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النــاخبون إلى صنــاديق االقتــراع في 20 أيلــول سبتمبــر

 	RCI :كندا

يتوّجه الناخبون الكنديّون إلى صناديق االقتراع في 20 أيلول سبتمبر الختيار أعضاء مجلس 
العموم والحكومة التي تتولّى السلطة في البالد.

ماري سايمون على  العاّمة  كندا  وافقت حاكمة  أن  بعد  االنتخابات  اإلعالن عن موعد  وجاء 
طلب جوستان ترودو حّل مجلس العموم و انطلقت حملة االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة الرابعة 

واألربعين في البالد.
وتستمّر الحملة االنتخابيّة 36 يوما، وهو الحدّ األدنى المسموح به بموجب القانون الكندي، أي 

قبل الموعد المقّرر في تشرين األّول أكتوبر 2023.
وتجري االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة في كندا مّرة كّل أربع سنوات في موعد محدّد، وجرت 
آخر مّرة في 20 أيلول سبتمبر 2019 وفاز الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو بحكومة 

أقليّة فيها.

نعيش لحظة تاريخيّة قال الزعيم الليبرالي جوستان ترودو متحدّثا إلى الصحفيّين لدى خروجه 
من ريدو هول، المقّر الرسمّي ِلحاكمة كندا العاّمة في أوتاوا.

وقال ترودو متسائال:من منكم ال يريد أن يقول كلمته ومن منكم ال يريد أن يختار إلى أين تتّجه 
بالدنا.

وتابع متوّجها إلى أحزاب المعارضة التي انتقدت اإلعالن عن انتخابات مبّكرة في ظّل جائحة 
كوفيد-19، ودعاها إلى أن توضح سبب رفضها إعطاء الكنديّين الحّق في أن يختاروا في هذه 

المرحلة العصيبة.
أرّكز على خّطتنا الحقيقيّة،ارّكز على الطريق نحو األمام قال الزعيم الليبرالي ورئيس الحكومة 

الخارج جوستان ترودو .
وتحدّث ترودو عن خيارات عديدة أمام الكنديّين، منها على سبيل المثال استمرار حملة التصدّي 
ِلجائحة كوفيد-19، والدعم الذي حصل عليه الكنديّون للخروج من األزمة، ووثيقة التطعيم التي 

بحثت حكومته في إصدارها، وإلزاميّة التطعيم لموّظفي القطاع العام.
للحزب  مقعدا   155 التالي:  الشكل  على  موّزعة  المقاعد  كانت  العموم،  مجلس  حّل  وعند 

الليبرالي و119 مقعدا لحزب المحافظين و 32 مقعدا لحزب الكتلة الكيبيكيّة و 24 مقعدا للحزب 
الديمقراطّي الجديد ومقعدان للحزب األخضر و 5 مقاعد ِلنواب مستقلّين.

ويحّل الحزب الليبرالي في الطليعة من حيث التأييد الشعبي حسب استطالعات الرأي، ويحظى 
التأييد  من  بالمئة   28،8 بنسبة  المحافظين  حزب  ويحظى  الكنديّين،  من  بالمئة   35،6 بتأييد 
والديمقراطي الجديد بنسبة 19،3 بالمئة حسب متعقّب االستطالعات لدى سي بي سي، القسم 

اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة الكنديّة.

وانتقدت أحزاب المعارضة الدعوة إلى انتخابات مبّكرة، وأشار زعيم حزب المحافظين أرين 
اوتول إلى الخطر المحتمل الذي تمثّله الحملة االنتخابيّة كما قال.

ويخّطط المحافظون للمجادلة حول أنّه ال يمكن للكنديّين أن يثقوا بالحزب الليبرالّي في مرحلة 
التعافي التي تعقب جائحة كوفيد-19.

انتقد  حين  في  متسّرعة  انتخابات  عن  الكيبيكيّة  الكتلة  زعيم  بالنشيه  فرانسوا  إيف  وتحدّث 
جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيّين الجدد أنانيّة جوستان ترودو.

وأعرب الزعيم الليبرالي جوستان ترودو عن قلقه إزاء تطّورات الوضع في أفغانستان، وقال 
في ردّه على أسئلة الصحفيّين إّن كندا أغلقت سفارتها في كابول وعلّقت عمليّاتها الدبلوماسيّة 

في أفغانستان.
وتعتزم كندا استقبال 20 ألف الجئ إضافي من أفغانستان.

من  العديد  في  اليومي  كوفيد-19  حاالت  عدد  ارتفاع  مع  االنتخابيّة  الحملة  انطالق  ويترافق 
أنحاء كندا.

ودخلت البالد الموجة الرابعة من الفيروس حسب قول د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة العاّمة 
الكنديّة.

وكان ستيفان بيرو المدير العام ِلهيئة االنتخابات قد قال في آذار مارس الفائت إّن الهيئة جاهزة 
الحتمال إجراء انتخابات مبّكرة، رغم التحدّيات التي تمثّلها الجائحة.

)سي بي سي/ كاترين تيونّي و كريستيان باس النغ/ راديو كندا/ يانيك دوناهيو و أنطوان 	 
مينار/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب(

ماري سايمون حاكمة كندا العاّمة وافقت على طلب رئيس الحكومة جوستان ترودو حّل مجلس العموم
LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :الصورة

رئيس الحكومة جوستان ترودو خارجا من مقّر الحاكمة العاّمة ماري سيايمون في أوتاوا
LA PRESSE CANADIENNE / JUSTIN TANG :الصورة
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وزير الهجـرة والالجئيـن والمـواطنة  السيد مــاركو إي إلـ مينديسينـو يعـلن:

دعم 11 مشروًعا مبتكًرا من خالل برنامج النساء الوافدات الجدد على أساس العرق بتمويل اتحادي قدره 2.1 مليون دوالر
المشاريع تهدف للمساعدة في مواجهة هذه التحديات وخلق المزيد من الفرص للنساء الوافدات الجدد الالئي يتعرضن للعنصرية

البالد – لندن اونتاريو 	 

السيد ماركو إي إل  أعلن وزير الهجرة والالجئين والمواطنة  
برنامج  من خالل  مبتكًرا  مشروًعا   11 دعم  عن   ،  ، مينديسينو 
قدره  اتحادي  بتمويل  العرق  أساس  على  الجدد  الوافدات  النساء 
2.1 مليون دوالر. بدأ هذا العمل في عام 2018 ، عندما قامت 
 21 بدعم  البداية  في  الكندية  والمواطنة  والالجئين  الهجرة  دائرة 
مشروًعا لمساعدة الوافدات الجديدات اللواتي يتعرضن للعنصرية 
في العثور على عمل ، وتطوير مهاراتهن وغير ذلك. اآلن ، تقدم 
الحكومة الدعم لـ 11 من هذه المشاريع لمواصلة مساعدة النساء 

الوافدات
التحديات  هذه  مواجهة  في  للمساعدة  تهدف  المشاريع  وهذه 
وخلق المزيد من الفرص للنساء الوافدات الجدد الالئي يتعرضن 
للعنصرية      حيث  ستساعد المشاريع الوافدات الجديدات اللواتي 
يتعرضن للعنصرية في العثور على وظائف جيدة وذات رواتب 
الحواجز  البلد ، من خالل معالجة  للنجاح في هذا  تؤهلهن  جيدة 
التي قد يواجهنها - التمييز على أساس الجنس والعرق ، والعمل 
غير المستقر أو منخفض الدخل ، واالفتقار إلى التكلفة المعقولة. 
رعاية الطفل وضعف الدعم االجتماعي. ستتناول بعض المشاريع 
على   ، باالعتماد  االعتراف  في  المتمثلة  المهمة  القضية  أيًضا 
دوليًا في مجال  تدريبًا  تلقوا  الذين  أولئك  ، مساعدة  المثال  سبيل 
تكنولوجيا المعلومات على استخدام مهاراتهم بشكل جيد في كندا. 
باإلضافة إلى ذلك ، سوف يزودون النساء الوافدات الجدد على 
أساس العرق بمواقع عمل لتطوير مهاراتهن وقدراتهن في سياق 
التي تحول دون االندماج وإعادة  الحواجز  الكندي وتقليل  العمل 

االندماج في سوق العمل الكندي.
 15 بقيمة  أكبر  استثمار  من  جزء  هي  الهامة  المشاريع  هذه 

مليون دوالر في مبادرة تجريبية للنساء الوافدات الجدد ، والتي 
تم اإلعالن عنها ألول مرة في ميزانية 2021. وهي أيًضا جزء 
أساسي من جهود الحكومة المستمرة لدعم أولئك الذين تضرروا 
الذي  التقدم  على  المهمة  المبادرات  هذه  تبني  الوباء.  من  بشدة 
الجدد  الوافدات  جميع  لمساعدة  مساًرا  ورسم  بالفعل  أحرزناه 

الالئي يتعرضن للعنصرية على االزدهار في هذا البلد.       
 واشار تقرير لوزارة الهجرة  ان حكومة كندا تلتزم بمساعدة كل 
امرأة وفتاة في كندا للوصول إلى إمكاناتها الكاملة. جزء مركزي 
من هذا هو معالجة والتغلب على الحواجز الفريدة التي يمكن أن 
تقف في طريقهم في بعض األحيان. يمكن أن تكون هذه الحواجز 
ذات أهمية خاصة بالنسبة للنساء الوافدات الجدد الالئي يتعرضن 
للعنصرية ، وقد ازدادت منذ ظهور الوباء وتأثيره غير المتناسب 

على النساء.

بناًء  المستهدفة  البرامج  تنفيذ  في  التجريبي  البرنامج  سيستمر 
على الممارسات الواعدة حتى اآلن ، مثل بناء فرص االستكشاف 
بأهداف  الجدد  الوافدات  النساء  لمساعدة  البرمجة  في  الوظيفي 
النساء  لمساعدة  وتطوير خطط عمل   ، محددة  وتدريبية  وظيفية 
الوافدات الجدد على بناء الثقة ، وهو حاجز فريد في التنقل سوق 
العمل الكندي. مجتمعة ، ستعمل األنشطة والطيار على بناء األدلة 
على الخدمات والنهج األكثر فعالية في دعم الوافدات الجدد على 

أساس العرق لتزدهر في سوق العمل الكندي.
بين  من  أنه  لمالحظة  سروره  عن  منديسينو  الوزير  أعرب  و 
نتج   ، التجربة  هذه  خالل  من  مؤخًرا  اختتمت  التي  المشاريع 
الوصول  في  قيم  الجدد على دعم  الوافدات  النساء  عنها حصول 
النساء  لتوظيف  مبتكرة  مناهج  المشاريع  هذه  قدمت  العمل.  إلى 
البحث  في  المساعدة  مثل   ، العرق  أساس  على  الجدد  الوافدات 

عن عمل ، والتدريب على مهارات محو األمية الرقمية ، ودعم 
الصحة العقلية ، والتعيين في الوظائف مع دعم المتابعة.

 " وقال الوزير منديسينو  : ال يمكن لكندا أن تصل إلى إمكاناتها 
الكاملة إال إذا وصل كل فرد فيها إلى طاقته. ستساعد هذه المشاريع 
على  للعنصرية  يتعرضن  اللواتي  الجدد  الوافدات  النساء  المهمة 
وضع حجر الزاوية للنجاح: العثور على وظيفة جيدة ذات أجر 
جيد. كما قلنا من قبل ، هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله 
لمجتمعنا والشيء الذكي الذي يجب القيام به القتصادنا. من خالل 
المصنفات  الجدد  الوافدات  النساء  تواجهها  التي  الحواجز  كسر 
أكبر  مساهمات  تقديم  على  نساعدهن  فإننا   ، عرقية  أسس  على 

لمجتمعاتهن وبلدهن . "
ويذكر ان مشروع النساء الوافدات الجدد تم إطالقه على أساس 
العرق ، كمشروع النساء الوافدات الجدد من األقليات المرئية في 
على  دوالر  مليون   31.9 مبلغ  ، حيث خصص   2018 ديسمبر 
للنساء الوافدات  مدى 3 سنوات لدعم التوظيف والتقدم الوظيفي 
تموياًل  منظمة   40 تلقت  وقد  للعنصرية  يتعرضن  الالئي  الجدد 
الجديدات  الوافدات  النساء  وان  التجريبي  المشروع  إطار  في 
الالئي يتعرضن للعنصرية لديهن أدنى متوسط دخل سنوي لجميع 
فئات الوافدين الجدد حيث يبلغ 26624 دوالًرا ، مقارنة بالنساء 
، والرجال  العنصريين )074 30 دوالًرا(  الجدد غير  الوافدات 
دوالًرا(   35  574( العنصرية  من  يعانون  الذين  الجدد  الوافدين 
دوالًرا   42  591( العنصريين  غير  الجدد  الوافدين  والرجال   ،
أساس  على  المصنفات  الجدد  الوافدات  النساء  بطالة  معدل  وأن 
الجدد  الوافدين  الرجال  بطالة  معدل  من  أعلى   )٪9.7( العرق 
الذين يعانون من العنصرية )8.5٪( وغير العنصريين )٪6.4( ، 

استنادًا إلى تعداد 2016.
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-19 لموّظفي القطــاع العـام الفـدرالّي إلزامّيـة التطعيـم ضّد كـوفيد

زعيم المحــافظين إيرين أوتـول يعــارض التطعيمــات اإلجبـارية للموظفين الفيدرالييـن

 	RCI :كندا

عمر  الكندي  النقل  وزير  أعلن 
تعتزم  الكنديّة  الحكومة  أّن  الغبرا 
ِلموّظفي  اإللزامي  التطعيم  فرض 
والشركات  الفدرالّي  العام  القطاع 

العاّمة في وقت قريب.

عن  التطعيم  حملة  وتراجعت 
وتراجع  الماضي،  الربيع  زخمها 
الجرعة  يوميّا  يتلقّون  الذين  عدد 
ألف   100 دون  ما  إلى  األولى 

شخص منتصف حزيران يونيو.
كندا  في  التطعيم  معدّل  أّن  ورغم 
هو من بين األعلى في العالم، وتلقّى 
الجرعة  الكنديّين  من  بالمئة   80
يجب  أنّه  إاّل  اللّقاح،  من  األولى 
الوزير  أننعمل أفضل من ذلك قال 
أكبر  إلى  الوصول  ويجب  الغبرا، 

عدد ممكن من الكنديّين.
التطعيم  الحكومة  وَستفرض 
العاّمة  الشركات  على  اإللزامي 
للتنظيم  الخاضعة  القطاعات  و 
الفدرالي مثل النقل الجّوي والبحري 

والسكك الحديد .
وتتوقّع الحكومة أن تطلب قطاعات 
الفدرالي  للتنظيم  خاضعة  أخرى 
مثل المصارف واالتصاالت والبّث 

تطعيم موّظفيها.

الفدرالي  العام  القطاع  وكون 
الوظائف  من  األكبر  العدد  مصدر 
حماية  الحكومة  تريد  البالد،  في 
الموّظفين والمجتمعات التي يقيمون 
بين  العالقات  وزير  قال  كما  فيها 

الحكومات دومينيك لوبالن.
في  شخص  ماليين   5،7 وهناك 
العمر،  من  فوق  وما  الثانية عشرة 
أو  اللّقاح  تلقّي  عدم  اختاروا  إّما 

ينتظرون تلقّيه في وقت الحق.
في  العاملين  موّظفين  عدد  ويبلغ 
الفدرالي والمؤّسسات  العام  القطاع 
 1،2 الفدرالي  للتنظيم  الخاضعة 
مليون شخص حسب بيانات مجلس 

الخزانة.
وسوف تعمل الحكومة على وجه 
السرعة مع النقابات العّماليّة لوضع 
قال  كما  التطعيم  خّطة  تفاصيل 
ووزير  الغبرا  عمر  النقل  وزير 
دومينيك  الحكومات  بين  العالقات 

لوبالن.
وسوف يتّم البحث عن حلول بديلة 
تلقّي  يمكنهم  ال  الذين  لألشخاص 

اللّقاح كما قال الوزير لوبالن.
و قال وزير النقل عمر الغبرا إّن 
لتشمل  تمتدّ  التطعيم سوف  إلزاميّة 

بعض المسافرين.
إلى  العودة  الكنديّون  يريد  ال 
إلى  العودة  يريدون  وال  اإلغالق 
الغبرا،  الوزير  قال  السفر  قيود 
إلى  العودة  يريدون  أنّهم  وأضاف 

حياة طبيعيّة في أقرب وقت.
ورّحب اتّحاد موّظفي القطاع العام 
في كندا الذي يمثّل نحوا من 215 
ألف موّظف بقرار إلزاميّة التطعيم 
على  المساعدة  في  رغبته  وأّكد 

الحفاظ على سالمة الموّظفين.

العام  القطاع  موّظفي  اتّحاد  يدعم 
بزيادة  الكفيلة  اإلجراءات  كافّة 
حماية  أجل  من  التطعيم  معدّل 
وزمالئهم  أعضائنا  و  الموّظفين 
االتّحاد  رئيس  إيلوارد  كريس  قال 

في بيان.

وينبغي أن تحترم أيّة معلومات يتّم 
العّمال  حّق  التطعيم  بشأن  جمعها 

القانوني في الخصوصيّة.
موّظفي  جميع  يلتزم  أن  ويتعيّن 
المؤّسسات  وموّظفي  العام  القطاع 
الخاضعة للتنظيم الفدرالي بالتطعيم 
كما  وظائفهم  فقدان  مغبّة  اإللزامي 
قال وزير العالقات بين الحكومات 

دومينيك لوبالن.
مقاربة  األوساط  بعض  وانتقدت 
الحكومة للتطعيم ورأت فيها تمييزا 

بحّق غير المطعَّمين.

وقال إرين أوتوا زعيم المحافظين، 
في  الرسميّة  المعارضة  حزب 
مجلس العموم  في بيان إّن التطعيم 
مرض  لمكافحة  وسيلة  أفضل 
كّل  الحزب  ويشّجع  كوفيد-19، 

الكنديّين المؤّهلين على تلقّيه.
المحافظين  باسم  المتحدّث  ولكّن 
قال إّن من حّق الكنديّين أن يحدّدوا 
بشؤون  يتعلّق  ما  في  خياراتهم 

الصّحة.

وأضاف أّن الكنديّين يتوقّعون من 
الحكومة إجراءات من باب المعقول 
الكشف  اختبارات  غرار  على 
لألشخاص  الفيروس  عن  السريع 

غير المطعّمين.
بين  العاالت  وزير  وأوضح 
أّن  لوبالن  دومينيك  الحكومات 
الحكومة عدّلت موقفها بشأن إلزاميّة 
الذي كانت تعارضه سابقا  التطعيم 

على ضوء تطّورات الجائحة.
سلطات  إلى  الحكومة  تصغي 
الصّحة العاّمة التي تؤّكد أّن اللّقاح 
أفضل وسيلة لوضع حدّ للجائحةقال 

الوزير دومينيك لوبالن.
الى ذلك عارض الزعيم المحافظ 

اإللزامية  التطعيمات  أوتول  إيرين 
الفيدراليين  العموميين  للموظفين 
نظام  ذلك  من  بدالً  مفضالً 
على  للحفاظ  منتظم  سريع  اختبار 
فيروس  من  آمنة  العمل  أماكن 

.COVID-19

وتجنب أوتول األسئلة لمدة أسبوع 
تقريبًا حول خطة الحكومة الليبرالية 
للبيروقراطيين  لقاح  تفويض  لتنفيذ 
وعمال النقل ومعظم الركاب الذين 
يسافرون عن طريق الجو والسكك 
الحديدية، وهو برنامج تقول أوتاوا 
معدالت  تعزيز  في  سيساعد  إنه 
التطعيم الثابتة في وقت يرتفع عدد 

اإلصابات بفيروس كورونا. 
 

الليبرالية  الخطة  إن  أوتول  قال 
معتبراً  لالنقسام  مثيرة  خطة  هي 
أن الكنديين يريدون بدالً منها نهًجا 
في  حقهم  يحمي  ومتوازنًا  معقواًل 

اتخاذ قرارات صحية شخصية

بول 	  جون  سي/  بي  )سي 
تاسكر/ راديو كندا/ ترجمة و إعداد 

مي أبو صعب( )اذاعة الشرق(

وزير العالقات بين الحكومات دومينيك لوبالن
LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :الصورة

وزير النقل الكندي عمر الغبرا أعلن إلزاميّة التطعيم في وظائف القطاع العام الفدرالي
)ADRIAN WYLD/THE CANADIAN PRESS( :الصورة

-19: زيادة في اإلرهاق  كوفيد
لــدى أطّبـاء أونتـــاريـو حسب 
الجمعّية الطبّية في المقـاطعة

 	RCI : كندا

يفيد استطالع للرأي أجرته الجمعيّة الطبيّة 
في أونتاريو أّن غالبيّة األطبّاء يعانون من 
اإلرهاق في المقاطعة بسبب جائحة كوفيد-.
يشعرون  الذين  األطبّاء  عدد  وارتفع 
استطالَعين  حسب  والقلق  باإلرهاق 
أونتاريو   في  الطبيّة  الجمعيّة  أَجرتهما 

OMA مؤّخرا.

أطبّاء  من  شخصا   2649 وشارك 
ممارسين وطاّلب طّب وأطبّاء مقيمين في 

استطالع جرى في آذار مارس 2021.
وقال 72 بالمئة منهم إنّهم شعروا بمستوى 
إنّهم  بالمئة   35 معيّن من اإلرهاق ، وقال 
أو  متواصلة  تعب  بأعراض  إّما  شعروا 

باإلرهاق.

و طالما كان إرهاق األطبّاء مشكلة يقول 
في  الطبيّة  الجمعيّة  رئيس  قّسام  آدم  د. 

أونتاريو ، ولكنّها تفاقمت بسبب الجائحة.
والممّرضين  األطبّاء  في  المشكلة  وتؤثّر 
الجميع  ويتحّمل  الصحيّة،  الرعاية  وعّمال 

بشكل ال يُصدَّق أضاف د.قّسام.
األطبّاء  يعانيه  الذي  اإلرهاق  ويترافق 
المخدّرات  واستخدام  االكتئاب  زيادة  مع 
واألفكار االنتحاريّة كما قال رئيس الجمعيّة 

الطبيّة في أونتاريو د. آدم قّسام.
وزيادة  اإلنتاجيّة  تراجع  إلى  يؤدّي  وقد 
انفكاك الموّظفين وتراجع وصول المرضى 

إلى خدمات الرعاية الطبيّة.

وأشار د. قّسام إلى أّن العديد من األطبّاء 
الرعاية  قطاع  مؤّخرا  تركوا  والممّرضين 
الصحيّة كليّا، واختار البعض منهم التقاعد 

المبّكر عن العمل.
تفيد  األخيرة  الرأي  استطالعات  ولكّن 
قال  كما  الشباب  األطبّاء  لدى  إرهاق  عن 

د. قّسام.

وعّزز تقرير الجمعيّة الطبيّة في أونتاريو 
اإلرهاق  لمشكلة  حلول  عن  البحث  حاجة 
أجل  من  فحسب  ليس  األطبّاء،  لدى 
الموارد  ضمان  أجل  من  بل  رفاهيّتهم، 
في  النقص  مواجهة  و  الكافية  الصحيّة 
به  تسبّبت  الذي  الصحيّة  الرعاية  خدمات 

الجائحة.

األعباء في حدوث  وتساهم مجموعة من 
تحدّثوا  الذين  األطبّاء  قال  كما  اإلرهاق 
الفواتير  مثل  اإلداريّة  المهاّم  عبء  عن 
الرعاية  أنظمة  وتوثيق  والتراخيص 
الطبيّة االلكترونيّة  السجاّلت  الصحيّة مثل 

و أَنظمة معلومات المستشفيات.

)سي بي سي/ وكالة الصحافة الكنديّة/ 	 
إعداد  و  ترجمة  بي سي/  ملفّات سي 

مي أبو صعب( 
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تتقدم أسـرة تحـرير جـريدة )البـالد(

 بالتعــازي للصديـق سـامي القـوريني

بوفـاة والـده المـرحـوم بـإذن اهلل محمد القـوريني
نسأل اهلل أن يرحمه ويغفر له

 ويسكنه الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
وندعو ألسـرته وأبنـائه وأحفـاده فـادي ومعـاذ وروان وتسنيـم الصبـر الجميل

وإنا هلل وإنا إليه راجعون

التصويت لفلسطين

لنجعل حقوق اإلنسان الفلسطينية قضية انتخابية
حملة غير حزبية تحفز الناخبين الكنديين لرفع حقوق اإلنسان 

الفلسطيني في االنتخابات الفيدرالية.

المطالب  من  األدنى  الحد  لفلسطين  التصويت  برنامج  يحدد 
النيابة  إلى  والطامحين  الحاليين  النواب  من  إليها  نسعى  التي 
وأحزابهم، بناًء على األولويات الحالية والحمالت األخيرة من 

قبل مختلف مجموعات حقوق اإلنسان والمدافعين عنها.
لم يعد يكفي أن تستخدم كندا لغة الدعم لمشروع حل الدولتين. 
تحتاج كندا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الحرية والعدالة 

للفلسطينيين.

المحليين  مرشحيهم  مع  التحدث  على  الناخبين  نشجع  نحن 
األربعة.  المواضيع  هذه  حول  آرائهم  وطرح  وحمالتهم، 
أعلموهم أنكم في هذه االنتخابات ستصوتون للمرشح والحزب 

الذي يدافع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني!

إنهاء التجارة العسكرية والتعاون مع إسرائيل

إلغاء عقد الطائرات بدون طيار مع شركة األسلحة   •
Elbit Systems اإلسرائيلية

إنهاء التجنيد العسكري اإلسرائيلي في كندا من خالل   •
تطبيق قانون التجنيد األجنبي الكندي

والخدمات  لألسلحة  الثنائية  التجارة  جميع  تعليق   •

العسكرية مع إسرائيل حتى تمتثل للقانون الدولي.

إنهاء تجارة السلع والخدمات مع المستوطنات اإلسرائيلية

المستوطنات  من  والخدمات  السلع  تجارة  حظر   •
اإلسرائيلية.

والعسكري  االقتصادي  التعاون  أشكال  جميع  إنهاء   •
واألكاديمي مع المستوطنات اإلسرائيلية.

إلغاء الصفة الخيرية للجمعيات الخيرية الكندية التي   •
أو  المستوطنات  أو  اإلسرائيلي  الجيش  ماديًا  تدعم  أنها  يتبين 

االحتالل.

دعم القانون الدولي للفلسطينيين

للضغط  والدبلوماسية  االقتصادية  اآلليات  استخدام   •
على الحكومة اإلسرائيلية إلنهاء االحتالل فوراً ورفع الحصار 

عن غزة.

لطلب  جهودها  ودعم  فلسطين  بدولة  االعتراف   •
.)ICC( اإلنصاف في المحكمة الجنائية الدولية

التي  المتحدة  التصويت لصالح جميع قرارات األمم   •
تهدف إلى دعم حقوق اإلنسان الفلسطيني.

حماية حرية التعبير عن فلسطين

احترام حق الكنديين في دعم حركة المقاطعة وسحب   •
االستثمارات وفرض العقوبات )BDS( ، كأدوات مقاومة غير 

عنيفة وأشكال تعبير محمية.
ذكرى  إلحياء  الدولي  التحالف  تعريف  رفض   •
بمحاربة  وااللتزام  السامية،  لمعاداة   )IHRA( الهولوكوست 
تقويض  ودون  إسرائيل،  بانتقاد  خلطها  دون  السامية  معاداة 

حرية التعبير والنشاط الحقوقي الفلسطيني.
https:// لفلسطين  التصويت  موقع  زيارة  يرجى 
أو   Facebook على  الحملة  ومتابعة   /votepalestine.ca

Instagram أو Twitter

ديفيد هيب	 
)شعب 	  منظمة  باسم 

)القارب  و  السالم(  أجل  من 
الكندي إلى غزة(
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افتتاح كلية جديدة لمستشاري الهجرة والجنسية في خريف هذا العام
الوجهات  أفضل  من  واحدة  كندا  تعد   - أوتاوا 
ماليين  يأمل  حيث  العالم،  في  المقصودة 
إلى  بالمجيء  العالم  أنحاء  األشخاص من جميع 

هنا كل عام لالستقرار أو الزيارة أو العمل. 
من  العديد  يلجأ  الهجرة،  نظام  على  للتعرف 
خدمات  أي  أو  االستشاريين  إلى  األشخاص 
يعمل  وبينما  المساعدة.  على  للحصول  أخرى 
عديمي  لبعض  يمكن  بأمانة،  تقريبًا  الجميع 
الضمير استغالل النظام واالستفادة من استغالل 
إجراءات  كندا  تتخذ حكومة  السبب  لهذا  الناس. 
هادفة الجتثاث االحتيال المتعلق بالهجرة وحماية 

أولئك الذين يرغبون في القدوم إلى هنا.
 

الهجرة  وزير  مينديسينو،  إل  ماركو  السيد 
كلية  افتتاح  عن  أعلن  والالجئين،  والجنسية 
 23 في  رسميًا  والجنسية  الهجرة  مستشاري 
المنظم  ستصبح  الكلية  هذه   .2021 نوفمبر 
الرسمي لمستشاري الهجرة والجنسية في جميع 
أنحاء البالد، وسنعمل على تحسين الرقابة وقمع 

المجرمين. 

المهنة  تنظم  مستقلة،  حيادية  وستكون مؤسسة 
من خالل حماية كل من الجمهور والمستشارين 
الذين  أولئك  من  جيدة  بسمعة  يتمتعون  الذين 

يستغلون ضعاف الناس.
ستقوم الكلية بتنظيم مستشاري الهجرة والجنسية 
مستشاري  قانون  وضعه  قانوني  إطار  بموجب 

لديه صالحيات  الهجرة والجنسية. سيكون  كلية 
السلوك  سوء  في  للتحقيق  مهمة  جديدة  وأدوات 
المهني وتأديب المرخصين منهم. كما سيخضع 

للرقابة الحكومية المناسبة.
جهود  من  أساسيًا  جزًءا  الكلية  إنشاء  يعد 
الهجرة  نظام  في  االحتيال  لمكافحة  الحكومة 
به  قمنا  الذي  الهام  عملنا  على  يعتمد  إنه  لدينا. 
على مدار السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك 
االحتيال  لمكافحة  دوالر  مليون   50 استثمار 
وتوفير أدوات تعليمية جديدة لمساعدة المتقدمين 

على تحديد النشاط االحتيالي. 

