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الحكـومة الكـندّية تستثـمر في مصنـع لقـاحـات مضـاّدة لفيـروس كورونــا الـمستجّد
 	RCI  : كندا

بقيمة  استثمار  عن  ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  أعلن 
النووي  الريبوزي  الحمض  لقاحات  إلنتاج  دوالر  مليون   200

. mRNA المرسال
 Resilience بيوتكنولوجيز  ِرزيليانس  شركة  االستثمار  ويساعد 
Biotechnologies على تحديث منشآتها في مدينة ميسيسوغا في 
مقاطعة أونتاريو، و "إنتاج لقاحات ومنتجات عالجيّة من صنع كندي 

لمواجهة أّي وباء في المستقبل.
والعلوم  االبتكار  وزير  قول  حسب  األموال  الشركة  وتستخدم 
والصناعة فرانسوا فيليب شامبان، من أجل تعزيز قدراتها على إنتاج 
اللقاحات والمنتجات العالجيّة )نافذة جديدة(، على غرار لقاح الحمض 

النووي الريبوزي المرسال المستخدم ضدّ مرض كوفيد-19.
إيجاد  ترودو،  جوستان  الحكومة  رئيس  قال  كما  االستثمار  ويتيح 
500 فرصة عمل جديدة بدوام كامل على مدى 25 عاما ، فضال عن 
50 فرصة عمل للطاّلب في مجال التعليم التعاوني عندما يتّم االنتهاء 

من بناء المصنع عام 2024.
والعمل  التعليم  بين  يجمع  أن  الطالب  أمام  التعاوني  التعليم  ويتيح 

مقابل أجر على ضوء الخبرة التي اكتسبها.
وتساعد أعمال التوسعة أمام شركة ريزيليانس بيوتكنولوجيز إنتاج 
ما بين 112 مليون و640 مليون جرعة من لقاحات الحمض النووي 

الريبوزي المرسال سنويّا.
تعاقدّي،  تصنيع  شركة  بيوتكنولوجيز  ريزيليانس  أّن  إلى  ويشار 
بمعنى أنّها تعهد إلى طرف آخر، بعمليّات تصنيع المنتجات وتجميعها.

وتستعين شركات أسترا زينيكا و فايزر وميرك عادة بطرف ثالث 
من أجل تصنيع منتجاتها.

ووقّعت الحكومة الكنديّة بناء على توصيات فريق العمل المسؤول 
عن توزيع اللقاحات، على عقود ِلشراء اللقاحات المضادّة ِلكوفيد-19، 
سميث  غالسكو  و  أسترازينيكا،  و  موديرنا  و  فايزر  شركات  مع 
كالين و جونسون أند جونسون، وأيضا شركة ميديكاغو الصيدالنيّة 

الكيبيكيّة.
وأعلن رئيس الحكومة جوستان ترودو في خريف العام 2020، عن 
الكيبيكيّة ِلشراء  173 مليون دوالر مع شركة ميديكاغو  بقيمة  عقد 

76 مليون جرعة لقاح مضادّ ِلكوفيد-19 تقوم الشركة بتطويره.
سميث  غالسكو  شركة  مع  اللقاح  تطوير  على  ميديكاغو  وتعمل 

كالين البريطانيّة.
أظهرت  السريريّة  التجارب  بيانات  أّن  إلى  أسبوع  منذ  وأشارت 
الحمض  لقاح  عن  والمختِلف  تطّوره،  الذي  للقاح  إيجابيّة  نتائج 
موديرنا،  و  فايزر  شِركتا  تنتجه  الذي  المرسال  الريبوزي  النووي 

أسترا زينيكا و جونسون  تنتجها  التي  الفيروسيّة  الناقالت  ولقاحات 
أند جونسون.

كما تعّهدت الحكومة الكنديّة بتقديم مساعدة بقيمة 445 مليون دوالر 
ِلتطوير مصنع شركة سانوفي في تورونتو، ما يسمح له فضال عن 
ِللفيروسات  مضادّة  لقاحات  بإنتاج   ، لإلنفلونزا  المضادّة  اللقاحات 

التاجيّة.

أبو 	  مي  إعداد  و  ترجمة  تاسكر/  بول  جون  سي/  بي  )سي 
صعب(

رئيس الحكومة جوستان ترودو أعلن عن استثمار في مصنع إلنتاج لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال في اونتاريو
LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :الصورة
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كوفيد-19: األساتذة قلقون من مرحلة ما بعد الجائحة في الصفوف الثانوّية

يحّذر األطّبـاء من تداعيـات الجائحة على الصّحة النفسّية لألطفـال

 	RCI : كندا

أعرب العديد من األساتذة في كندا عن قلقهم من تداعيات جائحة 
فيروس كورونا المستجدّ والتعليم عن بعد على التالميذ.

الكنديّة،  ويقدّم سي بي سي، القسم اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة 
من  يسعى  الضغط"،  تحت  "التعليم  حول  التقارير  من  سلسلة 
خاللها لجّس نبض األساتذة في مختلف أنحاء كندا حول ما يتعلّق 

بالتعليم والتعليم عن بعد في زمن كورونا.
وطلب سي بي سي من أكثر من 50 ألف أستاذ اإلجابة طوعيّا 
ودون الكشف عن هويّتهم، عن استبيان، وتلقّت اإلذاعة ما يزيد 
على 9 آالف ردّ، كشف فيها المجيبون عن رأيهم في كيفيّة سير 

العام الدراسي بالنسبة ِلطاّلبهم في ظّل الجائحة )نافذة جديدة(.
وقال أكثر من نصف األساتذة إّن عددا قليال من التالميذ حقّقوا 
األهداف التعليميّة، وقال 70 بالمئة من أساتذة الصفوف الثانويّة 

في أونتاريو أنّّهم تساهلوا في تقييِم التالميذ ووضع العالمات.
األكاديمي  البرنامج  إنهاء  من  التالميذ  من  العديد  يتمّكن  ولن 
المقّرر لدى استئناف الدراسة كالمعتاد حسب ما قال 70 بالمئة من 

األساتذة الذين شاركوا في استبيان سي بي سي.

هناك مجموعة كبيرة من الطاّلب المتأّخرين عن إنهاء البرامج 
المقّررة، مع ما يؤدّي إليه ذلك من تبعات على المدى البعيد قالت 
التعليم في جامعة  المساواة في  أستاذة عدم  كيلي غاالغر ماكاي 

ويلفريد لورييه.

الصيف  خالل  استلحاق  دورات  يتابعوا  أن  التالميذ  بإمكان  و 
والدراسة تحت اإلشراف لتعويض الفاقد التعليمي حسب قولها.

وتوقّعت أن ترتفع معداّلت الرسوب والتسّرب في حال لم يتابع 
التالميذ دورات االستلحاق، ومن الضروري حسب قولها، أن تقدّم 

الجامعات والمعاهد دعما إضافيّا لتالميذ السنة األولى.
وأعربت كيلي غاالغر ماكاي عن قلقها بشأن ما قاله أكثر من 
70 بالمئة من أساتذة أونتاريو الذين شاركوا في االستبيان، من أّن 

بعض التالميذ توقّفوا كليّا عن متابعة الدراسة في المقاطعة.
وال شّك أّن وجود قوة عاملة متعلّمة مهّم جدّا لألفراد وازدهار 
المجتمع على حدّ سواء، ومن المقلق أن يتسّرب عدد من التالميذ 
وهم في طريقهم الكتساب المهارات قبيل بلوغهم سّن الرشد كما 
في  التعليم  في  المساواة  عدم  أستاذة  ماكاي  غاالغر  كيلي  قالت 

جامعة ويلفريد لورييه.

التالميذ من كافة المراحل  المهّم حسب قولها، أن يحصل  ومن 
إليه  أدّى  الذي  التعلّم  فاقد  ِلتعويض  إضافي  دعم  على  التعليميّة، 

اإلرهاق والتساهل في إعطاء العالمات.
وتوقّعت غاالغر ماكاي أن تشهد المدارس الصيفيّة ارتفاعا في 

عدد التالميذ، استعدادا للعام الدراسّي المقبل.
وأرسل سي بي سي االستبيان بالبريد اإللكتروني إلى 52351 
من طواقم عمل المدارس في ثماني مقاطعات كنديّة،على العناوين 

التي نشرتها المدارس.
وتّم اختيار المقاطعات والدوائر المدرسيّة على ضوء اهتمامات 

المكاتب المحليّة لإلذاعة، وعناوين البريد اإللكتروني المتوفّرة.
ال يشّكل االستبيان على هذا األساس، استطالعا تمثيليّا لألساتذة 

في كندا.

واكتفى  إلزاميّة،  االستبيان  في  وردت  التي  األسئلة  تكن  ولم 
البعض باإلجابة عن عدد منها دون سواها.

دكستر 	  و  روشا  البيانات:روبرتو  سي/تحليل  بي  )سي 
ماكميالن/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب(

ISTOCK :الصورة
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محكمة كندية تقضي بمسؤولية إيران عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في 2020 وتعتبره “عمال إرهابيا”

قضت محكمة كندية مؤخرا بمسؤولية إيران عن إسقاط طائرة 
الثاني/يناير  كانون  في  طهران  من  إقالعها  بعد  أوكرانية  بوينغ 
2020 معتبرة إياه "عمال إرهابيا"، ما يفتح الباب ألسر الضحايا 
لطلب تعويضات. من جانها، قالت طهران الجمعة إن هذه المحكمة 
ليس لها اختصاص للحكم في دعوى تعويض عن األضرار في 
هذا الحادث الذي أودى بحياة 176 شخصا بينهم 55 كنديا و30 

راكبا آخرين يملكون إقامة دائمة في كندا. 
بأن  يقضي  الخميس20-5-2021 حكما  الكندي  القضاء  أصدر 
أوكرانية  بوينغ  طائرة  بإسقاطها  إرهابيا"  "عمال  ارتكبت  إيران 
عند إقالعها من طهران في كانون الثاني/يناير 2020، ما يمهد 

لطلب تعويضات ألسر الضحايا.
على  صاروخين  إطالق  أن  ألونتاريو  العليا  المحكمة  ورأت 
رحلة الخطوط الجوية الدولية األوكرانية رقم "بي أس 752" كان 
القانون  متعمدا "على األرجح" ويعتبر "عمال إرهابيا" بموجب 

الكندي.
تدمير  أن  أثبتوا  "المدعين  إن  بيلوبابا  إدوارد  القاضي  وقال 
الرحلة رقم 752 )من قبل إيران( كان عمال إرهابيا"، مؤيدا بذلك 
أقارب أربعة من الضحايا يريدون أن يتمكنوا من مقاضاة إيران 

في كندا، حسب محاميهم.

وعبر محامياهما مارك وجونا أرنولد في بيان عن ارتياحهما. 
وقال المحاميان إن "قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو غير 
مسبوق في القانون الكندي )...( وسيكون له تأثير كبير على أقارب 

الضحايا الباقين على قيد الحياة الذين يسعون لتحقيق العدالة".
وأضافا أن هذا القرار يفتح الطريق أمام مطالب بتعويضات من 

موكليهم ضد إيران بسبب "عمل إرهابي".
)مليار  دوالر  مليار   1,5 تبلغ  بتعويضات  المدعون  ويطالب 

يورو(.

اعتراض	 

من جانبها، قالت إيران إن المحكمة ليس لها اختصاص للحكم 
في دعوى تعويض عن األضرار في حادث تحطم طائرة ركاب 

أوكرانية أسقطها الحرس الثوري اإليراني العام الماضي.
خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
زاده للصحفيين "يعلم الجميع أن المحكمة الكندية ال تتمتع بوالية 
كندا.  خارج  لوقوعه  نظرا  الطائرة"  تحطم  حادث  في  قضائية 
وبثت تصريحاته على موقع تليغرام الخاص بالوزارة. وأضاف 

المتحدث أن الحكم "ال يستند إلى شهادة شهود".

ومن بين الضحايا البالغ عددهم 176 قتيال، 55 كنديا و 30 راكبا 
آخرين يملكون إقامة دائمة في كندا.

استثناء	 

ال  حيث  كندا  في  بالحصانة  عام  بشكل  األجنبية  الدول  وتتمتع 
إلى  يعود  قانونا  لكن  مدني.  ادعاء  قضايا  في  مالحقاتها  يمكن 

2012 يستثني الدول المتهمة بدعم "اإلرهاب".
 وكانت أوتاوا قد قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع إيران في السنة 
نفسها. وبعد ثالثة أيام من كارثة الرحلة رقم 752 التي وقعت في 
الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 في طهران، اعترفت القوات 

المسلحة اإليرانية بأنها أسقطت الطائرة األوكرانية "بالخطأ".
وفي تقريرها النهائي الذي صدر في آذار/مارس، قامت منظمة 

الطيران المدني اإليرانية بتبرئة قواتها المسلحة.
الحقيقية"  األسباب  إلخفاء  "محاولة  القرار  أوكرانيا  واعتبرت 
كامل" وال  اإليرانية "غير  المنظمة  تقرير  أن  أوتاوا  بينما رأت 

يتضمن "أدلة دامغة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز	 

حطام الطائرة األوكرانية © أرشيف/أ ف ب

صـور بعض ضحـايـا الطـائرة األوكـرانية / الـمصدر:- توروتنو ستـار
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بنـك كـندا يحـّذر من االرتفــاع في مديونيـة العوائل

 	RCI : كندا

قال بنك كندا )المصرف المركزي( إّن االرتفاع المتواصل في 
مديونية األسر المعيشية الكندية يقلقه أكثر فأكثر وإنه أمر يرى فيه 

نقطة ضعف رئيسية لالقتصاد الوطني.
وأشار بنك كندا في أحدث مراجعة له للنظام المالي في البالد إلى 
أّن العديد من األسر حصلت على قروض عقارية كبيرة مقارنة 
مثل  مالية  مواجهة صدمات  في  مرونتها  من  يحدّ  ما  بمداخيلها، 

فقدان الوظائف.
وأضاف بنك كندا أّن إجمالي ديون األسر ارتفع بنسبة 4% منذ 
بداية جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ بعد ارتفاعه بشكل حاد منذ منتصف 

العام الفائت مع النشاط المتزايد في سوق اإلسكان.
انتعاش االقتصاد  وحسب بنك كندا قد يساهم هذا االزدهار في 
على المدى القصير، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى انهيار محتمل إذا ما 
اضطرت األسر المعيشية إلى تخفيض نفقاتها بسبب عامل آخر 

يبطئ االقتصاد.
وتُسلّط هذه المراجعة للمخاطر التي يتعرض لها النظام المالي 
في البالد الضوَء أيضاً على المخاوف من تسّرع كبير في إيقاف 
المساعدات المالية الحكومية الهادفة لدعم المؤسسات في مواجهة 

تداعيات الجائحة.

وأضاف البنك المركزي أّن من بين دواعي قلقه قابليةَ المؤسسات 
على االستمرار في المستقبل عندما يتوقف الدعم الحكومي لها، 
ألّن العديد من الشكوك ال تزال قائمة حول ما سيكون عليه شكل 

الحياة والحركة االقتصادية بعد نهاية الجائحة.
وبالنسبة للمصارف وشركات التأمين يعتبر بنك كندا أّن األمن 

السيبراني يبقى أحد مخاوفها الرئيسية الثالثة.
ً ارتفاع أسعار المنازل أوسع نطاقا

وللمستويات  اإلسكان  لسوق  كان  شيء  كّل  من  الرغم  على 
المرتفعة من ديون األسر المعيشية دوٌر رئيسي في التقرير الذي 

أصدره المصرف المركزي أمس.
كندا  بنك  وإجراءات  الحكومية  المساعدات  برامج  وساهمت 
أدنى  مالي  حد  في وضع  الجائحة  الفائدة خالل  أسعار  لتخفيض 
كان  مما  أفضل  منها  الكثير  أداء  كان  التي  والمؤسسات  لألسر 

متوقعاً خالل هذه األزمة االقتصادية الناجمة عن الجائحة.
المقلقة  السوق وبعض األرقام  فنشاط  التقرير،  يتابع  ومع ذلك، 
عام  سائداً  كان  الذي  بالوضع  تذّكر  العقارية  بالقروض  المتعلقة 
طلبات  على  اإلجهاد  اختبارات  فرض  قبل  مباشرة  أي   ،2016
تسديد  على  الشارين  قدرة  من  التحقق  بهدف  العقارية  القروض 

أقساطهم العقارية في حال ارتفاع أسعار الفائدة.
وذّكر بنك كندا في تقريره بأّن أسعار المنازل من مختلف الفئات 

ارتفعت على صعيد كّل كندا بمعدل 23% عن مستواها قبل سنة.
يُشار إلى أّن الجمعية الكندية للعقارات )CREA - ACI( قالت 
في تقرير أصدرته في وقت سابق من األسبوع الحالي إّن معدّل 
سعر المنزل المباع في كندا في نيسان )أبريل( الفائت بلغ تقريباً 

696.000 دوالر.
ولفت بنك كندا في تقريره إلى أّن االرتفاع األخير في األسعار 
سنوات  خمس  قبل  عليه  كان  مما  المدن  في  انتشاراً  أكثر  كان 
عندما كان الوضع محصوراً بشكل أساسي في تورونتو، كبرى 
كولومبيا،  بريتيش  مقاطعة  مدن  كبرى  وفانكوفر،  كندا،  مدن 

وضواحيهما.
الكبرى  لتورونتو  العقارية  األسواق  في  سخونة  نجد  فاآلن 
وهاميلتون في مقاطعة أونتاريو ولمونتريال الكبرى في مقاطعة 
كيبيك، وسوق العاصمة الفدرالية أوتاوا هي على وشك االنضمام 

إلى األسواق المذكورة.
من  المعروض  مواكبة  وعدم  المساكن  أسعار  ارتفاع  ومع 
المساكن المتاحة لحجم الطلب، قد يميل البعض إلى الشراء اآلن 

خوفاً من عدم قدرتهم على الشراء في المستقبل.

)راديو كندا نقالً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد 	 
فادي الهاروني(

REUTERS / BLAIR GABLE :حاكم بنك كندا تيف ماكِلم داخالً إلى مبنى البنك في أوتاوا )أرشيف( الصورة
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جيروم البيه	 

قال رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو 
لوغو  فرانسوا  حكومة  إرادة  يعارض  لن  إنه 
في مقاطعة كيبيك في تضمين الدستور الكندي 
أّمة‘‘  يشّكلون  والكيبييكيين  ’’الكيبيكيات  أّن 
وأّن "الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في 
لألّمة  المشتركة  اللغة  ’’أيضاً  وأنها  كيبيك‘‘ 

الكيبيكية‘‘.

وقال رئيس الحكومة الليبرالية هذا الكالم على 
هامش مؤتمره الصحفي الدوري في العاصمة 

الفدرالية أوتاوا الثالثاء 5-18 2021.

إلى  واستناداً  التصريح،  بهذا  ترودو  ويقّر 
بأنّه يحّق لكيبيك  التحليالت األولية لحكومته، 
تعديل جزء من الدستور الكندي بشكل أُحادي 

)نافذة جديدة(.

من  جزء  تعديل  في  الحّق  لكيبيك  ’’بالفعل، 
أن  سبق  مالحظات  على  للتأكيد  الدستور 
قدمناها على مستوى الحكومة الفدرالية، أي أّن 
كيبيك تشّكل أّمة وأنها مقاطعة لغتُها الرسمية 

هي الفرنسية‘‘، قال ترودو.

احترام  من  سنتحقق  أننا  المؤكد  ’’من 
الحمايات المنصوص عليها في أماكن أُخرى 
من الدستور، بشكل خاص للناطقين باإلنكليزية 
في كيبيك‘‘، أضاف رئيس الحكومة، ’’لكني 
أعتقد أّن هناك الكثير من العمل الذي سنتمكن 

من القيام به معاً‘‘.

سنكون دوماً حاضرين لحماية اللغة الفرنسية، 
كندا، مع ضمان حماية  كيبيك وفي سائر  في 

األقليات اللغوية الرسمية على امتداد البالد
رئيس الحكومة الفدرالية، جوستان ترودو

إذاً  الفدرالية  الحكومة  تنوي  هل  لكن 
مشروع  من  معينة  أقسام  على  االعتراض 
القانون الكيبيكي ذي الرقم 96 تتعلق بالجالية 
الناطقة باإلنكليزية في كيبيك؟ هنا كان ترودو 

أكثر حذراً في اإلجابة يوم أمس.

’’سننظر في مسار مشروع القانون المذكور، 
الكيبيكيين  جميع  أَُطمئن  أن  بمقدوري  لكن 
وجميع الكنديين أننا سنكون حاضرين كشريك 
عن  والدفاع  الفرنسية  اللغة  حماية  لضمان 

الحقوق‘‘، قال ترودو.

يُذكر أن رئيس حكومة كيبيك أرسل لرئيس 
الحكومة الفدرالية رسالة دافع فيها عن أهمية 
حماية اللغة الفرنسية، واصفاً مشروع القانون 
مسؤوليتنا  على  للتأكيد  ’’بادرة  بأنه   96
اللغة  بديمومة  يتعلق  فيما  الخاصة والتاريخية 

الفرنسية في أميركا الشمالية‘‘.

قدّمته  الذي   96 القانون  مشروع  ويهدف 
حكومة لوغو مؤخرا  لتعزيز حماية الفرنسية، 
’’اللغة الرسمية الوحيدة واللغة المشتركة في 
ويحّل  المجتمع  قطاعات  كافة  في  كيبيك‘‘، 

المعروفة  الفرنسية‘‘،  اللغة  ’’شرعة  مكان 
التي   ،‘‘101 بـ’’القانون  واسع  نطاق  على 

أقرتها الجمعية الوطنية الكيبيكية عام 1977.
المكّون  الجديد،  القانون  مشروع  ويعدّل 
مقاطعة  قوانين  من  العديد  صفحة،   100 من 
ومعاهد  والبلديات  بالهجرة  المتعلقة  كيبيك 
بعد  ما  للدراسة   )Cégeps( الـ’’سيجيب‘‘ 

الثانوية ولغة العرض.

ويقترح مقطع قصير فقط من مشروع القانون 
 1867 لعام  الدستوري  القانون  تعديل   96

الفرنسية  وأّن  أّمة  تشكل  كيبيك  أّن  إلدراج 
تشكل لغتها الرسمية ’’الوحيدة‘‘ والمشتركة.

وإذا كان بعض الخبراء الدستوريين يؤيدون 
من  التحالف  حزب  حكومة  مسيرة  تحفظ  بال 
لوغو،  برئاسة   )CAQ( كيبيك  مستقبل  أجل 
يكون  أن  في  يشككون  آخرون  خبراء  فهناك 
المتعلقة   1867 العام  قانون  أحكام  تعديل 
إحدى  في  اإلنكليزية  أو  الفرنسية  باستخدام 

المقاطعات أمراً بهذه السهولة.

أنّه  على  يتفقون  الدستوريين  الخبراء  لكّن 

مواصلة  كيبيك  مقاطعة  سلطات  على  يتعيّن 
والقانونية  الحكومية  الخدمات  بعض  تقديم 
باللغة اإلنكليزية لمن يطلبون ذلك، نظراً ألّن 
هذا الحّق محمي في قسٍم من قانون عام 1867 
غير الذي تقترح كيبيك تعديله من جانٍب واحد.
يُشار إلى أّن كيبيك، ثانية كبريات مقاطعات 
كندا بعدد السكان، هي الوحيدة بين مقاطعات 
الغالبية  ذات  الثالثة  وأقاليمها  العشر  البالد 

الناطقة بالفرنسية.

)ترجمة وإعداد فادي الهاروني(	 

تـرودو  : يمكـن لكيبيك تعديـل جزء من الدستور الكـندي بشكل ُأحـادي 

 ISTOCK :من اليمين، علما كندا وكيبيك. الصورة

RADIO-CANADA / SYLVAIN ROY ROUSSEL :رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو. الصورة
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ارتفـاع معدل التضخم السنـوي في كندا بأسرع وتيرة منذ عــام 2011
الصحافة الكندية 	 

في  المستهلك  أسعار  مؤشر  إن  الكندية  اإلحصاء  هيئة  تقول 
أبريل ارتفع بنسبة 3.4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، عندما 

انخفضت األسعار بسبب الوباء.
 

وقالت الوكالة إن التضخم سنويا ارتفع بأسرع وتيرة منذ مايو 
 .2011

ارتفعت األسعار في كل مكون رئيسي على أساس سنوي - 
وأسرع قليالً مما توقعه االقتصاديون. وكان محللون استطلعت 
رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المعدل السنوي إلى 3.2 بالمئة 

في أبريل نيسان. 

ارتفعت أسعار البنزين في أبريل بنسبة 62.5 في المائة على 
أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية سجلتها هيئة اإلحصاء 

الكندية. 

فإن  البنزين،  أسعار  أزلنا  لو  الكندية،  اإلحصاء  هيئة  تقول 
التضخم السنوي لشهر أبريل كان سيبلغ 1.9 في المائة. على 
األسعار  إن  الكندية  اإلحصاء  هيئة  تقول  اإلقليمي،  الصعيد 
ارتفعت على أساس سنوي في كل مقاطعة، لكنها كانت أعلى 
بشكل عام في مقاطعات كندا األطلسية حيث يستخدم زيت وقود 

الفرن، الذي ارتفع سعره في كثير من األحيان. 

هل ارتفاع التضخم مؤقت؟ 

وقالت هيئة اإلحصاء الكندية إن التأثير على مؤشر األسعار 
الذي يقيس التغير في األسعار على مجموعة متنوعة من السلع 

والخدمات، يجب أن يكون مؤقتًا. 

قبل أسبوعين ، حذر محافظ بنك كندا تيف ماكليم من التقلبات 
التي تلوح في األفق في قراءة التضخم الرئيسية، مضيفًا أنه ال 
يعتقد أن القراءة المرتفعة في أبريل ستتطلب إجراًء فوريًا من 

قبل البنك المركزي. 

جامعيين  طالب  أمام  ألقاه  خطاب  عقب  للصحفيين  وصرح 
من  كبيرة  أجزاء  أن  هو  اآلخر  "الجزء  أن  كندا  أتالنتيك  في 
اقتصادنا تظل ضعيفة للغاية. هناك الكثير من الكنديين العاطلين 
عن العمل، وهذا يشكل ضغًطا هبوطيًا على التضخم. لذا، نعم 
، نتوقع أن يرتفع إلى حوالي ثالثة ]في المائة[ ثم ينخفض بعد 

ذلك". 

معدل التضخم هو أكبر عامل يأخذه بنك كندا في االعتبار عند 
تحديد سعر الفائدة المعياري. يحب البنك أن يرى معدل التضخم 
يتراوح بين واحد وثالثة في المائة. عادة، يخفض البنك سعره 
للغاية،  التضخم منخفًضا  يكون معدل  االقتصاد عندما  لتحفيز 
يكون  عندما  األمور  لتهدئة  القياسي  اإلقراض  سعر  ويرفع 

التضخم مرتفعًا للغاية. 

اختالف المحللين

اختلف المحللون بشأن ما يعنيه معدل التضخم الحالي بالنسبة 
 Action لبنك كندا. قال رايان بريشت، كبير االقتصاديين في
Economics ، إنه بالنظر إلى أن البنك المركزي يعتبر ارتفاع 
التضخم مؤقتًا بسبب األرقام المنخفضة قبل عام، فمن المرجح 
أن يأخذوا هذا التقرير خطوة بخطوة. لكن ديريك هولت، نائب 
رئيس اقتصاديات سوق رأس المال في Scotiabank ، قال 
االقتصاد  يتعافى  بينما  مؤقت  التضخم  بأن  القائلة  الرواية  إن 

"في خطر". 
وقال: "إذا تمكنا من نشر أرقام مثل هذه في حالة اإلغالق مع 
أوامر البقاء في المنزل، تخيل فقط ما سيحدث عند إعادة فتح 

االقتصاد". "هذه مفاجأة شاملة." 

قال بنجامين ريتزيس، مدير األسعار الكندية في BMO، إن 
التضخم المرتفع لن يستمر على األرجح حتى يُعاد فتح االقتصاد 
بالكامل وتنخفض معدالت البطالة، لكنه قد يثير األعصاب إذا 

استمر االتجاه أكثر من اآلثار المؤقتة.  

وقال: "بعد ذلك ستبدأ في سماع زيادة حجم التداول قليالً بشأن 
القلق بشأن استمرار التضخم". "ثم ما سترونه هو أن البنوك 

المركزية تغير بالفعل لحنها - لكننا لم نصل إلى ذلك بعد. 

مع ملفات من رويترز وسي بي سي نيوز	 
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أوتاوا مع انتقال تدريجي إلى الطاقات الخضراء دون التخلي عن المشاريع النفطية المستقبلية
 	RCI : كندا

تنوي الحكومة الفدرالية مواصلة دعمها المباشر 
لقطاع النفط في مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور في 
أقصى شرق البالد على الرغم من تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذي يدعو للتخلي الفوري عن أّي 
مشروع جديد الستخراج النفط إذا كان العالم يريد 

بلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
الفدرالي شايُمس  الطبيعية  الموارد  ويقول وزير 
الثالثاء  يوم  الصادرة  اإلنذار  إشارة  إّن  أوريغان 
توقعات  تُصدر  التي  للطاقة،  الدولية  الوكالة  عن 
أعضائها،  أحد  وكندا  األحفوري  الوقود  بشأن 

تركت صداها في قطاع النفط.
التحدي  حجم  لنا  ’’توضح  هذه  اإلنذار  إشارة 
بينها  ومن  للنفط،  المنتجة  السلطات  تواجهه  الذي 
الوزير  يضيف  وكندا‘‘،  والبرادور  نيوفاوندالند 
أوريغان، ’’وكندا هي رابع أكبر منتج منتج للنفط 
للطاقة  الدولية  الوكالة  وتقرير  العالم.  في  والغاز 

يهّز كندا واألسواق أيضاً‘‘.
ومع ذلك يرى وزير الموارد الطبيعية أّن االنتقال 
فقدان  إلى  يؤدي  أاّل  يجب  الخضراء  الطاقة  إلى 

آالف الوظائف في قطاع النفط.
ففي حين ’’سيكون من المستحيل إزالة اعتمادنا 
الحكومة  تنوي  وضحاها‘‘،  ليلة  بين  النفط  على 
الفدرالية مواصلة دعم الحدّ من انبعاثات الغازات 
وزير  يضيف  النفطية،  الشركات  قبل  من  الدفيئة 
ترودو  جوستان  حكومة  في  الطبيعية  الموارد 

الليبرالية.
انبعاثاتها  النفطية(  )الشركات  خفّضت  ’’إذا 
سنواصل دعمها بالتأكيد‘‘، يقول أوريغان، ’’نحن 
بحاجة لتخفيض انبعاثاتنا، هذه هي األولوية. ليس 

الهدف إغالق صناعة النفط والغاز‘‘.

نيوفاوندالند والبرادور تريد مضاعفة إنتاجها من 
النفط بحلول 2030

والخطاب هو نفسه لدى رئيس الحكومة الليبرالية 
في نيوفاوندالند والبرادور. فأندرو فوري يجادل 
إدارة  تستطيع  ال  بالديون  المثقلة  مقاطعته  بأّن 

العائدات  من  الدوالرات  ماليين  لمئات  ظهرها 
النفطية.

يجب أن تستفيد نيوفاوندالند والبرادور من نفطها 
القليل التلويث طالما أّن هذا المورد ال يزال قائماً. 
نمّول  بصراحة،  لكي،  مواردنا  نستخدم  أن  يجب 
من  عقود  عدة  يستغرق  قد  الذي  الطاقي  انتقالنا 

الزمن
نيوفاوندالند  حكومة  رئيس  فوري،  أندرو 

والبرادور
مضاعفة  إلى  والبرادور  نيوفاوندالند  وتهدف 

إنتاجها من النفط والغاز بحلول عام 2030.
نفط  إّن  جونز  سانت  في  فوري  حكومة  وتقول 
أقّل  هو  البحر  عرض  في  المستخَرج  المقاطعة 

الزفتية  الرمال  من  المستخَرج  النفط  من  تلويثاً 
يتهمون  البيئة  أنصار حماية  لكّن  كندا.  في غرب 
األخضر  الغسل  ظاهرة  تعتمد  بأنها  الحكومة 

.)Greenwashing(
وخّصصت الحكومة الفدرالية 320 مليون دوالر 
لنيوفاوندالند والبرادور في أيلول )سبتمبر( 2020 
األموال  استخدام  وتّم  فيها.  النفط  صناعة  لدعم 
نفطية  شركات  عمليات  لدعم  الحين  ذلك  منذ 

 )Husky Energy( للطاقة‘‘  ’’هاسكي  مثل 
.)Suncor Energy( ‘‘و’’صنكور للطاقة

أسوةً  والبرادور،  نيوفاوندالند  حكومة  ووعدت 
الكربوني  الحياد  تبلغ  بأن  الفدرالية،  بالحكومة 
بحلول عام 2050. وجدّد فوري يوم أمس التأكيد 
لو  حتى  الهدف  هذا  بلوغ  مقاطعته  بإمكان  أّن 
تواصلت االستثمارات المباشرة في صناعة النفط.

في  البيئية  السياسة  خبيرة  كارتر،  أنجيال  لكّن 
أّن  تعتقد  أونتاريو،  مقاطعة  في  واترلو  جامعة 
صناعة  بدعمها  فادحاً  خطأً  ترتكب  الحكومات 

النفط.
التي  للطاقة،  الدولية  الوكالة  بأّن  كارتر  وتذّكر 
التعاون االقتصادي والتنمية عقب  أنشأتها منظمة 
تنشر  لم   ،1973 عام  العالمية  النفطية  األزمة 
في  تراجعاً  تظهر  سيناريوهات  الثالثاء  يوم  حتى 
استخراج النفط. إنها لحظة حاسمة ، تقول كارتر.

الرئيسي  المستشار  للطاقة هي  الدولية  ’’الوكالة 
هناك   )...( الطاقة.  قضايا  في  الصناعية  للدول 
يدعمون  كانوا  بين من  اآلن، حتى  عالمي  إجماع 
إيقاف  علينا  يجب  أنه  على  النفط،  قطاع  سابقاً 
التنقيب عن مزيد من النفط وإبطاء اإلنتاج اعتباراً 

من اآلن‘‘، تضيف كارتر.
نيوفاوندالند  استمرت  ’’إذا  أنه  كارتر  وترى 
والبرادور في هذا المسار تكون تخاطر كثيراً ولن 
تستفيد من االنتقال الطاقي‘‘، وتشير إلى أّن تقرير 
يتوقع  أمس  من  أّول  يوم  الصادر  الدولية  الوكالة 
النفط  قطاع  في  وظيفة  ماليين   5 حوالي  فقدان 

والغاز بحلول عام 2030.

فادي 	  كندا، ترجمة وإعداد  )نقالً عن راديو 
الهاروني(

منصة هيبرنيا النفطية قبالة سواحل نيوفاوندالند والبرادور في أقصى الشرق الكندي.
RADIO-CANADA :الصورة
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ما زال على من يعبر الحدود لتلقي لقاح كورونا الحجر االلزامي عند العودة
كانت السلطات الصحية في كندا اصدرت عفوا من الحجر

 االلـزامي لالشخـاص الذين يتلقون خدمات صحية مستعجلة اال ان تلقي اللقـاح ليس منهــا
هديل البلبيسي/ اذاعة الشرق االوسط 	 

 ما زال على الكنديين الذين يتطلعون إلى القيادة عبر الحدود إلى الواليات المتحدة لغرض 
وحيد هو الحصول على لقاح كوفيد-19 حجرا الزاميا عند عودتهم.

وعليه قالت وكالة الصحة العامة الكندية ، في بيان ، في وقت متأخر من يوم امس األربعاء 
، إن إعفاءات الحجر الصحي المعمول بها اآلن ليست مخصصة للمسافرين إلى الخارج 

لغرض التطعيم ضد فيروس كورونا.
إن  اإللكتروني  بالبريد  رسالة  في  األولية  الصحية  الرعاية  مركز  باسم  متحدث  قال  اذ 
إعفاءات االختبار والحجر الصحي للمسافرين العائدين إلى كندا بعد تلقي الخدمات الطبية 
األساسية في بلد أجنبي لم يكن الغرض منها استخدامها ألولئك الذين يسعون للحصول على 

لقاح كوفيد-19. 
انما تم وضع هذا الحكم للسماح للكنديين الذين يسعون للعالج الطبي المنقذ للحياة خارج 
الذين  ألبرتا  إخبار سكان  تم   ، األسبوع  هذا  من  سابق  وقت  في  و  انه  بالذكر  كندا. جدير 

حضروا عيادة التطعيم في مونتانا بأنهم معفيون من الحجر الصحي لمدة 14 يوًما.
هذا وتم إغالق الحدود في ضوء الوباء إلى السفر غير الضروري ألغراض مثل السياحة 

والترفيه منذ مارس 2020.
اذ يحتاج المسافرون غير األساسيين الذين يدخلون كندا عبر الحدود البرية إلى تقديم دليل 
على اختبار كوفيد-19 السلبي قبل الوصول ، باإلضافة إلى فترة الحجر الصحي اإللزامية 

البالغة 14 يوًما للمسافرين العائدين غير الضروريين.
ولكن منذ فبراير ، ال يمكن للمرضى الذين يخضعون للعالج الطبي األساسي تخطي هذه 
المتطلبات إال إذا كان لديهم بيان مكتوب من ممارس رعاية صحية مرخص في كندا ومن 

ممارس في البلد الذي يتلقون فيه العالج.
هذا وتقدم بعض الواليات األمريكية لقاحات مجانية لسائقي الشاحنات الكنديين الذين ينقلون 
البضائع عبر الحدود, اذ ال يخضع هؤالء العمال األساسيون عبر الحدود لالختبار والحجر 

الصحي بموجب قواعد الصحة العامة الفيدرالية.

المصدر: هيئة االذاعة الكندية	 
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وكـالة الصّحة الكـندّية تسمح بتخـزين لقــاح فايزر في الثــالجة مّدة شهـر
 	RCI : كندا

بتخزين  كندا  في  العاّمة  الصّحة  وكالة  سمحت 
لقاح فايزر المضادّ ِلفيروس كورونا المستجدّ في 

حرارة الثالجة ِلمدّة شهر.
وأوضحت الوكالة أنّه من الممكن تخزين اللقاح 
31 يوما بعد أن كانت المدّة ال تتجاوز 5 أيّام في 

حرارة الثالجة.

أوصت  أن  بعد  الصحيّة  السلطات  قرار  وجاء 
وكالة األدوية األوروبيّة مطلع األسبوع بمزيد من 
المرونة في ظروف تخزين اللقاح، مشيرة إلى أّن 
من شأنه التأثير في حملة طرح اللقاحات في دول 

االتّحاد األوروبي.
تخزين  األوروبيّة،  الوكالة  الممكن حسب  ومن 
تتراوح  حرارة  درجة  في  الُمذابة  اللقاح  قوارير 

من 2 إلى 8 درجات مئويّة مدّة شهر كامل.
بتحليل  قامت  أن  بعد  قرارها  الوكالة  واتّخذت 

بيانات إضافيّة حول استقرار اللقاح.
في  العاّمة  الصّحة  وكالة  باسم  متحدّث  وقال 
القسم  سي،  بي  سي  من  سؤال  على  ردّا  كندا، 
الوكالة  إّن  الكنديّة،  اإلذاعة  هيئة  في  اإلنجليزي 
ما زالت بصدد مراجعة احتمال السماح بذلك في 

حال طلبته شركة فايزر في كندا.
بتخزين  الوكالة  19-5، سمحت  األربعاء  ويوم 
الغرفة  حرارة  درجة  في  المذابة  اللقاح  قوارير 

في  واستخدامها  مئويّة(  درجة   28  ( العاديّة 
غضون 30 دقيقة.

درجات  في  ونقله  فايزر  لقاح  تخزين  ويتّم 
حرارة تتراوح من 60 إلى 80 درجة مئويّة تحت 

الصفر.
تساهم موافقة سلطات الصّحة الكنديّة في زيادة 
اللقاح في مختلف أنحاء كندا، مع  مرونة توزيع 
طرح  إمكانيّة  على  عينه  الوقت  في  المحافظة 
قالت  كما  متّسق  نحو  على  منه  كبيرة  كميّات 
لدى  األعمال  شؤون  مديرة  انطونيو،  كريستينا 

شركة فايزر كندا في حديث إلى سي بي سي.

األمراض  أخصائي  شاغال،  زين  د.  ويرى 
ماكماستر  جامعة  في  المساعد  واألستاذ  المعدية 
اللقاح  تخزين  ظروف  تغيير  أّن  أونتاريو،  في 

المذاب يسّهل عمليّة نقله عبر أنحاء كندا.
في  اللقاح  من  كميّات  تخزين  التغيير  ويتيح 
والسجون  المشّردين  ومالجئ  الصيدليّات 
المدارس  في  وايضا  المتنقّلة  الطبيّة  والعيادات 

على األرجح كما قال د. شاغال.
األمراض  أخّصائي  بوغوش  إسحق  د.  ويقول 
أونتاريو،  اللقاح في  المعدية وعضو لجنة طرح 
إنّه من األسهل في هذه الحالة نقل كميّات اللقاح 

المناطق عبر  المدن ،وإلى مختلف  أبعد من  إلى 
أنحاء البالد.

المقاطعات  عاتق  الضغوط عن  يخفّف  أنّه  كما 
اللقاح  بجرعات  األمر  يتعلّق  عندما  واألقاليم 
د.  قول  نهاية صالحيّتها حسب  من  تقترب  التي 

بوغوش.
و أعاقت ظروف تخزين لقاح فايزر في درجات 
إلى  ونقله  توزيعه  عمليّة  للغاية،  متدنّية  حرارة 
المقاطعات الكنديّة، ودفعت بكّل منها إلى ابتكار 
طرق خاّلقة الستخدامه لدى الفئات المختلفة من 

أبنائها.

