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السوداء  البشرة  الى كندا كان اإلنسان ذو  المهاجرين  أوائل  من 
حيث وصل إلى السواحل الكندية عام 1605 وكان يدعى ماتيو 
داكوستا وكان على متن السفينة التي أقلت المستكشف صموئيل 
استحسان  خدماته  نالت  مترجما  داكوستا  كان  شمبالن.  دو 
مختلفة  كانت  حذوه  حذوا  الذين  السود  تجربة  ولكن  شامبالن. 
جدا. وخالفا للبيض فإن ملحمة السود في أميركا الشمالية تميزت 
بأن عددا كبيرا منهم اقتيدوا إلى كندا رغما عنهم وأصبحوا عبيدا 
مما سبب باضطراب في أوساطهم لعدة أجيال. ولعبت كندا دورا 
في تحرير عدد ال بأس به من العبيد وفي بعض الحاالت في 
عودة عدد منهم إلى إفريقيا. غير أنه بالنسبة آلخرين منهم فإن 
العودة إلى بالدهم لم تكن في الحسبان. ومع مّر السنين، رسخوا 

جذورهم في كندا. 
إن شهر فبراير شباط مخصص حاليا الكتشاف تاريخ السود في 
كندا واالحتفال به. كل هذا بدأ مع السيدة جان أوغوستين التي 
قدمت مذكرة لمجلس العموم الكندي بهذا الخصوص. يشار إلى 
أن أوغوستين كانت أول امرأة سوداء منتخبة في البرلمان الكندي 
اتفاق  تورنتو.وكان  مدينة  في  ايتوبيكو(  شور/  )ليك  دائرة  عن 

باإلجماع من مجلس العموم الكندي على هذه المذكرة. 
أبكر  وقت  في  بدأ  كندا  في  السود  بمشاركة  التعريف  قرار  إن 
 Carter G. من الواليات المتحدة. ففي عام 1926، خصص
Woodson  “أسبوعا لتاريخ السود” تخليدا لذكرى أبراهام لنكولن 
وفريديريك دوغالس اللذين ناضال بقوة إللغاء العبودية.وفي عام 
Canadian Negro Women’s Associ� بدأت   1950

كندا.وفي  في  السود  بحضور  باالحتفال  تورنتو  وفي    ation
الذين  من  المتحدرين  عند  حيا  السود  تاريخ  يبقى  نوفاسكوشيا، 
نجحوا بالهرب من العبودية في الواليات المتحدة إليجاد ملجأ في 

كندا نهاية القرن الثامن عشر.
خطوات جديدة تحققت مع إنشاء لجنة تاريخ السود في أونتاريو 
في عام 1978، ومع تم توقيع عرائض وتقديمها لبلدية تورنتو 
عام 1979 مطالبة بأن يكون “شهر فبراير شباط شهر السود”.

وخالل الثمانينات، بدأت االحتفاالت المحيطة بهذا الشهر تأخذ 
مزيدا من األهمية لتمتد بعد ذلك إلى مختلف األرجاء الكندية.

وبفضل هذه المبادرات فإن مزيدا من الكنديين يتمكنون حاليا من 
اكتشاف تاريخ الذين واللواتي يشكلون الجالية السوداء في كندا.

ُدمًا
ُ

االسترشاد بالماضي والُمِضّي ق

طهران تشترط رفع العقوبات

بقلم: غسان فؤاد ساكا
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النجم كارال  بقلم  الصفحة 

3أخبارنـــا

ومن  التكاملية  الكندية  المجموعة  منظمة 
خالل مبادرة “تراحم” شاركت اإلخوة العراقيين 
بإحياء تقليد ورثوه لسنين طويلة. فقد قام فريق 
المتطوعات لدى المنظمة بصنع حالوة خضر 
الياس وتم توزيعها على أبناء الجالية بمناسبة 

صوم الباعوثة.
فؤاد  األستاذ غسان  يقول  الباعوثة  عن صوم 
كلمة  “الباعوثة  “تراحم”:  مبادرة  مؤسس  ساكا 
تعني التماس وتضرع أما صوم الباعوثة فهو 
صوم يقع قبل 20 يومًا من بدء الصوم الكبير 
طابع  يسوده  طقس  وهو  أيام  ثالثة  ويستمر 

التوبة والندم على ما يقترفه اإلنسان من زالت وخطايا بحق الخالق ويمكن أن نجد باعوثة نينوى في الكتاب 
المقدس في قصة يونان النبي.”

أما عن مبادرة توزيع حالوة خضر الياس فقد أضاف األستاذ ساكا “إنها تقليد توارثناه من أجدادنا الذين اعتادوا 
صنع حالوة “خضر الياس” في اليوم األخير من الصوم للتبرك ولُيؤكل بعد الصوم وليوزع منها للنذر. إنها 
عادة اجتماعية رائعة تبني جسورًا من الحميمية والحب بين األجيال، وتحافظ على استمرار الحياة االجتماعية 

بكل مقوماتها. فاألبناء يتوارثونها بقدر ما تعطيهم من دفء الماضي؛ لسرعة تغير الحاضر، وتطوره”.

ع حالوة “خضر الياس” 
ّ
مبادرة  “تراحم” توز

نّفذت منظمة المجموعة الكندية التكاملية مشروعها الثاني بتوزيع صناديق غذائية معبأة ومعّدة مسبقًا 
الكندية وكانت  الكندي واستهدفت 650 أسرة بمدينة ويندزور  بتمويل من منظمة الصليب األحمر 
المنظمة قد نّفذت خالل شهر سبتمبر من العام المنصرم مشروعها األول بتوزيع 625 صندوق في 

أربع مدن هي تورونتو، لندن وأتاوا إضافة الى مدينة ويندزور.  
يقول األستاذ ساكا رئيس منظمة المجموعة الكندية التكاملية “لم تكن المنظمة قادرة على تحقيق هذا 
اإلنجاز الرائع بدون دعم منظمة الصليب األحمر الكندي والشركاء، لكن الحاجة في مدينتنا كبيرة، 
ولهذا السبب سنحتاج إلى دعم مستمر للحفاظ على هذا الزخم ولتحقيق أهداف أكبر. لقد حقق المشروع 
أهدافه المحددة تمامًا إاّل ان الحاجة الفعلية للعوائل كانت أكبر من أهداف المشروع لذا فإننا نعتذر 

لعدم قدرة المشروع على تغطية كامل عدد األسر المسجلة.”
وعند سؤاله إذا كان هناك صناديق قادمة قال “الشيء الرائع في األمر أنها ليست المرة األولى ولن 
تكون المرة األخيرة أيضًا، هناك العديد من األعمال الخيرية واإلنسانية التي تضعها المنظمة في قائمة 
أولوياتها للفترة القادمة وتسعى لتنفيذها بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني متى توافرت 

اإلمكانية لذلك.”
أما عن فريق المتطوعين فقد قال األستاذ ساكا “بذل فريق العمل جهودًا جّبارة لتنفيذ المشروع بأسرع 
وقت وتعاونوا بشكل إيجابي مع المستفيدين وظهر روح الفريق الواحد المتكامل بشكل واضح في عملهم 

وبفضل هللا سار العمل بسالسة طوال الفترة المحددة لتنفيذ المشروع.”
وتقول السيدة كينا إحدى المتطوعات: “إن العمل التطوعي لدى المنظمة وخاصة لصالح هذا المشروع 
جلب لي الكثير من السعادة، ومنحني إحساسا باألمل عالوة على أنه كان وسيلة للتخفيف من الضغط 

السلبي الذي تراكم لدّي جراء انتشار جائحة فايروس كورونا”.

اكملت المنظمة الكندية التكاملية توزيع الصناديق 
الغذائية الممولة من الصليب األحمر الكندي
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كنـــــدا والنـاس 4
مراديان الزا  اعداد  من  سياسة جديدة لمساعدة الطالب الدوليين الصفحة 

السابقين انخفاض معدالت التوظيف

أكملت كندا عملية إرسال دعوات رعاية األباء واألجداد 2020

تبذل الحكومة الكندية دائمًا جهودًا كبيرة لتشجيع الطالب الدوليين على االستقرار بشكل دائم في كندا.  فالمهارات الوظيفية 
واللغوية للطالب مدعومة بشهاداتهم الكندية وخبرتهم العملية تجعلهم في وضع جيد للتقدم بطلب الحصول على وضع اإلقامة 

الدائمة. 
 نجح أكثر من 58000 خريج في التقدم بطلب للهجرة بشكل دائم في عام 2019، إال ان وباء كورونا شّكل تحديات ال 
تعد وال تحصى وخاصة بالنسبة الى العديد من حاملي تصاريح عمل ما بعد التخرج )PGWP( ، حيث أدى انتشار الوباء 
إلى تعريض فرصهم في الحصول على الخبرة العملية التي يحتاجون إليها في خطر. لذا وفي محاولة من الحكومة الكندية 
لمساعدة الطالب الدوليين على مواجهة هذه التحديات فقد أعلن سعادة السيد ماركو إي إل مينديسينو، وزير الهجرة والالجئين 
والمواطنة، أن الطالب الدوليين الذين حصلوا على PGWP سابقًا ستتاح لهم فرصة فريدة للتقدم بطلب للحصول على تصريح 
عمل مفتوح آخر صالح لمدة 18 شهرًا تسمح لهم بالبقاء في كندا ومواصلة البحث عن عمل وبناء مستقبلهم في هذا البلد. 

“بينما نواجه الموجة الثانية من الوباء ونرسم مسارًا للتعافي، فإن جذب المهاجرين المهرة هو جزء أساسي من خطتنا, ستساعد 
هذه السياسة الجديدة المزيد من الخريجين على تلبية االحتياجات الملحة في مجاالت مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا وغير 
ذلك. وبينما نتطلع إلى األمام، سيساعد هذا اإلجراء المزيد من الطالب الدوليين السابقين على بناء مستقبلهم في كندا، مما 

يساهم بطرق كبيرة وصغيرة في تعافينا على المدى القصير وازدهارنا على المدى الطويل.”

العمل  البالد على سوق  أنحاء  في جميع  المطّبقة   COVID�19 قيود  أّثرت 
للمرة  بمقدار0.3 %   التوظيف  انخفض معّدل  الكندي بشكل ملحوظ. حيث 
األولى منذ أبريل 2020 كما بلغت معّدالت البطالة 8.6 % في ديسمبر مقابل 

5.6 % في فبراير.

ففي ديسمبر 2020، تأّثر 1.1 مليون عامل في كندا سلبًا باإلغالق االقتصادي 
المطّبق للحد من انتشار COVID�19 وأكثرهم تأثرًا كانوا فئة العاملين بدوام 
جزئي وخاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، وكذلك أولئك 
الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر. كما تأّثر أصحاب العمل الحر أيضًا، 
فعدد العاملين لحسابهم الخاص هو اآلن أدنى بنسبة  6.8 % مما كان عليه 

في فبراير2020. 

كما شهد سوق التوظيف وللمرة األولى منذ أبريل انخفاضًا ملحوظًا في قطاع 
إنتاج الخدمات مثل خدمات اإلقامة والطعام والثقافة والترفيه حيث يشكل القرب 
االجتماعي أمرًا بالغ األهمية وذلك نتيجة إجراءات الصحة العامة المشددة. في 

المقابل زادت العمالة الصناعية بمقدار 15000 في ديسمبر2020.

زيادة مستويات العمل من المنزل
شهدت كندا ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة العمل من المنزل في الصناعات التي ال 
تحتاج إلى الذهاب إلى العمل,  ومن األمثلة على ذلك قطاعات التمويل والتأمين 

والعقارات والتأجير وكذلك صناعة اإلدارة العامة. 
وقد بلغت نسبة العاملين من المنزل ذروتها في ابريل 2020 بنسبة 41.6 % 
لتنخفض الحقًا إلى 25.6 % في سبتمبر. لكن منذ أن تم تشديد تدابير الصحة 
العامة استجابًة للعدد المتزايد من حاالت COVID�19، ارتفع عدد األشخاص 
الذين يعملون من المنزل مرة أخرى بنسبة وصلت إلى 28.6 % في ديسمبر.

أجرت دائرة الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية )IRCC( يانصيب PGP 2020 وأرسلت دعوات على مدى عشرة أيام للرعاة 
المحتملين الذين قدموا نموذج االهتمام لرعاية والديهم وأجدادهم خالل فترة التقديم لعام 2020.

