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كندا الشمالية  !
صودف وجودي خارج البالد و كنت أرى  كيف 
أن بلدان كربى بدأت تتعايش مع الوباء  عندما 
قام  و  الكندي  الربملان  مبنى  املتظاهرون  حاصر 
البعض اآلخر بإغالق جسر ويندسور ديرتويت 
يقوم  أن  إىل  أدى  ما  أخرى  حدودية  معابر  و 
بسبب  كندا  تاريخ  يف  مرة  ألول  الطوارئ  حالة  بإعالن  الوزراء  رئيس 

سياسة إلزامية التلقيح !

يف  نفسه  الوزراء   لرئيس  ووفقا   ( األزمة  بداية  منذ  توقعنا  كما  طبعا  و 
ستقسم  التلقيح  إلزامية  سياسة  خباصة  و  الوقائية  التدابري  فإن   ) وقتها 
بكافة  يتمتع  مواطن  هناك  أن  رأينا  حتى  معارض  و  مؤيد  بني  اجملتمع 
حقوق املواطنة و آخر سلبت منه حقوقه الدستورية  حتى وصل األمر إىل 

جتميد أرصدته البنكية !!!

بداية  عند  التصرفات  هذه  مثل  يربر  كورونا  وباء  من  اخلوف  كان  إن   
الوباء فال مربر على اإلطالق هلذه التدابري يف وقت رفعت فيه أهم الدول 

األوروبية و العاملية مجيع اإلجراءات حبسب منظمة  حقوقية كندية .

يقول البعض بأن املتظاهرين يتبعون لليمني املتطرف ، نعم رأينا بعضهم 
عن  صدرت  اليت  التخريب  أعمال  ندين  كذلك  و  نرفضها  شعارات  يرفع 
الكثري  األساليب  من  لديها  كندا  مثل  عظمة  دولة  لكن   ... هؤالء  بعض 
الطوارئ  حالة  إعالن  إىل  احلاجة  دون  املتطرفني  هؤالء  مع  للتعامل 
مسلحني  هناك  كأن  و  القمعية  األنظمة  غرار  على  كندا  مستوى  على 
و  املتظاهرين  بني  دائرة  شوارع  حرب  هناك  كأن  أو  الربملان  حياصرون 

رجال الشرطة !

تعودنا على الكثري من احلرية يف هذا البلد فكان املالذ األمن لعائلتنا اهلاربة 
من جحيم أوطان ُحكمت باحلديد و النار و شعرنا يف هذا البلد بإنسانيتنا 
الدستورية  حقوقنا  من  الكثري  فقدنا  وبسببه  الوباء  جاء  حتى  أخرى  مرة 
والنريد لبلدنا أن يتحول من بلد احلريات إىل بلد اإلضطهاد و نريد كندا 

كما يصفها النشيد الوطين بـ )البلد الشمال احلقيقي القوي و احلر (
 ال بـ كندا الشمالية .

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
for a daily news update 
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أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو توقيف 
العمل بقانون تدابري الطوارئ بعد تسعة أيام عىل بدء 

تطبيقه.

الحكومة  ستضع  وبالتايل  طارئاً،  الوضع  يعد  ’’مل 
الفدرالية حداً الستخدام قانون تدابري الطوارئ‘‘، قال 
الفدرالية  العاصمة  ترودو يف مؤمتر صحفي عقده يف 

أوتاوا.

وكان ترودو قد استدعى قانون تدابري الطوارئ يف 14 
تغلق  كانت  التي  االحتجاجات  إلنهاء  )فرباير(  شباط 
حدودية  ومعابَر  أوتاوا  الفدرالية  العاصمة  وسط 

رئيسية يف أنحاء عدة من البالد.

وكانت تلك املرة األوىل التي تلجأ فيها كندا الستخدام 
هذا القانون الذي صدر عام 1988 ليحّل مكان قانون 
والرضوري  املسؤول  اليشء  ذلك  “كان  الحرب,  تدابري 
الذي ينبغي القيام به”، أكّد ترودو يف مؤمتره الصحفي 
كان  الطوارئ  تدابري  قانون  استخدام  أّن  اليوم، مكّرراً 

’’متناسباً ومسؤوالً ومحدوداً يف الزمن‘‘.

جاهزة  ستكون  مؤسساتنا  أّن  نضمن  أن  ’’علينا 
أضاف  مامثلة،  مواقف  مع  للتعامل  املستقبل‘‘  يف 
الرشطة  استجابة  إىل  مشرياً  الكندية  الحكومة  رئيس 
واملعلومات  االجتامعي  التواصل  وسائل  واستخدام 

املضللة والتدخل األجنبي كعنارص يتعّي النظر فيها.

ورفض ترودو أن يقول بشكل مبارش ما إذا كان يفتح 
الباب أمام استدعاء قانون تدابري الطوارئ مجدداً.

’’نعلم أنّه ستظّل هناك تهديدات لكندا ولدميقراطيتنا 
حكومة  رئيس  أضاف  أجمع‘‘،  العامل  ولدميقراطيات 

استخدام  يف  نرتّدد  أن  ميكننا  ’’وال  الليربالية،  األقلية 
املواطني  أمن  عىل  للحفاظ  الرضورية  األدوات 

وسالمتهم‘‘.
تدابري  بقانون  العمل  توقيف  ترودو  إعالن  ومع 
الطوارئ لن يصّوت مجلس الشيوخ عىل اقرتاح بوضع 

حّد الستخدام القانون.

