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الدميقراطية 
الديكتاتورية  !

قرابة  منذ  مرة  ألول  لبنان  غادرت  عندما 
يعيش  لبنان  كان   ، عاما  عشر  اخلمسة 
أكثر  بل  ال  جيدا  إقتصاديا  وضعا 
الرتف ! الوسطى كنا نعيش يف سعة تصل حد  الطبقة  أبناء   فغالبيتنا 

دستوره  بلد  يف  عائلة  بناء  و  العيش  إستحالة  أرى  كنت  ذلك  رغم  و 
الدكتاتوريات  أنواع  مجيع  ميارسون  حكامه  لكن  دميقراطي 
كرمية  حياة  لعيش  اهلجرة  فكرة  مقاومة  أستطع  مل  و   ،
حقيقية. دميقراطية  و  فعلية  حرية  فيها  دولة  كنف   يف 

على  و  لألمانة  و   ، اجلميل  البلد  هذا  كندا  اخليار  فكان 
قداسة”  ملست  و  شاهدت  الطوال  السنوات  هذه  مدار 
!! اجلائحة  جاءت  حتى  عمال  و  قوال  الشخصية   احلرية 

و  احلكومية  فاملمارسات  هذا  يومنا  حتى  و  السنتني  قرابة  منذ  و 
الديكتاتورية   مارست  و  القداسة  تلك  ألغت  الوباء  مكافحة  حبجة 
فبعد   ، خاص  بشكل  امللقحني  غري  و  عام  بشكل  املوطنني  على 
حبسهم  و  معينة  مرافق  و  املطاعم  دخول  من  مبنعهم  معاقبتهم 
القطارات  و  الطائرات  ركوب  من  متنعهم  قرارات  بإصدار 
! الغرامات  عليهم  فيه  تفرض  الذي  اليوم  جاء  احلافالت   و 

و  دول  عدة  فيه  ألغت  وقت  يف  جاءت  القرارات  هذه  أن  املستغرب  و 
مل  الكمامات  إرتداء  أن  حتى   ... القيود  مجيع  “بريطانيا”  رأسها  على 
! الفايروس  توطن  عن  اآلن  يدور  احلديث  بات  و  فيها  إلزاميا   يعد 

لكن   ، اآلن  حاصل  هو  كما  لبنان  ينهار  أن  ألصدق  يوما  أكن  مل 
ممارسات املسئولني فيه تارة تزرع الشقاق بني أبنائه لتأخذهم إىل حرب 
أهلية و طورا تسرق خرياتهم و تدمر مقوماته اإلقتصادية . و ما وصل 
إليه لبنان هو النتيجة احلتمية لكل الدول اليت متارس احلكومات فيها 

“الدميقراطية الديكتاتورية ” !

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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املطاعم  فتح  بإعادة  ستسمح  أنها  أونتاريو  أعلنت 
حدود  وستزيد  الرياضية  األلعاب  وصاالت  الداخلية 
التجمع يف 31 يناير كجزء من خطة من ثالث خطوات 

لتخفيف قيود کوفيد19- يف املقاطعة.
يوم  فورد،  دوج  املقاطعة،  حكومة  رئيس  قال  حيث 
الخميس: ميكننا أن نكون عىل ثقة من أن األسوأ أصبح 
خلفنا بينام نتطلع إىل تخفيف إجراءات الصحة العامة 

بحذر”.
وأضاف: “نحن اآلن يف وضع يسمح لنا بتخفيف حذر 
وتدريجيا إلجراءات الصحة العامة” , وقالت املقاطعة 
التجمعات  حدود  ستزيد  يناير،   31 من  اعتبارا  إنه 
االجتامعية إىل 10 أشخاص يف الداخل و25 شخصا يف 

الهواء الطلق.

وميكن إعادة فتح املطاعم الداخلية والصاالت الرياضية 
ومتاجر التجزئة ومراكز التسوق ودور السينام بسعة 

50 يف املائة.

كام ميكن أيضا إعادة فتح املتاحف واملعارض وأحواض 
وقاعات  والكازينوهات  الحيوان  وحدائق  األسامك 

البنغو ومؤسسات األلعاب األخرى.

وستسمح الحكومة للمشاهدين يف األحداث الرياضية 

يف   50 بسعة  واملسارح  املوسيقية  الحفالت  وأماكن 
املائة من املقاعد أو 500 شخص، أيهام أقل.

من جانبه، قال فورد: نريد أن نفعل كل ما يف وسعنا 
لتفادي االضطرار إىل العودة إىل الوراء.. إذا كان هذا 
يعني التوقف مؤقتا بني الخطوات لبضعة أيام إضافية، 

فلن نرتدد يف القيام بذلك”.
التجمعات  حدود  أونتاريو  ستزيد  فرباير،   21 ويف 

االجتامعية الداخلية إىل 25 شخصا يف الداخل و 100 
شخص يف الهواء الطلق.

ويف هذا الوقت، ستزيل املقاطعة أيضا حدود السعة 
عىل  إثبات  تتطلب  التي  الداخلية  العامة  األماكن  يف 
الداخلية  والرياضات  املطاعم  ذلك  يف  مبا  التطعيم، 

واملرافق الرتفيهية ودور السينام.

املائة  يف   25 بنسبة  سعة  حدود  وضع  املقر  ومن 

أيضا  تتطلب  التي  الخطورة  عالية  الداخلية  لألماكن 
إثبات التطعيم، مثل النوادي ال ليلية وحفالت الزفاف 

يف أماكن املناسبات حيث يوجد رقص.
 