الرقابة،  لتعزيز  التفويض  بالتزام  يفي  أنه  كما 

ودعم سالمة نظام الهجرة الكندي وحماية جميع 
أولئك الذين يرغبون في القدوم إلى هنا.

الهجرة  وزير  مينديسينو،  إل  إي  ماركو 

والجنسية والالجئين قال: "أولئك الذين يرغبون 
صادقة  مشورة  يستحقون  كندا  إلى  القدوم  في 
مسؤولية  نتحمل  ونحن   - وأخالقية  ومهنية 

ضمان حصولهم عليها. 

تعد كليتنا الجديدة لمستشاري الهجرة والجنسية 
الكلية  إنشاء  الجهود. يفي  عالمة فارقة في هذه 
للوافدين  أفضل  حماية  بتوفير  بوعدنا  الجديدة 
تظل  حتى  كندا  في  الهجرة  نظام  ويعزز  الجدد 

موضع حسد العالم ".

حقائق:

الهجرة  كلية  مستشاري  قانون  دخل    •
 ،2020 ديسمبر   9 في  التنفيذ  حيز  والجنسية 
الجنسية  مستشاري  لتنظيم  قانونيًا  إطاًرا  ليوفر 

والهجرة.
الالزمة  الصالحيات  الكلية  ستمتلك   •
التحقيق  أدوات  سيما  وال  المستشارين،  لتنظيم 
المرخصين  وتأديب  المهني  السلوك  سوء  في 
منهم. وهذا يشمل سلطة دخول مقر االستشاري 
والقدرة  التحقيق  لدعم  المعلومات  جمع  لغرض 
واإلدالء  المثول  على  الشهود  إجبار  على 

بشهادتهم أمام لجنة االنضباط.
ستتمتع الكلية بالقدرة على طلب أوامر   •
قضائية لمخاطبة الجهات الفاعلة غير المرخصة 
التي تقدم المشورة بشأن الهجرة أو الجنسية دون 

إذن.
سيتألف مجلس إدارة الكلية مبدئيا من   •
5 مديري مصلحة عامة و 4 أعضاء من الكلية 
المصلحة  مديري  تعيين  سيتم  )مستشارون(. 
العامة من قبل وزير الهجرة والجنسية والالجئين 

قبل افتتاح الكلية.
لقواعد  مدونة  وضع  حالياً  يجري   •
العملية  من  كجزء  للكلية  المهني  السلوك 
التنظيمية. ستلعب المدونة دوًرا رئيسيًا في إنشاء 
معايير أخالقية ومهنية قوية والحفاظ عليها، كما 

يجب على جميع المرخص لهم االلتزام بها.
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الواليـات المّتحدة تمّدد إغـالق حدودهـا مع كـندا 30 يومــا
 	RCI : كندا

تمديد  األميركيّة  الداخلي  األمن  وزارة  أعلنت 
إغالق الحدود األميركيّة الكنديّة في وجه السفر 

غير الضروري مدّة شهر كامل.
 21 تمديد اإلغالق حتّى  الوزارة عن  وأعلنت 
عدوى  انتشار  من  للحدّ  المقبل  سبتمبر  أيلول 
من  المتحّورة  دلتا  ساللة  فيها  بما  كوفيد-19 

فيروس كورونا المستجدّ في الواليات المتّحدة.
وأّكدت أّن اإلجراءات الجديدة تضمن استمرار 
وأنّها   ، األساسيّة  والسفر  التجارة  تدفّق  حركة 
تواصل العمل مع خبراء الصّحة والدول الحليفة 
ِلمعرفة متى يمكن أن تعود األمور إلى طبيعتها.

الكنديّة األميركيّة في وجه  الحدود  وتّم إغالق 
السفر غير الضروري بموجب اتّفاق بين البلدين 
منذ بداية جائحة فيروس كوفيد المستجدّ في آذار 

مارس 2020.
وتنقّل  التجاري  النقل  حركة  االتّفاق  واستثنى 
العّمال الرئيسيّين، ويجري التمديد له شهرا تلو 

اآلخر.
وكانت الحكومة الكنديّة قد أعادت فتح حدودها 
أمام المسافرين من الواليات المتّحدة في 9 آب 

أغسطس الجاري.
للمواطنين  الكنديّة  الحكومة  وسمحت 
اللّقاح  جرعتَي  على  حصلوا  الذين  األميركيّين 
دون  كندا  إلى  بالدخول  ِلكوفيد-19  المضادّ 

الخضوع للحجر الصّحي مدّة 14 يوما.
الدائمين  المقيمين  أيضا  القرار  وشمل 
والمسافرين  المتّحدة  الواليات  في  الموجودين 

منها إلى كندا.
الذين  األميركيّون  المواطنون  يقدّم  أن  ويتعيّن 

لدى  السفر  التطعيم وثيقة تطعيم ووثائق  أكملوا 
الذي   ArriveCan تطبيق  عبر  الحدود  بلوغ 

أنشأته الحكومة الكنديّة.
منّصة  عبر  أسمائهم  تسجيل  بإمكانهم  و 
الكترونيّة قبل 72 ساعة من تاريخ وصولهم إلى 

كندا.
الكنديّة،  الحكومة  قرار  من  أسبوع  نحو  وبعد 
إغالق  تمديد  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  أعلنت 

الحدود بين البلدين.
الرابعة  الموجة  المتّحدة  الواليات  ودخلت 
كوفيد-19  حاالت  عدد  وارتفع  الفيروس،  من 
دلتا  متحّور  انتشار  بسبب  االستشفاء  وحاالت 
زالت  ما  التي  الواليات  في  خاّصة  بصور 
والية  غرار  على  فيها  متدنيّة  التطعيم  معداّلت 

فلوريدا.
اليومي  اإلصابة  حاالت  عدد  متوّسط  وتجاوز 

األيّام  في  حالة  ألف   100 البالد  مستوى  على 
الماضية، بزيادة 18 بالمئة عن األسبوع الماضي 
حسب مراكز مراقبة األمراض والوقاية منها في 

الواليات المتّحدة.

الكنديّة/ 	  الصحافة  وكالة  سي/  بي  )سي 
أبو  مي  إعداد  و  ترجمة  سي/  بي  سي  ملفّات 

صعب(

الحدود الكنديّة األميركيّة مغلقة في وجه السفر غير الضروري منذ بداية جائحة كوفيد-19
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 	RCI : كندا

من  للتأّكد  كندا  في  التالميذ  أهالي  يسعى 
مع  المدارس  في  الصحيّة  الوقاية  إجراءات 

اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.
فقد فرضت جائحة فيروس كورونا المستجدّ 
وحّل  التربوي،  القطاع  على  كثيرة  تغييرات 
في  الحضوري  التعليم  بدل  بعد  عن  التعليم 

معظم الجامعات والمدارس.
ومع  التغييرات،  هذه  مع  الطاّلب  وتكيّف 
ظروف متابعة الدراسة حضوريّا و عن بعد، 
أو من خالل مزيج من االثنين معا في بعض 

الحاالت.
أنحاء  مختلف  في  التالميذ  أهالي  ويسعى 
البالد للتأّكد من سالمة أوالدهم وطواقم العمل 

في المدارس.
ففي مدينة وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا، 
تفرض  أن  الحكومة  من  األهالي  طلب 
لكّل  الفيروس  عن  سريع  كشف  اختبارات 

التالميذ بصورة منتظمة.

األهالي  من  مجموعة  طالبت  فانكوفر،  وفي 
بفرض الكمامة إلزاميّا في المدارس االبتدائيّة 

و الثانويّة .
وفي تورونتو، تطالب إحدى األّمهات بتقديم 
يجدون  الذين  واألساتذة  للتالميذ  المساعدة 

صعوبة في التعليم عن بعد.
شاميال  دعت  أونتاريو،  في  نيوماركت  وفي 
األهالي  ِلتحالف  المشاركة  الرئيسة  شكيل 

يورك  منطقة  في  العاّمة  للتربية  والتالميذ 
أن  و  المدارس  في  التهوية  أنظمة  بِتحسين   ،
تكون الصفوف أصغر من المعتاد، كما دعت 
المدارس  عمل  لطواقم  التطعيم  إلزاميّة  إلى 
الثانية عشرة وما  لضمان سالمة األطفال في 

دون من العمر.
زالت  ما  األهالي  مطالب  إّن  شكيل  وتقول 

وتعرب  الماضي،  العام  قدّموها  التي  نفسها 
عن أملها في أن تتحقّق المطالب بفضل جهود 
هذا  على  الناشطة  الصغيرة  المجموعات 

الصعيد.

وقد ساهمت كّل األنشطة مجتمعة في التعبير 
عن مطالب األهلي بفضل المساحة االفتراضيّة 

ووسائل التواصل االجتماعي.
الجائحة  بداية  منذ  شكيل  شاميال  وتلقّت 
األهالي،  كثيرة من  هاتفيّة  واتّصاالت  رسائل 
يستفسرون فيها عن سياسات إغالق المدارس 
و التعليم عن بعد، وقّررت على أثر ذلك إنشاء 

التواصل  تسّهل  فيسبوك  موقع  عبر  مجموعة 
بين األهالي واألساتذة.

عائالت  المسّماة  المجموعة  إلى  وانضّم 
منطقة  في  آمنة  مدارس  أجل  من  ومدّرسون 

يورك أكثر من 4 آالف عضو.
قامت  المجموعة،  هذه  غرار  وعلى 
مجموعات أخرى من األهالي بأنشطة مماثلة، 
ورفع البعض منهم عرائض يدعون فيها إلى 
في  التربية  قطاع  في  العاملين  تطعيم  إلزاميّة 

أونتاريو.
كينتا  شاركت  كولومبيا،  بريتيش  وفي 
عن  مدافعة  مجموعات  تأسيس  في  مارتينز 
المدرسة  تحالف  بينها  من  التالميذ،  سالمة 
و   Safe School Coalition اآلمنة 
 Options 4 Families للعائالت  خيارات 

في فانكوفر.

الماضي  العام  ألوالدها  مارنيز  واختارت 
هذه  تعتقد  لم  الجائحة،  وقبل  بعد،  التعليم عن 
كما  صحيّة  مضاعفات  من  تعاني  التي  األّم 
قالت، أنّها ستصبح في يوم من األيّام من دعاة 

الدفاع عن التربية.
وتدير كينتا مارتينز مناقشات عبر االنترنت 
و تنشط عبر وسائل اإلعالم وتتابع اجتماعات 

المدارس في منطقتها.
الشديد  بالقلق  بالمئة من األهالي   75 ويشعر 
العمل ورعاية األطفال وتعليمهم  بين  للتوفيق 
خالل جائحة كورونا، كما أفاد تقرير أصدرته 

وكالة اإلحصاء الكنديّة عام 2021.

مع 	  بنشتريت/  جينّا  سي/  بي  )سي 
إعداد  و  ترجمة   / وانغ  جيسيكا  مساهمات 

مي أبو صعب(

كوفيد-19: األهالي قلقون مع اقتراب العام الدراسي في كندا

اختارت العديد من المدارس الكنديّة تقديم التعليم عن بعد للتالميذ منذ بداية جائحة فيروس 
ISTOCK :كورونا المستجّد/الصورة
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في أعلى مستوى له خالل عقد من الزمان
معـدل التضخـم في كـندا قفز إلى 3.7 في المـائة في يـوليـو

االرتفـاع الحـاد في أسعـار األثـاث والسكـن كـان من العـوامل الـرئيسة في الزيــادة
كندا : RCI )متابعة البالد( 	 

قفز معدل التضخم في كندا إلى 3.7 في المائة 
في يوليو، حيث ارتفعت تكلفة السكن وبعض 
السلع بوتيرة سريعة كافية لرفع تكلفة المعيشة 

إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011.
مؤشر  أن  الكندية  اإلحصاء  هيئة  وذكرت 
تكلفة استبدال مالكي المنازل، المرتبط بأسعار 
قدره  سنوي  بمعدل  ارتفع  الجديدة،  المنازل 
أسرع  هذا  كان  يوليو.  في  المائة  في   13.7

ارتفاع على اإلطالق يعود إلى عام 1987.
بنسبة  سنويا  أسعاره  ارتفعت  المنجد  األثاث 
13.4 في المائة في يوليو، ويرجع ذلك إلى حد 
تكاليف  وارتفاع  العرض  انخفاض  إلى  كبير 
الكندية  اإلحصاء  هيئة  وأشارت  المدخالت. 
إلى أن إدخال التعريفات الجمركية على األثاث 
المنجد )نافذة جديدة(، الذي تم تنفيذه ألول مرة 
ساهم  قد  يكون  ربما   ،2021 مايو  أوائل  في 

أيًضا في هذه الزيادة.

مساهماً  السيارات  أسعار  ارتفاع  كان  كما 
ارتفعت  حيث  الصعودي،  االتجاه  في  رئيسياً 
أسعار سيارات الركاب بنسبة 5.5 في المائة. 
وقالت وكالة البيانات: "تُعزى المكاسب جزئياً 
إلى النقص العالمي في رقائق أشباه الموصالت 

" semiconductor chips
نقص  بسبب  الجديدة  السيارات  ندرة  أن  كما 
إلى  تؤدي    microchips الدقيقة  الرقائق 
ارتفاع أسعار السيارات المستعملة أيًضا. قال 
لـ  وينيبيغ،  في  رينديل  توم  السيارات  تاجر 
العرض والطلب  إنها قصة   :  CBC News

من  أكثر  مشترين  هناك  إن  وقال  األساسية. 
البائعين. ال توجد صفقات - لن تكون هناك أية 

صفقات على السيارات.
 1.7 بنسبة  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفعت 
بكثير  أبطأ  مكاسب  وتيرة  وهي  المائة،  في 
مما شوهد في اآلونة األخيرة. وفي فئة المواد 
في   3.1 بنسبة  اللحوم  سعر  ارتفع  الغذائية، 

األلبان  منتجات  أسعار  ارتفعت  بينما  المائة 
اآلخر  الجانب  على  المائة.  في   3.5 بنسبة 
من دفتر األستاذ المحاسبي، انخفضت أسعار 
الخضروات والفواكه الطازجة فعليًا في العام 
في   0.6 و  المائة  في   7.5 بنسبة  الماضي، 

المائة على التوالي.
ارتفع معدل التضخم في كل مقاطعة في كندا، 
واسعة.  إقليمية  اختالفات  هناك  كانت  ولكن 
البالد  في  زيادة  أدنى  ساسكاتشوان  وسجلت 

جزيرة  شهدت  بينما  المائة،  في   2.3 بنسبة 
بنسبة  المعيشة  تكلفة  في  زيادة  إدوارد  األمير 
األربع  المقاطعات  جميع  المائة.  في   6.1
شرق كيبيك لديها معدالت أعلى من المتوسط 

الوطني.
من  جزًءا  إن  الكندية  اإلحصاء  هيئة  تقول 
ارتفاع التضخم يرجع إلى مقارنة األسعار مع 

المستويات المنخفضة التي شهدناها قبل عام، 
وحذر بنك كندا من أن التضخم من المرجح أن 
يحوم حول 3 في المائة هذا العام ألن األسعار 
تتم مقارنتها بانخفاض األسعار واإلنفاق خالل 

األشهر األولى للوباء.
معدل التضخم 3.7 في المائة أعلى من 3.1 
في المائة المسجل في يونيو، وأكثر أيضا من 
إنه  التي توقعها االقتصاديون.  المائة  3.4 في 
المرتفع،  للتضخم  السابقة  العالمة  بين  يربط 

قبل   .2011 مايو  في  وصولها  تم  التي  وتلك 
أن  لتجد   2003 عام  إلى  العودة  عليك  ذلك، 

معدل التضخم في كندا أعلى.
في حديثه للصحفيين في فانكوفر، دافع الزعيم 
الليبرالي جاستن ترودو عن تعامل حكومته مع 
االقتصاد خالل الوباء، قائال: نحن نعلم أن دعم 
ومساعدة الناس في وقت هذا الوباء، بدل قطع 
الخدمات عنهم كمحاولة المحافظين حثنا على 
ذلك، لم يكن فقط أفضل طريقة لدعم الناس من 
خالل هذا التحدي، ولكن أيًضا لضمان عودتنا 

بشكل أسرع وأقوى من أي وقت مضى.
إنه من  مونتريال،  بنك  بورتر من  دوغ  قال 
المهم مالحظة أنه حتى مع القراءات الرئيسية 
تزيل  التي   - السنتين  وتيرة  فإن  المبهرجة، 
التأثيرات األساسية - ال تزال تقترب من 2 في 

المائة في معظم اإلجراءات الرئيسية.

في  االقتصادي  الخبير  ماربل،  جيمس  وقال 
TD Bank : في حين أنه من المهم أن نتذكر 
األرقام  فإن  عام،  قبل  السعر  انخفاض  مدى 
تتزايد  األشياء  من  العديد  أسعار  أن  تظهر 

بشكل واضح.
األسعار  علو  على  الوباء  تأثير  إن  وقال 
تزيد  حيث  العرض،  جانب  على  فقط  ليس 
المصنعة  السلع  تكلفة  اضطرابات اإلنتاج من 
مثل السيارات، ولكن أيًضا على الطلب، حيث 
على  اإلنفاق  زيادة  إلى  السياسات  دعم  أدى 

اإلسكان والسلع المعمرة. .
نمو  تأثير  رؤية  في  أيًضا  اآلن  بدأنا  لقد 
فتح قطاعات  إعادة  األسعار بشكل أسرع في 

الخدمات مثل المطاعم

 	RCI  :كندا

األماميّة زعماَء  الخطوط  في  والعاملين  الخبراء  من  عدد  حذّر 
اللّقاح  بشأن  الجدل  يثيره  الذي  التجاذب  من  الفدراليّة  األحزاب 
في  الجارية  االنتخابيّة  الحملة  خالل  كوفيد-19  لمرض  المضادّ 

كندا.
“ال نريد رؤيةاستخدام التطعيم و اللّقاحات كألعاب سياسيّة

التنفيذيّة لمنّظمة روتس كوميونيتي  قالت أنجيال كارتر المديرة 
سرفيسس” Roots Community Services في برامبتون في 

أونتاريو.
وتعمل المنّظمة على تنظيم عيادات التطعيم في منطقة بيل في 
أونتاريو، كبرى المقاطعات الكنديّة من حيث عدد السّكان وحجم 

االقتصاد.
آمل وأصلّي كي ال يثير السياسيّون والزعماء حدّا من االنقسامات 

قالت أنجيال كارتر.
ودخل الجدل بشأن خّطة الحكومة الفدراليّة التي تقضي بفرض 

بِإلزاميّة تطعيم موّظفي القطاع العام على خّط الحملة االنتخابيّة.
وزعيم  ترودو  جوستان  الليبرالي  الزعيم  مواقف  واختلفت 

المحافظين أرين أوتول من المسألة في األيّام الماضية.

جوستان  الليبرالي  الزعيم  االنتخابات  في  منافسه  أوتول  واتّهم 
خّطة  خالل  من  الكنديّين  بين  الشقاق  زرع  على  بالعمل  ترودو 

التطعيم اإللزامي.
وردّ ترودو بالقول إّن موقف المحافظين مؤسف، ولكنّه من ميزة 
هذا الحزب الذي يقول إنّه لم يكن يتعيّن علينا أن نساعد الكنديّين 

كما فعلنا خالل الجائحة.
واحتدم الجدل خالل وجود الزعيم الليبرالي جوستان ترودو في 
جولة انتخابيّة في مدينة كوبورغ في أونتاريو، حيث هتف عدد من 

المتظاهرين ضدّ خّطة التطعيم اإللزامي.
وردّ ترودو بأّن التطعيم هو الطريق إلى الحّل وصفّق له مؤيّدوه 

بحرارة خالل اللقاء مع الناخبين في كوبورغ.
وتشمل خّطة الحكومة الليبراليّة حول إلزاميّة التطعيم باإلضافة 
إلى موّظفي القطاع العام، المسافرين بالبحر والجّو والقطارات، 
ولكنّها ال تتحدّث عن تبعات محتملة تلحق باولئك الذين يرفضون 
إلزاميّة  بدل  أوتول  أرين  المحافظين  زعيم  ويدعو  اللّقاح.  تلقّي 
التطعيم، إلى إنشاء نظام اختبارات كشف سريع عن الفيروس قبل 

السفر وقبل التوّجه إلى مكان العمل.
االنقسامات  كندا  في  التطعيم  من  المختلفة  المواقف  تبلغ  ولم 
الخبراء  قول  حسب  المتّحدة  الواليات  في  أثارها  التي  المعّمقة 

وسلطات الصّحة العاّمة الكنديّة.
الحملة  من  األولى  األيّام  إلى  بقلق  ينظرون  ذلك  رغم  ولكنّهم 

االنتخابيّة في البالد.
في  الدقيقة  األحياء  علم  أستاذة  قطرا  دَسنتيال غالمي  وتتخّوف 

جامعة تورونتو من عدم إجراء النقاش بعناية .
وتعرب عن اعتقادها أن اختالف مواقف الزعماء يطرح تحدّيا 

أكبر ألولئك الذين يعارضون تلقّي اللّقاح.
تلقّي  عدم  اختاروا  إّما  كندا،  في  شخص  ماليين   5،7 وهناك 
اللّقاح أو ينتظرون تلقّي الجرعة األولى حسب تقديرات سي بي 

سي،القسم االنجليزّي في هيئة اإلذاعة الكنديّة.
دون  اللّقاحات  مسألة  األحزاب  زعماء  يناقش  أن  الممكن  ومن 

اإلساءة إلى جهود التطعيم كما يقول الخبراء.
تقديم  دون  مواقفهم  في  الدقيقة  الفوارق  توضيح  عليهم  ويتعيّن 
المسألة على أنّها قضيّة حقوق شخصيّة مقابل الخير العام حسب 
ما قالت مايا غولدنبيرغ الخبيرة في قضايا التردّد بشأن اللّقاح في 

جامعة غويلف في أونتاريو.

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

خبراء يحّذرون من استخدام الّلقاحات َكألعاب سياسّية
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حكومة كندا تستثمر 100 مليون دوالر لدعم اندماج الوافدين الجدد
والمواطنة  والالجئين  الهجرة  وزير  أعلن 
 100 استثمار  عن   ،  ، مينديسينو  إل  ماركو 
مليون دوالر على مدى السنوات الثالث المقبلة 
إلى  الجدد  الوافدين  وصول  طريقة  لتحسين 
تقديم  التوطين من خالل عملية تحسين  خدمات 

.)SDI( الخدمة
والمواطنة  والالجئين  الهجرة  دائرة   أطلقت 
 SDI 2020 تمويل  عملية   )IRCC( الكندية 
لهذه  ونتيجة   .2021 إلى   2020 من  الفترة  في 
العملية ، تم اختيار 78 مشروًعا. ستستكشف هذه 
المشاريع كيفية دمج الوافدين الجدد بشكل أفضل 
في مجتمعاتهم الجديدة ودعم قطاع المستوطنات 

أثناء تعافيه من الوباء. فمثال:

وندسور:  لجامعة  االصطناعي  الذكاء   ·
استجابة سريعة تستفيد من مسار الوافدين الجدد 
استخدام  يمكن  كان  إذا  ما  سيختبر  التسوية  إلى 
تسوية  إستراتيجية  لتطوير  االصطناعي  الذكاء 

فعالة للقادمين الجدد.
يمكن  التي  المجتمعية  االستشارة  خدمة   ·
 Connecting الوصول إليها وخدمات التوظيف
Canada: إشراك أصحاب العمل يقود التسوية 
في المجتمعات األصغر ستختبر ما إذا كان ربط 
المجتمعات  في  العمل  بأصحاب  الجدد  الوافدين 
وصولهم  قبل  األصغر  والريفية  الحضرية 

الجدد  الوافدين  من  المزيد  اختيار  إلى  سيؤدي 
االستقرار هناك.

· سوف يستكشف إطار عمل مكافحة االضطهاد 
العنصرية  لمكافحة   S.U.C.E.S.S لـ  التابع 
النظامية في خدمات المهاجرين أساليب الخدمة 

المصممة بإطار عمل لمكافحة االضطهاد.
العديد من خدمات  انتقلت  الوباء ،  طوال فترة 
 SDI االستيطان إلى اإلنترنت. سيساعد تمويل
IRCC في تحديد أنواع الخدمات التي يحتاجها 
المتزايد  االعتماد  مراعاة  مع   ، الجدد  الوافدون 

على تقديم الخدمات عبر اإلنترنت.
االستقرار   " خدمات  ان  الهجرة  وزير  واكد 
الكندي.  الهجرة  نظام  في  أساسيًا  دوًرا  تلعب 
من العمل إلى السكن إلى التدريب اللغوي ، فقد 
وضعوا الوافدين الجدد للنجاح. خالل هذا العام 
  : واضاف   ، بالتحديات  المليء  العام  ونصف 
أعتقد أنه من اآلمن القول إن الجميع بحاجة إلى 
يبدأ  أن  للمرء فقط  بآخر. يمكن  أو  الدعم بشكل 
في تخيل العقبات اإلضافية التي قدمها هذا الوباء 
في  حياتهم  بدء  يحاولون  الذين  الجدد  للقادمين 
كندا. ستساعدنا مشاريع SDI الجديدة هذه على 
تعزيز وتحسين خدمات التوطين حتى يتمكن كل 
وافد جديد من الوصول إلى إمكاناته الكاملة 

هنا ".
عام  منذ   · ركزت  الهجرة   وزارة  ان  ويذكر 
تطوير  على   SDI مشاريع  ضمن   ،  2017
الوافدين  واندماج  استقرار  لدعم  مبتكرة  مناهج 
الجدد بشكل أفضل.و· سيبدأ التمويل في خريف 

2021 ويستمر حتى 31 مارس 2024.
 SDI يتم تشغيل عملية التعبير عن االهتمام ·
الجديدة  الدراسة  مجاالت  لجذب  سنوات   3 كل 
والنظر فيها ، مع تمويل المشاريع لمدة تصل إلى 
3 سنوات. تخضع دورة التمويل التي تبلغ مدتها 
3 سنوات للتغيير بناًء على المعرفة المكتسبة من 

.SDI خالل عملية
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اونتــاريو تفرض التطعيـم على العديد من القطــاعـات
  اذاعة الشرق : هديل البلبيسي	 

ستفرض   ، الرابعة  الموجة  وصول  من  قلقًا 
حكومة أونتاريو التطعيم في أماكن عمل معينة 
 ، والجامعات  الصحة  قطاع  في  ذلك  في  بما   ،

اعتباًرا من بداية سبتمبر.

و بعيدًا عن كونه مخصًصا لموظفي التمريض 
البسيط ، سيكون اإلجراء إلزاميًا لجميع الموظفين 
والمقاولين وسائقي سيارات اإلسعاف والطالب 
المستشفيات  في  يعملون  الذين  والمتطوعين 

والمراكز الصحية في المقاطعة .

كما تستهدف السياسة الجديدة األشخاص الذين 
يعملون أو يستخدمون خدمات مؤسسات التعليم 
ما بعد الثانوي ، ودور التقاعد ، ومالجئ النساء 

.
من جانبه قال كبير المسؤولين الطبيين للصحة 
Kieran- "في أونتاريو ، الدكتور "كيران مور

Moore إن متغير دلتا ينتقل بسهولة أكبر وقد 
األماكن  بعض  في   COVID عودة  إلى  أدى 
ومراكز  المستشفيات  مثل  الخطورة  عالية 

الرعاية طويلة األجل.

وشدد الدكتور مور على أن المقاطعة يجب أن  
األكثر عرضة  لألشخاص  أفضل"  توفر حماية 

لإلصابة بفيروس كورونا.

وعليه واعتباًرا من 7 سبتمبر ، سيجبر التوجيه 
الجديد أصحاب العمل على تنفيذ سياسات جديدة 
تتطلب من العمال تقديم دليل كامل على التطعيم 
أو أدلة طبية موثقة لتوضيح سبب عدم تلقيحهم.

تطعيمهم  يتم  لم  الذين  األشخاص  كما سيحتاج 
إلى الخضوع الختبارات فحص منتظمة إلثبات 

عدم إصابتهم بالفيروس.

 	TVA :المصدر
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المطبخ اإلسالمي الخيري بحاجة إلى التمويل لالستمرار في عمله الخيري

المطبـخ قدم أكثر من 100 وجبة أسبوعًيــا خالل العــام المــاضي
أنجيال ماكينيس · أخبار سي بي سي	 

اإلسالمي  المطبخ  يقوم  عام،  من  أكثر  منذ 
الخيري بتوزيع 125 وجبة مجانية كل يوم سبت 

في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة لندن.

ولكن يمكن أن يستمر العمل بهذا المطبخ لمدة 
طويلة إن أصبح مجهزا )آليا وقانونيا( للعمل.

للمطبخ  مدير  أول  الحاطوم،  يوسف  يقول 
للمركز  لندن  فرع  ورئيس  الخيري  اإلسالمي 
 : ECCOO االجتماعي المصري في أونتاريو
عليه  نحن  ما  على  حتى  االستمرار،  أجل  "من 
وجود  بدون  للغاية  صعبًا  األمر  سيكون  اآلن، 

مطبخ داخل المسجد".
 

في  خيريا  مطبخا  يفتتح  المسلم*  لندن  مجتمع 
مسجد الحياة

مسجد  من  الخيري  اإلسالمي  المطبخ  يعمل 
المسجد  هاميلتون،  شارع  على  الحياة  ومركز 
ويسليان  كنيسة  األصل  في  كان  ما  يشغل  الذي 
واشترى   .1873 عام  بُنيت  التي  الميثودية، 
عاًما   148 يبلغ عمره  الذي  المبنى   ECCOO

في عام 2015.