أّول  مساء  تبّنى  قد  الكندي  العموم  مجلس  وكان 
دعمه،  إذ  القانون،  عىل  باملصادقة  اقرتاحاً  أمس  من 
ترودو،  بقيادة  الكندي  الليربايل  الحزب  إىل  باإلضافة 
بقيادة  التوجه،  اليساري  الجديد،  الدميقراطي  الحزُب 
املحافظي  حزب  عارضه  فيام  سينغ،  جاغميت 
الكندي الذي يشكل املعارضة الرسمية وحزُب الكتلة 

الكيبيكية، ثاين أحزاب املعارضة.

التي  الطوارئ  حالة  إنهاء  عن  أونتاريو  أعلنت  كام 
وضعتها للمساعدة يف إنهاء احتجاجات قافلة سائقي 

الشاحنات.

حكومة  رئيس  باسم  املتحدثة  ييليش،  إيفانا  وقالت 
الحكومة  مع  بالتوافق   : اليوم  فورد  دوج  أونتاريو 

الفيدرالية، ستنهي أونتاريو إعالن حالة الطوارئ”.

ترودو يوقف العمل بقانون الطوارئ

تستمر معاناة املستأجرين خاصة مع تزايد بدل 
يف  بالذات  و  الوطني  املستوى  عىل  اإليجارات 

املدن الكبرية كفانكوفر وتورنتو.

السنوي  اإليجار  سوق  تقرير  نتائج  تظهر  و 
الصادر عن رشكة كندا للرهن العقاري واإلسكان 
)CMHC( أن متوسط إيجار منزل من غرفتي 
اإلسكان  وكالة  درستها  منطقة   37 يف  نوم 
الفيدرالية قد ارتفع إىل 1167 دوالًرا عام 2021 
، بزيادة قدرها 3 يف املائة من 1128 دوالًرا يف 

عام 2020 و 1080 دوالًرا يف عام 2019.

 CMHC و عزا بوب دوجان كبري االقتصاديي يف
العرض  توازن  عدم  إىل  اإليجار  بدل  يف  الزيادة 
أيًضا بسبب  تأثرت  الزيادة  إن  ، وقال  والطلب 

.COVID-19 جائحة

الكربى سجلتا أعىل  وقال إن فانكوفر و تورنتو 
معدل لبدل إيجار شهري لشقة من غرفتي نوم 
بنسبة  فانكوفر  يف  اإليجار  معدل  ارتفع  حيث 
ارتفع معدل  بينام   ، املائة 1824 دوالًرا  2.4 يف 
 1666 املائة  يف   1.5 بنسبة   GTA يف  اإليجار 

دوالًرا.

سنوي  لتقرير  ووفقا  إسيكس  وندسور  يف  أما 
واإلسكان  العقاري  الرهن  مؤسسة  عن  صادر 

الكندية فقد إرتفع بدل اإليجار مرة أخرى.

املباين  اإليجار يف  بدل  زيادة  بلغ معدل    حيث 
شملها  التي  إسيكس  ور  س وند يف  السكنية 
االستطالع يف عامي 2021 و 2020 5.9 يف املائة.

وهذه هي السنة الثالثة عىل التوايل التي تجاوز 
يف  خمسة  السنوي  اإليجار  بدل  متوسط    فيها 

املائة.

بدل  يف  كبري  إرتفاع  “حدث  التقرير:  يف  جاء  و 
اإليجار  بدل  تجميد  من  الرغم  عىل  اإليجارات 
يف أونتاريو يف عام 2021 والذي تم تطبيقه عىل 
معظم )٪83 (الوحدات التي مل يتم تسليمها إىل 

مستأجر جديد”.

الشقة  أجار  متوسط    إن   ”: التقرير  أكمل  و 
املكونة من غرفتي نوم سجل قرابة 1200 دوالر 

شهريًا يف عام 2021.

هذا و بلغ معدل الشواغر يف وندسور إسيكس 
لعام 2021 ، 3.5 يف املائة ، ولذي يعد انخفاض 

طفيف عن 3.6 يف املائة يف عام 2020.

اإليجارات  عىل  الطلب  زيادة  إن  التقرير  وقال 
ترافق مع الظروف االقتصادية باإلضافة تسجيل 
نسبة أقل من رشاء املنازل بي املستأجرين وأيضا 
إزداد عدد املستأجرين بي الطالب و املهاجرين 

ال حاجة بعد اآلن لسياسة التطعيم اإللزامي 
بحسب كبير أطباء أونتاريوا !

التطعيم  سياسات  إنهاء  أونتاريو  أطباء  كبري  أعلن 
اإللزامي يف أماكن العمل بحلول أوائل الشهر املقبل 
و يرتافق ذلك عندما يتم رفع قواعد إثبات التطعيم 
واألماكن  العمل  أماكن  يف   ) اللقاح  سفر  جواز   (

الداخلية األخرى.

مور  کیران  أونتاريو،  مقاطعة  أطباء  كبري  قال  و 
أمس إن أسوأ حاالت عدوی كورونا التي تسيب بها 

أوميكرون قد أصبحت من املاضی.