لدى الرعاة المحتملين الذين تلقوا الدعوة 60 يومًا تقويميًا لتقديم طلب كامل لرعاية والديهم وأجدادهم.
هذا وقد طلبت IRCC في بيان صحفي من الرعاة المحتملين الذين أرسلوا بنجاح نموذج طلب رعاية ولم يتلقوا دعوة عبر 
البريد االلكتروني التحقق بعناية من بريدهم غير الهام أو صندوق الوارد الخاص بهم للتأكد فيما إذا تمت دعوتهم وأشارت الى 

إمكانية التحقق أيضًا من حالة الدعوات على موقع IRCC على الويب.
كما أشارت إدارة الهجرة إلى أنه تم اختيار أولئك الذين تلقوا دعوة إلى هذه الجولة عشوائيًا وأكدت أنه سيتم قبول ما يصل إلى 

10000 طلب كامل لبرنامج اآلباء واألجداد لعام 2020.
وإذ تتفهم الحكومة كيف يمكن أن يكون األمر مخيبًا لآلمال بالنسبة ألولئك الذين لم يتم اختيارهم لرعاية والديهم وأجدادهم 
فإنها تشجعهم على إعادة التقديم مرة أخرى عند إطالق برنامج 2021. حيث تخطط كندا على إصدار ما يصل إلى 30000 
 IRCC القادم على موقع PGP دعوة جديدة في عام 2021 على أن يتم نشر المزيد من المعلومات والجداول الزمنية لبرنامج

على الويب بمجرد توافره. علمًا بأن  IRCC  ستستخدم مرة أخرى عملية اختيار عشوائية في عام 2021.
يسمح برنامج PGP للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين برعاية اآلباء واألجداد للهجرة إلى كندا. كما يمنح الذين تمت 

الموافقة عليهم إقامة دائمة وقد يتقدمون الحقًا للحصول على الجنسية الكندية.
قد يرغب أي شخص يرغب في إحضار والديه أو أجداده إلى كندا في التفكير في الحصول على تأشيرة سوبر، والتي تسمح 

لهم بالبقاء في البالد لمدة تصل إلى عامين في المرة الواحدة



كانون الثاني  2021 - العدد 24

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com

الحصاد السياسي

أعلــن حــزب هللا إســقاط طائــرة مســّيرة إســرائيلية اخترقــت 
األجــواء اللبنانيــة فــي جنوبــي البــالد موضحــا أنهــا باتــت فــي 
عهــدة مقاتليــه وفــي وقــت الحــق أكــد الجيــش اإلســرائيلي 
ســقوطها مــن دون أن يحــدد األســباب. وقــال حــزب هللا فــي 
بيــان )أســقطت المقاومــة اإلســالمية( طائــرة مســيرة تابعــة 
للعــدو اإلســرائيلي اخترقــت األجــواء اللبنانيــة فــي خــراج بلــدة 
)بليــدا( وأضــاف أنهــا باتــت فــي عهــدة مجاهــدي المقــاوم. 
وأوضــح اإلعــالم الحربــي للحــزب أن الطائــرة كانــت تحلــق 

فــي عمــق تجــاوز 400 متــر داخــل الخــط األزرق الفاصــل 
بيــن لبنــان وإســرائيل. وبــّث اإلعــالم الحربــي للحــزب صــورًا 
ومقاطــع فيديــو تظهــر الطائــرة المــزودة بكاميــرا التــي قــال 
إنهــا مــن نــوع )ماتريــس 100( والحقــا، قــال متحــدث باســم 
الجيــش اإلســرائيلي “خــالل النشــاط العملياتــي علــى طــول 
الخــط األزرق، ســقطت طائــرة تابعــة للجيــش اإلســرائيلي فــي 
األراضــي اللبنانيــة”، مــن دون تحديــد كيفيــة حصــول ذلــك. 
وأكــد أنــه “ال خشــية مــن تســّرب للمعلومــات. يشــار إلــى أن 
لبنــان وإســرائيل رســميا فــي حــال حــرب. وشــهد عــام 2006 
حربــا داميــة بيــن إســرائيل وحــزب هللا اســتمرت 33 يومــا 
وقتــل فيهــا 1200 شــخص فــي لبنــان، معظمهــم مدنيــون، 

و160 إســرائيليا معظمهــم جنــود. 

عــن    يختلــف  لكنــه  ميانمــار،  فــي  عســكري  انقــالب 
االنقالبات العسكرية السابقة، فهو ليس انقالبا على سلطة 
مدنيــة خالصــة، بــل هــو انقــالب علــى شــركاء فــي الحكــم 
فالعســكر فــي ميانمــار لــم يتركــوا مفاصــل الدولــة، ومراكــز 
قوتهــا كليــا إثــر انتخابــات عــام 2015، وقبــل ذلــك عندمــا 
صاغــوا دســتور عــام 2008 الــذي حفــظ لهــم صالحيــات 

وســلطات اســتثنائية، لكنهــم فســحوا مجــاال لحــزب الرابطــة 
الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة بزعامــة أونــغ ســان سوتشــي 
وقنــاة  المدنيــة  الواجهــة  وليكــون  الحكــم  فــي  ليشــاركهم 
التواصــل مــع العالــم الخارجــي، لتحقيــق أهدافهــم االقتصادية 
قبــل السياســية، والمتصــاص مطالــب التحــول الديمقراطــي 
بيــن عامــة الميانمارييــن اليــوم وفــي الســاعات األولــى مــن 
البرلمــان  انعقــاد  يــوم االثنيــن وقبــل ســاعات مــن  صبــاح 
االنتخابــي  االســتحقاق  منــذ  مــرة  ألول  بغرفتيــه  الجديــد 
الماضــي،     الثانــي  نوفمبر/تشــرين   8 فــي  األخيــر 
تقطــع اتصــاالت الهاتــف واإلنترنــت عــن بعــض المناطــق 
مثــل العاصمــة اإلداريــة نايبيــدو واالقتصاديــة يانغــون، وبعــد 
يــوم مــن وقــف الرحــالت الجويــة الخارجيــة ولشــهر كامــل، 

بيــن ميانمــار ودول العالــم، وقــع االنقــالب. 

قــررت الســلطات المصريــة فتــح معبــر رفــح البــري لمــدة 
اإلنســانية  الحــاالت  لعبــور  االتجاهيــن؛  فــي  أيــام،  أربعــة 
والعالقيــن مــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة المحاصــر. هــذا 
الدائــم  اللــوح، ســفير فلســطين ومندوبهــا  تقــدم ديــاب  وقــد 
الرئيــس عبــد  إلــى  بالشــكر  العربيــة،  الــدول  لــدى جامعــة 

الفتــاح السيســي، واألجهــزة والســلطات المصريــة المعنيــة، 
نظيــر جهودهــم المخلصــة فــي تخفيــف األعبــاء علــى أبنــاء 
الشــعب الفلســطيني، والدعــم المســتمر للقضيــة الفلســطينية 
العادلــة، حيــث تأتــي هــذه الخطــوة فــي إطــار التعاون الثنائي 
الوثيــق بيــن الســفارة والســلطات المصريــة المســئولة لتســهيل 
ســفر وعــودة المواطنيــن الفلســطينيين مــن وإلــى قطــاع غــزة. 
ومــن المقــرر أن تســتضيف القاهــرة، اجتماعــات الفصائــل 
التشــريعية  االنتخابــات  عقــد  ســبل  لبحــث  الفلســطينية 
والرئاســية الفلســطينية، واالتفــاق علــى آليــات تنفيذهــا خــالل 
العــام الجــاري. ووجهــت مصــر، فــي وقــت ســابق، دعــوة 
إلــى الفصائــل الفلســطينية، أبرزهــا فتــح وحمــاس والجهــاد 

اإلســالمي، لعقــد اجتماعــات داخــل القاهــرة، بعــد إصــدار 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس »أبــو مــازن«، مرســوًما 
رئاســيا رســمًيا بإجــراء االنتخابــات. وترعــى مصــر ملــف 
بيــن  االنقســام  وإنهــاء  الفلســطينية،  الداخليــة  المصالحــة 
حركتــي فتــح وحمــاس، وبقيــة الفصائــل، فيمــا تعــرب كافــة 
تثمينهــا  عــن  الرئاســة،  وكذلــك  الفلســطينية،  الحــركات 

الجهــود الضخمــة التــي تبذلهــا مصــر فــي ذلــك الملــف.

إن  بلينكــن  أنتونــي  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
إيــران علــى بعــد أســابيع قليلــة مــن إنتــاج مــواد تدخــل فــي 
تصنيــع األســلحة النوويــة إذا واصلــت عــدم تقيدهــا باالتفــاق 
النــووي. فــي حيــن اشــترطت طهــران رفــع جميــع العقوبــات 
عنهــا للعــودة لالتفــاق وأضــاف بلينكــن -فــي تصريحاتــه. 
أن الواليــات المتحــدة مســتعدة للعــودة لالتفــاق النــووي إذا 
عــادت إيــران لاللتــزام بــه، مشــيرًا إلــى أن علــى إيــران اإلفــراج 
عــن المحتجزيــن األميركييــن بغــض النظــر عــن أي اتفــاق 
االتحــاد  باســم  المتحــدث  قــال  الســياق  ذات  وفــي  معهــا 
األوروبــي بيتــر ســتانو إن األولويــة بالنســبة لــدول االتحــاد 
هــي عــودة الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي وأوضــح 
المتحــدث أن عــودة واشــنطن إلــى االتفــاق النــووي يمكــن 
أن تشــكل منطلقــا لحــوار موســع حــول األمــن واالســتقرار 
بالمنطقــة وكان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة 
بــالده  إن  ســابق-  وقــت  -فــي  قــال  زاده  خطيــب  ســعيد 
االتفــاق  بخصــوص  واشــنطن  مــن  عمليــا  إجــراء  تنتظــر 
النــووي، مؤكــدا أن العــودة إلــى االتفــاق تتطلــب رفــع جميــع 
بــالده ومضــى قائــال إن “عــودة الواليــات  العقوبــات عــن 
المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي لــن تكــون بســهولة االنســحاب 
منــه. لقــد غــادروا االتفــاق بتوقيــع واحــد، لكنــه ال يمكنهــم 

العــودة بتوقيــع مماثــل

وفــد  عضــو  السياســي  المكتــب  باســم  المتحــدث  قــال 
المفاوضــات لحركــة طالبــان محمــد نعيــم إن بقــاء القــوات 
لهــا  المحــدد  الوقــت  مــن  أكثــر  أفغانســتان  فــي  األجنبيــة 
مخالــف لالتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه مــع الحركــة وأشــار 
نعيــم إلــى أن األجــل المحــدد لبقــاء هــذه القــوات هــو أواخــر 

شــهر أبريل/نيســان المقبــل، مؤكــدا أن الحركــة ال تتوقــع أن 
تنتهــك القــوات األجنبيــة االتفــاق، معتبــرا أن نقضــه ليــس 
فــي صالــح أي طــرف وحّمــل االتحــاد األوروبــي حركــة 
طالبان المســؤولية عن العنف في أفغانســتان، بينما أجرى 
فــي طهــران. ووســط  الحركــة مباحثــات  مــن  قيــادي  وفــد 
تحــول فــي الموقــف األميركــي، كشــف مصــدر مطلــع أن 

حلــف شــمال األطلســي يخطــط إلبقــاء قواتــه فــي البــالد 
والبعثــات  األوروبــي  االتحــاد  لبعثــة  مشــترك  بيــان  وقــال 
الدبلوماسية في أفغانستان، إن حركة طالبان مسؤولة عن 
معظــم أعمــال العنــف فــي البــالد وأضــاف البيــان أن عنــف 
طالبــان يخلــق بيئــة مــن انعــدام األمــن تســمح للجماعــات 
اإلرهابيــة أن تعمــل فيهــا بحريــة، داعيــا طالبــان إلــى إنهــاء 
العنــف وقــد رّحبــت الخارجيــة األفغانيــة بالبيــان الصــادر 
عــن االتحــاد األوروبــي والبعثــات الدبلوماســية األخــرى فــي 
العاصمــة األفغانيــة، وقالــت إن الحكومــة األفغانيــة اتخــذت 
اإلجــراءات الالزمــة لضمــان الســالم واالســتقرار فــي البــالد. 

تفجيريــن  فــي  مدنييــن   6 بينهــم  شــخصا   12 قتــل 
تخضعــان  مدينتيــن  اســتهدفا  مفخختيــن-  -بســيارتين 
للمعارضــة الســورية، فــي حيــن حّملــت أنقــرة مقاتلــي حــزب 
وأفــادت  الهجوميــن  عــن  المســؤولية  الكردســتاني  العمــال 
االنبــاء بــأن 6 مدنييــن قتلــوا وجــرح عشــرات، جــراء انفجــار 

ســيارة مفخخــة فــي مدينــة إعــزاز، بريــف حلــب الشــمالي 
وأضــاف أن االنفجــار وقــع قــرب مقــار للحكومــة الســورية 
المؤقتــة، التابعــة للمعارضــة، وســط مدينــة إعــزاز، وأســفر 
عــن دمــار واســع فــي ممتلــكات المدنييــن وقــال المرصــد 
الســوري لحقوق اإلنســان، إن من بين القتلى طفلة، مشــيرا 
إلــى أن التفجيــر وقــع قــرب المركــز الثقافــي بمدينــة إعــزاز 
وفــي وقــت الحــق، اســتهدف تفجيــر بســيارة مفخخــة حاجــزا 
لمقاتليــن ســوريين فــي مدينــة البــاب بريــف إدلــب وتســيطر 
علــى المدينتيــن قــوات المعارضــة الســورية المدعومــة مــن 
العمــال  حــزب  مقاتلــي  أنقــرة  واتهمــت  التركــي.  الجيــش 

الكردســتاني بالوقــوف خلــف التفجيريــن. 

بورمــا  جيــش  بايــدن.  جــو  األميركــي  الرئيــس  دعــا 
الــذي نفــذ انقالبــا وأوقــف أونــغ ســان ســو تشــي إلــى إعــادة 
الســلطة فــورا متوعــدا بفــرض عقوبــات علــى البلــد اآلســيوي. 
وذكــر بايــدن فــي بيــان )علــى المجتمــع الدولــي أن يتحــدث 

بصــوت واحــد لمطالبــة الجيــش البورمــي بــأن يعيــد الســلطة 
فــورا(  وأشــار إلــى أن العقوبــات التــي رفعــت خــالل العقــد 
الديموقراطيــة  إلرســاء  المحــرز  التقــدم  بســبب  الماضــي 
ســتكون موضــع مناقشــة فوريــة مشــددًا علــى ضــرورة اتخــاذ 
المتحــدة  الواليــات  بايــدن أن  المناســبة. وأكــد  اإلجــراءات 
ســتدافع عــن الديمقراطيــة حيثمــا تعرضــت للخطــر وفــي 
عــدة  أدانتهــا  التــي  العســكر  عــن خطــوة  للدفــاع  محاولــة 
عواصم غربية، قال العســكريون إن االنتخابات التشــريعية 
فــي نوفمبــر شــابتها مخالفــات كبيــرة وهــو مــا تنفيــه اللجنــة 

االنتخابيــة. 