الرياضية  األحداث  يف  املتفرجني  سعة  ستكون  كام 
املائة يف  املوسيقية واملسارح 50 يف  الحفالت  وأماكن 

21 فرباير.
يشرتط  ال  التي  الداخلية  العامة  األماكن  وستقترص 
فيها إثبات التطعيم عىل عدد األشخاص الذين ميكنهم 

الحفاظ عىل مسافة مرتين بني بعضهم البعض.

ويف 14 مارس، سرتفع أونتاريو جميع حدود السعة يف 
األماكن العامة الداخلية، ولكن سيظل دليل التطعيم 
ساري املفعول. وستزيد حدود التجمعات االجتامعية 
عدم  مع  الوقت،  ذلك  يف  الداخل  يف  شخصا   50 إىل 

وجود حدود عىل التجمعات الخارجية.

ومن املقر ر رفع حدود السعة املتبقية عىل الخدمات 
أو الطقوس أو االحتفاالت الدينية يف هذا الوقت.

إليوت: “هناك بعض  الصحة، كريستني  وقالت وزيرة 
املؤرشات اإليجابية عىل أننا قد نكون وصلنا إىل ذروة 
موجة أوميكرون يف أونتاريو. ومع ذلك، ما زلنا بحاجة 

إىل التحيل بالحذر.

بالتفصيل أونتاريو تعلن عن خطة رفع القيود ” األسوأ أصبح خلفنا ” 

من  يكفي  ما  متتلك  كندا  أن  من  الرغم  عىل 
لجميع  لتقديم جرعات معززة  كورونا  لقاحات 
املؤهلني، تلقى 35 يف املائة فقط من الكنديني 
الصحة  لوزير  وفقا  اآلن،  حتى  الثالثة  الجرعة 

الفيدرايل جان إيف دوكلوس.

وقال دوكلوس جنبا إىل جنب مع رئيس الوزراء 
بشأن  صحفي  مؤمتر  خالل  ترودو  جاسنت 
استجابة الحكومة الفيدرالية لكوفيد19-: يجب 

أن نواصل ترسيع جهود التطعيم”.

وسمحت وزارة الصحة الكندية بتقديم جرعات 
معززة من لقاح فايزر ومودرنا ألي شخص يبلغ 
من العمر 18 عاما أو أكرث بعد ستة أشهر عىل 

األقل من تلقي الجرعة الثانية.

إىل  أيضا  ترودو  أشار  الصحفي،  املؤمتر  وخالل 
ترتاوح  الذين  األطفال  لدى  التلقيح  نسبة  تدين 
للحكومة،  ووفقا   , عاما  و12   5 بني  أعامرهم 
الفئة  هذه  يف  األطفال  من  املائة  يف   48 تلقى 

العمرية جرعتهم األوىل عىل األقل.

وقال ترودو : “نعلم أننا عندما نعود إىل املدرسة، 
يشعر اآلباء بالقلق بشأن صحة أطفالهم.. لذلك، 
قم بتطعيمهم.. و أردف :” معدل التطعيم بني 
جدا  منخفض  عاما   12 إىل   5 سن  من  األطفال 

يف كندا”.

كام سعى ترودو مرة أخرى إىل مناشدة ما يقرب 

ملقحني،  غري  ظلوا  ممن  كندي  مليون   6.5 من 
قائال إن التطعيم “هو أفضل من عدم التطعيم 

.“
وذكر ترودو أن هؤالء الذين مل يتلقوا التطعيم 
بعد ال ينبغي أن يكونوا “خجولني” بشأن التقدم 
للحصول عىل الجرعة األوىل وأكد لهم: ” سيسعد 

املمرضون بالرتحيب بكم وتقديم اللقاح لكم”.

وتابع: “لدينا اآلن جرعات كافية لتطعيم الجميع 
ليس  لذلك  معززة،  الحصول عىل جرعة  وحتى 

هناك عذر ، يجب تطعيم السكان”.
 

الكندي مبوافقة وزارة  الوزراء  كام رحب رئيس 
الصحة الكندية عىل عقار فايزر املضاد الفريوس 
يبقي  أن  ميكن  والذي  “باكسلوفيد”  كورونا 
مرضی کوفيد19- املعرضني ملخاطر عالية خارج

املستشفى، لكنه حذر من أن العقار ليس بديال 
عن التطعيم.

رشكة  من  باكسلوفيد  عقار  إن  ترودو  وقال 
من  محدود  لعدد  متاحا  سيكون  والذي  فايزر 
البالغني بدءا من هذا األسبوع هو أداة مفيدة 
الوباء  ملكافحة  األخرى  األدوات  مجموعة  بني 
ولكنه لن يعوض عن معدل التطعيم املتدهور 

بني األطفال.

ويف البداية، سيكون العقار متاحا فقط للبالغني 
أفضل وسيلة  أن  يعني  فوق، مام  عاما فام   18

لحامية األطفال هي التطعيم، وفقا لرتودو !!

من أصول عربية :
  فتى ينقذ أطفال من موت محتم و معلمة تصنع الحدث !