وأضاف مور: لقد وصلنا إىل الذروة منذ عدة أسابيع 
ويرتبط ذلك بحاالت كورونا يف املستشفيات والتي 
يناير،  شهر  من  التالت  األسبوع  يف  ذروتها  بلغت 

وقد بدأت يف االنخفاض منذ ذلك الحي.

يتعلق  قائم  خطر  هناك  أن  مور  يعتقد  يزال  وال 
باإلصاية بكورونا، وهذا هو السبب يف أن التدابري 
ال  العامة  األماكن  يف  الكاممة  ارتداء  مثل  الصحية 
تزال سارية، ومع ذلك، قال إنه وفريقه سيواصلون 
الوبائية لتحديد متى ميكن رفع  مراقية املنحنيات 

هذا التفويض.

إن  مور  قال  اللقاح،  سفر  بجوازات  يتعلق  وفيام 
قرار  يدعم  العلم  وإن  تحقق،  قد  منها  الهدف 
 1 يف  التطعيم  إثبات  متطليات  بإنهاء  الحكومة 

مارس يف جميع األنشطة التجارية غري األساسية.

كام ذکر: سیاسات التطعيم يف الكليات والجامعات، 
وكذلك داخل نظام الرعاية الصحية يف املقاطعة مل 

تعد رضورية، وأن إزالتها يجب أن تتاميش مع رفع 
التفويض عىل مستوى البالد.

الذي خقفت  اليوم  نفس  مور يف  تعلیقات  وتأتی 
فيه أونتاريو قيود الصحة العامة مام سمح للرشكات 
التي تتطلب إثبات للتطعيم، مثل املطاعم وصاالت 
حدود  بإلغاء  السينام،  ودور  الرياضية  األلعاب 

السعة.

يف  كورونا  حاالت  معدالت  سجلت  حاليا، 
عند  يناير   4 منذ  لها  مستوى  أدين  املستشفيات 

1342 حالة.

يود  ال  مور  فإن  املقاطعة،  الوضع يف  تحسن  ومع 
فرض أي قيود جديدة عىل الصحة العامة يف حال 
سيتم  األمر  لزم  وإذا  لكورونا،  جديد  متغري  ظهور 
الخرية  إىل  مشريا   ،PCR اختبارات  إجراء  توسيع 
التحتية  والينية  العامة  الصحة  مجال  يف  العالية 

للنظام الصحي املوجودة اآلن.

قناع  ارتداء  أّن  اليس  الدكتور  يعتقد  ذلك،  ومع 
األماكن  يف  إلزامياً  يبقى  أن  يجب  الواقي  الوجه 
املحددة له حتى الصيف املقبل عىل أقرب تقدير.

من   BA.2 الفرعية  الساللة  بانتشار  ويستشهد 
قابلية  أكرث  تبدو  والتي  أونتاريو،  يف  أوميكرون 

لالنتقال من ساللة أوميكرون األصلية.

إرتفاع بدل اإليجار في كندا 
فماذا عن وندسور ؟
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دعا مندوب فلسطي لدى األمم املتحدة، رياض منصور، األربعاء، إىل الضغط عىل 
إرسائيل إلنهاء نظام "الفصل العنرصي" ضد الفلسطينيي يف أرضهم املحتلة، مرتديا 

كاممة مكتوب عليها عبارة تدعم دعوته.

جاء ذلك يف كلمة ملنصور أمام جلسة دورية ملجلس األمن الدويل حول الحالة يف 
الرشق األوسط، مبا فيها القضية الفلسطينية.

الفصل  "إنهاء  باإلنجليزية  عليها  مكتوب  كاممة  الجلسة،  خالل  منصور،  وارتدى 
العنرصي"، يف إشارة لسياسات متييز عنرصي تنتهجها إرسائيل بحق الفلسطينيي.

وقال إن "إرسائيل تطبق قواني مختلفة عىل املستوطني وعىل الفلسطينيي الذين 
يعيشون تحت االحتالل، إلعطاء األفضلية ملن يتواجدون بشكل غري قانوين عىل 

أراضينا، بينام يتم التمييز ضد سكان هذه األرايض".

وأكد أن هذه السياسات مبثابة "توسع استيطاين ونظام فصل عنرصي".

وتابع: "بينام تتم محارصة الفلسطينيي أو إجبارهم عىل النزوح من أراض كانوا 
يقطنونها حتى العقود القريبة، يتم منح الرتاخيص للمستوطني".

نضاله  وسيواصل  صامدا  سيبقى  الفلسطيني  الشعب  "لكن  منصور:  واستدرك 
املرشوع من أجل حريته وكرامته، بغض النظر عام يفعله باقي العامل".

واستطرد: "تقف الشعوب يف جميع أنحاء العامل إىل جانبنا وأنتم هنا )ممثيل الدول 
إلرسائيل.  القانونية  غري  واإلجراءات  السياسات  تدينون  باملجلس(  األعضاء  الـ15 

لكن اإلدانات وحدها غري كافية لردعها".

الحامية  أقوالكم إىل أفعال، واتخاذ إجراءات لتوفري  الوقت لرتجمة  وتابع: "حان 
لشعبنا الذي طاملا عاىن. إجراءات تنهي هذا االحتالل غري الرشعي، وتنهي الفصل 

العنرصي".