تتجــه انظــار الشــارع الســوداني نحــو التشــكيل الجديــد 
ظــل  فــي  الخميــس  إعالنــه  المتوقــع  االنتقاليــة  للحكومــة 
الســودانية،  السياســية  الســاحة  تشــهدها  كبيــرة  انقســامات 
وتحديــات أمنيــة جديــة وأوضــاع اقتصاديــة مترديــة للغايــة 
هــوت  أن  بعــد  انهيــار وشــيك  بحــدوث  أججــت مخــاوف 
العملــة الســودانية بنحــو %70 نحــو ثالثــة أســابيع وعلــى 
الرغــم مــن تأكيــد المجلــس المركــزي لقــوى الحريــة والتغييــر 
قائمــة  اســتكمال  االنتقاليــة  للحكومــة  السياســية  الحاضنــة 
مرشــحيه لشــغل الحقائــب الســبعة عشــر المخصصــة لــه 

إال أن هنالــك اتهامــات باإلقصــاء وخالفــات كبيــرة حــول 
القائمــة وطريقــة اختيارهــا مــا دعــا تجمــع القــوى المدنيــة 
الــذي  الشــيوعي  الحــزب  إلــى  لينضــم  مؤخــرا  لالنســحاب 
انســحب فــي وقــت ســابق. وكان حــزب األمــة القومــي قــد 
أثــار أيضــا شــكوكا حــول مشــاركته لكــن التجانــي أبــو ســن 
مســاعد األميــن العــام لحــزب األمــة وأكــد بــأن حزبهــم قــدم 
مرشــحيه لشــغل أربعــة مــن حقائــب قــوى الحريــة والتغييــر 
وقــال إنهــم واثقــون مــن االنتهــاء مــن تشــكيل الحكومــة فــي 
إلــى أن لحــزب االمــة  أبــو ســن  المحــدد. وأشــار  الوقــت 
برنامــج معلــن ســيتم االلتــزام بــه فــي إطــار الجهــود الراميــة 

إلنجــاح الفتــرة االنتقاليــة.

علــى  السيســي  الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  شــدد 
أهميــة العمــل الجماعــي فــي إطــار األخــوة العربيــة ألســتعادة 
االســتقرار فــي كافــة دول المنطقــة الســيما التــي تشــهد حالــة 
مــن الســيولة وتعصــف بهــا األزمــات وتســعى التنظيمــات 
اإلرهابيــة لالســتقرار والتمــدد فيهــا. وأكــد السيســي أن تلــك 
التنظيمات مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف 

صناعــة الفوضــى مــن أجــل الســيطرة علــى مقــدرات أوطاننــا 
العزيــزة. جــاء ذلــك خــالل مشــاركته عــن بعــد فــي أعمــال 
الجلســة االفتتاحيــة للمنتــدى العربــي االســتخباري بمناســبة 
افتتــاح مقــر المنتــدى بالقاهــرة. وناشــد الرئيــس المصــري 
الفرقــة  لنبــذ  واحــدا  والوقــوف صفــا  بالتعــاون  المشــاركين 
وتجــاوز أي خالفــات مــن أجــل إعــالء مصالــح األوطــان 
والشــعوب العربيــة وقــال المتحــدث الرســمي باســم رئاســة 
وجــه  السيســي  بــأن  راضــي،  بســام  الســفير  الجمهوريــة، 
كلمــة افتتاحيــة أكــد فيهــا أهميــة تفعيــل المنتــدى العربــي 
االســتخباراتي  للتعــاون  قويــة وداعمــة  كآليــة  االســتخباري 

الوثيــق بيــن الــدول العربيــة الشــقيقة. 

5
طهران تشترط رفع جميع العقوبات قبل العودة لالتفاق النووي مجددًا
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مساحة حرة 6
مبادئ الفكر االستراتيجي الحديث

*     الجزء االول من مقال بقلم ستيفن كراسنر)سفير سابق للواليات 
المتحدة األميركية وحاليًا أستاذ في جامعة ستانفورد األميركية.

تركز مبادئ السيادة المتحكمة في الحاجة الى بناء دول قومية قادرة 
السيادية وتحقق  الحكم بمشروعية ضمن حدودها  على مسك زمام 
االستقرار واألمن والرفاهية لمواطنيها. فالسيادة المتحكمة يجب ان 
تملك قوة الجذب المؤثرة والتي تصل الى األهداف السياسية المهمة 
تقبل  أن  يمكن  السيادة  وهذه  الفاعلة،  الموارد  استثمار  خالل  من 
التعرض  عند  الحماية  تامين  طرق  حول  المختلفة  النظر  وجهات 
وتتبنى عدة  تستوعب سياسات مختلفة  أن  يمكن  والتي  للتهديدات، 
مناهج لبناء الدولة. يقول ستيفن كراسنر إّن مبدأ السيادة المتحكمة من 
شأنها أن توفر أساسا صالحا لتحقيق سياسة خارجية عقالنية وإدارة 

هندسية عسكرية متفوقة، للوصول الى األمن واالستقرار والعدالة. 

الواليات  مثل  العظمى،  للقوى  القرار  صناع  بأّن  كراسنر  يذكرنا 
المتحدة االميركية، يمكن أن تطمح إلى تحقيق االستراتيجيات الكبرى 
بناًء على النتائج المنطقية واألساليب والوسائل المعّدة مسبقًا. ولكنهم 
نادرا ما ينجحون في تحقيق تلك االستراتيجيات، ومع هذا فقد ثبت 
الموارد.  وتسخير  والسياسات  الرؤية  بين  التوفيق  الصعب  من  أنه 
وعالوة على ذلك، فان العديد من الجهات الدولية وغير الدولية التي 
لديها عالقات متبادلة او متصارعة او أمنية على مصالح مشتركة، 
وتملك ديناميكيات تكنولوجية متطورة تتعرض الى صدامات سياسية 
سياساتها  رغم  للغاية  ومعقدة  متوقعة  غير  واجتماعية  واقتصادية 
المتحدة  الواليات  تستخدمها  التي  العظمى  فالستراتيجية  العقالنية. 
تعتبر  بل  اإلطالق  استراتيجة على  البدائل وضوحا التعتبر  ألكثر 
بأّن  كراسنر  يعتقد  ذلك  ومع  رغبات(  تحقيق  )قائمة  آخر  بشكل 
بديل  أفضل  هي  التوجيهية  المبادئ  من  أكثر  او  واحدة  استخدام 

لتحقيق االستراتيجية الكبرى.  

السيادة المتحكمة
)توجيه مبادئ السياسة الخارجية واإلدارة العسكرية(

الخلود فكرة ميتافيزيقية بامتياز حتى وإن عارضنا العلم بتوجهه نحو 
لمشكلة  حل  إليجاد  األخيرين  العقدين  في  حثيثة  بخطا  الهدف  هذا 
هذا  في  العلم  بلغه  ما  كل  أن  إال  البيولوجي  المستوى  على  الموت 
المجال رغم إجاللنا له يبقى رمية لم تصب الهدف بل حتى ال يعول 

عليها أن تنجزه لمعوقات عديدة ال يسعها هذا المقال.
لسنا هنا بصدد الحديث عن الموت البيولوجي لكننا بصدد الحديث 
عن الموت األنطولوجي ، فكرة مغادرة اإلنسان حياته ووجوده بفعل 

الموت.
وقبل أن يأخذ العلم شكله الحديث بآالف السنين سعى اإلنسان إلى 
مجاوزة الموت وتاق الي فكرة الخلود حتى أننا يمكننا القول إن كل 
األديان عولت علي استقطاب مؤمنين جدد بالدعوة الي الدار اآلخرة 

)بالمعنى االسالمي( ، ملكوت السماء )بالمعنى المسيحي(... الخ.
تم التعويل علي تلك الدعوة كآلية جذب وهذا إن دل علي شيئ فانما 
يدل علي أن سؤال الخلود هو في القلب من كل كائن إنساني وإن 
اختلفت اإلجابة عليه إجابة )االجابة الدينية “الدار اآلخرة” ، اإلجابة 

البيولوجية”أنجب كي يبقى ذكري”(

سؤال الخلود

هو فارس الخوري الذي نال شهادة بكالوريوس في العلوم عام 1897 
من الجامعة األمريكية في بيروت.

دخل فارس الخوري السياسة من أوسع أبوابها، ومهدت له شخصيته 
الجذابة، وثقافته الواسعة المتنوعة له ذلك.  ساهم الخوري في تأسيس 
الحقوق في دمشق ويعد  العربي وهو مؤسس معهد  العلمي  المجمع 

أول نقيب للمحامين.
الدولي عام )1947 _ 1948( وأصبح رئيسًا  ترأس مجلس األمن 
له في آب )1947( وترأس المجلس النيابي السوري عام )1936(  

و)1943( ورئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرا لألوقاف عام )1944(.
هو أول ممثل دائم لسوريا في األمم المتحدة، كان وزيرًا للمالية والداخلية 
والمعارف وهو المدافع الشرس في األمم المتحدة عندما ترأس الوفد 

 السوري الذي كلف ببحث قضية إجالء الفرنسيين عن سوريا.
 فارس الخوري في مجلس األمن

دخل فارس موعد االجتماع الذي طلبته سورية من أجل رفع االنتداب 
على  وجلس  الفرنسي  المندوب  دخول  قبل  بدقائق  عنها  الفرنسي 
األمم  مقر  إلى  بالتوافد  السفراء  بدأ  ثم  لفرنسا  المخصص  الكرسي 
المقعد  في  الخوري  فارس  جلوس  من  دهشتهم  إخفاء  يستطيعوا  ولم 
يعد  وهو  فارغًا  السوري  المقعد  تاركًا  الفرنسي  للمندوب  المخصص 
ببروتوكول  والعارف  نظامها  وواضعي  المتحدة  األمم  مؤسسي  أحد 
وثقافته.  علمه  وسعة  عقله  برجاحة  والمعروف  المخصصة  المقاعد 
الجلسة  في  فرنسا  مقعد  يحتل  فارس  ووجد  الفرنسي  المندوب  دخل 
المقعد مخصص لفرنسا ولكن فارس  إليه وبدأ يخبره أن هذا  فتوجه 
الخوري لم يحرك ساكنًا بل بقي ينظر إلى ساعته، استمر المندوب 
الفرنسي في محاولة أخرى بأنه يجلس في مكان فرنسا ويجب تركها 
فورًا لكن فارس استمر يحدق في ساعته، بدأ المندوب الفرنسي ينفد 
بينهم  السفراء  تدخل  لوال  الخوري  فارس  على  التهجم  وحاول  صبره 
وعند الدقيقة الخامسة والعشرين قام ورد عليه الرد التاريخي” جلست 
تقتلني غضبًا وحنقًا  دقيقة فكدت  لمدة خمسًا وعشرين  على مقعدك 
وقد تحّملت سوريا سفالة جنودكم خمسًا وعشرين سنة وآن لسوريا أن 

تستقّل ” وفي هذه الجلسة نالت سوريا استقاللها.
فارس الخوري قصد الجامع األموي

ويذكر أيضًا أنه يوم أبلغه الجنرال غورو أن فرنسا جاءت إلى سورية 
لحماية مسيحي الشرق قصد الجامع األموي يوم جمعة وصعد إلى 
منبره وقال:” إذا كانت فرنسا تدعي أنها احتلت سورية لحمايتنا نحن 
المسحيين من المسلمين، فأنا كمسيحي من هذا المنبر ” أشهد أن ال 
إله إال هللا ” فأقبل مصلو الجامع األموي وحملوه على األكتاف وخرجوا 
يومها  المسيحيون  أهالي دمشق  القديمة وخرج  أحياء دمشق  إلى  به 
في مظاهرات حاشدة مألت دمشق يهتفون ” ال إله إال هللا لم يكونوا 
الوطني  المشهد  وهذا  الوطن  أبناء  كل  ولكن  مسيحيين  وال  مسلمين 

التزال دمشق تتذكره.

فارس الخوري المسيحي وزيرًا األوقاف
وهو مؤسس معهد الحقوق العربي وساهم في تأسيس المجمع العلمي 
األوقاف  وزارة  تسّلم  أنه  مسيرته  في  األغرب  كان  والذي  العربي 
نؤمن  إننا  قائاًل”  آنذاك  الطباع  الحميد  عبد  قال  حيث  اإلسالمية 
بك على أوقافنا أكثر ما نؤمن على أنفسنا” نعم إنه الرمز السوري 
المضيء نموذج اإلنسان المسؤول والساعي لخدمة المجتمع اإلنساني 

بمعزل عن دينه.

فارس الخوري األستاذ الجامعي الذي قبل يد تلميذه الملوثة بالفحم
في إحدى محاضراته التي كان يلقيها في جامعة دمشق دخل طالب 
متأخرًا عن المحاضرة فسأله ما سبب تأخرك لكّن الطالب ارتبك وتقدم 
من المنصة ليشرح لألستاذ بأن سبب تأخره “انني أشتغل فحامًا في 
الليل ألحضر المحاضرات” عندها أمسك األستاذ فارس يد الطالب 

وقبلها أمام الطلبة.
رحيل فارس الخوري

قضاها  عامًا   85 1962 عن عمر  يناير  في  الخوري  فارس  رحل 
في النضال وخدمة وطنه في الداخل والخارج. حزن وسواد خّيم على 

الشعب السوري برحيل صوت األمة الحق.
لّف جثمانه بالعلم السوري ووضع على عربة مدفع وشّيع جثمانه في 
احتفال رسمي وشعبي مهيب لكن كان من أهم وصايا فارس الخوري 
التي تركها في ورقة  أن تتلى على روحه آيات من القرآن الكريم لذلك 
نبأ وفاته بعدها أقيمت مجالس  المآذن وأذاعت  بعد تشيعه  وكبرت 

عزاء إسالمية ومسيحية في وقٍت واحد توديعا وتأبينًا للراحل العظيم
فارس الخوري مناضاًل شجاعًا كان رمزًا من رموز األمة والمدافعين 

عن حريتها واستقاللها الذين لم ولن يغادروا ذاكرة تاريخ الوطن. 
كما كان رحمه هللا من كبار رجال الفكر واألدب ، شاعرًا وكاتبًا وأديبًا 

يهز المنابر بكلماته ويعبر عن نبض األمة بكل صدق وعفوية 
مألت منظوماته الشعرية وكتاباته الصحف السورية والمصرية إال أّن 
انشغاله بعلوم السياسية والعمل الوطني والعلمي جعله ينصرف عن 
الشعر وال يقوله إال في المناسبات كمناسبة منحه جائزة الدولة التقديرية 
في العلوم االجتماعية من قبل الرئيس جمال عبد الناصر. فالوطن 

يقدر رجاله العظماء ويسجل أسماؤهم في ذاكرته وفي صفحاته.