ألول  عمله  الخيري  اإلسالمي  المطبخ  بدأ 
إلى  أسبوعين  كل  وجبات  تقديم  خالل  من  مرة 
My Sister's Place في عام 2019. وكانت 
بجزء  مشاركة  مطاعم  من  تشترى  الوجبات 
بدأ وباء كورونا،  التكلفة. لكن عندما  بسيط من 
قال الحاطوم إن الحاجة الماسة لوجبات ساخنة 
من  أصبح  المنطقة  في  يعيشون  لمن  مجانية 
في  جهوده  المطبخ  وسع  تجاهلها.  المستحيل 
أسبوعية  وجبة  لتوزيع   2020 يوليو   / تموز 

ساخنة من اللحم واألرز والخضار.

وقال الحاطوم: "في البداية، بدأنا بـ 65 وجبة. 
وارتفع العدد إلى 125 في الوقت الحالي. وفي 
واستنفد  كبيًرا   ضغًطا  علينا  مثل  هذا  الواقع 
المخصصة  المالية  ]المبالغ  كبيرة  بسرعة 
للطعام[ ألن ما نحاول تقديمه، ليس مجرد وجبة 

بسيطة".

إلى  يصل  المطبخ  لجعل  مطلوبة  التبرعات 
المستوى القانوني للتشغيل

تجديد  في  يأمل   ECCOO إن  الحاطوم  وقال 
قاعة مجتمعية، حيث  إلى  السابقة  الكنيسة  قاعة 
يكون الجميع موضع ترحيب، واستخدام قاعات 
الدراسة في الطابق السفلي لتدريس اللغة العربية 

والثقافة اإلسالمية في عطالت نهاية األسبوع.

يجب أيًضا ترفيع )عمل وآليات( مطبخ المبنى 
بحيث  القانوني،  التشغيل  مستوى  إلى  للوصول 
ثمن  تقليل  الخيري  اإلسالمي  للمطبخ  يمكن 

الوجبات للمطاعم.

هؤالء  بين  من  "أرى  الحاطوم:  ويضيف 
مائة شخص  يزيد عددهم عن  الذين  األشخاص 
ينتظرون  فإنهم  سبت،  يوم  كل  يأتون  الذين 
الساعة  من  الوجبات  نقدم  ونحن  الوجبات، 
الواحدة إلى الثانية، وأحيانًا يكونون هناك الساعة 
وهم  يتحادثون،  الدرج  على  ويجلسون   11:30
يجعلنا  ما  وهذا  العزلة.  حاجز  يكسرون  بذلك 

سعداء للغاية حقًا."

للمطبخ  الحالية  المديرة  هاشمي،  زيبا  وقالت 
ما  بكل  يقوم  البرنامج  "إن  الخيري:  اإلسالمي 
في وسعه للمساعدة في إطعام الجياع. وإن بقي 
 Salvation إلى   نرسلها  الوجبات  من  شيء 
أكياًسا من األغذية  المتطوعون  Army، ويقدم 

غير القابلة للتلف.

وقالت إن أي نوع من المساعدة سيحدث فرقا 
كبيرا ذا معنى. وأضافت: "هناك الكثير مما يجب 
القيام به، لكن على الجميع القيام بدورهم. سواء 
،كما  أو  التطوعي،  العمل  أو  التبرع  خالل  من 
تعلمون، أي نوع من العمل يمكنك بذله في أي 
الذي يمكن أن يساعد اآلخرين.  الجهد  نوع من 
الجيد  الشعور  لمدينتنا، وخلق هذا  إنه مفيد جدًا 

مع األشخاص اآلخرين الذين يكافحون."
"

إذا كنت قادًرا على المساعدة بأي طريقة، فهذا 
شيء جيد."

التبرعات للمطبخ اإلسالمي الخيري  يتم قبول 
من خالل موقع مسجد الحياة والموقع اإللكتروني 

للمركز.

 مجتمع لندن المسلم يتمثل في جميع 	 
المؤسسات اإلسالمية في لندن التي تساهم في 

دعم وتمويل المطبخ اإلسالمي الخيري

زيبا هاشمي، مديرة المطبخ اإلسالمي الخيري، ويوسف الحاطوم، رئيس فرع لندن للمركز 
االجتماعي المصري في أونتاريو )ECCOO( ، يقفان في مطبخ مسجد ومركز الحياة. نظًرا 
ألن المطبخ ال يرقى إلى مستوى التشغيل القانوني الكود، يجب عليهم شراء وجبات لتوزيعها 

)Angela McInnes / CBC( .أيام السبت

مسجد ومركز الحياة يقع على شارع هاميلتون. تم وضع أساس البناء في عام 1873، مع 
إضافات للمبنى في عامي 1907 و1961. تم شراؤه من قبل المركز االجتماعي المصري في 

أونتاريو )ECCOO( في عام 2015 
)Angela McInnes / CBC(

يوسف الحاطوم يقف عند مدخل مسجد 
الحياة ومخزن المؤن بالمركز. باإلضافة 

إلى الوجبات الساخنة، يقوم المتطوعون في 
المركز اإلسالمي الخيري بتوزيع أكياس من 
األطعمة غير القابلة للتلف على المحتاجين. 

)Angela McInnes / CBC(
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كل الدالئل كانت تشير الى أن رئيس الوزراء 
حين  يهدف  كان  ترودو  جوستان  الليبرالي 
والدعوة  البرلمان  حل  كندا  حاكمة  من  طلب 
بالحصول  تحقيق حلمه  الى  مبكرة  النتخابات 
على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة ليبرالية 
ال تحتاج الى دعم اي من احزاب المعارضة 
داخل البرلمان، وقد شخص قادة االحزاب هذه 
أية  تصريحاتهم  في  يرون  ال  وكانوا  القضية 
ظل  في  المبكرة  االنتخابات  ضرورة إلجراء 
جائحة كوفيد 19. ورغم ان ترودو اعتبر في 
حاكمة  موافقة  بعد  الصحافة  مع  له  لقاء  اول 
ومن  تاريخية،  لحظة  تشهد  البالد  )ان  كندا 
االهمية بمكان أن يتمكن الكنديون من اختيار 

كيفية الخروج من هذا الوباء( .

تقدمية  حكومة  دعم  منكم  )أطلب  وأضاف: 
وطموحة تتبنى نظاما صحيا قويا وسكنا الئقا 
وبيئة محمية( وسأتوقف هنا قليال أمام االضافة 
المعارضة  االحزاب  كانت  هل  وأتساءل: 
دعمت  والتي  الليبرالي  الحزب  من  القريبة 
حكومته )الحزب الديمقراطي الجديد( و)الكتلة 
الحكومة  تحقيق  أمام  عائقا  تقف  الكيبكية( 
أو  السكن  أو  الصحة  مجاالت  في  الهدافها 
البيئة  ؟ ولماذا لم نسمع نقدا واضحا من الزعيم 
الليبرالي وحزبه اذا كان ذلك واقعا وفي وقته؟.
كتبها  مقالة  من  سأقتبس  للصحة  بالنسبة 
الباحث االقتصادي ))Jack M.Mintz في الـ 
الرعاية  مجال  )في  Financialpost(مايلي: 
ال  أوتاوا  أن  من  المقاطعات  تشكو  الصحية، 
المقاطعات  تتهم  أوتاوا  الكافي.  المال  تمنحهم 
كما هي  التحويالت،  كانت  إذا  اإلدارة.  بسوء 
الحال مع COVID-19، تمول بالديون، فإن 
اليوم،  صوت  لها  ليس  التي  القادمة  األجيال 

ستدفع الثمن.

 ماهي النتيجة االن، الخدمات العامة الرديئة. 
كما ذكر تقرير صندوق الكومنولث لعام 2021 
في  الصحية  الرعاية  نظام  يحتل   ، بالتفصيل 
كندا المرتبة العاشرة من بين 11 دولة مصنفة، 
أعلى بقليل من الواليات المتحدة. على أساس 
المرتبة  النرويج  احتلت  أداء،  مقياس   71
والمملكة  وأستراليا  هولندا  تليها   ، األعلى 
أفضل  صحية  رعاية  تقدم  وكلها   ، المتحدة 
منها  العديد  لدى  كندا.  من  أقل  بتكلفة  جودة 
المستوى"  "ثنائية  أو  موازية  خاصة  أنظمة 

ولكنها توفر نتائج أفضل(.

الى  سريعة  نظرة  فأن  حق  على  والكاتب 
في  الطوارئ  صاالت  في  االنتظار  أماكن 
تجعلك  المقاطعات  أغلب  في  المستشفيات 
االنتظار.  مدة  لك  تحدد  يافطات  امام  تتوقف 
 8 الى  تحتاج  مثال  لندن  طوارئ  في  هنا 
ساعات أو أكثر كي يراك الطبيب. أما مواعيد 

االطباء االخصائيين فتتراوح بين 3 4- أشهر 
اآلخر  الجزء  الى  واعود  االحيان.  اغلب  في 
ألالئق( وأسأل هنا  من حديث ترودو )السكن 
االحزاب  وزعماء  ترودو  السيد  يملك  هل 
السكن؟  مشكلة  عن  حقيقية  صورة  االخرين 
حدثني صديق عن أفراد يسكنون في حاويات 
الشحن البحري، او في باصات قديمة خرجت 
وأسأل  ألغرض  لهذا  تحويرها  تم  الخدمة  من 
االحزاب  وزعماء  ترودو  يعرف  هل  ايضا: 
كم تخصص برامج الرعاية االجتماعية لسكن 
االفراد؟ أو كيف يعيش المتقاعدون على الحد 

االدنى وال يملكون سكنأ ؟

ماقاله ترودو عن الصحة والسكن  كرره زعيم 
المحافظين أيرين اوتول وزعيم الديمقراطيين 
الجدد جاغميت سينغ في الوعود التي تضمنتها 
كثيرا، شخصيا  عليه  وزادوا  الحزبين  برامج 
زالت  ما  مجتمعة  األحزاب  قيادات  ان  أعتقد 
ما  وأن  المشكلة  إدراك حجم  تماما عن  بعيدة 

يطرح ال يزيد عن كونه شعارات انتخابية .
ويالحظ المرء هنا غيابا كامال لقضية كانت 
في  الماضية  العشر  السنوات  في  تطرح 
قضية  وهي  والمحلية  الفيدرالية  االنتخابات 
بشكل  المهاجرين  االطباء  خبرات  من  اإلفادة 
أطباء  هناك  أن  يعلم  والجميع  خاصة  سريع 
ويمارسون  اآلن  الكندية   الجنسية  يحملون 
المستشفيات  كبريات  في  الخارج  في  مهنتهم 
كندا  في  أسرهم  تاركين  الصحية  والمراكز 
ومعنا  هنا،  العمل  ميدان  الى  دخولهم  لتعذر 
في جريدة )البالد( نماذج لثالثة أطباء يملكون 
لكتابة  تفرغوا  الخبرة  من  طويلة  سنوات 
الى  قدومهم  قبل  يعملون  وكانوا  المقاالت 
كندا في كبريات المستشفيات في دول الخليج 

والمغرب العربي!! 

الى  تحتاجان  والسكن  الصحة  قضيتي  ان 
يشارك  كندا  مستوى  على  وطنية  مؤتمرات 
قابلة  حلوال  لها  ويضعون  اختصاصيون  فيها 
قضية  والبعيد.  القصير  المدى  على  للتطبيق 
حول  تفصيلية  دراسات  الى  تحتاج  الصحة 
االختناقات،  إلزالة  القائمة  االدارة  اساليب 
االطباء  الحتياجات  دراسة  الى  وتحتاج 
تتفاقم  أكثر، وتحتاج  وظروف عملهم كي ال 
قضية السكن الى معالجة  سريعة على مستوى 
مدفوعات  في  للسكن  المخصصة  المبالغ 
الرعاية االجتماعية وخاصة لغير المتزوجين 
سكن  من  يحرمهم  كبير  غبن  يلحقهم  الذين 
تحتاج  كما  ترودو،  عنه  تحدث  كالذي  الئق 
السكنية   الوحدات  تحرك مدروس إلنشاء  الى 

لمتوسطي ومحدودي الدخل واألسر الشابة.
قدمتها  التي  التعهدات  ان  القول  أستطيع 
االمل  تعيد  االنتخابية  برامجها  في  االحزاب 
شعارات  الى  تتحول  لم  اذا  الجديدة  لالجيال 
انتخابية وهذا اغلب الظن لصعوبة  تنفيذها في 

ظل اوضاع اقتصادية صعبة!

ربط  أهمية  جديد  من  نؤكد  يجعلنا  وهذا 
على  التنمية  بعملية  و)اللجوء(  )الهجرة( 
الن  المقاطعات  ومستوى  الفيدرالي  المستوى 
المقاطعات سيضمن توفر فرص  التكامل بين 
عمل  أكثر تسهم في تقليص مدة دمج المهاجرين 
لبرامج  احتياجهم  فترات  لتقليص  بالعمل 
المثقلة اساسا في مختلف  الرعاية االجتماعية 
المقاطعات. وفي مجال هجرة االستثمار يجب 
أن يتم وضع خطة استداللية لمشاريع انتاجية 
صغيرة ومتوسطة في ضوء احتياجات السوق 
ليسهم  المستثمرين  بتصرف  توضع  الكندية 
هذا النوع من الهجرة إسهاما فعاال في عملية 

التنمية وتوفير فرص العمل.

الشخص  فإن  اللجوء  بقضية  يتعلق  فيما  أما 
ابواب  امامه  تفتح  كندا  في  الجئا  يقبل  الذي 
حياة جديدة، ومن هنا يتوجب عليه ان يسهم في 
العمل بمجاله الذي كان يعمل فيه قبل اللجوء، 
الزراعية،  المقاطعات  الى  يذهب  فالفالح 
ويجب  االنتاج.  مواقع  الى  يذهب  والعامل 
االجتماعية  الرعاية  برامج  اثقال  عن  التوقف 
قادرة  قوى  تحول  والتي  معينة  مقاطعات  في 
على العمل الى قوى مستهلكة تعيش عالة على 

النظام.

هذه افكار سريعة  حول االنتخابات وبرامج 
تفصلنا عن  اسابيع  هناك  ان  ورغم  االحزاب 
التصويت اال ان من المناسب هنا ان نشير الى 
آخر استطالع للرأي تلقته )البالد( والذي اجري 
 Nanos مؤسسة  من  الماضي   آب   22 يوم 
في   32.5 نسبة  على  الليبراليون  فقد حصل  
المائة،  في    31.4 نسبة  والمحافظون  المائة، 
20.8في  نسبة  الديمقراطي  الوطني  والحزب 
المائة، وحزب الخضر نسبة 5.1  في المائة، 
وحزب الشعب الكندي )PPC( نسبة3.3  في 
المائة. كان BQ عند26.5٪ في كيبيك. ]تجدر 
اإلشارة أيًضا، باستثناء المستجيبين المحددين، 
من إجمالي العينة، كان 11.5٪  من الكنديين 

غير متأكدين من تصويتهم.

موضح  فهو  كندا   338 موقع  استطالع  اما 
بالرسم التوضيحي 

فهل  االقتراع  صناديق  عن  تفصلنا  اسابيع 
حكومة  في  ترودو  طموح  االنتخابات  تحقق 

اغلبية؟ 
شخصيا أشك في ذلك رغم أن الوقت ما زال 

مبكرا. 

االنتخابات المبكرة هل تلبي طموح ترودو بحكومة أغلبية؟



النهايات السعيدة ليست من صنع السينما وحدها. ثمة نهاية سعيدة 
وأسدلت  الماضية،  االيام  في  أفغانستان  في  ُسجلت  فيها  شك  ال 
الستار على فصل داٍم من تاريخ ذلك البلد الفقير وشعبه المعذب 
الذي قاتل وصمد وفاوض، طوال عشرين عاماً حتى نال الحرية 

واالستقالل، من دون قيد أو شرط.
وما يزيد من أهمية هذه النهاية السعيدة، أنها توجت بهزيمة منكرة 
ألميركا، يمكن ان تكون حاسمة في الحؤول دون إقدام االميركيين 
الثالث، أو  العالم  على مغامرة عسكرية جديدة، في أي من دول 
على االقل التفكير مطوالً قبل اللجوء الى الخيار العسكري، الذي 
يدُ  له  تكون  أن  دون  من  جداً،  باهظاً  ثمنه  االفغاني  الشعب  دفع 
نيويورك  2001، على  ايلول سبتمبر   11 او علٌم حتى بهجمات 

وواشنطن.
االحتالل االميركي الذي دام عشرين عاماً ما كان له أي مبرر في 
االصل. لم يكن يفترض ان تخاض حرب تقليدية بواسطة الجيش 
االقوى في العالم مع تنظيم ارهابي مكون من مئات من المسلحين. 
الى  االميركيين  دفعت  أيلول،   11 هجمات  من  باالنتقام  الرغبة 
تفاصيله  كشف  الذي  والهيبة،  للقوة  الدموي  االستعراض  ذلك 
االولى الكاتب الصحافي االميركي بوب ودورد في كتبه الوثائقية 
الثالثة حول الحربين االفغانية والعراقية، عندما كان النقاش يدور 
داخل االدارة االميركية برئاسة جورج بوش االبن، حول القرار 
االراضي  على  المدمرة  االميركية  الجوية  الغارات  حملة  بشن 
من  بدال  القاعدة..  تنظيم  لمالحقة  االفغانية  الصخرية  والجبال 
توجيه ضربات موجعة الى حواضر المسلمين ومعالمهم مثل مكة 

االميركي  الدفاع  وزير  اقترح  حسبما  وبغداد،  ودمشق  والقاهرة 
يومها دونالد رامسفيلد المتوفى حديثاً.

الذي دفعه االفغان  الثمن  يبدو  وحسب هذه السردية االميركية، 
المسلمين  الماضية، كأنه فدية عن بقية  السنوات العشرين  طوال 
اميركي  إحتالل  العراقي مثالً جراء  الشعب  والعرب. وما عاناه 
دام أقل من نصف هذه المدة، ال يقارن بذاك الثمن االفغاني. فضال 
عن ان الحصيلة االفغانية النهائية للتحرر من االجتياح االميركي 
تبدو اآلن بالذات، أفضل بكثير من النهاية العراقية الحالية التي ال 

يمكن ان توصف بأنها سعيدة.
في افغانستان اليوم، دولة تبنى من جديد، هي، بالمناسبة، الدولة 
الثانية التي تقيمها حركة طالبان، بعد دولة أولى أقيمت في العام 
أنقاض دولة "المجاهدين االفغان" في أعقاب طرد  1996 على 
قيام  في  أميركا  دور  تعمر سوى خمس سنوات.  ولم  السوفيات، 
الدولتين ال نقاش فيه. وال جدال في الفوارق الهائلة بين الظروف 
الطارئة التي حكمت التجربة االولى، وتلك التي تبنى على أساسها 
التجربة الراهنة.. بإستثناء قاسم مشترك واحد ربما هو جو التفاهم 
يشي  الذي  طالبان،  وبين  االميركيين  بين  اليوم  البارز  والوئام 
تشهد  ما  على  كابل،  في  للسلطة  سلمي  هادىء،  سلس،  بإنتقال 

وقائع االيام الماضية.
من  االخير  االميركي  الخروج  أن  االستنتاج  يجدر  ومثلما 
افغانستان هو دليل نضج ووعي وواقعية، يجوز القول ان حركة 
طالبان عبرت، حتى اآلن على االقل، عن قدر مماثل من الوعي 
من  الكثيرين  آمال  الجانبان  خيب  وهكذا  والواقعية.  والنضج 
ونزاع،  وفراق  وداع  لحظة  التحرير  يكون  ان  على  المراهنين 
فإذا هي لحظة لقاء وتفاوض وتفاهم، يشمل حتى أدق التفاصيل 
والراغبين  االجانب  من  كابل  العاصمة  بإخالء  مثالً  الخاصة 
تنفيذ  أنه  يبدو  ما  في  يذكر،  أي حادث خطير  دون  بالفرار، من 

حرفي التفاقات الدوحة بين الجانبين.
ربما من السابق الوانه، القول ان اميركا التي تزيح عن كاهلها 
العبء االفغاني الثقيل، تساهم بشكل مدروس في قيام دولة اسالمية 
في افغانستان، تحتكم للشرع االسالمي، وتكون الدولة الثانية من 
نوعها بعد إيران. ومن المبكر الجزم في طبيعة الشريعة االسالمية 

التي ستحتكم اليها طالبان، بعدما وجهت إشارات أولى تفيد بأنها 
لم تعد تخاف من المرأة، وال من التعددية القومية والمذهبية كما 
من قبل، ولم تعد تخشى االجنبي وترفض وجوده بالمطلق على 

أرض أفغانستان.
لعله مؤشر الزهو بالنصر، وهو مؤشر مؤقت بطبيعة الحال. لكن 
المؤكد ان الدولة االسالمية، وليس االمارة االسالمية التي ستعلنها 
تسعينات  في  أقامتها  التي  تلك  عن  كليا  مختلفة  ستكون  طالبان، 
القرن الماضي. االرجح أنها ستكون أقرب الى النموذج االيراني، 
ومؤسسات  مجالس  حوله  يقيم  مطلقاً،  دينياً  مرجعاً  يعتمد  الذي 
مانعة لتحويل السلطة الى حكم جمهوري عصري. وهذا الشكل 
نقلة  يكون  ان  يمكن  افغانستان  في  المتجدد  الطالباني  الحكم  من 
والقوميات  والعشائر  القبائل  مجمع  سلطة  من  كبرى  تاريخية 
والمذاهب) لويا جيرغا( الى تجربة دولة تسير على خطى الدول 

القائمة في غالبية البلدان االسالمية والعربية.
لكن تلك الدولة الطالبانية المرتقبة بحذر شديد، وتحفظ أشد، لن 
أن  قصيرة،  إنتقالية  فترة  بعد  ألفغانستان،  يمكن  أثر.  بال  تكون 
تتحول الى قبلة لالسالميين من مختلف أنحاء العالم، ففيها يلتقي 
والسعودي  والمصري  والسوري  والصيني  والهندي  الباكستاني 
والعراقي.. ويتناقشون في شؤون االمة االسالمية ، وينتظمون في 
هيئات وجبهات ومنظمات تخطط لمواجهة التنظيمات االسالمية 
أفغانستان  في  بقوة  الحاضر  داعش  تنظيم  مثل  تطرفاً،  االشد 
والرافض علناً لكل ما تمثله طالبان، والذي يمكن ان يكون سبباً 
في تقويض تلك التجربة من الداخل االفغاني، وإعادة تلك البالد 
نفسها  الحركة  وإعادة  والدمار،  بالدم  عهدها  سابق  الى  البائسة 
الى سيرتها االولى التي لم تكن على ما تدعيه اليوم من إعتداٍل 

وتسامح.  
حتى اآلن، النهاية سعيدة. لكن الثقة باميركا تعادل الثقة بطالبان. 
اسالمية  دولة  افغانستان  تصبح  هل  اإلختبار:  قيد  اآلن  وهما 
عادية، أم تتحول الى فوهة بركان يرمي ِحممه مجدداً في مختلف 

االتجاهات؟  

رئيس تحرير جريدة )المدن( البيروتية 	 

أفغانستان:الدولة االسالمية الثانية..بعد إيران

ساطع نور الدين 	 



د. محمد سعد الـدين	 

إنتقاد األخطاء .. واالستمرار بتقديسها

يترحل العرب من بالدهم الى البعيد هربا من ما يعتقدون 
يسهبون   ... بالمجتمع  تفتك  مزمنة  اجتماعية  أمراض  أنها 
فضل  بما  الَمرضي  كثيرة....التفاخر  تفاصيل  عن  بالحديث 
الله بعضهم على بعض.....المبالغة باستخدام المهن الرفيعة 
المجتمع  طبقات  بين  الفجوة  وتزيد  أسمائهم  تسبق  كألقاب 
األشقاء  بين  والغل  الحقد  تبث  اجتماعية  ُعقدًا  وتخلق 

واألحباء .. 
مع  بفظاظة  وربما  بتكبر  األغنياء  يتعامل  كيف  يشرحون 
فضلهم  تفاصيل  ملل  بال  يكرروا  أن  قبل  المجتمع  فقراء 
وكرمهم على االقل حظا!! يستطرد البعض ليسهب لك كيف 
ان قيود العالقات االجتماعية الكثيرة والمبالغة بها هناك تكاد 
وأخيه  االخ  بين  الكلفة  وتزيد  جيوبهم  وتنهك  حياتهم  تكبل 
والصديق وصديقه.. وتجعل من لقاء األحبة هما كبيرا بدال 

من البهجة والمحبة.
لمجتمعهم  المتوارثة  العادات  انتقاد  من  كثيرون  يكل  ال 

العالقات االجتماعية ورغبتهم  ثقل  المستمرة من  والشكوى 
الملحة بالنأي بأنفسهم عن تلك العادات الدخيلة والسلوكيات 
باالبتعاد  الرغبة  وإعالن  بالنصح  يبدأون  ربما  بل  المؤذية. 
عن منابع تلك التصرفات البعيدة عن روح التدين ومساطر 

األخالق النبيلة.
يبدو األمر صحيا وإيجابيا في مجمله لوال ان العديد ممن 
تلك  رغبته  ترجمة  في  بامتياز  يفشل  ذلك  فعل  في  يرغب 
الى فعل ملموس، ولعل ذلك يعود إلى عدم إدراك الكثيرين  
للدورة الكاملة لتغيير الموروث االجتماعي المذموم الراسخ 
في  الصادقة  بالرغبة  اوال  تبدأ  والتي  وأجيال،  عقود  منذ 
ما  وهذا  والتقاليد،  العادات  تلك  من  اإليجابي  الغير  تحييد 
الخطوة  أما  منا...  ربما  الساحقة  األغلبية  به  وترغب  ينجح 
أغلبية  الممانعة من  للتغيير رغم  الجادة  اإلرادة  فهي  التالية 
الكثيرون  يتجنبها  التي  الخطوة  المحيطين واالقربين، وهي 
ربما  بل  وانتقادات،  مشاكل  من  تجلبه  قد  ما  بسبب  ربما 

اتهامات بالعديد من الصفات المذمومة. أما من ينجح بالعبور 
ربما  ستكون  الثالثة  الخطوة  ان  فسيجد  الثانية  المرحلة  من 
األصعب )والتي ال يحظى بالتوفيق لها سوى صفوة الصفوة 
بحق( وهي الصبر الطويل والثبات على غير المعتاد رغم 
االستهزاء والنقد المستمر من المحيط، حتى يتقبل اآلخرون 
ما يعتبرونه تمردا على ثقافتهم وتقاليدهم حتى ولو استيقنوا 

بداخلهم وجوب تغييرها وعدم جدوى االستمرار بتقديسها .

ربما لهذا السبب تتوقف األغلبية الساحقة منا عند الخطوة 
االولى باالنتقاد والشكوى المستمرة... دون امتالك الجراءة 
السبب  التالية ولهذا  المرحلة  الى  لالنتقال  الحقيقية  واإلرادة 
نفسه ستستمر القصة ذاتها ألجيال أخرى من انتقاد األخطاء 

واالستمرار بتقديسها وفعلها.

طبيب اخصائي وكاتب )من اسرة البالد(	 

طائر جميل غادرنا دون وداع
عاش مبتسما ومات ضاحكا

محمد عبد الرزاق
محمد اخي )دنفش(

هل ارثيك ام ارثي نفسي 
هل ابكيك وقد جفت الدموع واحمرت االعين 

وتسارعت دقات القلب
اتذكرك وانت الذكرى االجمل في حياتي

هل  جوانبك،  يتحسس  قلبي  راح  رحلت  حين 
هي مزحة لتعرف مكانتك

كفنك عصام وانت مسجى مبتسم وكان يشعر 
انك ستفيق بين يديه مداعبا صغيرك الذي كبر
أن  تعاهدنا على  قد  فكنا  أنا،  أنت ومت  دفنت 
للطريق  فسارعت   .. معا  ونموت  سويا  نحيا 

قبلي وتركتني أتألم في الغربة ...
لماذا تعجلت الرحيل سريعا دون وداع ...لماذا 
ايقظتني ليال تلوح لسفر دائم دون عودة. كنت 
اتمنى ان يكون اضغاث حلم حزين يذوب في 

يوم مشرق.
وتتركوننا  سريعا  ترحلون  الكرام،  انتم  هكذا 

حيرى يلفنا الصمت وااللم
ترى هل تسمعني هل تصلك اهاتي وحزني

هل التقيك هناك في رحلتك االبدية
كنت  حين  االولى  رحلتي  في  التقيتني  كما 
تقول، ال استطيع ولن يستوعبني المكان دونك.

لم أقَو على بعدك ولم أتمنَّ يوما فراقك
ولكن القدر حكم علينا بذلك يا أعز الناس …

القلب في فرح  يا من كنت تجعل  الله  رحمك 
دائم ...

غريبة هي األيام دون من نحب .. قاسية تارة، 
راحة  وال  فيها  أمان  ال  أخرى،  تارة  ومخيفة 
وال سعادة دون  االحبة الذين كانوا يشاركوننا 
من  على  الله  رحمة  دائماً،  ويسعدونا  الحياة 
واراه الثرى ولم يغب ثانية عن قلبي قط رغم 

بعد المسافات
  لم أكن أعرف يوما أنني سارثيك  

 ولكن القدر اختار أن يؤلمني بك، وأن اعيش 
الحنين واأللم، وأن تتالشى دموع العين قسرا

تفاصيلها  نعيش  حكاية  أجمل  نسجل  معا  كنا 
الموت  يكن  لم  أفضل.  بغد  ونحلـم  وطقوسها 

في ذاكرتنا ابدا ثـم تنتهي الحكاية بمأساة 
.... ماساة رحيلك ..