واختارت كيبيك على سبيل المثال، طرح اللقاح 
وعمدت  األمد،  الطويلة  الرعاية  مراكز  في 
وطواقم  المسنّين  تطعيم  إلى  كولومبيا  بريتيش 

العمل في مراكز الرعاية الطويلة األمد.
وباشرت أونتاريو تطعيم نزالء مراكز الرعاية 
الطويلة األمد بعد ثالثة أسابيع من اتّخاذها قرارا 

بهذا الشأن، وأعطت األولويّة ِلعّمال الصّحة.
واألستاذة  األوبئة  أخصائيّة  اليسون  د.  وتقول 
في جامعة دلهاوزي في نوفا سكوشا، إّن القرار 
األوروبي بالغ األهميّة بالنسبة للدول النامية، ألنّه 
يتيح توزيع لقاح فايزر في العديد من أنحاء العالم.

إعداد 	  و  ترجمة  ميلر/  آدم  سي/  بي  )سي 
مي أبو صعب(

تغيير ظروف تخزين لقاح فايزر يسّهل عنمليّة طرح اللقاحات ونقلها في مختلف أنحاء البالد
AFP VIA GETTY IMAGES / CHRISTOF STACHE :الصورة
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اونتــاريو تـأمل بصيف جميـل لسـاكنيهـا
تنـوي المقــاطعة التخفيف من قيودهــا تدريجيــا بعد تطعيم 60% من ســاكنيهــا

هديل البلبيسي/ اذاعة الشرق االوسط 	 

كشفت أونتاريو عن خطة حذرة ومتدرجة من ثالث خطوات إلزالة القيود 
على أساس نسبة البالغين الذين تم تطعيمهم.

وعليه تعتقد المقاطعة أن الخطوة األولى يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 
منتصف يونيو ، عندما يتلقى 60٪ على األقل من البالغين الجرعة األولى 

من اللقاح, اذ  حاليًا  تلقى 58٪ من سكان أونتاريو الجرعة األولى.
ومع ذلك ، يمكن فتح المرافق الرياضية في الهواء الطلق من يوم السبت 

، والذي يمثل بداية عطلة نهاية األسبوع الطويلة.
علما ان الموجة الثالثة ضربت المقاطعة بشدة.

 كما انتقد البعض الحكومة لتخفيف القيود بسرعة كبيرة في المرة األخيرة 
، على الرغم من تهديد المتغيرات.

الطلبات  استالم  على  األساسية  غير  والمطاعم  الشركات  وستقتصر  هذا 
والتسليم.

اما اليوم فقد اقرت حكومة فورد أن الوضع يتحسن وأنه إذا تم اإلبقاء على 
قيود معينة حتى منتصف يونيو ، يمكن لسكان أونتاريو االستمتاع بالصيف.

المصدر: هيئة االذاعة الكندية	 
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"حياة الفلسطينيين مهمة"

عـودة الـروح للقضيـة الفلسطينيـة

عادت القضية الفلسطينية مجددا إلى واجهة المشهد الدولي بسبب 
منذ  المستمر  والعنف  المحتلة  الشرقية  القدس  مدينة  في  التوترات 
غزة.  قطاع  في  حماس  وحركة  العبرية  الدولة  بين  مايو/أيار   10
ويعتزم جيل جديد من الفلسطينيين، متأثرا بالنضال من أجل المساواة 
والعدالة في أماكن أخرى من العالم، إعطاء دفعة جديدة لهذه القضية 
التي أصابها الجمود الدبلوماسي منذ عدة سنوات. فرانس24 حاورت 
زياد ماجد األستاذ بالجامعة األمريكية في باريس والمتخصص في 

شؤون الشرق األوسط الذي يقدم لنا تحليله لمجريات األحداث.
خفت الحديث خالل السنوات العشر الماضية عن القضية الفلسطينية 
في ظل صعود قضايا إقليمية أخرى على سطح المشهد مثل الِملَّف 
في  األهلية  والحرب  العربية  الثورات  وموجة  اإليراني  النووي 
سوريا، وبدا أن القضية الفلسطينية قد حكم عليها بأن تظل محصورة 
في خلفية األولويات واألجندات الدولية. وال سيما بعد توقيع اتفاقيات 
مثل  العربية،  الدول  وبعض  إسرائيل  بين  الماضي  العام  سالم 

اإلمارات العربية المتحدة، التي فتحت ِحْقبَة جديدة في المنطقة.
وحركة  اإلسرائيلي  الجيش  بين  العنف  من  الجديدة  الجولة  لكن 
الشرقية  القدس  مدينة  في  التوترات  خلفية  على  الفلسطينية،  حماس 
المحتلة، وضع الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني مرة أخرى في قلب 

االهتمام اإلعالمي والدبلوماسي.

دعت  التي  الفلسطيني  الشعب  دعم  مسيرات  من  العديد  وانطلقت 
لها منظمات وجمعيات مختلفة ونظمت نهاية األسبوع الماضي في 
عدة دول غربية: وخرج فيها آالف األشخاص الذين رفعوا شعارات 
تطالب باالعتراف بحقوق الفلسطينيين وشجبوا القصف اإلسرائيلي 

على غزة.
"حياة  بشعار  المظاهرات  هذه  من  عدد  في  المتظاهرون  وهتف 
المناهضة  األمريكية  الحركة  إلى  إشارة  في  مهمة"،  الفلسطينيين 
الشيخ  حي  "أنقذوا  لشعار  إضافة  مهمة"،  السود  "حياة  للعنصرية 
هذا  في  الفلسطينية  العائالت  بطرد  التهديد  إلى  يشير  الذي  جراح" 
الندالع  الرئيس  المصدر  كان  ما  وهو  الشرقية،  القدس  من  الحي 

العنف.

قضية تحرر وتحرير

إضافة للمظاهرات التضامنية، فإن القضية الفلسطينية، التي كانت 
برئاسة  المتعاقبة  اإلسرائيلية  الحكومات  سياسة  جراء  تضررت  قد 

المتطرف والتي باتت  اليمين  المتحالفة مع أحزاب  نتانياهو  بنيامين 
الموالية إليران، إضافة لالنقسامات  رهينة صواريخ حركة حماس 
الداخلية بين الفلسطينيين أنفسهم واستغاللها من قبل القوى اإلقليمية 
مثل إيران وتركيا، ها نحن نراها وقد عادت إليها الروح مجددا؛ بفتح 
النقاش حول االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية واالستيطان 

في الضفة الغربية.

وهو ما نراه جليا ال سيما في الواليات المتحدة، حيث يواجه الرئيس 
جو بايدن انتقادات من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الذي 
يطالبه بمراجعة سياسة الدعم التقليدية من واشنطن إلى الدولة العبرية 

ومراعاة حقوق الفلسطينيين.
باريس  في  األمريكية  الجامعة  في  األستاذ  ماجد،  زياد  يقول 
فرانس24  مقابلة مع  في  األوسط،  الشرق  والمتخصص في شؤون 
"إن القضية الفلسطينية، على خالف ما اعتقده البعض من أنها دفنت 
بالفعل، تبعث من جديد. فهي في الواقع كانت تمر بفترة تحول ثقافي 
وجه  على  المقيمين  الفلسطينيين  من  جديد  جيل  بفضل  وسياسي، 
الخصوص في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، وكذلك 
بالتأكيد  يتفهم  الذي  الجيل  وهو  الفلسطينية.  األراضي  في  هم  من 
في  األخرى  النضال  بقضايا  القضية  هذه  ربط  أهمية  متزايد  بشكل 
جميع أنحاء العالم وال سيما قضية األمريكيين من أصل أفريقي الذين 
حركة  إطار  في  المتحدة  الواليات  في  متساوية  حقوق  إلى  يدعون 

’حياة السود مهمة‘".

القضية  تعريف  أعادت  المقاربة  هذه  فإن  ماجد،  األستاذ  وبرأي 
قضايا  عن  تختلف  ال  وتحرر  تحرير  قضية  بوصفها  الفلسطينية 
النضال ضد العنصرية وضد االستعمار. "وهي استراتيجية منفتحة 
على العالم تضفي عليها بعدًا عالميا وإنسانيا يسمح لها باالبتعاد عن 
االعتبارات اإلقليمية، أو الدينية والسياسية التي ال تنفك تذكرها وسائل 
صواريخ  في  الفلسطينية  المعادلة  تختزل  التي  والخطب  اإلعالم 

حماس أو حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" كما يؤكد زياد ماجد.

خطاب يلمس جراح "المظلومين" في كل مكان

ويشير زياد ماجد أيًضا إلى ما نلمسه في وسائل اإلعالم الغربية من 
وجود قدر معين من المساحة المعطاة للفلسطينيين للتعبير عن أنفسهم 
على أرض الواقع أكثر بكثير من ذي قبل. يضيف قائاًل: "فنحن نرى 

االجتماعي  التواصل  شبكات  على  أم  العام  الرأي  في  سواء  أيًضا، 
الحقوق  عن  الدفاع  لمصلحة  متزايدًا  حشدًا  األكاديمية،  والشبكات 
الفلسطينية، وال سيما الحضور المتزايد لمفردات اللغة القانونية التي 
بخاصة  المعتمد  اإلنسان  حقوق  وقضايا  الدولي  القانون  تستحضر 
أعدتها منظمات غير حكومية ذات مصداقية ال  التي  التقارير  على 
فلسطينية  أو  إسرائيلية  منظمات  قبل  وأحيانًا من  الشك،  إليها  يرقى 

تعمل هناك".

وعلى  اإلنسان،  كرامة  "على  االنتباه  يركز  الذي  التحول  هذا 
ظل  في  اليومية  حياتهم  في  الفلسطينيون  يواجهها  التي  الصعوبات 
بكونها  تفتخر  سلطة  بها  تقوم  التي  األراضي  ومصادرة  االحتالل 
يرتكبه  الذي  والعنف  العسكرية  الحواجز  وعلى  ديمقراطية، 
الشرعية  من  بعًضا  أضفى  ذلك  كل  اإلسرائيليون".  المستوطنون 
على الخطاب الفلسطيني وجعله سهل المنال وذا مغزى لمن يعتبرون 

أنفسهم مضطهدين".

دول الفصل العنصري ليست ديمقراطيات

ويتابع بالقول إن "القضية الفلسطينية قد تتحول إلى موضوع لنقاٍش 
الحليف  هو  البلد  هذا  أن  إلى  فبالنظر  المتحدة.  الواليات  في  حقيقيٍ 
المعركة هناك، كما بات  الطبيعي أن تجري  األول إلسرائيل، فمن 
الديمقراطي  الحزب  في  التقدميين  لألعضاء  بالنسبة  الطبيعي  من 
والمثقفين المرتبطين به، وكذلك لبعض النشطاء األمريكيين من أجل 
الحقوق المدنية وتحرير األمريكيين من أصل أفريقي، أن يكون هناك 
تفعل  بإسرائيل، كما  والتنديد  الفلسطينية  القضية  صالت وتآزر مع 
النائبة عن نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، بوصفها دولة فصل 

عنصري".

خالصة القول: "يأتي العنف الحالي لتذكير من نسوا أنه ال يمكن 
الفلسطينيين  حقوق  استعادة  دون  المنطقة  في  سالم  هناك  يكون  أن 
وحيفا  غزة  إلى  القدس  في  جراح  الشيخ  حي  من  وأنه  واحترامها، 
تزال  ال  واشنطن،  وحتى  ولندن  وباريس  وعمان  الغربية  والضفة 

القضية الفلسطينية حية لم تمت".

 )فرانس 24(  النص الفرنسي: مارك ضو | النص العربي: 	 
حسين عمارة
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المؤرخ اليهودي وأستاذ التاريخ في جامعة مونتريال بكندا، يعقوب رابكين:-

على إسرائيل أن تتوقف عن التفكير بأنها ضحية، وأن تواجه حقيقة ملفها الجنائي
واشنطن/ خاقان جوبور/ األناضول	 

إن  رابكين،  يعقوب  اليهودي  المؤرخ  قال 
التي  إسرائيل  هجمات  يتجاهل  الدولي  المجتمع 
بالتأكيد  باالكتفاء  وذلك  الفلسطينيين  تستهدف 
في  النفس"  الدفاع عن  في  أبيب  تل  على "حق 

حين أنها "مجرم يلعب دور الضحية".
وأضاف رابكين، وهو أستاذ التاريخ في جامعة 
مونتريال بكندا، خالل تعليقه على أسباب التوتر 
المتزايد والهجمات اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، 
أن  إسرائيل  على  أن  وغزة،  القدس  في  خاصة 
تتوقف عن التفكير بأنها ضحية، ومواجهة حقيقة 

ملفها الجنائي.
وذكر أن المشكلة بين إسرائيل وفلسطين ليست 
وقعت  مماثلة  هجمات  هناك  وأن  جديداً  وضعاً 
قبل سنوات عديدة، مشددًا على ضرورة االنتباه 
إلى عدم وجود توازن في القوة بين الفلسطينيين 

والقدرات العسكرية اإلسرائيلية.
اللغة  إلى  كتبه  أحد  تُرجم  الذي  رابكين،  وقال 
التركية بعنوان "اليهودية في معاداة الصهيونية"، 
للعديد  تكرار  هو  األخير  المتصاعد  التوتر  إن 
اإلسرائيلي  التاريخ  في  المؤلمة  األحداث  من 
الفلسطيني، حيث استمر منذ عقود قمع إسرائيل 
من  النازحين  الفلسطينيين  على  وتضييقها 

األراضي المحتلة ما بين 1949-1947.
 20 نحو  قبل  بدأت  التي  األحداث  "إن  وتابع: 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  ذهب  عندما  عاما 
تسببت  األقصى،  المسجد  إلى  شارون  أرئيل 
الثانية،  االنتفاضة  اندالع  في  استفزازي  بشكل 
أن  على  بوضوح  االستدالل  نستطيع  وعليه 
ويخلق  النار  يؤجج  الذي  الطرف  هي  إسرائيل 

التوتر مع الفلسطينيين".

المجتمع  في  االستقطاب  من  يستفيد  نتنياهو 
اإلسرائيلي

إسرائيل  داخل  السياسة  التجاذبات  وعن 
والهجمات الراهنة، قال: "ال أعرف لماذا أصدر 
رئيس الوزراء نتنياهو أمراً بالهجوم على غزة، 
لكني أعرف أن هذا الوضع ال يؤذيه، بل على 
العكس من ذلك فهو يستفيد من االستقطاب في 
المجتمع اإلسرائيلي، ومثل هذه األعمال العدائية 
شوارع  في  نراه  الذي  االستقطاب  من  تزيد 

إسرائيل اليوم".
وشدد على أنه من الخطأ الفادح وصف ما حدث 
بين إسرائيل وفلسطين بأنه "صراع"، وأوضح: 
"ال يمكننا استخدام مصطلح الصراع فيما يتعلق 
بالوضع الحالي، ألننا نتحدث بشكل أساسي عن 
سكان مدنيين يواجهون واحدة من أكثر اآلليات 
تحدث  بالطبع،  المنطقة،  في  تطوراً  العسكرية 
الكبير بصفوف  النتائج )عدد الضحايا  مثل هذه 
الفلسطينيين( عندما يكون هناك مثل هذا التفاوت 

في توازن القوة".
وفي تقييمه لمعرفة ما إذا كانت هجمات إسرائيل 
على المدنيين تشكل جرائم حرب، قال رابكين: 
"أنا لست خبيراً في القانون الدولي، لكن يمكنني 
أن أقول التالي: هناك آلة عسكرية متطورة للغاية 

تهاجم المدنيين، أعتقد أن هذه األفعال يمكن أن 
تعتبر جرائم حرب".

عن  للتحدث  محامياً  لست  "لكنني  واستدرك: 
األعمال  وصف  في  يتعلق  قانوني  توصيف 
اإلسرائيلية على أنها عنصرية أو ترقى لمستوى 
هذا،  كل  وراء  ما  هو  هنا  المهم  جرائم حرب، 
عندما يكون هناك مثل هذا التوزيع غير المتكافئ 
عن  التحدث  يمكنك  ال  الجانبين،  بين  للقوة 

صراع، بل عن طرف يهاجم آخر".
اإلدارة  تقدمه  الذي  الدعم  أن  رابكين  وذكر 
األمريكية إلسرائيل ال عالقة له بإدارة جو بايدن، 
وأن جميع اإلدارات األمريكية حتى اآلن دعمت 
الضروري  من  أنه  مشيًرا  بالفعل،  إسرائيل 
من  اإلسرائيلية  األمريكية  العالقات  إلى  النظر 

هذا الجانب.
مساحة  خصصت  المتحدة  الواليات  أن  وأكد 
إسرائيل  لجعل  الخارجية  سياساتها  من  كبيرة 
والدفاع عنها  أفعاله"،  تجاه  يمتلك حصانة  "بلد 
واالقتصادية  العسكرية  بالمساعدات  وتزويدها 

ودعم المؤسسات واآلليات الدولية.

 إسرائيل تفلت من العقوبة على جرائمها

وأوضح رابكين أن هناك إجماع لم يتم الحديث 
إسرائيل  إفالت  وهو  الدولي،  المجتمع  في  عنه 
وقال:  جرائم،  من  ترتكبه  ما  على  العقاب  من 
كثيًرا  يختلف  ال  الواقع  في  إسرائيل  تفعله  "ما 
مختلفة  أجزاء  في  المتحدة  الواليات  تفعله  عما 
فهم  إدارته،  أو  بايدن  ألوم  ال  لذلك  العالم،  من 
يواصلون السير على خطى اإلدارات السابقة".

الدولية  والمنظمات  المؤسسات  أن  إلى  ولفت 
إيجاد حلول  تجاه  فعالة  المتحدة غير  األمم  مثل 
حقيقية للقضية اإلسرائيلية الفلسطينية، وأن األمم 
المتحدة تتعامل مع حل الدولتين فقط من منظور 

"سياسي إشكالي".
للجميع  اإلنسان  حقوق  ضمان  "إن  وزاد: 
وخاصة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة، 
يجب أن يكون القضية الرئيسية للمجتمع الدولي 

الذي يجب أن يركز على حقوق اإلنسان وحقوق 
التي  المناطق  في  يعيشون  الذين  الفلسطينيين 

يسيطر عليها الجيش اإلسرائيلي".

إسرائيل ملزمة باالمتثال للمعايير الدولية

الدم"  ولفت رابكين إلى ضرورة وقف "حمام 
في المنطقة، مؤّكدًا أنه في هذه المرحلة تتحمل 
إسرائيل وهي "الجانب القوي"، مسؤولية أكبر 

في تخفيف التوتر وحماية الهدوء واالستقرار.
الموجه ضد  اإلسرائيلي  الخطاب  أن  ذكر  كما 
الفلسطينيين يحض على العنف، مشيًرا أنه يجب 
النفس،  عن  الدفاع  حق  للفلسطينيين  يكون  أن 

لكنهم ليس لديهم حاليا وسائل كافية لذلك.
وختم بالقول: "اآلن على الجانب القوي أن يفعل 
شيئًا هنا، سنقول إن للفلسطينيين أيًضا الحق في 
الدفاع عن أنفسهم، لكنني ال أعتقد أن هذا سيفيد 
أحداً، إسرائيل ُملزمة باالمتثال للمعايير الدولية 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

ال يمكــــن وصـف مــــــا حـدث بيـن إســـرائيل وفلسطيـن بـــــأنـه "صــــراع"	 
عندما تكون القوة غير متكافئة بين الجانبين، ال يمكنك الحديث عن صراع بل طرف يهاجم آخر	 
على إسرائيل أن تتوقف عن التفكير بأنها ضحية، وأن تواجه حقيقة ملفها الجنائي	 
إســـرائيل هي الطـــرف الــذي يؤجج النـــــار ويخــلق التوتــر مـع الفلسطينييـن	 
نتنيـــــاهو يسـتفيد مـن االسـتقطــــــاب في المجتــمع اإلســـــرائيلي	 
 إسرائيل ملزمة باالمتثــال للمعــايير الدوليـة في األمــاكن التي تسيطر عليهـــا	 



أ.د. سـيـّار الجميل	 

أميركي بشأن ما يطرح  تفسير  أّي  ليس هناك 
من مشروعات تّخص العالم أجمع، ولكن ثالثة 
مشروعات كبرى تتّصل بمنطقتنا العربية بشكل 
أساسي تعمل كي تنزع مشكالت قديمة، لتزرع 
بدال منها مشروعات جديدة تثير مشكالت أكبر 
وأعمق بطبيعة الحال، فواحدها أخطر من اآلخر. 
"المشروعات"  هذه  تكريس  من  الرغم  وعلى 
وبالد  العراق  تشمل  التي  منطقتنا،  في  الثالثة 
الشام أساساً، إال أن لها تأثيراتها في العالم كلّه، 
أو أنها وجدت تنفيذاً للمصالح التي سيكون عليها 
العالم في النصف األول من هذا القرن. وليست 
أميركية  وإنما  صهيونية،  "المشروعات"  هذه 
تصّب في مصلحة إسرائيل التي كانت وال تزال 
في خدمة تلك المشروعات األميركية في العالم.

كي  الجديدة"  "اإلبراهيمية  مشروع  يأتي 
الدين  جمال  قبل  من  بها  قام  فكرة  بإحياء  يقوم 
من  أكثر  قبل  استجابة  أي  تلق  ولم  األفغاني، 
محفل  في  الثالثة  السماوية  األديان  جمع  قرن! 
خدعة  الجديدة  اإلبراهيمية  غطاء  تحت  واحد 
كبرى لبعض الساذجين، كما اتخاذ العراق كعبة 
لها، كون أصل أبي األنبياء إبراهيم من العراق. 
السماوية  األديان  اعتراف  من  الرغم  وعلى 
الثالثة بإبراهيم، إال أن هذا "المشروع" سياسي، 
في  العراق،  إلى  فرنسيس  البابا  زيارة  وكانت 

مارس/ آذار الماضي، جزءا منه، فقد صلّى في 
يعرف  ال  إذ  أور،  صحراء  في  مسيحي  قدّاس 
مطلقا بوجود معبد أو ضريح أو أي رمز يوحي 
أو  السذج  مباركة  وسط  الجديدة،  باإلبراهيمية 
السماوية  األديان  أن  عن  ناهيكم  الضالعين، 
ما  فهم  في  اآلخر  عن  واحدها  يختلف  الثالثة 
جاء في كل واحد منها عن إبراهيم. أال ترون أن 
"للمشروع" سذاجته لسحب رمز مختلف عليه، 
وجعله وسيلة لحل مشكالت العصر ومعضالته 

في منطقتنا العربية؟

الذي يكمن وراء  البحث عن  ولنبقى في إطار 
هذا المشروع، والتفكير بإحياء األساطير اليوم. 
أخرى  مشروعاٌت  تندرج  لماذا  اآلخر:  واألمر 
بابا  مثل  مهمة،  شخصيات  وزيارات  وبرامج 
وما  "المشروع"؟  هذا  مثل  لتعزيز  الفاتيكان، 
النتائج التي تأمل أميركا أن تتاح لها؟ من يصفّق 
لمثل هذا "المشروع" كون إبراهيم أبو األنبياء، 
وألنه يريد أن يكون في اصطفاف واحد بين أبناء 
األديان الثالثة، ساذج وقاصر الفهم، ويقدّم خدمة 
وثّمة  وأصحابه!  المشروع  لهذا  منظورة  غير 
تفاصيل عن نشأة "المشروع" وتبلوره وأهدافه، 
غير  أخرى  أهداف  ثّمة  هناك  كانت  وربما 
منظورة في المستقبل المنظور، وهي تصّب في 
مشروع آخر، يقع في إطار الحرب الباردة بين 

أميركا والصين اليوم.

مشروع  حيال  أيضاً  األوسط  الشرق  وينقسم 
آخر، هو "طريق الحرير". وربما كان األتراك 
طبيعة  فهم  في  العرب  من  أذكى  واإليرانيون 
ومن  والغرب.  الشرق  بين  حوله  الصراع 
هي  أيضاً  العربية  بوابته  أن  أيضا  المعروف 
وبالتزامن  األطراف.  كّل  تتجاذبه  الذي  العراق 

مع صعود االقتصاد الصيني، أصبحت السياسة 
في  وقت  أي  من  حزماً  أكثر  للصين  الخارجية 
الماضي، لتحقيق وعد "الحلم الصيني"، فأوجدت 
الحرير  "طريق  بواسطة  الجديدة  مشاريعها 
جديدًا من عالقات  وبحرا، فصاًل  برا  الجديد"، 
تمثل  ذلك،  ومع  دولية.  مجتمعاٍت  مع  الصين 
والتحدّيات  جديدا،  خطرا  الخفية  الصين  أجندة 
التي تواجهها في تحقيق أهدافها، وكيفية استجابة 
الصينية  الخارجية  للسياسة  الدوليّة  المجتمعات 
المتزايدة، والتي لم تتم مناقشتها بحثيا بعد على 
نطاق واسع في العالقات الدولية. وهنا يدعو هذا 
"البحث" بشكل معّمق نظريا  تحديد  إلى  المقال 
وتطبيقيا، وتسليط الضوء على أهمية فهم سياق 
شي  عصر  في  االستراتيجية  الصين  تحوالت 

جين بينغ، ومعرفة ما الذي تريده بالضبط.
تراقب الصين التطورات الحاصلة في العراق 
اقتصادية،  وأخرى  سياسية  بعين  وسورية 
وتتأهب لبدء سباق إعادة اإلعمار لتأذن لشركاتها 
المحبّب  الرمز  تنّينها،  هو  كما  العمالقة، 
الصيني وحكومته، لالنطالق في رحلة  للشعب 
استثماراٍت كبرى نحو بلدين مّزقتهما الحروب، 
من  اإلعمار  إعادة  صفقات  كسب  إلى  ساعيةً 
رئيس  صفقة  فشلت  وقد  الحرير.  طريق  بوابة 
مع  المهدي  عبد  عادل  السابق  العراق  وزراء 
الصين، ولكن بشار األسد رّحب بالصين ترحيباً 
يدوران  وسورية  العراق  من  وكّل  فيه.  مبالغاً 
معا في فلك إيران إقليمياً. المشكلة أن العرب لم 
لهم  يحددّوا  لكي  العالم  متغيّرات  بعد  يستوعبوا 
موقفاً جماعياً حيال خروجهم من عنق الزجاجة 
أوالً، وموازنتهم في االستجابة للتحديّات، بعيدا 
وليدركوا  ثانياً.  اإلقليمية  وأجندتها  إيران  عن 
بالصراع  مباشرة  عالقة  اإلقليمي  للصراع  أن 
الدولي القائم والذي تقوده الواليات المتحدة منذ 

سنوات، من دون أن تعلن عن أهدافها.
إلى  ليس  الالجئين  عودة  الثالث،  المشروع 
فهو  اإلبراهيمية،  األرض  إلى  بل  فلسطين، 
مشروع أميركي، تنضم إليه دول كثيرة، ولكنه 
البديل"،  "الوطن  سّمي  بمشروع  أيضا  مرتبط 
الذي ترفضه القيادة األردنية رفضا قاطعا، كونها 
تعلم أن ثمنه هو عرش األردن أوال، وأنه سينهي 
التاريخية  أرضه  في  الفلسطيني  الشعب  حقوق 
والوطنية ثانيا. يريد األردن، في محنته اليوم، أن 
يتوكأ على كّل من يساعده للخروج من المأزق 
وال  إسرائيل.  إرضاء  أجل  من  فيه  حشر  الذي 
يمكن لألردن االعتماد على إيران، كون األخيرة 
تابعين  مجّرد  وسورية  العراق  من  جعلت 
لسياستها في المنطقة مع التنسيق مع حزب الله 
اللبناني، وما يهمها أوال وأخيرا مد نفوذها تحت 
مسّميات شتى.. مع االقتصاد المترنح والتحدّيات 
الجديدة في المنطقة، ينبغي التحذير من أن كبار 
إلى  يرقون  ال  السلطة  في  العرب  المسؤولين 

مستوى التحدّيات الحالية.

عن  الحديث  عن  السياسية  القوى  تتوقف  لن 
السياسية  المصالح  بسبب  البديل"،  "الوطن 
فجوة  إحداث  على  بعضهم  ويرقص  الضيقة. 
الثقة بين الحكومة والشعب التي يأملون أن تأخذ 
الرهان  أو  بالخطر،  ينذر  بمعدل  االتساع  في 
على انقسام البيت الهاشمي الحاكم، لتتّم الضربة 
من  واسعة جداً  أن شرائح  القاضية عليه، علماً 
مجتمعاتنا باتت ال تثق ألبتة في الحكومات، وال 
تثق بالمؤسسات، فما الذي سيرسمه لنا المستقبل 

المنظور؟ دعوة متواضعة إلى التأمل.

عـراقي 	  جامعي  واستاذ  اكاديمي 
)مسيساغا – كندا(

مشروعــات أميركـية جديـدة في المشــرق العربي .. لمــاذا وكـيف؟

د. محمد سعد الـدين	 

نهاية الراسمالية المخادعة ... 
واعـادة تدوير استعباد البشرية!!

األذكى  الطريقة  ان  الحكيم  الرجل  لي  همس 
في  استثمرتها  التي  أموالك  كل  السترداد 
شركتك مع االحتفاظ باغلبية اصول الشركة!! 
أصولها  تضخيم  )بعد  بالبورصة  طرحها  هو 
لمن  او  المضاربين  الى  اسهمها  قانونيا( وبيع 
يحرك  أن  دون  امواله  مضاعفة  عن  يبحث 
لتضخيم  دهاء  االكثر  الطريقة  اما   ... ساكنا 
الجهد  من  الكثير   تبذل  أن  دون  ثروتك 
بارقام  )القانوني(  التالعب  هو   ... والمغامرة 
االخرين  على  طرحتها  التي  الشركة  وأرباح 
لشرائها .. ال يحتاج األمر إال لمحاٍم ماهر حفظ 
قانون اإلقتصاد الحر  بدقة وثغراته بدقة اكثر 
... تلك العقيدة الراسمالية المخادعة التي تبنتها 
االقتصاد  ركائز  كل  أفسدت  العالم  دول  جل 
منذ  اإلنسانية  المجتمعات  عليها  قامت  التي 
فاضحى  عليها  ومن  األرض  الله  خلق  ان 
يحرث  الذي  النامية(  الدولة  )او  المزارع 
األرض ويحصدها سنوات طويلة يكاد ال يجد 
لقمة عيشه بل ربما يحتاج الى صدقة يشتري 
بها قوت يومه في حين ان من يضارب على 

شركة زراعية وهو يشرب القهوة متكئا على 
يقطف  كيف  حتى  يعرف  ان  دون   الفراش 
ثمرة او يسقي شجرة قد يربح ما يكفيه للعيش 
سنوات طويلة مترفا خالل لحظات من شراء 
يسير  بجزء  يتبرع  وربما   ... وبيعها  االسهم 
منها للمزارع المجتهد ذاته بما يكفيه الستمرار 
حقبة  يشابه  االمر  يكاد   !!.. واستغالله  عمله 
استعباد العمال السوداء لكن دون تحمل تكلفة 
جلبهم ومعيشتهم!! مع رتوش تجميلية ال تغني 

والتسمن من جوع هذاالفقير.

وغيرهم  العقالء  اقنعوا  المخادعون  الدهاة 
ان متانة وضعك االقتصادي تصبح اكثر قوة 
البنوك   قبول  وان  ديونك!!  ازدادت  كلما   ...
المزيد والمزيد يعني  الموافقة  على اقراضك 
انك اهل للثقة واالستدانة...!! لتتحول االستدانة 
في  اال  استخدامها  العاقل  يتجنب  وسيلة  من 
أضيق الحدود الى غاية يتسابق عليها الفقراء 
تبنتها  لحكمة  كامل  تناقض  وفي  واألغنياء!! 
وهّم  بالنهار  ذل  الدْين   ... األزل  منذ  البشرية 

وكرامتك  سيادتك  يفقدك  قد  فّخ  وربما  بالليل 
الحقا فاضحت كل دول العالم  وجل الشركات 
ومعظم األفراد مدينين للمخفي االعظم ووكالئه 
... المشهد سيذكرنا قريبا ربما بما كان يحدث 
المدين  الحر  كان  حين  الجاهلية  عصور  في 
يتنازل عن حريته واوالده وأرضه حين يعجز 

عن دفع دينه وفوائده.

رويدا  المخادعة  الراسمالية  مسيرة  استمرت 
المغناطيسي  التنويم  مرحلة  بلغت  رويدا حتى 
عملة  شراء  على  التكالب  حد  البشرية  لعامة 
يمكن  عنوان  حتى  وال  لها  اصول  ال  مشفرة 
التواصل معه او حتى مراجعته حين الخالف 
أبجديات  من  أخرى  ركيزة  تدمير  )في 
االقتصاد( الى درجة تجاوز سعر احداها قيمة 

كيلو من الذهب،
وتوارثتها  البشرية  اعتمدتها  التي  العملة 

األجيال  بكل أطيافها منذ ستة آالف سنة.
بالسيطرة شبه  المال وطواغيته  اباطرة  نجح 
األمر  العامة حتى وصل  المطلقة على عقول 

إلى أن تغريدة من أحدهم تدفع هؤالء المنومين 
ذكرها  شركة  أسهم  لشراء  سريعا  اللهث  الى 
عقولهم  استشارة   دون  تلميحا  او  تصريحا 
تدفعهم  ربما  بل  المادية  امكانيتهم  مراجعة  او 
لالستدانة من أدوات مالية تابعة لهذا الرجل او 
اقرانه لشراء الوهم الذي دفعهم إليه ... بفائدة 

مغرية جدا )او هكذا يبدو الى حين!!(

بالبورصات  الشركات  أسعار  تضخمت 
منطق  دون  مضاعفة  أضعافا  العالمية 
بسبب  العالمي  الكساد  رغم  سليم  اقتصادي 
أسعار  وحلقت   ... أخرى  وأشياء  الفيروس 
افقدت  صاروخية  بصورة  المشفرة  العمالت 
الناس صوابهم ... في مؤشر صريح ان وحش 
اقتربت نهاية فصوله  المخادعة قد  الراسمالية 
بانتظار ربما... ظهور طواغيت المال بصورة 
جديدة تعيد تدوير استعباد عامة الناس بطريقة 

أكثر وقاحة واقل خجال.

طبيب كاتب من اسرة )البالد(	 
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من اعمــال الفنــان

بشاعة  اظهر  والذي  االحتالل  جسد  الذي  الوحيد  العراقي  النحات 
الحرب والدمار والخراب ...

الكبيسي يعتبر من النحاتين الذين اغنوا ساحة النحت العراقي بل من 
القالئل الذين ستبقى  بصماتهم شاخصة ليس في العراق فحسب بل على 

المستوى العالمي ...
الفن بما هو جوهر النظر تجاه األشياء..العناصر..اآلخرين..العوالم.. 
بما يعنيه ذلك من حوار تجاه الذات وهي تنحت رؤاها مثلما ينحت الماء 

مجاريه في الصخر.. ثمة حنين ونشيد موسيقي للبدايات ..
النحت هو ذالك السفر الدفين قوال بالدهشة والموضوع في عالم معتل 
يشغله الصخب وضجيج الحاالت ..هذا ما يفعله االنحات بالكائن الطيني 

الذي بين يديه وهو ينشد لدواخله تحكي شجنه العالي.. 
من هنا كان ال بد من حكاية  تبلور حاالت الفنان المسافر بين دروب 
شتى يجمعها عنوان الفت هو فعل االزميل واألنامل والروح ... تنكب 
اليها،  يصغي  منحوتة  على  والعقل  الروح  النحت..انكباب  فعل  على 
يهبها شيئا من ذاته ومن طمأنينة مفعمة بالبراءة.. بالوداعة.. تحكيها يده 
التي هي روحه بكل جمالها وذروتها.. حيث ال مجال لغير القول بالوجد 
والوله نحو الذات.. انها لغة الفنان الباذخة التي يرتجي من خاللها نحت 
فنان  نلج عوالم  .. هكذا  ذاته  المحبذة والمسكونه في مساحات  دواخله 

يحاور المادة يمنحها شيئا من أنفاسه وهو يدندن أغنية بها شجن قديم 
عراقي تجدده األنامل.. 

تعددت أعماله من مختلف األحجام وعديد المواد من الطين والبرونز 
الى الخشب وغير ذلك. هو الفنان معتصم الكبيسي الذي تعامل بذكاء 
ودراية مدروسة للكتلة والظل والضوء .. مفردات شكلت  تجربة فنية 

غنية، تميز بها. 

في معرض "تراتيل الحرب والسالم". قدم اعماال من البرونز تناولت 
هموم المواطن العربي في مواجهة الحروب، صور في احدى االعمال  
ما  على  داللة  »هامر«  سيارة  سقف  تعتلي  الجرذان  من  مجموعة 
ترى  أعمال  وفي  للعراق.  وتدمير  فساد  من  األمريكي  االحتالل  جلبه 
الديكتاتورالمحتل تارة واقفاً على ظهر دبابة موجهة ضد شعبه، وتارة 
أخرى واقفاً بتجبر وعلى كتفه غراب الدمار والخراب، وفي عمل آخر 
يده عالياً إلسكات  يدفن رأسه بين كتفيه كي ال يسمع اآلخرين، رافعاً 
الناس. وفي جميع الحاالت يظهر الدكتاتور ضخماً سميناً، ولكنه غبي 

ال يفقه سوى لغة السالح والقوة والتعنت. 
تتميز أعمال الكبيسي بقوة التشريح ومهارة التنفيذ، والتمكن من بلورة 

األفكار والصرخات الرافضة لالحتالل والدمار الذي حل في العراق
رسالة واضحة وصريحة وّجهها معتصم الكبيسي من خالل معرضه 
من  طامحاً  متفرد،  فني  بأسلوب  والدمار  الحروب  مأساة  ترجم  الذي 
خالله إلى أن تصل رسالته المنادية بالسالم والجمال والمحبة إلى العالم 

...

فنان تشكيلي ناشر ورئيس تحرير صحيفة )المغترب(	 

النحات العراقي الكبير
المبدع معتصـم الكـبيسي
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الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ األناضول	 

باإللغاء  بالده  حكومة   ، السوداني،  الشيوعي  الحزب  طالب 
الفوري لكل خطوات التطبيع مع إسرائيل.

رد  "يجب  أنه  األناضول،  عليه  اطلعت  بيان  في  وأضاف 
من   ،1958 عام  المجاز  إسرائيل  مقاطعة  لقانون  االعتبار 

برلمان منتخب والعودة إلى احترام الموقف المبدئي للشعب".
وفي أبريل/نيسان الماضي، صادق مجلسا السيادة والوزراء 
مقاطعة  قانون  يلغي  مشروع  على  نهائي"  "بشكل  بالسودان، 

إسرائيل القائم منذ عام 1958.

يعقد  أن  أي شخص  إسرائيل، "على  مقاطعة  قانون  ويحظر 
هيئات  مع  نوع  أي  من  اتفاقا  )التفويض(  الوساطة  أو  بالذات 
أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم 

أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها".

وفي 23 أكتوبر/تشرين األول 2020، أعلن السودان تطبيع 
أعلنت رفضها  قوى سياسية عديدة  لكن  إسرائيل،  مع  عالقته 

القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في االئتالف الحاكم.

الشيوع  الحزب  أعلن   ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   7 وفي 
قوى  من  انسحابه  السودانية،  األحزاب  أعرق  من  يعد  الذي 

الوطني  اإلجماع  وقوى  الحاكم(،  )االئتالف  والتغيير  الحرية 
في البالد بسبب التطبيع.

الحزب  ناشد  فلسطين،  في  الحالية  األحداث  وبخصوص 
الشيوعي وفق البيان، كل القوى السياسية والوطنية اتخاذ كافة 
ونضاله  الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  والخطوات  األشكال 

من أجل هزيمة االحتالل وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

الدولية  للمنظمات  المريب"  لـ"الصمت  إدانته  عن  وأعرب 
التي  إسرائيل  "وحشية"  مواجهة  في  العربية  والحكومات 
الوحشي  والقتل  التحتية في قطاع غزة  البنية  تدمير  استهدفت 

لألطفال والنساء والشيوخ.

الشيـوعي السـوداني" يطـالب الحكـومة بوقف التطبيع مع إسـرائيل

رد االعتبار لقانون المقاطعة المجاز عام 1958،
من برلمـان منتخب والعـودة إلى احتـرام المـوقف الـمبدئي للشـعب..

"هــآرتس": إسرائيل تتعمد إبادة عائالت بأكملهـا في قطــاع غزة

في  هاس  عميرة  اإلسرائيلية  الصحافية  قالت 
مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، األربعاء 5-19  
إن عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل في قطاع 
بدعم  تأتي  بأكملها،  عائالت  وتستهدف  غزة، 

رسمي وقرار من القادة العسكريين.
وأوضحت هاس، أنه خالل أسبوع واحد، فقدت 
15 عائلة ما ال يقل عن ثالثة من أفرادها، جراء 
القصف اإلسرائيلي الذي استهدف منازلهم، دون 
في  يجري  كما  لإلخالء  مسبقاً  إنذاراً  إعطائهم 

كثير من األحيان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم السبت 
فلسطينية،  عائلة   12 بأسماء  قائمة  الماضي، 
منازلها  استهدف  إسرائيلي  قصف  جراء  قتلت 
في قطاع غزة، حيث تعرضت ثالثة منازل في 
شارع الوحدة بحي الرمال إلى قصف أدى إلى 
استشهاد العائالت الثالث )أبو عوف، والكولك، 
واشكنتنا(، البالغ عدد أفرادها 38 شخصاً، فيما 

بقيت بعض الجثث واألشالء تحت األنقاض حتى 
مساء األحد.

وتقول هاس، إن المواطن عمر الشربجي، تلقى 
اتصااًل من الجيش اإلسرائيلي، قبل قصف منزله 
بـ20 دقيقة، فيما يقطن في المنزل سبعة أشخاص 
إخالء  إلى  مسارعتهم  بعد  بجروح،  يصابوا  لم 

المنزل.

وتشير الصحافية اليسارية، إلى أن سياسة إبادة 
عائالت بأكملها ليست مجرد أخطاء إسرائيلية، 
نشهدها  والتي  السابقة  الحوادث  تمثل  وإنما 
اليوم، دلياًل على ذلك، الفتة إلى أن هذه السياسة 
مدعومة من السلطات العليا في إسرائيل وتحظى 
بموافقة رجال القانون فيها، إذ كانت هذه السياسة 
إحدى أهم سمات عدوان عام 2014، حيث تمت 
شخصاً(،   742( فلسطينية  عائلة   142 إبادة 

بحسب األمم المتحدة.