كي ال ننسى .. 
عميد السياسة السورية

واألستاذ الجامعي 
الذي قبل يد تلميذه الملوثة بالفحم

ترجمة د: هديل العزاوي

البغدادي ابتسام  بقلم: 

بقلم: هادي المهدي
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7من هنا وهناك
بانوراما كوكب األرض 2020

شهدت سنة 2020 منذ بدايتها، وحتى اآلن، كوارث طبيعية دّمرت 
العالم وخّلفت نتائج كارثية أصابت الماليين, أقّل ما يمكن أن يقال 
عنها بأنها كانت سنة مرعبة شهدها كوكب األرض من كل حدب 
وصوب فمن أكثر الفيروسات فتكًا الى حرائق الغابات والفيضانات، 

واالنهيارات األرضية وأسراب الجراد أيضًا

حرائق :   .1
اجتاحت حرائق واسعة النطاق العديد من الغابات في مناطق مختلفة 
من العالم كان أبرزها حرائق الغابات األسترالية.فبينما كانت معظم 
دول العالم تحتفل بالعام الجديد، كانت أستراليا تواجه واحدة من أكبر 
الكوارث الطبيعية التي تسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة . حيث 

أّدى ارتفاع درجات الحرارة الى موجة حرائق غير مسبوقة نتج عنها 
حرق أكثر من 13 مليون فدان، وتدمير أكثر من 5900 مبنى كما 
400 شخص  من  وأكثر  مباشر  بشكل  قتل 33 شخصًا  الى  أدت 
بسبب استنشاق الدخان المتبقي ولم تسلم الحيوانات منها أيضا حيث 
تم تسجيل نفوق ما يقدر بمليار حيوان بري وكانت “الكواال”  أكثرها 
كان  الطبيعية،  المناظر  اجتاحت  التي  الحرائق  بين  ومن  تضررًا. 
حريق كاليفورنيا الذي بدأ بضربات البرق يومي 16 و17 أغسطس. 
وكان األكبر في تاريخ كاليفورنيا حيث نجم عنه حرق أكثر من 1.65 
مليون هكتار، وتدمير 10488 مبنى و33 حالة وفاة واستغرق األمر 

ثالثة أشهر الحتوائه كاماًل.
 

فيضانات:   .2
أمطار  عن  الناجمة  الفيضانات  من  العديد  المنصرم  العام  شهد 
غزيرة في مناطق واسعة من القارتين األفريقية واألسيوية وعلى نحو 
ومنطقة  األفريقي  والقرن  والهند  آسيا  شرق  جنوب  دول  في  رئيس 
الساحل األفريقي.  في 1 يناير 2020، شهدت العاصمة اإلندونيسية 
جاكرتا بعضًا من أعنف األمطار التي تم تسجيلها في العشرين عامًا 
الماضية، تسّببت بانهيارات أرضية وفيضانات مدمرة نتج عنها نزوح 

مئات اآلالف، ووفاة ما ال يقل عن 66 شخصًا. 

أعاصير:    .3
شهد كوكب األرض ما يربو عن 90 اعصارًا  ترّكز معظمها في 
منطقة شمال األطلسي. بالنسبة للواليات المتحدة لم يكن عام 2020 
جنوبية  واليات  ثماني  ضربت  التي  األعاصير  أودت  حيث  مواتيًا 
وقد  وميسيسيبي.  تينيسي  والياتي  من  معظمهم  شخصًا   73 بحياة 
لعب توقيت األعاصير التي ضربت معظمها في الليل بينما  كان 
الناس نيامًا دورًا سلبيا في شدة نتائجها حيث أظهرت الدراسات أن 
احتمال أن تكون األعاصير في الليل قاتلة أكثر بمرتين من تلك التي 
تحدث أثناء النهار. وفي 20 مايو تعرضت كل من الهند وبنغالديش 
غرب  في  أرضية  بانزالقات  تسّبب  الذي  المدمر  إلعصار»أمفان« 
البنغال وأوديشا كما تسبب بهطول أمطار غزيرة  وعواصف شديدة  
أسفرت عن مقتل أكثر من 85 شخصًا و إجالء ماليين األشخاص. 
ولكنها  البنغال،  خليج  في  لها  درجة  اقوى  العواصف  هذه  سجلت 

ضعفت بشكل كبير عندما وصلت إلى األرض. 

براكين:   .4
وصل عدد االنفجارات البركانية الى 67 انفجارًا  خالل عام 2020 
أبرزها ثوران بركان تال في الفلبين يوم 12 ينايربعد 43 عامًا من 
في  الهواء.  في  البركانية  والحمم  والرماد  الغازات  وإطالقه  الخمود 
األيام واألسابيع التي تلت ذلك، نثر ثوران البركان طبقة من الرماد 

المحيطة  الطبيعية  المناظر  على  عادي  غير  بشكل  الرطب  الثقيل 
أّدت إلى ذبول الغطاء النباتي وتحويل الحقول والغابات المورقة في 
جزيرة البركان إلى اللون الرمادي وأدت الى إجالء عشرات اآلالف 

من األشخاص.

زلزال:   .5
شهدت عدة مناطق من العالم زالزل متفاوتة القوة , لعل أوسعها كان 
الزلزال الذي ضرب منطقة البحر الكاريبي في 28 يناير 2020 بقوة 
7.7 درجات. فقد ضرب الزلزال 122 كيلومترا شمال غرب لوسيا 
وجامايكا وجنوب كوبا. لم يمت أحد، لكن ُشعر باالهتزاز في أماكن 

أما  المكسيكية.  يوكاتان  جزيرة  شبه  من  وأجزاء  ميامي  مثل  بعيدة 
الزلزال األقوى فكان الزلزال الذي ضرب ساحل أالسكا في 22 يوليو 
بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر. لحسن الحظ لم يمت أحد في 
الزلزال النخفاض الكثافة السكانية في شبه جزيرة أالسكا. وعلى الرغم 
من صدور تحذير من حدوث موجات مد عاتية )تسونامي(، إال أنه لم 
تتحقق أي موجة. أما أكثر الزالزل ضررًا فقد ضرب مقاطعة إيالزيغ 
في تركيا وورغم انه كان بقوة 6.7 درجة فقط إال أن مركز الزلزال كان 
ضحال نسبيا، على بعد 10 كم فقط فنجم عنه اهتزازات أكبر على 
السطح زادت من شدته وأدت الى مقتل 41 شخصًا وإصابة أكثر 
من 1000 شخص. وفي 23 يونيو، ضرب زلزال قوته 7.4 درجة، 
مدينة أواكساكا بالمكسيك، تسّبب في تأرجح المباني في أماكن بعيدة 
مثل مكسيكو سيتي مؤّديًا الى انهيار بعضها وقتل عشرة أشخاص.

أسراب الجراد:   .6
الجراد  من  ماليين  الجتياح  عرضة  كانت  الهند  في  واليات    5
الصحراوي الذي يعّد من أكثر اآلفات المهاجرة تدميرًا على مستوى 
مثل  النباتات  من  نوع  أي  على  يتغذى  الصحراوي  فالجراد  العالم، 
المحاصيل واألعالف والمراعي ويمكن أن يدّمر المحاصيل في ثوان. 
غزيرة  أمطار  هطول  هو  الهجوم  هذا  سبب  يكون  أن  المرجح  من 

وارتفاع درجات الحرارة منذ عام 2019.

 بقلم: كارال النجم
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شاعر في الذاكرة

“أبو تّمام”

الُكُتِب              ِمَن  َأنباًء  َأصَدُق  الَسيُف 
الَصحاِئِف           الَصفاِئِح ال سوُد  بيُض 
اأَلرماِح الِمَعًة           ُشُهِب  َوالِعلُم في 
الُنجوُم َوما             َأيَن  َبل  الِرواَيُة  َأيَن 
ِبِه              ُيحيَط  َأن  َتعالى  الُفتوِح  َفتُح 

َوالَلِعِب الِجدِّ  َبيَن  الَحدُّ  ِه  َحدِّ في 
َوالِرَيِب الَشكِّ  َجالُء  ُمتوِنِهنَّ  في 

الُشُهِب الَسبَعِة  في  ال  الَخميَسيِن  َبيَن 
َكِذِب صاغوُه ِمن ُزخُرٍف فيها َوِمن 
الُخَطِب ِمَن  َنثٌر  َأو  الِشعِر  ِمَن  َنظٌم 

فيلم “واجب” واستمرار الحياة
ترى الفنانة الفلسطينية آن ماري جاسر، أن بعض األفالم الروائية أكثر 
صدقا من األفالم الوثائقية، لذلك فإنها استعارت من الحياة اليومية ثيمة 
في  رتيبة  لحياة  وثائقية  نسخة  كأنه  يبدو  والذي  )واجب(،  الجديد  فيلمها 

مدينة غير عادية.  
معيش  حياتي  واقع  من  المنتزعة  الحياة  بصور  حافال  الفيلم  جاء  وقد 
واقع  مع  يتعايشون  وهم  اليومية،  بحكاياتهم  الُمحتلة،  األرض  لفلسطينيي 
ُفرض عليهم، وبأساليب معيشتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وبفوضى الشوارع 
القرابة  وأواصر  عالقاتها  ودفء  ببيوتهم  المختلفة،  المشاهد  تعكس  التي 

والجوار.
متعددة  المخرجة من خالل زوايا  التقطتها  الحيوات،  من  إنها مجموعة   
بمهارة كي تستخلص  الناعمة، وقامت بمزجها  أو  الحادة منها  ومختلفة، 
منها هذا النسيج السينمائي الجميل لحشد من الناس تجذروا في أرضهم 
رغم االحتالل، وظلوا يغرسون فيها عاداتهم وتقاليدهم وطرائق حياتهم.     

فإّن  وتسلسله،  الحدث  نمو  على  تعتمد  السينمائية  الحبكة  كانت  وإذا   
بقصة  تلتزم  ولم  القاعدة،  هذه  كسَر  تعمدت  جاسر  ماري  آن  المخرجة 
معّينة، تبدأ وتنمو وتنتهي بأشكال حزينة أو ُمفرحة، وآَثرت أن تترك أبطال 
الفيلم من الناس البسطاء، ينسجون قصصهم بتلقائية وعفوية، من خالل 
والذين  المدعوين،  المعارف واألصدقاء  الخاطفة واألحاديث مع  اللقاءات 
يجعلون مسار الفكرة ال ُيضاهي انهماكهم في شؤونهم اليومية، وأفعالهم 
وإشكاالت حياتهم وهموم معيشتهم، التي تنضح أثناء هذه اللقاءات بشكل 

تلقائي وغير مفتعل. 
إنها مجرد أفعال عفوية تطفو على سطح النص السينمائي، وتلّونه بالرؤى 
في  مختلفين  فلسطينيين  لبشر  العابرة  اللقطات  هذه  من خالل  واألفكار، 
وفي  مصيرهم  في  متشابهون  ولكنهم  تفكيرهم،  وسبل  وعقلياتهم  أديانهم 
محنتهم وفي صراعهم مع الحياة، فيسعى الفيلم إلى تحسس دْفَقُهم اإلنساني، 
مما جعله في منأى عن المباشرة، مما أكسبه جاذبية وجماال، وجعله بعيدا 

عن الرتابة والشعارات السياسية.   
أبو شادي وهو مدير مدرسة في الناصرة، وابنه شادي الذي يدرس الهندسة 
المعمارية في إيطاليا، والذي جاء في إجازة موقتة خصيصا لحضور حفلة 
زواج أخته آمال. يقومان )األب واالبن( بواجب توزيع رسائل الدعوة إلى 
العرس، كما تفتضيه األعراف االجتماعية.   وخالل هذا مارثون المرهق 
من صعود الساللم في العمارات، والبحث عن الناس في الشوارع واألسواق، 
والدخول في بيوتهم، ألداء طقوس الضيافة التي تتحول إلى عرف ال بّد 
المتوقعة  وغير  الجادة  والمواقف  والطرائف  االحراجات  خالل  ومن  منه، 
ألبناء  واحتضانها  وعراقتها  تجذرها  وسّر  الناصرة،  مدينة  نبض  نكتشف 

الديانات المختلفة.  
السيارة القديمة التي يمتلكها أبو شادي تتحول إلى شاهد على تلك المرحلة، 

والتحوالت التي طرأت على العائلة من خالل التصدع في الحياة الزوجية 
بعد أن تخلت أم شادي عن زوجها، وتركته في حالة البؤس، حيث ألسنة 
الناس التي لم ترحمه، ّيضاف إلى ذلك حالة الفقر العاطفي الذي عاشه 
لسنوات وحيدا مع عاره الشخصي، ومع ذلك فقد نذر حياته في سبيل تربية 
ابنته آمال وابنه شادي، حتى استطاع أن يربيهما بصبر وتحمل كبيرين. 

