الشرائح السياسية واالجتماعية والثقافية

والدينية وحركة المجموعات اإلثنية والقومية…الخ ،وليحافظوا
على جذوة الثورة متقدة ،وعلى تجلياتها في وعيهم الثوري
وصمودهم وثقتهم في نفسهم ،وإستعدادهم إلشعال الشوارع
مواكبا وهتافا وحماية للثورة بالروح والدم ،وإللحاق شر هزيمة
بأي تطاول مضاد أو مخططات إنقالبية تتربص بالثورة ،وتسعى
إلختطاف األمل وقتله .فشباب السودان فعال يمهل ،ولكنه ال يهمل
وال تتمكن منه الالمباالة.
الممارسة الديمقراطية بصيغتها الليبرالية ،ترتكز على مبدأ
التنافس الحر في ظل وعي متقدم بالحقوق والواجبات ،وفي أجواء
مشبعة بالشفافية
إن الهدف األساسي والعنوان الرئيس لثورة السودان هو كسر
الحلقة الشريرة وإيقاف دورانها ما بين اإلنقالبات العسكرية التي
تطيح بديمقراطيات هشة ضعيفة ،وإنتفاضات تطيح بنظم تلك
اإلنقالبات التي كانت تتوهم القوة والمنعة واالستدامة ،وهي أبعد
من ذلك تماما ،وأقرب إلى مراكمة البؤس واألزمات .ومن هنا
يأتي الحديث عن أهمية الفترة اإلنتقالية لكسر الحلقة الشريرة،
وفق برامج وآليات من بينها المفوضيات ،وخاصة مفوضية
صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري ومفوضية االنتخابات .وفي
هذا السياق ،ومواصلة لحديثنا عن مفوضية االنتخابات بحثا عن
أي الصيغ الديمقراطية والنظم االنتخابية األكثر مالءمة لواقع
بالدنا ،نقرأ في كتاب التاريخ أن إنتصار الثورة البرجوازية ،ومن
ثم إنطالقة الثورة الصناعية في غرب العالم ،كلل بالنجاح مسيرة
البشرية التي ظلت تعاني أشد المعانات منذ العصور المظلمة،
عصور العبودية واالقطاع وسيطرة الكهنوت ،ولمئات السنين،
حتى توصلت إلى ترسيخ مفاهيم الليبرالية وإكساب الديمقراطية
جوهرها ومضمونها ،كقيمه مطلقة وعالمية .ونضيف هنا ،أن
الممارسة الديمقراطية بصيغتها الليبرالية ،ترتكز على مبدأ

التنافس الحر في ظل وعي متقدم بالحقوق والواجبات ،وفي أجواء
مشبعة بالشفافية ومسلطة عليها عين الرقابة والمساءلة والمحاسبة
وحكم القانون.
هذه المبادئ واألجواء وفرها إنتصار الثورة البرجوازية في
الغرب ،عندما حسمت ،إلى حد كبير ،كوابح ومخلفات ما قبل الثورة
البرجوازية ،بما في ذلك قضايا التوتر والتنازع العرقي والطائفي
وعالقة الدين بالسياسة ،مثلما حسمت قضايا الهوية وبناء الدولة
القومية ،ثم استعانت بسيطرة آلة نفوذها االقتصادي لتنعم هي
بالسيطرة السياسية في ظل ممارسة ديمقراطية ،يقدمها منظروها
على أنها القمة ،أو «نهاية التاريخ» .نحن نقر بأن الديمقراطية
وفق الصيغة الليبرالية هي النموذج المبهر حتى اآلن ،لكننا ال
نوافق على أنها القمة والشكل األرقى للممارسة السياسية ،أو أنها
نهاية التاريخ .فمع التطورات الحادثة في النظام الرأسمالي ،ووفق
ما نشهده اليوم من تصدعات وشقوق في بنية الممارسة السياسية
في البلدان الغربية ،ظهرت محدودية وتشوهات النموذج الليبرالي
للممارسة الديمقراطية ،إذ ليس كافيا إن تقتصر الديمقراطية عند
حدود السماح للجماهير بالتعبير عن رأيها فقط دون المشاركة
الفعلية في إتخاذ القرار ،غزو العراق نموذجا! .لكن ،ورغم
هذه التشوهات والمحدودية ،فإن الديمقراطية الليبرالية لم تستنفد
أغراضها بعد ،وليس المطلوب من أي شكل جديد أن ينسخها
ويلغيها ،وإنما ينفيها جدليا .بمعنى اإلحتفاظ بتلك المبادئ والقيم
التي أرستها الليبرالية ورسختها في شكل حقوق وحريات وسيادة
حكم القانون والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة…
الخ ،وفي نفس الوقت نفي زيف الممارسة ،مثلما هو الحال في
بلداننا ،ونفي قصورها عن ترجمة طموحات الناس إلى واقع
حقيقي .ونواصل البحث عن مالمح هذا الشكل الجديد.
•كاتب سوداني (القدس العربي)
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من حكومة "تزوير الثورة" إلى حكومة "الثورة المضادة"
توقفت أميركا عن االعتراض على نفوذ "حزب اهلل" في السلطة

•رفيق خوري
الطريق إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كان
طويالً ودائرياً 13 .شهرا ً من الجدل والدوران
حول مادة واضحة في الدستور ،وثالثة رؤساء
مكلفين اعتذر منهم اثنان للعودة إلى نقطة البداية:
تعويم التركيبة السياسية التي قادت لبنان إلى
االنهيار .خريف  2019كان المناخ في البلد
مناخ "ثورة" شعبية سلمية من أجل التغيير.
التظاهرات تمأل الشوارع والساحات تحت شعار:
"كلن يعني كلن" .رئيس الحكومة سعد الحريري
يستقيل .التركيبة السياسية تتوارى خوفا ً من
غضب الناس .وبعض أركان المافيا السياسية
والمالية والميليشياوية الحاكمة والمتحكمة يرسل
"بلطجية" لالعتداء على المتظاهرين وإحراق
الخيم التي تقام فيها المحاضرات ،لكن الحيلة في
االلتفاف على مطالب التغيير واحتواء الغضب
كانت التراجع التكتيكي وتأليف حكومة "تزوير
الثورة" برئاسة البروفيسور حسان دياب.
يوم  4أغسطس (آب)  2020حدث االنفجار
الرهيب الذي دمر مرفأ بيروت وأجزاء من
المدينة بأكبر قوة غير نووية ،عبر اشتعال
ّ
المخزنة في العنبر  12منذ
نيترات األمونيوم
سنوات ألسباب مريبة .دياب استقال .لم يجرؤ
أي رئيس من الذين تسلموا تقارير عن خطورة
النيترات من دون فعل شيء على معاينة الخراب

ومواساة الناس المنكوبة .الرجل الذي جاء كان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،وبدا كأنه
البديل من الرئيس اللبناني .ماكرون جمع
الزعماء السياسيين في السفارة الفرنسية ،وقدم
لهم برنامجا ً لإلنقاذ وافقوا على معظم بنوده،
وطلب منهم "االستراحة المؤقتة" من السلطة
وتأليف "حكومة مهمة" من اختصاصيين
مستقلين لبدء مسار اإلنقاذ.
لكن التركيبة السياسية التي تذل شعبها خدعت
ماكرون .تراجعت عن االلتزامات اإلصالحية.
دفعت البلد إلى أعمق هاوية من األزمات
السياسية واالقتصادية والمالية واالجتماعية،
وقادته بعيون مفتوحة إلى "جهنم" باعتراف
رئيس الجمهورية .امتنعت عن دخول الباب
العربي والدولي المفتوح لإلنقاذ ،ألن شرط
الدخول هو التوقف عن السطو على المال العام
والخاص وبدء اإلصالحات .ورفضت اإلصغاء
إلى كل ما سمعته من مناشدات عربية ودولية كما
إلى صراخ الناس .وحين أعيد لبنان إلى العصر
الحجري صار المطلب الداخلي والخارجي هو
تأليف حكومة ،أي حكومة.
وهكذا توقفت أميركا عن االعتراض على نفوذ
"حزب الله" في السلطة .ودفعتها أزمة الكهرباء
إلى أن تضع على الرف "قانون قيصر" الذي
يفرض عقوبات على سوريا ومن يتعامل معها،
بحيث تحدثت مع مصر واألردن وأعادت
إحياء "الخط الرباعي العربي" الذي ينقل الغاز
المصري والكهرباء األردنية إلى سوريا ولبنان.
أما فرنسا ،فإنها استمرت منذ البدء في الحوار
مع "حزب الله" وإيران ،وحذفت من البرنامج
اإلنقاذي موضوع االنتخابات النيابية المبكرة
بسبب اعتراض "الحزب" عليه .وشيئا ً فشيئا ً
بدأت تتخلى عن حكومة "المستقلين" .ولم يكن

أمرا ً قليل الدالالت أن يرتبط تأليف الحكومة،
إلى جانب أمور أخرى ،باالتصال الهاتفي بين
ماكرون والرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي،
الذي تحدث عن تأليف حكومة للبنان بالتفاهم بين
فرنسا وإيران و"حزب الله".
أية حكومة؟ حكومة "تكريس المافيا" .حكومة
"الثورة المضادة" .حكومة العودة المباشرة
للتركيبة السياسية الفاسدة إلى واجهة السلطة.
حكومة المحاصصة المكشوفة "على السكين يا
بطيخ" بين أمراء الطوائف .حكومة "الخليلين"
وهما علي حسن خليل معاون الرئيس نبيه
بري وحسين خليل معاون السيد حسن نصر
الله ،حكومة "الصهرين" ،وهما جبران باسيل
صهر الرئيس ميشال عون ،ومصطفى الصلح
صهر طه شقيق الرئيس نجيب ميقاتي .وال
يبدل في األمر كون التمثيل غير مباشر فيها،
ووجود أسماء محترمة بين الوزراء .فكل وزير
مرتبط بزعيم بحيث طارت "االستقاللية".
وحتى أصحاب االختصاص ،فإن معظمهم تولى
حقائب ال عالقة لها باختصاصه ،ألن ما يفرض
"إسقاط األسماء على الحقائب" بحسب لغة
السلطة الشائعة ،هو الحقائب المخصصة للزعيم
ومذهب الوزير.
وما أكثر آباء الحكومة بصرف النظر عمن
هو الفعلي .وما أفظع حسابات الربح والخسارة
بين الزعامات في بلد مفلس .ومع ذلك ،فإن
علينا التمسك بالرجاء واألمل في أن تفعل هذه
الحكومة األمور والخدمات الملحة التي تفعلها
البلديات .والباقي رهان على خيار التغيير الذي
صار قدرا ً ال مهرب منه ،وسط تراكم األسباب
التي تقود إلى تجدد "الثورة".
•صحفي لبناني مخضرم (اندابندت عربية)

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يترأس مجلس الوزراء في العاصمة بيروت (أ ف ب)
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عن التطبيع والكرد وحسرة القائد األمريكي

•هيفــاء زنكنة

عقد في مدينة أربيل ،عاصمة إقليم كردستان
ُ
العراق ،يوم الجمعة  24أيلول  /سبتمبر،
مؤتمر بعنوان «السالم واالسترداد» .حضر
المؤتمر الذي نظمه مركز يدعى « اتصاالت
السالم األمريكي» عدد من عراقيين تم وصفهم
بأنهم « شيوخ عشائر وكتاب ومثففون».
تزامن عقد المؤتمر الداعي إلى اعتراف
العراق بكيان االستيطان الصهيوني
مع الذكرى السنوية األولى لـ ( إتفاقات
إبراهيم) التي أبرمتها اإلمارات والبحرين
والمغرب والسودان ،بمباركة الرئيس
األمريكي السابق دونالد ترامب .وتواصل
الواليات المتحدة برئاسة الديمقراطي جو
بايدن سياسة الجمهوري ترامب الداعمة
لالحتالل الصهيوني على حساب إبادة الشعب
الفلسطيني.
حيث أكد وزير الخارجية األمريكية أنتوني
بلينكن ،يوم الجمعة ،في أجتماعه مع وزراء
خارجية دول « إتفاق إبراهيم» الدعم األمريكي
المستمر لالحتالل من خاللهم.
وإذ يتغنى بلينكن بفائدة االتفاقات لشعوب
المنطقة ،فإنه الينسى تهديد الحكام بنعومة
شرطي العالم بأنه» من مصلحة دول المنطقة
والعالم أن يتم التعامل مع إسرائيل كسائر
الدول» .ال غرابة ،إذن ،أن ينعقد ،في اليوم،
نفسه ،مؤتمر يدعو بلسان متحدثته الرئيسية
المدعوة سحر الطائي « البد للعراق اليوم أن
يغير سياسته .بات أمرا ضروريا والبد منه
االعتراف بإسرائيل كدولة صديقة».
تدل التقارير ألتي نُشرت عن المؤتمر وأشرطة
الفيديو ،باالضافة إلى خطب المتحدثين ،إلى
أن الحاضرين الذين تفادوا إظهار وجوههم
أمام الكاميرا ،ال يمثلون ،كما ادعى منظمو
المؤتمر ،الشرائح المجتمعية والدينية أو
المراكز أو المنظمات ،أو العشائر العراقية،
التي يدّعي منظم المؤتمر انهم يمثلونها .فالسيدة
سحر الطائي القائلة « ال يحق ألي قوة ،سواء
كانت محلية أم خارجية ،أن تمنعنا من إطالق
مثل هذا النداء» والتي تم تقديمها وكأنها ناطقة
رسمية بإسم وزارة الثقافة ،مثال ،دفعت وزارة
الثقافة إلى إصدار بيان تكذيب سريع نفت فيه
«صلتها بالتصريحات ألتي صدرت عن إحدى
عي شَغ ِلها لمنصب في وزارة
الموظفات تد ِ ّ
الثقافة».
وأوضحت الوزارة إنها « ترفض انعقاد
مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل على أرض أربيل
ٍ
في كردستان العراق ،معتبرة أن انعقاد هذا
المؤتمر سابقةٌ خطيرة ٌ تتعدى على الدستور

وتمس كرامة القضية االستراتيجي ،فان النتيجة جاءت معاكسة
ورأي الشعب العراقي،
ّ
الفلسطينية وحقوق شعبها ،وهو ما اليرضى تماما لما كان متوقعا من قبل المنظمين ،حيث
به العراقيون حكومةً وشعباً ،مؤكدة وقوفها استردت القضية الفلسطينية أولويتها ،بقوة
المنيع مع أبناء الشعب الفلسطيني وقضيته األرادة الشعبية وعمق العالقة بين الشعبين
الفلسطيني والعراقي ،خالفا لعنوان « السالم
العادلة «.
واالسترداد».
أكد البيان موقف الشعب العراقي ،التاريخي
والحاضر ،ألذي يرى في فلسطين قضيته كما كانت النتيجة ،إفراغ المؤتمر من هدفه،
العادلة ،التي ال تسقط بالتقادم .وأن فلسطين بفضل المتحدثين ،أنفسهم ،حين فشلوا في تقديم
هي البوصلة األخالقية باألضافة الى القانونية خطاب موحد يتماشى مع سياسة المركز الذي
الدولية واألنسانية .وسارعت ،عديد الجهات تكفل بدعوتهم ودفع إجورهم .إذ إختلط ،في
الشعبية ،والمسؤولين الحكوميين ،وحتى قيادة خطبهم الركيكة ،التأجيج الطائفي ( بين السنة
والشيعة) وأهمية الفيدرالية وتقسيم العراق،
الجيش ،إلى إستنكار إنعقاد المؤتمر.
والخلط ما بين الدين اليهودي والصهيونية،
وهو موقف جماعي غاضب ،قلما توصل اليه ومهاجمة إيران إلى حد تناسوا فيه ،أحيانا،
العراقيون حول قضية ما ،منذ غزو العراق ،التركيز على «السالم اإلسرائيلي».
بقيادة أمريكا ،في  ،2003ومأسسة محاصصة
الطائفية والعرقية .وجاء موقف حكومة إقليم « السالم» الذي بات مفردة كريهة
كردستان التي إدّعت أن االجتماع تم دون لحدة تناقضه مع واقع االحتالل ،وسياسة
علمها وموافقتها ومشاركتها ،مثيرا للتهكم ،االستيطان ،والتمييز العنصري ،ومنع حق
فالمعروف للجميع أن أي إجتماع ،مهما كان العودة ألهل البلد الشرعيين .وهو واقع رافق
حجمه ،ال يتم بدون موافقة الجهات األمنية ،الكيان الصهيوني منذ لحظات تأسيسه األولى
فكيف إذا كان مؤتمرا كهذا ،وهو يتماشى وأصاب رشاشه العراقيين كما الفلسطينيين.
مع موقف قادة اإلقليم من الكيان الصهيوني ففي لقاء بين رئيس أركان جيش الدفاع
وزياراتهم وحجم توسع المصالح اإلسرائيلية اإلسرائيلي يغئيل يادين والقيادة العليا للجيش
اإلسرائيلي ،عام  ،1950كما جاء في كتاب
المؤيدة ألنفصال اإلقليم عن العراق.
«عزيزتي فلسطين» لشاي هازكاني ،أعرب
تزامن عقد المؤتمر الداعي إلى إعتراف يادين عن قلقه من أن معظم الجنود اليهود
العراق بكيان االستيطان الصهيوني مع الذين كانوا مهاجرين حديثًا من العراق،
الذكرى السنوية األولى لـ ( إتفاقات إبراهيم) لم يُظهروا مستوى العداء الذي توقعه تجاه
مع هذا ،إذا كان الغرض من إقامة المؤتمر ،العرب .وحث االجتماع قائال« :علينا أن نحفز
كما يبدو ،هو جس نبض الحكومة العراقية ،مشاعر الكراهية ضد العراقي العربي حتى
بناء على االرتباط بأمريكا ،وفق إتفاقية االطار في أوقات السالم .ليس لدينا أوقات سالم .بل

وعلينا تشجيع روح االنتقام ضد العراقيين».
ّ
نظم مؤتمر أربيل المدعو جوزيف براود،
رئيس مركز « إتصاالت السالم األمريكي»
في نيويورك ،الذي « ّ
طور لغته العربية خالل
عمله مدة سبع سنوات في اإلذاعة الوطنية
المغربية وتعلم الفارسية كطالب دراسات عليا
في جامعة طهران» ويهدف في نشاطاته مع
آخرين ،بينهم صحافية لبنانية ومغن تونسي،
وناشط مدني عراقي كردي ،على مكافحة
«معاداة السامية» وعلى تطوير «استراتيجية
حول كيفية دحر أجيال من الرسائل المعادية
للسامية والرفض في وسائل اإلعالم والمساجد
والمدارس العربية» حسب كتاب لبراود.
وقد حاول براود ،عبثا ،والحق يقال ،تلميع
صور المساهمين من العراقيين وإضفاء أهمية
كبيرة على مراكزهم ودورهم ،أثناء مقابالته
مع أجهزة األعالم ،تبريرا اللتقاطه إياهم ،إال
أن تخبطهم في إيصال دعوته الى العراقيين
لتشجيع التطبيع مع الكيان الصهيوني ،ال
بد وأن ذ ّكره بما قاله قائد إحدى فرق جيش
االحتالل األمريكي ،عام  ،2006حين سأله
صحافي عن فشل القوات األمريكية ،بالقضاء
على «المتمردين العراقيين» على الرغم من
التفوق العسكري األمريكي وتجنيد عمالء
عراقيين ،فأجابه القائد متحسرا « :المشكلة هي
أن أفضل الناس يقاتلون في الجانب اآلخر».
•كاتبة وصحفية وناشطة عراقية تقيم
في بريطانيا
•تكـتب اسبوعيــا في جـريدة (القدس
العربي)
•(من كتاب شبكة البالد)
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شخصيات صنعت االحداث

عبد الحميد شومان ..من العمل في محاجر القرية الى بائع ّ
متجول في نيويورك إلى مالك بنك وداعم للثقافة
تواصل مؤسسة الدراسات الفلسطينية من
خالل مبادرة “مسرد” استذكار شخصيات
فلسطينية تركت بصماتها في مسيرة الشعب
الفلسطيني وهذه المرة توقفت عند المحسن
الراحل عبد الحميد شومان.
وحسب “مسرد” هاجر عبد الحميد شومان
في سنة  1911إلى الواليات المتحدة
األمريكية ،حيث بدأ يعمل بائعا ً متجوالً،
طوره إلى
ثم افتتح محالً تجاريا ً صغيرا ً ّ
مصنع لأللبسة الجاهزة ،يحمل اسمه ،في
مدينة نيويورك .وقام خالل سنوات إقامته
في الواليات المتحدة األمريكية بنشاطات
اجتماعية وخيرية وصحافية عديدة ،فاشترى
أرضا ً لتكون مقبرة للمسلمين في نيويورك،
وقدم تسهيالت ومساعدات للطالب العرب،
ودعم الصحف التي تصدر باللغة العربية ،كما
أصدر جريدة عربية باسم “الدبور” ،ونشط في
جمع وإرسال تبرعات لدعم نضال الحركتين
الوطنيتين في ك ٍل من فلسطين وسوريا.

لمعظم أعضاء حزب االستقالل قبل إنشائه في
سنة  ،1932ويكاد أن يكون من أركانه لوال
أنه أراد أن يبتعد عن النشاط الحزبي المباشر
كي يتفرغ إلدارة البنك الذي أنشأه .شارك ،إلى
جانب عوني عبد الهادي ومحمد عزة دروزة

القدس في  7أيار /مايو  ،1936وقرر اإلعالن في إنشاء فروع له في عدّة أقطار عربية
عن عدم دفع الضرائب إلى أن تغيّر الحكومة وأجنبية بحيث غدا اليوم المؤسسة المالية
البريطانية سياستها المحابية للصهيونية.
الفلسطينية األهم على نطاق عالمي.
وانتخب عضوا ً في “لجنة التموين
والمقاطعة” التي تش ّكلت لمساعدة المتضررين
*وصية شومان
سسة،
أوصى عبد الحميد شومان بإنشاء مؤ ً
بعد وفاته ،تعنى بالشأن الثقافي وتسهم في
تمويل األبحاث والدراسات العلمية والفكرية
والطبية والتكنولوجية إلفادة األقطار العربيًة
كافة .وقد أنشئت “مؤسسة عبد الحميد شومان”
بالفعل سنة  1978في ع ّمان بمبادرة من ابنه
عبد المجيد ،ومن أهم دوائرها :منتدى عبد
الحميد شومان الثقافي؛ المكتبة العامة ونظام
المعلومات؛ مكتبة األطفال؛ دارة الفنون.
وكان عبد الحميد شومان ،الذي ربطته
عالقات وثيقة مع عدد كبير من الزعماء
ورجال السياسة العرب ،عنوان العصامية
ورمزها ،صلبا ً في وطنيًته ،وحدوياً،
واستقاللياً ،وقومياً ،وسمح اليد ،وإنسانيًا.

*البنك العربي
عاد إلى فلسطين سنة  ،1929وأنشأ “البنك
العربي” فى القدس برأسمال قدره  15ألف
جنيه فلسطيني ،وتم تسجيله رسميا ً في 21
أيار /مايو  .1930وعن اختياره هذه التسمية،
قال في إحدى المناسبات“ :ل ّما عزمت على
تأسيس هذا البنك ،لم أشأ أن أطلق عليه اسمي
أو اسم قريتي بيت حنينا أو بلدي فلسطين…
بل اسم األ ّمة العربية والوطن الكبير فس ّميته:
البنك العربي”.
وبفضل دعم ع ّمه ،والد زوجته ،أحمد حلمي
تطور البنك العربي بسرعة كبيرة
عبد الباقي ّ
وبات له فروع في معظم المدن الفلسطينية.
وشارك عبد الحميد شومان في عضوية “اللجنة
المركزية إلعانة المنكوبين في فلسطين”،
التي أعلن المجلس اإلسالمي األعلى رسميا ً
عن تشكيلها في  5أيلول /سبتمبر  1929عقب
“ثورة البراق” ،واختير أمينا ً للصندوق فيها.
وكان عبد الحميد شومان صديقا ً حميما ً

وعجاج نويهض ،في نشر بيان باسم رجاالت من اإلضراب العام .اعتقلته السلطات
القدس ،في  22نيسان /أبريل  ،1936يدعو البريطانية في تموز /يوليو  ،1936مع من
إلى تأييد دعوة االستمرار في اإلضراب العام ،اعتُقل من الوطنيين الفلسطينيين ،في معتقل
ضد السياسة البريطانية.
صرفند قرب الرملة لبضعة أشهر ،ثم عادت
واعتقلته سنة  1938في معتقل المزرعة قرب
*لجنة التموين والمقاطعة
عكَا.
وكان عبد الحميد شومان من ضمن المندوبين تمكن شومان في عام النكبة  ،1948وسط
الخمسة الذين مثلوا اللجنة القومية في القدس في االنهيار العام ،ليس فقط من الحفاظ على ودائع
“مؤتمر اللجان القومية” الذي عقد في مدينة اآلالف من المواطنين في بنكه ،بل نجح أيضا ً

قاد عبد الحميد شومان النشاط المصرفي
الفلسطيني ،مع قريبه أحمد حلمي عبد الباقي،
وإليه يعود الفضل في إنقاذ البنك العربي من
عواقب النكبة الكارثية.
توفي في مدينة كارلوفي فاري التشيكية،
ونقل جثمانه إلى القدس حيث دفن بجوار
المسجد االقصى.
وولد عبد الحميد شومان في قرية بيت حنينا
من قضاء القدس عام  1888وتوفي عام 1974
والده :أحمد ،إخوته :عيسى؛ موسى؛ يوسف
أما أوالده :عبد المجيد من زوجته األولى
التي توفيت وهو في المهجر؛ خالد ونجوى
من زوجته الثانية سنية ابنة أحمد حلمي عبد
الباقي .تلقى تعليمه األولي في الكت َاب ولكنه لم
يكمله والتحق بالعمل في محاجر القرية قبل أن
ينتقل للمهجر.
•الناصرة“ :القدس العربي”
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«شانـزليزيه» الشرق األوسط
شارع الحمراء أو (جـرن الدب)
*	

ظهــر الشـــــارع أواخــر الخمسينـــات
وكان ال ينام لو نامت بيـروت فـــانتـزع
الـوهــــج مـن وســط العــــــــاصمة

• عمر الناطور

*		

شارع الحمرا بقي صــامداً حتى اليــوم،
رغـم غيــاب األمـاكـن التي كـــانت
مقصداً للنـــاس والسيــــاح ألن وسـط
بيـروت لـــم يستــطع أن يجـــــــذب
المؤسســــات والمحــــال والفنــادق
بســبب المـربعـــــــــــات األمنيـــة

بيروت :الحديث عن شارع الحمراء ،أشبه بالحكايات الخرافية أو بقصص ألف ليلة وليلة ،فهذا الشارع كان من ضمن منطقة بيروتية محاطة بأشجار «الصبار»حتى منتصف الخمسينات من القرن الماضي
وراجت شهرته في أواخرها وانتزع الوهج والشعاع من وسط العاصمة التجاري ،وبات مقصداً للعائالت ولرجال األعمال وللسياح والفنانين والشعراء وأهل السياسة والفكر وللمراهقين والباحثين عن المتعة
واللهو حتى أطلق عليه البعض اسم «شانزليزيه لبنان»،وشبهه آخرون بشارع «أكسفورد اللندني»و«بارك أفينو»في نيويورك ،بعدما اختصر هذا الشارع بيروت ببضعة كليومترات.
بلغت مركزية هذا الشارع حدودها القصوى بعدما استقطب أفخم دور السينما ،وأجمل المطاعم وأكبر المحال التجارية ومقاهي الرصيف ودور اللهو والبارات والمؤسسات المالية والمستشفيات ،حتى بات
خلو المحل والمنزل في هذا الشارع يضاهي خلو أي محل أو منزل في شارع الشانزليزيه الباريسي.
حركة ال تهدأ
كان شارع الحمراء ،حتى منتصف السبعينات
ال ينام ،لو نامت بيروت وأهلها ،كانت المقاهي
المنتشرة من مبنى االتوال ،حيث يقع اليوم المركز
الرئيسي لـ«فرنس بنك»،وحتى آخر الشارع
حيث تقاطع شارع السادات ال تغلق أبوابها،
وكانتالبارات المنتشرة من شارع المقدسي مرورا ً
بشارع السادات ووصوالً إلى فندق الكومودور
تعج برواد الليل ،وكانت مقاهي الرصيف «كافيه
دوباري»،و«الهورس شو»،و«الويمبي»،و«
المودكا»،و«الدورادو»،و«الستراند»تزدحم
بالسياسيين والفنانين والشعراء والصحافيين.
الحمراء أيام زمان
تروي حكايات مختلفة عن منطقة الحمراء،
ويذكر المؤرخون والكتاب ،ومنهم المرحوم

الدكتور الشيخ طه الولي ،أن تاريخ المنطقة
يرجع إلى أواخر العهد المملوكي في القرن
السابع للهجرة ،والثاني عشر للميالد ،وكانت
تسمى منطقة (جرن الدب).
كانت المنطقة تتألف من مجموعة أزقة،
منها زقاق الجبالوي خلف فندق الكومودور
زقاق ربيز ،وزقاق عبد الحصري مكان مبنى
الدورادو ،وهذا الزقاق كان محالً لتموين العلف
للمواشي ،وزقاق العليق مكان مبنى الستراند،
وزقاق طنطاس قرب شارع جان دارك.
كان مجتمع سكان الحمراء زراعياً ،ولم يترك
أفراده منطقتهم إال عند الضرورة القصوى،
وكثير منهم ولد وعاش من دون أن يقصد منطقة
أخرى ،أي إنهم لم يعرفوا بيروت القديمة ،أما
الذين عرفوا المدينة فهم المزارعون الذين كانوا
يبيعون محاصيلهم فيها ،إذ إن معظم األهالي
كانوا يعيشون من ثمن الخضار التي يزرعونها
في أراضيهم ويبيعونها في منطقة ساحة

«السور»رياض الصلح حالياً.
كان السكان يهتمون بأشجار القساس ،ألنهم
يستخرجون من ثمارها مادة الصمغ ليصنعوا منه
«الدبق»اللتقاط العصافير وبيعها ،معتبرين أن
هذه الهواية تجارة مربحة ،والبعض منهم احترف
صناعة األدوات الفخارية مثل القدور واألباريق
واألطباق والمغارف.
كانت المنطقة تضم حوالي خمسين بيتا ً من
مختلف الطوائف يعيشون سويا ً على خير الدنيا
وشرها ،وكانوا يتجمعون في المساء ،الرجال
تحت شجرة الرمان ،والنساء تحت شجرة
التين ،وكان الشباب يوجهون نظرات الغزل إلى
الفتيات في الخفاء ،لذلك أطلق عليها اسم «رمانة
الحب»كان األهالي يصنعون القباقيب من جذوع
أشجار التوت ،وإذا ما رأوا توتة جيدة سارعوا
إلى القول «خرج القباقيب»كما كانوا يقصدون
منطقة شوران لالستحمام في البحر ولمشاهدة
حفالت الفروسية ،أما في الليل فمن النادر أن

يخرج شخص من منزله من دون أن يحمل عصا
غليظة أو قطعة سالح لكي ال يتعرض لهجمات
قطاّع الطرق أو الحيوانات الشرسة ،حيث كانت
الضباع والثعالب والثعابين تتواجد بين أشجار
الصبار والتوت.
ويقول جرجس الخوري المقدسي صاحب
مجلة «المورد الصافي»(اغسطس/آب )1937
إن مزرعة الحمراء ،هي مزرعة مستقلة قائمة
بنفسها ،يدخل المرء إليها من جهات مختلفة
بممرات قد ال يتجاوز عرض الواحد منها ذراعين
أو مترين ...وأني كلما شعرت بتعب أدخل أحد
األزقة في هذه المزرعة المحبوبة منفردا ً أو مع
صاحب لي يقدر قيمتها ويتغزل بها ،وهذا المدخل
كناية عن خندق ضيق كان يعرف باسم خندق
«دبيبو»وهو اليوم فوق محالت (أبت) ويضيف
المقدسي ...كيفما سرت في هذه المزرعة تصادف
معتمرين فوق السبعين والثمانين ،تعلو وجوههم
الصحة والعافية ،بين هؤالء شيخ تجاوز المائة
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هو الحاج حسن يوسف العيتاني روى لي حوادث
عديدة عن تاريخ بيروت ،منها أنه «في حداثته
فلح مع والده محلة باب إدريس وسوق الطويلة
ألنهما كانا حقوالً يحيط بها الصبير.