الحقوقي  المركز  أجراه  تحقيق  وبحسب 
اإلسرائيلي"بتسيلم"، فإن إبادة حوالي 70 عائلة 
عام 2014 تعود إلى ثالث تفسيرات، أولها أن 
أن  أو  للعائالت،  مسبقًا  لم يوجه تحذيراً  الجيش 
في  أو  الصحيح  العنوان  إلى  يصل  لم  التحذير 

الوقت المحدد.

الجيش  تعريف  أن  هو  الثاني،  التفسير  أما 
تم  حيث  للغاية،  واسعاً  كان  العسكري  للهدف 
قصف منازل ألفراد من حركة حماس والجهاد 
فيما  للمقاومة،  تحتية  بنية  أنها  بزعم  اإلسالمي 
أكد التفسير الثالث، أن الجيش اإلسرائلي ادعى 
إلحاق  بين  "التناسب"  لمبدأ  وفقًا  يتصرف  أنه 

األذى بالمدنيين وتحقيق الهدف العسكري.
وتؤكد هاس، أن السلطات اإلسرائيلية تملك كافة 
المتعلقة بأرقام هواتف المواطنين في  التفاصيل 
قطاع غزة، وعدد األشخاص في أي مبنى تريد 

تدميره، وذلك ألن السجل السكاني للفلسطينيين، 
اإلسرائيلية، ويحوي  الداخلية  يد وزارة  في  هو 
واألعمار  باألسماء  المتعلقة  التقاصيل  كافة 
بحسب  يؤكد  ما  وهذا  والعناوين،  واألقارب 
عدد وأسماء  تماماً  الجيش يعرف  أن  الصحافية 
األطفال وكبار السن الذين يعيشون في أي منزل 

يريد قصفه ألي سبب.

واستهدف االحتالل اإلسرائيلي شارع الوحدة، 
أحد أبرز شوارع مدينة غزة التجارية، بقصف 
عنيف، وأصاب حياً سكنياً في الشارع، ما أسفر 
شهيداً   37 من  أكثر  راح ضحيتها  مجزرة  عن 
النساء  من  جلهم  جريحاً،   50 عن  يقل  ال  وما 
على  سكنية  بنايات  ثالث  تدمير  بعد  واألطفال، 

رؤوس قاطنيها.

 المصدر : العربي الجديد	 

)Getty (  جرافة فلسطينية تزيل أنقاض المنازل النتشال الجثامين جراء العدوان اإلسرائيلي
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تقدمت منظمة "مراسلون بال حدود" بشكوى 
استهداف  بعد  الدولية،  الجنائية  المحكمة  أمام 
لوسائل  مكاتب  يضم  مبنى  إسرائيلية  غارات 
دولية  فعل  ردود  ذلك  وأثار  دولية.  إعالم 
سالمة  على  والسخط  القلق  بين  تراوحت 

اإلعالميين بشكل خاص والمدنيين عموماً.

حرية  عن  المدافعة  المنظمة  واعتبرت 
الصحافة حول العالم، أن االستهداف قد يرقى 
إلى مصاف "جرائم حرب". وجاء في الشكوى 
"دُمرت  برس":  "فرانس  وكالة  نقلتها  التي 
مقرات 23 وسيلة إعالمية محلية ودولية بعدما 
استهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة إلى 
قصف استهدف مكاتب وسائل إعالم فلسطينية 

وأجنبية.
شكواها  في  حدود"  بال  "مراسلون  وتابعت 
المحكمة  في  العامة  المدعية  إلى  الموجهة 
الجنائية الدولية فاتو بنسودة، بتاريخ 16 أيار/
المتعمد  االستهداف  أن  "تعتبر  أنها  مايو، 
والمتعمد  الكامل  والتدمير  اإلعالم  لوسائل 
لمعداتها يُعدان جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة 
أن  الشكوى  ميثاق روما". وأضاف نص  من 
بإلحاق  فقط  يتسبب  لم  اإلسرائيلي  "الجيش 
أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي 
محميين  وَمرافقها  ومعداتها  صحافيوها  يُعَد 
المدنيين،  السكان  حماية  مقتضيات  بموجب 
بل أعاق أيضاً التغطية اإلعالمية لنزاع يؤثر 

بشكل مباشر وخطير على السكان المدنيين".

الجالء"  "برج  إسرائيلية  صواريخ  دمّرت 
13 طابقاً، وكان يضم خصوصاً  المؤلف من 
مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" األميركية وقناة 
"الجزيرة" اإلخبارية القطرية، علماً أن الجيش 
اإلسرائيلي أبلغ القيمين على المبنى بضرورة 
الوزراء  رئيس  واعتبر  قصفه.  قبل  إخالئه 
كان  المبنى  أّن  نتانياهو  بنيامين  اإلسرائيلي 
استهدافه  أن  مؤكداً  تماماً"،  مشروعاً  "هدفاً 

جاء بناء على معلومات استخبارية.

تقدمت  بأنها  بال حدود"  "مراسلون  وذّكرت 
الدولية  الجنائية  المحكمة  لدى  بشكوى  سابقاً 
اإلسرائيلي  الجيش  "استهداف  خلفية  على 

بشكل متعمد عشرات الصحافيين الفلسطينيين 
الذين يتولون تغطية مظاهرات مسيرة العودة 
المنظمة  وطالبت   ."2018 العام  ربيع  في 
األيام  أحداث  بضم  للمحكمة  العامة  المدعية 
األخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في آذار/مارس 
أنها ارتُكبت في األراضي  بشأن جرائم يعتقد 
الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها 

لقيت ترحيباً فلسطينياً.
من جهتها، دعت سالي بزبي، رئيسة التحرير 
إلجراء  برس"،   "أسوشييتد  لوكالة  التنفيذية 
اإلسرائيلية  الجوية  الغارة  في  مستقل  تحقيق 
التي استهدفت ودمرت المبنى الذي كان يضم 
أن  مؤكدة  غزة،  مدينة  في  إعالمية  مكاتب 

الرأي العام يحق له معرفة الحقائق.
ورأت بزبي أن الحكومة اإلسرائيلية لم تقدم 
بعد أدلة واضحة تدعم هجومها، الذي دمر برج 
بينما  اثني عشر طابقاً.  المكون من  "الجالء" 
كونريكوس،  جوناثان  كولونيل  اللفتنانت  قال 

المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، أن إسرائيل 
تجمع األدلة كي تقدمها للواليات المتحدة، لكنه 
أحجم عن إعالن االلتزام بتقديم تلك األدلة في 

غضون اليومين المقبلين.

قتال..  خضم  في  "نحن  كونريكوس:  وقال 
سيتم  أنه  من  واثق  وأنا  المعالجة  قيد  هذا 
بينما  المناسب"،  الوقت  في  المعلومات  تقديم 
بأن مكتب "أسوشييتد برس"  بزبي  أوضحت 
يتم  ولم  عاماً   15 منذ  الجالء  برج  في  كائن 
إبالغها ولم يكن هناك أي مؤشر على احتمال 
مشددة  المبنى،  في  لـ"حماس"  مكتب  وجود 

على ضرورة ايضاح الحقائق.

نحن  صراع..  حالة  في  نحن   " وأضافت: 
الصراع..  هذا  في  طرف  أي  إلى  ننحاز  ال 
دليالً..  لديهم  أن  يقولون  إسرائيليين  سمعنا 
أنه  نعتقد  الدليل..  هذا  هو  ما  نعرف  ال  نحن 

من المناسب في هذه المرحلة أن تكون هناك 
تحقيق  باألمس-  حدث  ما  على  مستقلة  نظرة 
إلى أن صحافيي "أسوشييتد  مستقل"، مشيرة 
برس" "شعروا بالفزع" بسبب الغارة الجوية، 

لكنهم بخير ويواصلون نقل األخبار.

على  ذلك  تأثير  إزاء  قلقها  عن  أعربت  كما 
على  يؤثر  "هذا  أن  قائلة  اإلخبارية،  التغطية 
جانبي  على  يحدث  ما  معرفة  في  العالم  حق 
تحدث  بينما   ،" الالزمة  بالسرعة  الصراع 
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن هاتفياً 
يوم السبت الى الرئيس التنفيذي للوكالة غاري 
للصحافيين  الثابت  "دعمه  معلناً  برويت، 
جميع  في  اإلعالمية  والمنظمات  المستقلين 
أنحاء العالم، وأشار إلى أهمية تغطيتهم التي ال 

غنى عنها، لمناطق الصراع".

المدن - ميديا	 

مراسلــون بــال حدود" تشـتكي إسـرائيل أمـام المحكـمة الجنــائية الـدولية
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تم اإلعالن عن  السطور يوم ٢٠ مايو  االنتهاء من كتابة هذه  مع 
واسرائيل.  الفلسطينية  المقاومة  فصائل  بين  النار  إلطالق  وقف 
وبالتأكيد ليس بفعل تدخل االمم المتحدة التي فشلت فشالً ذريعاً في 
وقف العدوان االسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين من بطش آلة 
القتل والدمار اإلسرائيلية. وقد تجلّى فشل االمم المتحدة في عدة أوجه 

بما يشمل مجلس األمن والجمعية العامة.
مجلس األمن: رغم التفويض الذي يملكه المجلس للتدخل في حاالت 
الحروب واألوضاع التي ينتج عنها زعزعة األمن والسلم الدوليين، 
اتخاذ  في  فقط  يفشل  لم  سابقة،  حاالت  في  كدأبه  المجلس،  ان  اال 
اإلجراءات الكفيلة بوقف العدوان االسرائيلي األخير، بل امتنع ايضاً 
المدنيين  يستهدف  الذي  االسرائيلي  الهجوم  يدين  بيان  اصدار  عن 

الفلسطينيين العّزل في قطاع غزة.
إن التركيبة المختلة وغير العادلة لمجلس األمن ووجود حق النقض 
تاريخها  ارتبط  الدائمة  مقاعده  تحتل  دول  خمس  به  تتمتع  الذي 
قوى  ميزان  الى  اضافة  الضعيفة،  بالشعوب  والتنكيل  باالستعمار 
قد  الشعوب  لمعاناة  االكتراث  وعدم  العدالة  رفض  الى  يميل  دولي 

اسهم في هذا السقوط المدّوي لمجلس األمن. 

وبالتأكيد لم يكن هذا السقوط هو األول ولن يكون االخير حيث شهدنا 
في  بمسؤولياته  في االضطالع  المجلس  فشل  االخيرة  السنوات  في 
وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، او نصرة الشعب السوري، او 
وقف محنة مسلمي الروهينجا في ميانمار، او التدخل إلنقاذ االيغور 
المسلمين في الصين او حتى ادانة محاوالت بعض دوله االعضاء 

قتل معارضيها كما حدث مع الناشط الروسي اليكسي نافالني.
وألن هذه السطور القليلة لن تكون كافية لبحث فشل مجلس االمن 
لصيانة  المتحدة  االمم  ميثاق  حددها  التي  بمسؤولياته  النهوض  في 
االمن والسلم الدوليين، االّ انه قد يكون مفيداً في هذا العجالة، ومن 
وحي قربي من مجريات األمور حول هذا الملف في االمم المتحدة 
كسفير مناوب وقتها لمنظمة التعاون االسالمي، إلقاء بعض الضوء 
على ما جرى في مجلس االمن الدولي في االسابيع القليلة الماضية 

التخاذ موقف من العدوان االسرائيلي على قطاع غزة.
المستوطنين  والذي رافق محاوالت  القدس  في  التوتر  مع تصاعد 
المدعومين من سلطات االحتالل االسرائيلي السيطرة على عدد من 

التي  االستفزازات  وكذلك  الشرقية،  القدس  في  الفلسطينيين  منازل 
تمارسها المجموعات اليهودية المتطرفة في البلدة القديمة في القدس 
والتنكيل بالمصلين في المسجد االقصى المبارك، عقد مجلس االمن، 
مجلس  في  الدائم  غير  العربي  العضو  تونس،  من  مشترك  وبطلب 
مايو،  شهر  خالل  المجلس  تترأس  التي  والصين  والنرويج  األمن، 
المتفجرة في فلسطين،  لبحث االوضاع  جلسة عاجلة يوم ١٠ مايو 
المتحدة  االمم  منسق  من  إلحاطة  المجلس  اعضاء  خاللها  استمع 
لعملية السالم تور وينسالند. وقد أكدت غالبية اعضاء المجلس على 
الفلسطينيين  إجالء  محاوالت  ورفض  التصعيد،  خفض  ضرورة 
باعتبارها  الشرقية  القدس  في  وسلوان  جراح  الشيخ  منطقتي  من 
الوفاء  إلى  االحتالل  سلطات  داعية  الدولي،  للقانون  انتهاكاً  تشكل 
الفوري  الوقف  وإلى  االنساني،  الدولي  القانون  بموجب  بالتزاماتها 
مناقشة  ولدى  ومصادرتها.  البيوت  ولهدم  االستيطانية  ألنشطتها 
مسألة اعتماد المجلس لُمخرج للجلسة، أّكدت غالبية الوفود على أنّه 
للتطورات دون  المقبول أن يواصل مجلس األمن متابعته  من غير 
أيّة مخرجات. وأيّدت بالتالي المسعى الصيني- التونسي- النرويجي 
الستصدار بيان للمجلس واستعدادها للتفاوض بشأنه. وبعد جوالت 
ممثلة  رفض  بسبب  المقترح  البيان  اصدار  تعطل  المشاورات  من 
في  االوضاع  حول  وثيقة  ألية  المجلس  إصدار  المتحدة  الواليات 
مخرجات  أن  الى  هنا  االشارة  مفيداً  يكون  ربما  المحتلة.  القدس 
المجلس عادة ما تكون تكون على شكل قرارات، يكون ارفعها درجة 
وأكثرها صرامة ما يتم تبنيه تحت البند السابع، او بيان رئاسي يتم 
اصداره بالتوافق، أو بيان صحفي، أو عناصر صحفية يتم االدالء بها 
لوسائل االعالم. الحظوا هنا ان المقترح لم يتعلق بتبني قرار تحت 
اي بند من بنود ميثاق االمم المتحدة، وانما ببيان صحفي للتعبير عن 
موقف المجلس من قضية من شأن تفاقمها زعزعة االستقرار والسلم 

الدوليين.

ولم يتوقف عجز مجلس االمن عند هذه المحطة، بل تكرر الموقف 
مرة اخرى بعد يومين من الجلسة المذكورة حيث انعقد المجلس في 
جلسة مشاورات مغلقة يوم ١٢ مايو لبحث العدوان االسرائيلي على 
مجلس  تحّمل  على ضرورة  الوفود  غالبية  شدّدت  وقد  غزة.  قطاع 
األمن لمسؤولياته واتخاذه لموقف واضح إزاء التصعيد الميداني في 
األرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وغّزة، داعية 
الصحفي  البيان  بشأن مشروع  توافق  إلى  التوّصل  العمل على  إلى 
عناصر  استصدار  األقل  على  أو  النرويجي  الصيني-التونسي- 

للصحافة.
بيان صحفي،  اصدار  رفض  في  المتحدة  الواليات  استمرار  ومع 
اقترحت النرويج مشروع عناصر للصحافة تعكس النقاط المشتركة 
التي أدلت بها جميع الوفود خالل الجلسة. ورغم ان اصدار عناصر 
للصحافة يمثل الحد االدنى لما يمكن ان يصدر عن المجلس، اال ان 
الرفض االمريكي قد حال ايضاً دون اصدار حتى هذا النوع عديم 
االهمية من المخرجات. وتكررت المحاوالت مرتين أخريين خالل 
اسبوع واحد دون ان يتم اصدار اية وثيقة مخرجات للمجلس الذي 

عادة ما يصاب بالشلل عند معالجة القضية الفلسطينية.
العامة،  الجمعية  المتحدة  االمم  ميثاق  فوض  لقد  العامة:  الجمعية 
الدوليين  والسلم  االمن  قضايا  بمعالجة  قراراتها،  الزامية  عدم  رغم 
في حاالت تقاعس مجلس االمن عن النهوض بواجباته تجاه صيانة 
السلم واالمن الدوليين. وفي ظل التقاعس الواضح لمجلس االمن في 
تحمل مسؤولياته في وقف العدوان االسرائيلي، توجهت المجموعتان 
العربية واالسالمية، وبإسناد من مجموعة عدم االنحياز، بطلب عقد 
جلسة طارئة للجمعية العامة يوم ٢٠ مايو لبحث العدوان االسرائيلي 
على غزة. وفي اوضاع مشابهة كان يتم اعداد مشروع قرار لعرضه 
في  االعضاء  الدول  اغلبية  قبل  من  تبنيه  ليتم  العامة  الجمعية  على 
االمم المتحدة. ورغم ان قرارات الجمعية العامة غير ملزمة اال انه 
ينظر اليها كمرجعيات دولية مهمة في النظام الدولي. اال ان اإلقدام 
على اعداد مشروع قرار لوقف العدوان كان خطوة تحتاج لكثير من 
والزيادة  المتحدة  االمم  في  القوى  موازين  تغير  ظل  في  التمحيص 
الملحوظة في عدد الدول التي يمكن ان تقف في وجه تبني قرارت 
لصالح الحقوق الفلسطينية. وهنا ال بد من االشارة الى موقف مشابه 
عام ٢٠١٨ حين توجهت فلسطين للجمعية العامة لتبني قرار يدعم 
الحق الفلسطيني وتوقعت حينها ان يتم اقراره بالسهولة المعتادة بحكم 
ممثلة  المتحدة  الواليات  ان  اال  العامة.  الجمعية  في  المريح  الوضع 
بسفيرتها السابقة نيكي هايلي وبدعم من اغلبية دول االتحاد االوروبي 
وكندا واستراليا ونيوزالندا وبعض الدول في اسيا وامريكا الجنوبية 
لحركة  ادانة  القرار وتضمينها  فقرات مشروع  تعديل بعض  طلبت 
حماس، مما شكل ضغطاً شديداً على مقدمي مشروع القرار. ولوال 
الداعمة  االقليمية  المجموعات  مارستها  التي  النشطة  الدبلوماسية 
للحق الفلسطيني لتم تسجيل سابقة بإضافة المقترحات االمريكية، او 
ان يتم سحب المشروع المقدم. وبعد جهد شديد تم اقرار المشروع 
وإمكانية   ٢٠١٨ عام  تجربة  الى  وبالنظر  اثنين.  صوتين  بأغلبية 
مطالبة الدول الغربية بتضمين مشروع القرار فقرات تدين المقاومة 
مايو  يوم ٢٠  العامة  الجمعية  بالتالي عقد جلسة  تم  فقد  الفلسطينية، 
حول  قرار  أي  إلصدار  السعي  ودون  فقط  للخطابة  منبراً  لتكون 

العدوان االسرائيلي.
وقف  التفاق  التوصل  عن  االعالن  هو  المثيرة  المفارقات  ومن 
يوم ٢٠  العامة  للجمعية  الطارئة  الجلسة  انعقاد  اثناء  النار  الطالق 
مايو، مما أزاح عن كاهل الكثير من الدول الشعور بالحرج. ولكن ال 
بد من النظر الى االعالن عن وقف اطالق النار، والذي تم التوصل 
اخرى  سوداء  نقطة  انه  على  المتحدة،  لالمم  فاعل  دور  دون  اليه 
في تاريخ هذه المنظمة التي انيط بها صيانة االمن والسلم الدوليين 
الدولي  القانون  وتثبيت  االنسان  وحقوق  المستضعفين  عن  والدفاع 
مجموعة  تمكنت  كيف  سيذكر  التاريخ  ان  بد  ال  العدالة.  وتوفير 
بالشلل  المتحدة  االمم  اصابة  من  النفوذ  الدول صاحبة  من  صغيرة 

ومنعها من القيام بواجبها في حماية المدنيين الفلسطينيين.

باحث متخصص في شؤون المنظمات الدولية	 
المقالة خاصة بالبالد	 

د. شــاهر عواودة 	 

فشل االمم المتحدة في وقف العدوان االسرائيلي األخير- نظرة من الداخل
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د. ضرغام الدباغ 	 

حســـابــات الحقــل وحســـابــات الـبيدر

ميثولوجيا  عالم  في  كثيرة  وحكايات  قصص 
يقعوا  حتى  ضحكاً  الكبار  يستغرق  األطفال، 
على قفاهم، ولكنهم في الطفولة كانوا يصدقونها، 
العراق  في  عليهم  ونطلق  والجدات  واألمهات 
)بيبي( كن يفعلن ذلك، إللهاء األطفال وصرف 
البريئة،  الحيل  بأصناف  الطعام  في  رغبتهم 

الخالية من الخباثة لكسب الوقت:
أن  أو  الطعام،  إعداد  في  تأخروا  أنهم  فمثالً  ــ 

األطفال عادوا للبيت مبكرين.
ــ أو أن األطفال لعبوا في الشوارع كثيراً حتى 

عضهم الجوع.
على  يرغمهم  الحال  وضعف  الفقر  أن  أو  ــ 

الكذب على األطفال وهذه محزنة.
تضع  أن  حيلة،  إلى  يقود  الفقر  أن  يحدث  وقد 
األم أو الجدة  قدرا على النار في ماء ساخن يغلي 
تضع به بضعة حصوات، ويرسل البخار فيدفئ 
الغرفة من جهة، ويخدعون األطفال أن الطعام 

ً على النار .. وهذه محزنة أيضا
خبث،  أو  نية  بسوء  ذلك  يفعلن  ال  واألمهات 
الناس  بين  يشاع  أن  ... حتى  ولكنهن مرغمات 
مثالً بغداديا شهيرا فيقال على أمر وهمي ال ينتج 

عنه ما يفيد بأنه " طبخة حصو ".
المحترمين،  غير  جيراننا  الحكاية،  رباط 
حصو"  "بطبخة  الناس  وخداع  إيهام  يحاولون 
هناك  لألسف،  بعضنا  خداع  في  نجحوا  ولكنهم 
)غشمة(  أو  تجربة،  حديثو  أو  أطفال،  دائماً  
جيراننا  عند  االعتيادي  التهويل  فيصدقون   ..
بعيداً  مضوا  وجيراننا  الحياة،  في  كديكور 
طريق  القدس،  فيلق   : بـ  رؤوسنا  وطوشوا 
القدس، قيادة أركان القدس .... )جيب قدس وأخذ 

عتابة ...(  ولكن في الشفهي فقط.... لماذا ...
مسرح  السياسة  الجيران  عند  إن  قلنا  كما 
وتمثيليات ولعب وتمثيل وديكور من الضروري 
حقيقي،  لعب  إلى  ينقلب  أحياناً  فخماً،  يكون  أن 
ولكن عندما يكون في ذلك مصلحة فيها شفط ... 
أو فيها أذى لطرف من األطراف. ولكن األمر 
أن يكون مجرد تمثيل وديكور ...  يحتمل أيضاً 
كما حدث معنا حين شربنا شوربة طريق القدس ..

يشهد الله أني لم أخدع يوماً، بل وال ساعة وال 
الحليم حافظ:  المرحوم عبد  دقيقة، على طريقة 
"في يوم في شهر في سنة ". ألن طريق القدس 
مضى على الشروع به 43 عاماً بحوله وطوله 
... وهذا لو كان حقيقة وليس طبخة حصو لكان 
بلغ القطب الجنوبي والشمالي ....! وخالل هذه 

العقود العجاف لم نر حادلة، ولم نر ماكنة، ولم 
مغتصبي  على  واحدة  حصوة  بضربة  نسمع 
نزهة،  ليس  األمر  أن  ننكر  ... ونحن ال  القدس 
 .. ... ال..ال  لفظي فقط  العداء   ... وال شمة هوا 
بالطبع هناك مآرب خبيثة فالجيران لهم شطارة 
بهذا المجال، إذ يدخلون القدس ضمن برنامجهم 
 .. النووي  وكذلك   ... سام  العم  مع  التفاوضي 
ومشاريع أخرى، ليظهروا قدراتهم وما بوسعهم 

أن يفعلوا ..
ترى هل أنا أبالغ ... ولو قليالً ...؟

خصومي  مع  حتى  منصف  فأنا   ... والله  ال 
في  الجماعة  نساعد  نحن  يقولون  فالجيران    ...
لهم  نصنع  نحن  يساعدون،   .. نعم   .. فلسطين 
الصواريخ، ونقول لهم ال .. هذه ال .. مساعداتكم 
المساعدات  برنامج  مثل  محسوبة،  مدروسة 
ولكنها  حقيقية،  هي  النامية،  للبلدان  األمريكية 
وهم  اليوم.  حتى  تأسيها  يوم  من  أحداً  تشبع  لم 
أي  ولكن  المنطق،  من  تخلو  بطريقة  يمنحونها 
ولكن  العقالء،  ومنطق  أنت  منطقك  ..؟  منطق 
وهذه   !... الحكمة  بدار  نشتغل  ال  نحن  انتبه 
بيها   ... حكمة  وال  منطق  ال  بيها  ما  )السوالف 
مصالح وعالقات عامة بعبارة أخرى ... نعطيك 
تشبعك  لن  سوف  ولكنها  عليها،  تدمن  شوربة 
يوماً، بدليل أن حاجتك لها تتصاعد وال تتراجع 
(..!  كيف إضرب لنا مثالً يا أبا فراس ... حسناً 

... إليكم لغة األرقام:
ــ إسرائيل: تحظى )بالطبع( بالقدر األكبر من 

المساعدات )االحصائيات هي لعام 2017(:
هو  العام  األمريكية  المساعدات  حجم  مجموع 

منها  العسكري  حجم  دوالر(.   3,711,07(
)3,175,00(. الحظ رجاء أن من بين حوالي 4 
مليارات دوالر، فقط نحو 500 مليون فقط، هو 
حجم المساعدات غير العسكرية، هذا مع حبيب 

القلب إسرائيل وماذا مع الغير.
ــ مصر : الدولة األكبر واألهم عربيا وأفريقياً 
لصعوبة  صعبة  تنمية  معركة  تخوض  والتي 
الظروف المحيطة وبحجم سكان يزيد عن 100 
مليون نسمة، أي أكثر من حجم سكان إسرائيل 
تفهم  ولكن الحظ كيف  بأكثر من عشر مرات، 

الواليات المتحدة هذه المساعدات.
هو  العام  األمريكية  المساعدات  حجم  مجموع 
منها  العسكري  حجم  دوالر(.   1,475,61(
بين  من  أن  رجاء  الحظ  دوالر(.   1,302،28(
حجم  هو  فقط،  مليون   175 نحو   المبلغ،  هذا 
براحتك  وحلل  العسكرية.   غير  المساعدات 
منظمة  شعار  أن  مع  المذهلة.  المعطيات  هذه 
في  ولكن  مصافحة،  هو  األمريكية  المساعدات 

الواقع مقاتلة ..! وكذلك يفعلون ...!
بعد .. رباط الحكاية، عن الناس اللي يثرثرون 
باألطنان،  السم  يعطوك   ... يفعلون  مما  أكثر 
ويعطوك العالج بالغرامات .. قلنا أنه لم يضربوا 
في طريق القدس حصوة ...  يقولون نحن صنعنا 
لهم الصواريخ، وهذا بهتان مفضوح، فهناك من 
أن  بوسعهم  عباقرة  الفلسطيني  الشعب  مناضلي 
.. ومنهم شهداء  للقمر  يصنعوا صواريخ تصل 
والشهيد  عياش،  يحي  المهندس  الشهيد   ...
محاولة  في   .. الزبدة  جمال  دكتور  المهندس 
رخيصة لسرقة المكاسب الفلسطينية ... وأخيرا 

نقول البطل هو من يصنع السالح والبطل أكثر 
من يستخدمه ..!

استلم   ... الحميدة  باألفعال  األمر  يتعلق  عندما 
حفنة  وهي  جاهزة  واألعذار  باألطنان،  كذبا 
 .. واللؤم  بالخبث  يتعلق  حين  ولكن  أكاذيب، 
تفضل إلى هذه الحقائق المثيرة ... هم يكرهون 
السعودية ليس كرها بالعائلة السعودية، بل كرها 
بمكة والمدينة وما تحتويان، والجماعة ال يخفون 
ذلك وال ينكرونه، بل يقولونه ويفعلون ما يقولون 
أن  خبثهم،  دواعي  من  كان  وإن  نهاراً،  جهاراً 
يدعوا غيرهم يقذف الشر. وإليك جانبا من خبثهم 

وتجارة الكالم والدين، إليك هذه اإلحصائية :
العربية  المملكة  على  الحوثيين  هجمات  ــ 

السعودية حتى 9 / آذار ــ مارس / 2021
335 صارخ بالستي
550 طائرة مسيرة

62 زورق مفخخ
المجموع 947 هجمة ....... !

كم طلقة على القدس : صفر
هذا ليس طريق القدس ... هذا طريق حرب مكة 
والمدينة ... أما حرب القدس فلها معسول الكالم 
الكاذب المفضوح ... وحفنة دوالرات بائسة ...!    
وهناك دائماً فرق بين حسابات الحقل بالتقديرات 
بحسابات   ... البيدر  وحسابات   .... النظرية 

الوزن والمكيال ...!

اكاديمي عراقي واستاذ جامعي مقيم 	   
في المانيا  )من كتاب البالد(

كاريكاتير للفنان ياسر أحمد عن )العرب( لندن
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هـل يـدخـل غـير المـسـلـمـين الـجـنـة؟ )1(
ال أقصد في هذا المقال إصدار أحكام مطلقة والتدخل 
تنبغي  ما  فهذه جرأة  تعالى،  الله  به  اختص  أمر  في 
ألحد من عباد الله، لكنَّ ما أقصده هو تحريك األسس 
التي تشكل تصوراتنا تجاه هذه المسألة وإثارة أسئلة 
والتماسك  القسط  إلى  أقرب  فهماً  ن  نكّوِ حتى  جادة، 
العقلي، وفي هذا االتجاه أسجل بعض اإلشارات من 

القرآن:
** بيَّن الله تعالى في القرآن صراحةً أن الفصل بين 
ينبغي  ال  خالص  إلهي  شأن  هو  ومقاضاتهم  الناس 

ألحد من عباده:
ابِئِيَن والنصارى  »إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالصَّ
يَْوَم  بَْينَُهْم  يَْفِصُل  اللَّهَ  إِنَّ  أَْشَرُكوا  َوالَِّذيَن  َواْلَمُجوَس 

اْلِقيَاَمِة ۚ إِنَّ اللَّهَ َعلَٰى ُكّلِ َشْيٍء َشِهيدٌ«.
»اللَّهُ يَْحُكُم بَْينَُكْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما ُكنتُْم فِيِه تَْختَِلفُوَن«.

والحساب  والحكم  بالفصل  تعالى  الله  واختصاص 
النفوس،  بسرائر  المحيط  المطلق  علمه  على  مبنّي 
خلقه،  من  أحداً  بها  يشرك  لم  إلهية  خاصية  وهي 
فاإلنسان ال يعلم سرائر أقرب الناس إليه مثل زوجه 
وولده، والحساب يقتضي العلم المطلق، واألمور ال 
من  لذلك  ظواهرها،  تبدو  كما  دائماً  حقائقها  تكون 
تواضع اإلنسان أال يتجرأ على القطع فيما ليس له به 
علم، وأن يدع مهمة الفصل بين الخالئق ونجاتهم أو 

هالكهم للعليم بذات صدورهم.
د الله تعالى بالعدل المطلق لكل الخالئق يوم  ** تعهَّ
القيامة، وهو تعهد يكفي ليسكب في النفس الطمأنينة 

والرضى:
ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة فاََل تُْظلَُم نَْفٌس  »َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْسَط 
ْن َخْردٍَل أَتَْينَا بَِها ۗ َوَكفَٰى  َشْيئًا ۖ َوإِن َكاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة ِمّ

بِنَا َحاِسبِيَن«.
فََمن  أَْعَمالَُهْم،  لِّيَُرْوا  أَْشتَاتًا  النَّاُس  يَْصدُُر  »يَْوَمئٍِذ 
ةٍ  ذَرَّ ِمثْقَاَل  يَْعَمْل  َوَمن  يََرهُ،  َخْيًرا  ةٍ  ذَرَّ ِمثْقَاَل  يَْعَمْل 

ا يََرهُ«. َشرًّ
بل  الخردل،  بمثاقيل  يكون  القيامة  يوم  الحساب 
بمثاقيل الذرة من تناهي دقته، والمحاَسب هي النفس 
سورة  آية  وفي  والشرائع،  األمم  كل  من  اإلنسانية، 
يقل  لم  يره،  خيراً  ذرة  مثقال  يعمل  من  الزلزلة 
لن يضيع  تعالى  فالله  الناس،  بل  المسلمين وحسب، 

مثقال ذرة من خير لغير المسلمين يوم القيامة.
ادعاء  والنصارى  اليهود  على  تعالى  الله  أنكر   **
َكاَن  َمن  إِالَّ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخَل  لَن  »َوقَالُوا  الجنة:  احتكار 
إِن  بُْرَهانَُكْم  َهاتُوا  قُْل  أََمانِيُُّهْم  تِْلَك  نََصاَرٰى  أَْو  ُهودًا 
ُكنتُْم َصاِدقِيَن«. المنهج ذاته مدان، وهو منهج اعتقاد 
بها دون  الله وجنته خاصة  أمة من األمم أن رحمة 
غيرها، وهو مرض إنساني قديم لم يبدأ بالمسلمين. 
وهم  المرض  ذات  في  المسلمون  يقع  أن  يعقل  فهل 
كان  من  إال  الجنة  يدخل  لن  فيقولوا  الكتاب،  يتلون 

مسلماً؟!
** »َوَما ُكنَّا ُمعَِذّبِيَن َحتَّى نَْبعََث َرُسوالً«.. هذا أصل 
ثابت في الدين، وهو أن الله تعالى ال يعذب الخلق إال 
اختيار  ثم  الحق  ومعرفتهم  عليهم،  الحجة  إقامة  بعد 

الجحود والضالل بعد تبين الطريق.
فسيظل  فعالً،  بُِعَث  قد  الرسول  إن  قائل  قال  وإذا 
الخلق  الرسول كل  بلغت رسالة  قائماً: وهل  السؤال 
بالغاً مبيناً يجلي الحق لهم ويمحو أي شبهة والتباس 
في عقولهم وقلوبهم؟ إن علة إرسال الرسول ليس أن 
رسالته  إليهم  تصل  أن  بل  زمانه،  في  الناس  يعيش 
أكثر  وربما  اليوم،  الناس  من  وكثير  مبين،  ببالغ 
فال  واضحةً  بيِّنةً  الرسول  رسالة  تصلهم  لم  الناس، 

يجري عليهم حكم التكذيب والعناد.

الفترة« ويقصد  الفقهاء »أهل  يعرفه  هناك مصطلح 
به الناس الذين عاشوا في فترة انقطاع الرسالة، مثل 
الذين عاشوا بين زماني عيسى ومحمد عليهم السالم، 
ورأى كثير من الفقهاء أن حكم هؤالء أن الله يعرض 
لهم امتحاناً خاصاً يوم القيامة فإما نجوا وإما هلكوا. 
الفترة ال  السياق هو أن علة أهل  يهمنا في هذا  وما 
تزال باقيةً في كل زمان، فما أكثر الناس في زماننا 
رساالت  تبلغهم  لم  الذين  من  زمان،  كل  وفي  هذا 
الرسل واضحةً جليةً، فهم لم يكذبوا ويعاندوا، بل لم 
يعرفوا الحق، لذلك ظننا في الله تعالى أنه ال يعذب 
أحداً حتى إقامة الحجة عليه، سواًء في عالمنا هذا أو 

في عوالم أخرى ال نعرف حيثياتها بعد الموت.
** هناك آيات بينة في القرآن عن رحمة الله بغير 
المسلمين ممن آمن وعمل صالحاً، ومن أشهرها آية 

سورة البقرة:
ابِئِيَن  »إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالنََّصاَرٰى َوالصَّ
َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَْوِم اآْلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم 
ِعندَ َربِِّهْم َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن«، وقوله 
فَلَن  َخْيٍر  ِمْن  يَْفعَلُوا  »َوَما  الكتاب:  أهل  عن  تعالى 

يُْكفَُروهُ ۗ َواللَّهُ َعِليٌم بِاْلُمتَِّقيَن«.
تقصد  اآليات  هذه  إن  القول  إلى  يسارع  من  هناك 
محمد  الرسول  بعثة  زمان  قبل  الشرائع  أصحاب 
اإلشارة  في  ذكرت  كما  لكن  وسلم،  عليه  الله  صلى 
السابقة، فإن العلة ال تزال قائمةً وفي كل أمة هناك 
أفراد كثيرون ال يعلمون عن األمم األخرى علماً كافياً 
مستفزاً للبحث. إن األمم بطبيعتها االجتماعية منغلقة 
على أنساقها ونُُظمها، وقليلون من يغادرون أسوارهم 
باإليمان  لها  عالقة  ال  بشرية  طبيعة  هذه  الثقافية. 
يفكرون  ال  المسلمين  أكثر  أن  كما  تماماً  والكفر، 
ومن  واألفريقي،  والهندي  الصيني  التراث  بقراءة 
والشرائع،  األمم  تعدد  الله  حكمة  اقتضت  ذلك  أجل 
وهذا ما يشير إليه القرآن صراحةً في سورة المائدة:

اللَّهُ  َشاَء  َولَْو   ۚ َوِمْنَهاًجا  ِشْرَعةً  ِمنُكْم  َجعَْلنَا  »ِلُكّلٍ 
يَْبلَُوُكْم فِي َما آتَاُكْم فَاْستَبِقُوا  ِكن لِّ ةً َواِحدَةً َولَٰ لََجعَلَُكْم أُمَّ
اْلَخْيَراِت إِلَى اللَِّه َمْرِجعُُكْم َجِميعًا فَيُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم فِيِه 

تَْختَِلفُوَن«.
اقتضت  حكمته  أن  تعالى  الله  يخبرنا  اآلية  هذه  في 
ومن  الخيرات،  نستبق  أن  يأمرنا  ثم  الشرائع،  تعدد 
الجدير تأمله أن هذه اآلية تأتي في سياق الثناء على 
الهدى والنور الذي تضمنته التوراة واإلنجيل وحث 
ُمونََك  يَُحّكِ »َوَكْيَف  بها:  الحكم  على  الكتاب  أهل 
بَْعِد  ِمن  يَتََولَّْوَن  ثُمَّ  اللَِّه  ُحْكُم  فِيَها  التَّْوَراةُ  َوِعندَُهُم 

نِجيِل بَِما أَنَزَل اللَّهُ فِيِه«. ِلَك«، »َوْليَْحُكْم أَْهُل اإْلِ ذَٰ
** يبرز هنا اعتراض تقليدي وهو: »إن الدين عند 
فلن  ديناً  اإلسالم  غير  يبتغ  »ومن  اإلسالم«،  الله 
يقبل منه«. ومن يستشهد بهاتين اآليتين يقول إنَّ كل 
الشرائع قد ألغيت بعد بعثة الرسول محمد صلى الله 

عليه وسلم.
والرد على هذا االستشهاد من جانبين؛ الجانب األول 
القلب  إسالم  بمعنى  القرآن  في  يأتي  اإلسالم  أن 
والوجه لله فهو أكبر من حصره في شريعة الرسول 
محمد: »بَلَٰى َمْن أَْسلََم َوْجَههُ ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَلَهُ أَْجُرهُ 

ِعندَ َربِِّه َواَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن«.
إن  القائل  بالرأي  أخذنا  لو  حتى  الثاني:  والجانب 
اإلسالم هنا يقصد به شريعة الرسول محمد، فسيبقى 
كاملةً:  اآلية  نقرأ  دعونا  قائماً،  المبين  البالغ  شرط 
أُوتُوا  الَِّذيَن  اْختَلََف  َوَما  ْساَلُم  اإْلِ اللَِّه  ِعْندَ  الِدّيَن  »إِنَّ 
َوَمْن  بَْينَُهْم  بَْغيًا  اْلِعْلُم  َجاَءُهُم  َما  بَْعِد  ِمْن  إِالَّ  اْلِكتَاَب 

يَْكفُْر بِآيَاِت اللَِّه فَإِنَّ اللَّهَ َسِريُع اْلِحَساِب«..