 ومن خالل الحوار الساخن بين شادي وأبيه، يستطيع المشاهد أن يتعرف 
عاشها  التي  المعاناة  عن  الرجل  أفاض  وكيف  شادي،  أبي  محنة  على 
وحيدا، وكيف تحّمل كل أصناف المذلة، وداهن حتى الذين كانوا يكتبون 
عنه التقارير من اليهود ذي الفكر الصهيوني، كي يثّبت وجوَدُه القلق كمدير 
مدرسة، وكيف وقف على قدميه كي ينقذ ابنه شادي ويبعثه إلى إيطاليا 
إلكمال دراسته. ومن خالل هذا الحوار الذي كان يهدأ أحيانا ويتفجر أحيانا 

أخرى، نرى أن الفيلم يتناول خندقا واحدا ومنظورين مختلفين:
منظور شادي الذي انعتق من ضغط االحتالل ولكنه ابتعد عن الوطن، 
والذي لم تصقله تجارب الحياة، فانفصل عنها مهتما بمفاهيم وأفكار جديدة، 
قد استقاها من أجواء الغربة، ومنظور أبيه الذي بقي تحت ضغط االحتالل 
وضغط ظروف الحياة وقسوتها، وضغط الزوجة التي تركته وحيدا، ولكّنه 

صمد أمام هذه المصاعب، وبقي ملتصقا بمسامات مدينته. 
الصور  تتشظى  بحدة،  يتحاوران  اللذين  المنظورين  هذين  خالل  ومن 
والحكايات واألسئلة، ولكّنها تتجمع في الُمحّصلة النهائية، لتمنحنا الرؤية 

التي أراد الفيلم إيصالها، وهي: 
إن حدة الحياة وقسوتها وعمقها أكثر داللة من الشعارات الجاهزة والهتافات 
الذين باعوا  انتقد  أبو شادي بطرف خفي حينما  القضية، وقد أشار  عن 

القضية، وظلوا يتاجرون بها.  
ولم يبرز التناقض بين جيل شادي وجيل أبيه في هذا األمر فحسب، بل 
تجاوزه إلى السلوك والذوق الفني في طريقة االستماع إلى نمط األغاني، 
حيث أن صوت المغني المحلي قد استفز ذائقة شادي، كما أن أباه كان 
غير مقتنع بقميص ابنه والذي يراه بعيدا عن الذوق السائد، وغير مقتنع 
في  معه  تدرس  التي  الفلسطينية  صديقته  وبين  بينه  العاطفية  بالعالقة 

إيطاليا. 
كما أن األختالف بينهما في نظرتهما إلى طبيعة العمل، فأبو شادي يوهم 
اآلخرين بأن ابنه يتابع دراسة الطب في إيطاليا، وذلك ألن الطب ودراسته 
تستحق أن يفخر به اإلنسان العتبارات اجتماعية، ولكن شادي يفخر بأنه 
االثنين  بإحراج بعضهما، كما أن  فيسببان  الطب،  الهندسة وليس  يدرس 
كانا غير شفاَفْين إزاء بعضهما وخاصة بادعاء شادي بأنه ال يدخن التبغ، 
واألب يفعل ذات الشيء خشيًة من رّد فعل ابنه، ولكنهما في اللقطة األخيرة 

من الفيلم يدخنان معا وكأنهما يصالن إلى شفافية الصدق.  
إزاء  ونظرتهم  الناس  وعالقات  الناصرة،  في  الحياة  الفيلم  صّور  لقد 
بعضهم، وقد أظهر لنا تقاليد الكرم الجميل بين الناس في تبادل الزيارات، 

والكرم  العالقات،  وحميمية 
الذين  الفقراء  الباعة  لدى 
ما  تقديم  في  يترددون  ال 
ألصدقائهم،  مجانا  يبيعون 
على  اإلصرار  إلى  إضافة 
في  الضيافة  واجب  تقديم 
زيارات المجاملة.  ولكن في 
أظهر  فقد  اآلخر  الجانب 
السلوك  في  التناقض  الفيلم 

المتبادل بين الناس الذين ال يرحمون غيرهم، ففي الوقت الذي يتبادلون 
كلمات الود في مواجهتهم لبعضهم، ولكنهم ال يتورعون في ذكر السوء في 
حالة الغياب، كما حدث للحالقة التي رحبت بشادي وهو يسلمها بطاقة 
الدعوة، ولكنها تكلمت عن عائلته بسوء حينما أغلقت الباب، وقد تسربت 

كلماتها المسمومة إلى أذنيه عبر النافذة. 
لم تتصدى المخرجة وكاتبة السيناريو آن ماري جاسر في فيلمها )واجب(

لضغط االحتالل وظروفه الالإنسانية، ولكنها كانت توحي به بشكل غير 
مباشر، وذلك من خالل إشارات األخبار االي يعلنها المذياع في سيارة 
ذكر  الدعوة. ومن خالل  بطاقات  توزيع  في  منهمكان  أبي شادي، وهما 
المناضل المعتقل مروان البرغوثي على شكل أقرب إلى الطريفة منه إلى 
الحزن، كما ورد أيضا تعليقات إبي شادي على سياسة االستيطان ومحاولة 

جلب اليهود من روسيا. 
كما رصدت عدسات الفيلم الكثير من السلوك غير المنضبط للكثير من 
شرائح المجتمع، في رمي القمامة في غير أماكنها، وتركها في الشوارع، 
َدور  بتسلسل  االلتزام  وعدم  السيارات،  منبهات  وزعيق  الطرق،  وفوضى 
االنتظار في محطات تعبئة البنزين، والمشاحنات بينهم التي تصل إلى حد 
الضرب واالشتباك باأليدي أو بوسائل مختلفة، إنه غضب الطريق الذي 
يجعل البشر يخرجون عن أطوارهم، ويفصحون عن نزعات عدوانية تجاه 
بعضهم البعض، وحتى حادثة دهس الكلب والهروب من مكان الحدث، 

يعتبر جزءا من حالة الفوضى التي ُرصدت بصدق. 
كل هذا السيل الجميل من اللقطات الُمنتقاة بدقة ومن زوايا مختلفة، لمدينة 
كما  بيوتها وكنائسها،  القديمة وأسواقها ومقاهيها وطراز  وأبنيتها  الناصرة 
تناولت تقاليد الموت والحياة فيها، وحالة االنسجام بين المكّونات الدينية. 

كما كان الفيلم أكثر واقعية في استخدام العبارات اليومية الهابطة، ولغة 
الشارع وسلوكه، هذا الرصد الذي يصّور الحياة بعين ذكية، تتناول أدق 
التفاصيل، كما أن الكاميرا وزوايا التصوير قد أتاحت أن تمنح الفيلم جماال 
فنيا، من خالل الممثلين الذين أدوا أدوارهم بشكل ُمتقن، وكانت إيماءاتهم 

وحركاتهم وطبيعة مالمحهم قد منحت الفيلم مصداقية عالية.  

شاعر عباسي اسمه حبيب بن أوس الطائي وقيل هو حبيب بن تّدوس الرومي النصراني الذي أسلم، كان مولد أبي تمام في جاسم القريبة 
من دمشق عام 188 هـ ونشأ في مصر وعمل سّقاء في المسجد ولقي شهرة واسعة في بغداد بعد أن صار شاعر الخليفة العباسي المعتصم.

قال عنه أبو الفرج األصفهاني صاحب “األغاني” ما كان أحد من الشعراء يقدر على أن يأخذ درهما في حياة أبي تّمام فلّما مات عام 231 
هـ اقتسم الشعراء ما كان يأخذه ...”

تفّرد بأسلوبه الشعري وبرع في شعر الحكمة المتالكه رؤية عميقة بفضل ثقافته وجاءت حكمه متناثرة في قصائده دون أن يفرد لها قصائد 
خاصة بها. مدح عبد هللا بن طاهر القائد العباسي ومّر بمدينة همذان فأكرمه أبو الوفا بن سلمة وكان من خط األدب أن الثلوج حبسته فيها 

فألف خالل إقامته هناك خمسة كتب أشهرها كتاب حماسة أبي تمام التي دّوت شهرته بها.
من أشهر قصائده مدح المعتصم الذي انتصر في معركة “عمورّية” على الروم حين استنجدت به امرأة عربية هاشمية:

قال في مطلعها منددًا بالمنجمين ومكّذبًا الدعاءاتهم:

بقلم: رحمن خضير عباس

بقلم: األستاذ الياس طبرة



كانون الثاني  2021 - العدد 24

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com

9الركن الثقافي

المارة  زحام  شق  عادته،  غير  على 
واألرصفة المكتظة بضجيج من يقف عليها 
ألصوات  بااًل  يلقي  أن  دون  ويفترشها، 
قدماه   “ توما  “باب  ساحة  من  الحياة! 

تتسارعان كضوء يبحث عن نهاية للنفق، ال يسمع صهيل أنفاسه المعتاد 
بينما يكاد فلتر سيجارته األولى يلتصق بشفتيه كجنين في رحم أمه.

على وقع إيقاع قدميه، أدرك أنطون بأنه يرى كل شيء حوله وال يراه! 
ثم هناك تفاصيل على جانبي السبيل، ميمنة وميسرة، عاشقان يسندان 
حائط منزل قديم بكتفيهما على طرف الزقاق ، وامرأة تعنف طفلها وهو 
يبكي في حسرة على لعبته المبعثرة على اإلسفلت عبثًا هناك، وامرأة مسنة 
ترفع رأسها وترمقه بنظرة من اإلعجاب واالشمئزاز في آن معًا! وزهرة 
من الياسمين ُزِرعت بغير قصد على حائط من الطين العتيق، كل هذا 
وأكثر، يقبع مجتمعًا في السماء التي صعد إليها أنطون، بضع درجاٍت 

تسمى: درج باب توما.  
لكن أصواتهم وعلى غير العادة ال صوت لها! وال يكاد يميزهم لوال حركة 

الشفاه! 
_ آٍه من الشفاْه .. 

يتنهد أنطون فكرته وكأنها الهواء، ويتصاعد أزيز الخواطر في رأسه: 
_ هل ستسمح لي بأن أقبلها في موعدنا األول؟ أو هل علّي أن أنتظر 
بثقافة  تأثرت  أنها  بعد كل شيء مغتربة !! البد  المبادرة منها !! فهي 

الغرب االجتماعية وعاداته !!

وفجأًة تغشى عيناه بمشهد لقائهما البكر البارحة في إحدى حفالت أعراس 
األقارب، يذكر كيف سألته مصادفًة عن األهزوجة التي كان أهل العريس 
يغنونها، وكيف بدأ يشرح لها تاريخ المنطقة بأكمله عندما عرف بأنها 
هاجرت مع أهلها منذ كانت صغيرة إلى كندا واستقرت في مقاطعة كيبك

_ لكن .. ماذا إذا قبلتها وتطورت األمور ؟! ماذا لو افترضْت بأني جادٌّ 
وأريد االرتباط بها !! 

توقف لحظة مع هذه الفكرة المريبة، ونظر إلى عواء مركبة في الحارة 
الضيقة بداًل من أن يسمعها! وقف دقيقة صمت، ثم قادته قدماه إلى عنق 
حارة )القصبة( المرصوفة بحجارة من ذكريات العشاق في دمشق القديمة، 

مع فكرة جديدة ..
أردت، وعندها  إن  معها  وأسافر  بها  أرتبط  أن  في  وليكن، ال عيب   _
سأكون زوجها الذي يسمح ويمنع بما يريد، نعم ستكون مدركة سلفًا بأنني 
شرقي، ولن تحاول استفزازي بواحدة من تصرفاتها الكندية .. البد لي أن 

أشرح لها ذلك .. وإال سأتركها .. نعم سأتركها ..
تقاطع معمعة أفكاره وشهيقها وزفيرها، قهقهة فتاة تحتل الحارة بجمالها، 
وتسدل شعرها كمتراس حريري حول جيدها، وبدون دعوة! يرافقها كظلها 

شاب يكاد يكون بال مالمح مقارنة بالهالة التي تشع من وجهها!! 
لم يستطع شيء من كل الضوضاء المتفشية من باب منزل أنطون وحتى 
هنا أن يتدخل عنوًة بينه وبين أفكاره، سوى تلك الحسناء التي يلف كتفها 

ذراع ذلك الظل !! 
_ له الحق في أن يمسكها، لو كنت في مكانه لخفت أن تطير! 

يهمهم أنطون في حسد، يبصق سيجارته المنتهية، ويشعل سيجارة أخرى 
بغضب وكأنه يعطي الشعلة األولى لموقد في جهنم! 

_ لكن ماذا لو كانت “ َدَيا “ كتلك الحسناء المارقة! ماذا لو كانت لها 
سألتها  لو  ماذا  ولكن  أسألها!  الوقت كي  لي  يتسن  لم  عالقات سابقة! 
وأجابتني بنعم ؟! أم ماذا لو أنها أخفت عني بعض التفاصيل؟ ماذا لو 

أنها سمحت ألحد بأن يحاصر كتفها أو خصرها أو .. 
يهز أنطون رأسه وكأنه يفرغها من محتواها، يقف في مكانه متجمدًا لهول 

ما خطر له! 
_ مستحيل! لقد راقبتها طوال حفلة العرس، لقد كانت متحفظة أكثر حتى 

من فتيات عائلتنا !!

يرتاح لهذا الخاطر المخدر، لكن عينيه تجحظان في سرعة الضوء ..
_ لكن ماذا لو كان هذا تمثياًل أمام ذويها ؟! ماذا لو كانت تدعي البراءة 
في محيطنا االجتماعي مراعاًة لهيبة والديها وإخوتها !! ألم تعطني رقم 
هاتفها بسرعة خاطفة وتبتسم فرحةً  كفرس أصابت قلب فارسها، عندما 
عرضُت عليها جولة في دمشق القديمة ألعرفها باألماكن التي سمعت 

عنها ولم تزرها !! 
الحارة  مفترق  إلى  سيصل  بأنه  فجأة  ليدرك  مكانه  في  أنطون  يتسمر 
التي سيلتقي فيها بـ ديا! ال يأبه للمكان! يحاول سحب سيجارته من فمه 
فتلتصق بشفتيه وتحرق منتصف اصبعيه، فيرميها حانقًا مع شتيمة تهتز 
لها أركان البيوت الوادعة! يشعل سيجارة جديدة وكأنه ممسوس ارتدته 
نوبٌة من الهلع، ويتمتم بصوت مسموع: _ لن أسمح لها بأن تستغبيني! 

إذا كانت تريد التسلية فأنا خير من تسلى وعربد .. 
يرتدي فجأة وجهه الحانق ويبتسم بمرارة ليقنع نفسه بيأس بأنه الزير !! 
فيمر به على مهل رجل مسن، يهز رأسه وصوت فقراته المتآكلة يكاد 
)أليس  ليخاطب ربه بصوت أجش  يعبره برفق وعمق،  يكون مسموعًا، 
صغيرًا بعد على الجنون يا رب؟(، ال يسقط قناع الزير عن وجه أنطون، 
يصم أذنيه عن كلمات عابر السبيل الصوفي، يحث الخطا إلى مكان 
اللقاء وهو يكاد يمسك وجهه بيده حتى ال يسقط القناع الذي ارتداه! ويردد 

الصدى بين جدران روحه المتأزمة:
تعامل معها من  تذرف شيئًا من عواطفك،  بها، ال  تسّل  نعم  تسّل،   _
لقاؤكما  أنه  أنها نزوة! سقطة! نشوة! صحيح  النهاية على  البداية وإلى 
األول بعد حفلة العرس، لكنها مغتربة بارزة المعالم والمفاتن، البد وأن كل 
ما فيها مباح، وال عيب في أن تكون تجربتك األولى .. نعم .. ستكون 

تجربتك األولى، وعليها أن تفهم غايتك منذ اللحظة األولى! 
يهز رأسه لنفسه متصنعًا الثقة أمام نفسه! ليلمح ديا فجأةً ، واقفًة كسنبلٍة 
أنها جدول من  لو  الريح على كتف حارة صغيرة كما  تهزها  مكتنزٍة ال 
رأسها  ُتْهِدي  سنبلًة  رآها  )حارة جعفر(!  و  )القصبة(  بين  الجنة، يصل 
للشمس بين حارتين وكأنها عالمة على مفترق الحياة! استجمع كل غبائه 
في لحظة، وتقدم فاتحًا ذراعيه بنهٍم ليحصدها، فأتاه صوٌت أغرُّ كصهيِل 
مهرٍة أصيلة: )هل جننت؟ ما هذا الذي تفعله!( وذهبت الحارتان ومعهما 

أنطون .. في الغياب.