كان يعمل في الحقل السينمائي باألمر ،فعرض
على مانويل عريضة فكرة إنشاء صالة سينمائية
في ملجأ المبنى ،في بادئ األمر استغرب
عريضة الفكرة ،وسأله لمن تريد بناء هذه الصالة
والمنطقة ال تزال مقفرة ومليئة باألشجار ،فأجابه
الدبغي ،وأنت لمن تريد بناء المبنى ،وهكذا أقنعه
وتم االتفاق بينهما.

تختلف الروايات عن سبب تسمية المنطقة
بـ«الحمرا»،فهناك من يشير إلى بعض الرجال
األشداء من آل تلحوق الوافدين من مدينة عالية
الجبلية ،سكنوا في المنطقة واهتموا بزراعة
الصبار ،ويقال إن القمح انقطع في أحد األيام
عن بيروت فتوجه شخص منهم إلى منطقة البقاع
طالبا ً كمية من القمح تكفي عشيرته خالل فصل
الشتاء ،فحدثت مشاجرة بينه وبين أحد أفراد قبيلة
الحمرا التي كانت تسكن في بلدة «عيتا»أدت إلى
مقتل ابن القبيلة ،وبعد عودته إلى منطقته شنت
قبيلة الحمرا هجوما ً على منزل القاتل وقتلته مع
من كان من أهله ،فيما الذ الناجون بالفرار ،ولم
يكتفوا بذلك بل استوطنوا في المنطقة واستقدموا
عائالتهم لبسط سيطرتهم ونفوذهم عليها،
وتشيررواية أخرى إلى أن اسم الحمراء أطلق
على المنطقة نسبة إلى فئة من الناس ،غزت
المنطقة لقربها من الشاطئ ،وكان هؤالء ال
يستولون على أمالك وأرزاق السكان إال بعد
سفك دمائهم الحمراء ،ويقول البعض اآلخر
أن الحمراء ،أخذت هذا االسم من تراب التالل
الحمراء التي كانت تحيط المنطقة.

الدبغي حين فكر بالمشروع كان عنده شعور بأن
المنطقة تتجه نحو التطور واالزدهار ،خصوصا
أن السينما ال تبعد سوى مئات األمتار عن فندق
البريستول الذي افتتح سنة  1951واستضاف
ضيوفا ً مشهورين مثل ألبرت الثاني أمير موناكو،
ومحمد رضا بهلوي شاه إيران الراحل وثريا
اسفندياري بختياري أميرة إيران الراحلة ،،وملك
األردن الراحل الملك حسين واألميرة دينا بنت
عبد الحميد ،وأيضا ً استقطاب طالب الجامعة
األميركية الكائنة في شارع بلس الذي يبعد عن
شارع الحمرا حوالي  200متر.

لماذا الحمراء

 1958والتي استمرت أكثر من ستة أشهر ،حيث
شلّت الحياة تماما ً طوال تلك الفترة ،وبعدما انتهت
األحداث عادت الحمراء إلى استقبال الرواد،
وهذا ما دفع بأصحاب صاالت السينما في ساحة
البرج للتوجه إلى منطقة الحمراء،فاستثمرت
شركة خالد وهشام عيتاني ومحمود ماميش صالة
سينما «الساروال»سنة  1961وهذا االسم أطلق
تيمنا ً باسم زوجة المنتج المنتدب لشركة فوكس،
الذي زار بيروت سنة  1960برفقة زوجته السيدة
ساروال ،ثم استثمرت شركة عيتاني وماميش
قصر «البيكادللي»الذي افتتح في يناير (كانون
الثاني) عام  1967مسرحية الرحابنة «هالة
والملك»برعاية رئيس الجمهورية آنذاك شارل
الحلو .وهذا القصر استضاف عروضا ً قدمتها
«أوبرا فيينواز»،و«باليه البولشوي»(الروسي)،
و«الكوميدي فرانسيز» ،و«رويال باليه»،وداليدا
وعادل إمام وشيريهان والعروض األولى ألشهر
أفالم هوليوود ومصر.
وشيد آل حداد سينما الدورادو،والكوليزيه،وأ
ديسون،مقابل الجامعة األميركية ،وقام عيتاني

بعد الحرب

أول محل تجاري
في مطلع القرن الماضي ،وبالتحديد عام ،1910
لم يكن في منطقة الحمراء سوى محل سمانة
واحد ،هو محل أبو طالب ،الذي كان مقصدا ً
لكبار رجاالت بيروت ،وعلى رأسهم الرئيس
الراحل رياض الصلح ،وكانت المنازل بسيطة
ومتواضعة ،تتألف من طبقة أو ثالث طبقات
تحيطها األشجار والحقول المزروعة.
كانت المنطقة في الشتاء «جور»خنادق مليئة
بالمياه والوحول ،وكان األهالي يستعملون
«الطنبر»في تنقالتهم ،ألن الطرقات لم تكن
معبدة ،باستثناء تلك التي تصل إلى الجامعة
األميركية.
أول بناء
أول بناء شيّد في المنطقة هو مبنى
«دومتكس»الموجود حاليا ً عند مفترق الحمرا–
عبد العزيز ،وقد شيدته شركة «التابالين»ليكون
مقرا ً لها ،وأول مسكن عصري على الطراز
الحديث هو البيت الذي شيّده البروفسور سيلي
عام  1923ليكون مسكنا ً له ،وكان موضعه حيث
مقهى «الهورس شو».
شوارع الحمرا لم تعرف التخطيط والتعبيد
واإلسفلت إال عام  1933عندما قامت بلدية
بيروت بهذا العمل وأطلقت على شوارع المنطقة
أسماء بعض العائالت المجاورة لها كالعيتاني
ربيز منيمنة شهاب مزبودي ودياب.
بداية االنتعاش
في مطلع الخمسينات اشترى آل عريضة أرضا
من آل المر قريبة من شركة «التابالين»ومالصقة
لمنزل البروفسور سيلي ،من أجل تشييد عمارة
شاهقة عليها ،وصودف أن عرف إميل ديفي الذي

في محيط الشارع الرئيسي بعدما انتشرت المحال
التجارية الفخمة التي كانت تعرض األزياء التي
كانت تعرضها أكبر المحال في باريس وإيطاليا
ونيويورك ،كما انتشرت المؤسسات وعيادات
األطباء ومكاتب المؤسسات المالية في شوارع
عبد العزيز والمقدسي وجان دارك والسادات
وبلس والمكحول والوردية والكومودور امتدادا ً
إلى محيط فندق البريستول الذي يعتبر من أقدم
وأفخم الفنادق آنذاك ،والذي كان مقصدا ً للشباب
والشابات الراغبين في ممارسة رياضة التزلج
على الجليد في القاعة التي خصصها الفندق لهذا
النوع من الرياضة ،ونمت المنطقة أكثر حين شيّد
مقر مصرف لبنان المركزي الذي دشنه الرئيس
الراحل الحاج حسين العويني يوم  31مارس
(آذار)  1964في عهد الرئيس الراحل اللواء
فؤاد شهاب الذي تفقد أرجاء البنك قبل يومين
من تدشينه ،ومن ثم تم تشييد مبنى وزارتي
اإلعالم والسياحة حيث انتشر العمران في جميع
الشوارع المحيطة بمنطقة الحمرا التي شهدت
كثافة سكانية ،وأصبحت معابرها الضيقة تتسع
وتمتد لتحمل أسماء تميزها عن بعضها البعض.

*		

استقطب أفخم دور السينما والمطاعم
وبات مقصداً للسياح ورجال األعمــال
والفنــانين والشعــراء وأهـل الفكــر

االفتتاح
في مطلع عام  1958أنجز البناء ،وتم افتتاح
سينما الحمراء بفيلم اسمه «كاديالك من ذهب
خالص» ،ويومها استقدم الدبغي سيارة كاديالك
مطلية بلون الذهب استقلتها بعض الفتيات
الجميالت وراحت السيارة تجوب في الشوارع
لترغيب الناس في حضور الفيلم ،لكن االفتتاح
لم يدم سوى شهرين؛ إذ انطلقت أحداث الثورة
الشعبية ضد عهد الرئيس كميل شمعون عام

وماميش ،بافتتاح سينما ستراند ،ثم ظهرت
سينما اتوال في سنتر صباغ ،وسينما بافييون،
وسينما أورلي ،ثم سينما استرال وفرساي وواكب
هذه الهجمة انتقال العديد من المحال التجارية
من وسط بيروت إلى شارع الحمراء ،وشيّد
يوسف بيدس مبنى لإلدارة العامة لبنك إنترا
في شارع عبد العزيز ،وهذا ما دفع بالمصارف
والمؤسسات المالية إلى اللحاق به وافتتاح فروع
لها في المنطقة ورفعت هذه الهجرة على الشارع
أسعار األراضي وبدل الخلوات ،وامتد العمران

اندالع الحرب األهلية في ربيع عام ،1975
والفوضى التي عمت العاصمة وشوارعها،
واالنتهاكات التي ارتكبتها األحزاب والميليشيات
والتنظيمات الفلسطنية المسلحة عن طريق
احتاللها المنازل والمكاتب والمستودعات،
واستمرت االعتداءات على الشارع في عهد
الوصاية السورية مما دفع العديد من أصحاب
المحال والمؤسسات لإلقفال واالنتقال إلى
أماكن أخرى فخرج الشارع بعد الحرب مثقالً
بالجراح ،وفاقدا ً بريقه ووهجه وهويته وأهله
وتجاره ورواده ومؤسساته ومقاهيه؛ إذ تغيرت
معالم الشارع ،بعدما تحولت صاالت السينما إلى
متاجر للمالبس الشعبية أو مستودعات ،وأقفلت
معظم مقاهي الرصيف ،بعدما باتت األرصفة
ملكا ً ألصحاب البسطات وعربات بيع الكاستات
المزورة ،وتجار الشنطة ،ومرتعا ً للمتسولين
وللشحاذين.
وغاب مطعم أمين أو مطعم الدراويش كما
كانوا يطلقون عليه في طلعة الكبوشية الذي كان
يستقطب كل الطبقات ومنهم اإلعالميون العاملون
في جريدتي «النهار»و«السفير»وبعض الفنانين
أمثال :زياد رحباني وجان شمعون والمخرج
مارون بغدادي وكان هذا المطعم يقدم وجبة
الغداء التي تتضمن نصف صحن حمص ونصف
صحن سودة دجاج ونصف صحن بابا غنوج
ونصف صحن تبولة أو سلطة مع الطبق اليومي
بثالث ليرات فقط ،لذلك كانت الحركة ال تهدأ فيه
منذ الصباح وحتى العشاء.
ولم تعد المقاهي مقصدا ً للسياسيين واألدباء
والشعراء والفنانين والصحافيين بعد وفاة العديد
منهم والبعض اآلخر غادر البالد.
لكن شارع الحمرا بقي صامدا ً حتى اليوم،
رغم غياب األماكن التي كانت مقصدا ً للناس
والسياح ألن وسط بيروت لم يستطع أن يجذب
المؤسسات والمحال والفنادق بسبب المربعات
األمنية المفروضة من قبل حرس مجلس النواب
اللبناني على المنطقة والتي أدت إلى إقفال
عشرات المطاعم والمقاهي في شارع المعرض
الذي أصبح اليوم هدفا للثوارالناقمين على الحكم
والطبقة السياسية.

•(المجلة)

ال يـصـلـح آخـر أمـر األمـة إال بـمـا صـلـح بـه أولـه
(غيره) يظهر أمامنا التاريخ وما جرى فيه من
أحداث كلها دروس ليتعلم منها الناس ،ألن
الناس هناك هم الناس هنا بطبائعهم وأخالقهم
وظروف حياتهم ،واألحداث تتشابه وتتكرر،
ولذلك سارت بين الناس مقولة «التاريخ يعيد
نفسه».

يقولون ،الغريق يتعلق بقشة ،والمريض يجرب
للشفاء كل ما يوصف له من أدوية كيميائية
وعشبية ،وحتى آخر دواء وهو الكي ،والتائه
يطلب من يأخذ بيده للوصول إلى مستقره .فإن
توفر لكل من هؤالء طلبه ،هل يمكن لذي عقل
منهم رفضه؟ ال أعتقد أن عاقال يمكن أن يقدم
على تصرف كهذا!!
كل إنسان بحاجة للمساعدة عند تعرضه إلى هذا المبدأ ينطبق على األفراد وينطبق كذلك
بعض الظروف الحياتية التي ال يمكن لبشر على الشعوب واألمم .فاألمة التي تريد أن
تنهض وتعلو وتكون عالمة مميزة في الحياة
النجاة من بعضها.
كل إنسان عاقل يبحث عما ينفع ،وليس هناك فتستفيد وتفيد ،ال بد أن تتبع الطرق التي فطرها
من ال يعرف ما ينفع وما يضر؟ وليس هناك الله عليها .والله فطر الخلق على الخير والحق
عاقل ال يستطيع التفريق بين الحق والباطل وأدان الشر وأزهق الباطل .وال بد أن تستفيد
والخير والشر؟ وبين النجاح والفشل؟ فإذا مما مر على غيرها من أحداث.
كانت هذه هي الحال فكيف يمكن أن يختار ونحن المسلمين في هذا العصر المتأخر صرنا
أحوج الناس إلى التعلم من التاريخ ،خاصة
المرء سيئا ويترك حسنا؟
كل امرئ عاقل يطلب النجاح ويسعى بكل أن تاريخنا مر بفترات كان فيها من أزهى
وسيلة مقبولة للوصول إليه ،ويبحث عن أجدى العصور واألمة من أعظم األمم ،كما مر
بفترات عصيبة محزنة ،وفي كل من أزمنة
وأقرب الوسائل لتحقيقه.
فكيف يمكن أن يتم له ذلك؟ أعتقد أن أولها االزدهار وأزمنة االندحار دروس جديرة
هي الدراسة الجادة والعمل الدؤوب والتعلم بأن تكون دروسا يتعلم منها المتطلعون إلى
من تجارب غيره من الناجحين .وعندما نقول الرفعة والسمو والتقدم .ولعلنا ال نتجنى على

الطريق المؤدي إلى كل ما يطمح إليه اإلنسان
ويرضى عنه رب الناس ،وليس المطلوب منا
إال التمسك بالسبب الذي من أجله خلقنا الله،
والله ما خلقناإال لعبادته .تلك العبادة التي
سهلها الله لكل إنسان فجعلها على قدر طاقته
ولم يكلفه إال ما يستطيع .وهو القائل « :فاتقوا
الله ما استطعتم».

أحد إن قلنا إن عصرنا األخير هذا هو أضعف
العصور التي مرت على أمتنا رغم ما توفر
لها من إمكانيات بشرية ومادية وعلمية .واألمر
الملح اليوم هو التخلص من هذا الضعف .وإننا
لمقصرون إن لم نتعلم من أسالفنا الذين نزل
بهم وعليهم القرآن وفيه ذكرهم وذكرنا وكل ما
يشير إلى الطريق الذي يجب أن يتبع للوصول
إلى أي هدف سام يسعى له المسلمون.ومعهم
ومعنا الرسول بسيرته العطرة وخلقه العظيم العبادة هي كل عمل ينعكس خيرا على
كما وصفه ربه .النبي األمين الذي اختاره الله مخلوقات الله ،وليست فقط أداء الشعائر
لحمل رسالته يهدي بها بني آدم ويخرجهم من المفروضة التي يقوم عليها اإلسالم.
الظلمات إلى النور ،وبه صلح أمر األمة.
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ابتكار كلية صناعية حيوية البروفيسور شوفو روي قائد الفريق

“هذه الكلية تعد بمستقبل أفضل بكثير لماليين المرضى المصابين
بالفشل الكلوي في جميع أنحاء العالم ،وأستطيع القول إن عهد غسيل الكلى قد انتهى لألبد”

أكثر من  850مليون شخص في جميع أنحاء العالم ،يعانوا
من نوع ما من أمراض الكلى ،وهو ما يقرب من ضعف عدد
األشخاص الذين يعانون من مرض السكري ( 422مليونا)،
وأكثر من  20ضعفا من مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم
والذين يبلغ عددهم نحو  42مليون إنسان ،وذلك حسب دراسة
أجرتها الجمعية الدولية ألمراض الكلى “آي إس إن” ()ISN
ونشرتها على منصتها مؤخرا.
وذكرت الدراسة أن نسبة انتشار مرض الكلى المزمن في جميع
أنحاء العالم تبلغ  %10.4بين الرجال و %11.8بين النساء،
ويعاني  13.3مليون إنسان في العالم من القصور الكلوي الحاد،
الذي يتطور عادة إلى مرض كلوي مزمن أو فشل كلوي في
المستقبل.
وإذا جئنا إلى التكلفة المالية ،فإن عالج األشخاص المصابين
بأمراض الكلى والفشل الكلوي يشكل عبئا ماليا ثقيال على
ميزانيات الرعاية الصحية في مختلف دول العالم ،حيث تبلغ
التكلفة السنوية لكل مريض يحتاج إلى غسيل الكلى أكثر من 88
ألف دوالر في الواليات المتحدة األميركية ،وتصل لنحو  59ألف
دوالر في ألمانيا ،و 83ألف دوالر في فرنسا ،وهذه مجرد أمثلة،
ولنا أن نتخيل التكلفة على مستوى العالم ،كما ذكرت الدراسة.
لذا فإن الحاجة تبدو ماسة البتكار جديد يخفف من آالم مئات
ماليين األشخاص في العالم ،ويعطيهم األمل في حياة أفضل خالية
من أجهزة غسيل الكلى ،أو انتظار المتبرعين الذين قد ال يأتون
أبدا.
“مشروع الكلى” يجد الحل
وفي هذا السياق ،حصل “مشروع الكلى” (The Kidney
 )Project’sاألميركي مؤخرا على جائزة مؤسسة “كيدني إكس”
( )KidneyXاألميركية والتي يبلغ مقدارها  650ألف دوالر
أميركي عن ابتكاره كلية صناعية حيوية تبشر ماليين المرضى

في العالم بانتهاء عهد غسيل الكلى واالنتظار المضني لقوائم
المتبرعين ،حسب ما ذكرت منصة جامعة كاليفورنيا األميركية
في تقرير لها مؤخرا.
وتأسست مؤسسة كيدني إكس بوصفها مشروعا مشتركا بين
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األميركية “إتش إتش إس”
( )HHSوالجمعية األميركية ألمراض الكلى “إيه إس إن”
( ،)ASNبهدف “تسريع االبتكار في الوقاية من أمراض الكلى
وتشخيصها وعالجها”.
ونجح “مشروع الكلى” -وهو مشروع وطني يقوده البروفيسور
شوفو روي الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا،
وويليام فيسيل أستاذ الطب في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت-
في دمج الجزءين األساسيين من مشروع الكلى االصطناعية اللذين
كانا يعمالن عليه كل على حدة ،وهما “مرشح الدم” و”المفاعل
الحيوي” ،لصنع كلية حيوية بحجم الهاتف الخليوي الصغير،
لينتقلوا بعدها إلى الخطوة التالية وهي التقييم السريري ،وحصل
الفريق على جائزة مؤسسة كيدني نتيجة هذا االختراق العلمي
والتقني الكبير في مجال معالجة أمراض الكلى ،كما ذكر التقرير.
وكان فريق العمل قد اختبر في السنوات القليلة الماضية بنجاح
أهم مكونين من الكلية االصطناعية الحيوية ،وهما “مرشح الدم”
الذي يزيل الفضالت والسموم من الدم ،و”المفاعل الحيوي” الذي
يكرر وظائف الكلى األخرى
ثم دمج العلماء الوحدتين معا إلنتاج نسخة مصغرة من الكلية
االصطناعية ،واختبروا أداء هذه الكلية ،حيث عملت الوحدتان
معا بتناغم تام بدعم من ضغط الدم وحده دون الحاجة إلى تسييل
الدم كما يجري في عمليات الغسيل ،أو األدوية المساعدة المثبطة
للمناعة التي يأخذها عادة مرضى الفشل الكلوي عند إجراء
عمليات الغسيل ،وهو ما شكل نجاحا كبيرا للمشروع استحق عليه
الفريق الجائزة المذكورة.

مستقبل أفضل لماليين البشر
وقال البروفيسور شوفو روي قائد الفريق والذي يعمل حاليا أستاذا
في قسم الهندسة الحيوية والعلوم العالجية بجامعة كاليفورنيا ،في
تصريحات صحفية ذكرتها منصة الجامعة إن “هذه الكلية تعد
بمستقبل أفضل بكثير لماليين المرضى المصابين بالفشل الكلوي
في جميع أنحاء العالم ،وأستطيع القول إن عهد غسيل الكلى قد
انتهى لألبد”.
ويؤدي الفشل الكلوي المزمن إلى فقدان وظائف الكلى بشكل
تدريجي وخطير ،ويجب على معظم مرضى الفشل الكلوي زيارة
عيادات غسيل الكلى عدة مرات كل أسبوع لتصفية الدم ،وهي
عملية مؤلمة تستغرق وقتا طويال ومحفوفة بالمخاطر.
وهناك أقلية من المرضى تعيش مع الكلية المزروعة ،التي
حصلوا عليها من أقربائهم ،أو انتظروها طويال في قوائم
المتبرعين ،ولكن حتى هؤالء المرضى يجب أن يتعاملوا طوال
حياتهم مع األدوية المثبطة للمناعة التي يمكن أن يكون لها
آثار جانبية خطيرة“ ..مع الكلية الصناعية الجديدة لم تعد هناك
ضرورة لكل هذا العناء ،فال حاجة لغسيل الكلى أو تناول األدوية
المثبطة للمناعة” ،كما يؤكد روي.
وأوضح روي “صمم فريقنا هذه الكلية االصطناعية لتتعايش
بانسجام تام مع خاليا الجسد دون إثارة الجهاز المناعي ،وحاليا
وبعد أن أثبتنا جدوى الجمع بين مرشح الدم والمفاعل الحيوي،
يمكننا التركيز على رفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة إلجراء
اختبارات قبل سريرية أكثر صرامة ،وفي النهاية سننتقل لمرحلة
التجارب السريرية”.
وكانت مؤسسة كيدني إكس قد دعت العلماء والمهندسين إلى
ابتكار عالجات تقنية جديدة تتجاوز مرحلة زراعة الكلى أو
عمليات الغسيل المنهكة ،وهو ما تم تحقيقه مع الكلية االصطناعية
الحيوية التي ابتكرها الدكتور روي وفريقه بالفعل.
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فقر الدم الخبيث… ليس خبيث ًا!

أهمية فيتامين بـ ( 12 -كوبوالمين)
•د .قيس أبوطه

هل شعرت بأحد هذه األعراض؟
كثير من الناس يعانون من نقص فيتامين ب ١٢
ولهذا فقد قررت أن أكتب في هذا الموضوع
المهم..
ما معنى فيتامين؟

أما أهم األطعمة الغنية بهذا الفيتامين فهي
باختصار:
اللحوم ،األسماك ،األلبان والبيض.
فقر الدم الخبيث )Pernicious Anemia ( .

الفيتامينات أنواع كثيرة .وهي مركبات عضوية
يحصل عليها الجسم من األغذية المتوازنة وأعني
الطعام الذي نأكله ،هذه الفيتامينات تحتاجها
خاليا الجسم وأعضاؤه ليتم األيض أو االستقالب
وإطالق الطاقة وقيام الخاليا بالتفاعالت المختلفة
ووظائفها الحياتية ،وهي مكملة لعمل األنزيمات
والهرمونات التي تصنعها الخاليا .ومن الصعب
أن نعرف أيا من هذه الفيتامينات أهم من اآلخر،
ألنها كلها مهمة.

فقر الدم الخبيث ليس مرضا ً سرطانيا ،ولكنه
سمي كذلك ألنه قديما ً لم يكن لهذا النوع من
فقر الدم أي عالج وكان مميتاً ،وألن العلماء لم
يعرفوا سببه .ولكن مع تقدم العلم ومعرفة السبب
أصبح مرضا ً سهل العالج.
اكتشف العلماء أن كريات الدم ال يمكن ان
تتكون بدون وجود فيتامين ب  ١٢في الدم.
والسؤال هو أنه رغم توفر هذا الفيتامين في
معظم طعامنا فلماذا ال يصل إلى الدم ،أن
الخطوات التي اكتشفها العلماء والتي يمر بها
فيتامين ب ١٢من الغذاء إلى الدم كثيرة ومعجزة
من معجزات الخالق…في جدار المعدة أنواع
كثيرة من الخاليا لكل منها مهام ووظائف
مختلفة ،من أهمها خاليا تسمى الخاليا الجدارية
تقع في قاع المعدة تفرز بروتينا يسمى العامل
الداخلي (  ،) Intrinsic Factorالعامل
الداخلي يلعب دورا ً مهماً ،حيث يتحد مع فيتامين
ب ١٢الموجود مع الطعام ويحمله من المعدة إلى
األمعاء الدقيقة ويساعده في عملية امتصاصه
إلى الدم ،ثم يتركه بعد ذلك .بدون العامل الداخلي
فان فيتامين ب ١٢ال يصل الى الدم بل يخرج من
الجسم مع فضالت الطعام .دون العامل الداخلي
تتكون بعض خاليا دم حمراء ضعيفة وبأعداد
قليلة جدا وباشكال شاذة ،أهم هذه األشكال
هي كريات دم كبيرة الحجم وضعيفة تسمى
 ,Macrocytes.ولذلك فإن اإلسم األصح لهذا
النوع من فقر الدم باالنجليزيةMacrocytic :
 . Anemiaوجود هذه الخاليا كبيرة الحجم
تعتبر أساسا في تشخيص نقص فيتامين ب .١٢

اما اهم اعراض نقص فيتامين ب  ١٢فهي:
 .١أعراض فقر الدم الكثيرة والخطيره
(األنيميا) ،فيتامين ب  ١٢يلعب دورا اساسيا ً
في تصنيع كريات الدم الحمراء التي تحمل
األكسيجين لكل خلية في الجسم .وقد يكون فقر
الدم من النوع الخبيث الذي سوف نتكلم عنه فيما
بعد.
 .٢اللسان :من أهم العالمات التي قد تكون
مفتاحا ً لتشخيص نقص فيتامين ب  ،١٢حيث
يصبح اللسان أكثر احمرارا ً و أملس وأثخن.
 .٣الشعور بتنميل ووخز في القدمين واليدين.
وهذا نتيجة ان هذا الفيتامين مسؤول عن تصنيع
بروتين مايلين الذي يغلف ويحمي األعصاب
الطرفية والحبل الشوكي واعصاب المخ
من التحلل والضعف ،ونتيجة لذلك فقد تتأثر
العضالت والمشي الذي يصبح مهزوزا .كما
تضعف ردود الفعل Nerve Reflexes
 .٤ولعل من خطورة ضعف االعصاب بسبب
نقص هذا الفيتامين ان يصاب العصب البصري
واألوعية الدموية في قاع العين .وكذلك فقدان
حاسة الشم.