عاما   18 العمر  من  يبلغ  شاب  عىل  املسؤولون  أثنى 
الهروب من منزل  العديد من األطفال عىل  ملساعدته 
يف  السبت  األول  أمس  صباح  ميسيساجا  يف  محرتق 

حوايل الساعة 10:45 صباحا.
حيث استجابت أطقم اإلطفاء إىل صافرات اإلنذار بعد 
حدوث حريق يف منزل يف ستارفيلد كريسنت يف منطقة 
البطل  الشاب  أفاد  و  ميسيساجا  يف  ترششل  ونستون 
آدم عطا الله أنه الحظ أوال رائحة احرتاق، ثم أخربته 

والدته بأن منزل الجريان يشتعل.
ال  كانت  أخرى  وفتاة  السطح  عىل  فتاتني  رأى  حينها 
تزال محارصة داخل املنزل و قال عطا الله أنه مبساعدة 
إىل  منزلها  سطح  من  القفز  من  متكن  الجارات  أحد 
سطح املنزل املحرتق، حيث فتح النافذة وأخرج الفتاة 

الصغرية العالقة.
وعندما سئل عام دفعه إىل هذا الترصف، قال الشاب 
يقف  أن  يستطيع  ال  إنه  عاما   18 العمر  من  البالغ 

مكتوف األيدي و مشاهدة الفتاة الصغرية متوت !
ويعتقد   ، بطال  نفسه  الله  عطا  يعترب  ال  حديثه،  ويف 
أن اآلخرين كانوا سيفعلون اليشء نفسه، جدير بالذكر 
إن  قال  دوكريي،  كريج  املنطقة،  يف  اإلطفاء  رئيس  أن 
املنزل احرتق بالكامل، حتى أن طواقم اإلطفاء واجهت 

درجات حرارة عالية أدت إىل إذابة خوذاتهم.
يف  والطوارئ  اإلطفاء  خدمات  رئيس  تقرير  وبحسب 
ميسيساجا، فإن خمسة أطفال كانوا داخل املنزل وقت 
عاما   15 العمر  من  يبلغ  بينهم طفل  الحريق،  اندالع 
ورضيع كانا يف الطابق الرئييس ومتكنا من الهروب، بينام 
حورص األطفال الثالثة اآلخرون يف الطابق الثاين وعندما 
متكن اثنني منهام من الخروج إىل السطح، بقيت طفلة 

تبلغ من العمر سبع سنوات، داخل غرفة النوم.
وأنقذ  الغرفة  إىل  وقفز  الشجاع،  الشاب  تدخل  وهنا 
الثالثة  الفتيات  الفتاة الصغرية من املوت و اصطحب 
فإن  املسعفني،  وبحسب  آمن  مكان  إىل  السطح  عرب 
إصابات األطفال ال تهدد الحياة، بينام نقل أحد الضباط 
غالبا  والسبب  طفيفة  بجروح  إلصابته  املستشفى  إىل 

هو استنشاق الدخان.

معلمة تصنع الحدث
هناك   ( للطالب  لبعض  اليوم  أبوابها  املدارس  فتحت 
فيها  تأجل  ثلجية  عواصف  تواجه  أونتاريو  يف  مناطق 
ذهاب الطالب إىل املدارس ( بعد عطلة األعياد و التي 
زاد من  ما  أمكرون  إنتشار متغري  تبعها إغالق بسبب 

الضغط النفيس للعديد من الطالب.

و أرادت معلمة يف مدرسة ثانوية يف مقاطعة أونتاريو 
أن يعرف طالبها أّن هناك شخصاً يفّكر بهم خالل هذا 
رسالة  بإرسال  فقامت  الجديد،  للعام  الصعبة  البداية 

بخط اليد إىل كّل واحد منهم.

’’أردُت أن أرسم ابتسامة عىل وجوههم‘‘، قالت إميان 
العريبي التي تدرّس ثالثة صفوف يف مدرسة ’’أتش. يب. 

بيل‘‘ الثانوية يف لندن، أونتاريو.
’’فيام كنت أكتب هذه الرسائل، كان بإمكاين أن أرى 
كل  تلقي  عند  سيكون شعورهم  وكيف  النهايئ  املُنتَج 
أضافت  فيها‘‘،  مكتوب  واسمه  الرسالة  هذه  منهم 

العريبي.

وأرسلت العريبي 60 رسالة األسبوع املايض و20 رسالة 
من  العديد  إّن  العريبي  وقالت   ، األسبوع  اُخرى هذا 
الربيد  بواسطة  الشكر  كلامت  لها  يرسلون  طالبها 

اإللكرتوين.

بالفعل  أحدَث  شيئاً  فعلت  بأين  أشعر  ذلك  ’’يجعلني 
فرقاً لهؤالء الطالب يف وقت كنا فيه محجورين وفاقدي 

التواصل مع اآلخرين‘‘، قالت املدرّسة الشابة.
ما فعلته العريبي تصدر عناوين األخبار يف كندا و القى 
فعتله  ما  أثنو عىل  الذين  الكنديني  من  واسعا  ترحيبا 

املعلمة ذات األصول العربية.

35 % فقط من الكنديين تلقوا الجرعة 
الثالثة و ترودو يحذر !
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الضفة  يف  األمنية  األوضاع  أن  من  إرسائييل،  لإلحتالل  اسرتاتيجي  تقرير  حذر 
الغربية "عىل وشك الغليان يف ظل ضعف السلطة الفلسطينية"، وتزايد اإلحباط 

لدى الجيل الفلسطيني الجديد.

جاء ذلك يف تقرير ملعهد دراسات األمن القومي التابع  لإلحتالل و لجامعة تل 
أبيب )حكومية( ، وأرسل نسخة منه إىل الرئيس "يتسحاق هرتسوغ"، بحسب 

قناة "كان" الرسمية.

الحل  عن  االبتعاد  يف  تتمثل  االسرتاتيجية  إرسائيل  مشكلة  أن  التقرير  واعترب 
الدولتني،  حل  من  التنصل  خالل  من  الفلسطيني  اإلرسائييل  للرصاع  السيايس 
والسعي إىل "كسب الوقت" وتأجيل القرارات اإلسرتاتيجية يف الشأن الفلسطيني.