قصص قصيرة
بة ! ـَ ّ

أفكاٌر  مرك

”عش بدون رؤية، ولكن كن ما أنت عليه”
تزامنًا مع تاريخ ميالد لويس برايل يحتفل العالم في 4 يناير من كل عام 
باليوم العالمي برايل. وقد جاء اعتراف االمم المتحدة رسميًا بهذا اليوم 
بأهمية  الوعي  لزيادة  دعوة  وليوّجه  الدولي  للمسرح  قوية  ليسّطر رسالة 
طريقة برايل في محو األمية والحرية والمساواة لماليين المكفوفين الذين 

يستخدمونها في جميع أنحاء العالم. 
طريقة برايل هي تمثيل عن طريق اللمس للرموز األبجدية والرقمية التي 
الموسيقية  للرموز  إضافة  واألرقام  الحروف  لتمثيل  نقاط  ست  تستخدم 
لويس  نسبة السم مخترعها  االسم  بهذا  والعلمية وقد سميت  والرياضية 
برايل الذي ولد عام 1806 في فرنسا وفقد بصره في سن الثالثة. برايل 
الذي ُأرسل إلى المعهد الملكي للشباب المكفوفين في باريس تعّرف على 
نظام التشفير الذي كان الجنود يستخدمونه إلرسال الرسائل واستالمها 
دون إصدار صوت. نظام التشفير الذي اعتمد على النقاط البارزة لقراءة 
للقراءة  طريقة  إيجاد  على  برايل  ألهمت  شرارة  كان  والكلمات  الحروف 
والكتابة لسّد الفجوة بين األشخاص الذين تمّتعوا بنعمة اإلبصار وأولئك 

من حرموا منها.
عمل برايل بال كلل ونجح وهو في الخامسة عشرة من عمره على تطوير 
نظامه الخاص الذي سمح للمكفوفين بالقراءة والكتابة بسرعة. اختراعه 
هذا غّير حياة العديدين واعتمد بعد عامين من وفاته كنظام اتصاالت 
رسمي للمكفوفين في فرنسا. وبعد ما يقرب من 200 عام ما زال هذا 
أنحاء  البصر في جميع  المكفوفين وضعاف  قبل  النظام مستخدمًا من 

العالم.
إلى  الوصول  في  المساواة  أهمية  نتذّكر  دعونا  العالمي  برايل  يوم 
لهم  انه حق  مؤكدين  المطبوعات  قراءة  يستطيعون  لمن ال  المعلومات 
المؤسسات ما زالت حتى يومنا  العديد من  امتياز ومتأسفين أن  وليس 
هذا متغاضية عن أبسط حقوقهم. يمكننا أن نذكر على سبيل المثال أن 

القوائم وكشوفات حسابات أو فواتير المطاعم والبنوك والمستشفيات ما 
زالت غير مجهزة بطريقة برايل, وهذا انما يعني أن األشخاص المصابين 
بالعمى أو ضعاف البصر ليس لديهم حرية اختيار العشاء الخاص بهم 

او حق الحفاظ على خصوصية مواردهم المالية. 
كوسيلة  برايل  طريقة  بأهمية  المتحدة  األمم  باعتراف  نشيد  إذ  ونحن 
الكتساب القراءة والكتابة فإننا نتطلع الى تعزيز حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة وندعو إلى إلغاء القوانين والممارسات التي تديم التمييز لضمان 
التوظيف  في  سواء  حقوقهم  بأبسط  التمتع  من  وتمكينهم  استقالليتهم 
والعمل أو في ممارسة جنسيتهم والتصويت بشكل مستقل او في قراءة 

االتصاالت الشخصية والمهنية الخاصة بهم بشكل مستقل. 

خبز نديمة
غريبة كانت رائحة خبز التنور الطين الذي كانت تبيعه نديمة الخبازة 
في راس شارعنا  القديم في محلتنا الصغيرة ، القلم طوزة، قرب مركز 

الشرطة القديم.

رأسها  الفة  ازرقا،  ثوبا  ترتدي  العمر،  متوسطة  امرأة  نديمة  كانت 
بفوطة سوداء، تعتليها عباءة رأس عراقية بهت سوادها ومال الى 
المالح من كثرة تعرضه الشعة الشمس، هذه صورتها صيفا وشتاء، 
ال الثوب اصبح اخضرا او احمرا او حتى اسودا، وال الفوطة تغيرت، 
يوم  آخر  حتى  وحزينا  ذابال  ظل  والحزين،  الذابل،  وجهها  حتى 

غادرتنا الى حيث النعلم .

كانت امهاتنا ال تخبز ، بسبب مخبز حجي قنبر، الذي سفروه الى 
وكذلك  الحار،  التفتوني  بالخبز  بتزويدنا  كفيل  الثمانين،  في  ايران 
صمون الكواكب لصاحبه ابو فاضل، لكن اقراص الخبز الصغيرة، 
وال اعلم ِلَم هي صغيرة، كانت رائحتها تدخل البيوت عبر االثير، 
ومع نسمات الظهيرة الباردة في الشتاء، حين كان وليد، اخي االكبر، 

ال يرغب بالتشريب اال حين يكون من خبز نديمة.

يترك  لم  بحميميتها،  والمشعة  وفرحها،  حزنها  في  الموغلة  محلتنا 
الزمن على جسدها النافر باالنوثة سوى شقوق طرية وبقايا جمال 

عتيق
 # وكلكم_عيوني

سوالف عراقية 

الصعوب حسام  بقلم: 

بقلم: جهاد آدم

 بقلم: االعالمي مفيد عّباس
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يعد الصفار من أكثر المشاكل الشائعة عند الرضع، وتحدث بسبب تراكم البيليروبين في الدم، يتعرض حديثو الوالدة 
واألطفال الصغار للعديد من المشاكل من انخفاض في الوزن إلى إصابتهم بالصفراء، التي أصبحت حالة منتشرة 

وشائعة بين العديد من األطفال.    
 ما هو مرض الصفراء؟ 

بالكبد، تتسبب في اصفرار الجلد واصفرار بياض  اليرقان هو حالة طبية متعلقة  بـ  مرض الصفراء أو ما ُيعرف 
العينين. وعلى الرغم من أنه منتشر جدًا ومؤقت بين حديثي الوالدة، إال أنه يمكن أن ُيصيب األطفال، وقد يكون 

عالمة لمشكلة طبية خطيرة.
 وتحدث الصفراء نتيجة تراكم بيليروبين الدم، حيث يتم إنتاج البيليروبين أثناء عملية التكسر الطبيعية لخاليا الدم 

الحمراء، وهو مادة صفراء مائلة للون البرتقالي، تمر عادة من خالل الكبد، ويتم إخراجها من الجسم
تبلغ نسبة البيليروبين الطبيعية في الدم أقل من 1 ملغم/ ديسيلتر، وتزداد مستويات البيليروبين لدى جميع األطفال 

حديثي الوالدة في غضون يوم أو يومين من الوالدة. 
 صنفت األكاديمية األمريكية ألطباء األسرة نسبة الصفار عند األطفال حديثي الوالدة وفًقا لما يأتي:

1. الصفار الفسيولوجي
يحدث بسبب التركيز العالي لخاليا الدم الحمراء، وعدم نضج وظائف الكبد، ويظهر بعد 4�2 أيام من الوالدة ثم 

يختفي في غضون أسبوع الى أسبوعين.
حيث تبلغ نسبة البيليروبين في الصفار الفسيولوجي عند األطفال األصحاء 6�5 ملغم/ ديسيلتر في اليوم الرابع بعد 

الوالدة ثم ينخفض خالل األسبوع التالي للمستويات الطبيعية.
2. صفار الرضاعة الطبيعية

يحدث بعد 5�7 أيام من الوالدة ويبلغ ذروته بعد 14 يومًا كما يمكن أن يستمر عدة أشهر، يعتقد حدوثه بسبب 
زيادة تركيز إنزيم )β�glucuronidase( في حليب الثدي.

يبلغ مستوى صفار الرضاعة الطبيعية حوالي 17 ملغم/ ديسيلتر.
حيث يصاب %30 من األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية بصفار الرضاعة الطبيعية بعد 5 أيام من الوالدة 

وتكون مستويات البيليروبين بين 20�12 ملغم/ ديسيلتر، ثم تبدأ المستويات باالنخفاض بعد أسبوعين.
3. الصفار المرضي

يظهر الصفار المرضي عند األطفال حديثي الوالدة في غضون 24 ساعة من الوالدة وترتفع نسبة البيليروبين أكثر 
من 5 ملغم/ ديسيلتر يومًيا. 

كما يكون مستوى البيليروبين أعلى من 17 ملغم/ ديسيلتر عند حديثي الوالدة، ويكون بسبب مرض معين مثل:
•   فقر الدم المنجلي.

•   داء األرومة الحمراء الجنينية )Erythroblastosis fetalis( وهي عدم تطابق فصيلة الدم بين األم والرضيع 
مما يؤدي الى انهيار شديد في خاليا الدم الحمراء عند الطفل.

•   نقص بعض البروتينات المهمة بسبب عيوب وراثية.
•   كدمات بسبب صعوبة الوالدة.

•   االلتهابات وتلوث الدم.
•   مستويات عالية من خاليا الدم الحمراء بسبب صغر حجمها.

•   الخداج.  
كيف يتم قياس نسبة الصفار عند األطفال حديثي الوالدة

يتم قياس مستوى البيليروبين من خالل:
•   جهاز صغير يسمى جهاز قياس البيليروبين حيث يقوم بتسليط 
البيليروبين من خالل  مستوى  فيحسب  الطفل  جلد  الضوء على 

تحليل كيفية انعكاس الضوء أو امتصاص الجلد له.  
ويستخدم عاًدة للتحقق من الصفار عند األطفال.

•   فحص دم لعينة يتم أخذها من كعب رجل الطفل حيث يتم قياس نسبة البيليروبين في مصل الدم.  
يعد اختبار الدم ضرورًيا في حال أصيب الطفل بالصفار خالل 24 ساعة من الوالدة أو في حال كانت النسبة 

مرتفعة.  
 أعراض الصفار عند األطفال 

تشمل أعراض الصفار عند األطفال حديثي الوالدة ما يأتي :
•   اصفرار الجلد وبياض العينين وتعد العالمة الرئيسة للصفار، حيث يظهر على الوجه اواًل ثم ينتشر الى الصدر، 

البطن، الذراعين والساق.  
•   بول أصفر داكن حيث يجب أن يكون بول حديثي الوالدة عديم اللون.

•   براز شاحب اللون على الرغم من أنه يجب أن يكون أصفر أو برتقالي اللون.  
•   قد يعاني األطفال الذين لديهم مستويات عالية من البيليروبين من النعاس وصعوبة في الرضاعة.

 كيف يتم عالج الصفراء عند االطفال ؟  
-  عادًة ما يكون عالج الصفراء الخفيفة عند الرضع غير ضروري، ألنها تميل إلى االختفاء من تلقاء نفسها خالل 
أسبوعين، لكن إذا كان الرضيع يعاني من الصفراء الحادة، فقد يحتاج إلى إعادة إدخاله إلى المستشفى لتلقي العالج 

لخفض مستويات البيليروبين في مجرى الدم، وفي بعض الحاالت األقل شدة، قد يتم العالج في المنزل.
-العالج بالضوء أو العالج باألشعة الضوئية، يوضع الطفل تحت ضوء خاص، مغطى بغطاء بالستيكي لتصفية 

الضوء فوق البنفسجي، يعالج الضوء جزيئات البيليروبين حتى يمكن إفراغها.
-تبادل نقل الدم - يتم سحب دم الطفل بشكل متكرر ثم استبداله بدم متبرع، سيتم النظر في هذا اإلجراء فقط في 
حالة عدم نجاح العالج الضوئي ألن الطفل سيحتاج إلى أن يكون في وحدة العناية المركزة )ICU( لحديثي الوالدة.

انتقال صغيرك من   يمكنك معرفة كيفية 
ردة  مراقبة  طريق  عن  أخرى  إلى  مرحلة 
مختلفة.  أعمار  في  الغرباء  تجاه  فعله 
ويمكن مالحظة ذلك فيما يحدث في عيادة 
الطبيب بالنسبة لطفل عادي، حتى يصبح 
في قرابة العام: عندما يكون عمره شهرين، 
على  يرقد  وحين  للطبيب.  كثيرا  ينتبه  ال 
كتف  عبر  ينظر  يظل  الفحص،  طاولة 
أما عمر أربعة أشهر،  إلى أمه.  الطبيب 

فهو مصدر بهجة للطبيب؛ إذ إن الطفل يبدأ في الضحك بقوة إذا ما وجد الطبيب مستعدا 
لالبتسام وإحداث جلبة معه. وفي الشهرين الخامس أو السادس، يبدأ الطفل في تغيير رأيه 
على األرجح؛ وفي الشهر التاسع يصبح متأكدا من أن الطبيب شخص غريب عليه، ومن ثم 
تجب خشيته. فعندما يقترب منه الطبيب، يتوقف عن الركل والمناغاة، ويتجمد جسده وينظر 
للطبيب بانتباه، أو حتى بحذر، ربما لمدة عشرين ثانية. وفي النهاية، ويبدأ في الصراخ. 