 أجبرتني دموعي أن أكتب، أجبرتني همومي 
ويجبرني  أفكر،  أن  قلبي  ويجبرني  أبكي،  أن 
أنزف،  أن  التّألم  ويجبرني  أتألم،  أن  التّفكير 
الموت  النّزف أن أموت، ويجبرني  ويجبرني 
أبكي؟  لمن  نفسي  اسأل  ولكن  أتحّسر،  أن 

وكيف أبكي؟
ابكيك يا محمد

وتتكاثر األسئلة واإلجابات حائرة تكثر اآلهات 
وتزداد التنهيدات ولكن لمن يا ترى؟ 

دموعي  تذرف  آالمي  تزداد  عبراتي  تختنق   
تنوح مواجعي ولكن الموت كان قاسيا

هو  هكذا   .. القبول  وموت  العطاء  حياة  بين 
محمد يقبل كل شيء بفرح وابتسامه

مات ضاحكا مودعا الحياة فرحا هناك
لها  يكون  وال  الكلمات  وتتوقف  بسالم  ارقد 

معنى ابدا
وداعا

ورئيس 	  مؤسس  وصحفي  تشكيلي  فنان 
تحرير جريدة )المغترب( الكندي

24August, 26, 2021 )سبتمبر )أيلول Issue  234 العدد



أ.د. سـيـّار الجميل	 

بة األفغـانية في العـراق؟ هـل تتكـرّر التجـر

مع  فجأة،  أفغانستان  من  أميركا  انسحاب  أثار 
هروب الحكومة التي نّصبتها هناك، ردود فعل 
تايمز،  نيويورك  صحيفة  تغاِل  ولم  جداً.  قّوية 
عندما كتبت: "ربما ال أحد ُصدم من الكارثة في 
قلقون  إنهم  العراق.  شعب  من  أكثر  أفغانستان 
أكثر من أي شخص آخر، من أن بلدهم قد يواجه 
مصيراً مشابهاً". ولكن بقدر ما انزعج بعضهم 
بها!  آخرون  رحب  األميركية،  الخطوة  من 
إلى  األميركي  االنسحاب  يتحّول  أن  قبل  وحتى 
حركة  واستيالء  األفغانية،  للدولة  كامل  انهيار 
عراقيون  كان  السلطة،  على  الكامل  طالبان 
عديدون قانطون يعبّرون، خفية، وبأسلوب غير 
االنسحاب  جرى  إذا  للغاية  قلقهم  عن  مباشر، 
الواليات  ستنهي  وهل  العراق.  من  األميركي 
المتحدة وجودها البالغ 2500 جندي في العراق 
إلى  هذا  فسيؤدي  كذلك،  األمر  كان  إذا  أيضاً؟ 
أو  السلطة،  على  اإليرانية  المليشيات  استيالء 
عودة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، أو حرب 

أهلية محتملة تشعلها إيران؟ 

أثارت المشاهد اليائسة في مطار كابول أخيراً 
بالنظام  المتمتّعين  العراقيين  بين  القلق  مشاعر 
الحاكم، إذ ذّكرهم باالنهيار أمام سطوة "داعش" 
عام  انسحبت  قد  أميركا  وكانت  الموصل.  في 
إلى  العودة  إلى  "اضطّرت"  لكنها   ،2011
بغداد  على  "داعش"  زحف  لوقف  العراق، 
اليوم  العراقيون  ويخشى  العراق.  أنحاء  وباقي 
بشأن  إيران  ضغوط  وسط  نفسه  المصير  من 
االنسحاب األميركي الكامل من العراق، كالذي 
الحكومة  على  تضغط  إذ   ،2011 في  حدث 
األميركية،  القوات  مغادرة  لتطلب  العراقية، 

ليخلو الجو لها للهيمنة الكاملة.

يخشى كثيرون أيضاً أن تجد قضية االنسحاب 
باباً  وعمالؤها  إيران  تحفزها  التي  بغداد  من 

مفتوحاً في واشنطن

العراق  بين  الشبه  أوجه  سرد  السهل  من 
فلكّل منهما حكومة منقسمة تعطي  وأفغانستان، 
قوات  المحسوبية على حوكمة  لسياسة  األولوية 
األخرى.  الحكومية  والخدمات  المختّصة  األمن 
وإّن الحكومتين تتنافسان على من هو أكثر فساداً. 

للوقوف  مستعد  غير  كلتيهما  في  الجيش  وإّن 
سيادة  تهدّد  التي  الجامحة  المليشيات  وجه  في 
باستقرارهم،  وتعبث  بالناس  وتبطش  البلدين، 
وإن األمر ال يتعلّق بالقدرة، بل باإلرادة السياسية 
المعرفة.  حق  األميركان  يعرفها  التي  المزيفة، 
وأفغانستان  العراق  في  الحكومتين  من  فكّل 
كل  لكن  المضادّة،  المليشيات  تحالف  من  يشكو 
واحدة منهما تعمل في واد آخر، فال قُضي على 
المليشيات اإليرانية في العراق، وال قُضي على 
المليشيات المضادّة في أفغانستان، وفي الصدارة 
"طالبان"! وإّن أميركا تدرك أّن الخيوط بأيديها، 
ولكنها سّخرتهما كي يلعبا كّل في ملعبه مباراة 
أن  في  العراقيون  يشّك  بينما  إيران،  مع  طويلة 

أميركا ستكون نزيهة في التعامل معهم.

يخشى كثيرون أيضاً أن تجد قضية االنسحاب 
باباً  وعمالؤها  إيران  تحفزها  التي  بغداد  من 
أن  أقلّها  ليس  ألسباٍب  واشنطن،  في  مفتوحاً 
عام  في  العراق  من  انسحب  الذي  الفريق 
وهنا  اليوم.  األبيض  البيت  إلى  عاد   2011
الرئيس  إدارة  أن  من  بالقلق  العراقيون  يشعر 
بقيادة  عراقية  حكومة  مع  تتعايش  قد  بايدن 
المصالح  على  الهجمات  أوقفوا  إذا  المليشيات، 
تداعيات  العراقيين  أغلب  ويخشى  األميركية! 
القتالية  القوات  لسحب  لإلدارة  النهائي  الموعد 
األميركية من العراق بحلول نهاية عام 2021. 
والتعب  المتغيرة  واشنطن  أولويات  أّن  ومؤّكد 
من العراق ليسا مجّرد موقف ديمقراطي. كانت 
السفارة  بإغالق  هدّدت  التي  هي  ترامب  إدارة 
األميركية في بغداد بعد زيادة هجمات المليشيات 
الدبلوماسيين  والموظفين  العسكريين  على 
السياسية  التقلبات  أّن  عن  فضالً  األميركيين. 
أصدقاءها  تربك  واشنطن  في  الحادّة  والسياسية 
الذين بدأ عديدون منهم  العراق،  وشركاءها في 
نفوذ  لمواجهة  الرعاة  من  بدائل  عن  يبحثون 

طهران وطغيان مليشياتها القذرة!

طريق  في  العراق  يسير  أن  المحتمل  من 
أفغانستان، ما لم تضبط العالقة بينه والواليات 

المتحدة

في  يؤّكدوا،  أن  العراقيين  على  إّن  أقول،  هنا 
سيحدث  ما  مخاطر  منهم،  واضحة  رسائل 
إيران  رعاية  في  أصبح  وقد  العراق،  في 
ومليشياتها. ولكن من طرف آخر، وعلى الرغم 
والتخيلية،  الحقيقية  البلدين،  بين  التشابهات  من 
دعم  هناك  إذ  أفغانستان،  عن  العراق  يختلف 
في  المسار  لمواصلة  األميركيين  الحزبين  من 
العراق، وعدم تجاهل التهديد الذي تشكله أجندة 

هيمنتها  أجل  من  العراق،  في  التوسعية  إيران 
على سورية ولبنان والمنطقة. وبغّض النظر عن 
المصالح األميركية، لدى العراق فرصة أفضل 
لكبح حكم المليشيات، بالنظر إلى الترياق المحلي 
للنفوذ اإليراني وحركة االحتجاج الشعبية، لكن 
المزاج الشيعي الجمعي في العراق يخشي فقدان 
أيديهم، وهو  الحكم من  الدينية وخروج  السلطة 
هاجٌس خاٍل من الوطنية تماماً. وهنا، يفّكر كل 
من الكرد والعرب السُّنة باالنفصال، إن وصلت 
نجاح  أن  عن  فضالً  السلطة،  إلى  المليشيات 
يعتمد على وجود  المهمة األميركية في سورية 

أميركي في العراق.
أن  المحتمل  من  كله،  ذلك  من  الرغم  على 
لم  ما  أفغانستان،  طريق  في  العراق  يسير 
ومن  المتحدة.  والواليات  بينه  العالقة  تضبط 
ومساندتها  ونزيهة  وطنية  عراقية  سلطة  خالل 
إيران  ونفوذ  اإليرانية،  المليشيات  إنهاء  في 
على  هجماتها  ستواصل  والمليشيات  ووكالئها 
الوجود األميركي، مع العلم أن الواليات المتحدة 
مستقبل  أجل  ومن  والردع.  الصبر  إلى  تفتقر 

أن  ينبغي  بلدهم،  تقسيم  ومنع  للعراقيين،  موّحد 
فالعراق  العراقية،  األميركية  العالقة  تستمر 
في  وقدرة  أكثر خبرة  إلى طبقة سياسية  بحاجة 
في  األميركي  الوجود  يكون  أن  ويجب  الحكم. 
المشورة  بتقديم  وينحصر  مسيّس.  غير  العراق 
ليكون  العراق  عن  التخلي  دون  من  والمساعدة 
العراقي  فالشعب  مفضوح،  بشكل  إيرانياً  إقليماً 
بحاجة إلى الشعور بفوائد العالقة مع أميركا في 
مجاالٍت مثل التجارة والرعاية الصحية والتعليم 

واالستثمارات والتسليح، إلخ.

عن  بعيداً  تتحّول  المتحدة  الواليات  أولويات 
على  العبء  ويقع  الكبير،  األوسط  الشرق 

العراقيين الوطنيين لتحّمل المسؤولية

حالة  تعيد  بأن  واشنطن  العراقيون  يطالب 
سرد  السهل  فمن  وإيران،  بالدهم  بين  التوازن 
أن  السخرية  من  ولكن  الصعبة.  المتوازيات 
تشعل النار، وتخرج لتتفّرج من خارج الحلبة. ال 
يمكن أميركا أن تحتل أفغانستان 2002 والعراق 
تتركهما  ثم  الفوضى،  فيهما  وتزرع   ،2003
للمجهول، ثم تترك البلدين يواجهان مصيراً صعباً 
الواليات  أولويات  اكتراث.  دون  من  تفلت  وأن 
المتحدة تتحّول بالفعل بعيداً عن الشرق األوسط 
الكبير، ويقع العبء، أوالً وقبل كل شيء، على 
العراقيين الوطنيين لتحّمل المسؤولية واالستثمار 
في عالقٍة قويٍة مع الواليات المتحدة. وسيُرسي 
المستشارون العسكريون )2500 مستشار( تلك 
إلى  وسيشيرون  العراقية،  األميركية  العالقات 
األطلسي  شمال  وحلف  الدولي  الدعم  استمرار 

للعراق. ولكن يجب أال تكون العالقة بأكملها.

من  العراقيون  يتّخوف  قد  أفغانستان،  بعد 
أن  خصوصاً  بهم،  سيلحق  الذي  المصير 
المجتمع متأزم جداً بسبب انعدام تجانسه وضعف 
انسجامه مع قناعة شعبية راسخة بأن األميركان 
إليران  العراق  سلّموا  عندما  بالعراقيين،  نّكلوا 
وتعاقب  إليران،  التبعية  رّسخ  ما  ووكالئها، 
ونزاهتها  قدراتها  لها  ليست  هزيلة  حكومات 
أميركا  خروج  تجربة  فإن  أخيراً،  ووطنيتها 
يثير  بشكٍل  العراقيين  أثارت  قد  أفغانستان  من 
العراقي  الفساد  معالجة  أميركا  وعلى  اللغط. 
الوطني،  لألمن  حقيقياً  تحدياً  باعتباره  المنتشر 
وإعادة النظر في العملية السياسية والدستورية، 
واالعتماد على نخبة ذكية تقود البالد نحو الوحدة 

والتغيير.

عراقي   	  وكاتب  جامعي  واستاذ  اكاديمي 
)مسيساغا – كندا( 

 )العربي الجديد( اللندنية	 

كاريكاتير الفنان فهد البحادي عن )العربي الجديد( لندن
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بيروت )أ ف ب(	 

مساء  ممتع  وقت  قضاء  الى  تسعى  آيال  تكن  لم 
حين قصدت أحد مقاهي العاصمة اللبنانية بيروت 
يحتوي على مكيف هواء  الى مكان  بقدر حاجتها 
بعض  لتوفير  وذلك  الصيف،  حرارة  اشتداد  مع 

الراحة ألطفالها الذين كانوا الى جانبها.
حلول  الى  الناس  دفعت  لبنان  في  الطاقة  أزمة 
غير مألوفة في إطار بحثهم اليائس عن المتطلبات 
الكهرباء  الى  النقي  الهواء  من  للحياة،  االساسية 

ووقود السيارات وحتى مجرد ثالجة عاملة.
وقالت آيال األم الثالثينية "منذ يومين لم نحصل 
على دقيقة كهرباء واحدة في المنزل. األوالد لم يعد 

باستطاعتهم النوم".
وأضافت لوكالة فرانس برس وابنها البالغ خمس 
األريكة  مستلقية على  وابنتها  في حضنها  سنوات 
"هنا يمكن ألوالدي أن يكسبوا بعض الراحة لبضع 

ساعات في مساحة مكيفة".
التيار الكهربائي لمدد تتجاوز 22 ساعة  انقطاع 
يوميا بات التقليد الجديد في بلد مفلس تفتقر أسواقه 
الى كل شيء تقريبا من الوقود الى الدواء فالخبز 

وكافة المواد االساسية.
سكان لبنان بدأ صبرهم ينفد وكذلك قدرتهم على 
الصمود مع انهيار اقتصادي بال قعر نقل البالد الى 

حالة معاكسة لما كانت عليه بالمطلق.
وأشارت آيال الى أن "ما نمر به يفوق الخيال. لم 
يتبق لدينا أي شيء، نحن محرومون من كل شيء، 

حتى النوم".

وأردفت "هذا هو الجحيم على االرض".
عودة  من  أحمد  يئس  الحالقة  محالت  أحد  في 
التيار الكهربائي، فما كان منه اال ان استخدم ضوء 

هاتفه الخليوي ليشذب لحية أحد الزبائن.
بسبب  منه  يتصبب  والعرق  برس  لفرانس  وقال 

الحر "نعمل في ظروف بائسة للغاية".
صالونات  اصحاب  اختار  أخرى  أماكن  في 
التزيين أن يضعوا كراسي الحالقة على األرصفة 

الستغالل الضوء الطبيعي وسط انعدام الكهرباء.

- "اذالل"
الوطنية،  بالعملة  أطاح  االقتصادي  االنهيار 
الدوالر  أمام  قيمتها  من  الكثير  الليرة  فقدت  اذ 
بأربعة من كل خمسة اشخاص  دفع  ما  األميركي 

تحت خط الفقر.
لكن وتيرة االنهيار البطيئة تسارعت هذا الشهر 
سالمة  رياض  المركزي  البنك  حاكم  إعالن  بعد 

عدم القدرة على االستمرار في دعم المحروقات.
وخفض  الهلع  ساد  اإلعالن  هذا  أعقاب  وفي 
توزيعها  يتم  التي  الكميات  المحروقات  موزعو 
لتصطف ارتال من السيارات أمام محطات الوقود 
بانتظار أن يتمكن اصحابها من تعبئة خزاناتها قبل 

تحديد السعر الجديد لصفيحة البنزين.
أمام  ليال  لسياراتهم  السائقين  بعض  ترك  وأدى 
المحطات خوفا من خسارة دورهم في اليوم التالي 

الى إغالق شوارع العاصمة المعتمة.
معظم إشارات المرور أطفأت انوارها قبل أشهر، 
قصير،  وقت  بعد  االنارة  مصابيح  بها  ولحقت 
وكذلك الفتات المحالت ما تسبب بشعور بالمرارة 

لدى سكان المدينة.
لكن في الصباح عندما يعود أصحاب السيارات 
الوقود،  محطات  أمام  االنتظار  جولة  لمتابعة 
الغضب  من  مزيج  الى  يتحول  العام  الشعور  فان 

المتفجر واليأس الصامت.
ابو كريم سائق تاكسي قال لفرانس برس "سيارتي 
متوقفة في طابور أمام المحطة منذ يومين، لكني لم 

اتمكن من الحصول على الوقود".
من  أكثر  ومهين  مذل  شيء  هناك  "هل  وسأل 
لكيلومترات  يمتد  السيارات  طابور  فيما  هذا؟"، 

خلفه.
بالفساد  المتهمين  البلد  ابو كريم زعماء  ووصف 
قائال  مختلفة،  فقاعة  في  يعيشون  بأنهم  واالهمال 
"ال ينقصهم شيء، ال كهرباء وال وقود ويعيشون 

منفصلين تماما عن الواقع".
- "جوع"

الى  الموظفون  اضطر  األخيرة،  األسابيع  في 
بسبب  العمل  أماكن  في  النوم  أو  منازلهم  مالزمة 
صعوبة التنقل وغياب اي خيارات أخرى في ظل 

الشح المستمر للوقود.
من  الكثير  ايضا  أجبر  والوقود  الكهرباء  نقص 
لتعذر  أبوابها  إغالق  على  والمطاعم  المقاهي 

االستمرار في خدمة زبائنها.
اليها غالبا  فيتردد  مفتوحة  تزال  التي ال  تلك  أما 
على  والحصول  هواتفهم  شحن  يريدون  أشخاص 

قسط من الراحة في أماكن تشغل مكيفات التبريد.
مخبز شهير له ثمانية فروع في جميع أنحاء لبنان 
ساعات  وخفض  منها  ثالثة  إغالق  الى  أضطر 

العمل حتى يتمكن من البقاء.

وادى لجوء أصحاب األعمال الى السوق السوداء 
للحصول على الوقود الالزم البقاء الثالجات عاملة 

طوال الليل الى رفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.
لفرانس  زوين  ايلي  المخبز  في  المسؤول  وقال 
المازوت  صفيحة  شراء  الى  "اضطررنا  برس 
الف  ب500  السوداء  السوق  من  ليترا  عشرين 
ليرة لبنانية )333 دوالرا بالسعر الرسمي( لتشغيل 

المولد".

وأشار الى أن هذا يزيد خمسة أضعاف عما كان 
يدفعه الشهر الماضي.

المال  أحمد  اضطر  قليلة  كيلومترات  بعد  وعلى 
الى االعتماد على جهاز  يدير حانة صغيرة  الذي 
القهوة  آلة صنع  لتشغيل  "يو بي اس" وبطاريات 
الكحول  زجاجات  لتخزين  صغيرة  وثالجات 

وأكياس الثلج.

أو  اإلنارة  بتشغيل  له  يسمح  ال  الجهاز  هذا  لكن 
حتى االستعانة بمروحة صغيرة في الحر الشديد.

يفضلون  زبائنه  إن  برس  لفرانس  المال  وقال 
السهر وتناول الشراب في الظالم على ان يكونوا 

محتجزين في منازلهم بدون كهرباء أو تبريد.
وأضاف "ال خيار لدي، ال يمكنني إغالق الحانة 

)...( إذا لم أعمل سأجوع".
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"الجحيم على األرض": لبنان بلد غير قابل للعيش مع تفاقم األزمة االقتصادية

بيروت- بغداد – قريش:	 

في كشف جديد،
أبيب تحافظ على صالتها مع  تل  أن  الخارجية االسرائيلية  دبلوماسي سابق بوزارة  أكد مسؤول 
اغلبية الدول العربية، بما في ذلك الدول التي تصنَّف “معادية” لها مثل العراق، بحسب تصريحه 

لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وقال حاييم ريغييف المسؤول السابق عن قسم الشرق األوسط بوزارة الخارجية: “ظلّت وزارة 

الخارجية اإلسرائيلية على اتصال بجميع الدول العربية تقريباً طوال العشرين عاماً الماضية”.
وأشار إلى أن هذا التواصل السري ال يتضمن بعض الدول مثل لبنان وسوريا واليمن لكنه يمتد 

حتى بغداد.
وسبق ان قام سياسيون اغلبهم من االحزاب الشيعية ومعهم من السنة والكرد بزيارات سرية الى 
تل ابيب، قبل احتالل امريكا للعراق ٢٠٠٣ وبعد ذلك . ويسود االعتقاد ان تعهدات سرية يقطعها 

جميع زعماء الشيعة العراقيين في عدم اظهار العداء السرائيل كتذكرة الوصول للحكم في بغداد.
وتحدث سياسيون في مجالس خاصة الحزابهم في بغداد عن ان التزكية المطلوبة للوصول لكرسي 
الحكم كانت من اسرائيل ويثني عليها االمريكان . وذكر عضو منشق في حزب الدعوة ان نوري 
المالكي اسرع رئيس حكومة عراقية نال رضا تل ابيب في المداوالت التي جرت مع الحاكم االمريكي 

بول بريمر لتعيينه عبر ما سمي انتخابات مدروسة ومجيرة لحساب تشكيالت تحظى بالموافقة .
ونقلت الصحيفة اإلسرائيلية عن السفير العراقي في واشنطن فريد ياسين قوله عام 2019: “توجد 

أسباب موضوعية جداً قد تدعو لوجود عالقات بين العراق وإسرائيل”.

وذكر بعض تلك “األسباب الموضوعية” من وجهة نظره، موضحاً أنها “ليست كافية ألن يكون 
التواصل بين إسرائيل والعراق علنياً”، لكنه لم ينِف وجوده بشكل سري.

البعثة اإلسرائيلية لدى االتحاد األوروبي  س  الذي يعتزم ترؤُّ إلى أن ريغييف  وأشارت الصحيفة 
لعب دوراً رئيسياً في “وضع أسس اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع اإلمارات والبحرين 

والسودان والمغرب” العام الماضي.
وقال ريغييف: “اآلن مع اتفاقيات التطبيع الجديدة إضافة إلى الموجودة مسبقاً مع مصر واألردن 

يعيش أكثر من نصف سكان العالم العربي في دول تربطها عالقات رسمية معلنة بإسرائيل”.
واعتبر أن إقبال الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل بسبب “أننا الجسر إلى الواليات المتحدة”، 

على حد وصفه.

وحول المسجد األقصى قال ريغييف إنه يُعتبر “مصدر التوتر الكبير )بالنسبة إلى إسرائيل( وقضية 
حساسة للغاية”.

ولفت إلى أن حرب الـ11 يوماً مع غزة وأحداث القدس األخيرة كادت أن تخلخل اتفاقيات التطبيع 
السابقة، لكن “األمور سرعان ما عادت إلى مسارها الصحيح”.

وأكد أن إسرائيل لديها مخطط من أربع محاور لتوسيع اتفاقيات التطبيع مع دول جديدة وتعميق 
اتفاقيات  في  ُوجدت  التي  الفجوات”  لـ”تجنب  ذلك  تسعى خالل  أنها  إلى  مشيراً  القائمة،  العالقات 

التطبيع مع مصر واألردن.

المصدر : جريدة )قريش( لندن 	 

مسؤول اسرائيلي سابق: لدينا اتصاالت مع العراق
منذ سنـوات وهذه شهـادة سفيـرهم في واشنـطن
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البصرة - خاص	 

عدد  في  لنزالء  وفاة  حوادث  تكرار  مع 
في  أو  التعذيب  جراء  العراقية،  السجون  من 
منظمات  تقارير  تشير  كما  غامضة  ظروف 
حقوقية محلية ودولية، بات هذا الملف محور 

انتقادات واسعة أمميا وعراقيا.

أسرة  أعلنت  المسجلة  الحاالت  آخر  وفي 
المواطن المعتقل، محمد الدبي، مقتله قائال إن 
السبب وراء ذلك هو التعذيب وسوء المعاملة 

في سجون مديرية مكافحة جرائم البصرة.
أقصى  البصرة  محافظة  سجون  وكانت 
أخريين  وفاة  حالتي  قد سجلت  البالد،  جنوبي 

في اآلونة األخيرة.

ظروف تحمي التعذيب

وفي هذا اإلطار أصدرت بعثة األمم المتحدة 
السامية  والمفوضية  )يونامي(  العراق  في 
لحقوق اإلنسان، تقريرا مفصال يسلط الضوء 
السجناء  أوضاع  التعذيب وسوء  على ظاهرة 

في العراق.

أماكن  في  التعذيب  لمنع  التقرير  ويسعى 
إقليم  ذلك  في  بما  العراق،  في  االحتجاز 
الخطر  عوامل  تحديد  خالل  من  كردستان، 

والحد منها والقضاء على األسباب المحتملة.

لألمم  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  وقالت 
المتحدة في العراق جينين هينيس- بالسخارت: 
"ال توجد ظروف، مهما كانت استثنائية، تبرر 
من  اإلفالت  أشكال  من  شكل  أي  أو  التعذيب 

العقاب".

يوليو   1 بين  الواقعة  الفترة  التقرير  ويغطي 
ويستند   ،2021 أبريل   30 ولغاية   2019
محرومين  شخصا   235 مع  مقابالت  إلى 
جميع  نصف  من  أكثر  وقدم  حريتهم،  من 
المتحدة  األمم  بعثة  قابلتهم  الذين  المحتجزين 
روايات موثوقة وذات مصداقية عن التعذيب، 

التي وثقتها  يتفق مع األنماط واالتجاهات  بما 
في الماضي منظمات حقوقية.

القانونية  الشروط  معظم  أن  النتائج  وتظهر 
تمنع  أن  يمكن  التي  اإلجرائية،  والضمانات 
التعذيب لم يتم احترامها بشكل روتيني، وهذا 
قانونية  رقابة  وجود  عدم  بشأن  القلق  يثير 
فعالة لمعالجة واقع غرف االستجواب وأماكن 

االحتجاز، مما يديم دورة اإلذاعن واإلنكار.
 آليات المتابعة غير فعّالة

إمكانية  عدم  انتشار  إلى  التقرير  ويشير 
غير  الطبي  والفحص  الدفاع،  على  الحصول 
باألجهزة  يتعلق  فيما  الشفافية  الكافي، وغياب 
رسمية  بصالحيات  تتمتع  التي  األمنية 
إلى  تهدف  التي  واالستجوابات  لالحتجاز، 
أن  من  القلق  جانب  إلى  االعترافات،  انتزاع 
تبدو  التعذيب  القائمة لمعالجة شكاوى  اآلليات 

غير فعّالة.

وقالت رئيسة مكتب حقوق اإلنسان في بعثة 
بيل:  دانييل  العراق  لمساعدة  المتحدة  األمم 

"سن إطار قانوني فعال يجرم التعذيب وإنفاذ 
على  والتحقيق،  للوقاية  مستقلة  وطنية  آليات 
النحو المنصوص عليه في خطة العمل الوطنية 
في  القادمة  الخمس  للسنوات  اإلنسان  لحقوق 
العراق، من شأنه أن يساعد في معالجة النقص 

المستمر في محاسبة مرتكبي التعذيب".

القانونية  لاللتزامات  "االمتثال  وأضافت: 
انصاف  سبل  وتوفير  اإلجرائية،  والضمانات 
فعالة لضحايا التعذيب، سيعزز التغيير ويبني 

الثقة في النظام القانوني العراقي".

في  اإلنسان  لحقوق  العليا  المفوضية  وكانت 
يومين  قبل  جانبها  من  أصدرت  قد  العراق، 
للسجون  المزري  الواقع  بيانا احتجاجيا، على 

العراقية.

وأشارت المفوضية إلى ما أسمته الممارسات 
داخل  المعتقلين  بحق  والتعذيب  إنسانية  الال 
االنتهاكات  تلك  وقف  إلى  داعية  السجون، 
ومراعاة قواعد حقوق اإلنسان في التعاطي مع 

المعتقلين.

الحل في قانون العفو

حيدر  يقول  األممي،  التقرير  على  وتعليقا 
المال القيادي في تحالف "تقدم" السياسي، في 
حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"بكل 
اإلنسان  لحقوق  واسعة  انتهاكات  هناك  تأكيد 

داخل السجون العراقية".
توفر  عدم  تشمل  االنتهاكات  أن"  وأضاف 
اتفاقية  فوفق  اإلصالح،  مفهوم  مستلزمات 
تأهيل  إلعادة  هي  االصالح  دور  فإن  جنيف 
مخالفات حتى  أو  أو جنح  ارتكبوا جرائم  من 
األمر  المجتمع،  في  ايجابية  كعناصر  يعودوا 
حاليا،  العراق  سجون  في  األسف  مع  الغائب 
ولذلك نرى على مستوى اإلجراءات التحقيقية 
وحتى  الحقوقية،  المعايير  وغياب  االنتهاكات 
بعد صدور األحكام ال تتوفر استحقاقات الئحة 

حقوق اإلنسان بالنسبة للسجناء".
الحرب  ظروف  "بسبب   : المال  ويضيف 
المعتقلين  من  الكثير  فإن  مثال،  داعش  على 
أعتقد  المرحلة،  تلك  خلفية  على  والمحكومين 
منهم  المئة  في   90 أن  مبالغة  ودون  جازما 
أبرياء وليسوا مذنبين، إذا ما توفرت ظروف 

موضوعية للتحقيق معهم".

بتعديل  إال  معالجته  يمكن  ال  "وهذا  ويتابع: 
العفو، حيث هناك مفهوم خاطئ عندنا  قانون 
طبيعة  حول  العراقي  السياسي  الوسط  في 
قانون العفو، وهو أنه خاص لألبرياء في حين 
بحاجة  هو  وإنما  لعفو،  يحتاج  ال  البريء  أن 
الفقه  وفق  فالعفو  قانون،  وفق  ينظم  العتذار 
القانوني يكون بداهة عن المدانين والمتهمين".
في  اإلنسان  حقوق  لجنة  في  عضو  ويشير 
مجلس النواب العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، 
إلى  نيوز عربية"  لموقع "سكاي  في تصريح 
اللجنة طرح الدعوة الستجواب وزير  اعتزام 
الداخلية العراقي، حول هذه القضية تحت قبة 
مع  بقوة  نفسها  تفرض  باتت  والتي  البرلمان، 
توالي األنباء عن حاالت التعذيب ووفاة سجناء 

داخل المعتقالت العراقية.