الذين  هم  اآلية  هذه  في  باإلسالم  يقبلوا  لم  الذين  إن 
جاءهم العلم ثم بغوا وكفروا، وهذه جريمة واضحة، 
ال تمكن مقارنة أهلها بمن لم يأته العلم أصالً ولم يبغ 

ولم يكفر، لكنه لم يعرف.
ومن الجدير بالمالحظة أنه ال يوجد في القرآن تعبير 
بشريعة  ألغيت  األخرى  األمم  شرائع  بأن  صريح 
ذلك  بدل  يوجد  بل  والسالم،  الصالة  عليه  محمد 
اْلِكتَاَب  إِلَْيَك  »َوأَْنَزْلنَا  والهيمنة«:  التصديق  »تعبير 
بِاْلَحِقّ ُمَصِدّقًا ِلَما بَْيَن يَدَْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْيِمنًا َعلَْيِه«.
ثواب  عن  تتحدث  التي  اآليات  بين  التوفيق  يمكن 
واآليات  األخرى،  األمم  في  الصالحين  المؤمنين 
المؤمنين  بأن  للنجاة  التي تتحدث عن شرط اإلسالم 
الصالحين في األمم األخرى في زماننا هذا وفي أي 
اتباعهم  عدم  يكن  لم  ما  النجاة؛  دائرة  في  هم  زمان 
لشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مدفوعاً 
بالكبر والبغي والعناد والحسد، إنما فقط بسبب عدم 

بلوغهم األدلة والحجج الكافية.
** القرآن ذاته قرر حقيقة تعدد األمم حتى بعد بعثة 
هذه  ولنتأمل  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد  الرسول 

اآليات:
َمْن  اْلِقيَاَمِة  يَْوِم  إِلَى  َعلَْيِهْم  لَيَْبعَثَنَّ  َربَُّك  تَأَذََّن  »َوإِْذ 
َوإِنَّهُ  اْلِعقَاِب  لََسِريُع  َربََّك  إِنَّ  اْلعَذَاِب  ُسوَء  يَُسوُمُهْم 
ِمْنُهُم  أَُمًما  اأْلَْرِض  فِي  َوقَطَّْعنَاُهْم  َرِحيٌم،  لَغَفُوٌر 
بِاْلَحَسنَاِت  َوبَلَْونَاُهْم  ذَِلَك  دُوَن  َوِمْنُهْم  اِلُحوَن  الصَّ

َوالسَّيِّئَاِت لَعَلَُّهْم يَْرِجعُوَن«.
يوم  إلى  سيبقون  إسرائيل  بني  أن  تقرر  اآليات  هذه 
فلو  ذلك،  دون  ومنهم  الصالحون  منهم  وأن  القيامة، 
لما  الحديث عن بني إسرائيل في زمان موسى  كان 
القيامة«، أي أنه حتى في زماننا هذا  قال »إلى يوم 
ذلك،  دون  ومنهم  الصالحون  إسرائيل  بني  من  فإن 
يَْهدُوَن  ةٌ  أُمَّ ُموَسى  قَْوِم  »َوِمْن  السورة:  ذات  وفي 

بِاْلَحِقّ َوبِِه يَْعِدلُوَن«.
عليه  عيسى  مخاطباً  فيهم  قال  فقد  النصارى  أما 
َكفَُروا  الَِّذيَن  فَْوَق  اتَّبَعُوَك  الَِّذيَن  »َوَجاِعُل  السالم: 
اْلِقيَاَمِة«، أي أن الله تعالى كافأ أمة عيسى  يَْوِم  إِلَى 
»المسيحيين« بأنهم سيبقون ظاهرين على من كفر به 
»اليهود« إلى يوم القيامة، وهذا ما نراه حتى زماننا 
هذا أن المسيحيين أكبر عدداً من اليهود الذين كفروا 
خصائص  من  الله  يذكر  أخرى  آية  وفي  بعيسى. 
َرأْفَةً  اتَّبَعُوهُ  الَِّذيَن  قُلُوِب  فِي  »َوَجعَْلنَا  عيسى:  أمة 
في  نجدها  فيهم  باقية  خاصة  هذه  أن  أي  َوَرْحَمةً«، 
كل زمان، فإذا كان القرآن يذكر في موضع أن أتباع 
عيسى باقون إلى يوم القيامة، فما هي الحجة المنطقية 
التي سنقرر وفقاً لها أن ثناء القرآن عليهم في مواطن 

عديدة سيقتصر على زمان ثم سينقطع؟
دائماً  القرآن مرتبطة  العذاب والنار في  ** إن علة 
والعناد  بالتكذيب  المتعلقة  االختيارية  المرء  بأفعال 
واالستكبار والظلم واإلفساد، وكلمة الكفر ذاتها تعني 
اآليات،  تبين  بعد  الجحود  دائماً  القرآني  السياق  في 

فالكفر ال يكون إال بعد معرفة الحق:
»َوَجَحدُوا  بِِه«،  َكفَُروا  َعَرفُوا  َما  َجاَءُهْم  ا  »فَلَمَّ
الَِّذيَن  ا  »فَأَمَّ ا«،  َوُعلُوًّ ُظْلًما  أَْنفُُسُهْم  َواْستَْيقَنَتَْها  بَِها 
اْلعَذَاَب  فَذُوقُوا  إِيَمانُِكْم  بَْعدَ  أََكفَْرتُْم  ُوُجوُهُهْم  اْسَودَّْت 
اْلُهوِن  َعذَاَب  تُْجَزْوَن  »اْليَْوَم  تَْكفُُروَن«،  ُكْنتُْم  بَِما 
بَِما ُكْنتُْم تَقُولُوَن َعلَى اللَِّه َغْيَر اْلَحِقّ َوُكْنتُْم َعْن آيَاتِِه 
وإيماٍن،  معرفٍة  بعد  جحود  فهو  إذاً  تَْستَْكبُِروَن«.. 
ليس  أنه  المعلوم  ومن  واستكباٌر،  وعلٌو  ظلٌم  وهو 
دافع كل غير المسلمين الجحود والظلم واالستكبار، 
فهذه الصفات ال تلحق بالمرء بمجرد والدته في بيئة 

معينة، إنما يكتسبها بعد تبين الحق له ورفضه.
** في المشهد الختامي من سورة المائدة يسأل الله 
تعالى عيسى عليه السالم: »َوإِْذ قَاَل اللَّهُ يَا ِعيَسى اْبَن 
َي إِلََهْيِن ِمْن دُوِن  َمْريََم أَأَْنَت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي َوأُِمّ
اللَِّه«، فيذكر من جواب عيسى عليه السالم: ».. إِْن 
تُعَِذّْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَادَُك َوإِْن تَْغِفْر لَُهْم فَإِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز 

اْلَحِكيُم«.
مع أن الجريمة هنا جريمة كبرى وهي اتخاذ عيسى 
وأمه إلهين من دون الله، ومع ذلك ترك عيسى عليه 
يحتمل  بما  اإللهية  المشيئة  إلى  مصيرهم  السالم 
العزيز  أنت  فإنك  لهم  تغفر  »وإن  أيضاً:  المغفرة 

الحكيم«!!
أعرف  نحن  هل  المشهد:  هذا  يثيره  الذي  والسؤال 
كلمة  يدفع  الذي  وما  السالم؟  عليه  عيسى  من  بالله 
اقترف  لمن  المغفرة  احتمال  ذكر  إلى  وروحه  الله 
النار  قضية  كانت  إن  نظرنا،  في  العظيم  األمر  هذا 

محسومةً كما تتصورها عقولنا؟
ليس المقصود هنا التهوين من خطر الشرك، فجزاؤه 
َم اللَّهُ  واضح في القرآن: »إِنَّهُ َمْن يُْشِرْك بِاللَِّه فَقَْد َحرَّ
النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر«،  َوَمأَْواهُ  َعلَْيِه اْلَجنَّةَ 
الرسل  فيهم  بمن  البشر،  من  أحداً  أن  المقصود  لكنَّ 
عليهم السالم، يحيط بكل المالبسات والحيثيات التي 
الحق  يعطيهم  وبما  البشرية،  النفوس  عليها  تنطوي 
السالم،  عليه  عيسى  مقولة  وفي  مصيرهم،  لتقرير 
بألوهية  قال  من  الله  ميزان  في  يستوي  ال  فربما 
عيسى عن عمد واستكبار وكفر وكان إماماً من أئمة 
الضالل، ومن قال هذه الكلمة تخليطاً وجهالً وتقليداً 
ألبويه ألنه ولد في األجيال الالحقة، فترك عيسى كال 
الخيارين لله تعالى؛ إما يعذبهم وإما يغفر لهم، وفق 
علم الله تعالى وإحاطته المطلقة بسرائر نفوس عباده 

ومقاصدهم ونياتهم.
ليس  المقصد  فإن  المقالة  بداية  في  ذكرت  كما   **
إنما  اإلنساني،  اختصاصنا  خارج  هو  فيما  التقرير 
المقصد هو إظهار أن مصائر الناس في اآلخرة أكبر 
المسلمين  بعض  اختزاالت  إليه  تميل  مما  وأعمق 
كان  ولو  النار،  في  األخرى  األمم  كل  بأن  وقطعهم 
القضاء يسيراً لما اختص الله لنفسه بهذه المهمة دون 

غيره: »إن الله يفصل بينهم يوم القيامة«.
ويكفي لنا أن نعلم أن الله تعالى يحاسب الناس وفق 
علمه المطلق وعدله المطلق وبعد ذلك وفق رحمته 
الثالث  القواعد  هذه  بوليدها،  األم  رحمة  تفوق  التي 
تكفي لتمأل قلوبنا راحةً وطمأنينةً واستبشاراً: »كتب 

على نفسه الرحمة«.
** كما أن األولى هو بذل الجهد في الدنيا لتعريف 
الناس بدين اإلسالم، فأكثر الناس ال يزالون أهل فترة، 
حتى ولو كنا نعيش في زمان االتصاالت واإلنترنت، 
الناس  مصائر  في  نقاشنا  دافع  يكون  أن  ينبغي  وال 
يوم القيامة هو إعفاء أنفسنا من مسؤوليات العمل في 
الدنيا لتعريفهم باإلسالم. فهداية الناس ليست إلنقاذهم 
ليتذوقوا حالوة اإليمان  من نار اآلخرة وحسب، بل 
في الحياة قبل الممات، إذ إن هناك ناراً متقدةً تحرق 
والضياع  واالقتتال  بالصراع  الدنيا  في  اآلن  الناس 
هو  النار  هذه  من  الناس  وإنقاذ  والشقاء،  والحيرة 
بدعوتهم إلى الله تعالى: »فََمِن اتَّبََع ُهدَاَي فاَل يَِضلُّ 
َمِعيَشةً  لَهُ  فَإِنَّ  ِذْكِري  َعْن  أَْعَرَض  َوَمْن  يَْشقَى،  َوال 

َضنًكى«.
** هذه مجرد إشارات ال أقطع بصوابها، وأسأل الله 

أن يهدينا إلى الحق وأن يتجاوز عن زالتنا.. 
والله أعلم



موقع “برايت سايد” )Bright Side( األميركي

احـرص على تنـاول هذه األطعمة بالطـريقة الصحيحة
تختلف خصائص األطعمة فيما بينها، حيث تشتهر األطعمة ذات 
تعرف  حين  في  لألكسدة،  المضادة  بخصائصها  األحمر  اللون 
تعدّ  ما  وغالبًا  العين،  لصحة  المفيدة  بخصائصها  الخضراوات 
األطعمة صفراء اللون مصدرا جيدا للبروتين. ولكن كيف ينبغي 

أن نأكل هذه األطعمة لتحقيق أقصى استفادة من قيمتها الغذائية.

 )Bright Side( سايد”  “برايت  موقع  أشار  التقرير،  هذا  في 
األميركي إلى أهمية معرفة األطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات 
حتى تتمكن من اتخاذ قرار صائب بشأن ما عليك أكله وما عليك 

التخلص منه.

 المـوز	 

 )C( و”سي”   )B( “ب”  الفيتامينات  على  الموز  يحتوي 
والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وجّل هذه المغذيات موجودة في قشرة 
الخارجية  وقشرتها  الثمرة  بين  الفاصل  الجزء  وبالتحديد  الموز 
التي تعرف باسم “النسيج الوعائي اللحائي” المسؤول عن توزيع 
الموز غنية  فإن قشرة  النبتة. كذلك  في  الغذائية  والعناصر  الماء 
باأللياف، لذلك عليك تجنّب رميها بل إضافتها إلى نظامك الغذائي.

 الطماطم	 

ذكر الموقع أن طبخ الطماطم يطلق مضادات األكسدة التي تكافح 
جدران  الحرارة  تكسر  إذ  الليكوبين،  باسم  المعروفة  السرطان، 
الخاليا األكثر صالبة في هذه النبتة، فيسمح ذلك للجسم بامتصاص 
العناصر الغذائية بسهولة أكبر. لذلك، فإن شّي الطماطم ببطء أو 

إعداد صلصة منها أفضل طريقة لالستفادة أكثر من منافعها.

السلق والشمندر واللفت	 

لكنك  الخضراوات،  بعض  أوراق  تأكل  كنت  إذا  مخطئا  لست 
السيقان  توفر  إذ  لألكل،  تصلح  أيًضا  سيقانها  أن  تعلم  أن  ينبغي 
المطبوخة جرعة من الغلوتامين، وهو حمض خاص يعزز عملية 
تعافي الجسم من بعض االلتهابات. كذلك مذاقها رائع عند سلقها 

وقليها في زيت الزيتون.

البطاطس	 

والفيتامينات  األلياف  من  مزيدا  بقشرتها  البطاطس  تناول  يوفر 
والمعادن أكثر مما توفره من دونها. 

بي  فيتامينات  من  وكثير  سي  فيتامين  على  البطاطس  وتحتوي 
من  دفعة  تمنحك  بدورها  التي  والبوتاسيوم،  والكالسيوم  والحديد 
الطاقة وتساعد على تخفيف مستوى اإلجهاد لديك وتقوي العظام 

وتحّسن عملية الهضم.

 التفاح والبرتقال	 

عليك أكل قشر التفاح والبرتقال، فقشور التفاح تحتوي على مادة 
الكيرسيتين المضادة لألكسدة التي تساعد على تعزيز صحة القلب 
والدماغ. أما قشور البرتقال فهي غنية بمركبات الفالفونات التي 

تخفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحمي القلب.

الـبيض	 

مع أن عملية هضم البيض تكون أسهل عند طهيه، إال أن الحرارة 
العالية يمكن أن تتسبب في فقدانه بعض العناصر الغذائية. فعلى 
سبيل المثال، يؤدي طهي البيض في المايكرويف أو قليه أو سلقه 
مدة طويلة إلى تقليل عدد مضادات األكسدة ويؤكسد الكوليسترول 
الموجود فيه. وهذا يعني أن البيض المسلوق في الماء دون قشر 
ونصف المسلوق فائدته أكبر، ألنه يمد الجسم بنسبة بروتين أعلى.

الـبصل والثوم	 

يتسبب سحق البصل والثوم أو تقطيعهما في إطالق إنزيم األلينيز 
تكوين  في  بدورها  تسهم  األليسين  تسمى  مغذية  مادة  يولد  الذي 
والثوم  البصل  يحتوي  األمراض.  من  تحمينا  أخرى  مركبات 
أيًضا على الكبريت الذي يتوافق جيدا مع األطعمة الغنية بالحديد 

والزنك، مثل الديك الرومي ولحم البقر والكبد.

 الحبوب والفاصولياء	 

تحتوي الحبوب والفول على مواد يمكن أن تجعل الهضم صعبا. 
وعندما تنقع الفاصولياء والحبوب في الماء، فإنك تقلل من نسبة 
هذه المركبات، وتسهل عملية الهضم، وتعزز امتصاص المعادن 
على  يساعد  التي  والزنك  والكالسيوم  الحديد  مثل  توفرها  التي 

إطالقها الماء الدافئ.
فإذا كنت من محبّي الفاصوليا الحمراء، فعليك أن تحرص على 
نقعها وسلقها ألن التغاضي عن ذلك يمكن أن يتسبب في إصابتك 

بالقيء الشديد واإلسهال.

 الخضراوات الورقية	 

ينبغي أن تؤكل كل الخضراوات الورقية نيئة، إذ يحتوي كرنب 
الخضراوات  وجميع  والسبانخ  واألفوكادو  والبروكلي  بروكسل 
وحساسة  الماء  في  للذوبان  قابلة  غذائية  عناصر  على  األخرى 
حرارة  لدرجات  الخضراوات  هذه  تعريض  ويؤدي  للحرارة. 
والفيتامينات  الفوليك  وحمض  سي  فيتامين  فقدانها  إلى  مرتفعة 
تناول  على  احرص  لذلك   ،)B5( و”بي5”   )B1( “بي1″ 
3 أضعاف  تحتوي على  مثال  النيئة  فالسبانخ  نيئة،  الخضراوات 
ال  كنت  وإذا  المطبوخ.  السبانخ  في  الموجود  سي  فيتامين  نسبة 
نار  فيمكنك طهيه على  النيء،  البروكلي  ببساطة هضم  تستطيع 

هادئة مع قليل من الماء.
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د. قيس أبوطه	 

 .. األولى  للوهلة  غريبا  العنوان  هذا  يبدو  قد 
ولكن ذلك حقيقة علمية وطبية.

دعونا نتعرف على هذا الهرمون السحري الذي 
يلعب دوراً مهما جدا في حياتنا وتطور نمونا منذ 

والدتنا، ذكورا أم اناثاً.
التيستوستيرون في  الذكور، يصنع معظم  عند 
فوق  الغدة  في  يصنع  منه  وقليل  الخصية  غدة 
الكلية او الغدة الكظرية ومنها الى الدورة الدموية 

لكي يصل الى كل أعضاء الجسم. 

المبيض   غدة  في  معظمه  يصنع  النساء  وعند 
والقليل يصنع في الغدة الكظرية.    أما النسب 
الطبيعية عند الذكور واالناث فانها تتغير حسب 
النمو  تطور  في  الرئيس  الدور  لها  إلن  العمر 
هذا  كمية  وألن  والنفسي.  والجنسي  الجسدي 
بالنانوغرام  تقاس  فإنها  الدم  في  قليلة  الهرمون 
ان الغرام الواحد يساوي  في كل ديسيلتر. علماً 

1000000000 نانوغرام
النسبة الطبيعية عند الذكور في عمر ١٧ - ١٨ 

عاماً: ٣٠٠-١٢٠٠نانوغرام/ديسيليتر
١٩ عاماً واكبر: ٢٤٠-٩٥٠.

اما عند اإلناث، في عمر ١٧-١٨ عاماً: ٢٠- 
٧٥ نانوغرام/ديسيلتر

١٩ عاماً و اكثر: ٨ - ٦٠ نانوغرام/ديسيلتر
من  االرقام  هذه  في  بسيطة  فروقات  نجد  قد 

مرجع الى اخر.

أرجو ان   نالحظ  أن نسبة هذا الهرمون عند 
اإلناث اقل بكثير عن الذكور، ولكن هذه الكمية 

القليلة عند اإلناث لها وظائف مهمة جداً.

اهمية هرمون التستوستيرون عند السيدات

اوال: انخفاض مستويات التستوستيرون في الدم 
اذا الحظت يا سيدتي أنك تعانين من واحد او 
هذا  نسبة  تكون  فقد  األعراض  هذه  من  أكثر  
الهرمون منخفضة، وبالتالي فأنت بحاجة لتحليل 
نسبة التيستوسترون في الدم و مراجعة الطبيب :

ضعف واضح و انخفاض في الرغبة الجنسية* 
ارهاق عام معظم الوقت و ضعف العضالت* 
العقم واضطراب في الدورة الشهرية،* 
اضطراب في النوم* 
هشاشة العظام  * 

فان  السيدات  عند  الجنسية  للرغبة  بالنسبة 
يلجؤون  المتخصصين  والوالدة  النساء  اطباء 
 Female Sexual  (: ب  يعرف  مؤشر  الى 

المؤشر  هذا    ,  Function Index ) FSFI
عبارة عن استجواب مؤلف من ١٩ سؤاال تجيب 
عليها السيدة  وتشمل  ستة مواضيع تدور حول  
الشهر  خالل  للسيدة  الجنسية  والحياة  الرغبة 
من  االجوبة  تقّوم  ثم  االستجواب،  لبدء  السابق 

الطبيب المتخصص.
للتيستوسترون  ان  ال يوجد إجماع علمي على 
تأثيراً  على الرغبة الجنسية عند السيدات، كما 
ولكن  قليلة،  الموضوع  هذا  الدراسات حول  ان 
الدراسة التي نشرت في ٢٠١٢ والمسجلة تحت 
الرقم  NCT01724658 وجدت نتائج إيجابية 

في تحسين وتقوية الرغبة الجنسية، هذه الدراسة 
الرغبة  ضعف  من  يعانين  سيدة   ٧٠ شملت 
من  مدروسة  جرعة  تناولن  نصفهن  الجنسية، 
التيستوسترون، والنصف اآلخر تناولن اقراصاً 
مموهة ال تحتوي على الهرمون. وجاءت النتائج 

ايجابية لصالح التستوسترون.

ثانياً: زيادة مستوى الهرمون في الدم

في  الهرمون  هذا  زيادة  فان  فحسب  هذا  ليس 
الدم عند السيدات يسبب اعراضا مهمة مما يحتم 
هذه  اهم  الطبيب.   مراجعة  ايضاً  السيدة  على 

االعراض:

العقم، حيث تشير المستويات العالية إلى  * 
احتمال اإلصابة بحالة تسمى: متالزمة    

تكيس  المبيض.  
النمو الزائد للشعر وخاصة في الوجه* 
ضعف الشعر وسقوطه أكثر من المعتاد* 
ظهور حب الشباب* 
خشونة الصوت وفقدان نعومة الجلد* 

االكتئاب والعصبية،* 

أهمية التستوستيرون عند الذكور

الذكورة  بهرمون  التستوسترون  تسمية  ان 
تسمية واقعية وال  يختلف اثنان على ذلك، قبل 

والدة الجنين وبعد الوالدة .

اهم وظائفه:

نمو الخصيتين و البلوغ  والرغبة الجنسية،* 

تطور عالمات الذكورة من توزيع الشعر  * 
الجسم، و خشونة الصوت، و نمو   في    
العضالت ، و طول العظام والجسم….  

صناعة الحيوانات المنوية في الخصيتين* 
دور مهم في إنتاج  كريات الدم الحمراء* 

القوة و النشاط و الحالة النفسية الجيدة

بالنسبة للرياضيين:
  

من المعروف عند الرياضيين وخاصة المهتمين 
يساعد  التيتوسترون  ان  األجسام  كمال  برياضة 
في بناء وتكبير العضالت، ولكن يجب ان يكون 

ذلك تحت إشراف طبيب متخصص.
المهم ان نعرف ان نسبة التستوستيرون تكون 
المساء.  في  قليالً  تنخفض  و  الصباح  في  أعلى 
كما ان نسبته تقل  ١ ٪ تقريباً سنوياً بعد الثالثين 

من العمر. )انظر الشكل).
الدم  في  التستوستيرون  نسبة  زيادة  ان حاالت 
 ٢٤٠ عن  نسبته  انخفاض  ولكن  نسبياً.  نادرة 
الى  يؤدي  قد  الرجال  عند  نانوجرام/ديسيليتر 
اعراض كثيرة، فاذا شعر الرجل بهذه األعراض 

لمراجعة  بحاجة  فانه  نستعرضها،  سوف  التي 
الطبيب لعمل الفحوصات الالزمة لمعرفة السبب 

واخذ العالج المناسب.

اهم اعراض انخفاض نسبة التستوستيرون عند 
الرجال:

ضعف شديد في الرغبة الجنسية واالنتصاب* 
ضعف الحيوانات المنوية نشاطاً وعدداً،  * 

وهذا يؤدي الى تأخر اإلنجاب عند الزوجة  
ضعف العضالت، وسرعة الشعور باإلرهاق* 
الخمول، وبالدة التفكير والتجاوب، وضعف  * 

الذاكرة،  
زيادة الوزن* 
قد ترتفع نسبة الكوليسترول المِضر* 
هشاشة العظام * 

نصائح لتعزيز مستويات التستوسترون في الدم

هرمون  استعمال  على  وافقت   FDA الـ 
اقل  الى  ينخفض  عندما  للرجال  التستوستيرون 
من  ٢٤٠ نانوغرام/ديسيليتر إما حقن بالوريد او 
كبسوالت او لصقاط جلدية، طبعا تحت اشراف 

الطبيب .

نسبة  إن  ولإلناث:  للذكور  القول  خالصة 
سوية  تكون  ان  ينبغي  الدم  في  التستوستيرون 
نقصانه  او  زيادته  الطبيعية،  المستويات  ضمن 

مضّر وقد يحتاج الى التدخل الطبي. 

هذا  نسبة  بأن  توصي  المراجع  من  كثير 
الهرمون قد تتحسن بهذه التوصيات:

السمنة، تجنب  الرشاقة بمعنى تجنب  الرياضة، 
االفراط في تناول الكحول. النوم الصحيح.

المكمالت الغذائية: فيتامين D ,  والزنك

األطعمة التي يعتقد انها تعزز نسبة الهرمون:

البيض،  صفار  السلمون،  التونة،  المحار، 
والكاجو  والجوز  اللوز  وخاصة  المكسرات 
األحمر.  والبطيخ  الرمان  وخاصة  والفواكه 

الجنجر والحلبة والجنسنج.

مع تمنياتي بهرمون متوازن للسيدات و للرجال.

كاتب من اسرة )البالد(	 
Doctorkais@yahoo.com

نعم.. إنه مهم جدًا للسيدات كما هو مهم للرجال
التستوستيرون ... هرمون الرجولة

34May, 25, 2021 )يونيو )حزيران Issue  231 العدد



الصحة نبع السعادة والجمال
القسم الثاني عشرد. خالد الخيري االدريسي	 

عدة  عن  نتج  واقعا  هناك  أن  تحققنا  سبق  ما  في 
عوامل اهمها العادات والتقاليد وما تيسر لالمم من 
العشوائية  الوجبة  تكون  ان  غذائية فرض  منتجات 
االمم،  وجدان  في  واالرسخ  االعم  هي  )الشعبية( 
وتأكد لنا ان انتقادها او الغاءها امر مستحيل بالرغم 
مما توفر لدينا من معلومات وحقائق علمية. ولتبيان 
صعوبة انتقاد تلك الوجبات الشعبية، اسرد )بعد ان 
الصديقة والزميلة االستاذه  االذن هاتفيا من  اخذت 
عبارات  سميرس(  بناني  لطيفة  الفاسية  المغربية 
وردت في كتابها "الطبخ المغربي"، إلعجابي بذلك 
الذي عبر عن عشق  الغزل  بلغ حد  الذي  الوصف 
وليتاكد  بمعشوقته،  العاشق  تغزل  وفاق  الحبيب 
عربي  المغرب  ان   ، العربي  المشرق  في  القارئ 
يؤكد  ما  والشعراء  والكتاب  االدباء  من  به  اصيل، 
هذا  في  العربية  االقاليم  بقيه  يساير  ويجعله  هذا، 
المجال ان لم يبزها، وينفي اشاعة تغربه او ابتعاده 

عن اصله وعروبته.

"رحلة  عنوان  تحت  سميرس  االستاذه  كتبت  لقد 
مليئة  قائلةً: "حياة  المغربي"   المطبخ  تقليدية عبر 
بالتقاليد العريقة والعادات الـراسخة، بعضها أغرب 
تضيع  فئة.  من  رمزية  اشد  منها  وفئة  بعض،  من 
قد  العصرية  الحياة  فشيئا. وكأن صخب  االن شيئا 
عصف بها عصفا. هذه التقاليد التي تـراكمت على 
مر السنين قليال قليال، كانت تحتذى من المولد حتى 
الممات حذوا أمينا في هذا البلد العربي العريق في 
الحضارة والمدنية. بمناسبة الوالدة يقدم إلى النفساء 
المحمص  واللوز  الدقيق  من  الهرم  ذلكم  "سلو" 
التي  القوة  تلكم  قواها،  اليها  ليرد  والمطحون، 
يستمدها الرضيع غذاء من ثدي امه. وتقدم للنفساء 
في اليوم االول  دجاجة تمثل عروس الوليد الذكر 
يـرمز  بديك  او  المستقبل،  زوجة  سيتخذها  الذي 
زوجا  لوليدتها  سيكون  الذي  المبارك  العريس  الى 
الذي  الكبش  فينحر  يوم،  سابع  في  اما  بعد.  ما  في 
سيمنح للطفل اسما. وفي ذلكم الصباح تقدم الفطائر 
بغرير  الرغايف،  )المالوي،  للفطور  المتنوعة 
الخ( وسيخفي القفطان الواسع - لحسن الحظ - هذا 
الصرف وغيره الذي سيغدق على االم الشابة طوال 
تنتظرنا،  اخرى  مناسبات  وهناك  يوما.  اربعين 
لكل  الدينية،  واالعياد  والختان   الزواج  حفالت 
مناسبة مأدبة تقاليد طبخها يطبعها بطابعها الخاص.

اليوم  من  انطالقا  شابة  عروس  أثر  سنقتفي 
البال  مشغولة  قلقة  تنتظر  العروس  هي  ها  االول. 
لها  تقدم  عندئذ  الجديدة.  اسرتها  الى  لالنصراف 
امها أكالت "لم تحركها اي مغرفة  لتكون حياتها 
المقبلة هنيئة ال كدر فيها". وفي الوقت نفسه، يستعد 
التقليدية  "بالتفاية"  العريس  منزل  في  المدعوون 
المزينة باللوز والبيض المسلوق والحلوى الرغيفة 
الزوار  يكون  ان  بعد  المتخصصون.  صنعها  التي 
قد  اطعموا من البسطيلة والدجاج بالليمون الحامض 
والزيتون. وفي صبيحة الغد ترسل  اسرة العروس 
بالحليب   الرز  قوامه   بفطور  الشابين  للزوجين 

ورأس الخروف المبخر...

من  بناني   اليسدة  كتبته  مما  الكثير  هناك  مازال 
يميزها  ما  ابرز  والتي  والتقاليد  العادات  في  غزل 

ويعبر عنها االطباق الشهية.

يتضح  سميرس  بناني  السيدة  ذكرته  ما  كل  من 
الواقع  نتقبل  أن  علينا  ويفرض  االمر،  لنا صعوبة 
الجيد  نتبين  نناقشها،  الشعبية،  الوجبة  مع  ونتعامل 

فيها ونثني عليه، وننتقد الغث وننصح بإزالته.

بما ان ما يهمنا هو المجتمع العربي، سأحاول سبر 
مأكوالت بعض من الدول العربية التي تتوفر لدي 

معلومات عن  اصناف مأكوالتها ومكوناتها.

المطبـخ المغربـي

هناك مطابخ قليلة في العالم العربي فرضت نفسها 
الخصوصية  به  توصف  ما  اقل  بأصناف  بتميزها 
والقبول من باقي سكان االقطار العربية. مما يزيل 
من  المطابخ.  تلك  على  الحكم  تحيز  في  شك  اي 
بقلة  يتميز   فهو  المغربي".  "المطبخ  المطابخ  هذه 
الدول  بقية  عكس  على  الحار"  "الفلفل  استعمال 
المغاربية،  وكذلك بتوفر أصناف الحلو  والحامض 
بالسكر  الدجاج  بسطيلة  فهناك  سور(  اند  )سويت 
وطـاجين اللحم بالبرقوق والسفـرجل. كما انه يتميز  
وقلة  البحرية،  واالحياء  االسماك  استعمال  بكثـرة 

استعمال الرز.

منتجات المطبخ المغربي تتكون من:

1- الحلوى )147 صنفا(.

ويجب  ضارة  ولكنها  لذيذة  االصناف  تلك  كل 
االنقاص منها ما امكن.

2- الخبز هناك )21 صنفا(.

بالخبز،  مولع  المغربي  الشعب  ان  المعروف  من 
رفعت  عندما  عارمه  شعبية  هبة  قامت  )ولقد 
الحكومة سعر رغيف الخبز في عهد المرحوم الملك 
الحسن الثاني مما اضطر الحكومة لمراجعة االمر 
الفقري  العمود  الخبز  ويعتبر  السعر(.  رفع  وإلغاء 
لوجباته، ويستهلك منه الكثير خصوصا مع المرق 
هذه  الخبز  وآفة  )الشاي(.  االتاي  ومع  والطـاجين 
السيجارة  على  ينطبق  فما  التدخين.  بآفة  تذكرنا  
جاهز  مكان،  كل  في  متوفر  فالخبز  عليه.  ينطبق 
لالستعمال ال يحتاج الي اعداد. رخيص ويستعمل  
او  الـزنقة  في  تناوله  ويمكنك  الماكوالت.  كل  مع 

وانت في السيارة.  
المكرونة  او  االرز  او  الكسكس  عكس  على 
معداٍت  وتتطلب  للوقت  تحتاج  التي  والمعجنات 
واوانَي ونارا وانتظارا. وبما انه من المستحيل على 
الوقت  )في  الخبز  عن  االستغناء  العربي  االنسان 
الحاضر على االقل(، أصبح لزاما علينا ان ننصح 
باالنقاص منه ما امكن، واضافة النخالة اليه بما لها 
من فوائد جمة. وانصح باستعمال الملعقة او الشوكة 
في اكل الطـاجين بدال من "التغميس" النقاص كمية 

الخبز المستعملة.

3- المعجنات 11 صنفا:

كل تلك االصناف سبق شرح ضررها خصوصا 
ما  عليها  ينطبق  ايضا  وهذه  بالزبدة.  المصنوعة 

ينطبق  على الخبز والحلوى. 
وبالرغم من ان استعمال الدهون في المعجنات له 
فائدة، فهو يقلل من  مؤشر التحلية، لذا وجب النصح 

باستعمال الدهون الجيدة في إعدادها.

4- الطـاجين 47 صنفا:

المطبخ  عصب  هو  الماكوالت  من  النوع  هذا 
العربي  المشرق  في  "اليخني"  ويماثل  المغربي 
ويمتاز  وفلسطين(.  واالردن  ولبنان  )سوريا 

والحامض"،  "الحلو  بنوع  المغربي   الطـاجين 
وينصح  االحيان.  اغلب  في  الغنم  لحم  وباستعمال 
ان يستبدل بلحم  الطيور )الدجاج والديك الرومي( 
او االرانب او الحوت )السمك(. والنصح باستعمال 
الزيوت الجيدة بدال من السمن والزبدة والمارجرين. 
كما ينصح بإلغاء عادة الغموس واستعمال الشوكة 

او الملعقة  لتقليل كمية الخبز المستهلك.

5- الكسكس 14 صنفا:

يميز الكسكس المطبخ المغاربي، ولكن لكل قطر 
من االقطار المغاربية الخمس خصوصيته في اعداد 
عن  المغربي  الكسكس  ويميز  الشهي.  الطبق  ذلك 
الحار  الفلفل  استعمال  عدم  المغاربية  االقطار  بقية 
في  البندورة  صلصة  استعمال  وعدم  )الهريسة( 
اعداده. يفضل هنا استبدال  الكسكس المعد من القمح 
بكسكس  البلبولة او من ذلك المعد من  القمح الكامل، 
فهو مليء بااللياف يمأل المعدة ويمنع االمساك. كما 
ينصح االكثار من الخضار واالستعاضة عن السمن 
كذلك  الجيدة.  الزيوت  باحد  إعداده  في  الزبدة  او 
بلحم  والبقر(  )الغنم  االحمر  اللحم  االستعاضة عن 

الطيور او االرانب او السمك اوالجمبري.

6- البسطيلة 3 اصناف:

المميـزة  االكالت  احدى  من  وهي  شهية،  اكلة 
الدجاج والسكر. المغربي، الحتوائها على  للمطبخ 

مقبولة  كلها  لنا  يظهر  ما  البسطيله حسب  مكونات 
وصحية، ما عدا الزبدة التي يفضل ان تستبدل باحد 

الزيوت الجيدة.

7- الورقة 8 اصناف:

هذا الصنف من االطباق هو من المكونات الرئيسة 
للمطبخ المغربي، ومنه تعد اطباق  ثمان شهية. كلها 

اطباق صحية ال غبار عليها.

8- الحساء 10 اصناف:

المغربية  للوجبة  االساسية  المكونات  من  الحساء 
شيوعا  واكثرها  رمضان،  شهر  في  خصوصا 
"الحريرة". كل اصناف  وشعبية وخصوصية هي 
غبار  ال  جيدة  صحية  اصناف  المغربي  الحساء 

عليها.

9- البريوات:

هذا صنف  خاص من المعجنات يمتاز باستعمال 
صحي  غير  فهو  الحشو  أما  الحشو.  زائد  الورقة 
بتاتا الحتوائه على لحم الغنم  وشحم البقر والزبد. 

وينصح بتعديله باالستغناء عن الزبد وشحم البقر.

10-الثريد:

بالحمام  محشوة  فطائر  عن  عبارة  الصنف  وهذا 
او الدجاج او اللحم. جل محتوياته جيدة عدا الزبدة.

11- االسماك 16 صنفا:

هذا لعمري من اشهى الوجبات وهي مثالية. تمنيت 
الله  ان  هنا  الذكر  بد من  منها. وال  الناُس  اكثَر  لو 
3200 كم، منها ما  حبى المغرب بشواطئ طولها 
المتوسط من  االبيض  البحر  800 كم على  يقارب 

على  كم   2400 و  غربا.  طنجة  الى  شرقا  وجدة 
معبر  حتى  شماال  طنجة  من  االطلسي  المحيط 

الكركرات جنوبا.

 تلك الشواطي غنية باالسماك من كل صنف ولون 
وباحجام لم اعهدها في اي بلد اخر، أضف الى ذلك 
السردين  سمك  فكيلو  بالمقارنة.  رخيص  ثمنها  ان 
الفاخر ذي القيمة الغذائية الرائعة يكاد يباع بدوالر 

واحد فقط.
12- الطيور 39 صنفا:

كل ما يتم عمله تحت هذا البند في المطبخ  المغربي 
استبدال  الضروري  من  انه  مالحظة  مع  صحي 

الزبدة في التحضير باحد الزيوت النباتية الجيدة.

13- اللحوم 109 أصناف:

المغربي  المطبخ  في  المعدة  اللحوم  اصناف  كل 
يستعمل في اعدادها الزبد وهو دهن سيء، كما هو 
  %20 على  الحتوائه  الخراف  للحم  بالنسبة  الحال 
من الشحوم الضارة. من هنا ينصح في تعديل إعداد 
الجيدة  بالزيوت  الزبد  باستبدال   االصناف  تلك 

واالستغناء عن اللحم الغنمي ما امكن.

14- السلطات 26 صنفا:

اال  المجال  هذا  في  اللبناني  المطبخ  ينافس  ال 
لذ وطاب من اصناف  المغربي، فهناك ما  المطبخ 
السلطات. مما يزين المائدة المغربيه بديكور ومنظر 
غاية في الجمال. كل تلك االصناف لذيذة وصحية 

وال غبار عليها.

15- البيض 55 صنفا:

هناك اصناف من الماكوالت بالبيض لم يسمع بها 
من لم يعرف المغرب او لم يزْرها. ساورد بعضها 
العربي  المشرق  اهل  واعالم  التعريف  لمجرد 
بحضارة مغربهم ووسع امكانياته االبداعية والذوق 

الرفيع:
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بيض بركان،	 

الطبي  والرأي  لذيذة  شهية  اصناف  لعمري  انها 
فيها واضح "اللهم ان هذه االصناف منكر صحيا" 

لذا وجب االقالل منها ما امكن.

 	 – الباطنة  الخصائيي  الملكية  الكليه  زميل 
ادنبره
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الكرفس يكافح األمراض يقاوم 
ويخفض الكوليسترول الجسم  التهـابات 

تعود أصول هذه النبتة الخضراء على األرجح إلى حوض 
المتوسط وشمال أفريقيا، وها هي اليوم تزرع في كل أنحاء 
العالم وتدخل كجزء من كل مطبخ من أمريكا إلى إيرلندا 
واليابان وأستراليا. الكرفس نبتة يعتقد أن بقايا منها وجدت 
الحرارية  بوحداتها  تتسم  وهي  آمون،  عنخ  توت  قبر  في 
على  بها  تعود  التي  الصحية  المنافع  وجملة  المنخفضة 
كالكالسيوم  المعادن  على  تحتوي  أنها  سيما  المرء  صحة 
إلى  إضافة  والبوتاسيوم  والزنك  والحديد  والمغنيسيوم 
بي.  فيتامينات  ومجموعة  إي  وسي  وكيه  إيه  فيتامينات 
لاللتهابات،  مقاومة  خصائص  الصحية  منافعها  وتتضمن 
حيث أظهرت الدراسات التجريبية وإحداها في 2019 بأن 
أوراق الكرفس تؤثر على روتين السيتوكين الناقل لإلشارة 
االلتهابات  مقاومة  عن  والمسؤول  الخاليا  بين  والتواصل 

في الجسم.

 Journal( مجلة  في  نشرت  أخرى  دراسة  وأفادت 
بأن   )of Agricultural and Food Chemistry
معدل  تخفيض  في  تساعد  الكرفس  في  الموجودة  األلياف 
الفثااليد  األوردة. وتعمل مركبات  الذي يسدّ  الكوليسترول 
العصارة  إفراز  تحفيز  النبتة على  في  العضوية  الكيميائية 
الكوليسترول.  مستويات  تقليص  على  العاملة  الصفراء 
وتعمل مركبات الفثاليد كذلك على تخفيض معدل هرمونات 
تتميز  أنها   2009 عام  دراسة  وكشفت  الدم.  في  اإلجهاد 
األمر  الدم،  أوعية  بتمدد  تسمح  الجسم  على  بتأثيرات 
ككل،  الوعائية  القلبية  األجهزة  عن  الضغط  يخفف  الذي 
ويقلل فرصة التعرض لسكتة قلبية أو دماغية أو التصلب 

العصيدي.

مشكالت  دون  يحول  الكرفس  أن  أيضاً  اإلثباتات  وتدل 
المسالك البولية، حيث إن عصارته تتسم بتأثيرات مضادة 
للبكتيريا. وكشفت دراسة صينية بحثية أن الكرفس يساعد في 
تقليل أعراض عدوى الجهاز البولي لدى الرجال المتقدمين 
في السن. ويساعد الكرفس أيضاً نظراً لخصائصه المضادة 
لاللتهابات المصابين بآالم المفاصل والروماتيزم والنقرس 
ويخفف التورم واأللم من حول المفاصل، سيما أنه يعتبر 
إيه  بالفيتامينات  غنية  الكرفس  نبتة  أن  وبما  للبول.  مدراً 
وسي كما بمضادات األكسدة فهي تعزز جهاز المناعة في 

الجسم وتجعله أكثر نشاطاً وفعالية. 

من  جملة  من  ويحمي  الرشح  التقاط  خطر  ويقلل  كما 
األمراض المختلفة. كما أنه يقلّص عوارض الربو ويخفف 
من حدتها. ويعرف أن تناول الكرفس النيء بانتظام يحول 
اإلصابة  ويمنع  التأكسدي  اإلجهاد  عن  االجم  التلف  دول 
بأمراض الكلى والبنكرياس والطحال والمثانة. أضف إلى 
أنه يساعد في السيطرة على السكري والمساعدة في خسارة 

الوزن.

تستخدم الكزبرة في العديد من الوصفات، 
والشرق  العربي  المطبخ  في  شائعة  وهي 
غذائية  قيمة  ذات  عشبة  وهي  األوسط، 
والخواص  الصحية  الفوائد  من  العديد  لها 
التوابل  أصناف  أحد  فهي  العالجية، 
عنها  االستغناء  يمكن  ال  التي  الرئيسية 
الشهي  ومذاقها  المميزة  لرائحتها  نظرا 

الذي يجعل األطباق لذيذة وشهية.

خصائص  ذات  بكونها  الكزبرة  وتعرف 
الفوائد  من  الكثير  وتقدم  فريدة،  طبية 
الغني  لمحتواها  نظرا  للجسم،  الصحية 
 C و A بالفيتامينات بما في ذلك فيتامينات
و K، باإلضافة إلى بيتا كاروتين وحمض 
الفوليك والعديد من المعادن، وذلك وفقا لما 

نشره موقع “فود” الهندي.