وربما يظل غاضبا لدرجة أنه يستمر في البكاء لفترة طويلة بعد انتهاء الفحص.     
القلق من الغرباء: ال يتعامل الصغير البالغ من العمر تسعة أشهر بحذر فقط مع الطبيب؛ 
بل إن أي شيء جديد وغير معتاد يقلقه، حتى ولو كان قبعة جديدة على رأس أمه أو ذقن 
أملس ألبيه إن اعتاد رؤيته وله لحية. ويطلق على هذا السلوك »القلق من الغرباء«، وإنه 
لمن المثير جدا التفكير فيما تغير ليجعل طفلك يتحول من حب الجميع إلى التعامل بحذر 

وقلق معهم.               
قبل بلوغ ستة أشهر تقريبا، يمكن أن يتعرف األطفال على شيء رأوه من قبل؛ )ألنهم يميلون 
إلى التحديق لفترة طويلة في األشياء(، إال أنهم ال يفكرون في الواقع في األشياء على أنها 
غريبة أو مألوفة. وربما يكون سبب ذلك على األرجح هو أن الجزء المسؤول عن التفكير في 
دماغ الطفل البالغ من العمر أربعة أشهر -وهو الطبقة الخارجية، أو القشرة-ال يعمل بشكل 
كامل. وفي الشهر السادس، تصبح القشرة في حالة نشاط أكبر؛ ومن النتائج المترتبة على 
ذلك امتالك الصغار في هذه السن مهارات ذاكرة أفضل بكثير. فيعرفون الفرق بوضوح بين 
ما هو مألوف وما هو غريب، ويبدو أنهم يمتلكون القدرة على فهم أن األشياء الغريبة ربما 
تكون خطيرة. ويمكنك مشاهدة فاعليات هذه العملية الفكرية عندما يبدأ الطفل في التحديق 
في الغرباء، يزداد ذكاء األطفال خالل األشهر السادس الى التاسع، إال أنهم ال يستطيعون 
إجادة التنبؤ بما سيحدث على األرجح، بناء على خبراتهم السابقة. فتجد الطفل البالغ من 
العمر ستة أشهر يعيش في الوقت الحاضر، ولذا عندما يوجد شخص غريب أمامه مباشرة، 
ال يستطيع الطفل أن يفهم السبب وراء كون الشخص غير مألوف، وال يستطيع التفكير في 
أي شيء جيد يمكن أن يحدث في هذا الموقف. وال يمكنه فعل أي شيء سوى االحتجاج 
والبكاء. ولكن في الفترة بين الشهر الثاني عشر والشهر الخامس عشر -عندما يكون القلق 
من الغرباء على وشك االنتهاء بصفة عامة-يزداد الطفل خبرة في التعلم من الماضي وتوقع 
لم  ولكن  الشخص،  هذا  يكون  من  أعرف  ال  »ربما  التالي:  النحو  على  فيفكر  المستقبل، 
يحدث شيء شنيع فيما مضى، ولذا فإنني أستطيع التعامل مع هذا الغريب دون أن أصاب 

بالرعب.«  
يصاب بعض األطفال )قرابة واحد من كل سبعة( بالقلق الشديد كرد فعل للغرباء واألشياء 
غير المألوفة. ورغم أنهم صغار في السن، فإن قلوبهم تدق بصورة أسرع عندما يرون شيئا 
غير متوقع، وطوال فترة طفولتهم يميلون دوما إلى الحرص الزائد. على سبيل المثال، فإنهم 
يؤخرون أنفسهم في العادة لفترة طويلة قبل االنخراط في أي موقف جديد.                     

وهذه السمة المزاجية يطلق عليها في العادة اسم »البطء في اإلحماء«، فهي سمة فطرية، 
نتيجة لطريقة عمل الدماغ، وليس نتيجة ممارسات الرعاية المبكرة. واألهم من كل ذلك أنها 

ليست مرضا، وليست شيئا في حاجة إلى اإلصالح.           
إن بدا وليدك حساسا للغاية في التعامل مع األشخاص واألماكن الجديدة، فمن الحكمة أن 
تقدمي له الحماية من الخوف الشديد الذي ينتابه عن طريق وضع مسافة بينه وبين الغرباء 
إلى أن يعتاد عليهم. ولكن ال تحجبي عنه رؤية الغرباء؛ فمع الوقت -من خالل التعامل 
المتكرر-فإن األشياء التي كانت غريبة سيألفها، وحتى األطفال الذين يتسمون ببطء اإلحماء 

سيصبحون أكثر راحة في التعامل مع األشخاص والمواقف الجديدة.

مرض الصفراء لدى حديثي الوالدة الصفحة بقلم د. عامر بطرس داود
تعرف الطفل على اآلخرين والقلق 
من الغرباء عمر 4 شهور إلى سنة
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11 عالم الرياضــة

ما مصير أولومبياد 
طوكيو؟؟

نوير العب بايرن ميونيخ 
أفضل حارس مرمى 2020

اميركا تتغلب على كندا في نهائي 
بطولة العالم للهوكي للناشئين

كورونا،  فيروس  جائحة  وسط   2020 عام  في  األولمبية  األلعاب  تأجيل  بعد 
العاصمة  يقام األولومبياد في  أن  المقرر  العام، كان من  لهذا  وإعادة جدولتها 

اليابانية في الفترة الممتدة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس.
مع  العالم  مستوى  على   COVID�19 الواسع  االنتشار  استمرار  ومع  لكن 
إلى  العودة  على  البلدان  من  العديد  أجبرت  التي  للفيروس  الجديدة  المتغيرات 
حاالت اإلغالق فإن عضو اللجنة األولمبية الدولية ديك باوند غير متأكد مما 
إذا كانت ألعاب طوكيو ستكون قادرة على المضي قدمًا. جاءت تصريحات باوند 
في الوقت الذي أعلنت فيه اليابان حالة الطوارئ لمدة شهر لطوكيو والمناطق 

المحيطة بها.
“آمنة  أولمبية  دورة  بإجراء  مؤخرًا  تعهد  الذي  يوشيهيدي سوجا،  الوزراء  رئيس 
ومأمونة” عاد ليصّرح: “لقد أصبح الوضع مقلقًا بشكل متزايد في جميع أنحاء 

البالد ولدينا شعور قوي باألزمة”.
هذا وقد أعرب مسؤول اللجنة األولمبية الدولية الكندي ديك باوند، عن ثقته في 
قدرة األلعاب األولمبية على المضي قدمًا في يوليو في حال تم إعطاء الرياضيين 
التاجي وصّرح لشبكة Sky news  ”إنه  الفيروس  لقاح  إلى  أولوية الوصول 
إنهم يتخطون  قرار على كل دولة أن تتخذه” “سيكون هناك أشخاص يقولون 
قائمة االنتظار، لكنني أعتقد أن هذه هي الطريقة األكثر واقعية للمضي قدمًا.” 
نحن في كندا، لدينا 300 أو 400 رياضي سيمثلون كندا في حدث دولي بهذه 
على  عام  احتجاج  أي  هناك  يكون  ان  المتوقع  غير  ومن  والمستوى  المكانة 
تخصيص 400 لقاح من بين عدة ماليين للرياضيين الكنديين.” وأضاف باوند: 
“ الرياضيون هم قدوة مهمة، ومن خالل أخذ اللقاح يمكنهم إرسال رسالة قوية 
مفادها أن التطعيم ال يتعلق فقط بالصحة الشخصية، بل يتعلق أيضًا بالتضامن 

واالهتمام برفاهية اآلخرين في مجتمعاتهم.” 
لكن مع اقتراب موعد األلعاب األولمبية أقل من 200 يوم، قال الرئيس التنفيذي 
للجنة األولمبية الكندية واألمين العام ديفيد شوميكر لـCBC News “إن وصول 
فريق كندا إلى اللقاحات سيعتمد على عدد من االعتبارات بما في ذلك القوانين 
في  العاملين  بأن  أقر  كما   “ المقبل.  الصيف  اليابان  إلى  الدخول  تحكم  التي 
الخطوط األمامية واألفراد المعرضين للخطر سيكون لديهم األولوية عندما يتعلق 
األمر باللقاحات. “تتم مراقبة التطورات المتعلقة باللقاح عن كثب، وكذلك البيانات 
الصادرة عن اللجنة األولمبية الدولية واللجنة المنظمة، لكنها ال تغير استعدادنا 
الحالي لطوكيو 2020 ألننا ال نستطيع افتراض أن اللقاحات ستكون متاحة على 
نطاق واسع، أو كيف سيتم توزيعها أو متى ستكون متاحة للرياضيين الكنديين “.

“سنواصل الحفاظ على صحة وسالمة الرياضيين وعائالتهم ومجتمعاتهم على 
الطريق إلى طوكيو، وسيسترشد كبير المسؤولين الطبيين لدينا ومسؤولي الصحة 
اللجنة  الدولية،  األولمبية  اللجنة  ننتظر  بينما  إجراءاتنا،  في  الكنديين  العامة 
مع  أكبر  بشكل  للتواصل  اليابانية  والحكومة   2020 طوكيو  أللعاب  المنظمة 

اإلجراءات المضادة لـ COVID�19 والمتطلبات ذات الصلة. “

الكرادي ناريمان  بقلم  الصفحة    

أعلن االتحاد األلماني لكرة القدم عن فوز حارس مرمى بايرن ميونيخ، مانويل نوير بجائزة أفضل العب في ألمانيا عن عام 
.2020

نوير استحق اللقب عن جدارة بعد أداء مذهل لعب فيه دورا رئيسيًا في مساعدة البافاريين في الحصول على الكؤوس الفضية. 
فقد قاد الحارس األسطوري فريقه إلى اقتناص لقب دوري أبطال أوروبا بعد ان فاز بالدوري األلماني وكأس ألمانيا. 

في  االستفتاء، وجاء سيرج جنابري وماتياس جينتر  في  التي شاركت  الجماهير  نوير حصل على 57.8 % من اصوات 
المركزين الثاني والثالث بنسبة 15 % و9.3 % على التوالي. 

  UEFAو FIFA هذه كانت ثالث جائزة كبيرة لنوير خالل عام 2020. حيث سبق أن تم اختياره كأفضل حارس مرمى من قبل
قبل شهر تقريبًا. وحافظ الالعب البالغ من العمر 34 عامًا على نظافة شباكه في 22 مباراة من أصل 51 مباراة على مستوى 

النادي في الموسم الماضي، وتلقى 49 هدفًا.

كان المنتخب الكندي هو صاحب القوة الساحقة 
للناشئين حتى واجه  للهوكي  العالم  في بطولة 
ليفوز   2�0 به  أطاح  مشاكسًا  أمريكيًا  فريقًا 

بالميدالية الذهبية.
إنها أول ميدالية ذهبية لألمريكيين منذ فوزهم 
حصلت  فقد  كندا  أما   .2017 عام  في  بها 
على الميدالية الفضية فيما كانت البرونزية من 

نصيب فنلندا التي هزمت روسيا 1�4.
بخسارة  شعوره  عن  المباراة  بعد  سؤاله  ولدى 
كوزينز  ديالن  الكندي  المهاجم  قال  فريقه، 
مباراة  خسرنا  فقد  بالحزن،  نشعر  “رهيب 
الميدالية الذهبية. كانت مباراة سيئة لفريقنا فلم 
زلنا  ما  لكننا  أردناها  التي  البداية  لدينا  تكن 
بها  لعبنا  التي  والطريقة  بمجموعتنا  فخورين 

طوال البطولة”
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بــرج الحمــــــــــل: إذا لــم يحالفــك الحــظ فلمــاذا تضــع اللــوم علــى اآلخريــن، انظــر إلــى نفســك أواًل ثــم 	 
حاســب مــن حولــك. راجــع حســاباتك الماليــة.             

بــرج الثـــــــــــور: حــاول أن تواجــه مشــكالتك بنفســك وأن تجابههــا بقــوة ومــن دون تــردد. وضعــك 	 
المهنــي جيــد. مفاجــأة ســاّرة تتحقــق فــي القريــب العاجــل.        

بــرج الجــــــوزاء: مكاســب ماليــة ســتتحقق قريبــًا، وســتتوصل إلــى تحقيــق مشــروع بمنزلــة محطــة مهمــة 	 
فــي حياتــك العمليــة بعــد جهــد ومعانــاة. ابتعــد عــن العالقــات العابــرة.         

بــرج الســرطان: معنوياتــك ضعيفــة بعــض الشــيء هــذا اليــوم. أمامــك مجــاالت واســعة لمشــاريع 	 
مســتقبلية مهمــة. عليــك بالمثابــرة والتركيــز لتحقيــق هــذه المشــاريع.         

برج األســــــــــد: عليك أن تصرف النظر عن المشــروع الذي تحلم به فالفرصة اآلن غير مناســبة، 	 
مشــكالت طارئة لم تكن بالحســبان تظهر حاليًا.   

بــرج العــــــــذراء: التنقصــك الشــجاعة لكــي تعيــد األمــور إلــى نصابهــا بعــد البلبلــة التــي ســادت فــي 	 
الفتــرة األخيــرة. الحــب أخــٌذ وعطــاء، اتــرك بينكمــا بعــض الفســحة ليزيــد الشــوق. 

بــرج الميــــــــزان: لمــاذا كل هــذا القلــق وأنــت ســيد الموقــف فــي جميــع األمــور، ادرس مواضيعــك مــن 	 
كل الجوانــب وأفســح المجــال أمــام اآلخريــن إلبــداء آرائهــم.     

ــرب: الظــروف المحيطــة بــك تعترضهــا بعــض الصعوبــات، لكنــك فــي موقــع يتيــح لــك 	  ــرج العقــــ ب
مواجهتهــا والتغلــب عليهــا. أمــورك الماليــة تشــهد تحســنًا واضحــًا.    

بــرج القـــــــوس: الحــظ يحالفــك اآلن وأنــت علــى أبــواب نجــاح كبيــر وتحقيــق مكاســب ماديــة ومعنويــة 	 
إذا حافظــت علــى هــدوء أعصابــك وابتعــدت عــن التوتــرات.   

بــرج الجــــــــدي: تمتــع بالحيــاة قبــل أن يفــوت األوان، والســيما أنــك محــوط باألحبــاء الذيــن ينتظــرون 	 
إســعادك. كــن ودودًا والتهمــل الحبيــب فهــو بحاجتــك.    

ــو: فــرص العمــل متاحــة أمامــك فــي كل النواحــي ومــن بابهــا العريــض، وأنــت أمــام 	  ــرج الدلـــــــــ ب
مفتــرق مهــم لتثبيــت ذاتــك بعــد طــول انتظــار.             