المصدر : سكاي نيوز عربية	 

التعذيب في السجون العراقية يتفاقم.. 

)Getty /تعذيب شديد حتى الموت )جون مور
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في كـل زمـان حسـين ويـزيد
كـلمة صـادمة للــوردي ألقـاهـا قبـل 80 عـامـًا

بحثت كثيراً عن الكلمة، التي ألقاها الدكتور 
الذي  العاشورائي  الحفل  في  الوردي  علي 
نظمه السيد هبة الدين الشهرستاني في الصحن 
نمّجد  )لماذا  بعنوان  كانت  والتي  الكاظمي، 
كتابي  إلى  ضمها  بغية  الحسين؟(،  ذكرى 
)من وحي الثمانين( استكماالً للفائدة ولكني لم 
أعثر عليها، وطبع الكتاب على الرغم من أن 
هذه الكلمة كانت ستبين لنا كيف كان الوردي 
يفكر قبل احتكاكه بالحضارة الغربية، وعندما 
أعددت والناقد الراحل حسين سرمك مسلسالً 
الوردي  حياة  عن  حلقة  بثالثين  تلفزيونياً 
اضطررنا أن نكتب نصاً من عندنا يقترب من 
بأكثر  الكتاب  الكلمة، وبعد صدور  أفكار هذه 
اإلنترنيت،  مواقع  أحد  من سنة وجدت، على 
إنه  ويقول  كتابي  إلى  يشير  األشخاص  أحد 

يحتفظ بهذه الكلمة وأرسلها إلّي فعالً.

الحسين ويزيد	 

المهم أن الوردي كان في هذه الكلمة مثله في 
كتبه، التي صدرت فيما بعد عودته من أميركا 
االجتماع  قسم  في  األستاذ  موقع  واحتالله 
بجامعة بغداد وإثارته الضجة تلو الضجة، كما 
هو معروف، إذ بدأ هذه الكلمة، بمعان وأفكار 
“لكم  فقال:  الزمن،  ذلك  إلى  بالنسبة  صادمة 
عام  كل  نحتفل  )لماذا  السادة:  أيها  تسالوا  أن 
بذكرى الحسين؟( إن هذا سؤال يردده كثير من 
الناس في هذا العصر.. فلقد مضى ذلك الزمن 
من  فيه  االجتماعية  التقاليد  نتوارث  كنا  الذي 
غير أن نسأل عنها أو نشك فيها. قالوا: “ذهب 
الماضي  غياهب  في  يزيد،  وذهب  الحسين 
الذي ال يعود، فما جدوى التحدث عنهما إذن؟ 
في حل  نكرس جهودنا  أن  األجدى  من  أليس 
هذا  في  علينا  تعرقل  التي  الراهنة  مشاكلنا 
إن  السادة..  أيها  أجل  النهوض؟  سبيل  الزمن 
هذه كلمة حق ال ريب فيها. فلقد ذهب الحسين 
وذهب يزيد ولكننا، مع ذلك، نجد في كل زمن 

حسيناً ويزيداً يتنازعان الحياة!”.
توضيح  في  بدأ  ما  سرعان  الوردي  ولكن 
مقصده من العبارة الصادمة التي قالها فأردف: 
“فإذا نحن أهملنا التفريق بين حسين ويزيد في 
التاريخ جاز لنا أن نهمل التفريق بينهما في أي 
زمان، وبهذا قد يلتبس علينا وجه الحق وتشتبك 
حدود الظلم والعدل معا بحيث ال نستطيع لها 
فصالً وال تمييزاً.. سر أينما شئت في شؤون 
هذه الحياة فلسوف ترى أمامك صوراً من ذلك 

الصراع الخالد تتكرر هنا وهناك كل يوم”.
أحد  إلى  الوردي  يدلف  المقدمة  هذه  ومن 
معالجتها  في  حياته  قضى  التي  المواضيع 
وبحثها وهو موضوع )الظلم االجتماعي(، كما 
استقر على تسميته، بعدئذ، فيقول: “وقد يبغتك 
منظر  رسلك،  على  الناس  بين  سائر  وأنت 
غشوم  قوي  أحدهما  يتخاصمان:  شخصين 
واآلخر ضعيف يلتوي دفاعا عن حقه وإذا بك 
تقف حائرا ال تدري أي جانب تأخذ وقد تذهب 

في سبيلك مطمئنا كأن األمر ال يعنيك”.

الضمير االجتماعي	 

الحفل  ذلك  في  الحاضرين  بالناس  ثم صرخ 
الكبير وفيهم علية القوم واألعيان والمسؤولين 
ما  إن  الناس،  أيها  “أال  الناس:  مصائر  عن 
مجتمع  في  يعيش  الذي  اإلنسان  بين  يميز 
والحيوان الذي يعيش في غابة هو هذا الضمير 
االجتماعي الذي يخالج نفوس الناس فيردعهم 
عن أن يكونوا بهائم يخافون الظالم ويظلمون 
الوديع.. فإذا لم يهذب هذا الضمير في نفوس 
رفع  في  ذلك،  عند  أمل،  من  فليس  األفراد 
مستوى المجتمع اإلنساني وفي إصالحه وفي 
إسعاده، فإنك إذا سمحت للظالم بأن يظلم الناس 
ثم ابتسمت له واختلقت له المعاذير، كنت بذلك 
اعتدى  إذا  فهو  البالء!،  نفسك  على  جلبت  قد 
اليوم على غيرك فسيعتدي غداً عليك وسيلقى 

وتأييداً على ديدنهم القديم..  من الناس ابتساماً 
من  لعمري  كبرى وهي  اجتماعية  حقيقة  هذه 

الحقائق المعترف بها في هذا العصر”.

يقابله  الوردي  لدى  االجتماعي  والضمير 
يحاولون  الذين  الغربيين  لدى  العام(  )الرأي 
به  ليقمعوا  وإنمائه  توجيهه  الوسائل  بشتى 
نزوات الظلمة واألنانيين، وهو يعدّ أن أساس 
مشاكلنا في مجتمعنا الحاضر هو ما نرى من 
أفراد  لدى  االجتماعي  الضمير  في  ضعف 
المجتمع، فهو يقول: “فقد أصبحنا مع األسف 
بالمصلحة  يتصل  ما  جميع  في  أباليين  ال 
والخائنين  والمجرمين  الغاشمين  نرى  العامة: 
يسرحون بيننا ويمرحون، هذا ونحن نعلم أنهم 
نكابده  الذي  االجتماعي  االنهيار  أسباب  من 
اليوم ولكننا رغم ذلك ننحني لهم احتراما ونهش 
في وجوههم ونصوغ لهم عبارات الثناء! أما 
الصالح من الناس.. فإننا ال نعرف أحيانا أين 
هو من هذه الدنيا وكثيراً ما نعتبره مجنوناً أو 
سخيفاً ألنه، على زعمنا، ال يجاري الزمن في 

أمر اكتناز األموال أو بناء القصور”.

تبرئة الطاغية	 

الوعظ  من  هنا،  كلمته،  الوردي  حّول 
الناس سماعه في مثل هذه  الذي اعتاد  الديني 
المناسبات إلى وعظ اجتماعي فأشار بأصبعه 
الناس،  بين  موجودة  اجتماعية  أمراض  إلى 
ولكنه كمصلح لقي من الناس ما لقي حتى أنه 

تعرض للقتل.

وأورد الوردي في كلمته قول علماء النفس: 
“إن في كّل نفس غريزة في حب الشهرة وكل 
إنسان يودّ من صميم قلبه أن يكون محترماً بين 

الناس مهيباً”.
إذا  الطاغية  تبرئة  القول في  إلى هذا  واستند 
اقترف  إذا  المترف  أو  الناس  بحقوق  استهتر 
المنكر أو المحتكر إذا اغتصب األموال ليلقي 

معتبراً  أنفسهم،  الناس  على  ذلك  في  بالالئمة 
المترف ويهابون  داموا هم يحترمون  أنهم ما 
نزيهاً  الظالم ثم يحتقرون كّل من كان فاضالً 
أفراد  أغلب  اندفع  إذا  ذلك،  بعد  غرو،  فال 
المال  ونحو  منه  ينهلون  الظلم  نحو  المجتمع 

يغصبونه في كل سبيل!
الحقيقة  هذه  أن  الوردي  العالمة  وعدّ 
االجتماعية قديمة قدم اإلسالم إذ جاء بها النبي 
قول  إلى  أشار  هنا،  وهو،  قومه،  إلى  محمد 
النبي: “إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له 
إنك ظالم فقد تودع منها.. ال تزال أمتي بخير 
ما دامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر”.
المجتمع  بين  قارنّا  إذا  الوردي: “نحن  وقال 
الجاهلي الذي كان سائداً، قبل محمد والمجتمع 
واضحاً  الحقيقة  هذه  أثر  وجدنا  اإلسالمي، 
في  االجتماعي  الضمير  كان  فلقد  بليغاً، 
ال  كان  حيث  الضعف:  كّل  ضعيفا  الجاهلية 
أعين  في  يعلو  وال  العنف  سبيل  إال  فيه  يقدر 
اإلسالم  جاء  ثم  واألغنياء  المرابون  إال  القوم 
جديداً  أساساً  للمجتمع  فوضع  ذلك  بعد  من 

يختلف عن ذلك األساس القديم”.

قانون الغابة	 

الحسين،  اإلمام  مقتل  إلى  الوردي  يأتي  ثّم 
فيقول: “لننظر هل استمرت األمة على السير 
الحسين  قتلة  لقد كان  القويم؟  الطريق  في هذا 
يعلمون علم اليقين فضل الحسين ودناءة يزيد 
فانحنوا طاعة  يختصمان  ذلك  بعد  رأوهما  ثم 
الحسين  انثالوا على  ثم  ليزيد واحتراما ألمره 
ويسبون  أوالده  ويقتلون  بالسيوف  يقطعونه 
نساءه! لم يكن هذا الحادث حادثاً طارئاً ذهب 

أثره مع الزمن حتى يُنسى. 

ونكبة  األمة  لهذه  امتحان  يقال،  والحق  إنه، 
تكن  لم  إنها  ونكبات..  نكبات  وراءها  جّرت 
معركة بين شخصين أو بين جيشين ثم انقشع 
الغبار عن فوز أحدهما وهزيمة اآلخر.. كال.. 
إنما هي معركة بين مبدئين أساسيين في الحياة 
أحدهما ينظر إلى مصلحة المجتمع إذ يقدم فيها 
فيتخذ  اآلخر  أما  الدنيء.  عنها  ويذاد  الصالح 

قانون الغابة له سبيالً”.

إذن.. فالمجتمع الذي يرى منكراً كمنكر يزيد 
أنه  أظن  ال  ذلك  منهم  يستهجن  ال  ثم  وأتباعه 
يرى  كما  قويم،  سبيل  إلى  دنياه  في  سيهتدي 

الوردي.

أذلُّ األمم	 

يقال إن الحسين عندما أحاط به األعداء من 
فيهم  خطب  الخناق  عليه  وضيقوا  جانب  كل 
قائال: “ويلكم أيها الناس أتظنون أنكم بعد قتلي 
قصوركم  في  وتستظلون  دنياكم  في  تتنعمون 
أذّل  وتكونون  بكم  قريب سيحاط  فعن  هيهات 
ثقيف  رجل  عليكم  وسيسلط  األمة  قوم  من 

ليسقيكم كأسا مصبرة”.

واعتبر الوردي ذلك من الحسين حكمة بالغة 
قال:  إذ  عياناً،  مبلغ صدقها  أرانا  الزمن  وأن 
مقتل  بعد  األمة  هذه  على  الفتن  تتابعت  “فلقد 
الحسين وكّل امرئ يمسك بالزمام ترى الناس 
إلى  ينظرون  وال  إليه  ويخضعون  يتبعونه 
الطغاة  فتناوب  باألخالق،  يكترثون  وال  هدفه 
هذه  من  يأخذون  بعد جيل،  والسفاكون، جيالً 
األمة ضريبة الثأر على شكل غريب! حتى لقد 
أصبحت هذه األمة التي كانت أعز أمم األرض 
الجدير،  أفليس من  العالم،  في  أمة  أذل  قاطبة 
بعد، هذا أن نحتفل بالحسين كل عام وكل شهر 

وكل يوم”.

إذن.. فالمجتمع الذي يرى منكراً كمنكر يزيد 
أنه  أظن  ال  ذلك  منهم  يستهجن  ال  ثم  وأتباعه 
يرى  كما  قويم،  سبيل  إلى  دنياه  في  سيهتدي 

الوردي.

صحفي عراقي من جيل الرواد )الزمان( 	 
البغدادية 

سالم الشماع 	 

الدكتور علي الورديالسيد هبة الدين الشهرستاني
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ليس للدكتاتور وجه واحد أو وحيد. يمتلك وجوهاً 
متعدّدة، أبرزها وجه السلطة المعلن، بما يتضمنه 
من وجه السلطوية الخفي، وحّراسها األوفياء من 
وأحزابها،  ومجموعاتها  العميقة"  "السلطة  أفراد 
السلطة؛  ديمومة  استمرار  بالعمل على  المشتغلين 
المجاميع  استبداد  وسلطة  فرداً،  الدكتاتور  سلطة 
الخاصة،  الشخصية  المصالح  لهيمنة  الخاضعة 
وحاشيته  الدكتاتور  لمصالح  توظيفها  يجرى  حين 
األسرية والعائلية والفئوية الخاصة التي ستصبح، 
اختزال  في  العامة  للمصلحة  رمزاً  الوقت،  مع 
على  تنغلق  استبداٍد  لدكتاتورية  وواضح  فاضح 
ذاتها لتتحّول إلى "سلطة إلهية"، ال تنظر إلى ذاتها 
الناس،  يقدّسها  أن  تريد  بل  القداسة فحسب،  بعين 
وينافحوا عنها منافحتهم عما يعتقدون واهمين أنها 

مصالحهم العامة من ضمن مصالح الدولة العليا.
فنون  يمارس  الدكتاتور  أن  يظن  من  يخطئ 
استبداداً  برأيه  يستبدّ  هو  أو  وحيداً،  دكتاتوريته 
فردياً خالصاً، من دون الحاشية المحيطة ومجاميع 
القاعدة  يشكلون  ممن  السلطة  وأهل  المستشارين 
والحزبوية،  والسياسية  والطبقية  االجتماعية 
على  تهيمن  التي  تلك  والسلطة،  الحكم  لمنظومة 
غياب  في  اإلخضاع،  سوء  وتسومه  المجتمع 
بنيان  بتقويض  الكفيلة  والمقاومة،  التمّرد  روح 
بات  حتى  وعمرانهما،  والديكتاتورية  االستبداد 
السائدة  التقليدية  والثقافة  المجتمع  من  كبير  قسم 
والسلطة،  الحكم  أنظمة  جانب  إلى  اصطفافها  في 
استبداد  من  الخالص  معوقات  )وأكبر(  أبرز  من 
منها،  والطبقية  السياسية  السلطوية  الديكتاتوريات 
كما الثيوقراطيات الدينية التي لعبت، عبر التاريخ، 
التاريخانية  التزييفات  تكريس  في  البارز  الدور 
والسرديات المخترعة في المرّويات الدينية، حتى 
التديّن  التديّن، وبات  قداسة  السلطة تضاهي  باتت 

يضاهي قداسة السلطة.

الفاشلة،  الدولة  سلطة  السلطة،  تستمرئ  هنا 
شرعيتها  لنيل  التقليدية  الغالالت  خلف  احتجابها 
الدوام،  على  فيها  المشكوك  االنتخابية،  حتى 
قانونية  غير  وسلوكياٍت  مسلكياٍت  تمارس  وتبقى 
وغير شرعية، نظراً إلى عدم احترامها الدستور، 
تتعارض  حين  الملزمة،  ولقوانينه  له  وانتهاكها 
يدغدغ  لما  فتنحاز  الدولة،  مصالح  مع  مصالحها 
كيف  القانون؛  فوق  سلطة  بوصفها  مشاعرها 
األعلى  والديكتاتورية،  االستبداد  سليلة  وهي  ال 
استبداله  جرى  وقد  الدستور،  منزلة  من  منزلةً 

بمنزلة الشخص/ األشخاص األكثر فشالً في قيادة 
سلطة البالد، واألكثر "تناحةً" في التشبث بالرأي 
لها  المشهود  والزعامة،  القيادة  لعقالنية  المضاد 
بات  حتى  المواطنية،  والحقوق  الحّريات  بانتهاك 
في  السلطوية  المنظومة  أسياد  لدى  المواطن عبداً 

غياب الدولة.
تؤكد العناصر الجوهرية للهبّات الجماهيرية التي 
العاديين،  الناس  أن  شعبية  انتفاضات  إلى  تتحّول 
يستشعرون  باتوا  منهم،  المسيّسين  غير  حتى 
التبادلي"  "التحاكم  لنظرية  االستجابة  ضرورة 
وحلم  ممكن،  تغيير  حلم  تخّط  وهي  وحدسه، 
ديمقراطية مباشرة، يحكم الناس فيها على نظامهم 
أي  من  أهم  والوطن  فالدولة  بالرحيل،  أو  بالبقاء 
نظام، وقد دلّت خبرة الشعوب واألمم على أنه ال 

"الموظف  كونه  إاّل  نظام  أي  مع  التعاطي  يمكن 
يحصل  وما  العكس.  وليس  الناس،  لدى  العام" 
األوتوقراطية  الشمولية  األنظمة  هيمنة  ظل  في 
مادة  كانت  الناس  أن  واالستبدادية  والثيوقراطية 
أرادت  بما  عليهم  الحكم  في  السلطوي"  "التمادي 
وتريد األدوات السلطوية الحاكمة، من دون وازع 

من مسؤولية سياسية أو ضمير أخالقي.
اليوم  احتياجاً  أكثر  عموماً  الشعوب  كانت  ولئن 
أن  في  فال شك  اجتماعي جديد،  سياسي  عقد  إلى 
هو  وشعبها  الدولة  بين  التبادلي"  "التحاكم  عقد 
األوفر حظاً في ديمومة إقامة نظام خدمة سياسي 
ثالثة  ال  فترتين  أو  بفترة  زمنياً  محدّد  واجتماعي، 
لهما، وال توريث ألي شخص أو أشخاص يمثلون 
للدولة،  هّمٍ  من  فليس  للدولة،  االعتباري  النظام 
وال من هموم الوطن، أن يواصل االستبداد حكمه 
وحكوميةٌ  رئاسيةٌ  شخصياٌت  افترضت  ما  على 
ونيابية؛ خصوصاً وأن أغلبية المنتدبين للنيابة عن 
إلى  ينحازون  نواب  بالتأكيد  الشعب في بالدنا هم 
السلطة، ال إلى الشعب المفترض أنهم جاءوا كي 
البرلمان، لكنهم استمرأوا لعبة اختزال  يمثلوه في 

باتوا هم  بأشخاص سلطٍة  والدولة والوطن  النظام 
الناس، مجتمعاً  منها، سلطة خانت مصالح  جزءاً 
أفراد  أو  أفرادها  بمصالح  واستبدلتها  وطبقات، 
واألنسباء  األقرباء  من  بها  والمحيطين  عائالتها، 
على  المهيمنة  وعصاباتهم  المافيويين  والشركاء 

السلطة، وعلى رقاب الناس ومصالحهم.
أو سلطوي،  تحاكم فردي  المعنى  بهذا  االستبداد 
مطالب  تشكل  هنا،  من  تبادلياً.  يوماً  يكن  لم 
استعادة  أدوات  أهم  إحدى  الشعبية  االنتفاضات 
في  ليس  الحق؛  أصحاب  إلى  التبادلي"  "التحاكم 
واختيارهم  بالسلطة،  ومشاركتهم  حقهم  استعادة 
حقهم  استعادة  في  بل  فحسب،  أفرادها  الحّر 
ناتج خياراتهم  السلطة في أن تكون  المسلوب من 
التزوير والتزييف والفرض  هم، ال ناتج خيارات 

القسري من قوى خارجية إقليمية أو دولية، أو حتى 
قوى محلية تملك المال وجاه السلطان للتحّول إلى 
والوكاالت  المال  امتالكها  جّراء  دائمة"،  "سلطة 
والشركات، وقدرتها على ممارسة السمسرة والبيع 
تزويجٍ  في  رقيب،  أو  حسيٍب  دون  من  والشراء 
حرام للمال والسلطة، والطالق الحالل البائن بين 
القيم واألخالق والسلطة، وكل ما ينتج منها وعنها.
لقد دللت خبرات شعوبنا مع منظوماتها السلطوية 
وأنانياتها  المنظومات  تلك  نرجسية  أن  الحاكمة 
تجاوزت كل إمكانية على االحتمال، كما تجاوزت 
في  المحّرمين  التغيير،  أو  باإلصالح  رغبٍة  كل 
أروقة السلطة، ما جعل ويجعل من رموزها أكثر 
الشخصية،  الخاصة ومصالحهم  بامتيازاتهم  تشبثاً 
وازدراء  ومصالحها  بالناس  التشفّي  حدّ  إلى 
هذه  تغييب  ظل  في  والطبيعية،  اإلنسانية  حقوقهم 
مصالح  وتغليب  السلطة،  أهل  لدن  من  الحقوق 
الناس،  بقية  حساب  على  واالستزالم  االستزعام 
وكأن ال حقوق لناس الشعب في نظر السلطة سوى 
الغليظة  العصا  واستعمال  والردع،  القمع  حقوق 
الحاجة  استدعت  ما  كل  والقنابل،  والرصاص 

تتنافى  حقوٍق  من  به  يطالبون  هم  عما  الرتداعهم 
الدولة  اتجاه  ال  السلطة،  اتجاه  يؤدّونها  وواجبات 

المغيبة دائماً عن عالقات السلطة بمحكوميها.
في زمن انهيارات القيم والمبادئ، في تواكبها مع 
انهيارات الدول الفاشلة، وما كان قد جرى قبالً من 
انهياراٍت في االقتصاد وفي السياسة، لم يعد للدولة 
من وجود، سوى ذلك "المحاق" و"المحال" الذي 
بات يظهر أخيراً في عديٍد مما كانت تتسّمى دوالً، 
والسياسي  األخالقي  اإلفالس  براثن  في  سقطت 
السياسي  الفساد  بلغ  أن  بعد  والمالي،  والقيمي 
المال  نهب  حدود  والوظائفي  المجتمعي  واإلفساد 
المخصصة  األموال  وسرقة  الرشى  وتفّشي  العام 
للمشاريع الضرورية للبنى التحتية، حتى صارت 
من  للسياسيين  حلوباً"  "بقرةً  وميزانياتها  الدولة 
أبواب  على  التسول  يكفها  لم  التي  السلطة  أهل 
"األبوات" و"األعمام" الغربيين أو الشرقيين، وقد 
أياديهم حتى أرصدة المواطنين الصغرى  طاولت 
كل  أسقطت  همايونية،  بقوانين  نهبها  جرى  التي 
هيبٍة للدولة بفعل ممارسات )ومسلكيات( السلطة، 
كما  وأشباهها،  التاريخية  والضعيفة،  منها  القوية 
الراهنة في استخدام طرائق و"العبودية القطيعية" 
الدكتاتوريات  دويالت  عصر  موضة  باتت  التي 
البرلمانات  تزينها  التي  االستبداد  ودول  المقنعة، 

واالنتخابات الطوطمية شكالً ومضموناً.

في زمن االنهيارات الكبرى، باتت وجوه معظم 
السلطويين، بمثابة الوجوه المتعدّدة للقناع الواحد، 
وحيث  سلطة،  نواب  باتوا  الشعب  نواب  حيث 
خيارات  تداهن  االنتخابية  الشعبية  االختيارات 
طوائفية  ألهداف  استجابة  وتزيفها،  أصحابها 
ومذهبية، كما ألهداف وظائفية وتوظيفية، وحدها 
لمصالح  منها  تستفيد  من  السلطة  وأهل  السلطة 
أفرادها ومنظوماتها السياسية والتكتلية والحزبوية، 
يرتعون  الجهنمي  الجحيم  فلهم  الشعب  الناس/  أما 

فيه، كما في معظم بلدان السلطويات الحاكمة.
نعيش  بتنا  التي  الكبرى  االنهيارات  زمن  في 
أحد أبرز تجليّات مسلسالتها المتواصلة، بات من 
من  الخروج  االستحالة،  من  لنقل  لم  إن  الصعب، 
السلطة  أهل  بعض  كذباً  يعد  كما  حال،  إلى  حاٍل 
تغيير  حال  في  عقب  على  رأساً  الوضع  بانقالب 
أو  إجراءاٍت  بعض  اتخاذ  أو  تشكيلها،  أو  حكومة 
قراراٍت سياسوية شعبوية. المسألة أعمق من هذا 
الرئيس  الخلل  والمنطق.  بالوضع  المخّل  التبسيط 
القادرة  غير  الحاكمة  السلطة  منظومة  في  يكمن 
الذي يحتّم تغييرها،  على الحكم بمسؤولية، األمر 
وإال سيبقى الحال من المحال أن يستمر على ما هو 
عليه، فإما الفوضى الشاملة أو الحرب الداخلية أو 
مع العدو القومي، مع ما تحمله تلك االحتماالت من 
انهياٍر شامل، من المرّجح أن يكون سيد مرحلٍة من 

أقسى المراحل وأفصحها انحطاطاً وتخلفاً.

)العربي الجديد( لندن 	 

د واستبداد الدكتاتورية عن مجتمعـات االستبدا

ماجد الشيخ	 
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تتداول وسائل التواصل االجتماعي الكثير من 
الحياة.  نواحي  بكل  تتعلق  التي  الموضوعات 
واقتصادية  وسياسية  اجتماعية  موضوعات 
يتلقى  ما  وكثيرا  وترفيهية.  وعقديه  وتربوية 
المتلقون الموضوع الواحد من أكثر من جهة مما 
يضطر الفرد منا إلى مسح الكثير مما يرد على 

صفحته. 

يخوضون  كثيرين  أن  المرء  له  يعجب  والذي 
في موضوعات ال تمت إلى معارفهم ودراساتهم 
وال حتى إلى شخصياتهم بصلة ويريدون إقناع 
االطالع  ذوي  من  هو  المرسل  أن  المتلقي 
خوض  ذلك  كل  من  واألعجب  والمعرفة. 
يهون  التي  العقدية  األمور  في  جدا  الكثيرين 
والتسابيح  األدعية  على  اقتصرت  لو  أمرها 
ييخوض  بعضهم  لكن  الجمعة،  بليلة  والتهاني 
والتحريم  والتحليل  الفتاوى  مجاالت  في  حتى 
في أمور ما زال العلماء والفقهاء يغوصون في 
معانيها ومحاولة الخروج منها بما يفيد أتباع هذه 

العقيدة أو تلك.
أني  القارئ  عزيزي  أكتمك  ال  ذلك،  أجل  من 
أوال  أقرأه،  أن  قبل  يصلني  ما  أمحو  ما  كثيرا 

لكثرته وتكراره، وثانيا لغثاثة موضوعه، وثالثا 
وإن  حتى  لغوية  أخطاء  من  نصه  في  ما  لكثرة 

كان من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
حرج.  وال  فحدث  األخبار  تداول  عن  أما 
الحق  على  وحدهم  هم  ومحللون،  متابعون 
أن  إلى  نبهنا  ما  وكثيرا  الباطل.  على  وغيرهم 
جل ما يأتينا من أخبار هي أخبار »مفبركة« ولذا 
ننبه إلى أن مواقع التواصل االجتماعي  مواقع 
ال تصلح أن تكون مصادر لألخبار الموثوقة ألن 
منها  والنقل  يشاء،  ما  عليها  يكتب  شخص  كل 
في هذه الحال يكون ضرره أكثر من نفعه ألنها 
الشبهات واإلشاعات  عندئذ تكون مواطن لنشر 

واألخبار المتضاربة.

خالل  عشناه  ما  ذلك  على  مثال  أوضح  ولعل 
الفترة التي انتشر فيها وباء الكورونا، كوفيد 19 
في كل أنحاء العالم وأودى بحياة مئات األلوف 
العلماء  وأنصاف  العلماء  بدأ  حيث  البشر،  من 
وتأييدا  تحليال  بدالئهم  يدلون  العلماء  وغير  بل 
وتيرة  وتصاعدت  المتداولة.  لألفكار  ورفضا 
بدأ  يوم  الذروة  وصلت  حتى  العلمية  التحديات 
الحديث عن األمصال التي ستستخدم في مكافحة 

من   - العلماء  حتى   - الناس  فمن  الجائحة.  هذه 
شجع على أخذ اللقاحات ومنهم من رفضها مؤيدا 
نظريته باألدلة والبراهين العلمية التي بنى عليها 

رأيه. 