ويف بداية الجلسة، أعرب املنسق األممي الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط، 
تور وينسالند، عن القلق بشأن "استمرار التدهور املزعزع لالستقرار يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة".

ولفت إىل "تواصل عنف املستوطني والتوسع االستيطاين اإلرسائييل غري املرشوع، 
ذلك  يف  مبا  الفلسطينيي(،  )لبيوت  واإلخالء  الهدم  عمليات  مع  جنب  إىل  جنبًا 

القدس وما حولها".

وحذر من أن "هكذا عوامل تعمل عىل زيادة التجزئة اإلقليمية للضفة الغربية، 
وتقويض السلطة الفلسطينية، و)تؤدي إىل( تآكل آفاق السالم".

التصعيد تضاعف النشغال العالم 
بأزمة أوكرانيا

قال السفري الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال، األربعاء، إن التصعيد اإلرسائييل 

بحق الفلسطينيي "تضاعف مع انشغال العامل باألزمة الروسية األوكرانية".

يف   الاليف،  عبدالله  الليبي،  الرئايس  املجلس  رئيس  نائب  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
العاصمة طرابلس، بحسب بيان للمجلس.

األرايض  يف  العام  "الوضع  عىل  الاليف  أطلع  رحال  إن  الرئايس  املجلس  وقال 
االحتالل  قوات  من  الفلسطيني  الشعب  يعانيه  الذي  والتصعيد  الفلسطينية، 

اإلرسائييل، الذي تضاعف مع انشغال العامل باألزمة الروسية األوكرانية".

العودة  وحق  الفلسطينية  للقضية  ليبيا  دعم  استمرار  أكد  "الاليف  بأن  وأفاد 
للفلسطينيي وإقامة دولتهم املستقلة وعاصمتها القدس، وأن الجالية الفلسطينية 

يف ليبيا تعيش مع أشقائهم الليبيي بكل احرتام وتقدير".

للقضية  الداعمة  ليبيا  مبواقف  البيان،  وفق  الفلسطيني،  السفري  أشاد  فيام 
الفلسطينية.

ومتنى "إجراء االنتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي لضامن استقرارها، حتى 
تتمكن من مامرسة دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربيا وإقليميا".

وجراء خالفات بي املؤسسات الرسمية الليبية تعذر إجراء انتخابات يف 24 ديسمرب/
كانون األول املايض، ومل يتحدد بعد تاريخ جديد النتخابات رئاسية وبرملانية يأمل 

الليبيون أن تساهم يف إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات يف بلدهم الغني بالنفط.

وزار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، طرابلس يف 14 فرباير/ شباط الجاري، 
والتقى نظريه الليبي عبد الحميد الدبيبة، ورئيس املجلس الرئايس محمد املنفي، 

ورئيس مجلس النواب بطربق )رشق( عقيلة صالح.

•فلسطني تدعو مجلس األمن إلنهاء "الفصل العنرصي"

•"الصدر" عن أزمة أوكرانيا وروسيا: 
لم نجن من الحروب إال الخراب

الصدر،  مقتدى  العراق،  يف  الصدري  التيار  زعيم  أعرب 
الحوار"  مبدأ  "تغليب  إىل  تطلعه  عن  األربعاء،  مساء 
بي روسيا أوكرانيا، مشددا عىل أن الحروب ليست حال 

للمشاكل وال تخلف سوى "الخراب".

تعترب  "روسيا  إن  بـ"تويرت"،  حسابه  عرب  الصدر،  وقال 
أوكرانيا مصدر قلق غريب ضد مصالحها وتعتقد يف نفس 
األوكرانية  السياسة  عىل  الكبري  األثر  ألمريكا  أن  الوقت 

وتعامالتها معها".

البلدين  بي  الحوار  مبدأ  تغليب  "رضورة  عىل  وشدد 
الجارين املسيحيي، فالحرب ال طائل منها عىل اإلطالق".

وتابع قائال: "فام كانت الحروب يوًما حاًل للمشاكل، بل 
هي زيادة يف كرثة املشاكل واألزمات، وخصوًصا ملثل هذه 

الحرب التي قد تجر العامل بأرسه لحرب ال هوادة فيها".

وأردف: "أقول هذا عن تجربة عراقية مريرة من الحروب، 
بل وتجربة عربية أو قل إسالمية حالية مليئة بالحروب 
والتشتت  والضعف  الخراب  إال  منها  نجن  مل  والدماء، 
العربية  بلداننا  التشدد واإلرهاب يف  يف خضم استفحال 

واإلسالمية".

الرئيس  إعالن  إثر  الروسية  األوكرانية  األزمة  واحتدمت 
الرويس، فالدميري بوتي، مساء اإلثني، اعرتاف بالده رسميا 

جارتها  عن  ولوغانسك  دونيتسك  منطقتي  باستقالل 
االنفصاليي  لسيطرة  خاضعتي  كانتا  واللتي  أوكرانيا، 

املوالي ملوسكو، ما أثار رفضا دوليا واسعا.