وهنا يبرز سؤال مهم وهو لماذا ال تفرز الخاليا
المتخصصة هذا العامل الداخلي الضروري
المتصاص فيتامين ب١٢؟ .اوالً أمراض المناعة
الذاتية حيث أن جهاز المناعة يخطئ ويهاجم
ويقتل الخاليا التي تصنع العامل الداخلي .وهذا
أهم أسباب فقر الدم الخبيث.

 .٥يدخل في تكوين الحمض النووي  DNAو
 RNAالمسؤولة عن صفاتنا الوراثية.
 .٦تساقط الشعر بشكل واضح.
 .٧واخيرا ً وليس آخراً ،تأخر النمو الطبيعي
عند األطفال.
واآلن اذا شعر أحدنا بأي من هذه األعراض
فال يتردد في استشارة الطبيب الذي بعد الكشف
السريري وبعض فحوصات الدم يصل الى
التشخيص ويبدأ العالج الشافي.
ان التأخير في العالج قد يكون خطيرا ً وبعض
األعراض تصبح دائمة.
تقول المراجع الطبية ان معظم هذا الفيتامين

يخزنه الجسم في الكبد .هذا المخزون يكفي
الجسم لعدة سنوات ،بعض المسنين ال يحصلون
على الطعام المتوازن الصحي لمدة طويلة.
وكذلك األشخاص النباتيون النهم ال يأكلون
االطعمة الغنية بهذا الفيتامين ،ألن األطعمة
النباتية ال تحتوي على ب .١٢
النسبة الطبيعية لفيتامين ب ١٢هي حول ٥٠٠

نانوغرام/لتر
أقل من  ٢٥٠نانوغرام/لتر يعتبر نقصا ً بحاجة
للعالج.
أما حاجة الجسم من فيتامينوب ١٢تختلف
حسب العمر والوزن ،وعند البالغين فإن المعدل
هو  ٢،٤نانوغرام في اليوم.

وثانياً :حديثا كثرت عمليات جراحة المعدة
التجميلية التي تقطع جز ًءا كبيرا ً من جدار المعدة
بما فيها الخاليا الجدارية التي تصنع العامل
الداخلي.
كنت اود ان اشرح بالتفصيل أنواع الخاليا
المختلفة الموجودة في جدار المعدة والمعجزات
والوظائف التي تقوم بها.
فإلي شهر آخر إذا بقي في العمر بقية
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com
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الصحة نبع السعادة والجمال
• د .خالد الخيري اﻻدريسي

القسم السابع عشر

المطبخ السوري اللبناني
كما هو معلوم موسيقى الشعوب وادبها وفنها واكلها هي
اصدق معبر عن ثقافة وحضارة تلك اﻻمة .وال يمكن
ان نفرق بين سوريا ولبنان من هذه الناحية بالرغم من
ان السياسة الدولية والتدخل اﻻجنبي خلع "لبنان" من
الوطن اﻻم وجعلها كيانا مصطنعا ما زال يعاني منذ
نشأته من ويالت ذلك السلخ.
ال يسع ايا كان عند اضطالعه على اصناف هذا المطبخ
اﻻ ان يقف مشدوها امام غناه وعراقته ،الذي ينبئان عن
تجارب واكتشافات وحضارة عمرها اﻻف السنين .ال
يوجد من ينافس المطبخ السوري اللبناني بكثافة اصنافه
وتنوعها وعراقتها .طبعا هذا ال يبخس المطابخ العربية
اﻻخرى حقها ،ولكن" الحق احق ان يحق" .فلكل دولة
اكالتها اللذيذة .والمطبخ السوري اللبناني زاخر بما لذ
وطاب .ومازلت اذكر مطاعم الروشة وراس بيروت
ومطعم مروش والزبداني ودمر ودمشق وحلب  .تلك
اﻻطباق التي تقارب االربعين عددا وصنفا من المقبالت
باصناف ﻻ يمكن مقاومتها .وما اصناف الفول والفالفل
والحمص باقل اشهارا.
ما يميز المطبخ السوري اللبناني هو عالميته"تغربه"
وتفاعله الظاهر مع المطابخ المجاورة االيطالية
واليونانية والفرنسية وﻻ غرابة في ذلك ،فالشعبان
عريقان ،ليس اكال فقط  ،بل بالسفر واﻻكتشاف فهم
الفنيقيون الذين سادوا البحر اﻻبيض المتوسط ومعظم
ف اثار الحضارة
دول حوض ذلك البحر .وهم من َخلَ َ
في شمال افريقيا .وعلم اليونانيين الكتابة وما يعرف
بالكتابة اليونانية انما هي من صنع الفنقيين ومن ثم نقله
عنهم اليونانانيون ونقلوها من بعد الى شعوب روسيا
واسيا الوسطى.
ﻻ اعتقد انني اتجنى على الحقيقة اذ دمجت المطبخ
السوري باللبناني .فمن المعروف تاريخيا الى
العشرينيات من القرن المنصرم ان سوريا ولبنان
كانتا وحدة سياسية وجغرافية وشعبية واحدة .والحدود
السياسية ال تشكل حدودا ثقافية او اجتماعية البته.
اهم اكالت المطبخ السوري اللبناني هي :المقبالت:
 64صنفا ساذكر بعضها فقط
*كبد مقلي *افوكادو مع المايونيز *بيض بالقريدس
*فطر بالعجين *اومليت باﻻرضي شوكي *بيض
مع المايونيز
* حمص بالطحينه *فطر بالعجين *هليون بالخرشوف
*كرات الجبن المبشور * كبد الدجاج * الكالوي المقليه
*اصابع الجبن المقليه * شانكليش * خبز بالثوم
*لسانات *بندوه محشوه بالتون *الباذنجان المشوي
*المتبل بالطحينه * البقدونس بالطحينه * الباميا
بالزيت *فطر بالزيت *فلفل اخضر محشو *فول
مدمس *قريدس حريف *كوكتل الجمبري *منزلة
الباذنجان * الفالفل * هندباء بالزيت *اقراصبالزعتر
* ورق عنب محشو *
كل هذه اﻻصناف جيدة وصحية ويستحب اﻻكثار منها.
السالطات  27 :صنف ساذكر بعضا منها:
*سلطة التونه *سلطة الخضار *التبوله *الخيار
باللبن *الفتوش *الملفوف *اﻻرضيشوكي *القريدس
*السردين
* السوريه * اﻻفوكادو * الزبيب *الخضر بالطحينه
هذه اصناف جيدة وينصح باﻻكثار منها.
المشروبات الساخنة :
*شراب السحلب
الساخنة

*الشاي

*القهوة *الشيكوالتة

هذه اصناف معظمها منبه للدماغ ومثير لالعصاب وﻻ
ينصح باﻻكثار منها.
المشروبات الباردة
*شراب الفريز *شراب الورد *اﻻناناس والبرتقال
*البرتقال * التمر هندي *الخروب * السوس *
التفاح * الجالب
* الفاكهة بالحليب * قمر الدين *الليمونادة *الكركديه
*العيران * البندوره * الشاي المثلج *الجوافه *
التوت.
سبق ان اشرت الى ان تحويل الفاكهة من حالتها
الطبيعية الى مشروب هو امر سيئ ﻻكثر من سبب:
اوﻻ :كثرة التعامل مع الفاكهة تعرضها ﻻمكانية التلوث
ثانيا :تناول الفاكهة معصورة يفقدها عنصرا هاما هو
اﻻلياف التي لها قيمة صحية .
ثالثا :عصر الفاكهة يحولها الى مادة سيئة التها تصبح
من المواد ذات مؤشر تحلية عال.
رابعا :تخزين عصير الفاكهة يستلزم اضافة مواد
حافظة ﻻ تخلو من المضار
اما شراب السوس فهو ضار بشكل خطير الحتوائه
على مادة " الكربنوكسلون صوديوم " وهذه المادة لها
اثر الكورتيزونات ( زيادة الصوديوم بالدم وانقاص
البوتاسيوم وتخزين الماء ) مما يودي ﻻحتباس الماء
وانتفاخ الجسم ورفع ضغط الدم..
الحساء في المطبخ السوري اللبناني  30صنفا سأذكر
بعضا منها.
* الفريكه *العدس *الدجاج بالسميد *السمك *ارض
شوكي * الخضار *الفاصوليا الحمراء *البازيال *
اليقطين *الملفوف *اﻻرز مع اقراص اللحم
هذه اصناف جيدة وصحية وال مانع من اﻻكثار منها.
* البطاطا بالجبن *مرق الخضار *البصل *البصل
بالكريمه *البندوره *الجزر * الدجاج *الفطر
بالكريمه *الهليون بالكريمه *السبانخ *البراصيا
*الفطر السريع *الجبن
هذه اصناف دخلها ما يعيبها مثل جبن الشدر والزبدة
والسمن .من هنا وجب التنبيه والتحذير والنصح
واﻻرشاد باستبدال الزبد والسمن والجبن الضار
بالزيوت النباتية والجبن اﻻبيض ،هنا ستصبح هذه
االصناف جيدة ونافعة صحيا.
اﻻرز :
*اﻻرز بالزيت واللوز *اﻻرز مع الكاري *البرياني
بالدجاج *البخاري *كبسه بالقريدس
هذه اصناف معقولة وعيبها الوحيد هو ان اﻻرز هو
من النشويات عالية معامل التحليه وينصح بعدم اﻻكثار
*اﻻرز بالشعيريه *اﻻرز باللحم *بالخضار والجبن
*رز بالدفين *مجدره
هذه اصناف تضاعفت عيوبها ﻻحتوائها على السمن
والزبد والجبن وﻻ بد من استبدالها هذه المواد بالزيوت
النباتية.
المكرونة والمعجنات
*مكرونه

*مكرونه بالفرن *مكرونه بالخضار
بالدجاج *مكرونة باالنشوا *ﻻزانيا
*كانيلوني *مكرونة بالجبن *مكرونه بالحليب *
بصلصة الباشامل *صفيحة *فطاير سبانخ *باي
سبانخ *رغيف باللحم *فطايرلحم وخضار * فطاير

بطاطا
كل هذه اﻻصناف غير مستحبة بسبب وجود المكرونة
اصال ذات مؤشر التحلية العالي واستعمال الزبد
والسمن والجبن في التحضير .من هنا ينصح اﻻقالل
منها او اﻻبتعاد عنها كليا.
*مكرونة بالصلصة البيضاء *مكرونه بصلصة
البندوره *باللبن والثوم * باللحم
هذه اصناف اقل ضررا من سابقاتها لعدم احتوائها على
كميات كبيرة من الزبد والدهون السيئة.
البيض  19 :صنف
*مع البطاطا * مع النخاع *بالبندورة *بالسبانخ
*بالفول المدمس *شكشوكة *مسلوق * مقلي *مع
النقانق *مفركة البيض والباذنجان *اومليت *بيض
باللحم *بيتزا بالبيض
ال بد من التنويه بأن البيض الكامل سيء لكون صفار
البيض مكون جله من دهنيات .ولكن بياض البيض
بروتين صافي .لذلك ﻻ بد من فصل البياض عن
الصفار واستهالك البياض او اﻻقالل كثيرا من تناول
البيض .كما يالحظ ان استعمال السمن والزبد في
تحضير البيض يزيد الطين بلة.
الدجاج  36 :صنف
*مشوي *مسحب *محشي *معطر باالعشاب *مع
الرز واللبن *بالبرغل *المسخن على الطريقة اللبنانية
*مع ارضي شوكي *مع الجبن *تندوري *المغربيه
*محمر مع الجبن * بالزيتون.
هذه اصناف جيدة وينصح باستهالكها.
* دجاج ذهبي *مع اﻻرز *فتة دجاج *فطيرة دجاج
*بيالف بالرز *محمر بالصلصة البيضاء *بالكاري
* الملوح مع الجبن *كستليتة
هذه اصناف ما افسدها (السمن والزبد والكبد والبيض)
الطيور  9 :اصناف
*الحجل المتبل * الحمام مع الزيتون * الحمام
بالفريكه * المتبل * ديك رومي محشو * الحمام
المحشو
هذه اصناف جيدة ولكن يجب اعدادها من دون الزبد
والسمن.
اﻻسماك  40 :صنف
*الرقاق بالقريدس *السمك المشوي *السمك المقلي
*سمكة حارة *القريدس المقلي*كفتة سمك *بالطحينة
*سمك سردين مشوي *صياديه *الحبار *يخني سمك
*القريدس الحريف *بلح البحر
اصناف ممتازة وﻻ غبار عليها وينصح اﻻكثار منها.
*كروكيت السمك *القريدس المقلي * قالب القريدس
بالبيض والجبن *سمك موسى بالزبده *صدف المحار
*غراتان سمك
اصناف دخلها الكثير من الزبد ،ودخل بعضها الجبن.
ﻻ بد من استبدال الزبد واﻻستغناء عن الجبن حتى تعود
مفيدة وصحية.
الخضار  69 :صنف
*ارضي شوكي باللحم * باذنجان مقلي *باذنجان
محشي * شيخ المحشي *مكدوس الباذنجان * الفلفل
الحلو بالزيت *باميا باللحم *يخني بتدوره * محشي
جزر *محشي خيار *يخني السبانخ *الفلفله بالزيت

*العكوب *القلقاس بالزيت *يخني كوسا باللحم
*الكوسا ابلما باللبن *خبيزه باللحم *اﻻفوكادو بالفرن
* مسقعة باذنجان *الكربوزه *
اصناف جيدة في مجملها .ولكن يجب عدم اﻻكثار من
اصتاف البطاطا واﻻرز ،واستبدال لحم الخروف بلحم
النتلو او الطيور ان امكن.
*بوريك بالباذنجان *البطاطا المهروسة *مسبحة
على
*ملوخية
الدراويش * الكماء باللحم
الطريقة اللبنانية * براصيا بالزبد * ورق الملفوف
المحشو
هذه اﻻصناف بها الكثير من المساوئ مثل السمن
والزبد والجبن ولحم الضان والبيض والجبن والنشويات
وﻻ بد من االستغناء عنها بتبديلها بلحم الطيور او البنلو
وبالزيوت النباتية الجيدة.
اللحوم 60:صنف
*شرائح لحم العجل مع البندوره *الموزات على
الطريقة التركية *كبه ارنبيه *كفته بالطحينه *كبه
بزيت الزيتون *الكفته العقاية *كبه لبنيه * لسانات
*روستو عجل باﻻعشاب *المشمشيه * كفته بلبن
محمر
*ارنب
الزبادي * شاكريه ورز
بالفرن *كبه بالسماق *كبه حيله *فيليه منيونمع
الفطر
اصناف جيدة يمكن استهالكها دون تعديل ولكن يجب
طهي اللحم جيدا وال نتبع االوروبيون في اكلهم اللحم
نصف طهي.
* شرائح اللحم بالجبن *الشاورمه *لفائف سكالوب
العجل *الهامبرغر *قطع لحم الخروف المشوية
*داوود باشا *قالب الكفته بالبيض المسلوق *كبه
بالصينية *فخذ الضان المحمر *ضلع الخروف
المحشو *المنسف *القاورمه *الخاروف المحشو
*زنود البنات * شيش كباب *كبه نية
هذه اصناف دخلها الكثير من المواد الضارة اثناء
اﻻعداد ،الزبد والسمن والجبن والبيض ولحم الخروف.
ومن ثم ال بد من استبدال تلك الزيوت بزيوت نباتية
جيدة والجبن اﻻصفر بالجبن اﻻبيض ولحم الخروف
بلحم البتلو.
البقوليات  22 :صنف
* البازيالء المسلوقة *يخني البازيالء بالبندوره واللحم
* حراء اصبعه بالعدس *البرغل بالدقيه *العدس
بالحامض *الفاصوليا البيضاء باللحم *المدمس *فتة
الحمص باللبن الزبادي * حمص متبل بالطحينه
* الفريكة المفلفلة * قتة الحمص بالطحينه *برغل
بالبندوره والزيت * رشتة عدس * يخني الفول
اﻻخضر باللحم
كل هذه اﻻصناف جيدة شريطة استعمال احد الزيوت
النباتية اثناء اﻻعداد بدﻻ من السمن والزبدة.
ال بد من التنويه على ان القائمين على المطبخ السوري
اللبناني قد قاموا بخطوة جيدة وحضارية واعدوا جدوال
كامال بمحتوى السعرات الحرارية لكل وجبة تقدم
لديهم مع عدد اﻻشخاص المعدة تلك الوجبة لهم ولهذا
يستحقون الثناء فلقد سبقوا الكثير من الدول العربية.
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية
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هل “الدوخة” من أعراض
السكـتة الدمــاغية؟
من المهم أن نعرف أسباب السكتة
الدماغية التي تقتل الماليين سنويا ،ولكن
يجب عدم الخلط بين أعراض السكتة
الدماغية وبعض األمراض األخرى.
,أشار الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية
د .مياسنيكوف إلى أحد األعراض الذي
يتم الخلط دائما بينه وبين أعراض السكتة
الدماغية.
وقال في حديث أدلى به لقناة “روسيا –
 1″التلفزيونية الروسية إنه غالبا ما يعتبر
المرضى خطأ الدوخة من أعراض السكتة
الدماغية ،ويعتقدون أن الدوخة هي عالمة
على وجود مشاكل في األوعية الدموية
للدماغ.
وقال ”:المقصود باألمر هو اإلحساس
الوهمي بأن الفضاء يدور حولك أو أنك
تدور في الفضاء”.
وأضاف قائال ”:إن هذا اإلحساس يرتبط
كقاعدة عامة بوجود مشكلة في األذن
الداخلية .وليس ذلك من أعراض السكتة
الدماغية الوشيكة ،كما يعتقدون وغالبا ما
يلجأون إلى مساعدة طبيب أمراض قلب أو
طبيب أعصاب”.
وأوضح الطبيب أنه باإلضافة إلى الدوار
الذي يجعل من الصعب الوقوف فإن الغثيان
كذلك يشير إلى وجود مشكلة في األذن.
ونصح مياسنيكوف في مثل هذه الحاالت
بطلب المساعدة من طبيب األنف واألذن
والحنجرة.
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أسئلة تخجل النساء من طرحها أمام الطبيب ..يجيب عليها هذا التقرير
نشر موقع "أف بي ري" الروسي
تقريرا استعرض فيه بعض
المشاكل الصحية واألسئلة التي
تجد النساء حرجا في مناقشتها
مع الطبيب ،ويتعلق أغلبها يتعلق
بالصحة اإلنجابية واألعضاء
الحساسة في الجسم.
ويقول الموقع في تقريره إن زيارة
طبيب التوليد وأمراض النساء
هي مناسبة مهمة للتأكد من الحالة
الصحية للمرأة والحصول على
العالج المناسب أو بعض النصائح
المفيدة لمختلف المشاكل الصحية،
لكن بعض النساء قد يتجاهلن
طرح أسئلة مهمة بدافع الحرج.
وتستعرض الدكتورة فيكتوريا
ألكسندروفا فسيوك ،من مركز
الصحة اإلنجابية في روسيا ،بعض
تلك األسئلة وإجاباتها.
*متى يكون تأخر الدورة
الشهرية عاديا؟ وعلى ماذا يدل
عند الحمل؟ ومتى يجب زيارة
الطبيب؟
تأخر الدورة الشهرية يكون طبيعيا
فقط في فترة الحمل وبعض الفترات
األخرى مثل:
سن المراهقة بعد مرور سنة أوسنتين على أول دورة ،في انتظار
انتظامها.
إنجاب طفل ،حيث ال يعود النمطالطبيعي للدورة إال بعد توقف
الرضاعة الطبيعية.
تواصل نشاط اإلباضة بعد بلوغسن اليأس .هناك أيضا أسباب
غير فيزيولوجية لتأخر الدورة
الشهرية ،مثل تكيس المبايض
والتهاب الزوائد واالنتباذ البطاني
الرحمي ونضوب المبايض المبكر.
هناك أيضا أمراض الغدة الدرقية
والغدد الكظرية وزيادة مستويات
البروالكتين ،إلى جانب األسباب
النفسية المتعلقة بالتوتر والضغط
العصبي واإلجهاد ونقص أو زيادة
الوزن.
*هل يمكن حصول الحمل أثناء
الحيض؟
يعتقد كثيرون أن هذا مستحيل،
ولكن حدوث الحمل أثناء الحيض
يبقى ممكنا ،حيث أن نضوج

وخروج البويضة يحدث في أثناء
الدورة لدى النساء اللواتي ال يعانين
من أي اضطرابات.
ولكن إذا كانت الدورة قصيرة،
 22يوما على سبيل المثال ،فإن
األيام التي يحتمل فيها حدوث
التخصيب تتزايد ،وتقترب من فترة
الحيض التي تستمر من سبعة إلى
تسعة أيام .كما أن فترة اإلباضة قد
تتغير بسبب التوتر ونزالت البرد
والسفر ،لتتأخر من اليوم  14أو
 15إلى ما بين اليوم  21و .29وفي
حال حدوث اتصال جنسي دون
وسائل منع الحمل يمكن أن تلتقي
البويضة مع الحيوان المنوي قبل
الحيض مباشرة أو في أثنائه.
*اضطرابات الدورة ،هل هي
عادية أم مرضية؟ وهل هي خطيرة؟
يحدث االضطراب عندما يكون
عدد أيام الدورة أقل أو أكثر من
الطبيعي ،أو أنه يتغير من شهر
آلخر.
وعند حدوث تغيير ال يتجاوز
يومين أو ثالثة فإن هذا ال يثير
القلق ،ولكن إذا استمرت الدورة
األولى  21يوما والثانية  30يوما
والثالثة  35يوما ،فإن هذا يعتبر
اضطرابا.
وإذا لم يحدث الحيض أصال ،أو
استمر إفراز الدم ألكثر من ستة
أيام ،فإن هذا غير طبيعي .هذا
األمر قد يكون مؤشرا على بعض
األمراض ،ويتداخل مع الحياة
الجنسية للمرأة ،ويؤثر على الحمل
والسفر ويسبب الكثير من اإلزعاج.

*هل من اآلمن استخدام حبوب
منع الحمل؟

الدم وتخفيف التوتر والوقاية من
أمراض القلب.

موانع الحمل الهرمونية هي حبوب
تؤثر على الهرمونات ،وفي أغلب
دول العالم ال يتم صرفها للمرأة إال
بعد خضوعها للفحص الطبي.
كما أن جرعة هرمونات
األستروجين والبروجستين المناسبة
للمرأة ترتبط بسنها ،وقد ينصحها
الطبيب باالبتعاد عن هذا الخيار
واعتماد وسيلة أخرى .ويمكن
أن تتفاقم بعض األمراض بسبب
حبوب منع الحمل الهرمونية ،كما
أن فاعليتها ترتبط بالحفاظ على
صحة األمعاء والجهاز الهضمي
والكبد والكلى .كما يجدر التنبيه
إلى أن هذه الحبوب قد تتداخل مع
أدوية أخرى ،وتتسبب في تعكر
الحالة الصحية للمريضة .ويتسبب
التدخين وتعاطي المخدرات في
زيادة احتمال اإلصابة بأمراض
خطيرة ،عندما يترافق مع تناول
حبوب منع الحمل.

*ماهي مخاطر ممارسة الجنس
أثناء الحيض؟

*هل يسبب االمتناع عن الجنس
لفترة طويلة مشاكل صحية؟
يمكن للتوقف عن العالقة الحميمة
لفترة طويلة أن يزيد من احتماالت
ظهور أمراض مثل األورام الليفية
الرحمية وغدد الثدي ،إلى جانب
اإلصابة باالكتئاب ،واحتقان
منطقة الحوض ،والبرود الجنسي،
ومشاكل الوزن والشعر والبشرة.
وتشير األبحاث إلى أن ممارسة
الجنس بشكل منتظم لها فوائد
صحية كثيرة ،مثل تحسين وظائف
الجهاز المناعي وخفض ضغط

يعتبر خطر إصابة الرحم بالعدوى
السبب الرئيسي وراء التحذير
من العالقة في هذه الفترة .كما
أن ذلك قد يؤدي لدفع الدم مجددا
في رحم المرأة ،ويسبب ضررا
لبطانة الرحم وقد ينتهي األمر
إلى اإلصابة بالعقم أو اضطراب
الدورة الشهرية .الجنس في هذه
الفترة خطر على الرجال أيضا،
حيث أن حدوث االتصال قد يسبب
العدوى في العضو الذكري ،ألن دم
الحيض بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا
والكائنات الدقيقة األخرى.
*هل يعني وجود إفرازات على
المالبس الداخلية اإلصابة بمرض ؟
تظل اإلفرازات المهبلية لدى
المرأة عادية ،بشرط أن ال تسبب
لها إزعاجا ،وتكون بكميات صغيرة
ودون رائحة خاصة أو لون غريب.
وفي حالة وجود عدوى في
األعضاء التناسلية يمكن أن تكون
هذه اإلفرازات لزجة وقيحية
ومتخثرة أو مائية ،وفي بعض
الحاالت تكون دموية وفي حال
وجود أي شكوك ،يُنصح بزيارة
الطبيب إلجراء الفحوص الالزمة
والتأكد من عدم اإلصابة بعدوى
خطيرة.
• المصدر " :عربي 21اليت"
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هل الكروموسوم Yفي سبيله لالختفاء؟

الجزء الثالث

صحيا ..أين يجب وضع

الهاتف الذكي في الليل؟

•د .محمد أمين األعظمي
إن وجود كروموسوم  Yمفردا ً دون نظير في
الخلية الجنسية يعني أنه ال يمكنه إجراء تبادل
جيني كما تفعل كل الكروموسومات األخرى بما
فيها كروموسوم  Xخالل االنقسام االختزالي الذي
تتضمنه عملية تكوين النطف .ويساعد التبادل
الجيني على التخلص من الطفرات الوراثية
الضارة .وبسبب حرمان الجينات المحمولة على
كروموسوم  Yمن التبادل الجيني ،فإنها ستكون
عرضة للتآكل ومن ثم االختفاء من الجينوم.
وجدت دراسة أجريت على أكثر من مائتي ألف
رجل في المملكة المتحدة أن أكثر من أربعة من
كل  10رجال ( )٪43.6فقدوا نسبة ملحوظة
من كروموسومات  Yالخاصة بهم بحلول سن
السبعين .وقد عزا فريق الباحثين من جامعة كمبرج
المرموقة the University of Cambridge
الذي توصل إلى هذا االكتشاف إلى عدم استقرار
الحامض النووي منقوص األوكسجين  DNAما
سمح للطفرات الوراثية العشوائية بالتراكم .كما
وجد الباحثون أن واحدا ً من كل خمسة رجال
ابتدأوا بفقدان كروموسوم  Yفي خاليا الدم.
والحقيقة أن مالحظة فقدان الرجال لكروموسوم
 Yفي ُكريات الدم البيض تعود إلى ستينات القرن
الماضي عندما كان األطباء يفحصون كريات
الدم البيض .كما الحظ ألطباء أن نسبة الفقدان
هذه تتزايد مع التقدم بالعمر .وربط األطباء بين
فقدان هذا الكروموسوم وعدد من األمراض منها
السرطان وأمراض القلب.
إن فقدان الكروموسوم  Yال يعني فقدان األفراد
الذكور واختفاءهم ،وإنما يشير إلى أن جينا ً آخر ،أو
لربما عددا ً من الجينات ،على كروموسوما ٍ
ت غيره
ستتولى مهمة تحديد الجنس الرئيسة .فهناك عدد
كبير من الجينات المؤهلة للقيام بالمهمة ،ولكن هذا
لن يحصل في القريب العاجل ،أو بعبارة أخرى،
لن يشهده أي من أبناء األجيال الموجودة اليوم.
إذ يُرجح أن يستغرق اختفاؤه حوالي  4.6مليون
سنة .ويجب أن نتذكر هنا أن هذا الكروموسوم لم
يكن بهذا الضآلة على الدوام ،ولكنه ال شك تراجع
سريعا ً ليترك األنثى بكروموسومين تا ّمين من
النوع  Xمقابل كروموسوم  Xواحد و Yالمتضائل
في الذكر .وقد يرى البعض أن التقديرات بماليين
السنين تقديرات مبالغ بها ،ولكننا سنجدها