من أجل ذلك رأينا الكثيرين حتى اليوم يرفضون 
الوباء. والحقيقة أن كل تلك  التحصين ضد هذا 
السلبيات  من  كثيرا  أن  على  تدل  المؤشرات 
العالم  االقتصادية واالجتماعية ستسود مجتمات 
حتى النامية منها، فما بالك بالمجتمعات متواضعة 

التنمية. أين التفكر والتعقل في كل ذلك؟

كم نادى العلماء والمفكرون والفالسفة إلى أن 
التجارب  على  الحكم  في  عقله  المرء  يستعمل 
أن  يجب  والمسلمون  يعيشها،  التي  الحياتية 
التي  النعمة  لهذه  استعماال  البشر  أكثر  يكونوا 
دعي  من  أكثر  ألنهم  عباده،  على  بها  الله  أنعم 
العقل من خالل اآليات  إلى استعمال  البشر  من 
يفقهون  )يعقلون،  النبوية  واألحاديث  القرآنية 

يتفكرون ...(. 
هذه الفكرة تجر إلى المقارنة بين قدرات اإلنسان 
الفكرية ومستوى ما يطلق عليه الـ IQ اختصارا 

أي   )Intelligence Quotient( لكلمتي 
حاصل أو مستوى الذكاء. ولست هنا في معرض 
قد  أننا  غير  األمم،  ذكاء  عن  ينشر  ما  تصديق 
نسقط ذلك على واقع األمم التي نعيش معها أو 
نسمع عنها وما قدمت لإلنسانية. فهل صحيح أن 
هناك أناسا أذكى من آخرين أم أن العمل الدؤوب 
ما  األمم  لبعض  حقق  الذي  هو  فيه  واإلخالص 
العقل  استثمار  في  هو  الذكاء  وأن  إليه  وصلت 

والوقت؟

أن  دون  األمم   IQ عن  ينشر  ما  محزن  أمر 
يكون للمسلمين والعرب  نصيب كاف من العلوم 
البشرية  تخدم  التي  واالكتشافات  والمخترعات 
أمتنا  لتقصير  بالذكاء  دوننا  األمم  وصفت  حتى 

المعاصرة في خدمة البشرية.
أليس محزنا أال تذكر دولة إسالمية أو عربية 

واحدة بين أذكى خمسين دولة في العالم!؟!
أعلى  أن  اإلعالمية  المصادر  بعض  ذكرت 

عشر دول في معدل الذكاء IQ هي: 
الجنوبية،  كوريا  كونغ،  هونغ  سنغافورة، 
سويسرا،  إيطاليا،  تايوان،  الصين،  اليابان، 

منغوليا وأيسلندا.

دول وصـفـت شـعـوبـهـا بـالـذكـاء!؟!



إعداد: سامي حسين	 

توصلت دراسة حديثة إلى أن جلسة واحدة فقط من تدخين السجائر 
اإللكترونية لمدة 30 دقيقة يمكن أن تسبب اإلجهاد الذي يؤدي إلى 
تلف شديد في الرئة، ويعرض المدخن لخطر اإلصابة بأمراض 

القلب وبعض األمراض العصبية.

اإلجهاد  أنجلوس  لوس  كاليفورنيا،  جامعة  من  باحثون  وقارن 
السجائر  التقليدية، ومدخني  السجائر  التأكسدي في رئتي مدخني 
اإللكترونية، واألشخاص الذين ليس لديهم تاريخ في استخدام التبغ 

أو أجهزة تدخين النيكوتين على المدى الطويل.

ويصف اإلجهاد التأكسدي اآلثار الضارة للجذور الحرة )الجزيئات 
غير المستقرة( على الجسم. وأظهرت الدراسة أن تدخين السجائر 
اإللكترونية لمدة 30 دقيقة فقط، تسبب في مستويات أعلى بمرتين 

إلى أربع مرات لإلجهاد التأكسدي من مستويات خط األساس لدى 
الذين ليس لديهم تاريخ سابق للتدخين.

وبينما ينظر إلى السجائر اإللكترونية على أنها بديل "أكثر أمانًا" 
للتبغ والسجائر من قبل البعض، فقد وجدت البيانات في السنوات 
األخيرة أن هناك العديد من اآلثار السلبية الستخدام هذه السجائر.
وعلم  القلب  أمراض  أستاذة  ميدلكوف،  هولي  الدكتورة  وقالت 
"لقد  أنجلوس  لوس  في  كاليفورنيا  جامعة  في  األعضاء  وظائف 
فوجئنا بخطورة التأثير الذي يمكن أن تحدثه جلسة تدخين السجائر 
اإللكترونية على الشباب األصحاء. حيث لم يكن تأثير جلسة تدخين 
السجائر اإللكترونية القصيرة مختلفاً عن تأثير السجائر العادية".

منتجات  يستخدم  ال  الذي  الشخص  حتى  أنه  الباحثون  ووجد 
النيكوتين بانتظام يمكن أن يظل عرضة لظروف خطيرة معينة. 
وقالت ميدلهوف "بمرور الوقت، يمكن أن يلعب الخلل الذي تسببه 

السجائر اإللكترونية دوًرا مهًما في التسبب في أمراض معينة، بما 
في ذلك أمراض القلب واألوعية الدموية والرئة وبعض األمراض 

العصبية وكذلك السرطان".

تلف  تسبب  أن  يمكن  أكسجين ضارة  الحرة هي خاليا  والجذور 
خالياها  محاربة  عن  مسؤولة  األكسدة  ومضادات  األنسجة، 
المريض  جعل  إلى  األنسجة  تلف  يؤدي  أن  ويمكن  الضارة، 
والسرطان  القلب  أمراض  مثل  بأمراض  لإلصابة  عرضة  أكثر 
المحتملة  الحاالت  من  العديد  بين  من  والسكري،  والزهايمر 

األخرى.
ويعد التدخين سببًا شائعًا لإلجهاد التأكسدي، والضرر الذي يمكن 
أن يسببه للرئتين هو المسؤول عن الصلة المعروفة بين سرطان 

الرئة والتدخين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

موقع : 24	 

باحثون من جامعة كاليفورنيا

السجائر اإللكترونية تؤدي ألمراض القلب

صورة تعبيرية
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د. قيس أبوطه	 

البوتاسيوم، نقصه خطير، وزيادته اخطر

تعرّف على هذا المعدن في جسدك

العناصر  من  كبيرة  مجموعة  جسمنا  في 
والنحاس  المغنيسيوم  منها  والمعادن.. 
حوالي  يبلغ  حيث  الذهب،  وحتى  والصوديوم، 
كلغ.   ٧٠ يزن  الذي  البالغ  عند  ميليغرام   ٠،٢
كلنا  نعلم  الذي  الحديد  المعادن  هذه  أشهر  ولكن 
ان نقصه يسبب فقر الدم، ولكن زيادته او نقصه 
مثل  الحياة  على  خطورة  يشكل  ال  جسمنا  في 
تبلغ  الجسم  في  الحديد  كمية  مثالً  البوتاسيوم. 

حوالي ١٠٠ ميكروغرام في كل ديسيلتر،

جسمنا  ان  نعلم  ان  ينبغي  فإننا  العامة  وللثقافة 
هذه  أهم  عنصرا،  او  معدنا    ٢٦ على  يحتوي 
وزن  من   ٪٦٥ ويبلغ  األوكسيجين  العناصر: 
األكبر  الجزء  انه  خاصة   ،٪٦٥ نعم  الجسم، 
ويعادل  والكربون  الجسم.  ماء  في  الموجود 
الكربون  اوكسيد  ثاني  من  جزء  وهو   .٪١٨
الرئتين.  طريق  عن  الجسم  من  يخرج  الذي 
 .٪٣ والنيتروجين   ،٪١٠ ويبلغ  والهيدروجين 
والنحاس   .٪١ والفوسفور   .٪١،٤ والكالسيوم 
أما   .٪٠،٠٣ خولووالكروميوم   ٪١،٠٣

البوتاسيوم ٠،٢٥٪ وهو محور حديثنا اليوم.
الذي يزن ٧٠  للبوتاسيوم فإن الشخص  بالنسبة 
من  جرام   ٢٥٠ على  يحتوي  جسمه  فإن  كلغ 
موجودا  يكون  البوتاسيوم  معظم  البوتاسيوم. 
الرفيق  وهو  الجسم،  خاليا  من  خلية  كل  في 
دخول  عند  ألنه  اللدود  اقول  للصوديوم،  اللدود 
يخرج  البوتاسيوم   فإن  الخلية  الى  الصوديوم 
او نقص  لزيادة  الجسم  منها وذلك حسب حاجة 
بين  بالتبديل  الخاليا  تقوم  بحيث  البوتاسيوم 
طعامنا  في  تناولنا  فإذا  والصوديوم.  البوتاسيوم 
كلوريد  من  المكون  الطعام   ملح  من  مزيدا 
الدورة  إلى  امتصاصه  بعد  فإنه  الصوديوم  
الخاليا  حول  و  الدم  في  كميته  تزداد  الدموية  

وداخلها وإخراج البوتاسيوم من الخاليا.

الجسم  وفي خاليا  الدم  في  الصوديوم  زيادة  إن 
تعتبر طبياً من أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم.

فيزيولوجي البوتاسيوم

الدم  في  للبوتاسيوم  الطبيعي  المعدل  نسبة  إن 
معدل  بينما  الليتر،  في  مليمول   ٥  -٣،٥ هو 
الصوديوم الطبيعي هو ١٣٥- ١٤٥ مليمول في 

الليتر الواحد.

عكسي  دقيق  توازن  هناك  االنسان  جسم  في 
بين البوتاسيوم والصوديوم بحيث انه إذا زادت 
نسبة أحدهما في الدم والخاليا فان نسبة العنصر 

اآلخر تنخفض، والعكس صحيح. 
إن هرمون االلدوستيرون Aldosterone الذي 
فوق  صغيرة  غدة  وهي  الكظرية،  الغدة  تفرزه 
التوازن  هذا  في  الرئيسي  المتحكم  هو  الكلية، 
البوتاسيوم والصوديوم. فإذا  الدقيق بين عنصر 
الصوديوم  نسبة  فإن  الهرمون  هذا  إفراز  زاد 
تنخفض.  البوتاسيوم  ونسبة  الدم،  في  تزداد 
الكلوية  األنابيب  يجعل  الدوسترون  ألن  وذلك، 

تحتفظ بالصوديوم والماء وتعيدهما إلى الدم وال 
ينعكس على  البول. وهذا  تتركهما يخرجان مع 
مع  الجسم  من  يخرج  سوف   الذي  البوتاسيوم 

البول. 
ولذلك فان نسبة البوتاسيوم تنخفض في الدم. فاذا 
كنت تعاني من انخفاض نسبة البوتاسيوم كثيراً 

مع ارتفاع طفيف او كبير في ضغط الدم فيجب 
علينا ان نبحث عن هرمون االلدوسترون والغدة 
اخرى  اسباب  وهناك  تفرزه.  التي  الكظرية 
االسهال  اهمها  للبوتاسيوم،  انخفاضا  تسبب 
الشديد، التقيؤ الشديد وكذلك مدرات البول التي 
يصفها األطباء لبعض حاالت ارتفاع ضغط الدم 

ولحاالت هبوط في وظائف القلب.

أعراض انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم: 

ارتفاع ضغط الدم المعتدل أو الشديد،• 
المجهود •  عند  والتعب  العام  الضعف 

العضلي،
الن •  العضالت  في  تقلصات  او  آالم 

في  البوتاسيوم عامل مهم   
وظيفة  األعصاب،

الصداع،• 
يكون هذا •  القلب، وقد  نبضات  انتظام  عدم 

خطيرا،
زيادة كمية البول.• 

هل نحتاج إلى أقراص البوتاسيوم

من  اليومية  الجسم  حاجة  ان  الدراسات  تقول 
الغذاء  إن  ملغ.   ٤٥٠٠ هي  البوتاسيوم  معدن 
المعتدل المتوازن يمكنه بسهولة أن يوفر للجسم 
حاجته اليومية من البوتاسيوم، ولكن إذا أظهرت 
أقل  أي  الِحافة،  على  نسبته  ان  الفحوصات 
األطعمة  إلى  فستحتاج  بقليل  مليمول   ٣،٥ من 
األطباء مرضى  ينصح  كما  بالبوتاسيوم.  الغنية 
الغنية  بتناول األطعمة  الدم ايضاً  ارتفاع ضغط 

بالبوتاسيوم. 

أهم االطعمة الغنية بالبوتاسيوم

اللون  ذات  الفواكه  وخاصة  الفواكه  معظم 
والمانجو والشمام والكرز،  الموز  األصفر مثل 

والبابايا، والبرتقال.
المكسرات وخاصة اللوز و الجوز،

البندوره او الطماطم و البطاطا

أما اذا كانت نسبة البوتاسيوم في الدم اقل من ٣ 
مليمول فان استشارة الطبيب تصبح ضرورية، 
وتحت اشرافه يمكنك ان تبدأ باقراص البوتاسيوم 
٦٠٠ ملغ مرتين او اكثر، ويفضل ان تؤخذ بعد 

االكل.

ارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم

من  أكثر  الدم   في  البوتاسيوم  نسبة  ارتفاع  إن 
هذه  ومعظم  انخفاضه.  من  أخطر  مليمول   ٥
الحاالت هي نتيجة الفشل الكلوي. مراقبة نسبة 
البوتاسيوم في الدم عند هؤالء المرضى وعالجه 
حاالت  مع  خاصة  و  روتيني  أمر  هو  الفوري 

غسيل الكلى.  
ولعل أخطر مضاعفات ارتفاع نسبة البوتاسيوم 
نبضات  انتظام  عدم  من  الخطيرة،  االنواع  هي 
األذيني.  والخفقان  البطيني  الخفقان  مثل  القلب 

وكالهما خطر على الحياة.

كاتب من اسرة )البالد(	 
Doctorkais@yahoo.com
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الصحة نبع السعادة والجمال
القسم الخامس عشرد. خالد الخيري االدريسي	 

المطبخ المصري
الحديث  او  مصر  عن  الكتابة  كان  ألّيٍ  يمكن  ال 
وإغفال  والعريق  العظيم  البلد  ذلك  الدنيا(،  عن)ام 
مع  البناء  والتفاعل  الحضارة  من  السنين  اآلف 
جيرانه.  فقد حطت حضارات كثيرة بأرض الكنانه، 
كثر  غزاة  بها  مر  كذلك  بها.  وتأثرت  فيها  أثرت 

وانتهوh وبقيت مصر عامرة شامخة.

خرجت الحضارة منها  ومن الشرق االوسط )فنيقيا 
بما  االخري  االمم  كانت  حين  الـرافدين(،  وارض 
جهلهم  وفي  عميق  سبات  في  تغط  االوروبية  فيها 
الرجال لصد  منها  يعمهون. وخرج  كانوا  وتخلفهم 
نابليون  بعدهم  ومن  والتتارية،  الصليبية  الهجمات 
حين عجز االخرون. كما خرج منها عظماء االدب 
والمفكرين والفنانيين وحملة جائزة نوبل في العلوم 

واالدب، حيث فاز ثالثة من ابنائها بجائزة نوبل.
بها منحت مقعدا لدراسة الطب مجانا، مفضال على 
بكل  اليه  ماسة  بحاجة  كانوا  ممن  البالد  ابناء  احد 
تاكيد. رضعت فيها اصول الطب، واكتسبت خبرة 
بريطانيا  في  االطباء  آالف  بها  بززت  ومعلومات 
من اجناس مختلفة وتفوقت عليهم. صار لي بها من 
وانني  انساهم.  ان  يمكن  ال  ما  االصالء  االصدقاء 
اكن لها كل حب واعتراف بالجميل والفضل.اتمنى 
على العلي القدير  ان يحمي هذا البلد لما يقدمه من 
خير للعرب اجمعين، فنحن من دون  مصر كااليتام 
فمن مصر  آخرا  وليس  واخير  اللئام.  مادبة   على 
اال  المشرق  في  وانتشرت  االكالت  اشهى  خرجت 
وهي "الملوخية باالنارب" التي تفنن كل قطر في 
طريقة اعدادها، والحمام المحشو بالفريك والفطير 

المشلتت الخ.

1- المشهيات:
 

بالزبد  شانتي  المفروم*  *الكبد  المملح   *اللوز 
المحشو  الزيتون   * الطعمية   * المدمس  الفول   *
*بنجر  بالبسطرمة  بيض   * باالنشوجة  البيض   *
الزبادي  بلبن  *خيار  بالخيار  *كرات  محشو 

*خرشوف بالطماطم
هذه اصناف جيدة ينصح بتناولها بل واالكثار منها.

2- اللحوم:

*لحم ضان مسلوق بالبصل * بيت الكالوي روستو 
*بيت الكالوي * صدر الخروف ملفوف بالفرن* 
بالمخ  *فخذ قوزي  ضلع قوزي مشوي * فطيره 
على الطريقة الفرنسية* ضلع قوزي محشو* المخ 

محمر
الميالنيه  الطريقة  على  عجل  مخ  بالقالب*  *مخ 
*كالوي محمرة مخ العجل بصلصة الزبد السوداء    
ومخ  *كالوي  عجالي  *كستليته  سوتيه  كالوي   *
الحريفة  بالصلصة  العجل  البيض *كبد  ولسان مع 
*فته *كبد العجل مع البصل المهروس *كبد البقر 
*فلتو  مخدع  العجل  *فلتو  الفرنسية  الطريقة  على 
*كستليته  بمبادور  البقر  *فلتو  القوطه  مع  البقر 
الخيار  مع  القوزي  *كستليته  القنبيط   مع  القوزي 
*شاورمه  *كباب حلة *البفتيك المشوي *كستليتة 

القوزي مخدعة بالطماطم
المحمر  البطاطا  مع  *بفتيك  المحمر  *البفتيك 
*فطير بالعصاج *كفتة بعصير المشمشئ *مقلوبة 

الباذنجان *بطاطا حلوة مع اللحم.

هذه االصناف دخلها الكثير من المواد السيئة كلحم 
الخروف والزبد والسمن، مما افقدها قيمتها الغذائية. 
واذا اردنا استهالكها فعلينا إما االقالل ما امكن منها 
لحم  مثل   جيدة  باخرى  السيئة  المواد  استبدال  او 

البتلو والزيوت الجيدة.
*يخني بامية باللحمة  *دقية بامية *كفته على الفحم 
*ممبار * خروف بالفيليو  * لحمة معصجة *لحم 
بالبرقوق * مسقعة زهره *كباب سيخ  * روابل 
باللحمة * ورق عنب محشوبلحم البتلو *فليتو بقري 
مضغوط  بقري  *لحم  مضغوط  لسان   * روستو 

*كباب.
القوزي  *كستليته  العصفور*كباب  لسان  *طاجين 

مشوية * بفتيك.
هذه اصناف معقولة ال باس في اعتمادها.

3- الطيور:

من كثرة االصناف المشمولة تحت هذا البند ساذكر 
بعضا منها فقط.

 * محشو  *بط  القديم  المصري  بالمنقوع  *دجاج 
حمام محشو

* روستو البط  * شركسية الدجاج* دجاج محشو 
*تبولة دجاج.

هذه اصناف جيدة  ال حرج في تناولها بشكل منتظم.
محشو  *حمام  بالحمص  دجاج   * دجاج  كفتة   *
برغل *الدجاج روستو * كتاكيت مشوية * دجاجة 
بري  ارنب   * بالفريك  محشي  *حمام  محشوة  

روستو* ديك رومي روستو * السماني روستو.
ما  االعداد  اثناء  دخلها  ولكن  جيدة،  اصناف  هذه 
الدهون  افسد قيمتها الصحية. من هنا استبدال هذه 

باخرى جيدة سيعيد لها مكانتها الصحية والغذائية.

4- البيض:

االوز  *بيض  بالكاري  بيض   * مسلوق   *بيض 
والبط *بيض محمر * عجة بلدي * بيض باللسان * 
بيض بالبسطرمه * بيض محشو * بيض محمر * 
شكشوكة بيض اسكندراني *بيض مسلوق ومحمر.

هذه اصناف دخلها الكثير من صفار البيض ويجب 
عدم االفراط فيها.

5- االرز:

 * مع شعيرية  *ارز  بالفرن  ارز   * مفلفل  ارز   *
بالكالوي * ارزمحمر  ارزبصلصة طماطم *ارز 

* ارز بالكاري  * كفته بالرز.                
هذه كلها اصناف سيئة غذائيا، اضافة الى احتوائها 
االخوة  زاد  العالي،  التحلية  مؤشر  ذي  االرز 
اثناء  والزبد  البلدي  السمن  عليها  المصريون 
االعداد. لذا يجب االقالل منها ما امكن او على االقل 

االستعاضة عن الشحوم السيئة بالزيوت الجيدة.

6-المكرونه:

شعرية   * بالطماطم  مكرونه   * مكرونه  قالب   *
مكرونه   * بالفرن  *مكرونه  الرشته   * بالبيض 
على طريقة نابولي * مكرونة بالباشاميل *مكرونه 
مسلوق  *بيض  االيطالية  الطريقة  على  بالجبن 

بالجبن والمكرونه.

احتوائها  الى  باالضافة  سيئة صحيا،  اصناف  هذه 
البيض  العالي. هناك  التحلية  للمكرونة ذات مؤشر 

والسمن والزبد والقشدة والجبن الرومي. 

لذا ال بد من اجراء تعديالت كثيرة عليها والى ان يتم 
هذا االمتناع عن تناولها او االقالل ما امكن منها.

7- االسماك:

اجماال  وتنوعها.  لكثرتها  فقط  منها  بعضا  ساورد 
هذه اصناف ممتازة غذائيا ولذيذة وينصح باالكثار 

منها.
بالكاري*  بالفرن * سمك مشوي* سمك  * سمك 
قالب  بالفرن *  سمك موسى مقلي * سمك موسى 
سمك * سمكه حاره * سمك بالطراطور * طاجين 
سمك بالفريك * ابو جالمبو المحشي * جمبري * 

سعيدية
بياض  سمك   * صيادية   * بالجمبري  فطيره   *

بالفرن * كفتة سمك.

8- السالطات:

*سلطة الطماطم * سلطة الخيار * سلطة الطحينه 
سلطة   * الرائب  اللبن  سلطة   * سلطة خضراء   *
الفلفل * سلطة االفوكادو *كشري *سلطة الفول * 

سلطة عدس * سلطة كسكسي بالفستق الحلبي
هذه االصناف واالخرى التي على شاكلتها اصناف 
ينصح  لذا  لذيذة  انها  الى  باالضافة  صحيا  ممتازة 

باالكثار منها.

9- الحساء:

* شوربة كشك* شوربة العظام* شوربة الخرشوف 
*شوربة الطماطم *شوربة الكبد * شوربة السمك 
* شوربة البصل* شوربة عدس * شوربة الدجاج 
الدجاج  *شوربة  *شوربةلحمة  الهليون  *شوربة 

والبيض
كلها اصناف جيدة ومفيدة غذائيا ويفضل استعمال 
الدجاج  شوربة  اعداد  في  فقط  البيض  بياض 

والبيض.

10- الخبز :

* الخبز االفرنجي * الخبز البلدي * خبز المنزل 
*سميط * خبز التمر والتين * خبز الشعير المفلطح 

*العيش البتاو

ينطبق على هذا البند ما انطبق على مثيله وال فرق 
عند الجسم بينهما. هناك فكرة خاطئة لدى الكثير بان 

خبز الشعير افضل صحيا من خبز القمح. 

كل  بان  اذكر  ان  يجب  االمر،  ايضاح  اجل  ومن 
على  اال  للجسم  تصل  ال  والسكريات  النشويات 
عن  النظر  بغض  )جلوكوز(  العنب  سكر  شكل 
مصدرها خبزا كانت او سكرا او قمحا او شعيرا، 
بها  يتعامل  التي  الوحيدة  العملة  هو  فالجلوكوز 
القمح  خبز  ان  ذكر  من  بد  ال  ولالضافة،  الجسم. 
الكامل والشعير الكامل اللذين يحتويان على االلياف 

او النخالة أفضل من خبز الدقيق االبيض.

11- الفطائر:

الفطير   * الفراوله  فطيرة   * المشلتت  *الفطير 
 * االسفنجية  الفطيرة   * الجبنة  فطائر   * المشبك 
الرقاق  فطيرة  الشبكة.  فطيرة   * القشدة  فطيرة 
*فطيرة الوشنة *فطيرة الليمون * فطيرة المشمش 

* الفطيرة الفاخرة
*الفطيرة المحشوة باللحم * فطائر المربى *البقالوه 

*فطيرة التفاح
غذائيا  سيئة  لكنها  الطعم،  لذيذة  االصناف   هذه 
انها  الى  باالضافة  السيئة  الدهنيات  الحتوائها على 

نشويات من ذوات مؤشر التحلية العالي.

12- الخضروات:

هذه قائمة طويلة جدا ساورد بعضا منها وما ينطبق 
على البعض ينطبق على الكل.

*هليون  المسلوق  *الهليون  بالفرن  خرشوف   *
طماطم   * محشي  قرع   * بالزيت  *بامية  باللحم 
محشوة *ورق عنب * خرشوف محشو * مسقعة 
البصل   * المسلوق  البنجر   * بالجبن  *باذنجان 
المحشو *الكرات المحشو * بسلة مخدعة *طاجن 
*بصل  قاورمه  بصل   * بالفرن  *الكرات  البسلة 
المكمور *باذنجان محشو بالرز *خرشوف مسبك 
* كرفس بالجبنة *القلقاس *خيار محشو *طماطم 

بالفرن *قرع بالحلة
*طاجن الفاصوليا* باميه باللحم* ملوخية بالفراخ 

*ملوخية باالنارب
وكلها  المصري  الطبخ  تشكل عصب  هذه اصناف 
البلدي  والسمن  الزبدة  باستبدال  ينصح  جيدة. 

بالزيوت الجيدة

13- الحلوى:

لها اخر، ساختار بعضا منها  لها اول وليس  قائمة 
والتعليق ينطبق على الكل.

رز  مهلبية  مشمش*  مهلبية   * باللوز  كعك   *
بالمشمش  *بقالوه * بسبوسه *بيرام رز * غريبه 
*العاشوره *ام علي *الكحك البلدي *لقمة القاضي 
* زالبيه بسكويت اللوز * بسكويت الشاي* قطايف 
محشو  تمر   * سمبوسك   * *سحلب  بالبن  *رز 
في  الحلويات  انطبق على  ما  عليها  ينطبق  باللوز. 

المطابخ التي سبق ذكرها.

14- المثلجات:

ايس  النحل *  بالفانيال * جيالتي عسل  * جيالتي 
كريم بالقهوة * ايس كريم بالشوكالته *ايس كريم 
 * المانجا  *عصير  *خشاف  مثلج  *لمون  باللوز 

ايس كريم بالفواكه * عصير قصب
الكريمل ذات  هذه اصناف مركباتها االساسية هي 
او  تجنبها  من  بد  ال  ولذلك  السيئة  الثالثية  الدهون 

االقالل منها ما امكن.

 	 – الباطنة  الخصائيي  الملكية  الكليه  زميل 
ادنبره
زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة- لندن	 
زميل كلية اختصاصيي القلب االمريكية	 
مستشار جراحة القلب التداخلية	 
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يحيى بوناب 	 

اإلسبانية  لوثيدا"  فيدا  "ال  مجلة  نشرت 
تكشف  التي  العالمات  فيه  عرضت  تقريرا 
مثل  المناعة،  جهاز  في  مشاكل  وجود  عن 
المستمر  والمرض  التحسسية  الفعل  ردود 
وبرودة الجلد وتغير لونه. وقالت المجلة، في 
لإلنسان  المناعي  الجهاز  دور  إن   ، تقريرها 
يتمثل في محاربة األمراض ومساعدة الجسم 
على التعافي بسرعة، ولكن يمكن أن يتعرض 
مفرطا  نشاطه  يصبح  أو  والخمول،  للضعف 
الجسم  خاليا  مهاجمة  حد  إلى  األمر  ويصل 

السليمة.

أعراض وجود خلل في الجهاز المناعي:

العينين:

يعد جفاف العينين الشديد أحد مظاهر وجود 
هذه  تسمى  المناعي.  الجهاز  في  اضطرابات 
يعمل  حيث  "شوغرن"،  بمتالزمة  الحالة 
التي  الدموع  تجفيف  على  المناعي  الجهاز 
يؤدي  مما  العينين  ترطيب  في  دورها  يتمثل 
إلى احمرارها وجفافها، كما لو أنه يوجد فيها 
حبات رمل.  وقد تتطور هذه الحالة إلى ضبابية 

الرؤية أو حتى حصول ضرر في القرنية.

الطفح الجلدي:

تعتبر اإلكزيما أو الطفح الجلدي الذي يسبب 
الحكة ردة فعل تحسسية تعني أن جسم اإلنسان 
يعمل بشكل مفرط. يوجد أيضا مرض الصدفية 
بنفس  المرتبطان  الصدفي  المفاصل  والتهاب 
خاليا  المناعي  الجهاز  يهاجم  حيث  المشكل، 
الجلد ويسبب لها االلتهاب، فتظهر بقع حمراء 

متقشرة ومؤلمة تسمى لويحات.

مشاكل المعدة واألمعاء:

يمكن أن تكون مشاكل المعدة واألمعاء عالمة 
على وجود اضطرابات مناعية، ويظهر ذلك 
من خالل فقدان الوزن واإلسهال وآالم البطن 
واالنتفاخ، التي تشير كلها إلى إصابة اإلنسان 
بمرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو 

الداء البطني.

اليدين والقدمين:

عند مالحظة أن األطراف تتحول إلى اللون 

فهذا  البارد،  الطقس  في  األزرق  أو  األبيض 
دليال على اإلصابة بمرض رينولد،  قد يكون 
حيث يتباطؤ تدفق الدم إلى هذه األعضاء في 
األجواء الباردة وبالتالي يبرد الجلد ويفقد لونه.  
المناعي من عالمات  المرض  هذا  يكون  وقد 

خمول الغدة الدرقية.

فقدان الشعر:

الشعر  يهاجم  أن  المناعي  للجهاز  يمكن 
مسببا  كبيرا،  ضررا  به  ويلحق  الجذور  من 

اإلصابة بداء الثعلبة أو تساقط الشعر.

الحساسية تجاه الشمس:

تجعل  أن  المناعية  لالضطرابات  يمكن 
الشمس.    أشعة  تجاه  جدا  حساسا  اإلنسان 
فإن جلدك  الذئبة  تعاني من مرض  كنت  وإذا 
التعرض  عند  حتى  بسهولة  يحترق  أن  يمكن 
للشمس لوقت قصير، التي تسبب أشعتها حالة 

اضطراب مناعي.  

إلى  باستمرار  الناس   من  النوع  هذا  يحتاج 
ارتداء القبعة والنظارات ومالبس تغطي كامل 

الجسم، إلى جانب كريم الوقاية من الشمس.

آالم المفاصل:

من  المفاصل  وتورم  المفاجئة  اآلالم  إن 
األعراض المعروفة لمرض التهاب المفاصل 
في  المناعي  الجهاز  يتسبب  الروماتويدي. 
في  ألم  ذلك  عن  وينتج  األنسجة  التهاب 

المفاصل.