املتحدة  الواليات  مقدمتها  يف  غربية،  قوى  واعتربت 
األمريكية واالتحاد األورويب، أن اعرتاف موسكو باستقالل 
ضد  الروسية  للحرب  فعلية  "بداية  املنطقتي  هاتي 

أوكرانيا".

•ترسيم الحدود: التخاذ هذه الخطوة 
الصادمة

مرحلة  الجنوبية  البحرية  الحدود  ترسيم  عملية  دخلت 
»الالقرار«  نتيجة  والتعطيل،  التمييع  مسار  من  جديدة 
اللبناين عىل املستوى الرسمي األعىل، والذي عىل ما يبدو 
»مقايضة«  يف  البحر،  يف  اللبناين  السيادي  الحق  يعرض 
بيع ورشاء تبدأ برفع العقوبات عن املعاوني وال تنتهي 

باالحالم الرئاسية.

»التخيل  أن  الوطن«  لـ«نداء  ديبلومايس  مصدر  واكد 
اللبناين عن الخط 29 كمنطلق للتفاوض، وقبل الحصول 
عىل يشء حّس وعميل من الجانب االرسائييل، هو خطأ 
صارت  ولكن  املبادرة  أفضلية  لبنان  خّس  اسرتاتيجي 
القادة االنتحاريي«، قائالً: »مل أعهد  تحتاج اىل نوع من 
يف مسرييت الديبلوماسية ان دولة يف نزاع مع دولة عدوة 
التنازل عن حق  حول حدود بحرية او برية تذهب اىل 
مثبت بالقانون الدويل من دون مقابل، حتى بي الدول 
فيها  توضع  سيادية  قضية  حول  التفاوض  فإن  الصديقة 
ووطن  شعب  بحق  ترتبط  املسألة  ألن  جانباً،  الصداقة 

وليست ملكاً ألي مسؤول مهام عال شأنه«.

واوضح املصدر »ان مسحية حذف الرسالة اللبنانية التي 
بي  املنطقة  تجعل  التي  املتحدة  االمم  اىل  لبنان  ارسلها 
املوقع  عن  عليها  متنازع  منطقة   29 والخط   23 الخط 
الرسمي لقسم شؤون املحيطات وقانون البحار يف االمم 
التي  االرسائيلية  الرسالة  حذف  اعقبها  والتي  املتحدة، 
اعرتضت عىل فتح لبنان دورة الرتاخيص الثانية وعطلتها، 
تضييع  هدفها  جانبية  نزال  ساحة  بأنها  وصفها  ميكن 
ليست يف  اهميتها، ولكنها  أمور عىل  وااللهاء يف  الوقت 
االمريكية  الوساطة  عملية  مبواصلة  الجدية  أهمية  ذات 
للوصول اىل اتفاق عىل خط وسط بي الخط 23 والخط 

29 يحفظ حقوق لبنان«.

ورأى املصدر »ان ما نقل عن رئيس الجمهورية ميشال 
عون يف احدى الصحف اللبنانية حول تخلّيه عن الخط 
الخطأ  لتصحيح  املتكررة  الرغم من محاوالته  29، وعىل 
بالقول ان ال تفريط بحقوق وسيادة وثروة لبنان، جعلت 
االرسائييل يف موقع املبادر، بدليل ان حديث الرئيس عون 
االرسائيلية  االلكرتونية  واملواقع  الصحف  كل  ترجمته 
واعتمد وكأنه وثيقة رسمية وإقرار رسمي لبناين بالتخيل 
بالكامل من اي  عن الخط 29، اي تحرير حقل كاريش 
دون  من  فيه،  الكيل  باالستثامر  واملبارشة  نزاع  شبهة 
انتقلت  لبنان من االستثامر يف حقل قانا، وبالتايل  متّكن 
املفاوضات اىل مرحلة الدفاع عن الخط 23 الذي باالساس 
ليس صحيحاً وال مرتكز قانونياً له يعتّد به ويخّس لبنان 

جزًءاً من حقل قانا«.

تجرب  صادمة  خطوة  اىل  »بالذهاب  املصدر  ونصح 
الخطوة  وهذه  واقعي،  حل  اىل  الركون  عىل  االرسائييل 
ليست اقل من سحب املرسوم 6433 واالستناد اىل املادة 
الثالثة منه التي تجيز تعديله، بحيث يعّدل ليعتمد الخط 
29 حدوداً بحرية للبنان، وحينها فقط سيسارع االرسائييل 
اىل الطلب من االمرييك التحرك تحت عنوان االتفاق عىل 
عىل  الحفاظ  لبنان  يستطيع  فقط  وحينها  وسط،  خط 
من  النهج  بهذا  االستمرار  واال  وحقوقه،  وسيادته  ثروته 
املستشارين  من  مجموعة  فيه  تتحكم  الذي  التخبط 
سيؤدي  شخصية  لغايات  الرئاسية  املواقع  يف  واملوظفي 
اىل تضييع حق لبنان ومبارشة ارسائيل االستفادة القصوى 
من حقل كاريش ورمبا وصوالً اىل قانا، يف ظل تقنية الحفر 

العمودي واالفقي التي متتلكها«.
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