وينصح خبراء الصحة والتغذية بضرورة 
الغذائي،  النظام  في  الكزبرة  إدخال 
لسهولة  نظرا  الكزبرة  ماء  وخصوصا 

تحضيره وفوائده الفريدة التي يقدمها.

من  ينصح  التي  األسباب  أبرز  وتشمل 
في  الكزبرة  ماء  مشروب  تضمين  أجلها 

النظام الغذائي، ما يلي:

يسهم في تقليل آالم التهاب المفاصل.	 
يساعد على التخلص من الماء الزائد 	 

في الجسم لكونه مدرا للبول.
السموم في 	  التخلص من  يساعد على 

الكلى.
والتغلب 	  الجسم  تبريد  على  يساعد 

على الحرارة.

يمنع انتفاخ الوجه.	 
 	

الكزبرة  ماء  مشروب  تحضير  ويمكن 
إضافة  خالل  من  وذلك  وسهولة،  ببساطة 
من  كوب  إلى  الكزبرة  من  ملعقة  مقدار 
الماء ووضعه على نار هادئة حتى الغليان، 

ومن ثم يُصفى ويُشرب.
تناول  يمكن  بأنه  التغذية  خبراء  وأفاد 
ماء  مشروب  من  كوبين  إلى  كوب  مقدار 
األشخاص،  جميع  قبل  من  يوميا  الكزبرة 
من  يعانون  الذين  األشخاص  باستثناء 
مشاكل خطيرة في الكلى، إذ ينصح هؤالء 
األشخاص باستشارة الطبيب المختص أوال 

قبل إدخاله في النظام الغذائي.

المصدر :سبوتنيك	 

هذه األسباب ستجعلك تشرب ماء الكزبرة يوميا

يظن العديد من األشخاص أن 
يسهم  طويلة  لفترة  االستحمام 
من  المزيد  على  الحصول  في 
أن  يعلمون  ال  لكنهم  النظافة، 
وذلك  تماما  خاطئة  العادة  هذه 
أجسامهم،  على  تؤث  ألنها 

بحسب الخبراء.

حذرت  السياق  هذا  وفي 
والجمال،  الصحة  أخصائية 
الدكتورة رها خياط، في حديث 
إكسبرس  صحيفة  مع  لها 
تحت  البقاء  من  البريطانية، 

الدش لفترة طويلة.

خياط  الدكتورة  وأوضحت 
أن  من  الرغم  على   “ قائلة: 
ضرورية  وسيلة  االستحمام 
وخاليا  العرق  من  للتخلص 
الميتة، واألوساخ، ومنح  الجلد 
أن  إال  للجسم،  منعشة  رائحة 
ولفترات  اليومي  االستحمام 
طويلة يمكن أن يكون له تأثير 

سلبي على البشرة”

وأضافت: “غسل الجلد بشكل 
يمكن  طويلة  ولفترات  متكرر 
الطبيعية  الزيوت  يزيل  أن 
الطبيعية  البكتيريا  على  ويؤثر 

جهاز  لدعم  هناك  تنمو  التي 
المناعة”

مؤسسة  الرأي  هذا  أيدت  وقد 
البريطانية،  هيلث  هارفارد 
أن  على  خبراؤها  أكد  حيث 
الجلد الطبيعي والصحي يحافظ 
على طبقة من الزيت، وتوازن 
البكتريا الجيدة والكائنات الحية 
غسل  فإن  لذا  األخرى.  الدقيقة 
الجلد وفركه بشكل مفرط يزيل 
ويخل  الواقية  الزيت  طبقة 

بتوازن البكتريا الجيدة فيه.
يمكن  ما سبق،  إلى  باإلضافة 
البكتريا  إزالة  تتسبب  أن 

العديد  حدوث  في  الطبيعية 
اإلضرار  مثل  المشكالت،  من 
بجهاز المناعة، وجفاف وتهيج 

البشرة.

“خياط”،  الدكتورة  ونصحت 
في  طويل  لوقت  المكوث  بعدم 
أن  على  أكدت  حيث  الحمام، 
االستحمام  من  دقائق  خمس 
جسم  على  للحصول  كافية 
أي  ولتجنب  بالكامل،  نظيف 

أضرار للجسم.

المصدر :اإلمارت 24	 

أخصائية الصحة والجمال تحذر من البقاء تحت الدش لفترة طويلة
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د. محمد أمين األعظمي 	 

أوبابينيا ذات العيون الخمس
تمهيد

 .  stem groupجذعية لمجموعة  إسم   Opabinia أوبابينيا 
من  أخرى  أنواع  منها  تنشأ  التي  تلك  هي  الجذعية  والمجموعة 
أحد   ،Opabinia regalis ريغاليز  وأوبابينيا  الحيوانات. 
األرجل  مفصليات  من  منقرض  حيوان  المجموعة،  هذه  أنواع 
Arthropoda عاش في أواسط العصر الكامبيري )487-505 
مليون سنة قبل اآلن(. وكان االعتقاد لدى دراسته ألول مرة من 
 British Columbia باحثين في جامعة بريتيش كولومبيا  قبل 
على  ُعثَر  معروفة.  حيوانية   phylum شعبة  ألي  يعود  ال  أنه 
 British متحجرات هذا الحيوان في مقاطعة كولومبيا البريطانية
Colombia غربي كندا )جبال روكي(، من بينها قرابة عشرين 
آكل  أنه كان  يعتقد  الذي  الحيوان  بلغ طول  عينة محفوظة جيداً. 
لحوم carnivorous 5-7.5سم )2-3 بوصة(. كان هذا الحيوان 
ذا جسٍم طريٍ معقل كما هو حال أجسام باقي مفصليات األرجل 
األخرى. أما صفته األكبر، فكانت امتالكه لخمس أعين. كان فمه 
يعيش  بحرياً  كان  أنه  ويعتقد  الخلف.  نحو  ويتجه  الموقع  بطني 
على القاع باحثاً عن الطعام. وكان للحيوان خرطوم مجوف يمرر 

الطعام إلى الفم.

تاريخ االكتشاف

 Charles Doolittle Walcott وجد جارلس دوليتل والكوت
في منطقة بورغيس شيل Burgess Shale )كولومبيا البريطانية، 
كندا( تسَع عينات تكاد تكون كاملة، ونشر وصفه لها عام 1912. 
أما االسم فمنسوب إلى ممر في منطقة االكتشاف. ورأى والكوت 
أن الحيوان من القشريات Crustacea. ووجد هاري ب. وتنغتون 
Harry B. Whittington )1966-1967( عينة أخرى جيدة 
باحثون روس عثورهم  كما سجل  المفّصل.  نََشَر وصفها  الحفظ 
 Opabinia على عينات جديدة في سيبيريا عام 1960 أسموها
norilica نسبة إلى منطقة عثورهم عليها. ولكن وتنغتون لم يََر 
أن العينات كانت جيدة، ولم يُعِط الباحثون الروس معلومات كافية 
عنها. وعليه لم يَر أنها مناسبة لتكون نوعاً من أنواع أوبابينيا. وما 
تزال منطقة بورغيس شيل تنفرد بتسجيل متحجرات هذا الحيوان. 
عام  أوبابينيا  متحجر  على  أُجريت  التي  األولية  الدراسة  بينت 
1975 بعضاً من صفاته غير المألوفة في عالم الحيوان، ما دفع 
الدارسين إلى االعتقاد أنها لحيوان ال ينتمي إلى أيٍ من المجاميع 
قريباً  كان  أنه  الباحثون  ورجح  آنذاك.  عليها  المتفق  التصنيفية 
 .Annelida الحلقية  والديدان  المفصليات  شعبتي  أسالف  من 
إلى سلف  أقرب  أنه  بينت  الالحقة  الدراسات واالكتشافات  ولكن 

.water bear مفصليات األرجل وإلى سلف دب الماء
نشوء  حول  دائراً  المنصرم  القرن  سبعينات  في  الجدل  كان 
الحيوانات عديدة الخاليا multicellular animals وما إذا كان 
ظهورها بشكل مفاجئ خالل الفترة المبكرة من العصر الكامبيري، 
 Cambrian الكامبيري  االنفجار  عليه  أطلق  الذي  الحدث 
explosion، أو أنه وقع قبل ذلك من غير أن يترك له أثراً. وفي 
النظرية االنفجارية  أوبابينيا دليال قاطعاً على  اْعتُبَِر  أول األمر، 
التي تعني تشعباً كبيراً في تنوع الحيوانات، ثم تم تسجيل سلسلة 
من االكتشافات التي دلت على أن مطلع العصر الكامبيري كان 

.Cavalier-Smith, 1998(( فترة تطور سريع
تبدو أوبابينيا غريبة لدرجة أن الحضور ضجوا بالضحك عندما 
عرض وتنغتون Whittington صورها. إذ يحمل رأسها خمس 
من  قريبين   stalks ساقين  على  محمولتان  منها  اثنتان  عيون، 
وسط الرأس ويتجهان لألعلى ولألمام، وعينان أكبر من السابقتين 
تعلوان ساقين ومتوجهتين بدورهما إلى األعلى والجانبين وخامسة 
محمولة على ساٍق أقصر وتتجه لألعلى. وقد اْفتُِرَض أن العيون 
كلها كانت مركبة compound كعيون الحشرات، ولكن ما من 
دليل على صحة هذا االفتراض. ويجدر هنا القول إن وتنغتون لم 
يكن يرى رأي اآلخرين في ضم أوبابينيا إلى مفصليات األرجل.

التي ُطمرت بها هذه الحيوانات نتيجة انزالق أو  تُبين الطريقة 
انهيار طيني أو ترسبات عملت عمل عاصفة رملية أنها عاشت 
في  خرطومها  تستخدم  أوبابينيا  وكانت  البحر.  قاع  سطح  على 
البحث عن دقائق الطعام في الرواسب وإيصالها إلى الفم. وألن 
المتحجرات التي ُعثر عليها ال تدل على وجود فكوك تساعد في 
قضم الطعام وتقطيعه، فإن المرجح إن الطعام كان دقائق طرية. 
أوبابينيا كان عديم األرجل وأنه كان يزحف  ويرى وتنغتون أن 
على  قادراً  كان  وأنه  جسمه  قطع  من  تبرز  بفصوص  مستعيناً 

السباحة ببطء.

تألف جسم الحيوان البالغ عرضه 5 ملم من 15 قطعة تحمل كل 
والخارج.  األسفل  نحو  وتتجه  ومتراكبة  مزدوجة  منها فصوصاً 
أزواج  ثالثة  وتحمل  فمخروطية  الجسم  من  األخيرة  القطعة  أما 
الذنب  يشبه  ما  مكونة  خلفاً  والمتجهة  المتراكبة  الفصوص  من 
تفسيرات  وتباينت   .V الحرف  شكل  ومتخذة  الذنبية  الزعنفة  أو 
الصفات األخرى لمتحجرات أوبابينيا وذلك ألن الحيوان لم يكن 
يمتلك هيكالً خارجيا كذاك الذي تتمتع به مفصليات األرجل التي 
نعرفها اليوم وبالتأكيد لم يكن يملك هيكالً داخلياً كالذي تتمتع به 
الفقريات. وأدى ذلك إلى تسطح الحيوان خالل فترة تحجره نتيجة 
ضغط الرسوبيات عليه. وتظهر نتوءات على السطح العلوي لكل 
قطعة فسرها ويتينغتون على أنها خياشيم، واعتَقَدَ أن هذه الخياشيم 
كانت مسطحة، ولها طبقات متداخلة في األعلى، وملتصقة بقواعد 
 ),Budd )2011 ;1996Budd الفصوص، في حين اعتقد بود
طول  على  تمتد  منفصلة  ُصفَيحاٍت  من  تتكون  )الخياشيم(  أنها 
أيًضا عالمات  الجسمية. ووجد  للقطع  السفلية   - األمامية  حافات 
داخل الحافات األمامية للفصوص فسرها على أنها قنوات داخلية 
تربط الخياشيم بالجزء الداخلي من الجسم، كما رأى ويتينغتون أن 
العالمة على طول الخرطوم تمثل قناة داخلية. ويرى برغستورم 
)Bergström )1986 أن كال من "الخياشيم" والفصوص تمثل 

جزًءا من غطاء على السطح العلوي للجسم. 

التصنيف

تباين  وبالتالي  أوبابينيا  متحجر  إلى  الباحثين  نظرات  وتباينت 
تصنيفهم إياه. فقد عده والكوت Walcott، وهو أول من وصفه، 
من القشريات Crustacea. وبالرغم من عثور وتنغتون و تشن 
أوبابينيا  من  عينات  على   )Chen et al. )1994 وجماعته 
جيدة الحفظ، فإن الجدل قد يستمر لبعض الوقت حول الكثير من 
التفاصيل، منها تصنيفها وتشريحها، ويقود األخير إلى تفاصيلها 
وجماعته تشن  تفسير  اختالف  ذلك  على  مثال  وخير  الوظيفية. 
تفسير  حول  ذكره  بنا  مر  الذي  وبود    )Chen et al. )1994
زوائد جانبية من القناة الهضمية. وَعدَّهُ غيره من شبيهات ثالثيات 
يمكن  ال  أوبابينيا  ان  وتنغتون  ويرى   .trilobitoids الفصوص 
المفصلية  األرجل  إلى  تفتقد  ألنها  األرجل  مفصليات  إلى  ضمها 
لخرطوم  امتالكها  األرجل  مفصليات  يعرف عن  ال  كما  أساساً، 
 Zeng زنغ هان)2020(   َعدَ  أوبابينيا. وأخيراً،  شبيه بخرطوم 
 Kylinxia زانغي  كايلنكزيا  أسماه  الذي  أوبابينيا  نظير   Han
zhangi، من مفصليات األرجل. وفي عام 1996، ارتأى غراهام 
بَد Graham Budd أن الزوائد الجانبية التي تبرز من جوانب 
الجسمية ما هي إال أرجل قصيرة وغير متمفصلة كتلك  القطعة 
التي سجلها في نوع منقرض آخر سبقه في الظهور واالنقراض. 
وارتأى أن كال الحيوانين المنقرضين يعودان إلى سلف لمفصليات 
من  أي  ضمن  تقع  ال  أوبابينيا  أن  فيرى  وتنغون  أما  األرجل. 

المجاميع التصنيفية الحديثة.

أظهرت دراسة أوبابينيا مقدار جهلنا بالحيوانات الرخوة التي ال 
تترك متحجرات عادة. وعندما وصفها وتنغتون أواسط سبعينات 
الحيوانات  تطور  حول  قائم  جدل  هناك  كان  الماضي،  القرن 
 )Preston Cloud )1968 المبكر. فقد افترض برستون كالود
اْلدردج نايلز  السبعينات، صاغ  انفجارية. وفي  العملية كانت  أن 
 Stephen Jay Gould وستيفن جي كولد  Niles Eldredge
نظريتهما "التوازن المتقطع punctuated equilibrium" التي 
بفترات  تُقطُع  طويلة  استقرار  "فترات  أنه  على  التطوَر  تصور 
تغيير سريع وقصير. واستمر الجدل وما يزال حول هذا الموضوع 
لكونه ال يؤسس على أرضية علمية واضحة ومقبولة في الوسط 

العلمي، وإنما هي سيناريوهات افتراضية.
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لندن 	  البالد(  كتاب  )من  عراقية  اصول  من  كندي  اكاديمي 
اونتاريو

37May, 25, 2021 )يونيو )حزيران Issue  231 العدد



سبايك"  "بروتين  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
أكثر  كورونا  فيروس  سطح  على  الموجود 
خطورة مما كان يعتقد وأنه وحده كاٍف للتسبب 
أن  هو  الجديد  خطيرة.  مضاعفات  حدوث  في 
كوفيدـ19 هو مرض لألوعية الدموية في المقام 

األول وليس مرضاً تنفسياً.

النتوءات   )spike( سبايك"  "بروتين  يشكل 
الشوكية الموجودة على سطح فيروس كورونا 
عنه،  المعروف  التاجي  الشكل  تمنحه  والتي 
وهو المسؤول عن تنفيذ عملية ارتباط الفيروس 

بالخاليا البشرية وغزوها. 

لاللتصاق  البروتين  الفيروس  يستخدم 
الفيروس  امتصاص  وتسهيل  البشرية  بالخاليا 
إلى  التاجي  الفيروس  يحتاج  لذلك  الخلية.  في 
مهاجمة  من  يتمكن  حتى  سبايك"  "بروتين 
الخلية. وفق مركز هيلمهولتز، يرتبط البروتين 
بمستقبل يسمى اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين2 

)ACE2( على سطح الخاليا البشرية.

مع غشاء  يندمج  أن  ذلك  بعد  للفيروس  يمكن 
أن  غير  بداخلها.  الجينية  مادته  ويطلق  الخلية 
فيروسات  من  أيضاً  "يجعل  سبايك  "بروتين 
كما  للغاية،  خطيرة  أمراض  مسببات  كورونا 
أفاد فريق بحث دولي، نقالً عن موقع صحيفة 

"هيسشه نيدرزيكسشه ألغيماينه" األلماني.
أجرى الطبيب الباحث جون شي من قسم الطب 

بجامعة كاليفورنيا وفريقه دراسة للوصول إلى 
جوهر اآللية التي يعمل بها فيروس كورونا في 
إليها هذه  التي خلصت  النتائج  الجسم. أحد أهم 
يلحقه  أن  يمكن  الذي  الضرر  أن  هي  الدراسة 
إلى  إضافة  كبيراً.  بالخاليا  سبايك"  "بروتين 
مرض  هو  كوفيدـ19  أن  للباحثين  تأكد  ذلك، 
لألوعية الدموية في المقام األول وليس مرضاً 

تنفسياً.

 في الدراسة الجديدة، ابتكر الباحثون "فيروساً 
لم  لكنه  سبايك،  ببروتينات  محاًطا  مزيفاً" 
يحتوي على فيروس حقيقي. أدى التعرض لهذا 
والشرايين  الرئتين  تلف  إلى  المزيف  الفيروس 
في التجارب على الحيوانات. وخلص الباحثون 
إلى أن هذا من شأنه أن يثبت أن بروتين سبايك 
اإلصابة،  بعد  المرض.  إلحداث  يكفي  وحده 
في  التهاب  وجود  األنسجة  عينات  أظهرت 
الشرايين  جدران  تبطن  التي  البطانية  الخاليا 

الرئوية. 

كما فحص فريق البحث تكيفية تفاعل الخاليا 
بعد  الشرايين  تبطن  التي  السليمة  البطانية 

مالمستها لبروتين سبايك. 
التالمس  بسبب  للتلف  الخاليا  تعرضت  فقد 
البروتين الشائك ومستقبل اإلنزيم المحول  بين 

.)ACE2 ( 2لألنجيوتنسين

الكشف عن  العلماء من  تمكن   في دراستهم، 

مهاجمته  عند  الفيروس  يلحقه  الذي  الضرر 
الخلوي.  المستوى  على  الدموية  األوعية  نظام 
من  العديد  تفسير  في  ستساعد  النتائج  هذه 
بفيروس  مرتبطة  غير  تبدو  التي  المضاعفات 
بحث  أمام  الباب  تفتح  أن  ويمكن   Covid-19
لبيان  وفقًا  فعالية،  أكثر  عالجات  في  جديد 
للدراسات  سالك  معهد  عن  صادر  صحفي 

البيولوجية في كاليفورنيا.

العلمية،  الدراسة  هذه  في  المشارك  الباحث 
سابق  صحفي  تصريح  في  قال  مانور،  أوري 
له:"حتى مع إزالة قدرات التكاثرمن الفيروس، 
األوعية  خاليا  على  كبيراً  ضرره  فسيظل 
بين  اإلرتباط   قدرة   بسبب  وذلك  الدموية، 
سبايك،  بروتين  ومستقبل   ،)ACE2( مستقبل 

الذي أصبح معروفاً اآلن بفضل كوفيدـ19".

من  المزيد  "ستوفر  الباحث:  وأضاف 
المتحورة  "سبايك"  بروتينات  حول  الدراسات 
وشدة  عدوى  مدى  حول  جديدة  رؤى  أيضاً 

فيروسات "SARS-CoV-2" المتحورة".

إ.م/خ.س DW  عربية 	 

دراسة جديدة:"بروتين سبايك"
 مفتــاح لغز فيـروس كـورونـا!

هذه األطعمة
تكــافح البكـتيريا

 والجراثيم بطريقة طبيعية

في  كبيرة  بفعالية  األأطعمة  من  العديد  تتميز 
طبيعية  بطريقة  والجراثيم  البكتيريا  مكافحة 

وهي على النحو التالي:

العسل	 

يتميز العسل بخصائص قوية تعمل كمضادات 
وهو  طبيعية،  لاللتهابات  ومضادات  حيوية 
يساعد في عالج العديد من المشاكل الناتجة عن 
البكتيريا وااللتهابات، بما في ذلك تقرحات الفم 

والتهاب الحلق وحتى الجروح والحروق.

الكركم	 

التوابل،  كأحد  المطبخ  في  استخدامه  بجانب 
مطهرة  فعالة  خصائص  على  الكركم  يحتوي 
في  تساعد  والميكروبات  لألكسدة  ومضادة 
والبكتيريا  الجراثيم  من  نوع  أي  على  القضاء 

بشكل طبيعي.

الزنجبيل	 

مكافحة  في  تساعد  التي  المكونات  أبرز  أحد 
المسببة  البكتيريا  على  والقضاء  الجراثيم 
مجموعة  على  الزنجبيل  يحتوي  كما  للعدوى. 
من المركبات الكيميائية تدعى ”سيسكيتيربين“ 
المسببة  الفيروسات  على  القضاء  على  تعمل 

للبرد.

األناناس	 

في  كبيرة  قدرة  لألناناس  نكهته،  لذة  بجانب 
طبيعي،  بشكل  والجراثيم  البكتيريا  محاربة 
وخاصة فيما يتعلق بالبكتيريا التي تهاجم خاليا 
الفم والحلق، بجانب فعالية األناناس في خفض 

التهاب األنف والجيوب األنفية.

الروائب	 

تساعد  األمعاء،  صحة  تعزيز  إلى  إضافة 
في  الرائب  والحليب  الجبن  مثل  الروائب 
مكافحة البكتيريا والعدوى بفضل احتوائها على 
الجراثيم  على  يقضي  الذي  الالكتيك  حمض 
التي المسببة اللتهاب الزائدة الدودية واإلسهال 

والدوسنتاريا. 

”بروبيوتيك“  على  الروائب  تحتوي  كما 
طبيعي يساعد في مكافحة جميع أنواع العدوى.

الثوم	 

يساعد الثوم في مكافحة جميع أنواع االلتهابات 
الخميرة  عدوى  ذلك  في  بما  والجراثيم، 
بفضل  وذلك  المبيضات،  وداء  والفطريات 
”أليسين“.  يدعى  وقائي  مركب  على  احتوائه 
الليمون  من  كل  يأتي  أعاله،  ذُكر  لما  وإضافة 
التي  األطعمة  أفضل  بين  والمانجو  والجزر 

تكافح البكتيريا والجراثيم بطريقة طبيعية.

المصدر :إرم نيوز	 

التنظيف  ميزة  السمعية  للقنوات  إن  كلينسنر  توماس  البروفيسور  قال 
الذاتي، إذ ال تحتاج األذن إلى تنظيف إال عند الضرورة.

إزالة شمع األذن

وأضاف طبيب األنف واألذن والحنجرة األلماني، أنه يمكن إزالة شمع 
األذن، الذي يكون ظاهرا في النطاق األمامي من صيوان األذن، بعود 
قطن، مع تجنب التوغل داخل القناة السمعية أو الضغط بقوة بالعود، أو 

أي أداة حادة أخرى مثل دبوس، أو ِمبرد.

وفي صورة العكس، قد تنشأ جروح صغيرة تساعد على توغل الجراثيم، 
واإلصابة بالتهابات في القناة السمعية وطبلة األذن.

حكة وألم

وعند الشعور بحكة وألم في األذن، يجب الذهاب إلى الطبيب لتحديد سبب 
هذه األعراض، والذي قد يكون عدوى أو حساسية.

كما أن بعض األمراض االلتهابية مثل الصدفية، والتهاب الجلد العصبي، 
تسبب الشعور بحكة في القناة السمعية، أو صيوان األذن.

حماية من الضجيج

ومن جانبه أكد طبيب األنف واألذن والحنجرة األلماني برنهارد يونغه-
هولسينغ، ضرورة حماية األذن من الضجيج الشديد باستمرار، لتجنب 
الضرر إذا زاد الضجيج عن 85 ديسيبل بشكل مستمر. وإذا كانت طبيعة 
فيجب  الضوضاء،  من  العالي  المستوى  لهذا  التعرض  تقتضي  العمل 
استشارة  على ضرورة  يونغه-هولسينغ  شدد  كما  األذن.  واقيات  وضع 
الطبيب عند مالحظة عالمات على ضعف السمع مثل ضبط التلفاز على 

مستوى مرتفع، أوطلب تكرار الكالم أثناء الحديث.

اإلصابة بالخرف

على  للحفاظ  العالج  فرص  زادت  مبكراً،  السمع  وكلما شخص ضعف 
حاسة السمع، علما أن السمع الجيد بحول دون تدهور القدرات المعرفية 

ويحد من خطر اإلصابة بالخرف.

بالفيتامينات  نظام غذائي صحي غني  الحرص على  يجب  وبشكل عام 
والمعادن للحفاظ على صحة األذن.

المصدر :وكالة األنباء األلمانية	 
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والدحنون  السوسن  ينبت  أن  يمنع  الذي  ما 
واللوتس واألقحوان على بيوت حي الشيخ جراح 

العتيقة في القدس! 
البيوت  نوافذ  العصافير  تالمس  أن  يكفي 
المغطاة بسياج من حديد، أو أن يغفو طير الحمام 
على شرفة أحد منازلها المشبع برائحة البساطة 
األقصى  المسجد  رائحة  من  ونفحات  واألصالة 

الطرية الندية ورائحة البارود. 
تلك هي الحكاية، حكاية حي الشيخ جراح، هي 
الذي  األخضر  وجرحها  كلها  فلسطين  حكاية 
يواصل النزيف منذ مائة عام هي عمر الصراع، 

كما لو كان قد فتح قبل قليل. 
هي حكاية فلسطين مع التهجير واللجوء وبنادق 
العدو وآليته وخناجر اإلخوة األعداء ورصاص 

وحجارة المقاومة. 
التهجير  عملية  أن  المؤرخين  من  العديد  يؤكد 
الصدفة  وليدة  تكن  لم  للفلسطينيين  القسري 
له  مبرمج ومخطط  بشكل  فقد جرت  ولحظتها، 
العرب،  سكانها  من  فلسطين  "تطهير"  بهدف 
ورافقت عملية التهجير حمالت مكثفة من العنف 
واإلرهاب والمجازر، والتي شكلت أحد األسباب 

ومدنهم  قراهم  فلسطين  عرب  لهجرة  الرئيسية 
من  مجردين  العربية  الجيوش  تركتهم  أن  بعد 

األسلحة واألمل. 
أدوات تنفيذ الخطة كانت العصابات اإلرهابية 
العصابات،  هذه  وأشهر  المسلحة،  الصهيونية 
شتيرن واألرغون والهاغاناه وبلماح التي شكلت 

فيما بعد نواة الجيش اإلسرائيلي. 
الذين حصر جزء منهم  الشهداء  وبلغ مجموع 
منذ عام 1937 وحتى اليوم نحو 15 ألف شهيد، 
ارتقوا في نحو 120 مجزرة بعد أن مسحت أكثر 

من 500 قرية فلسطينية عن الوجود. 

وسط هذه الحكاية يقفز مشهد حي الشيخ جراح 
من  سنوات  منذ  سكانه  يعاني  الذي  القدس  في 
هجمات المستوطنين الذين تسميهم بعض وسائل 
وبدعم  التالل"،  "زعران  اإلسرائيلية  اإلعالم 
تهجيرهم  أجل  من  االحتالل،  جيش  من  مباشر 
والسيطرة على منازلهم، بزعم امتالكهم للمنطقة، 
رغم أن السكان حصلوا على المساكن منذ ما قبل 
االحتالل، وبموجب اتفاقية مع الحكومة األردنية 
الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  غوث  ووكالة 

"أونروا" منذ الخمسينيات. 
المحاكم  من  بدعم  يهود  مستوطنون  ويستولي 
اإلسرائيلية على منازل في الشيخ جراح بدعوى 
أن عائالت يهودية عاشت هناك خالل حرب عام 

1948 عند قيام دولة االحتالل.  
وتسعى الجمعيات اليهودية المطالبة إلى إخالء 
منازل 58 عائلة فلسطينية، كما أن خطر اإلخالء 

يتهدد وبشكل عام نحو 500 فلسطيني. 
الدين  حسام  األمير  من  اسمه  الحي  واستمد 
القائد  )الجراح(، طبيب  الدين عيسى  بن شرف 
رمز  إلى  تحول  الذي  األيوبي،  الدين  صالح 
لألجيال العربية المتعاقبة منذ نحو 900 عام بعد 

تحريره القدس.
البلدة  من  الشرقي  الجانب  في  الحي  ويقع 
وتمتاز  السور،  خارج  القدس  مدينة  في  القديمة 
الفاخرة،  وصالوناتها  الرائعة  بهندستها  بيوته 
وايضا الشبابيك المزخرفة ذات الطابع الشرقي 
، واالسطح المزينة بالقرميد، والشرفات المطلة 
على البساتين والحي.وتحاول  سلطات االحتالل 
المقدسية  االحياء  في  المبهرة  المظاهر  اخفاء 
من  السفلي  الجزء  في  يجري  ،كما  وتدميرها 

الشيخ جراح.

جراح  الشيخ  حي  في  اقام  قد  االردن  وكان 
مساكن اليواء الفلسطينيين الذين هجروا في عام 
وبحسب  ذلك.  تثبت  ايجار  عقود  ولديه   1948
فأن   ، االردنية  الخارجية  وزارة  نشرتها  وثائق 
الشيخ جراح  28 عائلة في حي  الوثائق تخض 

هجرت بسبب حرب عام 1948 .
الشيخ  بقضية  التوجه   الى  يدعون  قانونيون 
وقع  التي  الدولية  الجنائية   المحكمة  الى  جراح 
احدى  وكان   1998 عام  ميثاقها  على  االردن 
وقياداته  االحتالل  لمقاضاة  لها  المؤسسة  الدول 
مكررة  حرب  جريمة  ارتكبو  الذين  ،والقضاة 

للمرة الثانية بحق اهالي حي الشيخ جراح .

ورغم المقاومة السلمية التي يبديها سكان حي 
أن  ،اال  الفلسطينيين  باقي  ومعهم  جراح  الشيخ 
كسكون  ساكنا  كان  الرسمي  العربي  الصوت 
الزعيم  صوت  وكان  القبور،  اهل  وهدوء 
جيرمي  البريطاني  العمال  لحزب  السابق 
ماري  االمريكي  الكونغرس  ،وعضو  كوربين 
اصوات  من  ووضوحا  شجاعة  اكثر  نيومان 
نوم  في  تغفو  التي  العربية  والجامعة  العواصم 
عميق اليعكر صفوه اال صوت رصاص جيش 
جاؤوا  الذين  المستوطنين  وصراخ  االحتالل 
لسيدة  مستوطن  ماقاله  بحسب  المنازل  لسرقة 

فلسطينية واجهته ببطولة وشجاعة .

موسيقية  مقطوعة  جراح  الشيخ  حي  ويبدو 
خارج ألمألوف، اذ التقل مساحة قطع االراضي 

للبناء في الحي عن 800 متر مربع
البيت عن طابقين  للبيت الواحد، ولم يزد علو 
،ومساحة البيوت التتعدى 200 متر عن مساحة 

االرض .اما باقي المساحة فقد
او  بالبيت  المحيطة  للجنائن  خصصت 
واالشجار  بالورود  المزروعة  )الحاكورة( 
وجود  اليتعدى  هذا  الراقي  ،والمظهر  المثمرة 

بوابة فاخرة عريضة للبيت وللحديقة .
باقي  عن  مصغرة  المكان صورة  يجعل  وهذا 
فلسطين التي التزال تعيش النكبة المستمرة منذ 

73 عاما . 

المصدر : عربي21	 

"الشيخ جراح" مقطوعة من الجمال خارج المألوف بورتريه

علي  سعـادة	 

الفنان الدكتور عالء اللقطة عن موقع )عربي21( لندن



الحلقة السابعة والعشرون	 

جمال الشريف 	 

المدارس في المخـيم 
الجزء األول

له  العالم  في  المجتمعات  كل  في  المدارس  عن  الحديث 
صبغة ولون وُعرف وتقاليد تختلف عما سوف أتحدث عنه 
وفي  الشتات  في  عاشوا  الذين  فلسطين  أبناء  وحتى  هنا، 
الدول العربية وفي المدن على وجه الخصوص وشاركوا 
إخوتهم العرب مقاعد الدراسة حين يتحدثون عن المدرسة  
األغلبية  ليسوا  أنهم  حيث  نفسه،  السياق  في  يتحدثون 
ويخضعون لقوانين وأنظمة البلد، وتبقى حصة فلسطين في 

التعليم قليلة ومن باب رفع العتب .
أما نحن أبناء النازحين والالجئين والمشردين والمسخمين 
والملطمين والمكافحين والكادحين والمناضلين الذين ذاقوا 
األمّرين وتكفلت بهم وكالة الغوث، فللحديث عن المدارس 
عادية  في ظروف وطقوس غير  مختلف  واقع  لنا  بالنسبة 

وغير طبيعية ....
مع  تتكيف  الناس  بدأت  أن  بعد  الصورة  تكتمل  ولكي 
واقع الشتات ما بعد النكسة والتهجير كان ال بد من إنشاء 
من  المخيم  أهل  من  الكبيرة  الشريحة  لتستوعب  المدارس 

األطفال والشباب ما تحت سن الستة عشر عاما...
هذه الشريحة التي كان البد من استيعابها لكي ال تبدأ كثيراً 
الفراغ وكثرة األوالد وفي  الناتجة عن وقت  المشاكل  من 
الوقت نفسه إظهارالمؤسسات الدولية والمحلية وكل من له 
عالقة بمأساتنا بوجه جميل وأنهم يبذلون قصارى جهدهم 

لتقديم الخدمات...
مخيمات  في  األولى  التعليم  مرحلة  بدأ  الخمسينات  جيل 
الشتات في الداخل، وبعد النكسة التحقوا بمدارس المهجر 
نحن جيل  أما  اإللزاميتين.  المرحلتين  تبقى من  ما  إلكمال 
في  المرحلة  بداية  من  بالمدارس  التحقنا  فغالباً  الستينات 

مخيمات ما بعد النكسة...
وهنا ال بد من الحديث عن المدارس بكثير من التفصيل 
وفي سياقها الصحيح. وما ذكرته سابقاً عن المدارس كان 
التعريج  تم  الضرورة  ولداعي  مختلف  سياق  وفي  موجزا 
على المدرسة ولكن دون التفصيل الذي سوف أرخ له عند 

الحديث عن المدارس....
وكون المخيم استمد اسمه من تجمع الخيم وحيث أن معظم 
الخدمات والمنشآت بدأت في الخيم كذلك بدأت المدارس، 
وبعدها تم بناء الصفوف من مادة األسبست )األسبستوس( 
وكان لهذه الصفوف ميزات فريدة من نوعها وكانها صنعت 
لنا أهل فلسطين المشردين والذين سجلنا سوابق  خصيصاً 

كثيرة يبقى التاريخ شاهداً عليها...
حر  من  وال  الشتاء  برد  من  تقي  ال  أنها  ميزاتها  ومن 
ببطانة  الداخل  من  ومبطنة  إنارة   بها  يوجد  الصيف، وال 
من األبلكاج مما جعلها بيئة مناسبة لكي تسرح وتمرح بها 

الفئران،  و "اللي مش عاجبه ينقب حواجبه..."
وكانت الصفوف، كل أربعة منها بجانب بعضها ويفصل 
الكينا،  أشجار  تملؤها  مسافة  صفوف  أربعة  كل  بين 
والمدرسة كانت على شكل مربع ويحيط بها سياج الحديد 
من كل الجوانب أو ما كنا نطلق عليه إسم )الشيك( ولكنه 
يكون  ممكن  البنك  شيك  إن  حيث  البنك  شيك  عن  يختلف 
برصيد أو بدون رصيد ولكن شيك المدرسة كان مخّرما...

 وقريباً من باب المدرسة وعلى مسافة بسيطة جداً كانت 
غرفة  وبجانبها  اإلعدادية  للمرحلة  المدرسة  مدير  غرفة 
ثم  ومن  المكتبة  غرفة  وبجانبها  اإلبتدائية  المدرسة  لمدير 
غرفة المختبر وآخر غرفة كانت غرفة النشاطات المهنية.

مدرسة  بين  تفصل  مسافة  كانت  اإلدارة  غرف  وخلف 
باألشجار حيث  البنات ومدرسة األوالد، وكانت مزروعةً 
أيام الصيف وخالل الفورسة )اإلستراحة  كنا نتفيأ ظاللها 
بين الحصص(، وكانت هناك بركة ماء مبنية بشكل دائري 
جميل بارتفاع نصف متر تقريبا وبداخلها نافورةً ومنظرها 
من مسؤولية  أعتقد هي  ما  بها على  العناية  وكانت  جميل 

آذن المدرسة.
وكان يتم تغيير مائها باستمرار حتى ال تتعرض للعفن أو 
ما كنا نطلق عليه مخضرنة )ماؤها تحول للون األخضر 

ونمت الطحالب داخلها وعلى الجدران(...

وكانت غرفة )الكانتين( على الحدود الدولية الفاصلة بين 
مدرسة األوالد ومدرسة البنات، وكان لها شباك يفتح على 
أبو  )حماد  وكان  البنات،  جهة  على  واآلخر  األوالد  جهة 
وكان  الكانتين(  )إستأجر  تضمن  من  اوائل  من  مسامح( 

يساعده إخوته في تشغيله...
كان مدير المدرسة اإلعدادية في السبعينات األستاذ أحمد 
أبو فضة )أبو الرائد( وكان من سكان )مخيم سوف( وهنا 

ينطبق المثل "ما بيجي َحينا إال اللي زينا"
ودائماً أبناء المخيمات يصنعون الفرق.....

لغه  مدرس  وهو  الخليل  عجورقضاء  قرية  من  وهو 
إنجليزية مشهود له ويشار له بالبنان، وكان شديد الشكيمة 
محمود  األستاذ  نائبه  أو  مساعده  وكان  أبداً،  يتهاون  وال 
الحلبي - ) من مدينة المجدل، قضاء غزة( - وهو مدرس 
لغة عربية وكان أكثر شدة من أبو فضة، وكالهما - متعهما 
جميعاً،  علينا  بيضاء  أيادي  لهما   - والعافية  بالصحة  الله 
هيبتهم  وكانت  زمانهم،  على  المدرسة  دخل  الذي  الجيل 
ليست محل نقاش من أحد، هما بالذات وعموم المدرسين، 
إذا ضرب أحد  ولم يكن هناك شك لدى األهل أن األستاذ 
يقسو  ممكن  األب  وكان  لمصلحته،  ضربه  إنما  الطالب 
لسان  وكان  بالمدرسة  ُضرب  أنه  لعلمه  نما  لو  ابنه  على 
ضربك  كان  ما  الضرب  تسستاهل  أنك  لوال  األهل:  حال 

المدرس...
كان هناك ُعرف من األهالي أن للمدرسين اللحم ولألهالي 

العظم، أو كما كان يُقال: َكّسر ونحن بنجبّر...
بالحرص  الممزوجِة  والغيرة  الوطني  الحس  كان  فقد 
والالجئين  النازحين  والمشردين  المعذبين  بأبناء  لإلرتقاء 

هي السائدة وليست محال للمزايدة.
)أبوسليمان(  فكان األستاذ عبدالعظيم  اإلبتدائية  أما مدير 
أيام غزة وهو  الله وقد كان مدير مدرسة من  عليه رحمة 
من بلدة دير البلح )ديراوي( وكان من المناضلين اليساريين 
أنه  ذلك  ثمن  دفع  وقد  العتيدة،  المبادئ  وأصحاب  القدامى 
أمضى كل عمره ممنوعا من السفر وممنوعا من الحصول 
الثبوتية، ولقد ُسجن وُعذب من  الوثائق  على أي نوع من 
العدو الصهيوني وهذا ما سبب له اإلعاقة السمعية مما كان 

يستدعيه وضع سماعةً طبيةً وكان من المبعدين لألردن...
 ( أبوزياد(-   ( الجديان  أبو  توفيق  األستاذ  مساعده  وكان 
من قرية نِجد، قضاء غزة( وهو اآلخر مناضل يساري كان 
ينتمي للحزب الشيوعي مما تسبب بإبعاده من األردن إلى 

مخيم اليرموك في سوريا..
النكبة والنكسة  لنا وقفةً البد منها حيث أن ظروف  وهنا 
البد  فكان  العربية  األنظمة  عند  كافية  تكن  لم  والشتات 
ألن  هذا  وليس  العائالت،  وتشتيت  باإلبعاد  استكمالها  من 
المبعدين كانوا من أصحاب السوابق، حاشا وكال، بل كانوا 
مناضلين وأصحاب قضية... وهنا وكعينةً من أبناء فلسطين 
فقد حاز األستاذ توفيق على صفة نازح وصفة الجئ وصفة 

مبعد...
ليست  الصفات  وهذه  درجات  الناس  الخير  جماعة  يا 

بالسهولة الحصول عليها ... وقال شو بدهم شعبنا ينسى!!
ننسى،  لن  أننا  أطمئنهم  الشعب  هذا  إبن  وكفلسطيني 
األسى  وُعمر  ننسى،  أن  ومستحيل  ننسى،  أن  والنستطيع 

ما انتسى ونحن أسانا كثير وكبير وطالنا جميعاً، الكبير 
والصغير والمقمط في السرير، وكل جيل يأتي أشرس من 

الذي سبقه، وسنبقى نخّرج أجياالً تنكش التاريخ وتبحث في 
األعماق فال نامت أعين الجبناء...