الجروح تلتئم بصعوبة:

قليل  أو  معطال  المناعي  جهازك  كان  إذا 
النشاط، فإن اإلصابات البسيطة مثل الحروق 
وقتا  تستغرق  سوف  والخدوش  والجروح 
طويال حتى تتعافى. أما الجهاز المناعي الذي 
يكون في صحة جيدة، يتعامل بسرعة مع هذه 
لمكان  المغذيات  ويوصل  البسيطة،  الحوادث 

اإلصابة للمساعدة على الشفاء.

استمرار المرض لوقت طويل:

البرد  نزالت  مثل  االلتهابات  تكرار  عند 
بضعف  تنذر  عالمات  هذه  فإن  واإلنفلونزا، 
أربع  بااللتهابات  أصبت  فإذا  المناعة.  جهاز 
من  عانيت  أو  السنة،  في  أكثر  أو  مرات 
الرئتين  التهاب  أو  األنفية  الجيوب  التهابات 
مرتين في السنة، واحتجت للمضادات الحيوية 
جهازك  أن  يعني  هذا  فإن  مرتين،  من  أكثر 

المناعي أضعف من الطبيعي.

اإلرهاق:

قد تشعر باإلرهاق أحيانا بسبب قيامك بنشاط 
مكثّف. ولكن إذا كنت تعاني من هذا الشعور 
باستمرار حتى بعد الحصول على قسط كاف 
من النوم، فإن هذا ينذر باضطراب في الجهاز 
المستمر  المناعي.  وبشكل عام، إن اإلرهاق 
الحركة  عن  عاجزا  اإلنسان  يجعل  الذي 
ما  المناعي  الجهاز  نشاط  والنشاط سببه فرط 

يسبب زيادة االلتهابات وإجهاد الجسم.

"عربي21" لندن	 

مجلة "ال فيدا لوثيدا" اإلسبانية

10 عالمات تكشف عن مشاكل في جهاز المناعة

فيتامين يحمي
من تصلب الشرايين

كوان  إديت  جامعة  علماء  اكتشف 
خطر  يخفض   K فيتامين  أن  األسترالية، 
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 
 34 بنسبة  الشرايين  بتصلب  المرتبطة 

بالمئة.

 Journal of the مجلة  وتشير 
American Heart Association، إلى 
علماء  يجري  عاما   20 من  أكثر  منذ  أنه 
المتحدة  الواليات  في  دراسات  الجامعة 
اشترك فيها حوالي 50 ألف شخص، بشأن 

.K تأثير فيتامين
 – K ويذكر أن هناك نوعين من فيتامين
في  عالية  بنسبة  يوجد  الذي   K1 فيتامين 
النباتية،  والزيوت  الورقية  الخضروات 
وفيتامين K2 الموجود في اللحوم والبيض 

واألطعمة المخمرة.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة، انخفض خطر 
إصابة المشتركين في الدراسة الذين تناولوا 
بكميات كبيرة فيتامين K1 بأمراض القلب 
بتصلب  المرتبطة  الدموية  واألوعية 
الذين  وأما  بالمئة.   21 بنسبة  الشرايين 
فكانت   K2 فيتامين  كبيرة  بكميات  تناولوا 
وانخفض  بالمئة،   14 عندهم  النسبة  هذه 
الشرايين  بأمراض  اإلصابة  خطر  عندهم 

الطرفية بنسبة 34 بالمئة.
االرشادات  أن  على  الباحثون،  ويؤكد 
على  تركز  الحاضر  الوقت  في  الغذائية 
اآلونة  في  ولكن   .  K1 فيتامين  كمية 
األخيرة بدأت تظهر إثباتات تؤكد على أن 
المسموح  الحد  من  أكثر   К فيتامين  تناول 
به، يمكن أن يوفر وقاية إضافية من تطور 

تصلب الشرايين.

ويخطط الباحثون استنادا إلى هذه النتائج 
الغذائية  المواد  عن  البيانات  قاعدة  لتوسيع 
التي يمتصها  K2 وأشكاله  بفيتامين  الغنية 

الجسم بطرق مختلفة.

المصدر :روسيا اليوم	 
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د. محمد أمين األعظمي 	 

هل الكروموسوم Y في سبيله لالختفاء؟
الجزء الثاني

مشروع جينوم االنسان

قبل العودة للحديث عن كروموسوم Y، أرى أن 
المناسب اإلشارة إلى مشروع جينوم االنسان  من 
ابتدأ  الذي   the Human Genome Project
ُمنجزاً   2003 عام  وانتهى   1990 عام  أعماله 
استغرقت  وقد  )مورثة(.  جين  بليون   3,2 دراسة 
التاريخ  من  عامين  قبل  أي  عاماً،   13 الدراسة 
في  النتائج  موجز  ونُشر  المشروع  إلنهاء  المحدد 
مجلة الطبيعة Nature البريطانية المرموقة. وقد 
والتشكيك  الصعوبات  من  الكثير  المشروع  واجه 
المرصودة له،  بالمبالغ  إنجازه وبجدارته  بإمكانية 
قُِدَر  التشكيك.  هذا  في  دور  العلماء  لبعض  وكان 
عدد الجينات )المورثات( بادئ األمر ب 35000 

جين، ثم دُقَق فُوِجد أنه 20000 تقريباً. 
منقوص  النووي  الحامض  تسلسل  أن  ُوِجدَ  كما 
التي  الوراثية  المادة  وهو   ،DNA األوكسيجين 
بنسبة كبيرة  يتطابق  إنسانين  الجينات، ألي  تكون 

للغاية تصل إلى %99.9.

Y كروموسوم

هائل  عدد  من  االنسان  جسم  يتألف  وللتذكير، 
المجهرية  البناء  وحدات  أو  التراكيب  من 
في  الخاليا  عدد  يتجاوز  قد  الخاليا.  تسمى 
خلية   trillion تريليون  ثالثين  االنسان  جسم 
)30,000,000,000,000(، أي أنك لو أحصيت 
عدها  فسيستغرقك  الواحدة،  بالثانية  خاليا  عشر 
آالف السنين إلنهاء العد. وقد نعود إلى استعراض 
قابل  في  منها  نوع  كل  وأعداد  ووظائفها  أنواعها 
األيام إن شاء الله تعالى. تحوي كل خلية في نواتها 
23 زوجاً من الكروموسومات، منها زوج يسمى 
الثدييات  الكروموسومات الجنسية، وهي هنا، في 
ومنها االنسان، XX في األنثى وXY في الذكر. 
ويتكون الكروموسوم من بروتينات ساندة ومنظمة 
األوكسيجين  منقوص  النووي  الحامض  ومن 

 .DNA

وتطورها  الجنسية  الكروموسومات  شغلت 
الباحثين منذ اكتشافها قبل أكثر من 100 عام. وبَيََّن 
الجنسية  الكروموسومات  لتطور  السائد  النموذج 
أنها متمايزة مثل الكروموسومين X وY للثدييات 

أو الكروموسومين Z وW للطيور.

من  تطورت  قد  الكروموسومات  هذه  أن  ويعتقد 
منها  جينات  نقل  نتيجة  الجسمية  الكروموسومات 
كروموسوم  أو  الثدييات  في   Y كروموسوم  إلى 
W في الطيور. وفي الوقت نفسه، يُرجح أن تكون 
الكروموسومات الجنسية المشتركة بين الجنسين، 
الكروموسومان X وZ، على حالهما بشكل أساسي. 
وخلوية  وراثية  بيانات  على  النموذج  هذا  ويعتمد 
علم  ظهور  ومع  الماضي،  العقد  وفي  محدودة. 
القواعد  )تسلسل  الكامل  التسلسل  الجينات، أصبح 
الكروموسومات  من  زوج  ألي  النايتروجينية( 

الجنسية متاحاً. 

الجودة  عالية  النهائية  التسلسالت  وكشفت 
وكذلك  والشمبانزي،  البشرية   Y لكروموسومات 
غير  تسلسل  ميزات  عن  البشري   X كروموسوم 

متوقعة لتطور الكروموسومات الجنسية.

 Yوكروموسوم DNA جزيئة

للثدييات،  الجنسية  الكروموسومات  نظام  ولعل 
نظام XY، هو أول ما عرفه علم الوراثة من بين 
كروموسوم  أن  ويُعتَقدُ  للجنس.  المحددة  األنظمة 
اعتيادية  جسمية  كروموسومات  من  تطور   Y
 180 حوالي  قبل   ordinary autosomes
مليون سنة. تُظهر كروموسومات Y في الثدييات 
تباينات كبيرة في الحجم وفي الجينات التي تحويها 
من  الرغم  على  المختلفة،  األنواع  بين  وتعقيدها 

أصلها المشترك. 
المختلفة  األنواع  في  الكروموسومات  ولهذه 
مجموع  بين  من  بها  تنفرد  تكاد  صفات 
ال  أنه  أهمها  لعل  المدروسة،  الكروموسومات 
األخرى  الكروموسومات  حال  هو  كما  له  نظير 
النطف  تكوين  على  بالسيطرة  المختصة  ووظيفته 
كلها  العوامل  هذه  ولكن   ،spermatogenesis
الذين  الباحثين  تجعل  لم  التطوري  واالضطراب 
عن  يغفلون  اهتمامهم  الكروموسوم  هذا  أولوا 
القواسم المشتركة التي ساهمت في فهمنا للضغوط 

.Y االنتقائية التي تتحكم بتطور كروموسوم

عنها  التعبير  يختلف  التي  الجينات  نسبة  تصل 
بين الذكور واإلناث وتُْحَمُل على الكروموسومات 
 X( الجسمية وليس على الكروموسومين الجنسيين
وY( إلى 95%. مثال ذلك أن الجين ESR1 الذي 
يشفر لمستقبالت االستروجين estrogen يقع على 
الكروموسوم 6. وهذه المستقبالت مهمة جداً لنمو 

األنثى البدني والجنسي.

ُمَحِدُد الذكورة

التراكيب  من  أزواجٍ  على  محمولة  جيناٌت  تَُحِددُ 
 chromosomes الخيطية تسمى كروموسومات 
الفرد  هذا  كان  إذا  ما  ذلك  في  بما  الفرد،  صفات 
األخرى  الثدييات  وكل  البشر  ففي  أنثى.  أو  ذكراً 

يكون الفرد أنثى إذا امتلك كروموسومي X وذكراً 
.Y وكروموسوم X في حال امتالكه كروموسوم

عدد الجينات

 153 من  أكثر  من  )س(   X كروموسوم  يتكون 
مليون زوج من القواعد النايتروجينية. وتمثل هذه 
جينات  مجموع  من  لبروتينات  تَُشِفر  جين   804
اإلنسان التي يتراوح تعدادها ما بين 20000 إلى 
25000 جين، في حين يشفر كروموسوم Y )ص( 
لسبعين جيناً فقط. أما التفاوت في عدد الجينات لدى 
االنسان فََمَردُه إلى اختالف التقنيات المستخدمة في 
حسابها وتباين أعمار العينات المدروسة. فقد بينت 
للدم  المَكِونة  األمية  الخاليا  أن  الدراسات  بعض 
hematopoietic stem cells، ولربما تشاركها 
كروموسوم  تفتقد  الخاليا،  من  أخرى  أنواع 
تُعرف  ظاهرة  في  خالياه  أنواع  من  عدد  في   Y
 mosaic loss الفسيفسائي Y بفقدان كروموسوم
نسبة  وتبلغ   .)of chromosome Y )LOY
الرجال الذين يعانون من هذه الظاهرة 15% ممن 
فقدان  نسبة  وتصل  السبعين  أعمارهم  تجاوزت 
في   %18 إلى  األفراد  هؤالء  في   Y كروموسوم 
آخر  التدخين عامالً  ويمثل  للدم.  المكونة  خالياهم 

 .Y لفقدان كروموسوم
الحالة  هذه  من  يعانون  الذين  الرجال  ويعيش 
أقل من نظرائهم نسبياً، وقد يزيد هذا من احتمال 
ويرى  بالسرطان.  اإلصابة  لخطر  تعرضهم 
فقدان  على  المترتبة  النتائج  هذه  أن  المعنيون 
كروموسوم Y تدل على أنه يلعب دوراً أكبر من 

مجرد دوره المعروف في تحديد الجنس.
أن  إلى  مؤخراً  الدراسات  بعض  توصلت  وقد 
الدم  كريات  بعض  من  تختفي   Y كروموسومات 
السن، ويزيد هذا من  الرجال في  تقدم  البيض مع 

احتمال تعرضهم لخطر اإلصابة بالسرطان.

اكاديمي كندي من اصول عراقية )من كتاب 	 
البالد( لندن اونتاريو

احذروا.. الجرعات الزائدة
من الفيتامينات تضّر بالصحة

الزائدة  الجرعات  بأن أخذ  المعروف  من 
من بعض األدوية إلى عواقب وخيمة.

وأدت وفرة اإلعالنات المختلفة، حيث تم 
بالبدء بشكل عاجل في معركة بال  إقناعنا 
رحمة ضد نقص الفيتامينات، إلى حقيقة أن 
الكثيرين بدؤوا في وصف األدوية المختلفة 
رأيهم،  في  والتي،  بشكل مستقل،  ألنفسهم 

يحتاجها الجسم بشكل عاجل.

أن  الناس  معظم  يحكم  نفسه،  الوقت  في 
مقاالت  خالل  من  فيتامينات  نقص  لديهم 
األصدقاء،  من  نصيحة  أو  اإلنترنت  على 
حتى  أو  لالختبارات  الخضوع  عناء  دون 
جرعة  لكن  الطبية.  المشورة  طلب  مجرد 
زائدة من األدوية ال تقل مشكلة عن نقصها.
وقالت الطبيبة الروسية، يلينا جوتسكوفا: 
غير  الفيتامينات  تناول  يؤدي  أن  “يمكن 
يتعلق األمر  الفيتامين.  إلى فرط  المنضبط 
القابلة  بالفيتامينات  شيء  كل  وقبل  أوالً 
للذوبان في الدهون أ، د، ي، ك. الفيتامينات 
التي تذوب في الدهون يتم امتصاصها جيدًا 
وإخراجها ببطء. فرط الفيتامين أ والفيتامين 

د أكثر حدة من غيرهما”.

المتعددة  الفيتامينات  بتناول  ونصحت 
األخذ  مع  متوازنا  تركيبها  يكون  التي 
بعين االعتبار الجرعة اليومية. لكن تناول 
خطير  يكون  أن  يمكن  زائدة،  جرعات 

للغاية، حسب موقع “ميديك فوروم”.
على سبيل المثال، يمكن أن يشير الجسم 
إلى وجود فائض من “فيتامين د” من خالل 
تراكم  يثير  إنه  والحكة.  والقيء  الغثيان 
الداخلية،  األعضاء  في  الزائد  الكالسيوم 
الحوامل  النساء  لدى  يسبب  أن  يمكن  و 
ذلك  في  بما  مختلفة،  جنينية  أمراض 

أمراض الهيكل العظمي.

بكميات  أ”  “فيتامين  تناول  يؤدي  كما 
كبيرة إلى الغثيان، وكذلك مشاكل الرؤية، 
بعض  أداء  وضعف  الشعر،  وتساقط 

األعضاء.

أن يسبب “فيتامين ي” اضطراب  يمكن 
الجهاز الهضمي والضعف والصداع.

ويمكن أن يسبب “فيتامين ك” فقر الدم.
ال يتعب الخبراء أبداً من تكرار القول، إن 
أفضل طريقة لتناول الفيتامينات هي تناول 
األطعمة التي تحتوي عليها. النظام الغذائي 

الصحي المتنوع مثالي هنا.
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تقنية غير جراحية لتحفيز الدماغ
تساعد في اإلقالع عن التدخين

يوسف محمد	 

أن  إلى  جديدة  بحثية  مراجعة  توصلت 
نوًعا من التحفيز غير الجراحي للدماغ قد 
التدخين  من  التقليل  على  المدخنين  يساعد 

واإلقالع عنه.
حدوث  في  النيكوتين  يتسبب  أن  يمكن 
عن  اإلقالع  تجعل  الدماغ  في  تغييرات 
الباحثون  كان  لذلك  صعبًا،  أمًرا  التدخين 
يبحثون عن طرق الستخدام تقنيات لتحفيز 
تقنيات  بطرق غير جراحية، وهي  الدماغ 
لمواجهة نشاط الدماغ غير الطبيعي الناجم 

عن إدمان النيكوتين.
بتحليل  الباحثون  قام  المراجعة،  هذه  في 
الدماغ  لتحفيز  مختلفة  لطرق  تجربة   12
على ما مجموعه 710 شخًصا مدمنًا على 

النيكوتين.
أظهرت العديد من التقنيات نتائج واعدة، 
عبر  المتكرر  المغناطيسي  التحفيز  لكن 
الدماغ  لمنطقة  التردد،  عالي  الجمجمة 
المشاركة في الذاكرة واتخاذ القرار، ارتبط 
يتم  التي  السجائر  عدد  في  انخفاض  بأكبر 

تدخينها يوميًا.
تا  تشينج  الدكتور  الدراسة  لمؤلف  ووفقًا 
لي، من مستشفى تايبيه للمحاربين القدامى 
المغناطيسي  التحفيز  فإن  تايوان،  في 
المتكرر قد يعزز إطالق الدوبامين ويوازن 
يساعد  مما  الدماغ،  في  المكافأة  نظام 
المدخنين على التعامل مع أعراض الرغبة 

الشديدة بالتخدين والتخلي عنها.
الناقالت  إفراز  على  النيكوتين  يؤثر 
نشاط  من  يزيد  مما  الدماغ،  في  العصبية 
توفر  الذي  الدوبامين  وإفراز  الدماغ 
بالسعادة  شعوًرا  المرتفعة  مستوياته 

للمدخنين.

المدى  على  للنيكوتين  التعرض  يؤدي 
من  المزيد  الدماغ  إنتاج  إلى  الطويل 
الدماغ  نشاط  مع  للتعامل  المستقبالت 
اإلقالع  المدخن  يحاول  وعندما  المتزايد. 
عن التدخين وتنخفض مستويات النيكوتين، 
في  المكافأة  نظام  نشاط  انخفاض  يؤدي 

الدماغ إلى صعوبة اإلقالع عن التدخين.

في  األسبوع  هذا  الدراسة،  نتائج  نشر  تم 
أورد  ما  بحسب  الطبية،  “أديكشن”  مجلة 

موقع “يو بي آي” اإللكتروني. 

موقع : 24	 

يوسف محمد	 

أحماض   6 وأوميغا   3 أوميغا  أحماض  تعتبر 
دهنية أساسية وضرورية لصحة اإلنسان، وألن 
أجسامنا ال يمكن أن تقوم بإنتاج هذه األحماض، 

فإنه يتعين علينا الحصول عليها من األطعمة.
وقد تم تصميم تجربة سريرية، برعاية المعاهد 
الوطنية للصحة، الختبار ما إذا كان اتباع نظام 
على  تحتوي  التي  األطعمة  من  خاص  غذائي 
 ،3 أوميغا  الدهنية  األحماض  من  كبيرة  كميات 
والزيوت الموجودة في بعض األسماك، مع تقليل 
 ،6 أوميغا  الدهنية  باألحماض  الغنية  األطعمة 

مثل العديد من الزيوت النباتية.

يعرفوا،  أن  الجديدة  الدراسة  مؤلفو  أراد  وقد 
فيما إذا كان نظام غذائي ما يحتوي على دهون 
أن   6 أوميغا  دهون  من  القليل  مع   3 أوميغا 
يجعل الحياة أسهل لألشخاص الذين يعانون من 

الصداع النصفي المتكرر.
يعد الصداع النصفي واحداً من األسباب األكثر 
الناس،  من  لكثير  بالنسبة  المزمن  لأللم  شيوعاً 
من  وغيرها  والغثيان  اإلنهاك،  يسبب  والذي 
االنتقال  احتمال  في  حادة  وزيادة  األعراض 
أن  الدراسات  والقلق. وقد وجدت  االكتئاب  إلى 
نوبات الصداع النصفي يمكن أن تؤثر سلباً على 
عن  كذلك  والتغيب  العمل،  مكان  في  اإلنتاجية 
أن  على  أدلة  تقدم  الجديدة  الدراسة  لكن  العمل. 
العون  يوفر  أن  يمكن  الصحيح  الغذائي  النظام 
نوبات  من  يعانون  الذين  األشخاص  لبعض 
على  ومساعدتهم  المتكررة،  النصفي  الصداع 

تقليل عدد نوبات الصداع وشدته.
وقال الدكتور كريستوفر رامسدن، وهو باحث 

سريري في المعهد الوطني للشيخوخة والمؤلف 
أن  إلى  تشير  النتائج  إن  للدراسة،  الرئيسي 
مفيداً  مكمالً  تكون  أن  يمكن  الغذائية  التغييرات 

للعالجات الحالية لأللم المزمن.
نظام  اتباع  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وخلصت 
غذائي يحتوي نسبة عالية من أوميغا 3، والدهون 
من  منخفضة  ونسبة  األسماك،  في  الموجودة 
الزيوت  من  العديد  في  توجد  التي  أوميغا6، 
النباتية، يؤدي إلى عدد نوبات أقل من الصداع 

النصفي .
يرغبون  الذين  باألشخاص  يتعلق  فيما  أما 
قال  فقد  بمفردهم،  الغذائي  النظام  تجربة  في 
أوميغا  تناول  لزيادة  طريقة  أبسط  إن  الباحثون 
السردين  مثل  الدهنية،  األسماك  تناول  هي   3
واألنشوجة والماكريل والسلمون والتونة الباكور 
عنصر  ذلك  إلى  ويضاف  المرقط؛  والسلمون 
مهم آخر من النظام الغذائي هو تجنب األطعمة 

المقلية والمصنعة والسريعة، التي عادة ما تكون 
مصنوعة من الزيوت التي تحوي نسبة منخفضة 

من أوميغا3 ونسبة عالية من أوميغا6.
المشاركة  المؤلفة  ماكنتوش،  بيث  وقالت 
للدراسة الجديدة، إن زيت الزيتون البكر الممتاز 
والزبدة  الهند  جوز  وزيت  األفوكادو  وزيت 
 6 أوميغا  دهون  من  منخفضة  كميات  تحتوي 
وجبات  لطهي  الزيوت  هذه  استخدام  ويمكن 
الطعام أو لصنع األطعمة الخفيفة كالبوشار، كما 
عليهم  أجريت  الذين  األشخاص  الباحثون  شجع 
الدراسة على تناول ما ال يقل عن خمس حصص 
نسبة  ألن  يومياً؛  والخضروات  الفواكه  من 
والخضروات  الفواكه  في  منخفضة   6 األوميغا 
إلى جانب كونها صحية، وفق ما أوردت صحيفة 

إنديان إكسبرس. 

موقع :  24	 

دراسة جديدة 

على مرضى الصداع النصفي تناول المزيد من السمك؟

 شافية محمدي	 
 

"الكونفدنسيال"  صحيفة  نشرت 
اإلسبانية تقريرا سلطت فيه الضوء 
دون  النوم  فوائد  من  عدد  على 

مالبس من وجهة نظر علمية.
التقرير الذي  وقالت الصحيفة في 
الكثير  إن  "عربي21"،  ترجمته 
الخلود  يستطيعون  ال   الناس  من 
إلى النوم إذا لم يشعروا أن جسمهم 
مغطى بالكامل، بينما يحبذ البعض 
خارج  واحدة  قدم  ترك  اآلخر 

المالءة حتى يتمكنوا من النوم. 
النوم  طرق  تختلف  الحقيقة،  في 
تختلف  وأيضا  وآخر،  بين شخص 
التي نرتديها عندما  المالبس  طرق 

نذهب للنوم. 
دون  النوم  أن  كثيرون  ويرى 
ظهر  وقد  أريحية،  أكثر  مالبس 
ذلك من خالل نتائج استطالع رأي 
أن  إلى  أيضا  يشير  والذي  حديث، 
هذه العادة هي السبب المباشر الذي 

يساعدهم على النوم بشكل أسرع. 
من  العديد  تحفّزك  قد  الواقع،  في 
النوم  تجربة  إلى  األخرى  األسباب 
دون مالبس، وخاصة خالل حلول 

ليالي الصيف الحارة.
بشكل  تنام  العادة  هذه  تجعلك  وال 
تعود  قد  بل  فحسب،  راحة  أكثر 

عليك بفوائد صحية.
مفيد لألعضاء التناسلية 

أثارت أخصائية الصحة اإلنجابية 
نافيا مايسوري الكثير من الجدل في 
الوسط العلمي بقولها إن النوم بدون 
أي مالبس مفيد للصحة ويساعد في 
بغض  التناسلية  بأعضائنا  العناية 

النظر عن الجنس. 
ويتعارض هذا الرأي مع النظرية 
الحساسة  المناطق  أن  تؤكد  التي 
عرضة  أكثر  تصبح  جنسيا 
النوم  عند  الجلدية  لاللتهابات 
بالمالءات  االحتكاك  بسبب  عاريا، 
الموجودة  للميكروبات  والتعرض 

على السرير.

الفطريات وجودة الحيوانات المنوية

اليف  مدونة  في  مايسوري  تؤكد 
أي  تحب  "الفطريات  أن  هاكر 
حتى  وضيقة  ومظلمة  مغلقة  بيئة 
الفطرية"،  العدوى  وتسبب  تنتشر 
المالبس  إلى  واضحة  إشارة  في 

الداخلية. 
مايسوري  توصي  السبب،  لهذا 
دون  النوم  بضرورة  خاص  بشكل 
اللواتي  للنساء  داخلية  مالبس 
مثل  لألمراض  لعمليات  خضعن 

داء المبيضات.
عالوة على ذلك، تنصح مايسوري 
ألنها  مالبس  دون  بالنوم  الذكور 
المنخفضة  الحرارة  درجات  تعتبر 
أفضل لجهازهم المتناسلي، وتوضح 
الحرارة  السياق: "درجات  في هذا 
الحيوانات  حركة  تبطئ  المرتفعة 
لذلك  جودتها،  من  وتقلل  المنوية 

في  الخصيتين  على  الحفاظ  فإن 
يساعد  أن  يمكن  برودة  أكثر  بيئة 
التحرك  على  المنوية  الحيوانات 

بشكل أسرع وأكثر صحة".

فوائد أخرى

النوم  أن  أيضا  مايسوري  ترى 
لمحاربة  عاريا، يصبح عادة جدية 
أو  الزوج  مع  سيما  ال  اإلجهاد 
الزوجة، حيث أن تالمس البشرتين 
المعروف  األوكسيتوسين  يُطلق 
من  يقلل  مما  الحب"،  بـ"هرمون 

مستويات القلق.
ارتداء  بأن  مايسوري  وتختم 
تمتص  التي  القطنية  البيجامات 
بعض  فضفاضة  وتكون  العرق، 
بالنسبة  األمثل  الحل  هي  الشيء، 
النوم  يستطيعون  ال  الذين  ألولئك 

دون مالبس داخلية.

 عربي21 – لندن 	 

تعرف على فوائد النوم دون مالبس 

صحيفة "الكونفدنسيال" اإلسبانية
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»اليشماغ« العراقي ابتكره السومريون
 وانتقل إلى فلسطين ومنها إلى العالمية

احسان الجيراني	 

الشماغ  العراقية  باللهجة  ويسمى  اليشماغ   
.دفعني حبي للحضارة السومرية العظيمة للبحث 
كاميرتي  مع  رحلت  عنها.  قرأته  ما  حقيقة  عن 
سومر  أبناء  أصور  كي  العراق  جنوب  إلى 
ومن  حياتهم  تفاصيل  بكل  األهوار،  منطقة  في 
وبعدها  وتقاليدهم.  وعاداتهم  مالبسهم  ضمنها 
قمت بتصوير اآلثار السومرية في متحف اللوفر 
الحاكم  تمثال  التفاصيل وباألخص  بكل  بباريس 

السومري كوديا.

أن الشماغ أول من ابتكره السومريون، ونقوشه 
الكهنة  كان  حيث  تعويذة،  عن  عبارة  السود 
األبيض  القماش  فوق  رؤوسهم  على  يضعونها 
صوف  من  مصنوعة  سوداء  بشبكة  المغطى 
موسم  إلى  لترمز  السمك  صيد  كشبكة  األغنام، 

الخير والتكاثر.

تتعلق  خاصة  مفاهيم  الشبكة  لهذه  وكانت 
العديد  ذلك  يثبت  وما  الشريرة،  األرواح  بطرد 

السومري كوديا )2146- الحاكم  من منحوتات 
وقد  اللوفر  متحف  في  والمحفوظة  2122ق.م( 
الذين  سومر،  أبناء  وبين  بينه  مقارنا  صورته 
هذا  لحد  السومري  زيهم  أي  اليشماغ  يرتدون 
اليشماغ  ارتدى  من  أول  كوديا  والحاكم  الزمن. 
قطعه واحدة. وكان اليشماغ كان له شأن عظيم 
السلطة  بين  البسه  جمع  حيث  الزمان  ذلك  في 
وصار  الجميع  له  وخضع  والدنيوية  الدينية 
الذهبي  العصر  في  الكهنة  وكبار  ألمراء  لباسا 
السومري ) 2122-2014 ق.م(. ولو ألقينا نظرة 
المسمارية  اللغة  قواميس  بعض  على  فاحصة 
قطعتين  من  مكونة  يشماغ  كلمة  أصل  لوجدنا 
وتعني  ماخ«  »أش  وهي  السومرية  اللغة  في 
غطاء  أي  ساخ«  »أش  أو  عظيم  رأس  غطاء 
رأس الكاهن العظيم. ومن المؤكد أن األتراك قد 
أخذوه عن االسم السومري العراقي القديم ونقلوه 
ليطلقوا  العراق  على  سيطرتهم  بعد  لغتهم  إلى 
عليه اسم »ياشمق« التي تعني الشيء المربوط. 
وعلى أي حال فإن اليشماغ الحالي وان تغيرت 
صار  إذ  السومري،  لليشماغ  امتداد  فهو  ألوانه 
وخطوط  الصياد  شبكة  زالت  وما  واحدة  قطعة 

وأصداف األسماك تزينه لتطرد األفكار الشريرة 
عن البسه.