متواضعة إذا ما تذكرنا أن الثدييات األولى ظهرت
قبل  200-100مليون سنة وأن الحياة ابتدأت قبل
حوالي أربعة باليين سنة!
لم يكن كروموسوم  Yدائما ً بهذا الشكل ،يقول
المختصون .إننا لوعدنا إلى الوراء مدة  166مليون
سنة ،إلى الثدييات األولى لوجدنا أن الوضع كان
مختلفا كلياً ،ولوجدنا أن كروموسوم  Yكان بحجم
كروموسوم  Xتماما ً ولوجدناه يحوي كل الجينات
التي يحويها  .Xولكن كروموسوم  Yله عيبه.
فهو يقتصر على نسخ ٍة واحدة تمرر من األب إلى
أبنائه ،بخالف كل الكروموسومات األخرى التي
تمتلك نسختين ،نسخة من األم وأخرى من األب.
ُم َح ِد ُد الذكورة
كان االعتقاد القديم أن كروموسوم  Xهو الذي
يحدد الجنس ،ولكن اكتشاف المنطقة المحددة
للجنس على الكروموسوم (sex-determining
 )region Yالتي تُعرف اختصارا ً  SRYاثبت
خطأ هذا االعتقاد ،ألن هذا الجين هو الذي يشفر
للبروتين الذي يبتدئ تكوين الخصية testis-
 .determining factorويكاد هذا الجين يكون
الجين المهم الوحيد الذي يحمله كروموسوم .Y
يتكون كل كروموسوم من عدد من المورثات،
وتتكون كل واحدة من المورثات (الجينات) من
الحامض النووي الرايبوزي (الرايبي) منقوص
األوكسيجين (.)DNA
عشر حقائق حول كروموسوم Y
تُخَزن ُجزيئات الحامض النووي الرايبي منقوص
األوكسجين ( DNAالمادة الوراثية) في نواة كل
خلية من خاليا الجسم بشكل تراكيب خيطية تُسمى،
هي والمواد األخرى الملحقة بها ،الكروموسومات.
تحوي كل خلية من خاليا جسم االنسان،
باستثناء الخلية الجنسية المتمايزة 23 ،زوجا ً
من الكروموسومات ،نصفها موروث عن األب
والنصف اآلخر عن األم .أما الخاليا الجنسية
فيختزل عدد الكروموسومات فيها إلى النصف
خالل تمايزها .يُسمى الزوج الثالث والعشرين
من الكروموسومات الكروموسومين الجنسيين

 sex chromosomesفي حين تسمى كل
الكروموسومات
األخرى
الكروموسومات
الجسمية .autosomes
يحمل الذكر في األحوال االعتيادية كروموسوم
 Xواحد وآخر  ،Yفيكون رمزه بذلك  ،XYأما
األنُثى فتحمل كروموسومي  Xورمزها  .XXوقد
يشذ بعض األفراد عن هذه القاعدة.
تُعطي األم لولدها كروموسوم  Xأما األب فيمكن
أن يعطي ولده إما كروموسوم  Yفيكون ذكرا ً أو
 Xفيكون أنثى .وهكذا يمكننا القول إن ما يحدد
جنس الجنين هو نطفة األب وليست بيضة األم.
يبلغ طول الكروموسوم  Yثلث طول الكروموسوم
 Xويحمل  55جينا ً مقابل  900تقريبا ً يحملها .X
يحوي الكروموسوم  Yالجين المحدد للذكورة،
 ،the SRY geneالمسؤول عن تكوين الخصيتين
في الجنين ،وبالتالي تكوين األعضاء التناسلية،
الداخلية منها والخارجية.
إذا حصلت طفرة في الجين  ،SRYفإن الجنين
ذا كروموسومي  XYسيفشل في تكوين األعضاء
الذكرية برغم صيغته الكروموسومية ،وسيُك َّون
بدالً عنها أعضاء تناسلية أنثوية.
يمكن أن يحصل خلل في عدد الكروموسومات
الجنسية ،كما هو حال غيرها من الكروموسومات.
ومثال ذلك متالزمة كالينفلتر Klinefelter
 syndromeحيث يكون هناك كروموسوم X
إضافي وتكون الصيغة الكروموسومية .XXY
ُوجدت بعض الجينات التي اختفت من كروموسوم
 Yعلى كروموسومات أخرى.
يحوي كروموسوم  Yالكثير من وصالت أو
قطع  DNAالمكررة.
وهناك حقائق ومعلومات أخرى عن
الكروموسومين الجنسيين قد نتطرق إليها مستقبالً.
Credit:
(Archaeogenetics,
distributed by Wikimedia Creative
)Commons, CC BY-SA 3.0 license
•اكاديمي عراقي من اسرة جريدة (البالد)
لندن اونتاريو

أعلن أنطون ياستريبوف ،مدير مختبر
“إيكولوجيا الفضاء الحياتي” ،أن الهاتف
الذكي خالل النوم ليال ،يحب أن يوضع
بعيدا عن الرأس مسافة ال تقل عن متر
واحد.
ويشير الخبير في حديث لراديو
“سبوتنيك” ،إلى أن الكثيرين ال يتخلون
عن هواتفهم ليال ويضعونها على مقربة من
مخداتهم .فمتى تشكل هذه الحالة خطورة
على الصحة؟
وفقا له ،عندما ظهرت أجهزة الهاتف
المحمولة ،عبّر بعض األطباء عن
مخاوفهم من األشعة المنبعثة منها ،ألنها قد
تسبب السرطان .ولكن الحقا لم يتم تأكيد
هذه المخاوف .ومن المفترض أالّ تسبب
األجهزة الحديثة مثل هذه المخاوف.
ألنها تخضع الختبارات عديدة تؤكد عدم
خطورتها على صحة اإلنسان .ولكن مع
ذلك لم يدرس بدرجة كافية تأثير الهواتف
الذكية ،في أعضاء وأنسجة الجسم الداخلية.
ويقول“ ،كقاعدة عامة -يجب عدم النوم
قرب الهاتف ،وعدم وضعه تحت الوسادة
أو على السرير .ويفضل عدم وضعه
بالقرب من الرأس ،وأال تقل المسافة عن
متر واحد بينهما ،أو على األقل نصف
المتر”.
يضيف ،يجب أن تكون هذه المسافة
في المناطق الريفية أكبر ،ألن انبعاث
االشعاعات يزداد عند االبتعاد عن المحطة
األساسية.
يقول“ ،عندما تكون المحطة األساسية
بعيدة كما في القرى مثالـ فإن الهاتف
يستهلك طاقة أكبر ،من أجل االتصال
بالمحطة ،ما يزيد من انبعاث االشعاعات.
لذلك يجب وضعه بعيدا عن الجسم أثناء
النوم ليال”.
يضيف ،على األشخاص الذين يستخدمون
أجهزة تنظيم ضربات القلب ،وضع
الهاتف بعيدا عنهم لكي ال يسبب تداخال
كهرومغناطيسيا.
وينصح الخبير ،كل من يستخدم الهاتف
الذكي كثيرا باستخدام سماعات ال سلكية
لتقليل التعرض لإلشعاع.
•المصدر  :روسيا اليوم

38
مواد غذائية ال ينصح
بتناولها بعد سن الثالثين
كشفت دانا لي سميث ،في موضوع نشره
موقع  ، Eat This, Not Thatاألطعمة
والمشروبات التي يجب التخلي عن تناولها
بعد سن الثالثين.
وتنصح الكاتبة والمعلقة المختصة بنشر
التعليمات والتوعية الصحية ،قبل كل شيء
باالمتناع عن لبن الزبادي ذي النكهات
المختلفة ،والنسبة العالية من السكر ،تعادل
ما في اآليس كريم.
وتنطبق هذه القاعدة على الكعك والفطائر
والخبز في وجبة الفطور الصباحية.
وتقول“ ،تحتوي المشروبات الغازية على
صبغات يمكن أن تكون مسرطنة ،وهي
مصدر السكر الرئيسي في النظام الغذائي”.
وأدرجت سميث في قائمة األطعمة
والمشروبات التي يجب التخلي عنها بعد
سن الثالثين ،المواد التالية :اللحم بقشرة
مقرمشة؛ صلصات فول الصويا واألجبان؛
النقانق والسالمي؛ رقائق البطاطس
(التشبس)؛ السمن النباتي؛ الخبز األبيض؛
لحم الخنزير المقدد؛ المواد المحتوية على
مبيدات اآلفات؛ القهوة المثلجة واآليس
كريم المحتوي على الكافيين؛ البرغر
النباتي؛ الفواكه المعلبة.
وتنصح سميث ،باالمتناع عن تناول
الجعة والكوكتيالت ،ألن الكحول يمكن
أن يسبب األرق ،والرغبة بتناول المزيد
من الطعام في اليوم التالي .كما أن الجلد
مع مرور الوقت يفقد مرونته ونضارته
وتظهر التجاعيد.
وتقول ،التخلي عن تناول هذه األطعمة
والمشروبات يسمح للشخص بالتقدم بالعمر
“بأمان” واالحتفاظ بمظهر ولياقة بدنية
جيدة.
•المصدر :روسيا اليوم
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دراسة جديدة لعلماء في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا
الصيام المتقطع يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات سكر الدم والكوليسترول
يعد الصيام المتقطع أحد أكثر
الطرق شيوعا لفقدان الوزن ،رغم
الجدل القائم بشأن فوائده الحقيقية.
وتوجد طرق متعددة ومختلفة
للصيام المتقطع ،ويدعي أنصار هذا
النظام الغذائي أنه فضال عن قدرته
على فقدان الوزن ،فإنه يساعد على
خفض ضغط الدم ومستويات سكر
الدم والكوليسترول.
ووصف العديد من النقاد الصيام
المتقطع بأنه نظام غذائي متطرف.
ومع ذلك ،أجرى العلماء في
جامعة كولومبيا البريطانية في
كندا ،مؤخرا ،تجربة تشير إلى
أن الصيام قد يكون له فائدة أخرى
يمكن إضافتها إلى القائمة الطويلة
المنسوبة إليه.
توصلت النتائج إلى أن الصيام “قد
يساعد في الحماية من العدوى”.
وعندما يصاب البشر أو الحيوانات
بعدوى ،فغالبا ما يفقدون شهيتهم.
ومع ذلك ،ال يزال من غير الواضح
حتى اآلن ما إذا كان الصيام يمكن
أن يحمي من العدوى أو يزيد من
قابليتها لإلصابة بها.
الختبار ذلك ،جعل العلماء
مجموعة من الفئران تصوم لمدة
 48ساعة وأصابوها عن طريق
الفم بالسالمونيال المعوية ،وهي
بكتيريا مسؤولة عن نسبة عالية من
حاالت التهاب المعدة واألمعاء لدى
البشر.

حصلت مجموعة ثانية من
الفئران على وصول منتظم إلى
نظامها الغذائي المعتاد قبل العدوى
وأثناءها.
ووجد العلماء أن الفئران التي
صامت لديها عالمات أقل للعدوى
البكتيرية وتلف أنسجة معوية قليلة
جدا مقارنة بالفئران التي تغذت.
لكن عندما كرروا التجربة
مع الفئران الصائمة المصابة
بالسالمونيال عن طريق الوريد ،لم
يظهر التأثير الوقائي.
كما لم يظهر التأثير عندما كرروا
التجربة باستخدام فئران خالية من
الجراثيم ،وهي فئران تمت تربيتها
لتفتقر إلى الميكروبيوم الطبيعي.

أشار العلماء إلى أن بعض
التأثير كان بسبب التغيرات في
ميكروبيومات أمعاء الحيوانات.
ويبدو أن الميكروبيوم يحبس
العناصر الغذائية التي تبقى عندما
يكون الطعام محدودا.
ووفقا للفريق ،فإن هذا يمنع
العوامل الممرضة من اكتساب
الطاقة التي يحتاجونها إلصابة
المضيف.
وقال الدكتور بروس فاالنس،
وهو مؤلف مشارك في الدراسة:
“لقد رأينا تغيرا شامال في تكوين
الميكروبيوم ،ما يعني زيادة في
بعض البكتيريا وانخفاضا في

البكتيريا األخرى .ومع ذلك،
لم نظهر في دراستنا ما هي
البكتيريا المسؤولة تحديدا عن
التأثير الوقائي ،فقط الميكروبيوم
ككل يتوسط معظم التأثير الوقائي
للصيام ألن الفئران التي تفتقر إلى
الميكروبيوم ،الخالية من الجراثيم،
ليست محمية بنفس الدرجة من
العدوى”.
ويخطط الفريق اآلن للتحقيق في
تأثير الصيام على الميكروبيوم مع
تحديد ما إذا كان غياب أو وجود
بكتيريا معينة هو المسؤول عن
التأثير الوقائي.
•المصدر :روسيا اليوم

أسباب ظهور الشيب المبكر وكيف نتجنبه ما عالقة التغذية؟
غالبا ً ما يشكل ظهور الشيب صدمة بالنسبة
للكثيرين ،خاصة لمن ال يزال في سن الثالثين.
فما هي أسباب ظهور الشيب ،وكيف يمكن منع
ظهوره في سن مبكرة؟ وما عالقة نمط التغذية
بذلك؟
ما هي أسباب ظهور الشيب ،وكيف يمكن منع
ظهوره في سن مبكرة؟
هناك من يحاول جاهدا إخفاء الشيب ،وخاصة
عند ظهوره في وقت مبكر .ويمكن التصرف
بطريقة تؤخر ظهوره أصال ،إذا انتبهنا إلى غذائنا
كما تؤكد بعض الدراسات .وأول ما تتوجه إليه
األنظار هو السكر المصنّع وال ُمحليات ،وذلك
ألنها تمنع الجسم من استغالل فوائد فيتامين
"ي" ،وبالتالي تقل كميات البروتين التي يحصل
عليها الجسم ،ويحصل الشعر على تغذية أقل.
الملونات الصناعية الموجودة في بعض
األطعمة كالمعجنات والبسكويت وبعض
المشروبات ،إذا تناولناها بكميات كبيرة يمكن أن
تسبب مشكلة للشعر وتعجّل ظهور الشيب.
وأيضا تناول كميات كبيرة من البروتين
الحيواني يعتبر سيئا للشعر ،ألن الجسم يحول
الكمية الزائدة منه إلى حمض البول (حمض

اليوريك)
وعموما ،يبقى التقدم في العمر السبب األساسي
لظهور الشيب .ولذلك تفسير علمي مفهوم يكمن
في تراجع إفراز الجسم لمادة الميالنين ،وهي
المادة المسؤولة عن لون الشعر األصلي .فعندما
تتوقف خاليا الشعر عن إفراز مادة الميالنين،
يفقد الشعر لونه األصلي ليتجه نحو اللون البيض
أو الرمادي.
وتكون هذه العملية تدريجية في البداية،
حيث يتحول لون الشعيرات
إلى اللون الرمادي أو
األبيض ،ليشمل ذلك
مع مرور الوقت
كل الشعر .وعادة
ما تكتسي منطقة
بالشيب
الصدغ
أكثر من غيرها،
وكذلك اللحية عند
الرجال ،لكون الشعر
في هذه المناطق
أقصر ويتساقط

بسرعة أكبر ،بحسب ما نقل موقع "بونته"
األلماني.
بيد أن البعض يبدأ في فقدان لون شعره
األصلي في سن مبكرة ،وهو ما يعرف بظاهرة
"الشيب األبيض" .ويعود ذلك إلى عدة أسباب،
منها ما هو وراثي وما هو عضوي ،كاألمراض
الهرمونية ،مثالً ،باإلضافة إلى النقص الشديد
في العناصر الغذائية والضغوط النفسية المزمنة
والتوتر واإلجهاد ،ما ينتج عنه تقلص في الخاليا
الجذعية المسؤولة عن لون الشعر .عالوة على
تأثير التدخين والمشروبات الكحولية وتناول
بعض األدوية والصدمات.
ويرى خبراء أنه ال توجد وصفات سحرية
لتفادي ظهور الشيب في سن مبكرة ،لكن
هناك بعض النصائح التي يمكنها الحيلولة
دون ظهوره مبكراً ،ومن بينها المواظبة
على تغذية صحية ومتوازنة واالبتعاد عن
أسباب االجهاد والتوتر النفسي المزمن قدر
اإلمكان ،باإلضافة إلى مراجعة الطبيب
بانتظام لمعالجة االضطرابات الهرمونية في
حال وجودها.
•ع.ش،ف.ي/ي.أ
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األجــواء الجميلة في
العـالقـات االجتمـاعية األصيـلة في المخيـم
الجزء الثاني

•جمال الشريف
•الحلقة الثانية والثالثون

وما زال حديث الذكريات عن العالقات
االجتماعية والتي لها أكثر من جانب حيث
إنني أحاول جهدي أن أنقض نظرية أن
اإلنسان يتذكر األشياء التي يعيها فقط مع
العلم أن كثيرا ً من الذكريات عشناها كما هي
دون وعي وكانت ضمن سياق حياتنا الطبيعية
حينها ،واألجواء التي أصبحنا نعيشها هذه
األيام والبون الواسع وبُعدها عما تعودناه،
واستفحالها تحت حجج واهية هو ما دفعني
لمحاولة تأريخ ما عشناه .وقد فضلت في الحلقة
السابقة أن أعرج على مناسبات الحزن حتى
ال أختم حديثي بها وأحاول قدر أستطاعتي
إضفاء نوع من البهجة والسرور ممزوجة
بعبق الماضي واألمل الذي يحدونا هذه األيام
الستعادة جزء من الماضي الجميل أو على
األقل المحافظة على ما نستطيع منه .وهنا
أركزعلى ضرورة وعي المناسبة واللحظة
التي نعيشها لما له في النفس من وقع حين
حدوثه وحين استذكاره وتذكره في المستقبل
مما يضاعف من لحظة االستمتاع اآلنية
والمستقبلية ،وهنا سأعرج على المناسبات
السعيدة وأجوائها في المخيم....

كان المخيم يبتهج وتغمره أجواء رائعة بالحب
والوئام في فترة الصيف حيث أن معظم أهل
المخيم لهم غيّاب في بالد االغتراب المختلفة،
فكان الجميع يستبشرون بعودتهم ،وخصوصا ً
أن االنتعاش االقتصادي كان يطال الجميع....
وألن الماضي كان جميالً بحق ،فقد كان
الغيّاب يحسبون حساب الجميع من الهدايا.
وكما يقول المثل من الكبير إلى الصغير إلى
المقمط في السرير ،وكنا نتباهى كل واحد فينا
بما احضر له أبوه أو أخوه أو عمه من الغربة،
والله يجزيهم عنا خير الجزاء فقد كانوا
يجبرون بخاطرنا ويملؤا قلوبنا بفرحة عودة
الغياب والشعور بجمالية العزوة والعائلة.
وال يفوتني هنا ،وكوني أوثق لجمالية الحياة

كانت مناسبة الفرح في المخيم غالبا ً ما تتم
في الصيف لالستمتاع بأجوائه الجميل ِة اوالً،
وثانيا ً الجتماع األحبة من المغتربين الذين
يعودون للمخيم لقضاء إجازة الصيف فيه وبين القديمة ،أن أذكر أن المغتربين كانوا يعملون
ذويهم ،وأخذ قسط من راحة االغتراب وأكل حساب أصدقائهم كنوع من الوفاء وبعض
ما لذ وطاب في موسم التين والعنب والصبر من الجيران وخصوصا ً إن كان في الحارةِ
والرمان والبطيخ ،وكذلك سهرات العائالت مختارأو شيخ أو أستاذ أو يتيم.....
واللمة الدافئة في حوش الدار أو تحت عريشة
الدوالي وربما من هنا أتت أغنية بين الدوالي وكان الجيران وأهل البلد واألصحاب
التي غنتها "سميرة توفيق"وكذلك" سلوى واألقارب يتقاطرون أفرادًا وزرافات للسالم
واإلطمئنان على الغياب وفي الوقت نفسه
وجميل العاص".....
وأرجو أن ال يُفهم من كالمي هذا أن الناس في اإلصرار على القيام بالواجب بعزومة الغائب
المخيم كانوا يفرحون فقط في الصيف ،وبقية على الغداء أو العشاء ،وهذه العادة ما زالت
السنة زعل ونكد ولطم وبكاء على األطالل ،موجودة في المخيم حيث األصالة تعود إلى
وكما يقول المثل "خد وتعود على اللطيم" أصلها.
وفي زيارتي األخيرة للمخيم أعتقد أني ممكن
من كثرة اللطم ولكنا نحب الفرح واالنبساط
والفرفشة ،مع أن بعض الناس مستكثرة علينا أدخل كتاب "جينيس" لألرقام القياسية من
حيث عدد العزائم في شهر حيث كان البرنامج
نشوف لنا يوم.
وقبل أن أسترسل في تفاصيل المناسبات ُمزدحما عن آخره بمعدل عزومتين في اليوم
السعيدة وحيث أن لمة األقارب واألهل في وما اعتذرت عنه أكثر من الذي لبّيته ،وشعرت
الصيف هي مناسبة سعيدة بحد ذاتها ،حيث أن المخيم هو الحضن الدافئ الذي يجمعنا

بأهلنا وأصحابنا وجيراننا وأصدقاء الطفولة،
أما أفراح
وأننا مهما تغربنا وابتعدنا نبقى نعيش فيه بكل
في
المخيم
جوارحنا وأن أبن المخيم ممكن أن يخرج منه الصيف فحدث وال حرج ،وتكاد تكون فترة
ولكن ال يمكن للمخيم أن يخرج منا....
الصيف كلها أفراح حيث كانت األفراح تمتد
ً
لثالث ليالي وغالبا الغداء والزفة يوم الجمعة،
وكانت أحيانا ً طقوس الواجب تنقلب إلى وكانت أضواء الزينة أحد أدوات الفرح وكان
نتائج عكسية مع أن المقصود هو الواجب يتم نصبها وتمديد األسالك من بين أحد بيوت
وكان جزء كبير من السهرة والجلسة يمضي الجيران إلى بيت أهل العرس بعد العصر،
في التشديد على قبول الدعوة للعزومة وأحيانا ً وإحضار الكراسي وباقي المستلزمات قبل
لألسف تنتهي بالزعل المبني على العشم.
حلول المساء إستعدادا ً للتعليلة والسمر.
والبد من رفع العقيرة بالغناء "وحيا الله
وأود هنا أن أذكر قصة ألحد األصدقاء بعد بليالي الكيف والسهره بالعلية ....المخيم
أن عاد من الغربة للمخيم وقد حضر للسالم يُرحب بالضيف والمشاعل مضويه"...
عليه أحد أخواله ونسيبهم .وبعد األخذ والرد أما يوم الغداء وحيث أن بيوت المخيم صغيرة
واالعداد المعزومة ال يتسع لها بيت واحد
فكان الجيران يفتحون بيوتهم للضيوف وكان
كل صاحب بيت كانه هو صاحب العرس،
وهنا تتجلى روعة التكافل والتكامل والوقفة
التى ال تنسى بين الجيران ،وكان أحيانا ً يتم
الطبخ خارج البيت حيث القدور الكبيرة وكان
الطبخ على النار في أول السبعينات ،وبعدها
بوابير الكاز الكبيرة قبل الوصول الى مواقد
الغاز الكبيرة هذه األيام..

ونسيبهم يلح في العزومة وصديقي يحاول
االعتذار مرة لضيق الوقت ومرة ألنه مصاب
بالسكري وال يستطيع أكل أي شيء ،والنسيب
يُصر إصرارا عجيبا على العزومة وصديقي
يستحلفه بالله أن ال يُضيّع السهرة ويُجهد باله
والرجل رأسه ومئة سيف إال يعزمه ،وصديقي
يرفض بشتى الوسائل مما استدعى النسيب
أن يحلف على صديقي ليجبره على العزومة
فكان أن احتد صديقي وقام غاضبا ً وقال والله
غير أروح اشتكيك للشرطة ،وانتهت السهرة
بالزعل والعتب...
وما زلت أنا وصديقي كلما تذكرنا الحادثة
ندخل في نوبة ضحك مستمرة ً وخصوصا ً أن
صديقي حتى اللحظة يعجز عن تفسير سر
تهديده لنسيبه بالذهاب إلى الشرطة.
هذه القصة استثناء واالستثناء ال حكم له ،أما
الغالبية المتعارف عليها فهي الكرم والجود
والحرص على العرف بين الناس.

وكانت صواني الغداء تُجهز في المكان نفسه
وكان يشرف على "التقطيب" الذي هو تجهيز
صدورالمناسف أو المفتول أحد الخبراء
سواء كان من أهل العرس أو أقربائهم أو من
الجيران ليتأكد أن كل صينية منسف أو مفتول
تم تجهيزها بشكل جيد "ويكرب الوجه" أي
يُبيض الوجه بين الناس .وكان يشرف على "
التشريب " مسؤول أخر يساعده أحد الشباب
وهو يتنقل بين الجموع ليزيد كمية الشوربة
على الصواني واليتركوا مجاال للقيل والقال،
مع أن هناك أناسا كما يقول المثل ال يعجبها
العجب وال الصيام في رجب..فإن كان اللحم
لحم عجل قالوا :لو كان غنم أفضل والعكس أو
اللحم شادد شويه يعني مش مستوي أو ما شابه
أو هل اللحم بلدي واال مستورد.
أما هذه األيام فلألسف ال غداء وال ما
يحزنون إال من رحم ربك وأصبحت األفراح
في الصاالت واستبدلوا الغداء بقطعة "إسفنج"
قطعة كيك مع علبة عصير...
وأتمنى وآمل أن نحاول قدر المستطاع
المحافظة على العادات والتقاليد األصيلة
وعلى قدر ما يوجد ناس سوف تنتقد الغداء
لكن منتقدي قطع اإلسفنج والصاالت أكثر.
نلتقي معكم في حلقة قادمة وتفاصيل جديدة.
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
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 7فوائد لالبتعاد عن مواقع التواصل االجتماعي لفترة مؤقتة

•ندى دردور

الصحة العقلية والجسدية.

نشرت مجلة "ال منتي إس مارافيوسا" اإلسبانية
تقريرا تحدثت فيه عن فوائد التخلي عن استخدام
مواقع التواصل اإلجتماعي لفترة من الزمن.
وقالت المجلة في تقريرها  ،إن مواقع التواصل
االجتماعي أصبحت تشغل حيزا كبيرا من روتيننا
اليومي ،بينما تؤكد الدراسات واألبحاث العلمية
وجود صلة بين االستخدام المفرط لهذه المنصات
وخطر اإلصابة ببعض المشاكل الصحية.
وحسب المجلة ،فإنه من المفيد جدا أن نحاول
التوقف من حين إلى آخر عن تصفح حسابات
التواصل ،والقيام بأنشطة ترفيهية أخرى وخوض
تجارب ممتعة بعيدا عن األجهزة اإللكترونية.
كثيرا ما تنشر المواقع اإللكترونية ووسائل
اإلعالم تقارير مثيرة للقلق عن االستخدام اليومي
لوسائل التواصل االجتماعي .فهل كل تلك
المعلومات المنشورة صحيحة؟
سنة  ،2016نُشرت دراسة حول العالقة بين
االكتئاب واستخدام وسائل التواصل االجتماعي
لدى الشباب في الواليات المتحدة ،وأثبتت النتائج
أن االستخدام المفرط للمنصات االجتماعية ارتبط
بمستويات عالية من االكتئاب .كما أثبتت دراسة
أُجريت على عدد من المراهقين في الواليات
المتحدة أن أولئك الذين أمضوا وقتا أطول على
مواقع التواصل االجتماعي كانوا أكثر عرضة
للمعاناة من مشاكل نفسية ،بينما واجه المراهقون
األقل ارتباطا بالشاشات مخاطر أقل.
لذلك ،ليس من المبالغة القول بأن ترك مواقع
التواصل االجتماعي لفترة من الوقت حقيقة مثبتة
علميا ،فأي شيء يزيد عن حدّه يؤثر سلبا على

تشير المجلة إلى أنه ال يوجد إجماع علمي
عن وجود عالقة بين استخدام وسائل التواصل
االجتماعي والتأثيرات السلبية على الصحة
العقلية ،وحتى الدراسة األمريكية المذكورة تُظهر
عالقة ارتباط وليس عالقة سببية.
وفي ظل الحاجة إلى المزيد من البحوث في
هذا المجال ،تؤكد المجلة أنه ال يمكن إنكار فوائد
االنقطاع لفترة قصيرة عن تصفح وسائل التواصل
االجتماعي .فما هي أبرز تلك الفوائد.
 -1مقاومة القلق واالكتئاب
قد يكون االنفصال لفترة من الوقت عن وسائل
التواصل طريقة جيدة للوقاية من المشكالت
النفسية ،مثل القلق واالكتئاب .وال يتعلق األمر
بطبيعة مواقع التواصل االجتماعي ،ولكن بنوعية
وطريقة استخدامها ،وإذا تم استغاللها لتطوير
الذات ،فإنها تصبح مفيدة للغاية.
 -2تجنب اإلدمان
تطرقت دراسة نُشرت سنة  2010إلى أن
العالقات االجتماعية الناجحة تعزز إطالق
الدوبامين ،المعروف أيضا بهرمون السعادة.
يشارك هذا الناقل العصبي في اإلحساس بالمتعة،
ويطلقه الدماغ أيضا عند تعاطي المخدرات .على
هذا النحو ،قد تفتح مواقع التواصل االجتماعي
احتماالت للتفاعالت التي تحفز إفراز الدوبامين،
والذي قد يؤدي بدوره إلى حالة إدمان سلوكي.