وأضاف أن هذا الواقع "يعني انزالقا بطيئا وغري محسوس تقريبا إىل واقع دولة 
الفكرة الصهيونية والهدف  الفلسطينيني واإلرسائيليني( ما يهدد  واحدة"، )تضم 

الشامل لدولة يهودية ودميقراطية وآمنة".

وترفض إرسائيل "حل الدولة الواحدة ثنائية القومية" وتعتربه خطرا اسرتاتيجيا 
يهدد وجودها، نتيجة التفوق الدميوغرايف الفلسطيني.

الواحدة  الدولة  واقع  إىل  تقود  التي  الرئيسية  العوامل  أن  إىل  التقرير  ولفت 
تسوية  يف  كرشيك  الفلسطينية  السلطة  وإضعاف  السيايس،  األفق  غياب  هي 
مستقبلية، والبناء يف املستوطنات خارج الكتل االستيطانية ويف البؤر االستيطانية 

غري املعرتف بها.

اإلرسائييل  االقتصاد  يف  الفلسطينيني  اندماج  إىل  إضافة  العوامل،  تلك  إن  وقال 
عرب زيادة تصاريح العمل وتوظيفهم املبارش من قبل أرباب العمل اإلرسائيليني 

"تخلق ظروفا عىل األرض تجعل من الصعب الفصل بني السكان".

الغربية  للضفة  التورايت  )االسم  والسامرة  يهودا  يف  األمني  "الوضع  أن  وأضاف 
املحتلة( عىل وشك الغليان بسبب ضعف السلطة الفلسطينية وتوحد الفصائل 

والشبان ضدها".

ورغم تأكيدهم أن الوضع األمني يف الضفة الغربية ال يزال "تحت السيطرة يف 
الباحثون اإلرسائيليون:  استدرك  الفلسطينية"،  السلطة  األمني مع  التنسيق  ظل 
اإلحباط  أن  حني  يف  وظيفتها،  تختل  وقد  تضعف  الفلسطينية  السلطة  "لكن 
بفكرة  يتعلق  فيام  التفكري  يحفز  الشاب  الفلسطيني  الجيل  أوساط  يف  املتزايد 

الدولة الواحدة".

التي  متزايدة إلرسائيل  انتقادات  هناك  أن  الباحثون  كتب  الدويل  الصعيد  عىل 
تعمل بالفعل عىل إحباط تنفيذ حل "دولتني لشعبني".

وأكدوا أن "خطر اتخاذ إجراءات قانونية ضد إرسائيل وتعريفها عىل أنها "دولة 
فصل عنرصي، يتعاظم".

ويف مواجهة قطاع غزة، قال التقرير إن إرسائيل تواجه معضلة معقدة وطويلة 
األمد، ممثلة يف الحاجة إىل استجابة عاجلة للوضع اإلنساين يف املنطقة مع منع 
حركة  لدى  )األربعة(  واملفقودين  األرسى  عودة  نحو  والدفع  األمني،  التصعيد 

"حامس"، ويف الوقت نفسه منع ترسيخ حكم حامس وزيادة قوتها العسكرية.

ممارسة المستوطنني
 "إرهابا منظما"

أقر وزير اإلحتالل إرسائييل ، مبامرسة املستوطنني "إرهابا منظام" ضد الفلسطينيني 
بالضفة الغربية املحتلة.

جاء ذلك يف ترصيحات أدىل بها وزير األمن الداخيل عومر بارليف، لهيئة البث 
اإلرسائيلية )رسمية(، تعليقا عىل اعتداء مستوطنني ملثمني عىل نشطاء إرسائيليني 

وفلسطينيني جنوب مدينة نابلس بالضفة العريب.

و أُصيب 10 متضامنني، بينهم 4 إرسائيليني )بعضهم فوق الـ 70 عاما(، يف هجوم 
عنيف نفذه مستوطنون إرسائيليون بالهراوات والحجارة، بالقرب من بلدة بورين 

الفلسطينية، وأرضموا النار يف سيارة لهم.

وقال "بارليف" املنتمي لحزب العمل )وسط(: "هذا نشاط منظم لجامعة إرهابية 
جاءت لتؤذي مواطني الدولة الذين أتوا للتظاهر يف املكان".

يشار إىل أن الوزير بارليف سبق أن أعلن يف 27 ديسمرب/كانون األول املايض، أنه 
بات يخضع لحراسة مشددة عىل مدار 24 ساعة، بعد تلقيه تهديدات "ليس من 

عرب، بل من يهود".

جاء ذلك عىل خلفية استخدام بارليف مصطلح "عنف املستوطنني"؛ ما جعله يف 
مرمى نريان أحزاب اليمني يف االئتالف الحكومي واملعارضة عىل حد سواء.

ويف 12 ديسمرب، كتب "بارليف" مغردا: "التقيت اليوم مبساعدة وزير الخارجية 
األمرييك السيدة فيكتوريا نوالند، التي كانت مهتمة، ضمن أمور أخرى، بعنف 
املستوطنني وكيفية الحد من التوترات يف املنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية".

•األوضاع األمنية يف الضفة عىل وشك الغليان 

•العراق.. تفاقم الخالف حول منصب 
رئيس الجمهورية

تبادل الحزبان الحاكامن يف إقليم كردستان شاميل العراق، 
املرشحني لشغل  بينهام حول  الخالفات  بشأن  االتهامات 
منصب رئيس جمهورية العراق املقرر انتخابه يف الربملان 
بأغلبية الثلثني خالل مدة أقصاها 8 فرباير/شباط املقبل.