التالميذ  املعلم  املعلم وتالميذه، سأل  1- يف حديث مودة بي 
شهادة  عىل  حصوله  بعد  يكون  أن  أحدكم  يريد  ماذا  قائالً: 
الدراسة الثانوية؟ قال أحدهم: إنه يريد أن يكون طبيباً، وقال 
آخر إنه يريد أن يكون محامياً، وقال ثالث: إنه يريد أن يكون 
يف  ضابطاً  يكون  أن  منهم  الواحد  أراد  التالميذ  وأكرث  تاجراً، 
الجيش. ففاجأهم املعلم بخرب عن القائد األملاين )بسامرك( يوم 
انتصاره يف إحدى املعارك، جاءته وفود املهنئي يشكرونه، فقال 
لهم: ال تشكروين واشكروا معلم املدرسة. هكذا ألن املعلم هو 
الذي يريب الطبيب واملحامي والتاجر والضابط والصانع واملزارع، 

وكل فرد من أفراد املجتمع.

املسجد،  شيخ  هو  املعلم  فيه  كان  زمان  الناس  عىل  أىت   -2
الحرم،  بجانب  غرفة  التاء(  )بتشديد  الكتاب  هي  واملدرسة 
مفروشة بحصري من القش، يجلس عليها التالميذ، وأمامهم عىل 
الجدار لوحة سوداء، يكتب عليها الشيخ كلامت وعبارات مام 
يجب عىل الصغار أن يحفظوه. وكان الشيخ يعلمهم تالوة القرآن 
عليهم  ومييل  واألدب  الشعر  من  مقطوعات  ويقرئهم  الكريم، 
عبارات منها، ويختار لهم عبارات لتحسي الخط، ويعلمهم من 
الحساب عمليات الجمع والطرح والرضب والتقسيم. وكان لكل 
تلميذ كيس من القامش يعلقه عىل كتفه، يحتفظ فيه بجزء من 

املصحف الرشيف، ودفرت ورقي ولوح حجري وأقالم للكتابة.

دور  يف  مدارس  املعارف  وزارة  افتتحت  الحقة  مرحلة  يف   -3
للسكن، خصصت فيها لكل مجموعة من التالميذ غرفة، ولهم 
الدراسية. ويف  املواد  يعلم جميع  الصف(  )معلم  يدعى  معلم 
غرف  فيها  مدارس  ببناء  التعليم  وزارة  قامت  ثانية  مرحلة 
كانت  خاصة  مدراس  ويف  واملعلمي،  لإلدارة  وغرفة  للدراسة 
إليها  التالميذ  ينتقل  غرفة،  دراسية  مادة  لكل  تخصص  اإلدارة 
حسب الجدول الدرايس يعلمهم )معلم املادة(. وأخرياً أعادت 
الدراسية  املواد  لجميع  الواحد  املعلم  والتعليم  الرتبية  وزارة 
يف املرحلة االبتدائية )مريب الصف( باعتبار أن الرتبية يف هذه 
املرحلة أهم من التعليم وبقي معلم املادة يف املرحلة اإلعدادية 
والثانوية، وأضيف للمدرسة مع املعلمي متخصصون يف الطب 

واالجتامع والنشاطات الرياضية والفنية.

من  مرحلة  كل  يف  املجتمع  تطوير  إىل  الحاجة  تقوم  اليوم   -4
الدراسية. حدث  املناهج  التطوير  عنارص  وأول  الحياة،  مراحل 
الثالث إىل  العامل  البالد فانتقلت من مستوى  ذلك يف كثري من 
يف  املؤثرة  العنارص  هم  املعلمون  وكان  األول.  العامل  مستوى 
املعلمي  بتطوير  يهتم  أن  املجتمع  فكان عىل  التطوير،  عملية 
يأيت  الرجل  كان  وقدميا  واحرتامه.  تقديره  محل  يجعلهم  وأن 
اللحم  لك  وأدبه،  علمه  ولدي،  هذا  له:  فيقول  للمعلم  بولده 
بعيد،  من  قادماً  املعلم  يرون  حي  التالميذ  وكان  العظم،  ويل 
هيبة  من  فراراً  واملنعطفات  األزقة  يف  التواري  إىل  يسارعون 
قصيدة  ويف  واملحافل،  املجالس  يف  يَُقَدم  املعلم  وكان  املعلم، 
ألمري الشعراء أحمد شوقي، ورد قوله: قم للمعلم وفه التبجيال 
..... كاد املعلم أن يكون رسوال..... فهو الذي يبني الطباع قوميًة 
.....  وهو الذي يبني النفوس عدوال ..... أعلمت أرشف أو أجل 

من الذي ..... يبني وينشئ أنفساً وعقوال.

آذار)مارس(  شهر  من  األخري  الثلث  يف  خميس  يوم  أول   -5
الثاين  الخامس من شهر ترشين  العريب. واليوم  هو يوم املعلم 
)أكتوبر( هو يوم املعلم العاملي. فهل يكرم املعلمون يف يومهم؟، 
وكيف يكون ذلك؟ وهل يستمر تكرميهم خالل أيام السنة؟ هذا 
هو السؤال. والجواب يف قصيدة لنقيب املعلمي يف بلدنا، قوله:  
 ..... وثنايئ  وبهجتي  ..... كل حبي  إليكم  أهدي  األجيال  يابناة 
راقبوا الله يف الصغار وكونوا ..... مثالً للفضيلة السمحاء ..... ال 
تبالوا مبا يكون عليكم ..... من جحود ونكرة وجفاء ..... واصربوا 
إنهم يريدون منا ..... معجزات من سرية األنبياء ..... آفة العرص 

أننا يف حامنا ..... غيبتنا سحائب الغوغاء.