لهذا السبب ،فإن إحدى فوائد ترك وسائل
التواصل االجتماعي لفترة من الوقت هي التخلص
من إدمان هذه المنصات ،وما يترتب عن ذلك من
مشاكل جسدية ونفسية.
 -3التفاعل المباشر مع اآلخرين
تتمثل إحدى أبرز المشاكل المرتبطة باستخدام
اإلنترنت في أن الروابط التي ننشئها مع اآلخرين
غالبا ما تكون افتراضية .بسبب القيود التي
تفرضها التكنولوجيا ،قد نخسر الكثير من مزايا
التواصل المباشر مع اآلخرين ،وبالتالي يعد
االبتعاد عن وسائل التواصل االجتماعي فرصة
ممتازة للتواصل في العالم الحقيقي مع من
األشخاص الذين تحبهم.
 -4معرفة المزيد عن بيئتك
في بعض األحيان ،ننغمس في المساحات
االفتراضية لدرجة نسيان العالم من حولنا.
شيئا فشيئا ،نصبح في عزلة عن أفراد األسرة
واألصدقاء وزمالء العمل أو المدرسة ،ونفقد
اإلحساس بالبيئة المحيطة بنا.
 -5تجنب السمنة وغيرها من المشاكل الجسدية
ال تقتصر فوائد التخلي المؤقت عن استخدام
مواقع التواصل االجتماعي على الجانب النفسي،
بل الجسدي أيضا .بشكل عام ،يرتبط استخدام
الهواتف المحمولة واألجهزة اللوحية وأجهزة
الكمبيوتر بقلة النشاط ،وهو ما يُعرف بنمط الحياة

المستقرة.
وتشير البحوث العلمية إلى أن هذا النمط مرتبط
بمشاكل صحية مثل السمنة وأمراض القلب
واألوعية الدموية.
لذلك من الضروري أن تخصص بعض
الوقت يوميا للقيام بنشاط بدني ،وال يتعلق األمر
بالضرورة بالذهاب إلى صالة الرياضة ،فالمشي
بشكل روتيني قد يكون كافيا للحفاظ على صحتك.
 -6تعزيز الثقة بالنفس
غالبا ما يستخدم األشخاص وسائل التواصل
االجتماعي للبحث عن نماذج وأساليب حياة
يطمحون إلى تقليدها ،وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل
نفسية .من المهم أن تدرك أن نجوم المنصات
االجتماعية بشر عاديون ولديهم الكثير من
المشاكل ،وبتقليل الوقت الذي تقضيه في هذه
المواقع ،من المرجح أن تتخلص من وهم الحياة
المثالية.
 -7تحسين نوعية حياتك
بالنظر إلى كل النقاط السابقة ،من الواضح على
أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي باتزان،
واالبتعاد عنها أحيانا ،يحسن جودة الحياة .يساعد
ذلك على تجنب مشاكل الصحة العقلية والمشاكل
الجسدية ،ويزيد من شعورنا بالراحة واالستقرار
النفسي.
•عربي  21اليت

طفلك ال يريد العودة إلى المدرسة ..كيف تتعامل معه؟
•ندى دردور
نشر موقع "مامون بور الفي" الفرنسي تقريرا
استعرض فيه بعض النصائح للتعامل مع الطفل
عندما يرفض العودة إلى المدرسة مع بداية العام
الدراسي.
وقال الموقع في تقريره الذي نشرته "عربي21
اليت" ،إن هناك العديد من األسباب التي قد تجعل
طفلك يرفض العودة إلى المدرسة ،منها أن تكون
التجربة األولى له ،أو االنتقال من مدرسة إلى
أخرى .وبالنسبة لألطفال األكبر سنا الذين يعرفون
بالفعل طبيعة الحياة المدرسية ،يمكن أن تؤثر
عليهم عوامل أخرى مثل الصعوبات الدراسية
وعدم وجود أصدقاء .ومهما كانت األسباب التي
تجعل طفلك خائفا من العودة إلى المدرسة ،يجب
عليك أوال تحديد السبب ،ثم العمل على دعم الطفل
ومساعدته على تجاوز مخاوفه.
دخول المدرسة ألول مرة
قد يكون دخول المدرسة ألول مرة أمرا مربكا
للطفل ،فهو مكان كبير وفيه الكثير من األشياء
التي لم يرها من قبل .وقد تشكل اللقاءات مع أطفال
وبالغين جدد ،مصدر ضغط شديد على الطفل ،لكن
األمر الجيد أن رياض األطفال تم ّكن األولياء في
األيام األولى من قضاء بعض الوقت مع الطفل
حتى يتعود على األجواء.
من المهم جدا أن تهيئ طفلك بشكل صحيح

للدخول إلى المدرسة ،وتذ ّكر أن ما تقوله وتفكر
فيه سيؤثر عليه كثيرا ،لذلك عليك أن تتبنى موقفا
إيجابيا حتى إن كنت قلقا بعض الشيء.
كيف تساعد طفلك؟
أول شيء عليك فعله هو التحدث إلى طفلك من
أجل تحديد أسباب قلقه من الذهاب إلى المدرسة.
في بعض األحيان ،يكون االستماع إلى هواجسه
كافيا لتجاوز الموقف وتهدئة المخاوف.
تذ ّكر أن تلك المخاوف ليست دائما عقالنية ،لكن
ال تسخر منه أبدا عندما يعبّر عن مشاعره .ر ّكز
على فهم طفلك وأظهر تعاطفك معه ،وتحدث معه
عن تجاربك السابقة في المدرسة ألن ذلك سيشعره
باالطمئنان.
طرق أخرى لعدم إخافة الطفل
هناك طرق أخرى لمساعدة الطفل على تجاوز
مخاوفه وجعله أقل توترا بشأن العودة إلى
المدرسة:
*التعرف على المكان
سواء كانت بداية العام الدراسي في مدرسة جديدة
أو روضة أطفال ،من األفضل أن تصطحب طفلك
للتعرف على المكان قبل بدء الدراسة .وإذا صادفت
أطفاال آخرين في المكان ،حاول أن تشجعه على
التعرف عليهم.

*اإلشادة بجهوده
تذ ّكر دائما أن الذهاب إلى المدرسة أمر صعب
بالنسبة للطفل ،لذلك ال تتردد في الثناء على ما
يبذله من جهد للتغلب على مخاوفه.
*كن إيجابيا
عليك أن تسعى جاهدا لتكون إيجابيا وأن تقنعه
بأن المدرسة مكان رائع نقضي فيه أفضل سنوات
حياتنا ونتعلم الكثير من األشياء ونتعرف على
الكثير من األصدقاء .يمكن أيضا أن تعمل على
إعداد قائمة بكل األشياء التي يحبها طفلك لتشجعه
على الذهاب إلى المدرسة.
*ال تضغط عليه
يحاول الطفل باستمرار أن يرضي والديه،
لكن إذا مارست عليه الكثير من الضغوط
فقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية.
*خيار غير قابل للتفاوض
يجب أن يفهم طفلك أن الذهاب
إلى المدرسة ليس خيارا بل
واجبا ،لذلك عليك أن تكون
حازما وتجعله يفهم أن األمر غير
قابل للتفاوض.
حاول التعرف على األسباب
الخفية للقلق الذي يشعر به لتجاوز

المشكل ،خاصة أن األمر قد يتطور إلى صداع
وآالم معدة وحمى بسبب التوتر.
*تحقق مما حدث في المدرسة
إذا عبّر طفلك بشكل مفاجئ عن عدم رغبته في
الذهاب إلى المدرسة ،عليك التحقق من إمكانية
وجود مشكلة ما حدثت معه في اليوم السابق.
وإذا رفض الطفل الحديث عن الموقف الذي
حدث له ،احرص على مقابلة معلمه أو مديره.
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مـع رواية "هنـاك في شيكـاغو"
بعد الهجرة والسفر ،طلبًا لتطوير أنفسهم وسبل
معيشتهم.

•صبــاح بشـير
من عرف الغربة يعرف جيدا ما معنى الحنين
إلى الوطن ،تلك الحالة الشعورية التي تنتاب
المغترب بعد أن يفارق أهله وأحبته تاركا
محيطه ،لغته األم ،وكل األشخاص الذين
عرفهم ،تتدفق مشاعره وأفكاره وتبث فيها
الشجون واألحاسيس ،مع مرور الوقت يزداد
المغترب توقا وشوقا للوطن ،محدثا ً ذلك في
نفسه آثارا عميقة.
األول
“هناك في شيكاغو” ،العمل الروائي ّ
للكاتبة الفلسطينية هناء عبيد المغتربة في أمريكا،
الذي جاء في  214صفحة ،وهي رواية سيرة
ذاتية تحمل أسلوبا واقعيا رغم منحاها العاطفي،
عبرت من خالله الكاتبة عن أفكارها ومشاعرها
ورؤيتها للعالم ،للوطن ولأللم ،ووصفت من
خالله حياة المغتربين ومشاعرهم ،وما يختلجهم

تجسدت شخوص الرواية في عائلة نسرين
وهي بطلة القصة ،والديها ،أختها وصديقاتها،
وشخصيّات ثانويّة أخرى من النساء المغتربات،
بَيَّنَت نسرين شوقها ورغبتها في السفر إلى
شيكاغو ،التي وصفتها ببالد األحالم والسعادة.
ورت األحداث مشاعر البطلة بشكل واضح،
َ
ص َ
فالفتاة المقدسيّة “نسرين” التي ُهجّرت وعائلتها
من وطنها األم ،درست الفيزياء وتعرفت على
الشاب ثائر القادم من فلسطين لدراسة الهندسة
المعمارية ،أحبته وقررا االرتباط ،اصطدما
برفض والدها فتغيّر مسار الحلم ،ثم ألقي
الضّوء على قضيّة األحالم واصطدامها بالواقع
الصعب ،شعرت نسرين بالخيبة خصوصا بعد
رفض والدها تزويجها من ثائر ،الشاب الذي
التقت به في معرض الكتاب وأحبته ،فعادت مرة
أخرى إلى أحالمها في الهجرة.
بعد سفرها قابلت عمها وزوجته وعاشت
تعرفت على الجالية العربية هناك،
معهما،
ّ
وبدأت الصراعات والمعاناة من الغربة التي

استوطنتها ،افتقدت األهل والوطن
وشعرت بالندم بسبب هجرتها ،ازدادت
التحدّيات خصوصا بعد تعرض أمريكا
لهجمات الحادي عشر من سبتمبر،
زارت نسرين أماكن عديدة ،وصفت
جمال “شيكاغو” واالختالف والتنوع
الموجود فيها.
تميزت الرواية بلغتها الشعرية التي
ازدانت بال ُمحسنات البديعيّة ،جالت في
الفضاء المكاني وتمكنت الكاتبة من
تصوير األحداث وتجسيدها بطريقة
دراميّة ،وصفت الثبات اإلنساني أمام
اإلحباط والعراقيل ،في الوقت الذي كان
األمل والتوقع قد أرهق روحها ،الحظنا
كيف أحالت الخيبات إلى منجزات ،بعد
أن بدأت روايتها بنظرة تشاؤمية حيث
كتبت“ :ال يسير أي شيء في حياتي كما أريد،
كثيرة هي األمور التي تقف عائقا أمام رغباتي،
كأنها دوما تستمتع بأن تعكر صفو حياتي” إال
أن لقاءها بثائر غير نظرتها التشاؤمية فشعرت
باالرتياح والسعادة ،مما انعكس تدريجيا على
سطورها إيجابيا ،فتشابكت األحداث الشخوص

وانفعاالتهم
العاطفية المختلفة مع توجهاتهم ومشاعرهم،
فتجلت مشاعر الفرح والرومانسية ،األمومة،
الوحدة ،االنتماء والحنين إلى الماضي والوطن،
الفقدان والحزن ،وفراق األهل.
•كاتبة من فلسطين تكتب لـ (البالد)

ترشيحات جائزة األدب العربي 2021
 8روايات مكتوبة بالفرنسية أو مترجمة إليها من العربية للفوز بــ "جائزة األدب العربي 2021
اختيرت  8روايات مكتوبة بالفرنسية أو مترجمة إليها من العربية
للفوز بــ "جائزة األدب العربي  "2021في دورتها التاسعة.
وأعلن "معهد العالم العربي" و"مؤسسة جان لوك الغاردير" أن
األعمال األدبية الثمانية ستعمل على تقييمها لجنة تحكيم مؤلفة من
شخصيات بارزة في عالم اإلعالم والفنون والثقافة ،إضافة إلى
متخصصين في شؤون العالم العربي.
عمان والجزائر والسعودية ولبنان
وضمت الالئحة روايات من ُ
والمغرب وموريتانيا وفلسطين هي:
"سيدات القمر" جوخة الحارتي (عمان) ،ترجمه عن العربية
خالد عثمان .الناشر :ستيفان مارسان .فازت بجائزة مان بوكر
الدولية لسنة  2019في بريطانيا.
	*نظرية الباذنجان :ليلى باشين (المغرب) ،الناشر .ألبين ميشيل.

	*السيد نون :نجوى بركات (لبنان) ،ترجمها عن العربية فيليب
فيغرو .الناشر ،أكت سود(على الئحة جائزة فيمينا لألدب األجنبي)
	*صمت اآلفاق :بيروك (موريتانيا) ،الناشر ،إليزاد
	*يوم مثالي للموت :سمير قاسمي (الجزائر) ،ترجمة عن
العربية لطفي نيا .الناشر ،أكت سود.
	*الواحة األخيرة :شريف مجدالني (لبنان) ،الناشر ،أكت
سود(على الئحة جائزة فيمينا لألدب األجنبي)
	*الحالة الحرجة للمدعو كاف :عزيز محمد (المملكة العربية
السعودية) ،ترجمه عن العربية سيمون كورتاي .الناشر ،أكت
سود.
	*تفصيل ثانوي :عدنية شبلي (فلسطين) ،ترجمه عن العربية
ستيفاني دوجولس .الناشر ،أكت سود(.من المفارقات ان معظم
من نشر الخبر بالعربي ترجم االسم عن الفرنسية ادانيا) ..وهي
وصلت الى القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر الدولية...

وتجتمع لجنة التحكيم الشهر برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة
الغاردير ورئيس مجلس االدارة والرئيس المنتدب لشركة
هاشيت ،بيار لوروا ،لتسمية الفائز بالجائزة ،ويتم اعالنه خالل
احتفال يقام في تشرين الثاني المقبل في معهد العالم العربي في
حضور رئيسه جاك النغ.
يذكر أن جائزة األدب العربي أنشئت في عام  ،2013وهي
الجائزة الفرنسية الوحيدة التي تحتفي باإلبداع األدبي العربي.
تبلغ قيمة الجائزة  10آالف يورو ،وهي تشجع أعمال الكتاب
العرب المنتمين لبلدان أعضاء في الجامعة العربية سواء أكانت
روايات أو مجموعات قصصية مؤلفة باللغة الفرنسية أو مترجمة
إليها ومنشورة في الفترة من  1أيلول  2020إلى  31آب .2021
علما ً أن الجائزة في دورتها األولى منحت للروائي الراحل
جبور الدويهي ،وفي العام  2014حصل عليها المصري محمد
الفخراني ،أما جائزة دورة العام  2020ف ُمنحت للسوداني عبد
العزيز بركة ساكن عن روايته "الجانغو".
•(المدن) البيروتية

دراسـة جديـدة عـن (فتـح األندلس)
نشر مركز البحوث والتواصل المعرفي دراسة جديدة تحت عنوان:
َّ
الخطة واالستراتيجيَّة العسكريَّة» (مع
«فَتْح األ ْندَلُس ...دراسة في
والرد على نظرية «إجناثيو أوالجوي»...
النَّقد والتمحيص لمرويَّاته َّ
بأن العرب لم يغزوا األندلس) ،للدكتور صالح بن محمد السنيدي،
أستاذ التاريخ األندلسي في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
سابقاً ،ورئيس المركز اإلسالمي في غرناطة سابقاً.
قدَّمت الدراسة رؤية جديدة حول فتح األندلس ،متضمنة ردا ً على

نظرية المستشرق اإلسباني إجناثيو أوالجوي التي يدعي فيها َّ
أن
صل الباحث إلى َّ
أن فتح األندلس
«العرب لم يغزوا األندلس» ،وقد تو َّ
كان خالصة لألساليب التي استخدمها المسلمون في حروبهم وعملياتهم
العسكرية في الميادين المتعددة.
ونظرية المستشرق اإلسباني أوالجوي تذهب إلى َّ
أن فتح األندلس كان
سلميّا ً دون دخول قوات أو جيش إسالميَّ ،
وأن ذلك حدث بفعل التأثيرات
والمؤثرات التي تفاعلت بحكم الحوار والصالت المتبادلة.
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كابوس اسمه وطن

القسم الثاني

•بانة القاسم
تحت الجسر العتيق وسط المدينة تماما ،أخذتني
قدماي إلى درب قفر ،أو لنقل يعتبر ممشى فقط،
يمر به السائرون دونما التفاتة إلى الحائط الذي
صت عليه عشرات الكتب ،وقفت ذاهلة من
ترا ّ
ك ّم الكتب ،وأخذت عيناي تلتقط العناوين بسرعة
محمومة كأنني أبحث عن شيء محدد ،والحقيقة
أنني كنت أحاول أن أعمل مسحا سريعا عليها،
علني أتكهن بنوعية األشخاص الذين تركوا
كتبهم الغالية تباع على رصيف الحاجة و....
رحلوا.
أخذني الطريق إلى بعيد وظل مخي يستحضر
القصة تلو األخرى بنشاط غريب ،قصة كل
شخص باع مكتبته  ،أو سرقت منه ،أو تبرع بها
لرجل يسترزق من صلبها على قارعة الطريق.
الكتب هي آخر ما أتعاطف معه في بؤس هذه
المدينة  ،مع ادعائي أن لها أرواحا تنبض بين
الورق .ولكن يظل اإلنسان هو األغلى من كل
الجمادات .وعلى الرغم مما فعل المغول بمكتبات
بغداد ،ظل الدم اإلنساني أقرب للتعاطف إلى
قلبي من الحبر.
هي خسارات للحضارة والتاريخ ،ولكن من

الذي يصنع الحضارة؟؟
اإلنسان في هذه المدينة اليوم عاجز عن تذكر
حضارته ،مشغول بلقمته ومنغصات يومه.
أستطيع أن أجزم اليوم أن كل األشخاص الذين
التقيتهم ،كان أملهم الوحيد في الخالص هو
الهجرة .أجنحة الطائرة كانت مالذهم وال يهم
إلى أين الوجهة.
وحدها المطاعم ودور الترفيه كانت مزهرة
رغم خلوها تقريبا من المرتادين وكأن هذه البلدة
تعيش حالة انفصام في الشخصية .الناس تتكدس
أعواما بشرية أمام مواقف الباصات ،يستهلكون
حياتهم وصبرهم أمام األفران وكوات الصرافة
للحصول على رواتب شهرية ال تسد رمق
اسبوع .
هذا هو الوطن الذي نفر منه إلى وطن بديل
يحتضن مستقبلنا .هذا هو الكابوس الذي يعيشه
من بقي فيه ،على أمل الحصول على رقعة
أرض تحتضن أجسامهم في اي منفى حنون.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو

مثقفون ينعون «نوبل» ومعالم فكرية في دمشق

(عاصفة الهجرة) تغلق أبرز مكتبات العاصمة السورية
وقع نبأ إغالق مكتبة «نوبل» في دمشق
كالصاعقة على أهالي العاصمة السورية ،ذلك
أن اسمها ارتبك بذاكرة القارئ منذ السبعينيات.
وبكثير من األسف ،نعى المثقفون مكتبة طالما
زودت قراءها بالجديد من اإلصدارات المحلية
والعربية وبأمهات الكتب والمراجع.
قرار اإلغالق ،حسب تصرح أحد صاحبي
المكتبة أدمون نذر لإلعالم المحلي ،اتخذ «ألسباب
شخصية» ،نافيا ً «صحة ما يُشاع عن تحويلها إلى
مطعم» .وقالت مصادر قريبة من صاحبي المكتبة
األخوين جميل وأدمون نذر لـ«الشرق األوسط»:
«أن السبب متعلق بهجرة أحد الشقيقين الشريكين
إلى كندا وعدم إمكانية متابعة شؤون المكتبة عن
بعد في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البالد،
لم تعد المبيعات تغطي جزءا ً من تكاليف فتح
المكتبة».
وتشهد فيه البالد موجة هجرة واسعة جراء
االنهيار االقتصادي بعد عشر سنوات من الحرب،
أدت إلى توقف الكثير من األعمال والمصالح
والورشات الصغيرة عن العمل ،إال أن نبأ إغالق
مكتبة ارتبطت بذاكرة عدة أجيال من السوريين
كنافذة لترويج ثقافة االنفتاح التنويري أرخى
بظالل ثقيلة على أجواء متخمة بهموم معيشية
قاسية ،زادها ظالما ً مشهد إغالق واحدة من
المكتبات الدمشقية التي واجهت أزمات صناعة
الكتاب الورقي العربي منذ مطلع األلفية الثالثة
وعانت من وقف استيراد الكتب والمطبوعات
الورقية خالل الحرب ،واكتوت بنيران ارتفاع

أسعار الكتب جراء انهيار العملة المحلية ،وتكبدت
خسائر ارتفاع تكاليف صناعة الكتاب المحلي،
ناهيك عن مخاطر بيع الكتب الممنوعة في ظل
اشتداد سياسات الخنق الرقابي ،وغيره من ظروف
وعوامل أسهمت في موت المكتبات العريقة مقابل
ازدهار بسطات الكتب المهربة والمزورة التي
توفر الكتب بأسعار تالءم السوق المحلية.
واعتبر الكاتب والسيناريست تاليد الخطيب ،هذا
اإلغالق «كارثة وطنية حقيقية» إلى جانب شح
الوقود والكهرباء والسكر والغاز والنقود والكرامة.
وقال في منشور على حسابه في «فيسبوك»:
«تموت الثقافة والفن واألدب في دمشق ،لكن
المطاعم تحيا وتتكاثر» ،محذرا ً من يوم نستفيق
فيه نجد فيها دمشق «وقد تحولت فعالً إلى مجرد
معلف كبير ،تثغو أغنامه تغنيا ً بما كان لهذا المعلف
من تاريخ ذات يوم».
وتعد مكتبة «نوبل» واحدة من عشرات المكتبات
التي كانت تزهو في محيط مبنى البرلمان السوري
في الوسط التجاري الراقي في حي الصالحية فترة
ما قبل الحرب حيث تتركز صاالت «سينما الشام»
و«الكندي» و«الزهراء» و«السفراء» ومسرحي
«الحمراء» و«القباني» و«فندق الشام» ،الذي
كان يستضيف مهرجاني السينما والمسرح وفندق
«الفردوس» ،وكانت تعقد فيه اللقاءات الشعرية
األسبوعية «بيت القصيد» ناهيك عن المراكز
الثقافية األجنبية.
وكانت تنشط في دمشق أكثر من  400دار نشر،

منها «المكتبة العمومية» آلل الخيّر المتخصصة
بالمراجع العلمية األجنبية .و«دار الفكر العربي»
أحد أكبر وأنشط دور النشر السورية والعربية،
و«مكتبة النوري» التي أسسها حسين النوري عام
 .1932وتوسعت على أيدي أبنائه لتفتتح سلسلة
مكتبات تبيع أهم إصدارات دور النشر العربية التي
كانت على إرسال منشوراتها لتباع في معارض
ومكتبات دمشق ،حتى قيل« :بيروت تطبع ودمشق
تقرأ» ،المقولة التي بدأت بالتالشي مع بداية األلفية
الثالثة طردا ً مع توجه دمشق إلى اقتصاد السوق
المفتوحة التي فتحت الباب على مصراعيه لتدفق
رؤوس األموال لتستثمر في سوريا وتشتري قلب
دمشق التجاري ،األمر الذي رفع أسعار العقارات
بشكل جنوني ،بل بات ضربا ً من االنتحار المالي
إشغال مكتبة أو سينما أو مسرح لمكان بالوسط
التجاري ،فكانت مكتبة «دار أطلس» التي أسسها
في دمشق الفلسطيني سمعان حداد عام  1956أول
دار تغلق مكتبتها عام  2000لتتحول إلى محل
ألبسة ،مكتفية بمقر لدار النشر .ثم لحقتها مكتبة
«دار اليقظة العربية» ،التي أسسها في دمشق
وبيروت محمد شفيق حمدان عام  1939وكانت
مع مكتبة أطلس من أهم التجمعات الثقافية بدمشق
الخمسينيات والستينيات.
لكن الحرب في لبنان أغلقت «اليقظة» عام
 1985بسبب الحرب ،وبعد عقد ونصف العقد
توقفت المكتبة بدمشق ليتم تصفيتها بشكل نهائي
عام  2014وتحول مكانها إلى متجر لألدوات
الكهربائية .وكان قبلها ،أي في عام  2010قد أغلقت

وتحول مكانها إلى مقهى مكتبة «ميسلون» وكيلة
داري نشر «رادوغا» و«التقدم» السوفياتيتين،
وألشرطة الشيخ إمام ،وزياد الرحباني ،ومارسيل
خليفة ،وخالد الهبر ،ومكتبة «ميسلون» المجايلة
والمجاورة لمكتبة «نوبل» وافتتحتا في شارع
ميلسون مقابل «فندق الشام» ،في السبعينيات من
القرن العشرين ،عاشتا طور ازدهار المكتبات
في السبعينيات ،ولحقت بـ«بميسلون» في العام
ذاته  2010مكتبة «العائلة» في ساحة النجمة
التي أسستها عام  1980وأدارتها لغاية 1997
األديبة مهاة فرح الخوري ،قبل أن تغلق ويتحول
مكانها إلى صيدلية .لتتبعها مكتبة «الزهراء»
التي اقتسمت مكانها مع مقهى إنترنت .وذلك بعد
تضاعف خسائر أصحابها.
الصحافي صبري عيسى كتب في نعيه لمكتبة
«نوبل»« :عالقتي مع مكتبة نوبل تعود لصداقة
العمر مع األخوين جميل وإدمون نزر ،وأعرف
عن قرب اإلغراءات الكبيرة التي تعرض لها
األخ جميل لتغيير طبيعة عملها لتلحق الموجة
االستهالكية التي تسود منطقة السوق التجارية،
لذا أقدر صمودها أمام موجة التغيير ،واستسالم
المكتبات إلغراءات السوق والربح» ،فيما قالت
الصحافية والكاتبة رواد اإلبراهيم في نعيها لمكتبة
«نوبل»( :نعم كل يوم تتغير دمشق ،تدخل في
متاهة العبث ،تخلع عنها رصانتها وبعض ألفتها...
ستزداد غربتنا في مدينتنا).

•دمشق« :الشرق األوسط»
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في ذكرى الراحل النحات منقذ الشريدة ...

عاش غريبا ومات غريبا
عندما عاش قلبي وخز االلم وجاوز الدمع
اسكنني الخوف
واغدق الحزن استيطانه مساحات روحي
كان منقذ معي في هذه اللحظات الحزينه روحا
وجسدا ...
***
أعطني عينا ابكي بها يا منقذ
فقد جفت عيوني وهرم قلبي
كيف ارثيك وانا على وشك ان افقد حتى الكتابة
اليك من هول الحدث
لكني خفت من لحظة االقتراب من الوجع ومن
الغياب ...
ما زال في الجسد دم وفي القلب نبض وفي
العمر بقية ،فلماذا نعيش بال حياة ونموت بال
موت؟
***
عندما نسيتُ تماما ً أن الموت ال ينسى أحداً...
الموت من الجوع أفضل من العيش هامشاً...
جنون مطبق  ...العيش فقيرا او الموت
غنياً....
الموت حدث تركع امامه جميع االبواب ..
الموت اعاد ترتيب الحياة فينا ...ما رأيت يقينا ً
بال شك ..
لنعش بسالم حتى نموت بسالم فالصعوبة
ليست في الموت بل في الحياة
الحياة فيض من االحزان يخيب ظنها في بحر
النسيان ...
أما الموت فهو الحقيقة الراسخة ....
إن الموت يامنقذ ال يحتمل حضور المرايا،
ألن الموت يجب أال يعكس احزاني وفجيعة
الموت ..
لم نستطع ان نقهر الموت ولكننا نستطيع ان
نقهرالخوف منه ....
ً
اوليست الكتابة موتا قبل الموت..
***
من أبدع في حياته يموت حزينا وربما
ضاحكا من الحزن او مستهزئا به
اتذكرك إآلن واتذكر صورة وجهك حين
قررت الموت ،ونظرات عينيك .فراق
األحباب وانقطاع االحداث.....
الموت يا منقذ هو انقطاع تعلق الروح بالبدن،
ومفارقتها له،
تختزل فيها التفاصيل التافهة للحياة التي عشت
بطولها دون ان تنصفك وتعاملت بها مع
جوهر النفس ،حين تالقت البصيرة ،وتوهجت
الروح .كان في الذّكرى الم وكانت شجون
ّ
وحسرة من أجلها تدمع عيوني الما وحرقة ..
عندما يكون هذا الفراق حال نسعى إليه ونمشي
نحوه مرغمين ...ألنه ال يوجد حل وراحة لنا
إلاّ به ...
كثيرا ً ما تكون حقائق الحياة مزيجا ً من الدموع
يا منقذ ...