الجمهورية مبوجب عرف  ويشغل األكراد منصب رئيس 
بالنظام السابق عام  البالد منذ اإلطاحة  سيايس متبع يف 
2003، بينام يتوىل السنة رئاسة الربملان، والشيعة رئاسة 

الحكومة.
اإلقليم  يف  الحاكمني  الحزبني  بني  نشبت  الخالفات  لكن 
مسعود  بزعامة  الكردستاين"  الدميقراطي  "الحزب  وهام 
بارزاين وحزب "االتحاد الوطني الكردستاين" بزعامة بافل 

طالباين بشأن املرشحني لشغل املنصب.
الرئيس  برتشيح  الكردستاين"  الوطني  "االتحاد  ويتمسك 
الحايل برهم صالح وهو قيادي يف الحزب لشغل منصبه 
لوالية ثانية، إال أن "الدميقراطي الكردستاين" رفض ذلك 
وتقدم مبرشح عنه وهو هوشيار زيباري وزير الخارجية 

العراقي األسبق.
وتراشق الحزبان االتهامات بشأن عدم توصلهام إىل اتفاق 

حول مرشح واحد.
وقال "االتحاد الوطني الكردستاين"، يف بيان مساء األحد، 
إن "الحزب الدميقراطي الكردستاين ترصف بصورة فردية، 
وقدم مرشحا لرئاسة الجمهورية باالتفاق مع بعض القوى 

السياسية".
من  الجمهورية  رئيس  "منصب  أن  البيان  وأضاف 
متهام  عليه"،  يساوم  ولن  الوطني  االتحاد  استحقاق 

عن  بعيدا  املنصب  لخطف  "يسعى  بأنه  "الدميقراطي" 
التوافق بني األكراد".

االتحاد  ملرشح  الكامل  دعمه  "يقدم  أنه  الحزب  وأكد 
صالح  برهم  وهو  الجمهورية  رئيس  ملنصب  الوطني 

لشغل منصبه لوالية ثانية".
من جانبه، قال "الدميقراطي الكردستاين"، يف بيان اإلثنني، 
منصف  غري  الوطني  االتحاد  من  الصادر  "البيان  إن 

وتشويه للحقائق".
النتائج إىل توحيد صف  أنه سعى منذ إعالن  وأشار إىل 
تشتيته"،  الوطني حاول  "االتحاد  أن  إال  الكردية،  القوى 
لطرف  ملكا  "ليس  الجمهورية  رئيس  منصب  أن  معتربا 

أو شخص معني".
زال  ما  بأنه  الكردستاين  الوطني  "االتحاد  بدوره  واتهم 
مرصا عىل اختيار شخص خارج إطار التوافق بني القوى 

الكردية".
االنتخابات  يف  رابعا  الكردستاين"  "الدميقراطي  وحل 
املايض  األول  أكتوبر/ترشين  يف  جرت  التي  الربملانية 
بفوزه بـ31 مقعدا من أصل 329، خلف املتصدر "الكتلة 
مقعدا(،   37( "تقدم"  وتحالف  مقعدا(،   73( الصدرية 
وائتالف دولة القانون )33 مقعدا(، يف حني فاز "االتحاد 

الوطني" بـ17 مقعدا.
رئيس  منصب  الكردستاين"  الوطني  "االتحاد  وشغل 
يتوىل  بينام  السابق،  بالنظام  اإلطاحة  منذ  الجمهورية 
ورئيس  اإلقليم  رئيس  منصبي  الكردستاين"  "الدميقراطي 

حكومة اإلقليم، وذلك مبوجب اتفاق سيايس غري معلن.

•لبنان: هل يهدد قرار الحريري مصري 
االنتخابات ومصري "الحلفاء"؟  

بشأن  قراره  الحريري  سعد  الرئيس  اعلن 
خصوصا  وموقفه  املقبلة،  النيابية  االنتخابات 
بشكل  لها  املستقبل  تيار  خوض  عدم  لجهة 
التيار  ومسؤويل  لقادة  الحرية  ترك  او  رسمي 

ليرتشحوا بشكل منفرد.

اعالن الحريري قراره له تبعات سياسية جدية، 
اإلنتخابات  نتائج  عىل  التأثري  اولها  يكون  لن 
يكون  ولن  ايضا،  اصل حصولها  النيابية وعىل 
آخرها ارباك الساحة السياسية اللبنانية بشكل 
كامل خالل السنوات املقبلة يف ظل الحديث 

عن انكفاء سني كامل.

نتائج  الحالية  واالكرثية  الله  حزب  يحقق  قد 
تيار  انكفاء  نتيجة  االنتخابات  يف  ايجابية 
املستقبل، اذ ستعزز القوى السياسية املتحالفة 
من  بالرغم  لكن  النيايب،  متثيلها  الحزب  مع 
ابتعاد  املربكني من  اكرث  الحزب  ذلك سيكون 

الحريري وتياره عن املشهد.

التعامل مع ساحة  الله من  يتمكن حزب  لن 
املؤسسات،  يف  فعيل  بشكل  ممثلة  غري  سنية 
يف  ستنفجر  االزمة  ان  يعني  االمر  ان  اذ 
للوصول  امكانية  اي  يعطل  ما  وحده،  وجهه 

هكذا  الن  لبنان  يف  وكربى  شاملة  تسوية  اىل 
تسويات تحتاج إىل الجناح السني واال ستكون 

انقالبا باملفهوم اللبناين للكلمة.