ونعود الستكمال بقية التفاصيل، وكيف بدأ جيلنا دراسته 
في المخيم من البداية وحتى التخرج من مدرسة الوكالة بعد 

إنهاء المرحلة األعدادية.
الروضة  وفي  للمدرسة  لتجهيزنا  بالروضة  التحقنا  فلقد 
علمونا أسس التعليم األولى وأهمها اإلنضباط ومن ضمن 

األناشيد التي علمونا في الروضة:

مدرستي بتفتح بدري
آخذ غدائي وأجري

أجري من تحت الكبري
ياناس سيبوني...ال تعطلوني

الدنيا برد ...الدنيا برد
الست ) كل واحد يذكر إسم معلمته( بتقطف ورد...

 
به  لنا  ليس  )ُكوبري(  مصطلح  المخيم  في  نحن  طبعاً 
عالقة وحتى ممكن ما كنا نعرف ماذا يعني، أما لو غيروا 
)الكوبري( للمصطلح المعروف والصحيح في المخيم فهو 

)القناية( وبذلك يصل المعنى الصحيح وتصبح:
 أجري من فوق القناية ....

ولكن القافيه بتنكسر ويمكن ما ينفع معها التجبير...
 

األطفال   ونفسية  وانبساط   بفرح  اإلبتدائي  األول  ودخلنا 
والتهجير  والحرمان  القسوة  لحظات  أشد  عاشوا  الذين 
والحرب، وكل المصطلحات التي تعرفونها أو ال تعرفونها 
بواكير  وشاهدنا  فيها  سباقين  كنا  حالة  تصف  بالكاد  فهي 
نشأتها لكي نبقى نسجل شهادة حية عما عشناه ونؤرخ له، 
لرفد  وإنما  الكتابة  لترف  أو  الباهت  الذهني  لإلمتاع  ليس 
األجيال السابقة والالحقة بما يبقي قضيتنا حية في وجدان 
الجميع ونستقي من عمق وقسوة التجربة شعلة أمل وإلهام 
في  األقداس  لقدس  والتحرير  للعودة  واحد  بإتجاه  تدفعنا 

فلسطيننا مهدنا ومهد اآلباء واألجداد.
أول يوم في  وما زلت أتذكرحتى اللحظة ولن أنسى ابداً 
المدرسة فقد اصطحبني أخي عبد الله للمدرسة وكذلك كل 
أقراني كان إخوتهم الكبار أو أباؤهم معهم لكي يرشدوهم 
تكسر  نفسية  دفعة  ويعطونا  شعبة  أي  وفي  ُمدّرسيهم  إلى 

حاجز الرهبة.
األستاذ  هو  تعليمنا  أشرف على  فاضل  مرّبٍ  أول  وكان 
الله  متعه  غزة(  قضاء  حمامة،  قرية  )من  الهودلي  أحمد 
بالصحة والعافية وجزاه كل خيٍر عما بذله من جهد جبار 
في تعليمنا وتربيتنا. وما زلت أعتبر مهنة التدريس أقدس 
مراحل  أصعب  اعتقادي  وفي  الوجود،  في  مهنة  وأنبل 

التعليم هي المرحلة األولى...
كان الصف يحوي أكثر من أربعين طالباً وبعض المقاعد 

أو ما تسمى البنوك بها ثالثة طالب...
أما   ... فاألطول  األقصر  الطول  حسب  الجلوس  وكان 
الحقاً فكانت البنوك األخيرة ألصحاب الخبرة أمثال صاحبنا 

سالم...
ن  كا صف و لكل 

حركة  لضبط  اإلستراحة عريف  خالل  الصف 
بين الحصص وعند تأخر المدّرس وكان من أكثر الطالب 
عاللوح   المشاغبين  اسماء  يسجل  وكان  للمدرس،  وشايةً 
معشرالمشاغبين  نحن  منا  ثقة  محل  يكن  لم  لذا  للعقاب، 
إسمي موجودا، شو أعمل بعرفش  دائماً  وبدون فخر كان 
أقعد والزم الحركة وتحريك الطالب واإلستفادة واستغالل 
كل دقيقة قبل وصول المدرس، وفي النهاية ديتها معروفة...
كان اليوم الدراسي غالباً عبارة عن خمس حصص ومدة 
كل واحدة منها خمسة وثالثون دقيقةً، وبعد كل حصة يتم 
قرع الجرس الذي كان بعهدة األستاذ المناوب، وكنا نكيف 
لما األستاذ يطلب من أحدنا قرع الجرس، ويمكن كنا نكيف 
لعب  بشوية  الطاقة  شحن  من  بد  وال  إنتهت  الحصة  أن 
كانت  الثالثة  الحصة  وبعد  بركة،  فيها  والحركة  وحركة، 
ووقفات وخصوصاً  وقفات  معها  لنا  كان  وهذه  الفورسة، 

في غير أيام الشتاء...
ويكون  طائرة  كرة  مباراة  إقامة  في  نستغلها  كنا  أحيانا 
لعب  نُقضيها  وأحياناً  األساتذة،  أحد  األحيان  بعض  معنا 
وخصوصاً )شالليط( وهذه كانت من الممنوعات حتى ال 
يتعرض أحد الطالب لألذى، وكون كل ممنوع مرغوبا فما 

كان يجدي معنا المنع والتقريع...
الجمباز  العاب  على  التدريب  في  نستغلها  كنا  وأحيانا 
وبالذات ما تسمى السقطة الهوائية، أو القفزات الثالثية....
النشاطات  لكثرة  لحظة  وكانها  تمرعلينا  الفورسة  كانت 
وكانت هناك مجموعات مجموعات وكل مجموعة مشغولة 
نستطيع  وال  المشاكل  بعض  تنشأ  وكانت  أمرمختلف  في 
إكمالها فنتفق على إكمال المضاربة )الطوشة( بعد الدوام 

أو ما تسمى )الترويحة(...
نلعب ونقفز فوق  الصفوف  نبقى في  فكنا  الشتاء  في  أما 
المطر،  اللعب تحت  البنوك والبعض اآلخر كان يستهويه 
طبعا كثيراً من الطالب كان يحضر أكله معه وبالذات من 
سندويتشات  عن  عبارة  كانت  بعيدة،  أماكن  في  يسكنون 
منوعة، منها مثالً سندويتشات الخبز بالرز وهذه لوال أني 
رأيتها رأي العين لما كنت تخيلتها، وسندويتشات الحالوة 
أعتقد  ال  وهذه  الحمراء  الشطة  وستدويتشات  الطحينيِة، 
عندما  وبالذات  طقوسها  مارس  غزة   أبناء  غير  أحداً  أن 
نعمل مسابقات  كنا  الحارة  أننا في  تكون حارة جداً، حتى 
ألكل الشطة، وكان جاري وزميلي في الدراسة وصديقي 
)عبدالرحمن جراح( ينتزع البطولة عن جدارة واستحقاق 
عليه  للتفوق  جاهزا  أكون  ممكن  أنني  فأعتقد  اآلن  أما   ...
من  وأصبحت  الفلفل  أكل  في  مهارتي  طورت  أني  حيث 
الطراز  من  فلفل  أكل  ومدمن  وأنواعه  الفلفل  في  الخبراء 

األول...
 أما ساندويتشات الفالفل من عند حماد فكان لها زبائنها 
ونشتريها أحيانا وحرصاً على التقاليد كنا بنحب التنويع ... 
الفالفل  ساندوتشات  من  نصيب  أيضاً  للمدرسين  كان  كما 
كان حماد  بل  مثلنا،  الطابور  في  يقفون  يكونوا  لم  ولكنهم 
يجهز لكل مدرس   ساندويشته حسب طلبه مع براد الشاي 
الفورسة  في غرفة المدرسين قبل  الكبير ويضعهن جميعاً 

بدقائق ويعود مسرعاً للكانتين إنتظاراً لخروج الطالب...
حيث  )طباشة(  األستاذ  المدرسين  قاعدة  عن  يشذ  وكان 
كان من سكان مخيم سوف وكان يحضر من هناك راكباً 
بسيطة،  ليست  مسافة  وهي  )البسكليت(  الهوائية  دراجته 
حيث  معه  يحضرها  شنطةً  في  معه  أكله  يحضر  وكان 
السردين وال بد أحيانا من أن يطلب من  كان غداؤه دوماً 
أحد الطالب الذين كانوا يسكنون بالقرب من المدرسة أن 

يحضر له رغيف خبز أو حبة ليمون وما شابه...
إذا  وبالذات  ومضحكة  كثيرة  مواقف  طباشة  ولألستاذ 
أن  بد  فال  اإلستراحة  بعد  كانت حصته  )إذا  بجانبك  وقف 
وألنه  إنت....  يعني  )إنده(  وقال  السردينة(  رائحة  تشتم 
من  لتعرف  بالمندل  تفتح  أن  بد  فال  النظارات  يلبس  كان 
المقصود بإنده )أنت(... حينها إن سألت أنا يا أستاذ؟ لطشك 
منه أنك تستهبل وإن لم تجب أيضاً  .... إعتقاداً  خمساوي 
لطشك بالخمساوي إعتقاداً منه أنك أطرش أو عامل حالك 

مطنش...

تابعونا في تفاصيل جديدة الحلقة القادمة

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 
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حول الدنـيا
أخصائية الصحة النفسية للمراهقين ليزا دامور في )نيويورك تايمز(

لماذا ال يقبل المراهقون نصائح آبائهم لحل مشكالتهم؟
النفسية  الصحة  أخصائية  دامور،  ليزا  كتبت 
»نيويورك  صحيفة  نشرته  مقااًل  للمراهقين، 
على  يجب  ما  فيه  تناولت  األمريكية  تايمز« 
المراهقين  أبنائهم  تجاه  فِعله  واألمهات  اآلباء 
عندما يطرحون عليهم ما يُواجهونه من مشكالت 

وأزمات يستعصي عليهم إيجاد حٍلّ لها.
الكاتبة: غالبًا ما يواجه  تقول  بداية مقالها،  في 
من  مربكة  سلسلة  وأمهاتهم  المراهقين  آباء 
آبائهم  على  المراهقون  يطرح  أواًل:  األحداث. 
بكل  األمر  مع  اآلباء  يتعامل  ثانيًا:  مشكالتهم. 
جدية، ويقدمون المقترحات والحلول للمشكالت. 
من  اآلباء  يطرحه  ما  المراهقون  يرفض  ثالثًا: 
أفكار على اعتبار أنها مثيرة إلزعاجهم، أو أنها 

غير ذات صلة بالمشكلة أو كال األمرين.
وتبدو هذه اللحظات مهيأة للتواصل بين اآلباء 
واألبناء، لكن لماذا تفسد هذه اللحظات في كثير 
السبب  يعود  الدوام،  تقريبًا وعلى  األحيان؟  من 
واألمهات – ال  اآلباء  نحن   – أننا  إلى  ذلك  في 
نُقدم للمراهقين ما يبحثون عنه حقًّا. وسواًء كنا 
نعي ذلك أم ال، نقدم لك )في هذا المقال( ما يريده 

األبناء المراهقون على األرجح.

إلى جليس متحدث 	  المراهقون بحاجة 
لطرح األفكار

مثل  تماًما  المراهقين،  إن  قائلة:  الكاتبة  تشرح 
البالغين، ربما يجدون راحتهم في مجرد التعبير 
ينتشر  الواقع،  وفي  وشواغلهم.  مخاوفهم  عن 
أن  مفاده  النفسيين  األخصائيين  بين  مأثور  قول 
المشكالت تخف حدتها عندما تصبح في  معظم 
سواًء  وهذا صحيح  الداخل،  في  وليس  الخارج 

كانت التحديات كبيرة أم صغيرة.

علينا،  المشكالت  المراهقون  يطرح  وعندما 
فمن األفضل أن نبدأ بافتراض أنهم ال يطرحونها 
أو  لحلها،  مقترحات  على  الحصول  أجل  من 
تقدير – ال يريدون حتى اآلن  أقل  أنهم – على 
في  عما  يُنفُِّسون  دعوهم  لذا  لحلها.  مقترحات 

صدورهم بالتحدث إليكم.
ديدي،  كاثلين  عنه  أعربت  ما  بالضبط  وهذا 
البالغة من العمر 18 عاًما، وتقيم في مدينة ميشن 
هيلز، بوالية كانساس األمريكية قائلة: »أتحدُث 
جليس  أو  صوتي  ه  ُموِجّ بصفتهما  والديَّ  إلى 
إذا لم تكن المشكلة مسألة ذات  متحدث، خاصةً 
حيالها.  شيء  فِعل  أريد  وال  الكافي  بالقدر  باٍل 

وإنما أريد فقط أن أخرجها من بين جوانحي«.
وتُضيف الكاتبة قائلة: قد يريد المراهقون أيًضا 
على  أفكار  من  أذهانهم  في  يدور  ما  مشاركة 
المختلطة  أفكارهم  لطرح  وسيلة  أنها  اعتبار 
وربما  تمحيصها  يُمكنهم  إذ  الطاولة،  على 
البالغة  شنايدر،  ستيفن  إيسال  وبحسب  ترتيبها. 
من العمر 15 عاًما، والمقيمة في مدينة إميرالد 
المشكلة،  سرد  »إن  كاليفورنيا،  بوالية  هيلز، 
حلها«.  في  كثيًرا  يُساعد  بالكلمات  ووصفها 
ويُمكن للبالغين المساعدة في خلق المساحة التي 
يحتاجها المراهقون لفعل ذلك، ما دمنا نتذكر أن 
اإلنصات من دون مقاطعة والكف  نحافظ على 
األفكار  باقة  إلى  األفكار  من  مزيد  طرح  عن 

المطروحة.

عن 	  البحث  والمراهقون..  اآلباء 
التعاطف

غير  من  أنه  إلى  النفسية  األخصائية  هت  ونوَّ
تُزعج  التي  المشكالت  من  كثير  حل  الممكن 
المراهقين. وال يُمكننا إصالح قلوبهم المحطمة، 
االجتماعية،  للدراما  تعرضهم  دون  الحيلولة  أو 
ثالث  أمام  أنهم  حقيقة  حيال  شيء  أي  فعل  أو 
أن  إال  نفسه.  اليوم  في  مقررة  هائلة  تجارب 
تعرض الشخص لمشكلة من المشكالت ال يُعد، 
بالوحدة  الشعور  من  أسوأ  األوقات،  معظم  في 

التامة مع هذه المشكلة.

تحديات  المراهقون  يُواجه  كثيرة،  أحيان  وفي 
ليس  ولكن  آخرين،  مع  مشاركتها  يودون  بالغة 
مع أصدقائهم. وفي تلك األوقات، قد يأتون إلينا 
وحلول،  مقترحات  على  الحصول  أجل  من  ال 
فحسب.  معهم  التعاطف  كسب  عن  بحثًا  ولكن 
مثل  لهم،  نقدمها  التي  الصادقة  التعبيرات  إن 
كل  »معك  أو  جدًّا«،  سيئ  أمٌر  هذا  رجل،  »يا 
الحق في أن تنزعج«، تجعلهم يدركون أننا على 
أوضاعهم  في  جوارهم  إلى  للوقوف  استعداد 

الصعبة.
عن  التعبير  من  ولمزيد  الكاتبة:  وتابعت 
أبقى  أن  تريد  »هل  نسألهم،  قد  معهم،  تضامننا 
لبعض  أتركك  أم من األفضل أن  بالقرب منك، 
الوقت بمفردك؟« أو »هل يُمكنني فعل أي شيء 
يساعد لكيال تُصبح األمور أسوأ؟« وترسل هذه 
األسئلة رسالة قوية مفادها أننا ال نتأخر عن تقديم 
هذه  وستصل  المراهق  مشكالت  في  المساعدة 
أذهانهم، حتى عندما  إليهم وستعلَق في  الرسالة 

ال يُمكن فعل أي شيء.

يمكنهم استخدام تصويت الثقة	 

وتوضح الكاتبة قائلة: على الرغم من صعوبة 
أن يُمسك اآلباء واألمهات أنفسهم عن هذه الرغبة 

أو يتوقفوا عن فعل هذا األمر، فإن التسرع في 
تقديم حلول ومقترحات يحمل في طياته مخاطر 
المراهقين  أذهان  في  فكرة  يرسخون  اآلباء  أن 
مفادها أنه »ال يمكنك إصالح هذه المشكلة، لكن 
يصدم  قد  األمر  وهذا  ذلك«.  يمكنني  الذي  أنا 
الثقة  بعدم  الوالدين  من  إعالن  بأنه  المراهقين 
فيهم في الوقت الذي يسعون فيه أساًسا إلى طمأنة 
مع  التعامل  على  قادرون  بأنهم  وأمهاتهم  آبائهم 

أي شيء يُواجههم في حياتهم.
أن  يمكننا  للمشكالت،  حلول  اقتراح  من  وبداًل 
وترتيب  لألمور  تفنيدهم  أثناء  المراهقين  ندعم 
األفكار. كأن تقول لهم »لقد رأيتك من قبل وأنت 
عسير،  أمر  »هذا  أو  األشياء«  هذه  مثل  تجتاز 
لكنك أيًضا تمتلك القوة لتجاوزه« وهذه العبارات 
من  قدًرا  بفعالية  المراهقين  تعير  أن  يُمكنها 
وجهات النظر، وبعض الثقة عندما تخفق قلوبهم 

خوفًا من الفشل في حل المشكالت.

يريدون أفكاًرا وليس تعليمات	 

األحيان،  من  كثير  في  أنه  إلى  الكاتبة  وتُشير 
يكون إنصاتنا ألبنائِنا المراهقين والتعاطف معهم 
وتشجيعهم هي األمور التي جاؤوا إلينا للحصول 
عليها. ولكن إذا ظل ابنك المراهق بعد ذلك يبحث 
النصائح  بعض  تكون  فقد  لمشكلته،  حل  عن 
)خياًرا أخيًرا( موضع ترحيب منه. ابدأ بالسؤال 
في  المساعدة  يريد  المراهق  ابنك  كان  إذا  عما 
م  حل المشكلة، وإذا حصلت على إجابة بنعم، فقّسِ
المشكلة إلى فئات: ما الذي يمكن تغييره وما ال 

يمكن تغييره.
النوع  في  زوا،  يُرّكِ أن  اآلباء  الكاتبة  وتنصح 
األبناء  يُحددها  التي  االحتياجات  على  األول، 
الحلول  إيجاد  على  معًا  يعملوا  وأن  المراهقون 
اآلباء  يساعدهم  الثاني،  النوع  في  أما  المناسبة. 
على تقبل األشياء التي ال يمكنهم التغلب عليها. 
وكان جوشوا سيجل، البالغ من العمر 16 عاًما 
والمقيم في مدينة هيوستن، قد فقدَ كل وقت فراغه 
رأس  على  الضاحية  اختراق  موسم  حل  عندما 

»كنت  يقول:  بالفعل،  المزدحم  أعماله  جدول 
منشغاًل تماًما في لعبة اختراق الضاحية والفرقة 
الدراسي، لكن والديَّ أدركا  الموسيقية والفصل 

أن ترك الفريق لم يكن شيئًا أود فعله«.

يريدون اإلنصات واالستيعاب	 

على  جوشوا  والدا  وافق  ذلك،  من  وبداًل 
الطعام  من  وفيرة  كمية  تعبئة  في  مساعدته 
ليأخذها إلى المدرسة يوميًّا. وهذا األمر أتاح له 
الوقت خالل مدة الغداء وقلل من توتره إلى حد 
كبير. ومع ذلك، كان يجب عليهم جميعًا قبول أنه 
سيحتاج إلى أن يضن على نفسه بساعات النوم 
الموسم.  انتهاء  حتى  المدرسية  واجباته  ألداء 
األكل.  أو  النوم  عند  سعيد  »أنا  جوشوا:  وقال 
وفي الوقت الذي ال أستطيع فيه الحصول على 
قسط كاٍف من النوم أثناء السفر عبر البالد، تبين 
لي أن دعم والديَّ لحاجتي األساسية للطعام كان 

ذا قيمة كبيرة«.

واختتمت الكاتبة مقالها بالقول: في المقام األول، 
المراهق  ابنك  مع  المشكلة  تحل  ألن  هدفًا  ضع 
مصدر  عن  النظر  وبغض  له.  تحلها  أن  وليس 
إلهامنا الذي نعتقد أنه يرشدنا إلى الصواب، فمن 
يقوله  ما  نسمع  حتى  قلياًل  نتراجع  أن  األفضل 
المراهقون. وأوضحت إيسال، البالغة من العمر 
»عندما  قائلة:  كاليفورنيا،  والية  من  عاًما   15
يُقدم الكبار حالًّ سريعًا جدًّا، يبدو األمر وكأنهم 
ال ينصتون أو يفهمون ما يعتريني حقًّا«. وغالبًا 
كل  هو  واستيعابهم  لهم  اإلنصات  أن  يتضح  ما 
ما يريده المراهقون أو هو كل ما يحتاجون إليه.

 	Lisa Damour :كاتب
 	 Why Teenagers Reject مصدر: 

 Parents’ Solutions to Their
Problems

الموضَّح 	  المصدر  عن  مترجٌم  المقال  هذا 
أعاله؛ )ساسة بوست(.
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في مقالة رأي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"
المدير السابق لـCIA   يدعو بايدن إلى مشاهدة فيلم "الهدية" الفلسطيني

وصف المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية األميركية 
فرح  الفلسطينية  المخرجة  فيلم  برينان،  جون  إيه(،  آي  )سي 
النابلسي "الهدية"، الذي كان مرشحاً لنيل جائزة "أوسكار"، بأنه 
وطفلته  )خالد(،  فلسطيني  أب  يعانيه  لما  ومفجع"  محكم  "سرد 

)ياسمين(، عند المعابر اإلسرائيلية.

جاء كالم جون برينان في مقالة رأي نشرتها صحيفة "نيويورك 
)الرئيس  بايدن  على  السبب  "لهذا  عنوان  تحت  مؤخرا،  تايمز" 

األميركي جو بايدن( مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني".
دقيقة، وكان   25 مدتة  النابلسي،  فرح  للمخرجة  "الهدية"،  فيلم 
مرشحاً لنيل جائزة "أوسكار" في فئة األفالم القصيرة في الدورة 

الـ93 التي أقيم حفلها مساء يوم األحد. 

حكاية  يروي  "الهدية"  أن  كتب  قد  جرجوره  نديم  الزميل  كان 
بسيطة وعادية. ساعات عدّة تفصل بين خروج "خالد" و"ياسمين" 
من منزلهما، وعودتهما إليه محّملين بأغراٍض قليلة، وهدية واحدة، 
وآالٍم عدّة. المشكلة أّن خالد عاجٌز عن تمرير "الهدية"، المشتراة 
من محل لبيع األجهزة المنزلية، عبر الحاجز؛ واإلسرائيلي يتعنّت 
في رفض السماح له بالمرور إلى جانب الحاجز. ياسمين تتحدّى 

الجميع، وتغلبهم.
المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية األميركية قال إن 
االحتالل  جنود  فيه  يفتش  الذي  المشهد  وتحديداً  الفيلم،  مشاهدة 

ممتلكات خالد أمام أنظار طفلته، أعاد إليه ذكريات زيارته الضفة 
الغربية عام 1975، "بعدما عبر نهر األردن ووصل إلى نقطة 
تفتيش إسرائيلية". قال إنه كان حينها تلميذاً في "الجامعة األميركية 
في القاهرة" ومتحمساً لزيارة القدس وقضاء ليلة الميالد في بيت 

لحم. ووقف حينها في طابور أمام معبر إسرائيلي.

وقال: "على بعد أقدام قليلة كنت أرى رجاالً ونساء وأطفاالً في 
)فلسطينيون  عليه  كتب  الشبك  من  بسياج  محاط  طويل  طابور 
وعرب(. شاهدت البعض يتعرضون للفظاعات وعمليات التفتيش 

العدوانية على يد الجنود اإلسرائيليين".

ورغم أن جون برينان كان شاهداً على هذه الفظاعات و"شعر 
باألسى"، إال أنه استدرك في مقالته "كنت أعلم أن لدى إسرائيل 
مخاوف أمنية مشروعة في أعقاب حربي 1967 و1973، وهي 
مخاوف تفاقمت بسبب الهجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية" 

من قبل المنظمات الفلسطينية التي وصفها بـ"اإلرهابية".
بين  التوتر  في  الحاد  االنخفاض  من  الرغم  "على  وأضاف: 
إسرائيل والعالم العربي، إال أن الشعب الفلسطيني نفسه لم يشهد 

أي تقدم ملموس في سعيه للعيش في دولته ذات السيادة".
وعن دور الواليات المتحدة األميركية، كتب برينان أنها "تجاهلت 
المصالح  ترامب(  دونالد  السابق  )الرئيس  ترامب  والية  خالل 
إلى  األميركية  السفارة  نقل  إلى  مشيراً  الفلسطينية"،  والتطلعات 

وإنهاء  الفلسطينية  السلطة  عن  التمويل  وقطع  المحتلة  القدس 
األمم  في  الفلسطينيين  الالجئين  لمساعدة  األميركية  المساهمات 

المتحدة.

"يفكر  جعله  "الهدية"  فيلم  في  الختامي  المشهد  أن  إلى  وأشار 
مع  يتعايش  أن  عليه  فلسطيني  كل  به  يشعر  الذي  اإلحباط  في 
المصاحب لالحتالل  السياسي  الخانقة والقمع  اإلجراءات األمنية 
به  مر  لما  ياسمين  الطفلة  مشاهدة  لكن  اإلسرائيلي".  العسكري 
الذي  األميركية،  للوكالة  السابق  المدير  أقلق"  "ما  هي  والدها 
قال "ال يسعني إال أن أتخيل أثر مثل هذه التجارب على الفتيات 
والفتيان الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد نشأوا 
مصدومين من الظلم والتمييز والعنف. إنهم يعيشون وهم يشعرون 
بأن وجودهم يتحكم فيه أشخاص ال يهتمون برفاهيتهم أو سالمتهم 

أو مستقبلهم".

وأضاف "تتعامل إدارة بايدن مع مجموعة من المشاكل المحلية 
والدولية، لكن السعي الفلسطيني إلقامة الدولة يستحق المشاركة 
المتحدة  الواليات  على  يتعين  القومي.  األمن  فريق  من  المبكرة 
االستيطاني  البناء  عن  الكف  اإلسرائيليين  القادة  من  تطلب  أن 
االستفزازي والممارسات األمنية القمعية الموصوفة في )الهدية)".

)العربي الجديد(	 

ينقل الفيلم معاناة أب وطفلته عند المعابر اإلسرائيلية )فرح النابلسي/فيسبوك(



قصص من السماء
بانة القاسم	 

ويقيمون  يقفون صفا طويال  رأيتهم  أنى  أزعم 
على  إقامتهم  مدة  انتهاء  بمناسبة  خطابيا  حفال 
الـ  على  ليس  الله،  جوار  إلى  هناك  األرض. 
بينما  وأعمارهم  بيوتهم  تقصف  أن  "أف16" 
في  البهلوانية  األلعاب  ببعض  طيارها  يتسلى 

سماء غزة التي تنزف أوالدها.
وقف األطفال بعيون بيضاء نشفت منها الحياة 
قالت رهف  المهرجان.  وابتدأ  غفلة،  حين  على 
األربع،  أخواتي  بيد  أمسكت  المصري،  محمد 
الموت  تقاسمت معهن حصتي من  وداع  ودون 
في عز الليل، وحيث كان يطيب الحلم، لم احلم 
رائحة  ال  ارض  من  بالخالص  إال  الليلة  تلك 
ورحلنا  األربع  أخواتي  ضممت  فيها.  لفرح 
لموت  وفي صحوةٍ  الهانئة  الحياة  غفلة عن  في 
مباغت، شددنا رحالنا لعالم ال أثر للقتل فيه ... 
هل نندم على حياة قصيرة كان الخوف يتربص 
بأقل األماني فيها؟  ال..  نحن نحزن عليكم أيها 
الغافلون عن حقيقة منطق الموت .... أنا الطفلة 
التي لم أتجاوز السبع سنوات. فهمت أن الموت 
حرر جسدي وإخوتي من مخالب القاتل، وحرر 
مستقبلي من فجيعة االنتساب إلى عالمكم الظالم 

... فهنيئا لنا قدرنا.
تذكرت وأنا احلم بهذا الحفل الخطابي المهيب 
كيف تنبأ محمود درويش ألطفال غزة بالنضوج 
أسابيع  ببضعة  رحيله  قبل  قال  حينما  المبكر، 
ألن   ... آخر  شيء  غزة  في  الزمن  "ألن  عنهم 
ال  انه  محايدا.  عنصرا  ليس  غزة  في  الزمن 
إلى  يدفعهم  إنما  التأمل،  برودة  إلى  الناس  يدفع 
االنفجار واالرتطام بالحقيقة. الزمن من الطفولة 
األطفال،  يأخذ  ال  هناك  ولكنه  الشيخوخة،  إلى 

ولكنه يجعلهم رجاال في أول لقاء مع العدو".
أما الشاب الجميل احمد معين العالول فقد تقدم 
يخبر قصة هجرته وأهله إلى سماء الحق هربا 

من جور أهل األرض قائال: 
لم يقبل أبي بالخروج من المنزل، لكنه احتضن 
إخوتي جميعا في صدره الواسع وطالبهم بالتزام 
الذي  البطل  الدكتور  أبناء  وألنهم  الصمود. 
في  وتفانيه  وعلمه  هيبته،  تكره  إسرائيل  كانت 
استبسلوا  البطل  أبناء  ألنهم   ... غزة  أبناء  نجدة 
لقمة  والتهمهم  الموت  فاجأهم  حتى  بالصمود، 
وماليين  قلوب  سبعة  من  مؤلفة  عائلة  واحدة. 
الدماء،  من  ونهر  ببعضها،  المتصلة  الشرايين 
 ... اليوم  غزة  في  الشهداء  قيمة  تحتسب  هكذا 
رحلوا في غفلة عن مالك الموت المقدس وإنما 

بوعي كامل لشيطان الجريمة المروع.
تقدم( زين أشكنتنا( الصبي الصغير أبن التسع 
سنوات ليدلي بشهادته قائال: في منزلنا المتواضع 
بجسده  يحرسنا  أبي  وكان  كلها  العائلة  اجتمعت 
واحدة  إلى صدرها، شهقة  وأمي تضمنا جميعا 
من  أبي  ونجا  الخمسة  أرواحنا  اختطفت  فقط 
سوزي  أختي  أن  علمت  ثم  األنقاض،  تحت 
  ... فقدنا  صدمة  من  تنج  ولم  الموت  من  نجت 
أبي مازال ينادينا، إني أكاد اسمعه وهو يغمرنا 
الركام  أن حطم  بعد  األكفان  في  ونحن  بصدره 
ذراعيه …  أبي ال تحزن نحن هنا في أمان … 

أعتِن بأختنا سوزي.
تقدم بعده الطفل احمد السمودي الذي احتضن 
واألب  واألم  أفراد  خمسة  من  المكونة  عائلته 

ورحلوا كلهم بكبسة زر مجرمة. تقدم اآلن ليقرأ 
القتل  فكرة  مستوحيا  مرة  ذات  كتبها  قصيدة 

الجبان، قائال:

وأنت في دبابة الميركافا...
أيها الجبان

تكبس زرا وتقتل ألف ألف إنسان
يرحلون بأسطورة األبطال

وتظل ترتجف خوفا
أن يصحو أحدهم
ليقف على روحك

المحتمية باألسالك والحديد والقضبان

بماض  له  وتنبؤا  الذكي  للطفل  الجميع  صفق 
مهما...  شاعرا  فيه  يكون  أن  يمكن  كان  باهر، 
لكنه قال: ال شيء يهم هنا، وحدها فكرة الموت 

أصبحت تضحكنا، ألننا لم نعد نخاف منه. هناك 
إتمام  قبل  يطاله  أن  الموت رعبا  مع  يعيش  من 
صفقة سحقنا، وهناك من نسي أن الموت بشرف 

لن يطاله بعد أن لوث يده بدمنا.
كل  من  القادم  الموت  يستقبل  من  وهناك 
االتجاهات بقفزة إلى قلبه، كما فعل سامي صبح 
الذي قفز إلى الدبابة كعفريت من لهب، قتلهم في 

عقر أمانهم.

األرض،  على  أحياء  مازلتم  الذين  الناس  أيها 
برجالها  المستقبل،  مقومات  تملك  مازالت  غزة 
لو  حتى  بالنصر،  بإيمانها  بأبطالها،  الشجعان، 
الجثث  هذه  كل  عبر  النصر  إلى  الطريق  كان 
فدافعوا  أنتم  أما  بأمان  هنا  نحن  التي صنعناها. 

عن مستقبل يليق بأطفالكم.

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو
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زاوية  العصر(   مفكري  عيون  في  الخطاب  بن  )عمر  كتاب  يتناول 
وأهم  الراشدين  الخلفاء  ثاني  الخطاب  بن  عمر  عن  الكتابة  في  جديدة 
المصري  الفكر  على  عتيبة  يطل  حيث  اإلسالمية،  الدولة  مؤسسي 
بن  عمر  لشخصية  مفكريه  أشهر  تناول  من خالل  العشرين  القرن  في 
الخطاب، مثل عباس محمود العقاد وطه حسين وخالد محمد خالد ومحمد 
حسين هيكل وعبد الرحمن الشرقاوي، إذ يعرف عتيبة القارئ بكل مفكر 
من هؤالء سيرته الذاتية والفكرية وأهم المحطات في حياته، ثم يتناول 
محددة  ظروف  في  الخطاب  بن  عمر  عن  للكتابة  دعته  التي  األسباب 
تخص الكاتب وتخص األحوال السياسية لألمة المصرية وقتها، ثم يحلل 
عتيبة ما كتبه كل من هؤالء الكتاب عن عمر بن الخطاب ولماذا كتبوه.

للكتابة عنها.. واختيار منهج  اختيار شخصية معينة  يقول عتيبة: )إن 
محدد في الكتابة.. وأسلوب التعبير عن الفكرة.. والتركيز على مواقف 
على شخصية  واضحة  داللة  يدل  ذلك  له..كل  المترجم  حياة  في  معينة 

على  ويدل  بل  خاللها،  من  يكتب  التى  واإليديولوجية  وفكره،  الكاتب، 
التى يمكن أن  الشخصية  أسلوب حياته في كثير من األحيان…كما أن 
طه  والدكتور  هيكل،  حسين  محمد  والدكتور  العقاد،  عباس  يتناولها: 
بين  ما  رغم  الشرقاوى،..  الرحمن  وعبد  خالد،  محمد  وخالد  حسين، 
هؤالء جميعًا من تفاوت واختالف قد يصل إلى درجة التناقض أحياناُ.. 
الشخصية التى تستطيع أن تعطى كل واحد من هؤالء ما يريد، وتظل 
أو  تبلى جدتها،  أن  دون  المكنون  بسرها  للعطاء، ومحتفظة  قابلة  ثرية 
يخبو بريقها، أو تنقص أصالتها.. مثل تلك الشخصية جديرة بمزيد من 
الدراسة والبحث، وجديرة بأن تكون في أرفع مكان في كل كتب التاريخ 
اإلنسانى، وفى كل كتب العظمة اإلنسانية. إننى أطل – فقط مجرد إطاللة 
– من نوافذ هؤالء الكتاب الكبار ألرى سيدنا عمر بعيونهم.. لكننى ال 
أنسى أن أراهم هم أيًضا بعيونى أنا.. وال أنسى أن أحاول فهم العالقة بين 

كل منهم وبين الفاروق(.

عمر بن الخطاب في عيون مفكري العصر

)أسير المفاتيح السبعة(...
 اإلنسان وأدوات التواصل الحديثة

جديدة  رواية  السبعة(،  المفاتيح  )أسير 
عبد  طالب  العراقي  للكاتب  صدرت 
على  الضوء  فيها  المؤلف  يسلط  األمير، 
اإلنسان المعاصر الذي بات أسير التقنية 
بغية  نفسه  هو  وطورها  صنعها  التي 
لكن  الحياة.  في  أموره  وتسهيل  خدمته 
الطبيعة  استغالل  في  تمادى  اإلنسان 
المفرط،  الربح  تكديس  أجل  من  بقسوة 
حتى أصبح هو نفسه سلعة تباع وتشترى.

تنعكس  التي  بالمرايا  مليء  عالم  إنه 
تقنية  تطور  مراحل  عبر  صورته  فيها 
والتواصل  اإلعالم  ووسائل  المعلومات 

فكر  لتطور  تاريخي  كنتاج  الجماهيرية، 
اإلنسان وتنامي ملكته المعرفية في صنع 
بلوغ  من  مكنته  التي  األدوات  واكتشاف 
التطور. ولكن تحقيق  أعلى درجات سلم 
على  يؤثر  بات  التاريخي  المنجز  هذا 
خصوصية الفرد ويسلب إرادته بأسلوب 
أسيَر  اإلنسان  أصبح  ناعم. حتى  مخملي 

اآللة التي اكتشفها يوماً.

في مدار هذا التطور التقني الشامل في 
اإلنسان  يدور  المعلومة،  على  الحصول 
مع  مستمر  تواصل  في  وهو  المعاصر. 
ما تفرزه الحياة نتيجة نشاطه االجتماعي 

الرقمية،  إلى  البدائية  الحياة  من  وانتقاله 
المشترك  إلى  واالنعزال  االنفرادية  ومن 
الروابط  من  منظومة  داخل  واالندماج 
المحلي  الصعيدين  على  االجتماعية 
قرية  العالم  أصبح  أن  بعد  والكوني، 

صغيرة.

ويحاول المؤلف إشراك القارئ في لعبٍة 
اإلنسان  بين  العالقة  إشكالية  لحل  فنية 
وأدوات التواصل الحديثة. ولكنه في ذات 
الوقت يحاول أن يحفز مخيلتنا الكتشاف 
لغز يبدو مبهماً قابالً للتأويل ومنفتحاً على 

االحتماالت.

صـورة الكــاتب
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قّصة  تاريخيًا يحكي  لإلنتاج اإلعالمي وتليفزيون قطر مسلساًل  العربي  المركز  أنتج   2016 في عام 
مالك بن الريب. كان هذا العمل يخالف النمط المألوف لإلنتاج التاريخي على الشاشة العربية، فالشخصية 
التي يتناولها المسلسل لم تكن من الخلفاء، أو الملوك، أو القادرة العسكريين، أو التابعين الزاهدين، كما 
هو المعهود في مثل هذه األعمال، بل كان شخصيةً مختلفةً تماًما؛ بدأ حياته قاطع طريٍق ثائًرا، قبل أن 
ينهيها في جيوش الفتح اإلسالمية في خراسان، وهو ما يدفعنا إلى أن نسلط الضوء على حياته وسيرته 

في السطور التالية.

سياسات األمويين تغّذي غضب مالك بن الريب �
بعد عقوٍد قليلة من الرخاء عاشتها القبائل العربية في صدر اإلسالم، وسنوات الخالفة األولى، جاءت 
دولة بني أمية التي شيَّد دعائمها معاوية بن أبي سفيان بعد تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب له عن 
الخالفة حقنًا لدماء المسلمين، وبعكس ما ساد في أيام اإلسالم األولى من االلتزام بالشرائع التي ضمنت 
التوزيع العادل للثروة، وتفكيك العصبية القبلية لصالح فكرة األمة اإلسالمية الواحدة المتماسكة، فقد عاد 

الميزان االجتماعي واالقتصادي إلى االختالل مجددًا في عصر األمويين.

كان األمويون بحاجٍة إلى المال لتسيير الجيوش وتثبيت دعائم الدولة الوليدة، وإخماد الثورات التي كادت 
تعصف بهم أكثر من مرة، وفي أحيان كثيرة، لم يكن الوالة وعّمال األمصار يدَّخرون الكثير من الجهد 
في إرهاق الرعية بالضرائب والجباية، ولعل من أمثلة ذلك ما أُثر أّن زياد بن أبيه قاله لمعاوية بن أبي 
خت العراق، وجبت لك برها وبحرها وغثها وسمينها، وحملت إليك لبها وقشورها«، وفي  سفيان: »دوَّ
بعض األحيان كان الوالة يفرضون الضرائب ويجبون األموال ألنفسهم خاصة، حتى شاع بين الناس أن 

»من تولى إمارة أو كورة، فإنما هي نصيبه من الدنيا، لكي يفوز منها بما شاء من أموال«.

نتيجة لذلك، نشأ في المجتمع األموي طبقةً من الفقراء الذين عانوا من بطش الوالة وضيق الحال، ومن 
بين هؤالء كان مالك بن الريب المازني.

كان مالك من قبيلة تميم، وكان بنو تميم قد ناصبوا بني أمية العداء منذ البداية، فانحازوا إلى صف علّي 
بن أبي طالب في حربه ضد معاوية، كما انضم كثيٌر منهم إلى الخوارج، ومنهم قطري بن الفجاءة الذي 

ينتسب إلى بني تميم، والذي أعيى األمويين طيلة سنوات طويلة، ولم يظفروا به إال بعد عناء.
كانت تميم ألجل ذلك محّل اضطهاد األمويين، الذين تعّسفوا في جباية األموال منها، كما حرموها من 
نار  إلى حمل السالح بعدما اشتعلت في صدورهم  بأبنائها، ولجأ كثيٌر منهم  الفقر  األعطيات، فعصف 
الغضب من الفقر واالضطهاد، وانطلقوا إلى الصحراء يقطعون الطرق، ويغيرون على القوافل ويسبون 
األموال، أطلق على هؤالء اسم »الصعاليك«، وكان من أبرز صعاليك عصر بني أمية مالك بن الريب.

)روبن هود( العرب.. مالك بن الريب يثأر للفقراء �
اجتمع مالك بن الريب مع ثالثة من أصحابه، األول هو شظاظ الضبي الذي كان أحد موالي بني تميم. 
وهو صاحب شهرةٍ كبيرة في الغزو والنهب وقطع الطرق حتى قالت عنه العرب »ألص من شظاظ«. 