باب موارب يزداد ضيقا حتى يخنق روحي وسيبقى دائما ً يومي مفتونا ً بلقائك،
معك أكون أكثر بريقاً ،أكثر دفئاً ،أكثر هدوءاً،
 ....اجل ..
معك أعي كل همساتك ،وأفكارك ،ومعك
يكون للحياة معنا اخر وللوداع معنى اشمل او
***
كنا دائما ً وكنت احاول أن اسرق من أيامنا لنقل للرحيل ...
وهكذا رحلت
لحظات جميلة،
كانك سفينة بال شراع ....
فتجيبني العيون بنثر مائها ....
ِصر ُخ معك ملء المساحة المتسعة لصوتك ....
ا
الموت
وتضاريس
واعيش عبق تفاصيلها
َ
حين مت بقيت بعض الحروف مختومة باسمك
يامنقذ....
سيبقى عشقي لك ممتدا بين السطور ووسط ال احد يجرؤ فيها على الحديث بها بعد حديث
***
الموت ...
اتشبث بالفرح وتنطفي في دواخلي الحياة ،إنه الحروف،

عض الكلمات حزينه مخيفة وبعض
ت ْبقَى بَ ُ
الكلمات بال صوت
ويبقى هاجسك معلقا بين االرض والسماء ! ...
***
حين اموت يوما ما اذكروني حدثا او موقفا
وحين رحلت كتبت الوجع حد الموت قبل
الحدث وبعده
قلت ذات يوم ان مت غسلوني بدمع امي
فكان دمعها اسطورة الحياة والموت
لم نستطع ،فقد رحلت قبلنا  ...يالخيبة الحدث ..
***
الننا نخاف االقتراب من الوجع ،ومن الغياب،
وإنّما العيب أن يتغلب هذا الخوف علينا ،وال
نتغلب عليه.... .
الموت يامنقذ  ...هو أن تلفظ أنفاسك ،وتغمض
عينيك ،ويتوقّف قلبك عن النبض ،ويتوقّف
جسدك عن الحركة ،كي يقال عنك أنّك فارقت
يتحركون،
الحياة .بينما الكثير من الموتى
ّ
ويتحدثون ،ويأكلون ،ويشربون ،ويضحكون،
لكنّهم موتى يمارسون الحياة بال حياة ...
***
من المرارة اختلسنا ..فجأة في غفلة الجرح ..
نياما!...
ال تبتئس وحاولنا استرجاع الذكريات على
األصابع،
ي ...
السرمد
المساء
رائحة
شممنا
ّ
ولذة النفس األخيرة والتمسنا فينا انكسارات
النضارة
نحن الذين إن ماتوا ماتوا واقفين ...
***
يامنقذ
ساتذكرك واكون على موعد تماس بين روحي
وروحك في افق الليل ووهج الصباح الطبع
قبلة الفجر على امل القاك وتلقاني حتى ولو
حلما عابرا يداعب عيوني التعبى ...
***
وداعا يامنقذ  ....فقد كرهت الرثاء الني
اصحو كل يوم الكتب عزاء للقلب ومن القلب
والى القلب
مات ابي
ماتت امي
وماتت اختي
مات هشام
مات احمد
مات مروان
مات محمد
مات مازن
واخيرا االخضر بن يوسف
سلسله مالها عقد يفرط يجعل للموت نهاية
•فنان تشكيلي مؤسس ورئيس تحرير
جريدة (المغترب) الكندية

عرضحال العرب

الفنان عماد حجاج عن جريدة (العربي الجديد) لندن

الفنان موفق قات عن موقع (تلفزيون سوريا)
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أنا سـوري ..مـع األسـف

تغريدات
•خطيب بدلـة

•صالـح الحمداني
إغسل إيدك منه !
ماكو /قائد وطني تابع لدولة أخرى ،إنت لو قائد
وطني لو أداة ..المذهب والقومية حجج يقشمرون
بيها البسطاء ،حتى ينفذون بيها خطط “دافع
الرواتب”“ ..العراگ عراگنا” أي واحد يحط مذهبه
أو قوميته قبل عراقيته ،هذا إغسل إيدك منه بنفط..
شوفلك رجل دولة حقيقي !
من تريد /تنتخب رجل دولة مزيف ,اضاع ثلث
العراق بسبب سوء ادارته وبسبب حس المؤامرة
الذي يسيطر عليه ..فانت شريك فيما حصل
وسيحصل من خراب! شوفلك رجل دولة حقيقي.
التحرش !
التحرش /ينرادله حل تكتيكي بتشريع قانون رادع،
وحل استراتيجي من خالل التعليم بالمدارس!
ال تدعي الوطنية !!
قاتل  /ضد بلدك ،فضّل مصلحة بلدان أخرى على
مصلحة وطنك ،إستغل بطالة الشباب وحماسهم،
إجمع ماليين الدوالرات من المال العام ومن بيع
المناصب ،لكن ال تدعي الوطنية والتديّن ،فال
الوطنية تقبلك ،وال أي دين يحترمك!
الحلم !!
كان الحلم  /ان نتخلص من صدام ,ومن الحصار,
ونعيش مثل األوادم .لم يكن حلمنا رمي اسرائيل في
البحر ,وال التمهيد لتحقيق سرديات معينة ,وال ان
نكون بندقية لاليجار .حلمنا كان وال يزال هو ان
نعيش مثل االوادم ,النريد ان نصلح العالم ,وال ان
نحارب المتآمرين المفترضين
زرع الشقاق !!
محاولة /زرع الشقاق بين العرب والكورد من
قبل بعض المرشحين لكسب اصوات الناخبين هو
رخص سياسي على حساب وحدة الشعب العراقي.
الفوضى !!
اذا لم /تؤدي انتخابات  ١٠تشرين االول الى بناء
دولة قوية فالفوضى ستضرب العراق حتى تكاد
تمزقه.
تريد تصلح البشرية؟ اصلح نفسك!
#مدري_عليمن_جبناها
•صحفي واعالمي عراقي صفحته على (تويتر)

ضهم مؤيدون
يتباهى مثقفون سوريون ،بع ُ
لنظام البراميل ،وآخرون معارضون ،بما
قاله عالم المسماريات الشهير ،شارل فيرلو،
بأن كل إنسان في العالم له وطنان :وطنُه األم
وسوريا.
َ
ي ذراع هذه المقولة،
ل
ألحد
يجوز
ال
بداهة،
ُّ
وسحبها من إطارها التاريخي  -فقد قيلت أثناء
فك رموز أبجدية أوغاريت  -إلى العصر
سحبت ستبدو مضللة ،مؤذية،
الحديث ،فإن ُ
ً
تعطي لإلنسان السوري اعتدادا بالنفس
كاذباً ..ومثلها ،تقريباً ،أغنية المجموعة
الغنائية مع الفنان عبد الرحمن آل رشي "أنا
سوري آه يا نيالي" التي يواجهها السوريون،
كلما سمعوها ،بتساؤل مرير ،هو:
 هنيئا ً للسوري على أيش يا خيو؟ علىالديكتاتورية وقتل الناس تحت التعذيب؟ أم
على توريث الحكم لساللة البلهاء كبشار
وابنه؟ أم على تحالفنا مع أصحاب عمائم
إيران وقَت َلة حزب الله؟ أم على انخفاض
دخل الفرد في البالد إلى  15دوالرا ً في
الشهر ونزول غالبية الشعب السوري تحت
خط الفقر؟ أم على األفراح التي يقيمها
سوريون مصنفون في خانة معارضي النظام
الديكتاتوري احتفاء بسيطرة حركة طالبان
المستبدة المتخلفة على أفغانستان؟ في سبيل
مناقشة مقولة عالم التاريخ شارل فيرلو؛
أشير إلى أن الموضوعية الصحفية تقتضي
الكاتب أيةَ نسبة مئوية تقديرية،
أال يتبنى
ُ
غير ناجمة عن إحصاء رسمي ..ومع ذلك،
سأتجرأ وأخالف القاعدة ،وأقول إن  %75من
سكان الكرة األرضية ،بتقديري ،لم يسمعوا
بـ وطننا "سوريا" ،مجرد سماع ،وأما الـ
 %25الباقون فقد سمعوا باسمها من خالل
ما يصدر من اإلحصائيات العالمية التي
تحتل فيها سوريا مرتبة "الط ّ
شي" ،أو قبل
الط ّ
شي بخانتين ،من حيث مستوى المعيشة،
والشفافية ،واألمان ،والسعادة ،ونظافة البيئة،
والصناعة ،والزراعة ،والتجارة ،وأنها تحتل
المركز األول ،من دون منافس ،في التعذيب،
والبؤس ،وتصدير الالجئين إلى العالم،
إضافة إلى أن جواز سفرها هو األغلى ثمناً،
واألقل قيمة ،على مستوى العالم..
كان التلفزيون الرسمي في سوريا ،يبث،
على أيام حافظ األسد ،ندوات (فكرية)،
تستضيف أشخاصا ً يُكتب بجوار اسم الواحد
منهم صفة الدكتور ،أو الباحث ،أو المفكر،
أو الخبير االستراتيجي ،عنوانُها من قبيل
"المقومات األساسية لفكر حافظ األسد"..
ف كتب (تنشر أو قد ال يوفق
وكانت ت ُ َؤلَّ ُ
مؤلفها بنشرها) ،بعنوان "مقاربات في فكر
القائد حافظ األسد".
هنا ال بد من طرح السؤال :عن أي فكر
تتحدث يا سيد؟! فالرجل ،حافظ ،معه شهادة
بكالوريا( ،أدبي؟ علمي؟ بمجموع قليل ،أو
ع في الكلية
كثير؟ لألمانة ال أعرف) .تطو َ
الحربية ،وتخرج فيها برتبة مالزم ،وحصل،
مع مرور الزمن ،على عدة ترفيعات ،وكان
َ
طموحاً ،ال ينقصه الدهاء والمكر ،فاشتغل
على تلميع نفسه ،وتكتل مع ضباط آخرين،
إما على أساس الرفاقية البعثية ،أو على أساس

الفنان موفق قات من اختيار المحرر
المذهبية ،أو المناطقية ،وشارك في حركة
 23شباط االنقالبية ،وصار وزيرا ً للدفاع،
وخسر أول حرب خاضها ،1967 ،خسارة
ال ينبت فوقها عشب( ،يعني ال يمكننا أن
نتحدث عن "فكر" عسكري لديه أيضاً) ،ثم
تآمر على رفاقه ،وانقلب عليهم سنة ،1970
(أو منذ آذار  1969كما يوضح الباحث
نشوان األتاسي في إحدى حلقات برنامج
الذاكرة السياسية) واحتل سوريا ،وعمل فيها
"جنة وناراً" ،وخربها ،وأورثها البنه غير
المؤهل ،ولم يُعرف عنه ،في يوم من األيام،
ثقافة ،أو مطالعة ،أو كتابة مذكرات ،ولم يكن
مياالً  -كالخليفة المأمون مثالً  -إلى تقريب
العلماء والمفكرين ،أو االهتمام بالبعثات
والتراجم والمساجالت ،ال بل إن العكس
هو الصحيح ،فأكثر الذين كانوا يعانون
من االضطهاد في عصره هم :المفكرون،
والمثقفون ،والصحفيون ،والفنانون .وكان
يكفي أن تصله همسة ،تتضمن وشاية على
صحفي يعمل في جريدة البعث ،مثالً ،حتى
تستنفر كراهيتُه المثقفينَ  ،ويأمر – شفهيا ً –
بإرسال الصحفي ،وزمالئه ،وعام ِل البوفيه،
وعما ِل المطبعة ،والحراس الذين كانوا
مناوبين وقت حصول الحادثة التي تضمنتها
الوشاية ،إلى سجن يَعرف كل الناس بدايته،
وأما عل ُم نهايته فيبقى حكرا ً عليه وحده،
ولإلنصاف كان يمكن مفاتحة حافظ األسد
بأمر معتقلين ليسوا معارضين سياسيين أصالً
(كمحرري جريدة البعث مثالً) بعد سنتين من
لحظة الوشاية ،ولكن ليس قبل سنتين ،وأما
المعتقلون المعارضون فال يمكن فتح مثل هذا
الحديث معه إطالقاً.
يقول األديب السوري الكبير إبراهيم
صموئيل ،في حوار أجراه معه المخرج
"الفوز طنجور" في فيلم "ذاكرة بلون
الكاكي" ،إن المرأة السورية التي تشهد عملية
اقتحام رجال األمن بيتها ،ويشحطون زوجها
أمام أسرته ،قد تتجرأ وتسألهم:
 لوين آخدينو؟ويوضح إبراهيم أن المرأة ال تسأل عناصر
الدورية (ليش آخدينو؟) ،فهذا السؤال ليس
من حق أحد أن يطرحه.
على الجانب النقيض من األشخاص الذين
ينتحلون صفة باحث أو مفكر أو خبير

استراتيجي ،ويقيمون ندوات يمتدحون في
حافظ األسد؛ ثمة أناس ال يمكن إيقاعهم في
مثل هذا المقلب ..وهنا تحصل مشهدية طريفة
تحدث عنها ،ذات مرة ،المخر ُج الكبير هيثم
ع ِيّنَ  ،في
حقي ،فقال إن أحمد اسكندر أحمد ُ
منتصف السبعينات ،وزيرا ً لإلعالم ،وجاء
إلى الوزارة متسلحا ً بخطة تقضي بتقديس
حافظ األسد ،فأعطى العاملين تعليمات تنص
على أن (ت ُ ْد َحش) أقوا ُل حافظ ،وأفكاره،
ومفاهيمه ،ورؤاه ،في كل البرامج التي ستُعَدُّ
اعتبارا ً من هذا التاريخ.
وذات يوم ..كان أحد المذيعين  -وهو رجل
مطيع ومخلص  -يسجل حلقة من برنامج
ثقافي عن "مفهوم الحرية" ،وقد استقبل اثنين
من كبار أساتذة الفلسفة بجامعة دمشق ،ممن
درسوا في فرنسا أيام الحرب العالمية الثانية،
وتربوا على الثقافة الغربية .وبدأ كل منهما
يعدد مقوالت الحرية ومفاهيمها عند الفالسفة
منذ أفالطون وحتى اليوم .وصاحبنا المذيع،
كل شوي يقاطعهما ويقول:
 نعم ..والسيد الرئيس حافظ األسد له قولمهم في هذا السياق!
ً
ويسرد قوالً مأخوذا من أحد خطابات حافظ
األسد.
واألستاذان يتجاهالن تعليقه ،ويقول
أحدهما ،مثالً:
 وأما جان بول سارتر فقد كان يرى ..إلخ.واستمر اللقاء كله على هذه الشاكلة ،والمذيع
كاد يبكي من الغيظ وهو يحاول أن يدحش
أقوال األسد في السياق لكي يرضى عنه السيد
الوزير ،واألستاذان ال يكترثان له ،وال كأنه
موجود معهما!
أخيراً ،لقد تمكن السوريون الظرفاء ،بعد
كارثة التهجير الكبرى التي اشترك فيها
بشار األسد مع روسيا وإيران وحسن نصر
الله وداعش وشبيهاتها ،من قلب مقولة عالم
اآلثار شارل فيرلو ،فأصبحت:
لكل سوري وطنان ،سوريا ،والدولة
األوربية المحترمة التي استقبلته وهيأت له
الحد األدنى ،بل وأكثر ،من العيش اإلنساني
الكريم.
•(تلفزيون سوريا)
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ً
قوميا!!
كيف تصبح بطالً
•عـاصم حنفى
الباشوات والبهوات الحقيقيون فى جميع الدول
العاقلة ..هم أبطال الرياضة ونجوم األوليمبياد..
الذين يرفعون رايات بالدهم فى ساحات المنافسة
وتُعزف لهم المارشات العسكرية والسالم
الوطنى ..هم الذين تُفتح لهم قاعات كبار الزوار
ويصطف الناس لتحيتهم والهتاف لهم ويتخذونهم
كقدوة و َمثل أعلى.
فى بالد الخواجات ..ال فضل لخواجة على
خواجة إال بالعمل والعطاء واإلنتاج ..وفى
أوروبا وفى أمريكا ال يوجد باشا أو بيه ..مع أنها
مجتمعات رأسمالية تعرف الطبقية وتعترف بها..
فيها الكبير وفيها الصغير ..وعندهم مليارديرات
بحق وحقيقى ..وعندهم أغنياء وأصحاب أرانب..
عشاء ..عندهم
وعندهم أي ً
ضا فقراء ينامون بغير َ
وزراء وصنايعية وباعة جائلون ..عندهم أساتذة
جامعات وعندهم عواطلية عن العمل ..والغريب
يا أخى أنهم متساوون فى الحقوق والواجبات..
كلهم سواسية كأسنان المشط وكلهم أوالد تسعة
وال يعرفون الباشا والبيه ..ورغم التباين الكبير
فى الثروة والدخل؛ فإن المقامات محفوظة
للصغير والكبير ..واأللقاب ممنوعة ..لم تمنعها
ثورة اجتماعية أو انتفاضة شعبية ..ولكنها
ممنوعة ب ُحكم األصول واألعراف والمنطق
والعدالة االجتماعية!!
الخواجة ال يعرف الباشا والبيه ..واألشخاص
المتميزون بحق وحقيقى ..ليسوا الوزراء

واألغنياء؛ وإنما األبطال القوميون ..أبطال
الرياضة وميداليات الذهب والفضة والبرونز..
اسم البالد وأعال َمها ..وهؤالء
الذين يرفعون
َ
األبواب المغلقة..ويُست َضافون فى
تُفتح لهم
ُ
الراديو والتليفزيون على اعتبار أنهم أبطال
شعبيين وليس ألنهم من أصحاب الجاه والنفوذ..
تنس أن هناك أبطاالً آخرين ..هم رجال
وال
َ
الصناعة والتصدير والزراعة والمخترعون
ُدرون للخزانة العا ّمة
والعلماء وكل الذين ي ُّ
األموال الطائلة ..وفى سويسرا كان رجل
الصناعة اللبنانى نيقوال حايك أحد المرموقين
فعالً ..كان نيقوال حايك يعمل فى سويسرا..
عندما اكتشف أن صناعة الساعات السويسرية
تعانى الكساد رغم أنها األفضل عالميًا ..واكتشف
أن الساعات اليابانية قد احتلت المرتبة األولى
عالميًا ..فاخترع الساعة السواتش وهى ساعة
تتميز بالدقة السويسرية لكنها رخيصة الث َمن
ألنها مصنوعة من البالستيك ..واحتلت الساعة
السواتش األسواق العالمية ..واستعادت السمعة
يكتف نيقوال
السويسرية فى األسواق ..ولم
ِ
حايك اللبنانى؛ بل اخترع السيارة السمارت..
أو السيارة األوروبية الشعبية ..صغيرة الحجم
رخيصة الث َمن وال ُمهم أنها مصنوعة كلها من
البالستيك ،وهى السيارة التى اتفقت ثالث دول
على االشتراك فى تصنيعها هى سويسرا وفرنسا
وألمانيا ..فى خطوة غير مسبوقة فى التكا ُمل

الصناعى!..
نيقوال حايك بطل قومى إذن ..وعندما مات
منذ شهور ..أعلن الحداد الرسمى فى العديد
من دوائر الصناعة والسياسة ..ودُفن فى
سويسرا فى مقابر عظماء الدولة.
أقصد أن الناس سواسية فى
بالد الخواجات ..والذى يعمل
وينتج هو صاحب مقام
رفيع ..بصرف النظر
عن نوعية العمل..
له كل التقدير
واالحترام فى
مجتمع
كل
ا لنا س
تأ خذ
رغم
حقها..
أنف َمن يحاولون
جرنا للوراء بالعودة
ّ
من جديد إلى األلقاب
التى ألغيت تما ًما بثورة
شعبية اجتماعية التف
حولها الناس!
وفى تقديرى المتواضع
أنها مؤامرة علينا للتفرقة
فى التعامل مع جارك

فى الوطن ..والذى هو يعمل وينتج ويمشى على
الصراط ويربط الحزام ..ثم يكتشف أن عليه
الرأس آلخرين ال تعرف من أعطاهم
أن يحنى
َ
صفة المقام الرفيع ..ومن أنت بالضبط..
وما هو أصلك وفصلك ..وأخشى أننا
نتحول بأيدينا إلى مجتمع طبقى
من جديد ..بعد أكثر من سبعين
سنة على إلغاء األلقاب!
لو أنصفنا ونظرنا حولنا
والعالم كله قرية واحدة؛
الكتشفنا أن أمريكا وأوروبا
وهما قمة النظام الرأسمالى..
وبهما أصحاب مقام رفيع
ماليًا واجتماعيًا ..إال أنهما ال
تعرفان الباشا والبيه ..والناس
هناك سواسية ..كلهم أوالد تسعة
ال فضل لخواجة على خواجة إال
بالشغل واإلنتاج والعمل الصالح
والتفوق الرياضى.
أ ّما المخترع اللبنانى نيكوال
حايك الذى رحل عن الدنيا الفانية
منذ شهور؛ فيستحق أن نكتب عنه
مقالة عصماء!!..
•صحفي مصري
مخضرم (روزا اليوسف)

مباراة كرة قدم أم فيلم الرسالة ؟!
اإليراني على نظيره العراقي بأن "الفوز على
العراق كان هبة من الله لألمة اإليرانية"،
مضيفاً" ،لقد رأينا يد الدعم اإللهي واإلرشاد
والرحمة ،في نظام الوجود واإليمان والثقة

الحماس للفرق الوطنية مطلوب والحلم في الفوز
حق مشروع للجميع ،لكن القضية في البداية
والنهاية هي منافسة رياضية ينبغي وضعها فى
إطارها الصحيح ،بعيدا ً عن "الهبة اإللهية"،

•علي حسـين

أعتذر مقدماً ،ألنني أتحدث في هذه الزاوية عن
كرة القدم ،بعد أن صدعت رؤوسكم بأحاديث
عن طرائف الساسة وعجائبهم ،وكنت أعيد
وأصقل في حكايات الكتب وروايات الماضي،
ولكن ماذا يفعل كاتب مثلي وهو يرى أن البعض
يعتقد أن مباريات لكرة القدم يقف عليها مستقبل
البالد ،ماذا أفعل حين أجد َمن يتحدث عن فشل
الرياضة  ،وهو يعيش كل يوم في غابة كثيفة من
الفشل والخراب تبدأ بالخدمات وال تنتهي عند
التعليم .
لست ضليعا ً في شؤون الرياضة ،مثل الظاهرة
مؤيد البدري الذي ترك التلفزيون عام ،1993
لتستولي عليه برامج الردح السياسي التي
انتشرت في اآلونة األخيرة ،بعد ان تحول
مقدمو البرامج إلى فالسفة سياسيين واجتماعيين
ينافسون المرحوم كارل ماركس .ولكني أعرف
أن ما جرى هو منافسة في مباراة كرة قدم
ينبغي وضعها في إطار سباق رياضي بعيدا ً عن
الشعارات الحماسية مثلما فعل رئيس االتحاد
اإليراني لكرة القدم وهو يعلق على فوز المنتخب

كاريكاتير عودة الفهداوي عن صفحة ( كاريكاتيريون عراقيون -من اختيار المحرر)
بالله" .وكأن الرجل يعيش أحداث فيلم الرسالة
 ،ويتصور أن في العراق أقوام تنتمي إلى كفار
قريش.

وعبارات مثل "نظام الوجود واإليمان" ،وكأن
الفريق العراقي لم يدخل اإلسالم بعد .في المقابل
وجدنا صفحات مواقع التواصل االجتماعي في

العراق تكيل التهم مع أطنان من الشتائم على
العبي الفريق العراقي ،وكأننا ضبطناهم وهم
يخونون الوطن ،صحيح أننا شاهدنا فريقا ً يترنح
في الملعب ،وبدا افراده أشبه بمجموعة من
المتنزهين ،ويمكن أن تقول ما شئت عن أداء
الفريق وانعدام الروح الرياضية وغياب إرادة
الفوز ،لكن ليس من حقنا ان ننهش بسمعتهم
بهذه الطريقة ،فهذا أمر مثير لالشمئزاز ،وكاننا
نسينا أنهم أنفسهم الذين اعتبرناهم قبل أيام جنود
العراق األشاوس ،والمدافعين عن الوطنية
"والغيرة العراقية".
لألسف البعض يعتقد أن فوزنا في مباراة
لكرة القدم ،يمكن أن يضعنا في مصاف الدول
العظمى ،وينسى أننا حتى هذه اللحظة نستجدي
الكهرباء ،ومدننا في المراكز األولى ألسوأ
المدن أمنا ً وخدمات ورفاهية.
أيها السادة ال مفاجأة على اإلطالق ،في أن
نخسر مباراة لكرة القدم ،ألم نحصل كل عام
على المركز األخير بين البلدان التي تعيش
في رفاهية ،وهذا العام وبحمد الله تغلبنا على
أفغانستان في التطلع للمستقبل ،ما المفاجأة فى
بلد استقال من التاريخ والجغرافيا والسياسة
بمحض إرادته ،وقرر الجلوس فى مقاعد
المتفرجين والمشجعين؟.
•صحفي عراقي من جيل الرواد (المدى)
البغدادية
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مبروك حكومة األسياد!

•جـوزف مكـرزل
ُرزقنا بحكومة! ال تقنية وال مستقلة ،حكومة تقاسم كراسي بين
المافيا الحاكمة التي نهبتنا لعقود ،وهي تطمح الى المزيد ولو هلكنا
جميعا .لكننا على االقل نتمتع بسلطة شرعية ،ولو انها ال توحي
بالثقة داخليا وخارجيا ،كون وزراؤها يأتمرون بأسياد مكانهم
الصحيح في السجون ،بل معلّقين في الساحات العامة.
رغم ذلك ستبدأ الدول الصديقة ،وفي مقدمتها فرنسا ،بمساعدتنا
للخروج من دوامة الموت وبدء ورشة ترميم القطاعات الحيوية
التي د ّمرها الفراغ السياسي واالنهيار المالي.
ال نعد اللبنانيين بمشوار سهل وممتع ،ان مسار الترميم اشبه
بدرب جلجلة شاق ومؤلم ،لكنه السبيل الوحيد إلعادة بناء وطننا
المد ّمر .ليس وطن الرفاهية المزيّفة الذي عرفناه ،بل وطنا مبنيا
على اسس اقتصادية قابلة للعيش.
التحديات..والسخفاء الجدد!
نعمَ ..من نهبونا مستمرون بإدارة البلد ،كيف ال وهم منتخَبون

وشرعيون .من هنا قلقنا على سبل تغييرهم ديمقراطيا بانتخابات
نيابية ،كونهم ال يزالون اصحاب القرار وصانعي القوانين،
ومستعدون لحرق البلد بدل التنازل عنه .هذا ما سنحاول ضبطه
من خالل “العصي” الخارجية الجاهزة مسبقا ،لكن المل ّح اليوم
انقاذ حياة اللبنانيين.
صحيح ان الفرنسيين سيجمعون ما بوسعهم من مساعدات الدول
المانحة لكن ذلك لن يكفي ،وال مفر من اللجوء الى البنك الدولي
وصندوق النقد لسببين.
االول هو تمويل نهوضنا االقتصادي والمالي .والثاني ال يقل
أهمية وهو ان المؤسسات الدولية ستراقب السلطات المحلية
وتشرف على كل اإلجراءات القانونية والتنفيذية.
بدءا بالتدقيق الجنائي وتثبيت سعر الصرف وصوال الى
ميزانيات الوزارات ،مرورا بالضرائب واعادة اعمار قطاع
الكهرباء والماء والصحة ،وغيرها من المرافق الحيوية…
يبقى السؤال األساسي :هل سيسمح هؤالء أنفسهم الذين منعوا
اي محاسبة ،بفتح الدفاتر وفضح األرقام؟ هذا ما ستكشفه االسابيع
القليلة القادمة ،لكن ما سمعناه من سخافات على ألسِنة وزراء جدد
تجعلنا نخشى ان نترحّم على حكومة دياب!
• (مجلة الدبور – رائدة المجالت العربية الساخرة) بيروت

السلطة الفلسطينية( :يال فش حرية)

•راشـد عيسـى
دوار المنارة في رام
في وقفة احتجاجية على ّ
الله ثار أحد عناصر األمن عندما هتفت سيدة
متظاهرة (زوجة الشيخ خضر عدنان المعتقل
لدى أمن السلطة) تصيح“ :يا حيف عاللي
جرحهم جرحي ،وفوق الجرح داسوا/صاروا
عساكر للعدو ،وإيد العدو باسوا”.
ما كادت السيدة تنهي هتافها حتى باغتها
العنصر بشتائم تناقلتها مواقع الكترونية في
ت وال مية
فيديو“ :فشرت عينك ولي ،وال إن ِ
زيّك بيغبّر ع بسطار عسكري ولي ،يوم بدّك
تغلطي عالعساكر تحترمي حالك”!
وحين تستأنف السيدة الهتاف ،غير آبهة بما
ارتكب“ :حرية ..حرية”.