خسائر حزب الله ليست اكرب من خسائر بعض 
التقدمي  الحزب  وتحديدا  التقليدية  االحزاب 
الحزبان  سيخرس  اذ  امل،  وحركة  االشرتايك 
الدولة وهذا سيعني ان  رشيكهام االسايس يف 
تحالف  لصالح  ستكون  السياسية  التوازنات 
حزب الله والتيار الوطني الحر، اقله من وجهة 

نظرهام. 

التقدمي  الحزب  رئيس  استكمل  هنا  من 
لحث  الجدية  مساعيه  وليد جنبالط  االشرتايك 
الحريري عىل عدم االنسحاب نهائيا من املشهد 
االنتخايب، كام ان االتصاالت بقيت جارية مع 
مساء  من  متأخرة  ساعات  الوسط حتى  بيت 

االمس من دون ان تؤدي اىل نتيجة فعلية.

االنتخابات  وتياره  الحريري  خوض  عدم  و 
سيفتح الباب امام تأجيلها، اذ ان قوى اخرى 
قد تبدأ تباعا االنسحاب من املشهد االنتخايب 
االستحقاق  سيهدد  ما  الحريري  مع  تضامنا 

املقبل برمته.
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

أنها شهوة  يبدو  العريب،  عاملنا  االنقالبات يف  1. شهوة 
جامحة، ال تقترص عىل قطر وال عىل عرص. بدأت هذه 
انقلب  حني  سورية،  يف   1949 سنة  عرصنا  يف  الشهوة 
الزعيم،  )جرنال( حسني  الزعيم  السوري  الجيش  قائد 
عىل الرئيس الرشعي شكري القوتيل فأودعه يف السجن 
وحل  الوزارة  وأقال  العظم،  خالد  وزرائه  رئيس  مع 
املجلس النيايب ودعا أسعد طلس ليجعله رئيساً للوزارة، 

فاعتذر وقال له: لقد فتحت باباً لن يغلق.

قاده  الزعيم  عىل  انقالب  حدث  أشهر،  ثالثة  بعد   .2
سامي الحناوي، وقبل نهاية العام حدث انقالب ثالث 
قاده أديب الشيشكيل، ثم توالت االنقالبات بعد ذلك، 
أطاح  أن  تلبث  مل  وسورية  مرص  بني  وحدة  فحصلت 
بها انقالب االنفصال، ثم حدث عىل االنفصال انقالب 
ورثه حزب البعث االشرتايك، ثم انقالب للقيادة القطرية 
للحزب عىل القيادة القومية، وأخرياً انقالب حافظ األسد 
الذي ورث الحكم وورثه بعد ما فشلت كل املحاوالت 

االنقالبية عليه.

يف  عسكرية  انقالبات  الزعيم  انقالب  بعد  حصلت   .3
يزال  ال  حيث  والسودان  وليبيا  واليمن  والعراق  مرص 
الرصاع مستمراً بني الشعب والعسكر. كانت االنقالبات 
عسكرية عىل املدنيني، ومل نشهد غري انقالبني مختلفني، 
عىل  الذهب  سوار  الرحمن  عبد  انقلب  يوم  أحدهام 
النمريي ثم استقال ورد الحكم للمدنيني، واآلخر نشهده 
نظام دميقراطي،  منتخب يف  رئيس  يقوم  اليوم، حيث 
فيعطل  معاشية،  أزمة  خالل  شعبوية  موجة  بركوب 
إىل  ويدعو  الوزارة،  ويقيل  املنتخب  الشعب  مجلس 
االنقالبات  يف  يحصل  كام  متاماً  جديد،  دستور  وضع 
العسكرية يف ظاهرة جديدة ميكن أن نطلق عليها صفة 

االنقالب املدين.

4. رشدي الكيخيا رئيس حزب الشعب يف سورية، يوم 
انقالب حسني الزعيم، ذكر عنه أنه قال: إذا استرشى 
داء االنقالب يف سورية فسوف تعيش خمسني سنة عىل 
إحدى  بعد  سورية  هي  وها  عليه،  تقيض  حتى  األقل 
وخمسني سنة من حكم األسد الوالد واألسد الولد، ما 
تزال عاجزة عن القضاء عىل انقالب قىض عىل السوريني 
باملوت والترشيد والدمار، يبدو أنه مستمر يف وجوده، 

فقد نال القبول من جميع األطراف.

5. ليت العسكريني واملدنيني يعلمون أن الحكم أمانة، 
الله  وأنه يوم القيامة خزي وندامة ملن ال يراعي حق 
تعاىل وحقوق العباد. وأن الرصاع عىل الحكم سبب يف 
الله محمد  فناء املتصارعني ويف فناء األمة. قال رسول 
)ص(: )هالك أمتي بأيدي غلمة )جمع غالم( من قريش 
يف إشارة إىل ما جرى بعده من رصاع بني أهل البيت 
تنازعوا  الله تعاىل: )وال  العباس. قال  أمية وبني  وبني 
فتفشلوا وتذهب ريحكم( صدق الله العظيم. وليعلم 
النار  وأن  مستبدة  شهوة  الرئاسة  شهوة  أن  الجميع 

حفت بالشهوات.

االنقالب
 المدني  

2021 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

تيدروس  العاملية  الصحة  منظمة  عام  مدير  أعلن 
املمكن  من  أن  االثنني  اليوم  غيربييسوس  أدهانوم 
هذا  كورونا  جائحة  من  الحاّدة  للمرحلة  حّد  وضع 
تتسبب  بالفريوس  اإلصابة  كانت  وإن  حتى  العام، 

بوفاة شخص كّل 12 ثانية يف العامل.