يوم
 المعلم

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

األزمة يف أوكرانيا
 وتداعياتها عىل الدول العربية 

األوسط  الرشق  منطقة  ظلت  عقود  طوال 
بي  واملصالح  النفوذ  عىل  تنافس  ساحة 
الواليات املتحدة وروسيا يف ساحات الرصاعات 

املختلفة.

واستمر ذلك حتى انتهاء والية الرئيس األمرييك 
مستويات  وتراجع  ترامب،  دونالد  السابق 
منذ  املنطقة  رصاعات  يف  األمرييك  االنخراط 
يناير/  البيت األبيض يف  بايدن إىل  وصول جو 
اسرتاتيجية  تبنيه  بعد   ،2021 الثاين  كانون 
أو  صينية  مخاطر  ملواجهة  آسيا  نحو  التوجه 

روسية محتملة يف تلك املنطقة.

مصادر  إىل  املتحدة  الواليات  حاجة  أن  كام 
والرشق  العريب  الخليج  منطقة  يف  الطاقة 
إضافة  األخرى،  تراجعت هي  عموما  األوسط 
حدة  بتخفيف  األمريكية  اإلدارة  سياسة  إىل 
الخالفات  عن  واالبتعاد  إيران،  مع  التوترات 

الخليجية اإليرانية.

بعض  تقديم  إىل  املتحدة  الواليات  تسعى  إذ 
االمتثال  إىل  بالعودة  إيران  لرتغيب  التنازالت 
لضامن   ،2015 لعام  النووي  امللف  التفاقية 

منع طهران من امتالك السالح النووي.

وشهدت العالقات األمريكية الخليجية توترات 
والحرب  اإلنسان،  حقوق  ملفات  خلفية  عىل 
توريد  عىل  إضافية  قيود  وفرض  اليمن،  يف 
ما  أخرى،  ومنع  والذخائر  األسلحة  من  أنواع 
ما  إىل حد  واإلمارات  تحديدا  السعودية  دفع 
بالتوجه نحو الصي وروسيا ملزيد من التعاون 

العسكري يف مجاالت شتى.

والعراق  ومرص  إيران  من  كل  اتجهت  كام 
االقتصادي  التعاون  تعزيز  إىل  أخرى  ودول 

والتبادل التجاري مع روسيا والصي.

يف  األمرييك  القرار  صنع  مراكز  بعض  وترى 
تطور العالقات األمنية واالقتصادية بي روسيا 
الرشق  دول  من  وعدد  جهة،  من  والصي 
األوسط من جهة أخرى، تحديا روسياً وصينيا 

ملصالح الواليات املتحدة يف املنطقة.

وخالل عقود تحملت الكثري من دول منطقة 
املصالح  عىل  التنافس  تبعات  األوسط  الرشق 
الواليات  بي  سيام  ال  الكربى،  الدول  بي 
السابق واالتحاد  السوفييتي  املتحدة واالتحاد 

الرويس الحايل.

الرصاع  توسع  مخاوف  باملنطقة  دول  وتعيش 
حرب  اندالع  واحتامالت  وأوكرانيا،  روسيا  بي 
بي الدولتي تؤدي إىل حالة من عدم االستقرار 
بالعامل، ويف منطقة الرشق األوسط إذا دخلت 

الواليات املتحدة طرفا فيها بشكل ما.

خاصة  باملنطقة،  أخرى  لدول  ميكن  حي  يف 
تجد  أن  والغاز،  للنفط  املصدرة  الخليجية 
مع  عالقاتها  لتحسي  فرصة  الحرب  تلك  يف 
تكون  أن  يف  ترغب  التي  املتحدة،  الواليات 
نقص  لتعويض  مستعدة  الدول  هذه  بعض 
األوروبية  الدول  إىل  الرويس  الغاز  إمدادات 
عقوبات  فرض  بايدن  إدارة  قررت  حال  يف 
عىل روسيا، أو وقف إمدادات الطاقة العاملية 

ألسباب تتعلق بالحرب املحتملة.

النفط  إمدادات  وقف  احتامالت  وتشكل 
والغاز إىل الدول األوروبية مصدر قلق لالتحاد 
األورويب والواليات املتحدة، التي تحاول اتخاذ 
إجراءات استباقية لتعزيز أمن الطاقة األورويب، 

إمدادات  يف  واسع  اضطراب  حدوث  ومنع 
العاملية،  السوق  يف  وأسعاره  والنفط  الغاز 
جراء العقوبات املحتملة التي ستفرضها إدارة 

بايدن.

الغاز  من رشاء  الدول  ستمنع  العقوبات  تلك 
والنفط الروسيي، أو أن تؤدي الحرب إىل منع 
تدفق الطاقة بسبب مخاطر النقل عرب األرايض 

األوكرانية أو عرب البحر األسود إىل أوروبا.