ينتفض غاضباً“ :بال حرية بال… يال روحوا،
فش حرية” !
ً
بقدر ما تستفزك الشتيمة ،خصوصا في وجه

امرأة في ذلك العمر ،تكاد تضحك للطريقة التي
يهش الناس ”:يال فش حرية”،
راح فيها العنصر ّ
كما لو أنه يبعد صغارا ً عن دكانه .منطق

العسكري الضحل يشي بأنه يتصور الحرية
هبة تمنحها دكان سلطته للفلسطينيين المشغولين
بمقارعة االحتالل منذ أكثر من سبعين عاماً.
التاريخ ال يعلّم أحدا ً على ما يبدو ،في كل
مرة يبدأ األحرار من الصفر ،تماما ً مثلما يبدأ
العسكر من الصفر ،وال كأنهم رأوا أي مصير
ينتظر الفاسدين والمتنفذين ومن يقف أمام إرادة
الشعوب.
عنصر األمن هذا لم يسمع حتى صوت الثوار
الفلسطينيين الحقيقيين من أبناء فصيله كي يتعلم
درس الحرية ،كي يتعلم أن لهذه بابا ً بك ّل يد
مضرجة يدق ،أنها تنتزع رغم أنفه ،وال يُنتظر
أن تمنحها سلطة هي أقرب إلى احتالل.
ما هتفت به السيدة ليس وليد لحظته ،إنه هتاف
مشغول ،عاتب على الذين “جرحهم جرحي” ،
ويبدو أنه قد غدا مستقرا ً في وعيها أن هؤالء
باتوا “عساكر للعدا” ـ في المقابل ،وعلى الرغم
من أن ما قاله عسكري السلطة قد يبدو مجرد
ردة فعل ،إال أن سهولة ارتكابه تشي أيضا ً بأنه
قد غدا مستقرا ً في مخيلة السلطة أن الحرية في
جيوب المتسلّطين ،وأن عساكرها مقدسون.
•القدس العربي
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"البعث" في هونولولو :النواب الذين ينتقدون الحكومة "ال وطنيون"!
كمامات وتكميم
وجه حزب "البعث" الحاكم في سوريا نواب
مجلس الشعب بعدم انتقاد الحكومة السورية،
على اعتبار أن أي نقد للحكومة هو نقد غير
مباشر لرئيس النظام بشار األسد ،في وقت
يبدي فيه النظام عموما ً حساسية شديدة من
أي انتقادات توجه له من قبل اإلعالميين
والمواطنين العاديين في مواقع التواصل
االجتماعي.

الذعة للحكومة من قبل النائب عبد الرحمن
الجعفري ،بسبب "فشل وفساد الحكومة عبر
استقوائها على الفقراء وعدم قدرتها على
حل األزمات االقتصادية وتحسين معيشة
السوريين" .وتساءل" :أين خطة الحكومة
في خفض األسعار في وقت أصبحت أسعار
المواد االستهالكية فوق قدرة المواطن؟".
وأضاف النائب" :نعيد ونكرر عندما نمنح
الموظف راتب ال يكفيه ليومين سنخلق منه
فاسد ،والمالية عند احتساب الضريبة تضع
سعر رائج للعقارات ولكن عند االستمالك او
دفع بدل اإليجارات تنقلب األمور".

ونقلت وسائل إعالم موالية ،أن قيادة "البعث"
وجهت البرلمانيين إلى عدم انتقاد الحكومة
بسبب الظروف الحالية في البالد ،والصعوبات
التي تواجهها ،كما اتهمت القيادة النواب الذين
ومن األمور التي باتت دائمة الحضور عند
انتقدوا الحكومة ،بأنهم "ال وطنيون" ،وتم
توجيه االنتقادات ملف الهجرة من البالد ،حيث
كاريكاتير عالء ديوب -موقع سناك سوري
تحذيرهم من أنه في حال استمرارهم بانتقاد
حملت النائبة جويدة ثلجة الحكومة السورية
الحكومة فإنهم سيواجهون اإلبعاد عن المجلس سوري" يستخدم هذه الطريقة باستمرار في المجلس أم يتعلق بكافة البرلمانيين ،رغم مسؤولية هجرة الخبرات والعقول الشابة من
في االنتخابات البرلمانية المقبلة.
لتمرير أخبار حصلت بالفعل ويتم التعتيم عليها أنه ال فرق يذكر بين البعثيين وغيرهم في دولة سوريا ،واعتبرت أن معظم المشاكل الحالية
األسد.
سوريا
مثل
شمولية
رسمية.
بأوامر
في إدارة الموارد المتاحة سببها الفساد.
وفيما تم تقديم الخبر بصيغة ساخرة على أنه ولم يتم الكشف إن كان الحديث متعلقا ً وربما يعود غضب "القيادة الحكيمة" إلى
يجري في دولة "هونولولو" فإن موقع "سناك بالنواب البعثيين الذين يشكلون الكتلة األكبر جلسة األسبوع الماضي التي شهدت انتقادات
• جريدة (المدن) البيروتية

العكاوي
وحمو بيكا في انتظار دكتوراه ّ
ّ
•عبدالحكيم حيدر

في بالدنا العربية ،هناك أشياء تأخذك إلى
الضحك ،وأنت لست في حاجة إليه أبداً،
فتضحك ،إعماالً للقاعدة "اضحك كركر قبل ما
ألن اآلتيْ ،
تموت" ّ
إن لم تضحك ،سوف يكون
وحالً ،فهل تستطيع أن تضحك في الوحل؟ إذاً،
اضحك وخالص ،فإن لم يأخذ الدكتوراه محمد
رمضان ،فستأخذها الست فيفي عبده ،وهي
جديرة للعلم ،وإن أصابتها وعكة والعياذ بالله،
فح ّمو بيكا على أتم االستعداد لها ومعه "عدّة
الدكان طايبة" ،وإن لم يكن ح ّمو بيكا في لقاء
فني مع إحدى الجاليات العربية بواشنطن أو
ديترويت ،فحسن شاكوش "صاحب المعاني"
جاهز لها ،طالما الست يسرا وليلي علوى
اكتفتا بتلك الدكتورهات الفخرية ،ولم يعد من
مكان في منازل السيدتين الجميلتين لوضع
أي دكتوراه أخرى ،سواء من جبال األرز أو
أطلس أو الجبل األحمر أو نفّوسة.

شرفت بأم كلثوم ومحمد القصبجي
للخوارزمي وابن سينا وعباس بن فرناس؟
النقابة التي ّ
ي أحد المهتمين بالشأن العام ومحمد عبد الوهاب وغيرهم ،أما تشعرون
قد يردّ عل ّ
والعلمي معا ً من أصحاب القدرات والهمم بذلك الجرح العربي الذي ينزف من كل البالد
العالية ،ويقول ساخراً :كيف تجرؤ على قول العربية؟
هذا الكالم ،وهناك العشرات والمئات الالئي أما تدرون أن عالم الفضاء المصري ،الشاب
ضرن وأضيروا ،خالل السنوات القلية عصام ح ّجي ،شبه مطرو ٍد من بلدكم ،وأن
أُ ِ
جراء هذا الهوس المحموم بأدوا ٍ
ت عالم الفضاء فاروق الباز بُكي عليه "رطلين
الماضية ،من ّ
تافه ٍة للسلطات من المحيط إلى الخليج ،كمحمد من الدم الصبيب" وما زال يبكي أمام مناظيره
أما األوساط العلمية في مصر ،وذلك ردّا ً رمضان وبيكا وبعرور وجعرور والنمس وتلسكوباته وداخل مختبراته ،وأن المستشار
صرة جدا ً في حق عروبتها ،وغيرهم ،أليس فيكم من رج ٍل رشي ٍد يسدّ علينا العلمي للرئاسة دكتور أحمد عكاشة ما زال
للجميل ،فهي مق ّ
ولديها من العلماء من هزم اإليدز" ،بصباع تلك البالعة التي انفجرت في عالمنا العربي يمدّه باألبحاث العلمية العميقة ،كي يواصل
كفتة" ،فلماذا ال تردّ مصر هي األخرى على من تلك األسماء التي لوثت حتى الذوق العام انتصاراته في الغرب ،كي يكون سندا ً لوطنه
لبنان ،وتحدث جائزة دكتوراه فخرية ألبناء عن قصد وتدبير كي تزيدنا يأساً ،فهذا محمد في المنتديات العلمية كافة ،وأن الست "أم
العرب من شباب الباحثين باسم عالم ثورتها رمضان في الرياض أو في الساحل الشمالي ،صباح المنياوية" من جوار منطقة وابور
تبرعت للعالم بكردانين
دكتور عبد العاطي؟ أنترك الغرب يحتفي وهذا بيكا يكسر كراسي النقابة مرتين ،ويتم الثلج ،في المنيا قبليّ ،
براد الشاي ،مع هاني شاكر ،تلك من الذهب ،بناء على توجيهات الرئاسة ،كي
األولى بهم ،كما حدث الصلح على ّ
بعلمائنا بعد موتهم ونحن ْ

يواصل عصام ح ّجي باقي أبحاثة المتعثرة،
فلماذا ال تلتفتون التفاتةً قويةً إلى العلم بعيدا ً
عن موتوسيكل سما المصري أمام اللجان
االنتخابية ،أو وهي معها كلبها في اللجنة؟
فماذا تفيد كل هذه األعمال التافهة لمصر
التي عرفت ورق البردي مع الصين ،أو قبلها
بأسبوعين ،وبنت الهرم أعجوبة كل األزمنة؟
صدق هذا الالئم بالفعل فحالنا صعب .ولكن
ماذا أقول له غداً ،حينما يدخل ح ّمو بيكا "بعدّة
للمرة الرابعة أو الخامسة .وحينما ال
العراك" ّ
يجد الكراسي كي يكسرها ،يغلق النقابة نفسها
بعشرين قفالً "بقلطة" ،كما تفعل الحكومات
المصرية نفسها مع نقابات الصحافيين
والصيادلة والمحامين وباقي االتحادات
من أربعين سنة ،ثم يأخذ هاني شاكر نفسه
"كرهينة في د ّكان الجزارة الخاص بوالده"
وبعد أسبوع يتم الصلح في نقابة محايدة،
ويتعهد ح ّمو بيكا بتسليم عدّة العراك للنقابة
كاملة ،على أن يتسلم الكارنيه ،بشرط إضافي
مهم ،وينفذ قبل حفالت رأس هذه السنة ،وهو
أن يأخذ جائزة األرز من لبنان ،وتكون في
استقباله في المطار السيدة هيفاء وهبي بكامل
فرقتها الموسيقية ومعها حصان لزوم ّ
الزفة،
والنهاردة عندكم في لبنان وبكرة عندنا...
والسيد الدكتور العظيم محمد عبد الوهاب قالها
بعضمة لسانه على العود" :تراعيني قيراط،
أراعيك قيراطين /وتشوفني بعين ،أشوفك
باتنين".
•كاتب وروائي مصري
•(العربي الجديد)
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WHAT TO DO WHEN YOUR PR CARD EXPIRES OUTSIDE CANADA
PR cards cannot be re-issued outside Canada, but Permanent Resident Travel Documents (PRTDs) can
•	 Michael Schwartz

a PR card.
To apply for a PRTD a person must have Canadian
PR status. They must also currently be outside
Canada. The cost to apply is $50 CAD.
Normally, a person applies for a PRTD by mail
through the nearest Canadian Visa Application
Centre (VAC). The government website provides
a searchable list of VACs, and other resources for
permanent residents overseas.
Due to COVID-19, some VACs are not accepting
PRTD applications. Some VACs may even be
entirely closed. The government offers a list of
VACs and which services are provided here.
If a person is unable to send their application to the
VAC, they can apply online.
In both cases, the person must send in their original
passport as part of their application. They may be
called for an in-person or virtual interview, although
this is unlikely. If their application is successful,
they will receive the PRTD, which is a counterfoil
on the passport.

A permanent resident (PR) of Canada might
leave Canada for some time. If that person wants
to return, they must present their PR card, which
confirms their PR status.
Most PR cards last for five years, although some
last for less.
If a PR card expires, that does not mean a person
has lost PR status. However, it means they cannot
use their card to re-enter Canada. The only exception
is if they are travelling by private car.
Ask a Campbell Cohen immigration lawyer for
help applying for a PRTD
A person can only apply for a PR card from
within Canada. This means that if a person is
outside Canada when their PR card expires, they
cannot apply for a new one. Instead, they have the
option of applying for a Permanent Resident Travel
Document (PRTD). If the PRTD is approved, the
PR can then use the PRTD to re-enter Canada.

The PRTD is usually valid for six months after it
is issued. It can only be used once. As soon as a
person is back inside Canada, they should apply for

Due to COVID and the fact that each case is
different, there is no way to predict how long
processing for a PRTD will take.
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FULLY VACCINATED TOURISTS CAN NOW COME TO CANADA
Travellers need to have completed the full course of vaccination
with an approved vaccine 14 days before entering Canada
to prepare for the full opening of their border to
vaccinated individuals.

•	 Mohanad Moetaz
•	 CIC NEWS

Canada is now opening its borders to tourists
who are fully vaccinated as of September 7, 2021.
Travellers will need to have completed the
full course of vaccination. They must also be
vaccinated with a Canada-approved vaccine.
This means that travellers will need to have
received two doses of either the Pfizer vaccine,
the Moderna vaccine or the AstraZeneca vaccine,
or one dose of the Janssen vaccine. Other vaccines
that may be approved elsewhere in the world are
currently not accepted.
In addition, travellers need to have received their
last dosage at least 14 days before they travel to
Canada.
Canada first started allowing fully vaccinated
American citizens and permanent residents to
enter Canada starting on August 9, 2021. This
first step allowed for the Canadian government

What you need to know before travelling to
Canada?
Travellers coming to Canada are required to
use the ArriveCAN mobile or web application
where they will submit their personal and travel
information.
They will need to show a pre-arrival COVID-19
molecular test result, even if they are fully
vaccinated. Travellers may also be selected
at random to conduct a COVID-19 test upon
arrival in Canada. They will also need to show
proof of their vaccination, and must not have any
symptoms of the virus.
In addition, travellers to Canada will be
exempt from quarantine if they meet certain
requirements. However, they will still be expected
to prepare a quarantine plan, in case the border
officer determines that they do not meet these
requirements.
Unvaccinated individuals under 12 years old
will be allowed to enter Canada without needing
to quarantine if their parent or guardian is fully
vaccinated and is accompanying them.
Foreign nationals who are not vaccinated are
not allowed to enter Canada. Those who are
allowed to enter Canada include temporary

workers, international students, diplomats
and other individuals who are traveling for an
essential reason. These individuals are required
to quarantine for 14 days upon arrival if they are
not fully vaccinated.
It is also important to note that international
flights are only allowed to arrive at nine Canadian
airports, listed below:
Toronto Pearson International Airport;
Montreal-Trudeau International Airport;
Vancouver International Airport;
Calgary International Airport;
Halifax Stanfield International Airport;
Quebec City Jean Lesage International Airport;
Ottawa Macdonald-Cartier International Airport;
Winnipeg James Armstrong Richardson
International Airport;
Edmonton International Airport.
In addition, flights from India will continue to be
banned until at least September 21, and flights
from Morocco will be banned until at least
September 29.
Those travelling from India or Morocco will
need to stop at a third country, where they will
have to get a negative COVID-19 test, before
continuing to Canada. The COVID-19 test will
need to be conducted within 72 hours before the
departure of the final flight to Canada.
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ONTARIO LAUNCHING GO TRAIN SERVICE TO LONDON
Province extending Kitchener line with new stops in Southwestern Ontario

•	 Ministry of Transportation
LONDON
—
The
Ontario
government is expanding GO train
service to Southwestern Ontario with
weekday trips between London and
Toronto. The new service will also
connect customers to Stratford and St.
Marys using GO Transit services.
“The people of Southwestern
Ontario deserve better access to a safe
and reliable transportation network,”
said Caroline Mulroney, Minister
of Transportation. “Under Premier
Ford’s leadership, we are taking
concrete action and keeping our
promise to extend much-needed GO
service all the way to London for the
first time.”
Beginning October 18, 2021,
Metrolinx will provide weekday
GO train trips between London and
Union Station in Toronto. The pilot
project will include one trip leaving
from London in the early morning
and one return trip in the evening.
The new service will extend beyond
GO Transit’s Kitchener line and
also include stops in St. Marys and
Stratford.
“Today’s announcement to extend GO
train service to London is part of our
transportation plan for Southwestern
Ontario, providing another option that
will benefit individuals, families and
workers in the region,” said Stan Cho,
Associate Minister of Transportation.
“We are keeping our promise to
support local communities and reduce
congestion through a better-connected
transit network.”

The province is working closely with
VIA Rail and CN to extend service
and explore ways to improve the
speed and frequency of passenger
rail service. By investing in a fully
integrated transit network, Ontario
continues to support the growth and
transformation of cities and their
greater regions across the province.
Quick Facts
The trip from London to Toronto’s
Union Station will take approximately
four hours. Between London and
Kitchener will take approximately
two hours.
The province worked alongside
transit partners including VIA Rail for
the use of their stations and CN for
access to the corridor.
Southwestern Ontario is experiencing
incredible growth, with an estimated
1.98 million people calling the region
home by 2041.
Increasing options for passengers
travelling between London and
Toronto is one of over 40 actions in
Connecting the Southwest: A Draft
Transportation Plan for Southwestern
Ontario. The Southwestern Ontario
Transportation Task Force, formed in
January 2021, will continue to explore
opportunities to build an integrated
transportation system across all
modes, including rail, bus, and local
transit services.
"For years, people have expressed
interest in GO train service through
Perth-Wellington. I have spoken up
for our area many times on this issue
since I was first elected in 2011.
Today’s announcement is fantastic

news for Stratford, St. Marys, and
Perth County. I want to thank local
municipalities for making the case,
and the provincial government for
following through."
- Randy Pettapiece
MPP for Perth—Wellington
"Better transportation means more
people in our community will be able
to reach jobs and critical services, visit
family and friends and have access to
safe and reliable transportation that
will get them where they need to go
that much faster."
- Monte McNaughton
MPP
for
Lambton—Kent—
Middlesex
"This is great news for London and
Southwestern Ontario. The London
rail extension is fulfilling an important
part of our regional transportation
plan. Increased transportation choices
facilitate improved movement of
people and goods which translates
into economic opportunities for our
region."
- Jeff Yurek
MPP for Elgin—Middlesex—London
"This is another big win for Kitchener
and our government’s vision for
integrated transit in the province.
We are connecting people to places
and creating a globally competitive
economy through reliable transit."
- Amy Fee
MPP for Kitchener South—Hespeler
"The London rail extension on the

Kitchener corridor will provide direct
inter-regional connections to Guelph
and Waterloo Region, offering even
more choice and convenience when
taking public transit for residents in
our region and beyond."
- Mike Harris
MPP for Kitchener—Conestoga
"We’re so pleased to expand GO
train service to Southwestern Ontario
for the first time, connecting to three
new municipalities and extending our
network an additional 120 kilometres
across one of the province’s fastest
growing regions.
By extending service to London,
we’re building a transit network
that will help better move people
and better connect communities for
decades to come."
- Phil Verster
President and CEO of Metrolinx
"I want to thank the provincial
government for making headway
in our vision for more connections
to transportation in Southwestern
Ontario.
Londoners need and deserve
access to increased transportation
options, and by extending GO rail
service into southwestern Ontario,
we are keeping our promise to
enhance economic productivity and
business opportunities, while also
supporting healthier, more connected
communities."
- Ed Holder
Mayor of London
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9 JOBS THAT ARE IN DEMAND IN SASKATCHEWAN DUE TO COVID-19
THE PANDEMIC HAS INCREASED DEMAND IN CERTAIN OCCUPATIONS IN SASKATCHEWAN

•	 Mohanad Moetaz - CIC
A Canadian government study about how the pandemic
is affecting the labour in each province, highlights
some occupations that increased in demand due to the
COVID-19 pandemic in Saskatchewan.
It is true that many industries were negatively affected
by pandemic-related shutdowns, such as the tourism and
hospitality sectors. Many individuals lost their jobs or
saw their hours reduced. However, other sectors saw a
rise in job vacancies.
Here are nine of the jobs that increased in demand. The
jobs are listed alongside their National Occupational
Classification (NOC) code.
1. Real estate agents and salespersons (NOC 6232)
Real estate agents and salespersons are professions who
act as agents for the sale or purchase of property. This
includes houses, apartments, commercial building and
other real estate.
Employment for these professionals was unaffected by
the COVID-19 pandemic. However, demand remains
high.
Virtual viewings have given agents with much needed
flexibility throughout the pandemic. These viewings
would help in marketing property to potential buyers.
2. Transport truck drivers (NOC 7511)
Truck drivers transport goods and materials across
provincial and international roads. They are employed by
distribution, manufacturing, transportation and moving
companies. They work in several industries including
construction and wholesale trade.
Employment for truck drivers rose by 8 per cent in April
2020 compared to April 2019. The demand for these
professionals continues throughout Canada, consistent
with the long-standing shortage of truck driver.
3. Cleaning supervisors (NOC 6315)
These professionals are responsible for supervising and
coordinating the work of workers such as specialized
cleaners, janitors, caretakers and superintendents.
They are usually employed by hospitals, health care
institutions, hotels, schools and other companies.
Employment for cleaning supervisors was 13 per cent
higher in April 2020 compared to April 2019.
This increase may come as no surprise, since enhanced
cleaning procedures became a priority amid the
COVID-19 pandemic.
4. Heavy equipment operators (NOC 7521)
Heavy equipment operators operate the heavy equipment
that is used in the construction of roads, bridges, airports,
tunnels among other structures.
They are employed by construction companies, heavy
equipment contractors and other companies.
Employment for these professionals was 11 per cent

higher in April 2020 compared to April 2019.

hardware or software.

It is worth noting that Saskatchewan announced it was
dedicating $7.5 billion in infrastructure spending over
two years. This alone suggests an increased demand for
occupations such as heavy equipment operators.

They are employed by software developers, call centres,
computer hardware manufacturers and information
technology units.

5. Power engineers and power systems operators (NOC
9241)
Power engineers operate and maintain reactors, turbines,
boilers, generators, engines and other equipment. This
is to provide utility services such as heat, light and
refrigeration.
Power system operators monitor and operate
switchboards in electrical control centres. This is to
control the distribution of electrical power.
Employment for these occupations was a whopping 208
per cent higher in April 2020 compared to April 2019.
Demand for these occupations continued throughout the
pandemic.
6. Store shelf stockers, clerks and order fillers (NOC
6622)
These professionals pack customers’ purchases, price
items, stock shelves with products and fill mail and
telephone orders. They are employed in retail businesses,
grocery stores, department stores and warehouses.
Employment for these professionals was 123 per cent
higher in April 2020 compared to April 2019.
There has been an increased demand in essential items
because of the shift of consumer spending habits during
the pandemic. Many grocery chains have hired additional
shelf stockers and order fillers as a result.
7. Information systems analysts and consultants (NOC
2171)
These professionals analyze and test systems
requirements, develop and implement plans, policies
and procedures and provide advice on many information
systems issues.
Employment for information systems and analysts
and consultants was 38 per cent higher in April 2020
compared to April 2019.
There has been a shift towards increased technology
usage during the pandemic as more and more individuals
work or study from home.
8. Registered nurses and registered psychiatric nurses
(NOC 3012)
These nurses provide nursing care to patients, deliver
health education programs as well as consultative
services.
They may be employed in many settings, such as in
hospitals, nursing homes, rehabilitation centres, clinics
and private homes.

Employment for this occupation was 38 per cent higher
in April 2020 compared to April 2019.
The increase in demand for this occupation also comes
down to the increased usage of technology as more
companies and individuals are shifting towards remote
work.
How you can immigrate to Saskatchewan if you work in
one of these occupations
Economic immigration to Canadian provinces and
territories exists to address labour market needs across
Canada, and to support the country’s economic growth.
There are pathways to permanent residence for those
with work experience in an in-demand occupation in a
particular province.
You can also use your skilled work experience
towards a permanent residence application through one
of Canada’s three main economic class immigration
programs: the Federal Skilled Worker Program (FSWP),
the Federal Skilled Trades Program (FSTP) and the
Canadian Experience Class (CEC).
Canada uses the Express Entry system to manage
applications through one of these programs.
Before proceeding with Express Entry, make sure that
your occupation is skilled by reviewing the National
Occupational Classification (NOC). Your NOC code
should be skill type 0, level A or level B.
Of the list above, only the following occupations would
be eligible for Express Entry:
Real estate agents and salespersons;
Cleaning supervisors;
Power engineers and power systems operators;
Information systems analysts and consultants;
Registered nurses and registered psychiatric nurses;
User support technicians.
In addition, Saskatchewan has its own Provincial
Nominee Program (PNP). It is formally called the
Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP).
The province has a sub-category specific to in-demand
occupations under the International Skilled Worker
category. Each time the SINP holds a draw, it also
releases the list of eligible occupations for that particular
draw.

This role has been critical in diagnosing and caring for
COVID-19 patients, and so demand for registered nurses
has held strong.

If you also have an Express Entry profile, this may
open doors to the province’s immigration programs
that are aligned with Express Entry. This includes the
Saskatchewan Express Entry sub-category, also under
the International Skilled Worker category.
So far in 2021, of the list above, only those with work
experience as user support technicians, power engineers
and power system operators were invited through
Saskatchewan Express Entry.

9. User support technicians (NOC 2282)
User support technicians provide support to computer
users who are experiencing difficulties with computer

In addition, those with work experience as information
systems analysts and consultants were invited through
the Occupation In-Demand sub-category.