وقال تيدروس أدهانوم غيربييسوس: "ميكننا وضع حّد 
للمرحلة الحاّدة من الجائحة هذا العام، ميكننا إنهاء 

كوفيد19-، بصفته حالة طوارئ صحية عاملية".

املتحور  أن  نفرتض  أن  "خطورة  من  حّذر  لكّنه 
الجائحة  أن  أو  األخري  املتحورة  سيكون  أوميكرون 
انتهت"، ألن الظروف "مثالية" حالياً يف العامل لظهور 
متحورات جديدة من الفريوس، مبا يف ذلك متحورات 

رسيعة االنتشار وأكرث رضراً.

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  أعامل  افتتاح  يف  وأضاف، 
الصحة العاملية يف جنيف، أن من أجل إنهاء املرحلة 

الجائحة، ال يجب أن تقف الدول  الحادة من تفيش 
مكتوفة األيدي بل عليها محاربة الالمساواة يف توزيع 
اللقاحات ومراقبة انتشار الفريوس ومتحّوراته واتّخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتقييد انتشاره.

وطالب مدير منظمة الصحة العاملية الدول األعضاء 
الدول  يف  اللقاحات  توزيع  يف  باإلرساع  أسابيع  منذ 
هدف  إىل  الوصول  بهدف  املنخفض  الدخل  ذات 
منتصف  بحلول  دولة  كّل  سكان  من   70% تطعيم 

العام 2022.

يف  األعضاء  دولة  الـ194  من  دولة   97 نحو  وفشلت 
منظمة الصحة العاملية يف تحقيق تغطية يف التطعيم 
بحسب  عام 2021،  بنهاية  من سكانها  تشمل 40% 

منظمة الصحة العاملية.

بوفاة  املايض  األسبوع  بكورونا  اإلصابة  وتسببت 
إصابة   100 وُسّجلت  العامل،  يف  ثانية   12 كّل  شخص 

بكوفيد19- كّل ثالث ثوان، بحسب تيدروس.

وارتفع عدد اإلصابات بكورونا بشكل أرسع يف العامل 
منذ ظهور املتحور "املُقلق" أوميكرون، بحيث ُسّجلت 

أكرث من 80 مليون إصابة مذاك الحني.

اآلن،  "حتى  أنه  العاملية  الصحة  منظمة  مدير  وأكّد 
بكوفيد19-  الجديدة  اإلصابات  طفرة  تعقب  مل 
يف  تزداد  األخرية  هذه  أن  لو  حتى  بالوفيات،  طفرة 
كّل املناطق، خصوصاً يف افريقيا وهي املنطقة األقّل 

وصوالً إىل اللقاحات".

املدى  يف  كورونا  مع  سنعيش  أننا  "صحيح  وتابع: 
يجب  له..  املجال  نفسح  أال  يجب  لكن  املنظور.. 
ألف   50 نحو  بأن  نقبل  أن  علينا  أن  ذلك  يعني  أال 
شخص ميوتون كل أسبوع بسبب مرض ميكننا تجّنبه 

ومعالجته".

تقرير حقوقي يرصد أبرز انتهاكات 
حقوق اإلنسان يف سوريا يف عام 2021

اإلنسان"  السورية لحقوق  "الشبكة  وثقت 
املايض  العام  سوريا  يف  مدنياً   1271 مقتل 
ضحايا  و104  طفالً،   299 بينهم   ،2021
اعتقال/  حالة  و2218  التعذيب،  بسبب 
احتجاز تعسفي، إضافة إىل قرابة 86 ألف 

مرشد قرسياً.

نوي الحادي   وقالت الشبكة يف تقريرها السَّ
الدولة  "انهيار  عنوان  حمل  الذي  عرش 
وتفتيت املجتمع"، إن الشعب السوري يف 
النتهاكات  يتعرض  زال  ما  املناطق  جميع 
تعترب يف كثري منها األسوأ يف العامل، كام أن 
أثر االنتهاكات ال يقاس مجرداً يف هذا العام 
مبعزل عن تراكم فظيع لعرش سنوات ماضية 

استمرت فيها عمليات ارتكاب االنتهاكات.

أصبحت  السورية  الدولة  أن  التقرير  وأكد 
مرسحاً لتبادل النزاعات الدولية، ولتجريب 
امليليشيات  وتجنيد  ولتأسيس  األسلحة، 
إىل  الجغرافية  رقعتها  وتفككت  واملرتزقة، 
خمسة مناطق لقوى مسيطرة، وهي عبارة 
دون  بينها،  فيام  متصارعة  دويالت  عن 
احرتام لقانون الحرب، كام أنها، ويف الوقت 
دفع  مام  ساكنيها؛  حقوق  تحرتم  ال  نفسه 
الغالبية من الشعب السوري نحو الترشيد 
والفساد  القمع  وتسبَّب  اللجوء،  وطلب 
وتدمري  سوري  مواطن  مليون   13 وترشيد 
يف  املباين،  وماليني  الحيوية،  املنشآت  آالف 
السوريون  وفقَد  شامل،  اقتصادي  انهيار 
وأصبحوا  املبادرة،  عىل  القدرة  عام  بشكل 
يف حالة من انعدام الوزن، ومل يعد باإلمكان 

سوى إبداء بعض ردات الفعل.