بــرج الحـــــــوت: أنــت محظــوظ أيهــا الحــوت فالحبيــب المشــتاق يغــدق عليــك الحنــان ويتفهمــك جيــدًا 	 
فــي كل شــاردة وواردة، وماعليــك إال أن تبادلــه بالمثــل.    
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كلمــات متقاطعــة
أفقي: 

1-روائي مصري - إله فرعوني 
2-تقى - ضمير نصب منفصل - نهض

3-عملة آسيوية )معكوسة( - من األقمشة - علم مذكر 
4-رأي حكيم - حروف متشابهة - للنداء

5- أخالق متأصلة - مرض قاتل - من أخوات إن
6- جميل الشكل - موجع

7- تود )معكوسة( - دولة عربية - أحد األقارب
8-نعم باألجنبية )معكوسة( - تلتهم - سارت

9-نوقع )معكوسة(  - أضيف
10 -طريق صعب العبور- حاذق

11-أرفع - طحين )معكوسة(
12-مسن )معكوسة( - ألتف - يسأم

الحل السابق

عمودي:
1-ممثل مصري راحل-حجر كريم )معكوسة(

2- شرياني - شجر ضخم - طليق
3-نصف سعيد - يتوفى - فاز عليه

4-حاجز - اكتمل
5- ذهب الى - مدينة ايطالية

6- حروف متشابهة - جدها في مباركة - رقيق
7- بيتي - جدها في المتنورين

8-نصف سماك - نعم باألجنبية - شف )معكوسة(
9-جزيرة شهيرة بالشاي - نجيعي 

10-جدها في قواتنا - يفاقم )مبعثرة( 
11-مغن لبناني - هّد وحّطم
12- قائد ثورة وشهيد عربي

في الحقيقة ال أعرف إن كنت أقدر على تحمل نفقات الطعام واللباس 
والنزهات المسائية والهدايا ....

ولكن يمكنني تحمل الضيوف والحديث معهم حول غالء المعيشة 
وانقطاع الكهرباء ....

الكلمة المفقودة : من 11 حرفًا  )شاعر جاهلي(

الكلمة المفقودة
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Cervical cancer could be the first cancer ever in the world to be eliminated, if:
90% of girls are vaccinated
70% of women are screened
90% of women with cervical disease receive treatment.

During January, the International Agency for Research on Cancer (IARC) is 
marking Cervical Cancer Awareness Month with a series of tweets, videos, and 
infographics.
In 2018, an estimated 570 000 women were diagnosed with cervical cancer world-
wide and about 311 000 women died from the disease. Persistent infection with 
high-risk. human papillomavirus (HPV) types is the main cause of cervical can-
cer.
Almost all cervical cancer cases (99%) are linked to infection with high-risk hu-
man papillomaviruses (HPV), an extremely common virus transmitted through 
sexual contact.
Although most infections with HPV resolve spontaneously and cause no symp-
toms, persistent infection can cause cervical cancer in women.Effective primary 
(HPV vaccination) and secondary prevention approaches (screening for, and 
treating precancerous lesions) will prevent most cervical cancer cases.
When diagnosed, cervical cancer is one of the most successfully treatable forms 
of cancer, as long as it is detected early and managed effectively. Cancers diag-
nosed in late stages can also be controlled with appropriate treatment and pal-
liative care.
With a comprehensive approach to prevent, screen and treat, cervical cancer can 
be eliminated as a public health problem within a generation.
What is Cervical Cancer?
Cervical cancer is a disease in which cancer cells arise in the cervix, which con-
nects the uterus to the vagina. HPV is almost always the cause of cervical cancer, 
which is why vaccines against the virus are an important part of cervical cancer 
prevention strategies. 
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has approved three vaccines – 
Gardasil, Gardasil 9, and Cervarix – that prevent infection with certain subtypes 
of HPV including 16 and 18, two high-risk HPVs that cause some 70 percent of 
cervical cancer
In a study published in Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, a jour-
nal of the American Association for Cancer Research (AACR), researchers inves-
tigated the types of HPV infections in 12,514 women aged 15 to 45 and found 
that the seven subtypes of the virus targeted by Gardasil 9 accounted for about 91 
percent of the most advanced cervical precancers, meaning that Gardasil 9 could 
prevent nine out of 10 cases of cervical cancer.
“If vaccination programs with this new-generation vaccine are effectively imple-
mented, approximately 90 percent of invasive cervical cancer cases worldwide 
could be prevented, in addition to the majority of precancerous lesions,” said 
senior author Elmar A. Joura, MD, an associate professor of gynecology at the 
Medical University of Vienna in Austria.
But there is a lack of public awareness and adherence to vaccination programs 
in the U.S. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommends 
vaccination for girls and boys ages 11 to 12. 
Screening for cervical cancer
Screening means checking for a disease in a group of people who don’t show 
any symptoms of the disease. Screening tests help find cervical cancer before any 
symptoms develop. When cervical cancer is found and treated early, the chances 
of successful treatment are better.

DIAGNOSIS OF CERVICAL CANCER
• Usually, diagnosing cervical cancer begins when a Pap test becomes 
abnormal. Your doctor will ask you about any symptoms you have and may do a 

physical exam. Based on this information, your doctor will refer you to a special-
ist or order tests to check for cervical cancer or other health problems.
• The process of diagnosis may seem long and frustrating. It’s normal 
to worry, but try to remember that other health conditions can cause similar 
symptoms as cervical cancer. It’s important for the healthcare team to rule out 
other reasons for a health problem before making a diagnosis of cervical cancer.
• The following tests are usually used to rule out or diagnose cervical 
cancer. Many of the same tests used to diagnose cancer are used to find out the 
stage (how far the cancer has spread). Your doctor may also order other tests to 
check your general health and to help plan your treatment.
 Pap test
• A Pap test removes a small sample of cells from the surface of the 
cervix. Doctors look at the cells under a microscope to see if they look normal 
or abnormal. The test can find abnormal changes in cells early, before cancer 
develops.
• A Pap test is used to screen for cervical cancer. It is done every 1 to 3 
years, depending on your province’s or territory’s screening guidelines and your 
health history.
HPV test
• A human papillomavirus (HPV) test is a lab test that looks for the 
DNA of only high-risk types of HPV that have been linked to cervical cancer. 
In some cases, the HPV test can be done on the same sample of cells collected 
during a Pap test.

WHO: It is Cervical Cancer Awareness Month!
Dr. Amir Petrus Dawood
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Canadian Red Cross

Canada will produce its own 
vaccines by the end of 2021

Canadian immigration in 2021: 
What can we expect?

On Friday, Jan. 29, 2021, Integrative Canadian Group Organization completed the food box dis-
tribution to benefit individuals and families facing food insecurity stemming from the ongoing 
coronavirus pandemic.
ICGO distributed approximately 650 free, pre-packaged food boxes that were funded by the 
Canadian Red Cross
“Integrative Canadian Group Organization would not have been able to accomplish this incred-
ible feat so far without the support of THE CANADIAN RED CROSS and other donors and 
partners,” says Saka, the president of ICGO. “But the need in our community is great, which is 
why we will need continued support to maintain this momentum and achieve our goal.”

Ottawa (CNN)Canada says it has signed a tentative agreement 
with US vaccine firm Novavax to produce millions of doses of its 
Covid-19 vaccine candidate at a facility in Montreal.
“What we’re very clear on is Canada will be developing domestic 
manufacturing, so regardless of what could happen in the future, 
we will have domestic production on top of all our partnerships 
and contracts signed with companies around the world,” said 
Trudeau during a news conference in Ottawa. He added that it 
was important for Canada to be “self-sufficient” in vaccine production.
“What we’re very clear on is Canada will be developing domestic manufacturing, so regardless of 
what could happen in the future, we will have domestic production on top of all our partnerships 
and contracts signed with companies around the world,” said Trudeau during a news conference 
in Ottawa.
Canada has an agreement to buy 52 million doses from Novavax when and if its vaccine candidate 
receives Canadian approval. Approval is not expected for weeks and any domestic production of 
vaccines won’t happen until fall, at the earliest. That still leaves Canada with a significant shortage 
of vaccines in the short term. Pfizer-BioNTech and Moderna are the only vaccines so far approved 
for use in Canada.
Both of those vaccine suppliers have significantly slowed deliveries to Canada after a combination 
of manufacturing delays and demands from Europe, where Canada procures its doses, to restrict 
vaccine exports subject to EU approval.
Canada did not attempt to procure any vaccine doses from the US after the Trump administration 
indicated it would not allow any vaccines to be exported.
According to public health data from the provinces and the federal government, just over 2% of 
Canada’s population has received at least 1 dose of a Covid-19 vaccine.

2020 was the year of the corona-
virus pandemic, which continues 
to have a significant impact on 
Canada’s immigration system.
After welcoming 341,000 new 
immigrants in 2019, Canada con-
tinued to accept high levels of 
new immigrants at the start of last 
year but the immigration system 
was completely upended when 
COVID-19 emerged as a global 
crisis in March 2020.
Canada’s COVID-19 travel restric-
tions have been in effect since March 18th, limiting the numbers of foreign nationals who can currently enter the 
country. However, the Express Entry system, Provincial Nominee Programs (PNP) and other forms of immigration 
processing continue to function.
The fluid nature of the coronavirus crisis means much remains uncertain as to what we can expect from Canada’s 
immigration system in 2021. But, there are certainties in place which will benefit both Canada and future newcomers 
in 2021 and beyond.
Canada’s immigration system will not return to normal until the pandemic is over. Fortunately, the end of the 
pandemic is in sight due to the emergence and approval of several vaccines. Canada began the largest vaccination 
campaign in its history in December and aims to vaccinate all those who want COVID-19 inoculation by September 
2021. Vaccinating Canada’s residents will be one component to returning the country and its immigration system to 
normal. The other component is ensuring the global population and foreign nationals travelling into Canada are free 
from the virus.
Travel restrictions implemented by Canada throughout 2020 provide some sense of what COVID-19 policies it could 
continue to enforce even as the spread of the coronavirus begins to subside. For example, Canada could continue to 
keep its 14-day quarantine law as well as the requirement to obtain a negative COVID-19 test before travelling into 
Canada in place to help limit the spread of the virus within its borders.
It is important to stress that the crisis has not impacted Canada’s resounding commitment to welcoming immigrants, 
temporary foreign workers, and international students. In fact, Canada has doubled down on this commitment due to 
the crisis. Under its new 2021-2023 Immigration Levels Plan, Canada aims to welcome over 400,000 new immigrants 
per year, which is the highest levels in its history.
While it is difficult to imagine Canada will be able to achieve this target in 2021 while the pandemic continues, the 
higher targets enable Canada’s federal and provincial governments to continue to hold immigration draws and pro-
cess applications. The reason for this is, even if Canada is unable to physically welcome as many new immigrants as it 
wants in 2021, it can provide them with the necessary approvals so they can move to Canada at a later date.
The emergence of vaccines, however, enables the Canadian government to explore potential changes to its travel re-
strictions. For example, Canada can explore lifting travel restrictions on newcomers who have received a COVID-19 
vaccine and who also provide a negative COVID-19 test before entering the country. The lifting of such restrictions 
would help newcomer flows recover, which would give the country’s economy a much needed boost. The rationale 
behind the 2021-2023 Immigration Levels Plan is that a significant increase in Canada’s newcomer intake is needed 
to support Canada’s post-COVID economic recovery.
We should get a clearer picture of the direction of Canada’s immigration system sometime in January. Canada’s Prime 
Minister Justin Trudeau is due to provide his cabinet members with new mandate letters. This has been delayed by the 
pandemic, but it is possible the letters will finally be unveiled this month. If so, a new mandate letter to Immigration 
Minister Marco Mendicino will outline what priorities the department of Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada (IRCC) will pursue over the years to come.
Another bit of certainty is IRCC has confirmed that the Parents and Grandparents Program (PGP) lottery for the 
2020 intake will occur in early 2021, most likely this month. Up to 10,000 applicants will be invited to submit spon-
sorship applications to bring their parents and grandparents to Canada. Sometime later this year, IRCC will open 
the 2021 PGP intake window, and will hold another lottery to invite up to 30,000 applicants to sponsor their parents 
and grandparents.
It is fair to expect that IRCC and Canada’s provinces and territories will seek to normalize the immigration system 
to the best of their abilities in 2021. At the very least, we can expect, and hope that 2021 will be a less turbulent year 
than 2020

Karla Alnajm

CNN

CIC News
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Antoinette Nasr 

Sales Representative 
 

Knowledge First Financial 
688 Hespler Road, Suite 2A  
Cambridge, ON N1R 8N7 
Direct Tel: 226-759-2558  
Office Fax: 519-800-8867 

Customer Service: 800-363-7377 
Email: Antoinette.nasr@kff.ca 

 
Canada’s Largest RESP Company 

 

PROFILE 

Antoinette Nasr is a licensed sales 
representative with Knowledge First 
Financial and has been servicing Windsor-
Essex since 2019. She is a RESP (Registered 
Education Saving Plan) specialist. 
Specializing in RESP, CESG, ACESG and CLB.  
 
Antoinette provides peace of mind to 
families by satisfying their post-secondary 
education saving needs.  She also provides 
consultations, education, and workshops 
within her community of Windsor-Essex. 
 
Antoinette’s background is of Lebanese 
descent and has been in Canada well over 
40 years. She is an alumni of St. Clair College 
graduate of International Business 
Import/Export Trade.  
 
Antoinette’s mission is to help as many 
families as possible in her community and 
province-wide with planning and starting 
RESPs.  
 

 
 

 
SERVICES 

➢ RESP (Registered Education Saving Plan) 
enrollment. 

 
➢ CESG (Canada Education Saving 

Grant) $7200 Maximum. 
 
➢ ACESG (Additional-CESG) based on 

household income. 
  
➢ CLB (Canada Learning Bond) $2000 

maximum grant with no contributions. 
 
➢ Consultations to existing RESPs. 

 
➢ Education and workshops available to 

communities.  
 

Facebook page: 
www.facebook.com/KFF.Sales.Representative.KFF/ 
 
Website: 
www.knowledgefirstfinancial.ca/Antoinette.Nasr 
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