Employment for these nurses was 33 per cent higher in
April 2020 compared to April 2019.
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ONTARIO REINSTATING RENEWAL REQUIREMENTS FOR DRIVER’S
LICENCES, LICENCE PLATE STICKERS AND HEALTH CARDS
Ontarians are strongly encouraged to renew their documents online at ServiceOntario.ca
•	 Ministry of Transportation
TORONTO
–
The
Ontario
government is reinstating renewal
requirements for driver’s licences,
licence plate stickers, Ontario Photo
Cards, Ontario health cards, and other
products that would have expired
on or after March 1, 2020, but were
extended to provide immediate relief
to Ontarians during the COVID-19
pandemic. Those needing to renew
their provincial documents are
encouraged to use Service Ontario’s
convenient and easy-to-use online
option.
To ensure everyone has enough time
to renew, Ontario has extended the
renewal deadlines for most driver’s
licences, licence plate stickers, and
Ontario Photo Cards and health cards
until February 28, 2022.
“The majority of Ontarians have
continued to renew their documents
during the pandemic, despite
unprecedented challenges,” said
Caroline Mulroney, Minister of
Transportation. “It’s critical that
drivers and vehicle owners have upto-date documents for work, access
to services and travel, and to keep our
roads safe. I strongly encourage those
who have deferred their renewals
– approximately 17 per cent of
Ontarians – to plan ahead and renew
their documents online.”
Heavy commercial vehicle owners
will need to renew their vehicle
validations by December 31, 2021.
Novice licence holders (class G1, G2,
M1 or M2) will have until December
31, 2022, to requalify for or upgrade
their novice driver’s licence. People
who have not renewed their products
during the Extended Validity period
will be required to pay the fee for
previous years, in addition to the
current year renewal fee.
To make it easier for people to renew
their driver’s licences online, Ontario
has temporarily waived requirements
for people to renew their driver’s
licences in person, including those
for senior drivers. Eligible drivers can
renew their driver’s licence online at
ServiceOntario.ca, including those
aged 80 and over.
For a complete list of renewal

deadlines, please visit Ontario.ca/
RenewalDeadlines.
As part of the government’s
commitment to developing convenient
and accessible services for Ontarians,
ServiceOntario now offers more than
40 services online. To reduce wait
times, we are encouraging all eligible
Ontarians to skip the line and easily
and quickly renew products online.
Products will be mailed directly with
an ability to print proof of renewal.
“Our government is making life
easier and more convenient for
Ontarians through simple and fast
online renewal options available
247/,” said Ross Romano, Minister of
Government and Consumer Services.
“Customers can skip the lines by
renewing their documents through
ServiceOntario’s easy-to-use and
secure online services right from the
comfort and safety of their home.”
“From the outset of the COVID-19
pandemic, our government’s top
priority has been ensuring the health
and well-being of Ontarians,” said
Christine Elliott, Deputy Premier and
Minister of Health. "As more people
continue to get vaccinated to protect
against COVID-19 and the Delta
variant, it is important that people
renew their health cards so they can
continue to quickly access the highquality health care services that they
need, when they need them."
If you need to visit in-person,
enhanced health and safety measures
are in place at ServiceOntario centres.
More than 40 ServiceOntario centres

offer appointment booking to reduce
wait times and ensure speedy service.
You can book an appointment in
advance by visiting Ontario.ca/
Appointment.
Quick Facts
In March 2020, the government
acted quickly to extend the validity of
driver’s licences, licence plate stickers
and Ontario Photo Cards and health
cards to reduce the need for people to
visit a ServiceOntario centre, prevent
the spread of COVID-19, and provide
relief for Ontarians.
To renew your driver’s licence online
and have the products mailed directly
to you, please visit ServiceOntario.ca/
DriversLicence.
To renew your licence plate
stickers online and have the products
mailed directly to you, please visit
ServiceOntario.ca/PlateSticker.
To renew your driver’s licence and
health card together online, please
visit Ontario.ca/renew.
If you need a road test to maintain,
upgrade or renew your driver’s
licence, please visit DriveTest.ca, the
only official channel for booking a
road test. You should never give your
driver’s licence to a third party or an
unknown website and DriveTest will
never charge you an additional fee to
book or reschedule a road test.
All eligible accessible parking
permits with expiry dates between
March 17, 2020, and February 28,
2022, must be renewed before March
1, 2022.
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CALL TO REUNITE WAR-TRAUMATIZED GAZA FAMILIES IN CANADA
•	 Matthew Behrens •	 Rural Refugee Rights Network
Growing numbers of people are urging the
immediate issuance of temporary resident permits
to the war-traumatized Gaza families of over a
dozen Palestinian refugees in Canada who have not
seen their loved ones for up to 3.5 years. Ottawa has
shown it will respond if it feels public pressure (and
indeed, some families have been reunited recently,
thanks to public pressure!). Let’s continue to do the
same for those still needing to flee Gaza, which was
bombed again recently so severely that everyone on
the Gaza Strip heard the roar of the missile strikes.
There really is no place like home, and sometimes,
folks like the Immigration Minister need to be
reminded that this is an urgent message about
Palestinian families in Gaza whose lives are at risk.
This needs to be heard by the Minister and everyone
else in Ottawa.
The Minister is aware of these cases and all their
file numbers. Gaza has been consistently bombed
every one to two weeks since the ceasefire, often in
the same neighbourhoods where the loved ones of
Palestinians in Canada live. The conditions of daily
life in Gaza are desperate. The kids are traumatized,
their loved ones here sick with fear. In responding

to the crisis in Afghanistan, the Minister has issued
special immigration measures; we’ve been calling
for the same given the deteriorating situation in
Gaza. We would like to see blanket Early Entrance
Temporary Resident Permits issued to the other
members of this modestly-sized group of Palestinian
refugees who are in crisis.
This would be in keeping with Canada's commitment
to family reunification and also in responding to
other crises like we are seeing in Afghanistan. These
families have not seen their loved ones for 2 to 3
years, and may not see them for another 39 months.
This is unacceptable in the midst of a humanitarian
crisis where the lethal threat of military violence
continues to hang over their heads. In the summer
of 2018, Canada issued a Temporary Resident
Permit to a B.C. refugee teenager so he could play
baseball. In early June, 2021, Canada granted Early
Entrance Temporary Resident Permits to the Gazabased husband and children of Ottawa Palestinian
refugee Jihan Qunoo, who fled Gaza in 2019. They
received those permits 13 days after applying. Four
other Palestinian refugees in Canada will soon be
reunited with their families because their permits
have also been approved. Some of the families
are in Egypt right now but their visitor visas run

out soon, which could force them back to renewed
danger in Gaza.
Time is short, tensions are high, and misery is
growing. The Canadian government needs to act
before it is too late. As one father told CBC after
the mid-June escalation of violence, "This time, a
friend or a neighbour gets killed. Next time, will it
be my child?”
The best interests of affected children and Canada’s
commitment to family reunification demand urgent
action on all these cases. It would be unconscionable
to leave them in Gaza for another three years (the
average processing time for permanent resident
applications) after UN Secretary-General António
Guterres declared, "If there is a hell on earth, it is
the lives of children in Gaza.”
WHAT YOU CAN DO:
1. Sign and share this petition: https://www.change.
org/p/allow-war-traumatized-kids-from-gaza-tolive-with-parents-in-canada
2. Call and Write to the Immigration Minister.
Sample emails are available from tasc@web.ca
To:
IRCC.Minister-Ministre.IRCC@cic.gc.ca,
Minister@cic.gc.ca

CITY LAUNCHES AUTOMATED SPEED ENFORCEMENT
TO IMPROVE COMMUNITY AND ROAD SAFETY
the City of London launched its
Automated Speed Enforcement (ASE)
program, a new road safety initiative
designed to work in tandem with other
speed reduction measures to improve
safety in our neighbourhoods.
“New road safety measures like
Automated Speed Enforcement play
an important role in strengthening our
community,” says Mayor Ed Holder.
“It is essential that Londoners respect
posted speed limits to help keep our
most vulnerable road users safe. This
tool holds us all accountable.”
ASE is an automated system that uses
a camera and a speed measurement
device to detect and ticket plate owners
of vehicles travelling faster than the
posted speed limit. The program is
being implemented in School Zones
and Community Safety Zones where
London City Council has deemed that
public safety is of utmost concern and
where the current posted speed limit
is 40 km/h. In London, studies show
that average driver speeds range from
32 km/h to 58 km/h in 40 km/h school
zones and 305 collisions involving
vulnerable road users occurred on
minor streets from 2015 to 2019.
“We know that a lower speed can mean

a less severe outcome,” says Doug
MacRae, Director of Transportation
& Mobility. “Automated Speed
Enforcement is proven to effectively
enforce speed limits, increase driver
awareness and decrease pedestrian

cameras that will be rotated across
the city, starting with the following
locations:
Thompson Road between Adelaide
Street South and Chesterfield Avenue
Second Street between Oxford Street

injury and death in other Canadian
provinces and countries around the
world.”

East and Dale Street
An ASE unit may remain in one
location for a duration of 13- months.
New “Municipal Speed Camera”
signage will identify active ASE sites
for road users as the cameras move
to different locations around London.
There will also be “Municipal Speed
Camera Coming Soon” signs installed
at least 90 days before ASE begins

Like other municipalities across
Ontario, London is taking a datadriven approach to select and prioritize
locations that will receive ASE based
on local speed and collision data.
The City is implementing two ASE

issuing tickets.
ASE complements other speed
reduction programs and strategies
including
the
City’s
current
transportation and traffic calming
projects and education initiatives,
along
with
traditional
police
enforcement, to help improve road
user safety. The system aims to
increase speed compliance, alter
driver behaviour and increase public
awareness about the critical need
to slow down and follow the posted
speed limit. “Looking at ways to
slow drivers down plays a big role in
designing or modifying streets that
all Londoners will feel comfortable
on,” says MacRae. “Right now,
we’re focused on implementing
traffic calming measures to improve
pedestrian and cyclist safety in School
Zones across the city.”
The launch of Automated Speed
Enforcement complements London’s
recent implementation of its Area
Speed Limits program. Residents are
encouraged to visit ASEontario.com
to learn more about the program or
london.ca/roadsafety for information
about other local road safety
initiatives.
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THE OCCUPATION SEVERELY ENDANGERS,
NOT ENHANCES, ISRAEL'S NATIONAL SECURITY
•	Professor Alon Ben-Meir
The Israeli argument against the establishment
of a Palestinian state on the grounds of national
security concerns is baseless as it not only defies
the reality on the ground but also renders any
argument in support of the occupation completely
false and misleading.
Righting the Wrong
For decades, Israeli leaders have been engaged
in a deliberate and persistent false public narrative
to justify the occupation on the grounds that it is
central to Israel’s national security and that the
creation of a Palestinian state will pose an existential
danger to Israel. While many top Israeli military
officers and national security experts disagree
with this assessment, no Israeli prime minister or
defense minister in office has yet convincingly
argued how a demilitarized Palestinian state is
more dangerous than maintaining the occupation.
In fact, a Palestinian state immersed in nationbuilding and fully collaborating with Israel on all
security matters (which will be a precondition to
the creation of a Palestinian state) enhances rather
that threatens Israel’s national security.
It is about time for the Israelis to wake up and
stop swallowing the falsity of this narrative that
makes Israel’s national security synonymous with
the occupation, which has been regularly dished
out by self-serving leaders like Netanyahu, current
Israeli Prime Minister Bennett, and their ilk. They
portray the Palestinians as perpetual enemies who
pose an existential threat and must therefore be
forcefully controlled. Their real agenda, however,
is to annex yet more Palestinian land, populate the
West Bank by at least a million Jews, and make
the establishment of a Palestinian state with a
contiguous land mass virtually impossible.
To be sure, the occupation continues to galvanize
the Palestinians’ resistance in and outside the
territories, deepens their resentment and hatred
of Israel, and poisons the next generation of
Israelis and Palestinians alike, who view each
other, like the past three generations, as sworn
perpetual enemies. They are preparing for the
next war rather than for a peaceful, neighborly,
and prosperous relationship.
There are three arguments that clearly
demonstrate how the occupation is actually
inviting violence, undermining Israel’s national
security, and shattering its moral solvency.
Instigating continued resistance
To begin with, how can Israel claim that it is
the most powerful country in the region and
yet be more fearful of small groups of renegade

Palestinian extremists than a unified Palestinian
state that is committed to protect its independence
and willing to cooperate with Israel on all security
matters? Yes, the occupation allows Israel to roam
unrestricted in most of the occupied territories
in pursuit of militants and conduct night raids,
evictions, home demolitions, and incarceration
at will as a means by which to subjugate the
Palestinians. However, these brutal measures
taken in the name of national security in fact make
Israel less secure and far more vulnerable.
No Palestinian who had a child killed, or a home
demolished, or was forcefully evicted can ever
forget what has befallen him by Israeli forces.
Basically, Israel is sowing the seeds of the next
Palestinian generation which will grow even
more militant and far more determined to end the
occupation by any means necessary—even if they
must sacrifice themselves to that end. When they
have nothing else to lose, they would rather die
as martyrs than remain perpetual slaves living in
indignity and despair. It is only a question of time
when they will rise up again—and rise they will,
which will be far more violent than ever before.
Emboldening Israel’s enemies
The occupation further emboldens Israel’s
enemies, who use it as a pretext to further their
own regional agenda. If Israel is so concerned
about Iran’s threats, it should know that Iran does
not have any ideological bent to destroy Israel.
In 2003, Iran offered a secret peace proposal in
which Iran would accept peace with Israel, end
material assistance to Palestinian militant groups,
and pressure such groups to stop terror attacks
within Israel. The proposal, which was obtained
by Inter Press Service (IPS), was conveyed to the
US in late April or early May 2003. There is no
reason to assume that a future Iranian proposal
would materially change in any significant way
once Israel and the Palestinians reach a peace
agreement.
Ending the occupation with or without such
a proposal would have neutralized Tehran’s
opposition to Israel’s existence and pulled the
rug from underneath its proxies—Hezbollah,
Hamas, and other jihadist groups—which use
the occupation to justify their violent resistance
against Israel. So, one might ask, in which way
does the occupation counterbalance extremism?
In fact, it only exponentially intensifies violent
reactions.
Nurturing a fifth column
The occupation is further alienating the nearly
two million Israeli Arabs who have deep affinity

to their brethren in the West Bank and Gaza. They
are infuriated by Israel’s lawless conduct in the
West Bank and the blockade of Gaza. They are put
in the untenable situation where they must choose
between their loyalty to the county they live in,
or their kinship to their larger Palestinian family.
Their violent confrontation a couple of months ago
with the Israeli police and ordinary Israeli Jews in
the wake of the incident at the al-Aqsa Mosque
in May and the subsequent eruption of violence
between Hamas and Israel, speaks volumes about
where they stand if they must choose.
By virtue of its determination to maintain the
occupation, Israel is in fact nurturing a fifth
column within Israel which makes it increasingly
more vulnerable from within. One cannot rule out
the possibility that any grave incident, be that a
forced eviction or the callous shooting death of
Palestinians, could ignite an uprising of Israeli
Arabs and Palestinians in the West Bank. It is
a given that Hamas would enter the fray and
potentially be joined by Hezbollah and elements of
Iranian-backed militias in Syria. Together they are
in possession of 200,000 rockets, and thousands
of them have precision targeting mechanisms that
can reach anywhere in Israel.
Nevertheless, successive Israeli leaders feel
confident that the occupation can be sustained
indefinitely, believing that over time the
Palestinians will accept their stateless lot as a way
of life. The Bennett/Lapid government further
trusts that if Israel provides the Palestinians
with more crumbs in the form of economic
development, job opportunities in Israel, some
building permits, and less intrusive security
measures, the Palestinians will just forget about
statehood and live happily subjugated to Israel’s
whims.
By taking these measures, the current Israeli
government is seeking to “shrink the occupation”
and ease the blockade over Gaza by also offering
Hamas an extensive economic development
program à la the Lapid proposal. The Palestinians,
the argument goes, will be happy to run their
affairs as they see fit as long as they cease and
desist any violent activity against Israel. While
these measures are necessary for a process of
reconciliation, they will never be a substitute for
an independent Palestinian state.
This may well be the greatest illusion that has
gripped the Israelis. The occupation remains an
occupation no matter how well masked it is and
no matter how massive Israel’s military presence
in the West Bank is. The occupation remains the
most significant threat to Israel’s national security
and the Israeli public must wake up to this bitter
reality

Issue 235 October 2021

59

CANADA OFFERS FREE SETTLEMENT SERVICES BUT
MANY IMMIGRANTS DO NOT KNOW ABOUT THEM
A recent government survey found that even among immigrants who do know
about settlement services, about a quarter do not know how to access them
•	 Shelby Thevenot, Mohanad Moetaz
•	 CIC NEWS

Canada’s
government-funded
settlement services have so far been
proven to help the majority of the
newcomers they serve, yet many do
not know how to benefit from them.
Starting even before arrival,
immigrants can access settlement
services by Immigration, Refugees
and Citizenship Canada (IRCC)
and the Ministry of Immigration,
Francisation and Integration (MIFI)
for Quebec-bound newcomers.
These services are actually
helping, according to IRCC’s
first-ever Settlement Outcomes
Report. The report extrapolated
information from the 2018 and 2019
Newcomer Outcomes Surveys. A
total of 120,897 newcomers were
surveyed. Among them, 55,370
were settlement program clients and
65,527 were non-clients.
Almost all who received services
said they were useful, and the
majority at least somewhat agreed
that these services helped them on
their journey to settle in Canada.
Part of the success of settlement
services is timing. Pre-arrival
services are not going to benefit
someone who has already landed
in Canada, for example. About 70
per cent of people surveyed who did
not receive settlement services said
they did not know about them, and
among the ones who did, about a
quarter said they did not know how
to use them.
On the other hand, the majority of
people who reported no difficulty
accessing services were connected
by federally-funded referral services.
About 23 per cent of newcomers
used them in their first year, and
most got the help they needed.
How to get settlement services
before coming to Canada
There are settlement services
funded by multiple levels of
government that can help you even

before you arrive in Canada. IRCC
lists about 1,259 on their website.
These pre-arrival services are for
approved permanent residents
outside of Canada, and not people
who are coming temporarily.

immigration system, and resources
such as a settlement service search
tool in French. However, it does
offer a province-specific page that
lists settlement resources for future
Quebeckers.

On the federal level, IRCC offers
services to help you prepare to live
in Canada.

What kinds of settlement services
does Canada offer?
The different types of services can
be broken down into six categories:

There are in-person services
offered in China, India and the
Philippines, although most have
reportedly moved online due to the
pandemic. These services help you
get information about life in Canada,
such as healthcare, housing, and
transportation. They can also refer
you to more specific community
services, depending on your needs.
IRCC also has a list of services to
help you prepare to work in Canada.
These resources can help you get a
job in Canada, write a resume, and
get your credentials recognized.
There are also some industryspecific resources for those working
in architecture, engineering, trades,
finance, tech, construction, nursing
and others.
The federal webpage also lists the
links to province-specific settlement
services.
Tool for finding settlement services
in Canada
IRCC also offers a tool on its website
to help newcomers pinpoint services
that will address their specific needs.
It does not list Quebec settlement
services, as the province has its own

Support services refer to translation,
child care, and transportation, and
others. They are extremely important
to those who face barriers to access
IRCC Settlement Programs. Without
them some people would not be
able to take advantage of settlement
services.
Needs assessments help immigrants
identify what services they need to
support their settlement journey and
how to get them. Only about 23 per
cent of clients use them, but IRCC’s
report said if more immigrants used
them it would help them get better
connected to services. Also, it
would provide IRCC with a greater
understanding of newcomers needs,
the report said.
Information
services
provide
information to help IRCC clients
settle. Although most settlement
service clients report getting
information from their friends,
the second biggest sources of
information are settlement service
providers. Among non-clients, the
Internet was the biggest source of
information, yet it was the leastused source for clients.

Language training helps immigrants
develop language skills. IRCC puts
the biggest portion of its budget into
language training.
It is a crucial area to immigrants’
success in Canada. Not only does
it help immigrants get jobs, and
connect with locals, but in order to
be eligible for citizenship you need
to have at least a basic fluent level of
English or French.
Employment
services
help
immigrants prepare for working in
Canada. Some of the long-term and
short-term services include work
placements, mentorship, licensure
and
certification
preparation,
networking
opportunities,
job
search skills and matching services,
as well as employment counselling.
About 78 per cent of users said these
services helped them prepare for the
Canadian labour market, although
employment services had the lowest
uptake rate of any settlement service
among clients.
Community
services
help
immigrants meet friends and get
involved in local activities. After
employment services, community
services was the second-least used
of all programs. About 60 per
cent of those who did use them,
reported meeting their close friends
through community organizations.
Both clients and non-clients of
IRCC settlement services reported
nearly equal participation rates in
community activities. Most engaged
in religious activities, followed by
school or civic, cultural, and finally
sports and recreation.
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BULLYING, RACISM AND BEING ‘DIFFERENT’:
WHY SOME FAMILIES ARE OPTING FOR REMOTE
LEARNING REGARDLESS OF COVID-19
•	 Authors:
Rebecca
CollinsNelsen, J. Marshall Beier, Sandeep
Raha, Rebecca Collins-Nelsen, J.
Marshall Beier, Sandeep Raha,
McMaster University

The COVID-19 pandemic has
provoked a public debate about
the value of learning online for
elementary school students. Much
of this dialogue has been negative,
with a focus on the experiences that
children are missing by not being a
part of in-person classrooms.
In an effort to learn more about
remote education at the elementary
level, we collected data from those
with the most first-hand experiences
— parents, students and teachers
— in the form of a survey and
interviews.
As we suspected, we found that
the situation of online schooling is
more complex than a simple “good”
or “bad” — and the public dialogue
is not telling the full story. We think
it’s important to ask for whom and
when is online learning a good fit.
Parent, student, teacher surveys
We are a team of multidisciplinary
researchers with an interest in
children’s rights and education
who collaborate with community
partners to better understand how
to improve the equitable delivery of
engaging educational experiences.
Through our program, the McMaster
Children and Youth University
(MCYU), McMaster professors and
students from different faculties and
departments offer public lectures
and community-based workshops
designed to appeal to children, youth
and families.
We recruited participants through
e-mail requests for participation
distributed in collaboration with the
Hamilton Wentworth District School
Board to those who experienced
remote learning during the 20202021 academic year.
Before the pandemic
Online schooling existed in limited
formats long before the pandemic

and has been valuable for certain
students and specific circumstances.
In 2010, research reporting on
national studies of school district
administrators in the United States
found the majority of “K-12
online learning is conducted at the
secondary level where students are
older and beginning to come into
their own socially and emotionally.”
It also found that the “basic reason
K-12 schools are offering online
and blended learning is to meet
the special needs of a variety of
students” — and that online learning
is helpful for offering courses
that are not otherwise available in
schools and for reducing scheduling
conflicts.
Students
in
remote
areas,
hospitalized students, incarcerated
students, elite athletes, students with
severe anxiety and students who
learn differently are also among
those who have often benefited from
remote learning.
What students, families said
While this year’s version of online
learning must be contextualized
as “emergency remote teaching,”,
many still found advantages to this
format.
Specifically, some students found
the lack of bullying, peer pressure
and social anxiety were a welcomed
change that allowed them to better
focus on learning.
Others mentioned the comfort of
being at home, the reduced stress
around the morning rush, the extra
time to sleep, the increased time
with family and the ability to eat
and have washroom breaks at will
as all contributing to a more fruitful
learning environment.
Fewer barriers, safer learning
environment
One parent of a child with physical
disabilities mentioned that their
child preferred online learning
because, “his physical disabilities
aren’t a barrier to inclusion as much
as they are in person.” This student

already used a computer to learn, so
they felt like they were no longer
standing out as being “different.”
In fact, unlike the in-person
experience, they were able to take on
a leadership role that had previously
been inaccessible. As explained by
the parent:
“He is very proficient online and
this has provided opportunities for
him to help others when he’s usually
the one requiring all the help. He’s
having his best year with remote
learning […] now he’s just another
kid.”
In another example, a parent
mentioned their relief knowing
that their child will not be around
school-based racism: “Racism is
there, bullying is there in schools for
brown kids. So staying away from
school and study[ing] from home
helped kids to be safe and away
from bullying and racism.”
As a result, not all families are eager
to return to in-person education and
many are opting to continue with
remote learning regardless of public
health recommendations.
Some missed social interaction
Of course, this is not to say that
the transition to virtual learning
was a seamless fit for everyone.
Many parents, students and teachers
recounted the negative issues
associated with online learning.
Most
notably,
participants
highlighted the lack of social
interaction, the limited physical
exercise, the increased amounts of
screen time and tech issues as all
contributing to an overall negative
experience.
The variation in experiences
is perhaps the very lesson that
should come from this unique year:
learners require many strategies and
opportunities to learn effectively,
and we should be sceptical of a onesize-fits-all model or even a onesize-fits-most model.

Include children in conversations
Additionally, it is important to
include children in conversations
about what is best for them.
At the onset of the pandemic,
leaders, like the prime ministers
of Canada, Denmark and Norway,
made direct appeals to the children
of their countries recognizing the
importance of their participation.
But as we can see in reviewing
debates about deciding on a return to
in-person learning, children’s voices
were largely left out.
Failures of traditional classrooms
Based on our early findings, we
caution against arguments that solely
champion the need to promptly
return to in-person classrooms, as
these arguments glorify traditional
learning environments and reinforce
the idea that they are ideal for
everyone.
Our team continues to work on
several papers related to equity and
barriers to education to be published
out of this research.
Rather than using this moment to
make a definitive call on remote
education for elementary students,
we should consider how we can be
creative and re-imagine classroom
formats to better meet all students
where they are.
We are not advocating abandoning
efforts at being inclusive and
addressing power dynamics in the
classroom. Rather, we must address
the reality that testimony of positive
experience in this alternative format
demonstrates the need for multiple
approaches.
Conversations about what postCOVID schooling looks like
must consider the reality that
traditional learning formats often
fail marginalized students. We
must create opportunities to bolster
learning formats and processes that
benefit students who face barriers to
education via traditional schooling
and delivery.
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CANADA HAS A BABY MAKING PROBLEM

•	
•	

Peter Jon Mitchell
Asian Pacific Post

Wedding industry vendors are reporting a boom in
bookings – or at least south of the border according
to the Associated Press. Couples who waited out
the pandemic are booking their big day, as are those
who married during the pandemic but are now
planning celebrations with family and friends.
The increased bookings are likely due to a
pandemic backlog rather than an increase in couples
seeking to marry. Still, like other aspects of life
during the pandemic, it may be too early to tell how
COVID-19 will influence social trends.
Before the pandemic, the proportion of marriedcouple families in Canada had been declining for
decades. At the same time, greater proportions of
unmarried couples are living together just as more
and more young adults living life alone, according
to the recently updated Canadian Marriage Map.
In short, Canadian young adults are increasingly
living alone. And when they do marry (or find a life
partner), they’re doing it later in life.
There are several reasons why declining marriage
is a concern, including the correlation between
healthy, stable marriage and a host of better social,
economic, and health outcomes in our lives. But
another pressing concern is the connection between
marriage: partnership and babies.
As we outline in a new policy brief, Canada has a
baby-making problem.

The pandemic hasn’t helped matters. Globally,
we’ve seen women delaying or forgoing children
during the pandemic. Early provincial markers
suggest births have declined in several Canadian
provinces during 2020. It is plausible that Canada’s
already worrisome fertility rate took another hit
during the pandemic.
How concerned Canadians should be is a matter
of debate. Canada has largely managed the issue
through immigration, but this may not always
be possible in the future. Declining fertility has
implications for labour supply and the ability to
finance our social safety net – especially eldercare
– as our population ages.

The majority of children in Canada are born to
married couples. Like marriage rates, the fertility
rate in Canada has also declined for decades. In
fact, just before the pandemic, Canada reached a
historical low total fertility rate of 1.47 children
per woman, well short of the replacement rate of
2.1. While marriage and fertility rates are linked,
this doesn’t mean that a drop in one necessarily
causes a drop in the other. There are complex social
and economic trends contributing to both, but it’s
difficult to see a reversal in fertility if fewer people
are forming lasting, stable couples.

Certainly, economic barriers play a part in the
decline of partnership and fertility in that they make
stable family formation and childbearing more
difficult. Increasing housing costs, unstable job
markets, and the need for increased education and
certification to compete in the job market can result
in delayed partnership and fertility.
As Canada emerges from the pandemic it is time
to start having a substantial discussion about the
country’s sagging fertility rate. A healthy pluralism
respects that marriage and childrearing aren’t for
everyone, nor should the government be playing

matchmaker. But there is still a role for government.
Across the globe, states have tried to make family
formation and childrearing more affordable through
cash benefits, loans and other financial incentives.
University of Maryland economist Melissa Kearney
argues that it can be a tough slog. She points out that
even countries with generous social programs and
fewer household gender divisions have falling birth
rates.
Governments can tease up fertility through
generous supports, but they often struggle to
maintain funding levels over the long haul.
Demographer Lyman Stone argues governments
must address specific obstacles to marriage, family
formation, housing and educational attainment.
There are complex social and cultural contributions
to low fertility that governments are less equipped
to address, including attitudes towards marriage,
partnership and the value and place of children
in society. Still, we should be inquiring about the
family life young adults aspire to, and identify
the barriers that prevent them from realizing these
aspirations as we exit the pandemic.
•	 Peter Jon Mitchell is the Program Director
for Cardus Family.
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THE NDP AND BLOC PLAYING A ROLE IN SUPPORTING THE GOVERNMENT
playing a key role in helping pass confidence matters and key legislation

Image Source: The Hill Times
Singh, who won in his B.C. riding of Burnaby
South, was steadfast throughout the campaign
that he was running to form government, but the
party was consistently running a distant third to
Justin Trudeau’s Liberals and Erin O’Toole’s
Conservatives.
The party hoped to win more seats than it did in
2019 when it was dealt a major blow, losing 20 of
the 44 seats it previously held. It was the party’s
worst showing in more than a decade.
Projections show the party could gain more
seats this time, but not enough to give the NDP
exclusive influence negotiating with the Liberals.
The New Democrat ran with arguably one of
the most diverse candidate rosters, including
177 women, 29 who were Indigenous, 104 who
identified as a person of colour, 45 under the age
of 26, 39 with disabilities, and 69 who identified
as LGBTQ2S+.
"Ultimately, the numbers are pretty much the
same. It didn't go from … where they are the
only alternative to keeping the government
afloat. Because the numbers are so close to what
they were before, we shouldn't expect too many
different dynamics," said Gerald Baier, associate
professor of political science with the University
of British Columbia.
In Atlantic Canada, the party lost the only seat
they had in the region, with NDP candidate
Mary Shortall losing to Liberal candidate Joanne
Thompson.

In Alberta, NDP incumbent Heather McPherson
won the Edmonton Strathcona seat, CTV News
has declared.
With the Bloc Quebecois projected to hold only
a few seats more than the NDP, they too could
play a role in holding the balance of power.
Baier expects to see some combination of the
NDP and Bloc playing a role in supporting the
government.
Despite the heavy losses in 2019, the NDP
was able to play a pivotal role in the House of
Commons, often propping up the Liberals,
but also exercising their influence to press the
Liberals on a number of issues, particularly
during the pandemic.
With the pandemic casting a long shadow
over this election, Singh’s campaign messaging
highlighted his role in pushing Trudeau to deliver
greater financial support to Canadians than what
the Liberals had initially promised.
The NDP takes credit for pressuring the
Liberals to double the Canada Emergency
Response Benefit (CERB) to $2,000 and raise
the wage subsidy to 75 per cent, for example.
On a number of other occasions, the NDP also
hinged their support for the Liberals on key votes
by negotiating deals such as paid sick leave. It
was a message Singh reiterated again during his
speech on Monday. Whether the New Democrats
can claim all of the credit may be questionable,
but the party was consistent in vocalizing their
demands throughout the pandemic.
Grace Skogstad, a professor with the University

of Toronto's Department of Political Science told
CTVNews.ca earlier this summer that Singh has
been effective in a Liberal minority government
by holding their feet to the fire.
A key issue the NDP will likely try to negotiate
with the Liberals is on his campaign pledge to tax
the ultra-rich. He told reporters over the weekend
that his “number one priority” was to ensure
billionaires contribute their fair share through an
increase in taxes.
Singh will also likely continue to press Trudeau
and the Liberal government on affordable
housing, climate change and the environment,
Indigenous issues, and clean drinking water in
Indigenous communities.
While Singh tried to set himself apart from
Trudeau throughout the campaign, there are
some issues in which the two leaders have
made similar promises, including introducing
$10-a-day daycare and advocating for a national
pharmacare program, although the Liberals have
been criticized for not following through on its
previous pharmamcare promises.
Baier says this could be something the NDP and
Liberals could find common ground on, while
other NDP proposals such as universal basic
income is unlikely to gain much traction.
"Nobody on the governing side likes a minority
government, but boy, the kingmakers love the
feeling of being able to get something done."
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CANADA OFFERS FREE SETTLEMENT
SERVICES BUT MANY IMMIGRANTS
DO NOT KNOW ABOUT THEM
A recent government survey found that even among immigrants who do know
about settlement services, about a quarter do not know how to access them