وشدد التقرير عىل أن املتسبب األسايس يف 
كل ما وصلت إليه البالد والشعب من هذا 
الذي  السوري،  النظام  الشامل هو  االنهيار 
انتخابات  يف  محقة  شعبية  مطالب  رفض 
العائلية  األقلية  حكم  تنهي  دميقراطية 
وقابل  األمنية،  األجهزة  وتغول  الحاكمة، 
تلك املطالب الحقوقية الجوهرية بالحديد 
األمنية  األجهزة  والء  إىل  مستنداً  والنار 
املطلق، وإىل حلفاء دكتاتوريني، وكذلك إىل 
خدمات وظيفية قدمها ملختلف دول العامل 
وبناًء  سوريا،  وحرية  كرامة  حساب  عىل 
عىل كل ذلك، مارس أفظع أنواع االنتهاكات 
إىل  منها  الكثري  وصل  محدود،  غري  بشكل 
جرائم ضد اإلنسانية، كام أثبتت ذلك قبل 
أيام محكمة كوبلنز يف الحكم الصادر عنها.

بينهم 299  توثيق مقتل 1271 مدنياً  وتم 
النزاع  أطراف  يد  عىل  سيدة  و134  طفالً 
منهم  قتل  سوريا،  يف  املسيطرة  والقوى 
النظام السوري 261 مدنياً بينهم 68 طفالً، 
و32 سيدة، وارتكب 5 مجازر. فيام قتلت 
و7  طفالً،   32 بينهم   65 الروسية  القوات 
تنظيم  وقتل  مجازر.   4 وارتكبت  سيدة، 
بينهم 2 طفالً، فيام قتلت  داعش 7 مدنياً 
طفالً.   5 بينهم   17 الشام  تحرير  هيئة 
بينهم  مدنياً،   24 مقتل  التقرير  ل  وسجَّ
فصائل  جميع  يد  عىل  سيدة  و2  طفالً،   3
و75  الوطني،  الجيش  املسلحة/  املعارضة 
قوات  يد  عىل  سيدة  و2  طفالً،   11 بينهم 
الكردية.  القيادة  ذات  الدميقراطية  سوريا 
قوات  يد  عىل  مدنياً   2 مقتل  وثق  كام 
ل التقرير مقتل 820  التحالف الدويل. وسجَّ
مدنياً بينهم 178 طفالً، و91 سيدة عىل يد 

جهات أخرى.

 وبحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حاالت 
االعتقال/ االحتجاز التَّعسفي يف عام 2021 
قرابة 2218 حالة بينها 85 طفالً و77 سيدة 
)أنثى بالغة(، بينها 1032 بينهم 19 طفالً، 
النظام السوري،  و23 سيدة عىل يد قوات 
بينهم  الشام  تحرير  هيئة  يد  عىل  و121 
بينهم 6 طفالً، و47 سيدة  1 طفالً. و420 
املسلحة/  املعارضة  فصائل  جميع  يد  عىل 
الجيش الوطني، و645 بينهم 59 طفالً، و7 

سيدة عىل يد قوات سوريا الدميقراطية.

 104 عن  يقل  ال  ما  أنَّ  التَّقرير  يف  وجاء 
عام  يف  التَّعذيب  بسبب  قتلوا  أشخاص 
 78 التايل:  النحو  عىل  يتوزعون   ،2021
عىل  و15  السوري،  النظام  قوات  يد  عىل 

جميع  و5  الدميقراطية،  سوريا  قوات  يد 
فصائل املعارضة املسلحة/ الجيش الوطني، 
و4 هيئة تحرير الشام، و2 عىل يد جهات 

أخرى.

التي  االنتهاكات  أبرز  عىل  التقرير  وركَّز 
واإلعالمية،  الطبية  الكوادر  ضدَّ  وقعت 
حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا 
من الكوادر الطبية بلغت 7، بينهم 1 عىل 
يد قوات النظام السوري، و6 عىل يد جهات 
الكوادر  من   1 مقتل  ل  سجَّ فيام  أخرى. 

اإلعالمية عىل يد القوات الروسية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما ال يقل عن 113 حادثة 
ارتكبتها  مدنيَّة  حيويَّة  مراكز  عىل  اعتداء 
سوريا  يف  املسيطرة  والقوى  النزاع  أطراف 
يف عام 2021، من بينها 52 عىل يد قوات 
القوات  يد  عىل  و14  السوري،  النظام 
الروسية، كام ذكر أن كالً من هيئة تحرير 
الشام واملعارضة املسلحة/ الجيش الوطني 
ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيام ارتكبت 
قوات سوريا الدميقراطية 11 حادثة، وسّجل 
التقرير 34 حادثة اعتداء عىل مراكز حيوية 

مدنية عىل يد جهات أخرى.

واحداً  هجوماً   2021 عام  يف  التقرير  وثَّق 
ذته القوات الروسية يف  بذخائر عنقودية نفَّ

محافظة حلب.

وقال بأن قرابة 86 ألف شخص قد تعرَّضوا 
نتيجة   ،2021 عام  يف  القرسي  للتَّرشيد 
الحلف  قوات  شنتها  عسكرية  عمليات 
السوري الرويس عىل شامل سوريا وجنوبها.

كورونا نهايته ممكنة بـ2022
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $45
•  Sticker labels: 5000 starting $380
•  Pull Up Banners: 1 for $129
•  T-shirts: 12 for $180
•  Post Cards: 1500 for $75
•  Large 13' Flag with stand: $245
& more...

We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

تصاميم مميزة وعصرية
أي تصميم مقابل ٥٠$ فقط 

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور
توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية  و المناطق

Unique & Modern DESIGN
    Any Design (logo, flyers..) starting $50

12
 for 

$180

1000 
for 
$45

6 for 
$120

1000
for 

$180