والثاني هو أبو حردبة المازني التميمي. والثالث غويث بن كعب التميمي، وكون األربعة نواة لطائفة من 
الصعاليك قوامها نحو 30 رجاًل، كانت تقطع الطريق، وتسطو على قوافل األغنياء في اليمامة والبحرين، 

ع األموال المسلوبة على الفقراء والمحتاجين من بني تميم وبني ضبة. ثم توّزِ
لم يكن مالك بن الريب مجّرد قاطع طريٍق جائع، بل كان شابًا شجاًعا مقداًما، ال ينام إال متوشًحا سيفه، 
وكان وسيًما حسن الطلعة، كما كان شاعًرا عذب اللسان، وفق ما ذكر أبو الفرج األصفهاني في كتابه 

األشهر »األغاني«.
وكان »خروجه على النظام« تعبيًرا عن غضبه من ظلم الوالة، وثأًرا لقومه الذين فتكت بهم الحاجة 
وأذلّهم السؤال، يقول مالك شارًحا أسباب ثورته على الوضع القائم، بأن السلطان يطلب ماله عند األّمة 
ي حقوق الرعيِّة عليه، وأنه ال يستطيع أن يمكث مطمئنًا بين أهله وهو يرى ما هم فيه من الظلم  وال يؤدِّ

القهر:

أحًقا على السلطان: أما الذي له … فُيعَطى وأّما ما عليه فيمنُع
وما أنا كالعيِر المقيِم ألهلِه … على القيِد في بحبوحِة الضيِم يرتُع

شجاعة مالك بن الريب وفروسيته، وغايته النبيلة وتعاطفه مع الفقراء والمحرومين، جعلت الكثير من 
النقاد والمؤرخين يصفونه بـ»روبن هود العرب«، أسوة بالشخصية الشهيرة في الفولكلور اإلنجليزي، 
والتي تمثل فارًسا شجاًعا ماهًرا، يحارب الظلم والطغيان، ويسلب أموال األغنياء ليعطيها للفقراء، مثلما 

كان يفعل مالك ورفاقه.

رغم أنهم أعيوا جنود بني أمية سنواٍت طويلة، إال أن مالك بن الريب وجماعته لم يَسلَُموا من المضايقات، 
فقد قُبَِض على مالك وأوِدع في سجن مكة قبل أن يستشفع له شماس بن عقبة المازني عند الوالي ليطلق 
سراحه. ولكن طاردهم والي المدينة حينها مروان بن الحكم، وقبضوا على مالك وأبي حردبة، قبل أن 
الحجاج بن  فارس، كما قبض  نواحي  إلى  بالفرار  بعدها  ليلوذوا  الفرار وإنقاذ رفيقه،  يتمكن مالك من 
يوسف الثقفي على شظاظ الضبي، فلم يكتف بجلده تطبيقًا لحد السرقة، بل قام بصلبه في البصرة عقابًا له.

من »الصعلكة« إلى الجهاد؟ مالك بن الريب يرثي نفسه �
الذي كان معاوية  بن عفان،  بن عثمان  الصحابي سعيد  يد  تلك على  نهاية مسيرة »الصعلكة«  كانت 
بن أبي سفيان قد واّله على خراسان، وفي أثناء طريقه إليها مّر بمالك بن الريب وأصحابه، فأُعِجَب به 
وبهيئته وشخصيته، فنهى سعيد مالًكا عن أفعاله، وتعجب أن يراه متخذًا طريق الصعلكة والسلب والنهب 
إلى بالد فارس  مع ما فيه من الشرف والفضل، وأغراه أن يترك هذا الطريق مقابل أن يصحبه معه 

فيشارك في الفتوحات هناك، حيث دار بينهما الحوار التالي:

سعيد: ويحك يا مالك! تُفسد نفسك بقطع الطريق، وما يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العيث والفساد، 
وفيك هذا الفضل؟

مالك: أصلح الله األمير يحملني على ذلك العجز عن المعالي، ومساواة ذوي المروءات ومكافأة اإلخوان.
سعيد: فإن أنا أغنيتك عن ذلك واستصحبتك أتكف عما تفعله؟

مالك: نعم أكف كفًا لم يكف أحد أحسن منه.
 كان مالك قد مل حياة الصعلكة والتلصص، واإلغارة وقطع الطريق، وأحّس بالحنين إلى بعض الهدوء 
أثناء  وفي  فارس،  بالد  إلى  في سفره  قبواًل، فصحبه  بن عثمان عنده  فلقى عرض سعيد  واالستقرار، 
الطريق احتاج سعيد إلى بعض اللَّبن، فطلب صاحب إبله فلم يجده، فقام مالك بن الريب فحلبها له وأحسن 
في ذلك، فعرض عليه سعيد أن يكون مسؤواًل عن اإلبل مقابل أجر، فرفض مالك ذلك رفًضا قاطعًا، فهو 
ما خرج مع سعيد إاّل من أجل السيف والفتوحات، وال ترضى نفسه بحياة الدَّعِة والُخُمول، وهو ما تفطَّن 
له سعيد فأقره على رغبته، وشارك مالك سعيدًا في فتوحاته، ولم يعرف عنه أنه عاد إلى حياة الصعلكة 

بعد ذلك أبدًا.
إلى جانب مغامراته في قطع الطريق، وبالئه في الجهاد في خراسان، يُشتهر مالك بن الريب في األدب 
العربي بأنه الشاعر الذي رثى نفسه، وقصة ذلك أنه قد لسعته أفعى أثناء نومه )أو أنه مرض فأحّس بدنو 
األجل(، فكتب قصيدةً رنانةً يرثي فيها نفسه، تُعَرف بـ»يائية مالك بن الريب«؛ ألنه قد أنهى أبياتها كلها 

بحرف الياء، وفيها يحكي عن تحوله من الصعلكة إلى الجهاد والغزو فيقول:

َأَلم َتَرني ِبعُت الَضالَلَة ِبالُهدى … َوَأصَبحُت فـي جيِش ابِن َعّفاَن غاِزًيا
َوَأصَبحُت في َأرِض اأَلعادِيّ َبعَدما … أراِنـَي َعـن َأرِض اأَلعاِدِيّ نائًيا

ويمضي يرثي نفسه ويستشرف موته قائاًل:

فيا صاحبي رحلي دنا الموُت فانزال … برابية؛ إني مقيم لياليا
أقيما علّي اليوم أو بعض ليلٍة … وال تعجالني؛ وقـد تبيـّن ما بيا
تذكرت من يبكي علّي فلم أجد … سوى السيف والرمح الردينيَّ باكًيا

)ساسة بوست(	 

»نصير الفقراء« والشاعر الذي رثى نفسه
مـالك بن الـريب.. )روبـن هـود( العـرب.. يثــأر للفقـراء
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 االنتخابات السورية 

الفنان عماد حجاج عن )العربي الجديد( لندن

الفنان موفق قات عن موقع  تلفزيون سورية

عرضحال العرب



قانون الحلبوسي

عاصم حنفي 	 

علي حسـين 	 

واسعاً  جدالً  أثار  تعبير  مع   2003 عام  منذ  عشنا 
اجتثاث  منه  الغرض  وكان  "االجتثاث"،  اسمه 
قادة  أن  إال  العراقيين،  بدماء  أيديهم  تلّطخت  من 
اعتبار  على  أصروا  وقوميّاتها  بفروعها  األحزاب 
إبادتهم.  ويجب  المباد"  "العهد  من  العراقيين  معظم 
لصاحبها  للمصالحة  لجنة  إلى  االجتثاث  تحول  ثم 
عامر الخزاعي ، وهو مشروع على غرار المشاريع 

الكوميدية التي كان يطلقها البرلمان وال يزال.
ما  أكفاء،  سياسيين  عن  نبحث  ومازلنا  عاماً   18
زال تأثير الطائفية والمحسوبية االنتهازية أقوى من 

الديمقراطية والحرية .
منذ أيام وصفحات الفيسبوك منشغلة بمعركة محمد 
لحظة  في  فالحلبوسي  "االجتثاث"  مع  الحلبوسي 
لنا  ويعيد  الخزاعي  مصالحة  يلغي  أن  قرر  صفاء 
منزعج  الحلبوسي  السيد  أن  والسبب  بريمر،  قانون 
استمراره  يعارضون  الذين  الساسة  بعض  من  جدا 
على كرسي رئاسة البرلمان، وفات صاحب صولة 

أن  السياسيين االجتثاث  قائمة  إلى  ينظر جيداً 
تختبئ  أين  وسيكتشف 

واالقصائية،  الطائفية  األفكار  يحمل  ومن  مأساتنا، 
2003 ينطبق  العديد من سياسيي ما بعد  وكيف أن 
عليهم قانون االجتثاث، ومثلما يريد الحلبوسي اعادة 
من  واالقتراب  المساس  وعدم   ، االجتثاث  قانون 
البرلمان العتيد ، أطالب أنا العبد الفقير لله، بتطبيق 
معظم  على  االجتثاث  قانون  من  السادسة  المادة 
أحزاب السلطة بفرعيها السنّي والشيعي، وهي المادة 
التي جاء فيها: "يطبّق القانون على جميع األحزاب 
والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى 
العنصرية أو اإلرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي 
أو  أفكاراً  تتبنّى  أو  له  تمّجد  أو  عليه  تحّرض  أو 

توّجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية".
أن  تريد  هل  يارجل،  عزيز،  قارئ  يقول  ربما 
نتسامح مع جرائم البعث؟.. عندما خرجت ألمانيا من 
الحرب العالمية الثانية مهزومة قرر العجوز كونراد 
أديناور الذي قاد بالده وهو في سن الثالثة والسبعين، 
أن يضع النازية وجرائمها في متاحف تذّكر الشعب 
بأن ال عودة إلى الماضي، ولم يشكل لجان اجتثاث 
أو إقصاء، لكنه في المقابل استطاع خالل فترة حكمه 

يصنع  أن  عاماً   14 بلغت  التي 
خالل  اقتصادية  معجزة  ألمانيا  من 

من  واحد  إلى  ويحولها  قليلة  سنوات 
أقوى اقتصاديات العالم.

أخرى،  مرة  التاريخ  قراءة  أعدنا  لو 
ينتصرغالباً  الذي  هو  الحوار  أن  لوجدنا 

المدافع،  من  أقوى  كلماتهم  رجال  يـد  على 
أفكر طبعاً في غاندي ونهرو، ومانديال ولي 

كوان وميركل. الذين هزموا الفوضى وكسروا 
خوف الناس وأعلوا كرامة شعوبهم، لم يكونوا 

قادة معارك " اجتثاث " ، وال رافعي الفتات "ما 
يحبّون شعوبهم ال مقّربيهم،  ننطيها" كانوا رجاالً 

ويعملون ألوطانهم ال ألحزابهم، لم يقطع نهرو صلة 
شعبه بالماضي ولم يجتّث المختلفين معه في الرأي 
ولم يبحث عن قانون للرموز الوطنية، بل أنشأ دولة 

تعرف معنى الحريّة واالختالف بالرأي.

صحفي عراقي من جيل الرواد رئيس التحرير 	 
التنفيذي )المدى( البغدادية 

يا سبعى.. يا جملى!

يًما  قالوا: فتش عن المرأة.. قد
وأضيفه إلى حكمة زمان.. 
وفتش عن التليفزيون أيًضا.. فالمرأة مع التليفزيون 
الترهل  المائل.. وحالة  الحال  المسئوالن عن  هما 
طوال  الرجال  أصابت  التى  والخمول  والكسل 
شهور السنة.. وتتجسد تماًما خالل شهر رمضان.

حالة  فى   - الرجال  كل   - الرجال  أصبح  وقد 
بالمطبخ  المعتصمة  المدام  طبيخ  بسبب  لها  يرثى 
طوال الشهر الفضيل.. وقد اتخذته محال مختارا.. 
تدير منه معركتها التاريخية ضد صنف الرجال.. 
فتخترع بمساعدة برامج الطبخ التليفزيونية أكالت 
والزوج  عنيا..  وحياة  إيديا  صنعة  ماركة  جديدة 

صابر محتسب.

دون  فيأكل صاغًرا  المدام..  يغضب  عما  يبتعد   
شكوى أو تذمر.. فإذا زهق أو فاض الكيل هرب 
بأحسن  التحية  ترد  التى  الوالدة..  الست  بيت  إلى 
فلذة  ولدها  أمام  فتضع  بالواجب..  وتقوم  منها 
كونية  مؤامرة  وكأنها  والمحمر..  المشمر  كبدها 
الحيوى  الممر  طريق  عن  الرجل..  أنف  لكسر 
الكائن فى منطقة الفم واألسنان.. والذى يعمل دون 
توقف.. فال يجد صاحبنا الرجل سوى الهرب من 
بيت الوالدة باشا إلى بيوت الزمالء واألصحاب.. 
الموائد  تفرش  الحاتمى  للكرم  وإظهاًرا  وهناك 
والمشهيات  والشراب  الطعام  وقوائم  بأصناف 
والمسليات..  والمهضمات  والحلويات  والمقبالت 
صاحبنا  يأكل  واإلحسان..  المجاملة  شهر  وألنه 
إلى  الريجيم والرياضة وتحول  ويأكل.. وقد نسى 
فيهجر  البشرى..  الوجه  يشبه  بوجه  قشطة  سيد 
الكريم  الشهر  بانقضاء  ويتفرغ  واإلنتاج..  الشغل 
عن  بحثًا  والمعدة..  القلب  دكاترة  على  للمرور 
على  تساعد  جديدة  أدوية  أو  للتخسيس..  روشتة 
الهضم واستيعاب أطنان الطعام التى نأكلها طوال 

الشهر الفضيل..!

الخيبة يا أخى أن التليفزيون ال يقف على الحياد 
أبدًا.. فى المعركة التاريخية بين آدم وحواء.. وقد 
علمنا السلبية وعودنا على الكسل.. والذى تفرغت 
على  تماًما  لإلجهاز  حواء  لمساعدة  كلها  برامجه 
أو  المعدة  وهى  ضعفه  نقطة  باستغالل  الرجل 
الزوجات  تدرك  والتى  يقولون..  كما  الداء  بيت 
الدنيا  الباب الملكى لوداع  أنها - أى المعدة - هى 
فإنها  معدته  فى  الرجل  قلب  أن  وبحجة  الفانية.. 

الجهاز  أن  والمصيبة  الجهنمية..  خطتها  تواصل 
على  يحرضنا  ال  بالتليفزيون  المسمى  المستطيل 
تماًما..  العكس  يعلمنا  بل  والحركة..  الرياضة 
بين  وينقله  العالم  لك  يحرك  كنترول  والريموت 
القلب.. ولماذا تتحرك أصالً..  فلماذا وجع  يديك.. 

ولماذا تجهد نفسك بالخروج والسهر فى السينما.. 
إذا كان التليفزيون ينقل لك أحدث األفالم إلى غرفة 

نومك..!
عليها  تتفرج  والمغامرة  الحركة  برامج  وحتى 
ونحن  أصال..  الحركة  فلماذا  اللحاف..  تحت  من 
نعانى الخمول والكسل والبعد عن المنطق والتفكير 
السليم.. بدليل هذا الكالم الذى أكتبه لك اآلن والذى 

يشبه تخاريف الصيام..!

صحة  على  تحافظ  الزوجات  كانت  زمان.. 
على  وتسهر  مشاعرهم  وتراعى  األزواج.. 
مستمد  كزوجة  نجاحها  أن  اعتبار  على  راحتهم.. 
يعنى  الفانية  الدنيا  عن  وغيابه  وجوده..  من 

مسئوليتها بالدرجة األولى..!

زمان كانت الزوجة تنفذ بالحرف الواحد طلبات 
راحته  أن  أساس  على  الزوج..  حضرة  ورغبات 
ألن  العباد..  رب  من  المراد  وهى  الهدف  هى 
ارتفع  وربما  دقى..  فياداهية  تعكر..  لو  مزاجه 
ضغط الدم فى عروقه.. وربما فعلها وغادر الحياة 
على  الحفاظ  فى  الزوجة  فشل  يعنى  بما  الدنيا.. 

زورق الزواج..!
والزوجة  الدنيا..  وتبدلت  األحوال  تغيرت  آلن 
تسعى علنًا للخالص من زوجها.. بالعنف أحيانًا.. 
المسبك  وبالطعام  أخرى..  أحيانًا  وباإلهمال 
الوقت..  طوال  والمشمر  والمحمر  والمحبك 
والشحم..  والسمن  الدهن  بحور  فى  والغارق 
والمسبب ألمراض القلب والكلى والقولون والكبد 

والطحال..!

الخيبة أنك مع المرأة ال يمكن أن تعرف الحقيقة 
تطيق  أنها ال  أو  تحبك  كانت  إن  تعرف  لن  أبدًا.. 
رؤيتك.. لن تعرف لو كانت واقعة فى غرامك.. أو 
أنها تهوى فقط حافظة نقودك وحسابك فى البنك.. 
أبدًا أن تعرف رأى امرأة فى أمر  وأنت ال يمكن 
دوخات  السبع  زوجها  تدوخ  هى  األمور..  من 
معه  تمارس  الزوجية..  حياتهما  طوال  وتحيره 
أبدًا.. ال  حرب أعصاب طويلة المدى وال تتوقف 
أنفاسها..  تلتقط  الهدنة وال  تعرف  تأخذ راحة وال 
القلب وتعب ومرض وغادر  ما زهق حبيب  فإذا 
الدنيا الفانية غير مأسوف على شبابه.. تواصل هى 

رسالتها فى العكننة عليه!
عن  تعبر  ال  النهائية  الوداع  لحظات  فى  وحتى 
رجعة..  غير  إلى  يغادر  وزوجها  الحقيقى  رأيها 
فتودعه بعبارات وجمل ال معنى لها..: يا سبعى.. 

يا جملى!

صحفي  مصري مخضرم  )روزا اليوسف( 	 
المصرية 

كاريكاتير للفنان شريف عرفة من شبكة االنترنيت )اختيار المحرر(
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حين أصبح السعدني عجوزا و ال مؤاخذة

تحل اليوم )1( ذكرى رحيل عمي وأستاذي وتاج 
راسي الساخر األعظم محمود السعدني الذي مأل 
وطرقعة  وإمتاعاً  بهجة  المصريين  وحياة  حياته 
"المنفوخين  السياسة  باللين  في  السخرية  بدبايس 
لالحتفاء  أفضل  هو  ما  أجد  ولم  الفاضي"،  على 
الجميلة،  السعدني  الذكرى من استعادة كتابة  بهذه 
 1968 عام  كتبه  ونادر  جميل  مقال  نشر  وإعادة 
عن عالقته بمهنة الصحافة التي وهب لها عمره، 
وهو مقال لم يُجمع لألسف في أحد كتبه، ككثير من 
المقاالت التي ال زالت مدفونة في بطون الصحف 
والمجالت، وأرجو أن يتسع الوقت لكي أقوم بهذا 
تلك  تضيع  لكيال  طويالً،  تأخر  الذي  المشروع 
المقال  بينها هذا  المهمة والطريفة، ومن  المقاالت 
الذي يحكي فيه السعدني عن حياته، فإذا به كالعادة 
يحكي عن حياة جيل ووطن، وحياة مهنة كان يظن 
أنها تعيش أتعس أيامها، وربما رحمه الله من أن 

يرى أيامها األتعس واألضل.

نشرته  الذي  السعدني  محمود  مقال  مع  أترككم 
 2165 رقم  عددها  في  اليوسف(  )روز  مجلة 
"أعتقد  مؤاخذة!(:  وال  عجوزا  )أصبحت  بعنوان 
تعليمات  ينفذ  الذي  العالم  في  الوحيد  الرجل  أنني 
وأنظر  الشهير  إنجلترا  كاتب  أوزبورن  الخواجا 
خلفي في غضب، وإذا كنت قد ولدت منذ أربعين 
عاما وبضع سنين، فأنا أيضا أعمل وأفكر وأعيش 
لسانه  وعلى  ألف ضحكة،  فمه  في  كرجل  الحياة 

ألف نكتة، وعلى رأسه ألف طن من الهموم.
أنني  أكتشف  غضب  في  خلفي  أنظر  وعندما 
بدأت الحياة مبكرا، وأنني كنت صحفيا في السابعة 
السن،  كبار  من  كانوا  كلهم  أصدقائي  وأن  عشرة 
تسعين  أن  اكتشفت  األربعين  بلغت  عندما  ولذلك 
في المئة من أصدقائي حصلوا على لقب المرحوم، 
موزعون  عزرائيل  السيد  شبكة  من  نجوا  والذين 
ومستشفى  المسلحة،  القوات  مستشفى  بين  اآلن 

القصر العيني ومؤسسة روز اليوسف.
سبهللة  في  أحيا  سنوات  عشر  منذ  كنت  ولقد 
عزرائيل  أن  باعتبار  اطمئنان،  في  وأعيش 
جيلي  مع  وكنت  بالدور،  األجيال  على  ينقّض 
قامت  التي  الطوب  بسواتر  أشبه  بسواتر  أحتمي 
هو  قبلي  الذي  الجيل  كان  المنازل،  أبواب  على 
مكشوفين  فأصبحنا  الساتر  انهدم  فجأة  ثم  الساتر، 
أمام عمنا عزرائيل. في الصحافة مات عمنا كامل 
عمنا  مات  األدب  وفي  غريب،  وعمنا  الشناوي 
أنور المعداوي، وفي الحياة مات عمنا كامل بريقع 

وعمنا حسن كبير أسطوات روز اليوسف.
ثم بدأت دفعة حضرتنا يصيبها الدور فسقط جليل 
البنداري، وسقط األمير المليجي، ثم تساقطنا نحن 
حسن  عمنا  دفعات.  وعلى  بالقطاعي  ولكن  أيضاً 
جهازي  خسرت  وأنا  التنفسي  جهازه  خسر  فؤاد 
ولعل  ما،  ولويس جريس خسر جهازا  الهضمي، 
في  المستمر  ووجوده  الزائد  نشاطه  سر  هو  ذلك 

مكاتب صباح الخير!!
وفي مؤسسة روز اليوسف أصبح جيلنا هو الجيل 
الجيل  صدر  على  الجاثم  الجيل  وهو  العجوز، 
الجديد وهو سر الجمود والخمود، وهو العقبة ضد 
التطور وضد التجديد!! ومن غرائب المخلوقات أن 

والجيل  والثالثين،  الثامنة  في  الجديد عندنا  الجيل 
العجوز عندنا في الثالثة واألربعين، ومن عجائب 
الثالثة  في  إدارتنا  مجلس  رئيس  أن  المخلوقات 
كذلك،  كامل  مثله وجمال  فؤاد  واألربعين وحسن 
والعبد الله أيضا ولويس جريس في األربعين فقط، 
لذلك هو أشدنا صباً وأكثرنا نشاطاً، ولكنه وبسبب 
جهازه العصبي أكثرنا خيبة!!! ليس في الصحافة 
ولكن في أعمال أخرى ال عالقة لها بعمل المجلة!!
ومن عجائب المخلوقات أيضا أنني عندما دخلت 
كامل  فيها  القديم  الجيل  كان  مرة  ألول  الصحافة 
محمد  الصاوي  وأحمد  التابعي  ومحمد  الشناوي 
وزكي عبد القادر وقاسم جودة، وكان هؤالء بين 
وكان  واألربعين،  والخامسة  والخمسين  الخامسة 
والخامسة  والعشرين  الخامسة  بين  الجديد  الجيل 
عشرة. كان محمد عودة أكبر أبناء هذا الجيل، وكان 
العبد لله في السادسة عشرة، وكنت أحتفظ دائما في 
بيتنا حتى أستدل عليه  جيبي بورقة تحمل عنوان 

إذا صادفني حظ سيئ وتهت في الطريق.
ومع ذلك كان العبد لله أكثر لماضة من بغبغان، 
من  طموحا  وأكثر  عفريت،  من  فصاحة  وأكثر 
نابليون، وكان أجري عشرة جنيهات على الورق 
وثالثة جنيهات في الحقيقة، وبهذه الجنيهات الثالثة 
في  استهلكت  شهر،  في  موضوع  مئة  مرة  كتبت 
في  واضطررت  جنيهات،  بأربعة  سجاير  كتابتها 
مطاردة  بسبب  المجلة  من  االستقالة  إلى  النهاية 
المبالغ  تحصيل  يهمه  كان  الذي  البوفيه  صاحب 
المتأخرة على المحررين بغض النظر عن األدب 
الرفيع الذي كنت أقدمه لقراء المجلة، ولقد ظللت 
وأشتمه  البوفيه  صاحب  ألعن  طويلة  سنوات 
اكتشفت  حتى  األدب،  أعداء  من  عدوا  باعتباره 
التي  المجلة  ألن  نظرا،  مني  أبعد  كان  أنه  فجأة 
د فيها الصفحات الطوال لم يكن لها قراء  كنت أسّوِ
البوفيه نفسه! ويبدو  إال صاحب المجلة وصاحب 
أنه أصر على تناول حقه كامال لكي يجبرني على 
واألحبار  لألوراق  وتوفيرا  بالقراء  رحمة  الفرار 

وجهد العمال في المطبعة.

اسمه  صحفي  عند  اشتغلت  أنني  أيضا  وأذكر 
من  )السحاب(  مجلة  أكتب  وكنت  بريقع،  كامل 
حسب  مرتبي  أتقاضى  وكنت  للجلدة،  الجلدة 
التساهيل، ولما كانت أحوال عم كامل مضطربة، 
كنت  فقد  غسيله،  بعد  الصيني  من  أنظف  وجيبه 
وكان  كامل،  عم  علبة  من  سجاير  حقي  أتقاضى 
منتصف  بعد  منزلنا  إلى  بتوصيلي  يتفضل  أحيانا 
الليل، وسيظن بعضكم أن التوصيل كان يتم بسيارة 
عم كامل الخاصة أو بتاكسي على أقل تقدير، ولكن 
الحقيقة يا صحاب أن عم كامل لم يكن من أنصار 
سائقي  وبين  بينه  كان  كما  الخاصة  السيارات 
أهتم  ولم  أعرف سببها  لم  دفينة  التاكسيات عداوة 

بالسؤال عن سرها أبدا.

لذلك كان عم كامل يتفضل ويأخذني من ذراعي 
ونتمشى أفرنجي من شارع الخليج المصري حتى 
وفم  السد  وشارع  زينب  بالسيدة  مارين  الجيزة 
كامل  عم  وكان  الصالح،  الملك  وكوبري  الخليج 
يعود وحده بعد ذلك إلى القلعة مارا بطريق القرافة 
عم  لحال  رثيت  توصيلة  وذات  المظلم.  الموحش 
وصلني،  أن  بعد  توصيله  على  فأصريت  كامل 
كان  الرجل  ولكن  القلعة،  إلى  معه  عدت  وفعال 
شهما هو اآلخر فرفض أن يتركني وحدي، وعاد 
معي مرة أخرى إلى الجيزة، فلما وصلنا إلى ميدان 
وأن  السماء  تتوسط  الشمس  أن  اكتشفنا  الجيزة 
موعد الذهاب إلى الجريدة قد حان، فعدنا معا إلى 

شارع الخليج المصري.

مأمون  خلف  وسرحت  كامل  عم  تركت  ثم 
ومن  جودة  قاسم  إلى  مأمون  تركت  ثم  الشناوي، 
قاسم جودة إلى كامل الشناوي ومن كامل الشناوي 
أنني  وأعترف  وأشهد  القدوس،  عبد  إحسان  إلى 
تعلمت من الجميع حتى من كامل بريقع، فقد علمني 
الصبر على الشدائد واحتمال المكاره والعمل دون 
انتظار شيء، والتوكل على الرحمن واإليمان بأن 
الرزق آت ال ريب فيه، رغم أن حكاية آٍت دي لم 
في  تمشي  دائما  كانت  األمور  وإنما  أبدا،  تتحقق 

طريق.. ريب فيه!!
من  أسخر  كيف  الشناوي  مأمون  من  وتعلمت 
ومن  المجلة  إدارة  ومن  المحررين  ومن  القراء 
العمل  أن  كيف  جودة  قاسم  من  وتعلمت  الجميع، 
أن  وكيف  الفني،  العمل  عن  يختلف  الصحفي 
الصحفي الناجح ينبغي أن يكون أكثر مواظبة من 
الموظف، وأكثر التزاما من المحامي، وأكثر أناقة 
الممثل، وتعلمت من قاسم جودة أن الصحفي  من 
بدون لغة أجنبية مثل الترماي بال سنجة، وأن من 
تعلم لغة قوم أمن من شرهم وعرف أخبارهم أيضا.
وتعلمت من كامل الشناوي كيف يتحول الصحفي 
الصحف  في  الكتابة  بين  الفرق  وما  فنان،  إلى 
والكتابة في الكتب والمجلدات، وتعلمت من إحسان 
وأن  الخالد،  التلميذ  هو  الصحفي  أن  القدوس  عبد 
عليه أن يتعلم كل يوم وأن يتعلم من كل إنسان، وأن 
الصغير  الصحفي  يعلم  الذي  هو  الكبير  الصحفي 

ومنه أيضا يتعلم!

كان هذا هو واقع الحال أيام جيلي في الصحافة، 
ولكن ما أعمق التغيير الذي حدث اآلن. الناشئون 
كل  ومن  سبقوهم،  الذين  كل  من  ثقافة  أكثر  اليوم 
الذين سيأتون من بعدهم، والنتيجة أنهم ال يريدون 
كل  من  شهرة  أكثر  وهم  آخر!  شيئا  يتعلموا  أن 
الميتين ومن كل األحياء، والنتيجة أنهم ال يطمعون 
في مزيد من الشهرة فكفاهم ما يسطع حولهم من 
أضواء وهاالت! وهم أيضا أهل تقى ورع ولذلك 
رجس  من  وتطهرت  الطموح  من  نفوسهم  خلت 

كتابة  ال  فهم  زهد،  وأهل  نُّساك  وهم  المنافسة، 
يقبضون  أنهم  كفاهم  ينشرون،  نشر  وال  يكتبون 
الوهاب  عبد  يعرفون  وأنهم  مبسوطون،  وأنهم 
ويسهرون عند بليغ ويتكلمون في التليفون مع عبد 

الحليم حافظ!

الجديد على حق، فهو جيل  الجيل  أنا أن  وأعتقد 
وهو  شهر،  كل  جنيها   35 تعيينه  أول  محظوظ، 
وأصبح  اآلداب،  كلية  في  قسما  له  اخترعوا  جيل 
فرع  الصحافة  وكأن  شهادة،  عهده  في  للصحافة 
وعلى  للتعليم،  مادة  وكأنها  المعايش،  فروع  من 
وأن  وللتنسيق  للمجموع  يخضع  أن  يدرسها  من 
مربوط  أول  يتناول  وأن  شهادة،  على  يحصل 
الدرجة، وزمان أيام الجاهلية كان الصحفي يدوخ 
خمس  على  يحصل  لكي  العجوزة  األرملة  دوخة 
جنيهات شهريا، وكان محمد عودة محاميا منذ سبع 
سنوات، ولكنه عندما دخل الصحافة دخلها كمبتدئ 

وبال أجرة!

المهنة  الصحفي يقضي خمس سنوات في  وكان 
ثم يخرج منها إلى غير رجعة ألنه ليس كفؤا وليس 
جديرا بالمهنة، واليوم يدخل الصحفي الصحافة فال 
يخرج منها، ويعيش فيها مئة عام مجرد نكرة ولكنه 
ضامن أنه سيتناول عالوة جنيهين كل سنتين، فما 
الحماس  جدوى  وما  إذن؟  والبحث  الدرس  فائدة 
نجما  اإلنسان  يكون  أن  لزوم  وما  واإلخالص؟ 
الرؤوس  تساوت  قد  دامت  ما  ذيال؟  يكون  أن  أو 
وتساوت النفوس أيضا!! وما دام أحمد مثل الحاج 

أحمد، وكل عام وأنتم طيبون!

وأحمق  عجوزا  أصبحت  ألنني  لله  والحمد 
ومخرفا ومخروم العقل ومهروش المخ على نحو 
ما. الحمد لله أنني ال زلت أعتقد أن الصحافة هي 
عمل يومي يتجدد، وأنك قد تلمع مئة عام ثم تصمت 
الناس، وأن الوجود الصحفي  عاما واحدا فينساك 
ليس بوجودك في كشف المرتبات، وإنما بوجودك 
قالوا  الناس، وزمان  الناس وفي عقول  أذهان  في 
الصحافة مهنة البحث عن المتاعب، واليوم يقولون: 

الصحافة مهنة البحث عن السهرات والعالوات!
... رحم الله الولد الشقي ورحم المضطرين إلى 
أيام كهذه، أصبحت  الصحافة في  العمل في مهنة 
الصحف والمجالت تدار فيها من مكاتب الضباط 
هم  أصبحوا  بل  الرقباء،  بدور  يكتفوا  لم  الذين 
ألن  طريقهم  وفي  والكتّاب،  والمديرين  الرؤساء 

يصبحوا القراء الوحيدين.

)1( 04 مايو 2021

)مدونة 	  وسيناريست  وكاتب  صحفي 
الكشكول( العربي الجديد – لندن

بالل فضل 	 
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خطيب بدلـة 	 

في جالء فرنسا عن سورية
يرى فريق كبير من الدارسين أنّه ال يجوز النظُر 
الزمن  الماضي من خالل معطيات  أحداث  إلى 
الحالية. وعلينا، من  التفكير  الحاضر، وطرائق 
الماضي  أحداث  صنعوا  للذين  نلتمس  أن  ثم، 
األعذار، ونسامحهم على تخبّطهم، وتخبيصهم، 
محكومين  كانوا  أنّهم  بذريعة  جرائمهم،  وحتى 
بظروفهم التاريخية... إذا فرضنا أّن هذا الكالم 
صحيح، فإّن على الناس الذين سيعيشون في هذه 
المجازر  إلى  ينظروا  أن  مائة سنة،  بعد  البالد، 
السوري  الشعب  ارتكبها بشار األسد بحق  التي 
قاهرة  ظروفاً  أّن  أساس  على  التسامح،  بعين 

اضطرته إلى قتل الناس.

ذكرى  وفي  الماضية،  العشر  السنوات  خالل 
جالء الفرنسيين عن سورية الذي يصادف في 17 
تقول  كثيرة  تعلو أصوات  كانت  نيسان،  إبريل/ 
لم يكن سيئاً، بل حسناً،  الفرنسي  إّن االستعمار 
المحلي  الحكم  بين  المرء  يجريها  مقارنة  وأّي 
)الوطني( واالستعمار الفرنسي ستكون لمصلحة 
األخير. هذا التفكير، في الواقع، انفعالي، فرضه 
علينا واقع نظام األسد الذي ينهب ثروات البالد، 
والقومية،  والمذهبية  الدينية  النعرات  ويثير 
ويقتل، ويهّجر، ويستجلب من أجل الحفاظ على 
عن  المتخلفة  األنظمة  من  ودّب  هّب  ما  سلطته 
الستالينية،  األنظمة  وبقايا  كإيران،  العصر، 
يكبُّر  التي  المليشيات  إلى  باإلضافة  كروسيا، 
أفرادُها ويصرخون، مستحضرين رجاالً ونساًء 
من الماضي، وينزلون بأبناء هذا الشعب الغلبان 

ضرباً وتقتيالً.
ابتعادنا عن التفكير االنفعالي يأخذنا، من دون 

شك، إلى تقليب المسألة على وجوهها المختلفة، 
ووقتها سنزعم أّن هدف فرنسا التي خرجت )مع 
بريطانيا( منتصرةً من الحرب العالمية األولى، 
لم يكن االستيطان في سورية، بل االنتداب عليها 
مدة محدودة، والعمل على تحويلها دولةً مستقلة، 

ذات حدوٍد واضحة. وبعد انتهاء مرحلة االنتداب، 
يكون ارتباُط سورية، اقتصادياً، وسياسياً، ومالياً 
بفرنسا. ولهذا، أرادت أن تقيم فيها نظاماً جمهورياً 
يشبه نظامها، بعدما كان األمير فيصل قد أعلنها 
 ،1920 آذار  مارس/  من  الثامن  يوم  مملكة 
مواصالت،  شبكة  إقامة  على  العمل  وبدأت 
التي  كـ"الريجي"  إنتاجية،  مؤسساٍت  وأنشأت 
ولبنان،  سورية  بنك  وأحدثت  السجائر،  تصنع 
عشرين  تساوي  التي  السورية  الليرة  وطرحت 
المصري،  الجنيه  مكان  التداول  في  فرنكاً 
ومع  "كاداسترو"...  للمساحة  دائرة  وأحدثت 

انتهجت  فقد  البداية،  في  العنف  إلى  لجأت  أنّها 
احترام  فكرة  ورّسخت  اللين،  سياسة  الناس  مع 
عزام  فؤاد  روى  القضاء...  واستقالل  القانون 
الفرنسيون  أنشأه  الذي  القضاء  دفاتر  من  حكايةً 
هلّل  دمشق  في  األشخاص  أحد  أّن  في سورية، 

فرحاً عندما قصفت طائرات هتلر باريس خالل 
الحرب العالمية الثانية، وقال، بالعامية ما معناه، 
إّن هتلر فعل كذا وكذا بأم "ديغول". وكان أحد 
وأوقفوه  به،  فوشى  السوريين موجوداً،  العسس 
على  القاضي  اّطلع  وحينما  للدرك...  مخفر  في 
أّن  واقعة  لدينا  تثبت  لم  قال:  االدعاء،  مرافعة 
ولهذا  البالغ،  في  ذُكر  الذي  الفعل  مارس  هتلر 
وأطلق   .. التعبير  إطار حرية  في  المسألة  تبقى 

سراح المتهم.
وهذا ال يساوي إال القليل أمام محاكمة إبراهيم 
الغربي  إدلب  ريفَي  في  شكل،  الذي  هنانو 

والجنوبي، مجموعةً مسلحة، قاتل بها الفرنسيين، 
وكبّدهم خسائر كبيرة في األرواح والعتاد، ومع 
ذلك قُدم إلى محكمة عادلة، وسمح لمحاميه فتح 
الله صقال بأن يدافع عنه، والناس الذين تجمعوا 
للتضامن معه لم تفّرقهم قوى األمن، وبُّرئ من 
وبعد  وطنياً.  مناضالً  واعتُبر  اإلرهاب،  تهمة 
حياته  ومارس  حلب  في  عاش  سراحه  إطالق 

بكّل حرية إلى حين وفاته.
كاتب هذه السطور، حتى نكون واضحين، ليس 
ممن يدافعون عن أّي دولٍة أجنبيٍة تحتل سورية، 
أو تفرض عليها وصايتها. لكّن من يفكر بعقلية 
الضباط  أّن  مخيفة،  نتيجة  إلى  يصل  اليوم، 
المغامرين الذين تسابقوا في الوثوب إلى السلطة، 
منذ جالء فرنسا، والجماعات التي التفّت حولهم، 
فعلوا عكس ما كانت تفعله فرنسا: قتلوا وضربوا 
وحّولوا  رعايا،  المواطنين  وجعلوا  وخّربوا، 

الدولة إلى عصابة.

سوري، 	  وصحفي  وسيناريست  قاص 
تلفزيونية  وأعمال  مطبوعاً  كتاباً   22 له 
وإذاعية عديدة؛ المشرف على مدّونة " إمتاع 
كاتب عادي،  بنفسه:  يعرف  كما  ومؤانسة"... 
يسعى، منذ أربعين عاماً، أن يكتسب شيئاً من 
األهمية. أصدر، ألجل ذلك كتباً، وألف تمثيليات 
تلفزيونية وإذاعية، وكتب المئات من المقاالت 

الصحفية، دون جدوى...

)مدونة امتاع ومؤآنسة ( 	 
)العربي الجديد – لندن (	 

تفّرجوا على المشهد يا قوم ، المسألة ليست بحاجة الى إذكاء 
يؤجج  من  خير  الحكومية  اإلدارة   ، أحد  من  الشعبي  السخط 
السلطة  أعداء  أقوى  عنها  يعجز  بطريقة  الشعبي  السخط  هذا 
السياسية.. من يمسكون ريموت القرار، هم انفسهم  من يزيدون 

الصدع بينهم وبين  الشعب مع سبق اإلصرار والترّصد….

تقوم   ، اإلصالح  فيه صافرة  البعض  ينتظر  الذي  الوقت  ففي 
الحكومة بالنفخ ببوق الفساد من جديد، وذلك من خالل تمريرة 
السياسية  الرشوة  رائحة  منها  تفوح  ومفضوحة  مكشوفة  بينية 
بوزارة  ممثلة  والخارجي..الحكومة  الداخلي  وعلى مأل اإلعالم 
التنمية االجتماعية  تعطي كل نائب أردني 150كوبوناً كل كوبون 
والمحتاجين.. الفقراء  على  بتوزيعها  ليقوموا  ديناراً   35 بقيمة 
للنواب ، اعطوا هذه الكوبونات لقواعدكم  وكأن الحكومة تقول 
االنتخابية أو لمن اشتريتم ذممهم لتضمنوا أصواتهم أو سكوتهم 

في قادم األيام…

التنمية  وزارة  ذلك،  بعد  الرسمي  الفساد  في  “بجاحة”  أي 
،وتعرف  والفقيرة  العفيفة  باألسر  قوائم  لديها  التي  االجتماعية 
عن  تعجز   ، زهيدة  معاشات  يتقاضون  ممن  اآلالف  عشرات 
إيصال كوبون الــ” ″35 دينار اليهم مباشرة من خالل مكاتبها 
،وتريد واسطة نيابية محلّلة لهذا التبّرع  ..المسألة واضحة شراء 

أصحاب  بعض  ذمم  يشتري  النائب   ، مستويات  على  لكن  ذمم 
الحاجة ،والحكومة تشتري ذمم النواب بكوبونات غذائية..اذا كان 
لديكم تسمية أو تفسير لغير ذلك أنا أقدّم اعتذاري سلفاً عن هذا 

المقال..

بقرارات  مضطهدة   ، مخنوقة  ،يائسة،  ،بائسة  محبطة  الناس 
ال يمارس بها قمة التعّسف واإلذالل والقهر، وهذا 

يشي بخير في قادم األيام ، ثم تأتي السلطة 
إحباطاً  اإلحباط  تزيد  السياسية 

واإلضطهاد  يأساَ  واليأس 
إذالالً  ،واإلذالل  اضطهاداً 
بتمريرة   ، قهراً  والقهر 
وبين  بينها  بينية  فساد 

وعيب  النواب..عيب  مجلس 
كبير..