االتحاد  دول  أن  إىل  رسمية  تقديرات  وتشري 
األورويب تعتمد يف تلبية نحو 40 يف املئة من 
وأن  روسيا،  عىل  الطبيعي  الغاز  إىل  حاجتها 
إيجاد بدائل عن الغاز الرويس لن يكون باألمر 

اليسري.

بن  متيم  الشيخ  قطر  دولة  أمري  زيارة  وخالل 
الثاين  كانون  يناير/  نهاية  واشنطن  إىل  حمد 
دول  تزويد  خيارات  الجانبان  بحث  املايض، 
الطبيعي  الغاز  األورويب بشحنات من  االتحاد 
املسال القطري يف حال شنت روسيا حربا عىل 

أوكرانيا.

القطري  الغاز  تحويل  أن  يرون  مراقبون  لكْن 
مزيد  إىل  سيحتاج  األورويب  االتحاد  دول  إىل 
من الوقت، إضافة إىل أن قدرات قطر يف ظل 
التزاماتها تجاه الدول املستوردة للغاز يف آسيا 
وإفريقيا، ستظل بحدود تعويض جزيئ لحاجة 

تلك الدول من الغاز الرويس.

لكن ميكن لدول أخرى منتجة للغاز إىل جانب 
قطر، مثل الجزائر ومرص، أن تساهم يف تقليل 
اعتامد األوروبيي عىل الغاز الرويس وسد جزء 

من حاجتهم.

السعودية  مثل  للنفط  منتجة  دوال  أن  كام 
والعراق والكويت واإلمارات ميكنها املساهمة 
يف تقليل اعتامد األوروبيي عىل النفط الرويس.

وأبعد من الطاقة، ميكن ملنطقة الرشق األوسط 
ودول شامل إفريقيا أن تتأثر بتداعيات الحرب 
يف مجال تجارة املواد الزراعية وإنتاج الحبوب 

يف دول منطقة البحر األسود.

باإلضافة إىل تأثريات تدفق الالجئي من منطقة 
الحرب إىل دول االتحاد األورويب، وما ميكن أن 
املساعدات  برنامج  عىل  ضغوط  من  تشكله 
العاملي لالجئي الذي يستفيد منه الجئو دول 

الرشق األوسط وشامل إفريقيا.

وتعتمد دول عربية كثرية عىل استرياد القمح 
لسد  األوىل  بالدرجة  األوكراين  أو  الرويس 
حاجتها املحلية، مثل اليمن ولبنان وليبيا ومرص 
وتونس والجزائر، وهي يف عمومها دول تعاين 

شعوبها  معاناة  تزيد  قد  معيشية  أزمات  من 
جراء ارتفاعات محتملة يف أسعار القمح نتيجة 

قلة حجم املعروض يف السوق العاملية.

ومتثل صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا نحو 
األسواق  يف  املعروض  حجم  من  املئة  يف   30
العاملية، وكذلك ما يتعلق مبواد غذائية أساسية 

أخرى مثل الذرة والزيوت النباتية.

يف  للقمح  مصدر  أكرب  خامس  أوكرانيا  وتعد 
العامل.

عىل  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  وتعتمد 
استرياد القمح ومعظم املواد الغذائية األخرى 
مثل  دول  تعد  بينام  السكان،  حاجة  سد  يف 
إيران والجزائر من البلدان التي تحتل املراكز 
للقمح  املتقدمة كأكرب دول مستوردة  العرشة 

يف العامل.

من  املئة  يف   60 نحو  مرص  تستورد  حي  يف 
يف   30 وحوايل  روسيا  من  القمح  إىل  حاجتها 

املئة من أوكرانيا.

إىل  وليبيا  سوريا  يف  الرويس  التدخل  وأدى 
عربية  دول  وتخىش  فيهام،  الرصاع  تعقيد 
معنية باألزمتي أن تؤدي التوترات بي موسكو 
إىل  املتحدة  والواليات  األوروبية  والدول 
سياسيا  الرصاع  لحل  األممية  املساعي  تعطيل 

يف البلدين.

وتحاول معظم حكومات الدول العربية عدم 
اتخاذ أي مواقف سياسية من األزمة بي روسيا 
وأوكرانيا يف مسعى منها للحفاظ عىل عالقات 

متوازنة مع الدولتي.

واشنطن  بي  التوترات  استمرار  مع  لكن 
وموسكو حول األزمة األوكرانية قد تجد بعض 
اتخاذ موقف  أمام  نفسها  العربية  الحكومات 
سيايس لالختيار بي روسيا أو الواليات املتحدة 

واالتحاد األورويب.

والسعودية  سوريا  مثل  عربية  دوال  أن  إال 
ودول  وغريها،  والجزائر  والعراق  واإلمارات 
عىل  للحفاظ  تسعى  إيران  مثل  إقليمية 
عالقاتها مع موسكو مبا يعزز متطلبات حاجتها 
مع  والرشاكة  الروسية،  العسكرية  للصناعات 
روسيا يف ما يتعلق بالحفاظ عىل أسعار النفط 
املنتجة  الدول  يخدم  مبا  العاملية  السوق  يف 
يف  الدبلومايس  نفوذها  تعزيز  إىل  إضافة  له، 
من  لكل  بالنسبة  املتحدة  الواليات  مواجهة 

سوريا وإيران.
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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