“اللهم اني ناصح أمين”.

 	ahmedalzoubi@
hotmail.com

 موقع )سواليف(	 

تمريـرة “فســاد”بينيـة!
احمد حسن الزعبي	 
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	 Lynn Desjardins
	 english@rcinet.ca

PROJECTS AIM TO TURN LANDFILL INTO NATURAL GAS

Several Canadian companies have 
partnered to transform landfill waste 
into carbon-neutral energy which 
will be added into local natural 
gas networks across Canada. This 
would reduce the overall carbon 
emission of the gas supply used to 
heat homes, power businesses and 
fuel vehicle fleets. 

The partnership is spearheaded 
by energy infrastructure 
company Enbridge and involves 
Walker Industries and Comcor 
Environmental.

Enbridge says Canada has over 
10,000 sites at which garbage is 
dumped and buried or covered over. 
These sites generate an estimated 30 

megatonnes )Mt( of carbon dioxide 
equivalent each year. That accounts 
for 20 per cent of Canada‘s methane 
emissions. Methane is an extremely 
potent greenhouse gas. 

The partnership estimates 
repurposing waste could divert 20 

Mt of carbon dioxide equivalent. 
”RNG )renewable natural gas( 

presents a tremendous opportunity 
to provide affordable, reliable, 
and low-carbon fuel for Canada‘s 
increasing energy needs, leveraging 
our existing energy system and 
stimulating economic growth,“ said 

Cynthia Hansen, an executive with  
Enbridge. 
The industry estimates that 

generating gas from landfill could 
supply energy to about 400,000 
homes for one year. This joint venture 
seeks to unlock the potential for 
generating natural gas from landfill 
waste and to offer commercially 
viable solutions to landfills that are 
ready for development. 

The Niagara RNG facility in 
the province of Ontario is being 
prepared for service in 2022 and is 
the partnership‘s first landfill RNG 
project. Several other projects are in 
the works. 

”The production of RNG from 
landfill gas and its use in existing 
energy infrastructure is a pathway 
towards greenhouse gas reductions 
and a greener energy future in 
Canada,“ said Walter Graziani, 
President of Comcor Environmental.

A landfill site image courtesy of WRAP
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FOOD PRICES ARE ON THEIR WAY UP IN CANADA
 Prices will go up by as much as five per cent this year, or almost $700

more for groceries for the year for an average Canadian family
	 Troy Media - Sylvain Charlebois

What was purely an academic 
supposition a few months ago is 
now actually happening. Along with 
higher interest rates, inflation is likely 
to become one of this year‘s biggest 
business stories. And food prices 
won‘t be immune.
Many agricultural commodity prices 

have skyrocketed over the last year. 
Corn is up 84 percent, soybeans are 
up 72 percent, sugar is up 59 percent, 
wheat is up 19 percent and coffee is 
up 13 percent.
And nothing suggests prices will 

drop anytime soon.
Once grains are affected, livestock 

sectors producing well-loved products 
like chicken, pork and beef will likely 
be impacted as well.
China is buying everything. And with 

the world economy out of sync, Asia‘s 
influence has grown significantly in 
recent months. China‘s economy grew 
by more than 18 percent last quarter, 
while the U.S. is still recovering from 
the COVID-19 pandemic. This global 
economic unevenness will probably 
be felt for a while.
Meanwhile, investors are looking for 

higher yields for their portfolios, which 
makes commodities more attractive 
if one doesn‘t have the stomach for 
investing in cryptocurrencies like 
bitcoin.
Some may experience déjà 

vu. Analysts suggest we may 
be experiencing an agricultural 
commodity supercycle like we 
witnessed in 2008, but without oil 
being involved. Last time, a barrel of 
oil was worth more than US$140. The 
food-for-fuel debate was at its height.
A commodity supercycle is a 

sustained spell of abnormally strong 

demand growth for commodities. That 
makes it more difficult for businesses 
to cope with. In some periods in 2007 
and 2008, food inflation in Canada 
reached seven to eight percent.
Those are massive numbers, 

considering that the inflation rate 
since then has largely been a non-
story. But supply chains have been 
under tremendous pressure since the 
start of the pandemic and economic 
pressures from Asia are making 
market conditions much tighter.
Many food manufacturers have 

already signalled that processing costs 
have gone up. They‘ve been warning 
the markets for weeks.
What may happen to retail prices is 

always challenging to predict.
Just last week, food retail giant 

Metro stated that it doesn‘t expect 
food prices to increase by more than 
2.5 percent by the end of the year. 
But given the current macroeconomic 
environment, that‘s highly unlikely. 
Prices will go up by as much as five 
percent this year, as predicted by 
Canada‘s Food Price Report many 
months ago. This represents almost 
$700 more for groceries for the year 
for an average Canadian family.
Some grocers say prices should 

remain stable for a while since they 
don‘t want to spook consumers and 
generate more food inflation anxiety. 
But that‘s just food price politics and 
the blame game is well underway. 
Nobody wants to be blamed for higher 
food prices at the grocery store.
But what‘s happening is beyond any 

company‘s reach in the food business. 
The supercycle boogie man is now 
among us.
The Canadian dollar has been 

surprisingly strong against the 
American greenback over the last 

several months. This kept the price of 
many imported foods, like produce, at 
low levels during the winter months. 
As our own agriculture kicks in and 
we see more locally-grown produce 
returning to the grocery shelves, 
Canadians should see prices stabilize 
over the spring and summer.
But growing everything locally won‘t 

fix the problem. Everyone around the 
world is affected by this.
Things may get particularly 

complicated at the meat counter, with 
chicken and pork prices going up. 
And beef price hikes could happen as 
early as this fall.
COVID-19 didn‘t help but it‘s not 

the only factor contributing to what 
resembles supercycle conditions. 
Every decade or so, we go through 
something like this, so carbon tax 
opponents should also not jump to 
conclusions.

The problem is that Canadians must 
also cope with another economic 
double-whammy: higher housing 
costs and a weaker job market.
The good news is that our inflation 

rate will go up, which is exactly what 
we need to see interest rates go up. 
That‘s the main reason real estate 
prices are out of reach for a greater 
number of people. Higher interest 
rates will calm things down for a 
while.
This may not be the kind of 

supercycle we‘ve experienced before 
but it certainly will make things 
complicated for the rest of the year.

	 Dr. Sylvain Charlebois is senior 
director of the agri-food analytics 
lab and a professor in food 
distribution and policy at Dalhousie 
University
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Canadians are still living with many 
restrictions due to the COVID-19 pandemic, but 
as vaccinations ramp up, people are dreaming 
about the activities they most want to resume. 
A survey for Scotiabank, one of Canada‘s 

major banks, shows that topping the list are 
large family gatherings, travel by air outside 
Canada and eating in a restaurant with friends.
These are followed by taking a road trip 

outside of Canada. Canada borders the United 
States but the border between the two countries 
remains closed to all but essential travel. 
Trucks continue to bring food stuffs and other 

essentials to Canada, and the cross-border trade 
of about $1.9 billion daily which is crucial to 
both countries carries on.

Wish list includes beach time, shopping, 
movies

Next on Canadians‘ wish list is enjoying the 
outdoors at a busy beach or park, shopping 
indoors, seeing a new blockbuster movie at the 
theatre, attending live music or sporting events, 
enjoying a spa day and working out at the gym 
or a fitness class.

 Many saved money

Money habits for many Canadians have 

changed during the pandemic, according to 
the survey. They spent less and saved more 
and many plan to continue these habits after 
the pandemic. More than a third )36 per cent( 
plan to keep on eliminating unnecessary or 
discretionary spending and 34 per cent plan to 
continue doing more research before making 
purchasing decisions. 
More than a quarter )28 per cent( plan to 

continue building up emergency savings and 
28 per cent say they will continue to adhere to a 
monthly budget. ”We‘re seeing a record number 
of deposits in Canadians‘ bank accounts which 
presents a huge opportunity, especially for the 
sectors hit hardest by the pandemic, like travel 

and hospitality,“ said D‘Arcy McDonald, a 
senior vice-president at Scotiabank. ”The 
Scotiabank survey highlights Canadians‘ 
eagerness to spend on what they‘ve missed 
out on for more than a year – travel, restaurant 
dining, attending social events – but we‘re 
encouraged that so many plan on carrying the 
strong money habits they‘ve developed in the 
future.
” Almost half )46 per cent( of respondents say 

they have been able to save more money during 
the pandemic and 47 per cent think they will 
be able to continue to do so“. But 25 per cent 
don‘t think they will be able to continue saving 
as much.

	 Lynn Desjardins
	 english@rcinet.ca

WHAT CANADIANS MOST WANT TO DO AFTER THE PANDEMIC

One of the things Canadians most want to do after pandemic restrictions are eased is to have large 
family gatherings. )iStock( )source: RCI(

	 Lynn Desjardins 
	  english@rcinet.ca

Canada‘s unemployment rate 
increased to 8.1 per cent in 
April 2021 from 7.5 per cent the 
month before, according to the 
government agency Statistics 
Canada. This occurred as rates of 
COVID-19 infection increased 
in many parts of the country and 
affected provinces reinstated 
restrictions on such things as non-
essential business, indoor dining 
and gyms.
Unemployment fell in those 

sectors directly affected by public 
health restrictions such as retail 
trade, accommodation and food 
services, as well as information, 

culture and recreation. 
Employment increased in public 
administration, professional, 
scientific and technical services, 

and finance, insurance and real 
estate. 
These are three industries where 

much work can be done remotely.

March 2021 gains almost 
entirely wiped out

The number of Canadians working 
from home grew by 100,000 to 5.1 
million. At the same time the total 
number of hours worked fell 2.7 
per in April. This was driven by 
declines in educational services, 
accommodation and food services, 
and retail trade. 

The job losses almost wiped out 
the March gains of 303,000 jobs. 
207,000 jobs were lost in April. 
More of the losses occurred in full 
time jobs. 

Among the hardest hit provinces 
were Ontario and British Columbia. 

UNEMPLOYMENT INCREASED IN APRIL 2021 AS DID PANDEMIC RESTRICTIONS

The number of people in Canada working from home increased by 
100,000 to 5.1 million in April 2021. )iStock(
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ONTARIO EXPANDING ACCESS TO DENTAL 
CARE AND AFFORDABLE PRESCRIPTION DRUGS FOR VULNERABLE SENIORS
Changes will Enable Thousands More Low-Income Seniors to Access Care

Ministry of Health

TORONTO — The Ontario government is 
updating the income eligibility thresholds for 
the Ontario Seniors Dental Care Program and 
the Seniors Co-Payment Program to allow more 
of Ontario‘s most vulnerable seniors to have 
access to dental care and affordable prescription 
medications.

”Our government continues to support Ontario‘s 
seniors by ensuring they have access to the quality 
dental care and the prescription medications they 
need,“ said Christine Elliott, Deputy Premier 
and Minister of Health. ”Expanding access to 
these programs to even more low-income seniors 
builds on our government‘s ongoing efforts to 
protect hospital capacity and will help improve 
the quality of life and well-being of low-income 
seniors.“

In 2019, the Ontario government launched the 
Ontario Seniors Dental Care program to provide 
free routine dental care for eligible low-income 
seniors across the province. The Seniors Co-
Payment Program enables low-income seniors to 
access the medication they need with no annual 
deductible and a reduced co-payment for each 
prescription.
Starting August 1st, 2021, eligibility thresholds 

for both programs will be updated to reflect cost of 
living increases in Ontario and align with income 
support programs for seniors. Income thresholds 
will be updated for single Ontarians aged 65 and 
over, from $19,300 to $22,200, and for couples 
with a combined annual income, from $32,300 

to $37,100. This will allow approximately 7,000 
more seniors to access the Ontario Seniors Dental 
Care Program and 17,000 more seniors to access 
the Seniors Co-Payment Program in 2021-2022.
By ensuring seniors can access effective dental 

care and continue to afford the medications 
they need, the Ontario Seniors Dental Care and 
Seniors Co-Payment programs help to reduce 
unnecessary trips to the hospital and improve 
seniors‘ quality of life. This further supports 
hospital capacity as Ontario continues to fight the 
third wave of COVID-19 and is a key component 
of the government‘s plan to end hallway health 
care.

For the Seniors Co-Payment Program, seniors 
who are eligible under the new income thresholds 
are encouraged to apply now in advance of the 
start of the upcoming benefit year on August 1st, 
2021. Applying early will help ensure eligible 
seniors receive the reduction in their drug 
deductible and co-payment on time to minimize 
the chance of out of pocket expenses. Once an 
application has been submitted, eligibility will be 
assessed to confirm enrollment for the year.
”We know that good oral health is linked to not 

only better physical health, but also better overall 
mental health,“ said Raymond Cho, Minister for 
Seniors and Accessibility. ”These programs help 
provide seniors with the dignity they deserve and 
help to improve their quality of life.“

Quick Facts

For the Ontario Seniors Dental Care Program, 
eligible seniors can apply at any time online, 

downloading and printing the application form or 
by picking one up at their local public health unit. 
The form can be submitted online or by mail. For 
their application to be assessed under the new 
income thresholds, seniors who are eligible under 
the new income thresholds for the Ontario Seniors 
Dental Care Program can apply beginning July 
1st, 2021.

Since the launch of the Seniors Dental Care 
Program in 2019, over 50,000 Ontarians have 
enrolled in the program.

For the Seniors Co-Payment Program, seniors 
who are eligible under the new income thresholds 
can apply now by completing the application that 
can be found online or request an application over 
the phone toll free at 1-888-405-0405 or 416-
503-4586.

On the first day of the month after an Ontarian 
turns 65 years old, they are automatically enrolled 
in the Ontario Drug Benefit )ODB( program, 
which covers most of the costs of more than 
5,000 prescription drug products. Seniors pay the 
first $100 of their prescription drug costs each 
year )the deductible( and up to $6.11 for every 
prescription )the co-payment(.

The Seniors Co-Payment Program, under the 
Ontario Drug Benefit Program )ODB(, allows 
eligible seniors that are enrolled in the program 
to pay no annual deductible for their drugs and a 
reduced co-payment of $2 for each prescription, 
improving access to essential drugs that they may 
not otherwise be able to afford.
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Historian Yakov Rabkin*:

ISRAEL PERPETRATOR, NOT VICTIM IN PALESTINE VIOLENCE
Professor says Israel attacks in Gaza using  sophisticated weapons qualify as “war crime”

	 Hakan Copur – Anadolu Agency - Washington 

Israel is the stronger party in the dispute with 
Palestine and should stop playing the victim, 
according to a historian.
”My message to the stronger party, which is 
Israel in this case, is that they have to revise their 
narrative,“ Yakov Rabkin, a professor of history 
at the University of Montreal in Canada, told 
Anadolu Agency in an interview.
”So I think that for the strong party. I said stop 
thinking that you are victims. You are not victims 
in this case. You are perpetrators.“
Protests against planned evictions of Palestinians 
in the Sheikh Jarrah neighborhood of East 
Jerusalem turned violent after the disproportionate 
use of force by Israeli security forces which left 
scores of people injured, including reporters.
The situation has escalated since the Israeli army 
began carrying out air strikes in the Gaza Strip.
Dozens of Palestinians have died, including 28 
children and 15 women, while hundreds have 
been injured, according to Palestinian health 
authorities.
The professor said Israel is obliged to behave 
according to international norms.
”There is a very sophisticated military machine 
attacking a civilian population. I think it qualifies 

as a war crime,“ said Rabkin.
He also rejected the use of the term ”conflict“ 
to describe the violence between Israel and 
Palestine, saying it does not apply because Israel 
has a disproportionate power.

”Because we're talking about essentially a civilian 
population facing one of the most sophisticated 
military machines in the region, the most 
sophisticated, without any offense,“ said Rabkin.

'Netanyahu benefiting from polarization'
The professor also said that many politicians ”use 
war, warlike situations“ to save their skin.
”I cannot get into the head of ]Israeli[ Prime 
Minister ]Benjamin[ Netanyahu. I don't know 
why he gave this order, but clearly it doesn't 
hurt him. Obviously, he's benefiting from the 
polarization in Israeli society, and of course this 
kind of hostility increases polarization, which we 
see even in the streets of Israel,“ he added.
Turning to the longstanding American policy 
of protecting Israel from international criticism 
and censure at the UN, Rabkin said: ”There is 
an unspoken consensus that Israel should enjoy a 
certain exceptional impunity.“
”And what Israel is doing, in a way, is not very 
different from what the United States has been 

doing in different parts of the world, so there 
is a certain similarity. I wouldn't blame ]US 
President Joe[ Biden or his administration. They 
are following in the footsteps of all the previous 
administrations“.
He also said, "What Israel is doing in reality is 
not much different from what the United States 
does in different parts of the world, so I do not 
blame Biden or his administration, as they 
continue to follow in the footsteps of previous 
administrations."

He added, "Ensuring human rights for all, 
especially for Palestinians living in the area, must 
be the main issue for the international community, 
which must focus on human rights and the rights 
of Palestinians living in areas controlled by the 
Israeli army."
Rabkin pointed to the need to stop the "bloodbath" 
in the region, stressing that at this stage, Israel, 
which is the "strong side," bears a greater 
responsibility in reducing tension and protecting 
calm and stability. 

	 Yakov M. Rabkin )born 29 September 
1945( is a professor emeritus of history at the 
Université de Montréal, author and public 
intellectual. 
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Ministry of Long-Term Care

TORONTO — The Ontario 
government is investing $35 million 
to increase enrollment in nursing 
education programs in publicly-
assisted colleges and universities 
across the province. The new spaces 
will be available for Fall 2021 
and Winter 2022 cohorts and will 
introduce approximately 1,130 new 
practical nurses and 870 registered 
nurses into the health care system.
COVID-19 has exacerbated the gap 

between the current supply of nurses 
compared to Ontario‘s current and 
future needs across the health care 
system. Today‘s announcement is 
a significant step towards keeping 
pace with the rising demand for 
frontline health care workers 
during the COVID-19 pandemic 
and beyond, especially in sectors 
where health care workers care for 
Ontario‘s most vulnerable patients 
such as long-term care, home and 
community care and acute care.
”Our Government committed to 

ensuring residents in long-term care 
receive, on average, four hours of 
direct care per day. To make this a 
reality, tens of thousands of new staff 
need to be hired to provide this care 
— including registered nurses and 
practical nurses.“ said Dr. Merrilee 
Fullerton, Minister of Long-Term 
Care. ”Today‘s investment supports 
our plan to shore up staffing in 
long-term care and address the need 
for nurses across the health care 
system.“

In addition to expanding 
enrollment to support the increase 
in nursing supply for all sectors of 
our health system, including home 
and community care and acute care, 
this investment will also support 
the expansion of clinical education 
placements for nursing students and 
personal support worker students in 
the long-term care sector.
Clinical education placements will 

be supported in the following ways:
Increasing training for clinical 

experts who oversee students in 
long-term care placements; and
Providing additional funding to 

ensure dedicated supervision time 
from clinical experts to support 

student learning in long-term care.
”Ontarians rely on the exceptional 

quality of care that health care 
professionals provide in hospitals 
and long-term care homes,“ said 
Ross Romano, Minister of Colleges 
and Universities. ”Colleges and 
universities are crucial partners in 
our goal to provide high-quality care 
for long-term care residents and all 
Ontarians. 

Today‘s announcement is progress 
to ensuring that Ontario‘s healthcare 
system has the highly-qualified staff 
needed to provide world-class care 
for Ontarians and our loved ones.“

This investment will help long-
term care homes ensure quality 
clinical placements in long-term 
care at a time when homes are 
facing severe staffing challenges. It 
will also provide registered nurses 
already in the long-term-care sector 
an opportunity to grow their careers 
by working as clinical experts and 
supervising new students.
”Nurses are a cornerstone of our 

health care system and are integral to 
Ontario‘s fight against COVID-19,“ 
said Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health. 
”This investment will support and 
strengthen our nursing workforce 

and ensure patients can continue to 
receive high-quality care across our 
health system, including long-term 
care, home and community care and 
acute care.“

This investment also supports 
the government's Long-Term Care 
Staffing Plan, which was launched 
last year and sets out actions that will 
educate, train and help recruit tens 
of thousands of new health care staff 
through partnerships with labour 
partners, long-term care homes, and 
education and training providers, so 
that homes can provide an average 
of four hours of direct care per day 
to residents.

Quick Facts

The Province launched A Better 
Place to Live, A Better Place to 
Work: Ontario‘s Long-Term Care 
Staffing Plan, in December of last 
year. At the centre of this plan, the 
hours of direct care for residents 
will be increasing to an average of 
four hours per day over four years. 
To implement this initiative, the 
government will be making overall 
investments of $1.9 billion annually 
by 2024-2025.
The long-term care staffing plan 

responds to recommendations from 

Justice Gillese‘s Public Inquiry 
Report on the Safety and Security 
of Residents in the Long-Term Care 
Homes System, the Long-Term Care 
Staffing Study released this past 
July, interim recommendations from 
the Long-Term Care COVID-19 
Commission, and submissions 
and reports from long-term care 
organizations and other partners.
Through the 2021 Ontario Budget, 

the government is investing an 
additional $650 million in long-term 
care in 2021–22, including more 
than $121 million to accelerate the 
training of nearly 9,000 personal 
support workers.

The province has also been working 
closely with the Mental Health and 
Addictions Centre of Excellence 
at Ontario Health and a number 
of hospitals to develop specific 
mental health support services 
for frontline health care workers, 
which they can access in their day-
to-day lives. Frontline health care 
workers can access self-referral and 
intake services, as well as weekly 
online peer discussion groups, 
and access to confidential support 
from a clinician, including iCBT 
supports targeted at frontline health 
care workers experiencing anxiety, 
burnout or PTSD.

ONTARIO ADDING 2,000 NURSES TO THE HEALTH CARE SYSTEM
New investment will also expand support for clinical education programs in long-term care homes

Nurses wearing personal protective equipment walk through the emergency department at Scarborough 
General Hospital in Toronto on Apr. 8, 2021. )Evan Mitsui/CBC(
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Something extraordinary is 
happening. It sometimes takes a long 
time for public narratives to shift, for 
public opinion to shift.

It is happening here and now.

I‘ve been advocating for Palestinian 
rights since I was a teenager: reading/
learning/writing/arguing/debating/
marching/protesting/researching/
teaching. I‘ve lost sleep, friends, 
cousins, work, and opportunities 
over it. I‘ve been called a self-hating 
Jew. I‘ve been trolled, attacked in the 
Toronto Sun )multiple times(, yelled 
at, threatened. It is exhausting. It has 
often felt hopeless.

I’ve also gained immeasurably—
community, friends, knowledge, self-
respect, courage, a rhinoceros skin. 
I have done it because it always felt 
like tikkun ha-olam—the mitzvah of 
mending the world.
Having a community with which to 

do that mending is one of the main 

reasons I‘m proud to call myself 
a member of Independent Jewish 
Voices.

Art by IJV-Edmonton member 
Maigan van der Giessen

The myths that were propagated when 
I was a child—that there was a land 
without a people for a people without 
a land, who were now making the 

]empty[ desert bloom—turned out to 
be lies that covered the festering, ugly 
truth: ethnic cleansing by a settler-
colonial state and all the inequity 
and apartheid )yes, apartheid( that 
came afterwards.

It isn‘t only an international issue, 
somewhere in the distant overseas. 
Its repercussions continue to affect 
our universities, our schools, our 
workplaces, our media, our healthcare, 
the things we trade and consume. 
At Queen‘s Park, too, events and 
legislators dance and weave around it. 
It is frequently a thing to be negotiated.

But at last—at long, long last —
you can feel the narrative shifting.

Understanding is taking hold of the 
deep and foundational wrong that was 
the Nakba, and how what happened 
afterwards compounded that wrong. 
And that until the fundamental wrong 
is righted, there can be no real peace.

The line of wrongs stretches from 
the Nakba to the ethnic cleansing of 
Sheikh Jarrah and the attacks on Al-
Aqsa and to Saturday‘s announcement 
that residents and reporters alike had 
one hour to get out of a building before 

it would be blown to smithereens, a 
building with one elevator. The line 
of wrongs stretches to the bombing of 
the road to the hospital.

From the vast numbers of people 
globally who are taking to the streets 
in rage and solidarity; to the new 
accuracy of the words that are being 
used and who is using them; to the 
Italian tankers refusing to take arms 
shipments to the attacker; to the fact 
that the NDP is calling for sanctions.
The usual suspects and the usual 

excuses are not being permitted to 
take up all the space.

The world is listening better. The 
evidence is overwhelming.

You are going to hear the voices of 
those who have wanted to speak but 
have been afraid )often for very good 
reasons(. They will find the courage.
The call for sanctions will grow. The 

call for equity will thunder.

Palestine and Palestinians have 
suffered immeasurably. Their time is 
coming.

The narrative is shifting and it‘s 
never going back.

MPP Rima Berns-McGown )Beaches—East York( NDP

Independent Jewish Voices

SOMETHING EXTRAORDINARY
IS HAPPENING 
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COLONIZED PALESTINE
	 Prefessor  Mazin Qumsiyeh - 
Palestine

1(  Palestine was colonized and 
replaced by a colonial settler state 
called ”Israel“. The ideas was 
simply to take a multi-ethnic, multi-
cultural, multi-religious country 
and transform it to a "Jewish state". 
The core of this project )Zionism( is 
ethnic cleansing which started under 
British Rule )to fulfil the illegal 
Balfour declaration( and continued 
and accelerated under more direct 
Zionism control and continues 
today in places like Shaikh Jarrah 
in Jerusalem and other parts of 
Palestine )inside and outside the 
so-called green line(. That is why 
we have 7.5 million Palestinian 
refugees and displaced people and 
530 villages and towns wiped out.

2(  International law is very clear: 
Palestinian Refugees have a right 
to return to their homes and lands, 
Israeli colonial settlements built 
since 1967 including in Jerusalem 
are illegal, and Israel has engaged in 
processes that amount to war crimes 
and crimes against humanity

3( Israel has never been a 
democracy. It is an apartheid racist 
regime that even after expelling 

most Palestinians, have instituted 
65 laws that discriminate against 
the remaining 1.5 million native 
Palestinians )who became a 
minority of 20% of the population(. 
Yet Israel also is the power that 
rules over the lives of 4.7 million 
more Palestinians in the West Bank 
and Gaza who are not given Israeli 
citizenship and they are subject to 
hundreds of military orders that 
serve as racist laws. For example 
the denial of entry to our own city of 
Jerusalem even for religious reasons 
to visit the holy sites.

4( Zionist propaganda is easy to 
refute with logical explanations 
based on facts )and the three 
principles above(. For example, it 
is easy to answer the nonsense like 
Israel is defending itself and using 
wrong analogies like what if Mexico 
shoots rockets into the US, what 
should be the response?
Answer: wrong analogy: If someone 
comes and shoots your brother, 
points a gun at your head and tells 
you to get out of your house and 
they claim their religion tells them 
to do so. Then you are pushed down 
the street and they besiege you and 
stop you from getting food and 
medicine and test new guns on you 
every few years then you decide 

to throw a stone towards your old 
house so they take an RPG and level 
your new house, do you call this 
"self-defense" or "disproportionate 
response"? Who is then the 
terrorist? Anyway international law 
is clear on this point: colonized/
occupied people have a right )and 
even duty( of resistance. Anyway 
colonization is itself violence: ask 
native Americans and Blacks in 
South Africa or any other country 
that went through the experience. 
Colonization kills 10 native civilians 
for every 1 colonizer )in Palestine as 
in South Africa under apartheid(. 
The answer is simple, end apartheid 
ends the violence )exhibit A: South 
Africa(.

5( No colonial – anti-colonial 
struggle has ever ended in a ”two-
state solution“. It is fictional and the 
TALK about it from the time that 
Ben Gurion proposed it over 100 
years ago is merely )as Ben Gurion 
himself stated on more than one 
occasion( intended for PR efforts 
)he even cited colonial treaties with 
native Americans which could be 
broken after consolidating powers(.  
Colonial-Native struggles end in one 
of three scenarios: a( Algerian model 
)nearly 2 million killed, 1 million 
colonizers and their descendants left 

the country(, b( genocide of natives 
)USA, Australia(, c( coexistence 
in one country of descendants of 
colonizers and of native people )the 
rest of the world >140 countries(. 
There is no fourth scenario. Palestine 
will not be an exception. It is the 
last struggle and prolonged only 
because of the resourcefulness and 
wealth of Zionists and the weakness 
of their victims with the collusion 
of corrupt Arab leaders and western 
governments beholden to special 
interest lobbies. This explains 
Israel's impunity from international 
law.

6( If we want a roadmap to real 
sustainable peace )not pacification(, 
all we have to do is insist that we 
implement the Universal Declaration 
of Human Rights. It has all the 
needed elements )no discrimination, 
rights of refugees to return etc(.

7( Thus it is clear that people 
around this planet need to have joint 
struggle )including via a push for 
boycotts, divestment and sanctions( 
just like we did with South Africa to 
end the Israeli regime of apartheid 
and implement human rights.

Stay Human and keep Palestine 
alive
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	 Lindsay Mathyssen
MP-London-Fanshawe

THE INJUSTICE IN PALESTINE MUST END
IT IS NOT ENOUGH TO SIMPLY EXPRESS OUR CONCERN ABOUT THE 

ILLEGAL OCCUPATION AND SETTLEMENTS OF PALESTINIAN LANDS

The levels of violence, not only in Sheikh 
Jarrah East Jerusalem during the holy month 
of Ramadan -but throughout Palestine and 
Israel is devastating. The demolitions, forced 
removal of Palestinians from their homes, 
blocking access to popular gathering spots and 
the bombings must end.

My colleagues in the NDP and I are very 
concerned about the ongoing forced removal of 
Palestinians from their homes in East Jerusalem 
and the expanding  and illegal settlements in the 
West Bank. For far too long, Palestinians have 
struggled to attain statehood, have sought an 
end to the illegal occupation and never-ending 
refugee status, and endured a humanitarian 
crisis in Gaza.

Canadian governments, including the current 
Liberal government, have said they support a 
two-state solution, but have done very little to 
actually contribute to building peace and justice 
in Palestine and Israel. 

Canada recently supported a United Nations 
Resolution stressing the urgency of achieving, 
without delay, an end to the Israeli occupation 
that began in 1967 and reaffirming the right of 
the Palestinian people to self-determination, 
including the right to their independent State 
of Palestine. Yet despite this, the Liberals and 
the Conservatives before them have shown 
that they are okay with maintaining the status 
quo; failing to take a strong position or action 
as Israel has expanded their illegal settlements 
throughout Palestinian lands even threatening 
annexation, and the conditions in Gaza have 
become ever more dire is simply unacceptable.  

New Democrats have long been strong 
advocates for peace and justice in the middle 
east, in particular with respect to Palestine. 

We believe that it is not enough to simply 
express our concern about the illegal occupation 
and settlements of Palestinian lands in the West 
Bank and the conditions in Gaza. 

As a member of the Parliamentary Canada-
Palestine Friendship Committee, I will continue 
to advocate for peace and justice for Palestine. 
In addition, so many in our community have 
Palestinian backgrounds and families still 
living there. I have recently met with numerous 
constituents about this crisis so that I can 
better inform myself, my colleagues and the 
Parliament of Canada, what actions are needed 
going forward – and their stories, their struggles 
are heartbreaking. The injustice must end.

Canada must play a stronger role in pushing 
for de-escalation and for a just and peaceful 
resolution for all who live there.

In the past, the NDP has called on Canada 
to stop selling arms to countries that violate 
Human Rights and International Laws such as 
Saudi Arabia, Libya, Turkey and Sudan and 
now, it is time for Canada to stop the selling 
of Canadian arms to Israel until the end of the 
illegal occupation.

NDP Leader, Jagmeet Singh asked Prime 
Minister Trudeau directly in the House of 
Commons, ”Violence in East Jerusalem 
is deeply disturbing. Demolitions forcibly 
removing Palestinians from their homes and 

blocking access to important gathering spots are 
all violations of human rights and international 
laws.

Instead of taking action to stop or deal with 
the long-standing illegal occupation, the Prime 
Minister is effectively supporting the status 
quo and going as far as to sell weapons to 
Israel. By arming one side of the conflict it is 
undermining it undermining the peace process 
and it is supporting illegal occupation.

Will the Prime Minister commit to stopping the 
sale of arms to Israel while they are violating 
international human rights?“

I was disappointed by the Prime Minister‘s 
response where he deflected and wouldn‘t 
agree to our call to stopping the sale of arms 
to Israel.

I want to assure you that New Democrats will 
continue to call on the Liberal Government to 
work with like minded allies to put pressure 
on Israel to uphold International Law and the 
human rights of Palestinians.

Prime Minister Trudeau must take a stand and 
uphold International law.

Gaza tower housing AP, Al Jazeera is seen during a missile attack in Gaza city, May 15, 2021 
]Mohammed Salem/Reuters[
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BANK OF CANADA REMINDS US OF 
MORE THINGS TO WORRY ABOUT
By outlining financial dangers, especially in housing,

the Bank of Canada hopes to help us avoid them

	 Don Pittis 
	 Business columnist /CBC News

A sold home is seen in Toronto on 
Thursday. Canadian house prices 
continue to rise, but the Bank of 
Canada warns the market is at a 
point where a sharp price correction 
would hurt not just borrowers but 
the entire economy. )Chris Helgren/
Reuters(
Whether you are a teacher, a 

student, a medical professional or 
just coping with the COVID-19 
crisis in your daily life, there are 
frequent reports about how the 
pandemic is increasing our levels of 
anxiety.
Rather than trying to add to our 

troubles, the Bank of Canada's 
latest report on Canada's financial 
vulnerabilities is intended to help us 
avoid some major ones. And what 
the bank's governor, Tiff Macklem, 
outlined at a news conference was 
not what will certainly go wrong, 
but what could go wrong if we're 
not careful.
"The biggest domestic 

vulnerabilities are those linked to 
imbalances in the housing market 
and high household indebtedness," 
Macklem told reporters. "These are 
not new, but they have intensified."
The Bank of Canada governor 

has plenty to keep him awake at 
night. The report was not just about 
housing.
Macklem also worries Canadian 

businesses may have become too 
used to cheap borrowing in the 
bond market, something that could 
end without anything to replace it. 
He frets that investors have failed 
to account for what climate change 
could do to the price of their assets. 

He is concerned about cybercrime. 
Also, the rising Canadian dollar and 
how it could hurt exports.

Serious damage, and not just to 
borrowers

But the big worry this time was real 
estate. The message was clear, if 
sometimes couched in central-bank-
speak. If people don't stop bidding 
up the price of houses, Canadians 
are already so loaded with mortgage 
debt that an unexpected change 
in the market could do serious 
damage not just to "overstretched" 
borrowers with enormous loans, but 
to the entire economy.
That's why the first and biggest risk 

outlined by the bank in its report 
was "a large decline in household 
income and house prices" caused by 
an external trigger event. It is hard 
to be sure what form such a trigger 
event could take. Macklem referred 
at one point to a "sharp repricing of 
risk." Such an event might lead to, 
say, a sudden rise in global interest 
rates, a stock market crash or a 
weakening of global trade. Maybe 
even the collapse of bitcoin.
As the Bank of Canada illustrated 

in the graphic below, once triggered, 
already high levels of indebtedness 
could have a circular impact, 
pushing house prices down, reducing 
incomes and spreading through the 
entire economy.
Asked if he was responsible for 

inflated house prices by keeping 
interest rates too low, Macklem 
offered a warning: "Interest rates 
have been very low, and at some 
point they are going to go back up."
While he thinks this week's high 

inflation rates are temporary, he 
made it clear that if inflation does 
not come back down on its own, the 
bank is still committed to pushing it 
back to the two per cent range. That 
could mean even higher rates.

Tougher stress tests coming

Although it is the Office of 
the Superintendent of Financial 
Institutions )OSFI(, not the Bank of 

Canada, that imposes "stress tests" 
designed to limit the amount people 
can borrow, the two bodies work 
closely together.

Shortly after Macklem's news 
conference, OFSI put out a news 
release of its own confirming that 
as of June 1, the agency would go 
ahead with a plan to make it harder 
to get a loan. Borrowers will have to 
prove they have the income to pay a 
minimum of 5.25 per cent interest, 
even if their lender offers a much 
lower rate.
That is not a plan that will satisfy 

everyone, including the many young 
families that Macklem said send him 
letters each week saying they have 
been squeezed out of the housing 
market.

But they would likely be even more 
disappointed if the current frenzy to 
buy a home led to what the Bank 
of Canada report refers to as "a 
correction in prices in the future," 
potentially leading to the vicious 
circle described above.

Despite his warnings, Macklem was 
not entirely gloomy. He pointed to 
the fact the Canadian economy had 
proven itself resilient in the face of 
widespread COVID-19 restrictions 
and lockdowns.
"Vulnerabilities need not lead 

to serious problems," the central 
banker told the online gathering 
of reporters. "Some will work 
themselves out before bad things 
happen."

But with so much at stake, 
including the health of the Canadian 
property market and all the jobs it 
supports, hoping for the best really 
isn't enough. 
"The lesson from history is that if 

left unchecked, vulnerabilities can 
lead to calamities," Macklem said.
Asked what else he could do 

besides hiking interest rates to slow 
down the property market, Macklem 
did not mention the very thing he 
did yesterday: he can try to scare the 
bejesus out of us.
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	 Lynn Desjardins
	 english@rcinet.ca

NEW ALLERGY GUIDELINES RECOMMEND AGAINST FOOD BANS IN SCHOOLS

Allergic reactions to food can be 
dangerous and even cause death, 
and an international team led by a 
Canadian university has developed 
new guidelines to prevent and manage 
such reactions in schools and child 
care centres. 
From one to 10 per cent of infants and 

preschool children have a food allergy 
as do one to 2.5 per cent of children 
of school age. Researchers say that 
about one in ten allergic reactions and 
the life threatening extreme reaction 
called anaphylaxis occur at child 
care centres or schools. Most occur 
elsewhere.

Anxiety and fear may limit children

”Anxiety and fear about the risk of 
accidental exposure to food allergens, 
and the burden of managing that risk, 
may limit children‘s participation in 
day-to-day activities. Children with 
food allergy are also at risk of allergy-
related bullying,“ note the guidelines.

Little evidence that bans work

Many schools in Canada ban peanuts 
and tree nuts because they are the most 
common causes of severe allergic 
reactions. However, a person may have 

just as deadly an allergy to different 
foods such as milk, eggs, shellfish 
and many others. These practical 
guidelines recommend there be no 
site-wide food prohibitions except 
in limited special circumstances. 
Research has found little evidence 
that these kinds of food bans work. 
Instead, it is recommended that other 

common-sense strategies be used to 
reduce the risk of reaction, such as 
providing adult supervision at snack 
and meal times and avoiding allergens 
in curriculum and field trip activities, 
and promoting handwashing. 

Staff training recommended

”It‘s not possible to totally remove the 
risk of allergic reactions,“ said Susan 
Waserman, chair of the guidelines 
panel, an allergist and professor of 

medicine at McMaster University in 
the province of Ontario. ”However, 
interventions based on evidence may 
help community members manage the 
risk and support allergic students.“
The panel suggests child care 

centres and schools provide training 
for teachers and other personnel 
in the prevention, recognition and 

treatment of allergic reactions to food. 
A medication called epinephrine can 
counter anaphylaxis but the panel 
says it should only be used when 
anaphylaxis is suspected, and not for 
a suspected allergic reaction.  Nor 
should it be administered in cases 
where no signs of an allergic reaction 
has developed, even if a child has 
eaten a food to which they have a 
known allergy. 
It is suggested that child care 

centres and schools stock unassigned 

epinephrine autoinjectors on site 
instead of requiring students to submit 
personal autoinjectors to be stored on 
site for school use. 

Action plans recommended

It is also suggested that parents of 
students with a diagnosed food allergy 
be required to provide an up-to-date 
allergy action plan and that schools 
and child care centres implement site-
wide protocols for the management of 
suspected allergic reactions for those 
student with no allergy action plans 
on file.
The panel making these 

recommendations included 22 
health-care professionals, school 
administrators, and parents of children 
with and without food allergy, 
along with a team of six researchers 
with methodology expertise. They 
conducted a systematic literature 
review of practices for managing food 
allergy in schools. 

They found a lack of high-
quality evidence, so the guideline 
recommendations are graded as 
conditional. However, they are 
endorsed by the Canadian Society of 
Allergy and Clinical Immunology;  the 
U.S. Allergy and Asthma Network; 
American Academy of Allergy, 
Asthma and Immunology; American 
College of Allergy, Asthma and 
Immunology; and the World Allergy 
Organization. 

New guidelines are designed to help schools and day care centres prevent 
and manage severe allergies to food among students. )iStock(

Ministry of Economic Development, Job 
Creation and Trade

TORONTO – Vic Fedeli, Minister of Economic 
Development, Job Creation and Trade, issued 
the following statement in response to today‘s 
monthly employment release by Statistics 
Canada:

"Employment in Ontario decreased by 152,700 
in April. Driven by new, more contagious variants, 
the third wave of the COVID-19 pandemic 
continues to create unprecedented challenges 
for individuals, families and businesses across 
the province. These job numbers serve as a stark 
reminder that as we continue to do everything 
possible to support Ontarians, there is much work 
ahead of us.

We are not through the pandemic crisis and last 
month‘s numbers remind us how important it is to 
stay focused on our plan to protect the health of 
Ontarians and their jobs. But we can see light at 
the end of the tunnel.

As of May 6, more than 5.8 million vaccine doses 
have been administered across the province, and 
the percentage of people in Ontario who have 
received first doses is rising dramatically as 
vaccine supply increases. 
The 2021 Budget provides more than $1 billion 

to support the administration, distribution and 
rollout of Ontario‘s COVID-19 vaccination 
campaign.

In addition to investments totalling $16.3 
billion to protect people's health, the Ontario 

government is providing $23.3 billion to protect 
the economy through this pandemic and beyond. 
We must continue working together and building 
a solid foundation to help Ontario emerge from 
this pandemic and position our economy for job 
creation and long-term prosperity. 

This includes unprecedented support for 
families, workers and Ontario‘s small businesses. 
Ontario's COVID-19 action plan support now 
totals $51 billion.

Our government will continue to take the 
necessary steps to defeat this virus. With more 
vaccines being distributed and the record 
investments in Ontario‘s 2021 Budget, we will 
emerge from this battle with COVID-19 stronger 
than ever before.“

Provincial Assistance Critical in the Wake of Recent Job Numbers

ONTARIO SUPPORTS FAMILIES, BUSINESSES AND WORKERS DURING COVID-19
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