اليشماغ  يرتدون  الجنوب  أبناء  صار  وبعدها 
السنين  الشمس ومع مرور  لوقايتهم من حرارة 
أصبح من الفولكلور العراقي يرتدونه وباألخص 
أبناء العشائر العراقية حتى انه صار جزءا مهما 

ومكمال من مالبسهم .

عام 1920 عندما دحر االنكليز الدولة العثمانية 
جنوب  في  مقاومة  هناك  كانت  العراق  واحتلوا 
في  ثورة  أكبر  نشبت  وبعدها  لالحتالل  العراق 
بثورة  سميت  االنكليز  ضد  األوسط  الشرق 
العشرين، وكان الثوار يرتدون اليشماغ في الليل 
كامل وال  بشكل  يغطوا وجوههم ورؤسهم  لكي 
يرى من وجوههم سوى عيونهم، وكانوا يقاتلون 
االنكليز ليال حتى تحرر العراق. منذ ذلك الزمن 
أصبح اليشماغ العراقي رمزا للمقاومة، ولم يقف 

عند حدود العراق وانما انتقل إلى فلسطين.
وعندما اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 
هناك  كانت  البريطاني،  االنتداب  1936ضد 

مجاميع من الشبان يقومون بعمليات استشهادية 
كانوا  الفدائيون  وهؤالء  بالفدائيين.  يسمونهم 
يقتدون بالمقاتلين العراقيين الذين كانوا يرتدون 
اليشماغ أثناء كفاحهم وقتالهم االحتالل من أجل 
وفي  البريطانيون.  الجنود  عليهم  يتعرف  ال  ان 
فلسطين أصدرت القوات البريطانية قرارا بالقاء 
قيادات  اليشماغ، ما دفع  القبض كل من يرتدي 
إصدار  إلى  الوقت  ذلك  في  الفلسطينية  الثورة 
لكي  ارتدائه  على  لإلقبال  المدن  أبناء  إلى  نداء 
ان  ومنذ  الثوار.  اعتقال  االنكليز  على  يصعب 
عرفات  ياسر  الراحل  الفلسطيني  الرئيس  دخل 
ممثال  الكوفية  يرتدي  وهو  المتحدة  األمم  إلى 
للمقاومة  الفلسطينية، أصحبت رمزا  الدولة  عن 
عالميا  انتقلت  وبعدها  والظلم.  االحتالل  ضد 
المهرجانات  خالل  من  أمريكا  جنوب  من  بدءا 
المطربين  كبار  يرتديها  وكان  واالحتفاالت 
عموم  في  انتشرت  حتى  الفنانين،  من  والكثير 
من  يرتديها  موضة  إلى  وتحـولت  أوروبا 

يسايرها .

كاتب عراقي )القدس العربي(	 



الحلقة الحادية والثالثون	 

جمال الشريف 	 

األجواء الجميلة في العالقات االجتماعية األصيلة في المخيم

حين تكون الذكريات واألحداث الراسخة في 
الضاربة  االجتماعية  العالقات  حول  الوجدان 
الغالي مربوطة بحبل من  الجذور في مخيمنا 
مستجدات  مع  البناء  والتفاعل  والواجب  الود 
الحياة اليومية في المخيم، يبقى للحدث ذكرى 
طيبة مشفوعة بالعرفان وشكر النعمة، ومدللة 
فلسطين  أبناء  من  الشريحة  هذه  أصالة  على 
شعبنا  فيه  يجتمع  مكان  كل  وفي  الشتات  في 

الرائع....
وتبقى هذه العالقات االجتماعية بمثابة الحبل 
والمحبة  التواصل  صالة  يرفد  الذي  المتين 
الجارعلى  وحرص  الجيرة  وُحسن  والرحمة 
والتكافل  والمؤازرة  والرجولة  والنخوة  جاره 

في األفراح واألتراح....

وغيرها  الكثيرة  والميزات  الصفات  هذه 
طغت  الذي  الوقت  وفي  المخيم.  في  موجودة 
المدن  من  كثير  على  الحديثة  المدنية  فيه 
ال  الجار  أصبح  بحيث  الكبيرة  والتجمعات 
يعرف جاره وال يكثرت لما يصيبه وربما كان 
في بيت فرح وفي اآلخر حزن وكل يعيش في 
بظروفها  الحياة  طحنتهم  وقد  الخاص  عالمه 
القاسية وسلبتهم أشياء نبيلة ومعنوية ال تشترى 

بالمال وال تقدربثمن....
ال أتحدث هنا عن مدينة "أفالطون الفاضلة" 
والمثالية التي قد ال تكون في أي مجتمع، ولكن 
بضده.  يُعرف  والضد  يقاس  بالشيء  الشيء 
انقطاع طويل  بعد  المخيم  وقد زرت  كيف ال 
واألحباب  األصدقاء  بصحبة  فيه  وأمضيت 
أمتع األوقات ولمست فيه دفئاً وحنيناً وجزًءا 
بمجرد  لي  عاد  وقد  الغربة  في  افتقدته  مني 
في  أوفق  الشعورربما  هذا  للمخيم،  عودتي 
وال  أخفق،  وربما  بعضه  وترجمة  تصوير 
حس  من  يعتريني  وبما  بجماله  نقله  أستطيع 
بنشوة وفرح وانبساط، ولكن ثقتي وحسن ظني 
وما  أعني  ما  يدركون  ويتابعون  يقرأون  بمن 
أن  في  الكلمات  خانتني  وإن  حتى  إليه  أرمي 
تبقى قاصرة عن الوصف إلعطاء الموضوع 

حقه في الشرح واإلفاضة.
غيري  عند  كما  نفسي  في  ترك  غزة  مخيم 
راسخة  صداقة  وعالقات  وحباً  وذكرى  أثراً 
رسوخ الجبال الرواسي، وتجذيراً في المشاعر 
والمعاني أعيش معها وبها وأحملها من المهد 

إلى اللحد.
وعائلة  أهال  المناسبات  في  المخيم  في  كنا 
واحدة، فإذا كانت المناسبة حزينةً كان الجيران 
يجتمعون ويقدمون واجب العزاء والكل يتنافس 
ألهل  عشاء  أخذ  يحوزعلى  أن  في  ويتبدى 
والحرص  الصدق  الكل  في  وتلمس  المتوفى، 

له  الشعورالنبيل  وهذا  الواجب.  تقديم  على 
أبلغ األثرفي التخفيف عن أصحاب العزاء لما 
يلمسونه من مواساة وتخفيف، وكأن المصاب 
التي كانت  العادات  الجميع، ومن  هو مصاب 
أن  أثر  لها  يعد  ولم  النسيان  وطواها  موجودة 
الناس كانت تُحضر معها للعزاء قهوة سادة ما 
بين أوقيه إلى كيلو وكل حسب ظرفه. وبعض 
وطيدة  عالقة  تربطهم  من  وبالذات  الناس، 
بأهل العزاء، يأخذون معهم كيس سكر أبو خط 
أحمر زنة 100 كيلوغرام، وهذه العادة  كانت 

الجيران  وكان  األحزان،  وفي  األفراح  في 
يمتد  العزاء  واجب  أن  يعتبرون  والمعارف 
طيلة أيام العزاء ولكن هذه األيام لألسف تبدل 
المفاهيم وأصبح يقتصر األمر على  كثير من 

تأدية الواجب...

الجميلة، فال  الذكريات  الحديث عن  أن  وبما 
دخلت  التي  المستجدات  بعض  ذكر  من  بأس 
أننا  وطالما  منها.  ليست  وهي  تقاليدنا،  على 
الهدف  يخدم  وبما  نفسه  السياق  في  نتحدث 
السادة  القهوة  تقدم  فيما مضى  األسمى، كانت 
في فناجين القهوة والتي كانت تغسل باستمرار 
لذلك. أما هذه األيام  في وعاء جهز خصيصاً 
البالستك  من  أكواب  في  القهوة  تقديم  فأصبح 
الكراسي  تحت  غالباً  ترمى  والتي  الصغيرة 
وتخلف اثراً سيئا، وخصوصاً أن البالستك من 
المواد الضارة جداً وال ينصح بتقديم السوائل 
الحارة فيها، وكذلك أثرها على البيئة كون فترة 

تحللها طويلة جدا جدا...
كل  في  واحدة  فهي  القهوة  صب  عادة  أما 
وتصب  سناً  األكبر  عند  من  وتبدأ  المناسبات 
يقولون  وكما  باليمنى  وتقدم  اليسرى  باليد 

"القهوة خص والشاي قص".

ذكر  من  يستهجن  أو  البعض  واليستغرب 
بعض التفاصيل في العادات حيث أن كثيرا من 

الناس هذه األيام ضيعت األصول والفروع.
أشاهده ولكني  لم  األنكى من ذلك والذي  أما 
الحلوى  تقديم  هو  عنه  تتحدث  الناس  سمعت 

هل  العزاء...  في  الكنافة  وخصوصا 
يقول  الذي  المثل  ضمن  يدخل  هذا 

أدري  وال  سكر"؟  الموت  على  "يرش 
عاداتنا  على  المفاهيم  هذه  دخلت  أين  من 

وتقاليدنا.
ومن المظاهر المرفوضة، المبالغة في العشاء 
في آخر يوم  بحيث يمكن أن نصنفه تحت بند 

موت وخراب ديار...
العزاء  أصحاب  أن  الناس  بين  المتعارف 
روح  عن  الثالث  اليوم  في  عشاء  يعملون 

العزاء  حضر  لمن  الشكر  من  وكنوع  الميت 
وخصوصاً أن األقارب والنسايب القادمين من 
أماكن بعيدة يمكثون أيام العزاء الثالثة، ولكن 
دخول مفاهيم جديدة ورغبة في إظهار أن أهل 
تزول  وليتها  الظاهره  هذه  أوجد  بخير  الميت 

ونعود لما كنا عليه. 

كان للحضور والتواجد المستمر ميزات كثيرة 
فقد كان من يمتلكون المبادرة يحاولون بشتى 
باألحاديث  العزاء  أهل  عن  التخفيف  الوسائل 
والحكايات  الشخصية  والمواقف  الشيقة 
من  السلوك  هذا  فكان  والعبر،  والمواعظ 
وأنا  الذاكرة،  في  عالقة  تبقى  التي  الذكريات 
على يقين بان الكثير ما زال يحفظ موقفا فريدا 

شاهده أو سمعه في أحد المآتم.
من المظاهر التي كانت موجودة وكانت بين 
كبار السن وخصوصاً إن كانوا على صلةً مع 
واظبوا  قد  وتجدهم  حالهم  يتغير  أن  المتوفى 
على المسجد لعدة أيام، وبعد ذلك ترجع حليمه 

لعادتها القديمه...
أكثر من حالة وفاة في  كانت تحدث  وأحياناً 
كبار  فتجد  قريب،  وقت  في  الواحدة  الحارة 
السن عرقبوا من الخوف وتسمعهم يقولون بأن 
والله  الحارة  في  الموت-  َملك   - "عزرائيل" 

أعلم الدور على مين؟!...
بعض  يختلف  فكان  النساء  عند  الوضع  أما 
يح أكثر  الشيء، وكانت الشاطرة اللي بدها تِصّ
أو  السن  صغير  المتوفى  كان  إن  وخصوصاً 
مات في حادث، فتجد النساء كل وحده مروحه 

عالبيت 
نها  عيو و
سألت  وأذا  البكاء،  كثرة  من  جمر  بقدحوا 
إحداهن وهي ليست من أقارب المتوفى تسمع 
منها والله تنهنهنا من الصياح، ألنه كل شيء 

قرضه ودين حتى دموع العين.
أما إن تجرأت وسألت أمك أو عمتك أو خالتك 
أقارب  من  أنتم  هو  بتصيحوا  ليش  جدتك  أو 
مع صاروخ  الجواب  يأتيك  إحتمال  المتوفى؟ 
عالطاير.  بالستك  شبشب  ماركة  جو  أرض 
الجماعة؟  نجامل  بدنا  مش  بفهمك؟  شو  أنت 
أنتو ما شفتوا يوم عزاء فالن )واحد مات من 
من  وخواته   أمه  حالهن  نتفن  كيف  عائلتكم( 
وحاولت  سمعته  إن  الجواب  هذا  الصياح... 
الدار مع كم هائل من  تتمادى يتم طردك من 
الدعاوي واحتمال أمك أو ستك ينسوا العزاء 
ويبلشوا فيك، لذا من األفضل تنخمج وتسكت 
)مصطلح فلسطيني بامتيازمعناه تسد بوزك(.

وكان فيما مضى يتم العزاء في البيوت أو في 
الشقق إلخواننا السبعاوية، أما اآلن فأصبحت 
بيوت العزاء تقام في الصيوان خارج البيوت 
الحفالت  متعهدي  من  االستئجار  يتم  حيث 
نسبياً  تعتبر  الطقوس  وهذه  والمناسبات، 
ولكنها في مجتمعات  المخيم  أهل  جديدة على 

وتجمعات أخرى تُعتبر قديمة.

ومن المظاهر الجميلة التي ما زال أهل المخيم 
يحافظون عليها هي شد الخاطر للجيران فيما 
في  وفاة  وحصلت  فرح  موعد  هناك  كان  لو 
الحارة فيتم التأجيل بعض الوقت وبعد ذلك يتم 
أخذ اإلذن من أصحاب العزاء إلقامة الفرح لما 
في ذلك من أثر طيب في النفوس حيث تبقى 
في  باألصول  محكومة  االجتماعية  العالقات 

العادات والتقاليد والعُرف بين الناس.
ويعتقد  الحزن  أجواء  في  نبقى  ال  وحتى 
األحزان  في  فقط  الناس  تكاتف  أن  البعض 
وحتى ال تلتصق بنا صفة النكد والحزن وكان 
يصدف أن يصدر عن أحد الحاضرين موقف 
لمح  في  الناس  تنقل  مقصودة  غير  عبارة  أو 
البرق من الحزن للضحك دون أن ينال ذلك من 
الجوالعام، حيث أن للمناسبات عبارات تخص 
الحاضرين  أحد  وقال  فإن حصل  مناسبة  كل 
حين تقدم له القهوة )دايمه( أو )عامر( فالكل 
شزر  بنظرات  يرمقه  العبارة  يسمع  من  أو 
الممكن  من  وحينها  عنه  صدر  ما  ويستهجن 
ونميمة،  غيبة  إلى  العزاء  مجلس  يتحول  أن 
المصطلحات  من  وهذه  غبرة،  أهله  وداهية 
التي نؤرخ لها كي نبقيها حاضرةً  الفلسطينية 

وال يطويها النسيان.

تابعونا في تفاصيل جديدة في بقية المناسبات 
في الحلقة القادمة.

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 
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ليزا دامور، أخصائية الصحة النفسية للمراهقين

تهم؟ المراهقون لماذا  يرفضون نصائح آبائهم لحل مشكال
عادةً ما يكون رفض المراهقين نابعًا من أنهم ال 

يجدون عند آبائهم ما يبحثون عنه حقًّا.

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.

لطرح  متحدث  جليس  إلى  بحاجة  المراهقون 
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.

اآلباء والمراهقون.. البحث عن 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.

الذين  المراهقين،  حتى  أنه  الكاتبة  حت  ورجَّ
التي  المشكالت  إحدى  حل  من  بالفعل  تمكنوا 

يُشِعرهم  الذي  عن  يبحثون  يظلون  واجهتهم، 
والديها  تخبر  أنها  كاثلين،  وذكرت  باالطمئنان. 
ضت  تعرَّ ما  موقف  »عن  األحيان  بعض  في 
للحصول  منه«  تنجو  لكي  فعلته  الذي  وما  له 
على إقرار بأن ما اتخذته كان الخيار الصائب. 
وعندما يحدث ذلك، تقول كاثلين إنها »ال تبحث 
أنهم  من  فقط  أتأكد  لكنني  حلولهم،  عن  حقًّا 
من خالل  الصحيح  الشيء  فعلت  أنني  يعتقدون 

خبرتي المحدودة في حل المشكالت«.

وترى الكاتبة أن المراهقين يشعرون بالضعف 
في أغلب األحيان، وقد يحدث ذلك تحديدًا عندما 
من  يواجههم  ما  بشأن  البالغين  على  ينفتحون 

أزمات أو ورطات ال يمكنهم التغلب عليها. 

وفي هذه األوقات، يُمكن أن يبدو التوجيه الحسن 
النية مثل االنتقاد وإلقاء المحاضرات – حتى لو 
وحتى  الصريحة.  الهجمات  مثل   – ًرا  ُمبرَّ كان 
المذاكرة  أن  إلى  اإلشارة  في  ترغب  كنَت  إذا 
لالستعداد الختبار الكيمياء، الذي كان في نهاية 
لعبة  إلى  الذهاب  من  بداًل  الماضي،  األسبوع 

كرة السلة ربما كان من الممكن أن يمنع حدوث 
المشكلة تماًما، فمن األفضل، على األرجح، أن 

تُؤجل قول هذا لوقت آخر.

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.

)ساسة بوست(	 
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تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية
السينما السودانية : "أمجـاد" بعد عقـود من "التهميش"

الفرنسية  تقرير نشرته صحيفة “لوموند”  أكد 
انتعاشة  تشهد  السودان  في  السينما  صناعة  أن 
“تدمير  و  الديكتاتورية  من  عقود   3 بعد 
من  جديدًا  جياًل  أن  معتبًرا  وتجريمه”،  الفن 
السينمائيين يحمل على عاتقه األمل في صناعة 

السينما في هذا البلد.
وهو  الوحدة”،  “سينما  بقايا  التقرير  ويصور 
الماضي  القرن  سبعينيات  أواسط  تأسس  فضاء 
قيد  على  مدفونة  لصناعة  “رمًزا  بوصفه 
مؤسس  عفيفي،  طالل  تعبير  بحسب  الحياة”، 
“مصنع السودان لألفالم”، وهي جمعية تحاول 

إحياء ثقافة السينما في السودان.

في  الفضاء  هذا  افتتاح  تم  فقد  التقرير،  ووفق 
 ،1974 العام  الخرطوم  شمال  كوبر  منطقة 
وكورية  وصينية  سودانية  أفالًما  عرض  حيث 
كان  الذهبي  العصر  ذلك  وخالل  ومصرية، 
مكن لدور السينما الستة عشر في العاصمة أن 

تستوعب أكثر من 40 ألف متفرج في المساء.
بشيء  عفيفي  طالل  السينمائي  الناقد  ويعلق 
كرة  بالقول:“حتى  الماضي  إلى  الحنين  من 
وكانت  الناس،  من  الكثير  تجذب  لم  القدم 
تمتزج  حيث  اليومية،  الحياة  من  جزًءا  السينما 
الطبقات االجتماعية، وكان الناس يجتمعون هنا 
األعمال  عن  ويتحدثون  ويغازلون،  ويتجادلون 

قبل وبعد التصوير”.

االستقالل  زمن  “في  أنه  إلى  التقرير  وأشار 
السينما  رواد  أحد  السودان  كان   ،1956 العام 
جبارة  الله  جاد  الطليعي  وأخرج  أفريقيا،  في 
1955 “أغنية  العام  أفريقيا  في  فيلم ملون  أول 
الروائية  األفالم  من  لكثير  تمهيدًا  الخرطوم”، 
التالية  السنوات  خالل  التي عرضت  السودانية 
في الستين داًرا للسينما في السودان الموحد قبل 

أن تصبح الصناعة السينمائية في حالة سيئة”.
نميري  جعفر  ديكتاتورية  ظل  أنه“في  وتابع 
)1969-1985( كان اإلنتاج السينمائي يخضع 
ويتذكر طالل  السلطات،  قبل  لرقابة شديدة من 
عفيفي قائاًل:“كانت الرقابة صارمة باسم الحفاظ 
األسوأ  لكن  المجتمعية”،  الحساسيات  على 
سيأتي الحقًا بعد حلقة ديمقراطية وجيزة أسدل 
االنقالب العسكري اإلسالمي العام 1989 الذي 
المؤتمر  وحزب  البشير،  عمر  عهد  قدوم  شهد 
السينمائي  المشهد  على  أخيًرا  الستار  الوطني، 

السوداني”.
الفنية  الفعاليات  جميع  التقرير:“مثل  ويتابع 
وقال مؤسس مصنع  تهديدًا،  تعد  السينما  كانت 
خارج  الجماهير  جمع  “إن  لألفالم  السودان 
ذوق  على  يكن  لم  السياسية  االجتماعات 
السلطات”، كما أدى فرض حظر التجول الليلي 
من 1989 إلى 1995 إلى توقيع عقوبة اإلعدام 
على دور السينما في الهواء الطلق، والتي كانت 
تغلق أبوابها الواحدة تلو األخرى، وانتهى األمر 
بالموزعين والمنتجين إلى هجر البالد تماًما منذ 
العام 1997 عندما تم فرض عقوبات اقتصادية 
أمريكية وأوروبية على النظام اإلسالمي بسبب 

سياسته التي اعتبرت داعمة لإلرهاب”.
السينمائي سليمان  المخرج  التقرير عن  وينقل 
في  موسكو  في  وتدرب  عاًما(،   65( إبراهيم 

عاًما   30 السودان  عاش  قوله:“لقد  السبعينيات 
من العزلة”، وذهب معظم المخرجين من جيله 
إلى المنفى، وبالنسبة لمن بقي مثله“كان ضغط 

النظام على أكتافنا هائاًل، وكنا على الدوام تحت 
مراقبة األجهزة األمنية“.

السينمائية  األعمال  بعض  إلى  التقرير  ويشير 

األخيرين،  العامين  خالل  ظهرت  التي  الجديدة 
لمروة  الخرطوم”  “تسلل  الوثائقي  الفيلم  مثل: 
األشجار“  ”الحديث عن  الوثائقي  والفيلم  زين، 
في  “ستموت  وفيلم  الباري،  صهيب  للمخرج 
وطافت  العالء،  أبو  أمجد  للمخرج  العشرين” 
هذه األفالم في مهرجانات دولية، وحصلت على 
العديد من الجوائز القيمة التي بدت مؤشًرا على 

انتعاش السينما في السودان.

فيلم  إنتاج  الذي شارك في  وقال طالل عفيفي 
الضوء  سلطت  األفالم  العالء:“هذه  أبو  أمجد 
فضول  أثار  ما  البالد  أحوال  على  أخرى  مرة 

الجماهير في الخارج”.
من  كامل  لجيل  التقرير:“فبالنسبة  وبحسب 
االنتفاضة  فتحت  الشباب،  األفالم  صانعي 
األول/ديسمبر  كانون  في  بدأت،  التي  الشعبية 
البشير  نظام  سقوط  إلى  أدت  والتي   –  2018
بعد بضعة أشهر – مساحة جديدة من الحريات، 
وكانت صدفة سعيدة، حيث بدأ معظم المخرجين 
بالفعل في التصوير بالوسائل المتاحة منذ طفرة 
األفالم  هذه  أعطت  األخبار  لكن  اإلنترنت، 
منظوًرا جديدًا بعد أن منحتها مزيدًا من العمق“، 

وفق طالل عفيفي.

لكن“المفارقة الكبيرة لهذه الصحوة أن األفالم 
السودانية التي رحب بها النقاد األجانب، ونالت 
الجوائز في مهرجانات مرموقة، لم تعرض في 
السودان“ وفق ما يؤكد التقرير، وبالنسبة لطالل 

عفيفي هذا هو أحد التحديات الرئيسة.

ويشرح عفيفي )43 عاًما( أنه بعد عودته إلى 
بالقاهرة،  المنفى  في  قصير  عام  بعد  الخرطوم 
بدعم   2009 العام  السودان  أفالم  مصنع  أسس 
تنظم  التي  جمعيته  وقامت  غوتة،  معهد  من 
من  أكثر  بتدريب  مستقاًل،  سينمائيًا  مهرجانًا 

300 طالب في مختلف المهن السينمائية.

محمد  إبراهيم  السوداني  المخرج  ويعتبر 
في  آخذ  السودانية  بالسينما  أن“االهتمام 
االزدياد، لكن ال بد من ترجمته إلى استثمار“. 
لتطوير  المال  إلى  بحاجة  وأضاف:“نحن 
شركات اإلنتاج المحلية، خاصة البنية التحتية.”

ينتج  الموارد  نقص  إنه“بسبب  التقرير  ويقول 
هذا المشهد السوداني الجديد المزيد من األفالم 
الروائية،  دون  الوثائقية،  األفالم  أو  القصيرة 
أن  توشك  التي  الدولية  العقوبات  تزال  وال 
أو  معدات  شراء  الصعب  من  تجعل  ترفع، 
أو  دبي  إلى  البعض  البرامج، ويسافر  تحديثات 
الصلبة  وأقراصهم  السعودية  العربية  المملكة 
القول:“منذ  إلى  التقرير  جيوبهم”.ويخلص  في 
سقوط البشير وجد إبراهيم محمد نفسه متفائاًل، 
ويقول: عشنا 30 عاًما في فراغ، و 30 عاًما من 
تدمير الفن، و 30 عاًما من غسيل المخ، حيث 
وغير  أنها حرام،  على  اآلن  السينما  إلى  ينظر 
المخرجين  نحن  ونلعب  الفائدة،  وعديمة  الئقة، 
أن  مضيفًا  المشهد“،  تغيير  في  مهًما  دوًرا 

الثورة”ما زالت غير مكتملة”.

المصدر: تونس ـ إرم نيوز	 
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بانة القاسم	 

عالء المفرجي	 

»َوداعاً  رواية  مؤلف  بادورا  ليوناردو  يعد 
المدى«  »دار  عن  صدرت  التي  همنغواي«، 
بترجمة بسام البزاز، من أشهر الكتاب الكوبيين 
اآلن على المستوى الدولي، وقد عرف خصوصاً 
بفضل سلسلة من الروايات البوليسية، كان بطلها 
بادورا  وأصدر  كونده.  ماريو  التحري  ضابط 
جائزة  وُمنح  رواية،  عشرة  اثنتي  اآلن  حتى 
جائزة  على  حصل  كما  الوطنية،  األدبية  كوبا 

أستورياس وهي أهم جائزة في إسبانيا.
بعد  للعربية،  الثالثة  هي  الجديدة  والترجمة 
عن  صدرتا  اللتين  سابقاً  المترجمتين  روايتيه 
التي تسرد وقائع  نفسها، »رواية حياتي«  الدار 
بينهما قرن ونصف  سيرتين متوازيتين، يفصل 
القرن من الزمان، األولى حقيقية والثانية خيالية. 
التي  الذي كان يحب الكالب«  ورواية »الرجل 
تتحدث عن سيرة قاتل تروتسكي، والتي جذبت 
موضوعها  بسبب  والدعاية  الرواج  من  الكثير 

السياسي.
بادورا  روايتي  في  كما  همنغواي«،  و»َوداعاً 
وأسماء  تاريخية  أحداث  على  تستند  السابقتين 
والكم  الخيال  جرعة  لكن  حقيقي،  بعضها 
الروايات،  هذه  في  متفاوتين  تبدوان  التاريخي، 
غير أن كوبا حاضرة فيها، فهي الوطن والنضال 
كما في »رواية حياتي«، والمحطة األخيرة في 
هذه  في  أما  تروتسكي.  لقاتل  الطويلة  الرحلة 
البديل ألرنست همنغواي  الموطن  الرواية فهي 

التي انعكست منها جوانب كثيرة في سيرته.

أحداث  بادورا  يبني  همنغواي«،  »َوداعاً  في 
همنغواي  بين  مزعومة  عالقة  على  الرواية 
الكثير  التي ظهرت في  وشخصية ماريو كونده 
من رواياته البوليسية خاصة، إثر اكتشاف جثة 
هافانا،  في  األميركي  الكاتب  في مزرعة  دفنت 
الذي  مؤلفها  يقول  كما  صرف«  »حكاية  وهي 
ذلك  بما في  األحداث،  الكثير من  أضاف عليها 
حقيقية،  وتواريخ  وقائع  من  استقاها  التي  تلك 
أبقى  أنه  رغم  خياله،  من  الكثير  إليها  وأضاف 
الحقيقية،  أسماءها  الشخوص  بعض  على 
الخيال،  بشخوص  الواقع  شخصيات  فامتزجت 
التي  الرواية  لقواعد  إال  فيها  في أرض ال حكم 
الحداثة،  بعد  ما  بأساليب  فيها  المؤلف  استعان 
فهمنغواي في الرواية مصطنع، ومن نسج خيال 
المؤلف، ويتقاطع النص مع عالم همنغواي الذي 
استخدم فقرات من أعماله ومقابالته لنسج أحداث 
)تشرين  أكتوبر  من  الثالث  من  المشؤمة  الليلة 

األول( عام 1958.
ممطرة  عاصفة صيفية  كشفت  الليلة،  تلك  في 
عن عظام ضحية لجريمة، حيث قتل رجل قبل 
أربعين عاماً في حديقة بيت إرنست همنغواي في 
هافانا، الذي أصبح فيما بعد متحفاً للكاتب. ويتم 
استدعاء الشرطي السابق ماريو كونده للتحقيق، 
الليلة، بعد أن ترك  ليكشف حقيقة ما حدث تلك 
منصبه كمساعد محقق في شرطة هافانا، وعمل 
بائعاً للكتب المستعملة، يدفع ماريو كونده للعودة 
في  همنغواي  منزل  متحف  فيجيا،  فينكا  إلى 

ضواحي هافانا.
يضطر هذا األخير للتصالح مع جانب مختلف 

السابق،  األدبي  بطله  عن  تماماً 
»لقائه«  ذكرى  يستعيدُ  عندما 
اصطحبه  عندما  بالكاتب،  األول 
قبل  كوخيمار  بلدة  إلى  جده 
نزاالت  لمشاهدة  عاماً،  أربعين 
بعيد  من  يبصر  حيث  الديكة، 
الصدر  عاري  أحمر  رجالً 
يضع على رأسه طاقية بيضاء 
نظارات  عينيه  وعلى  وسخة، 
يخلع  كونده  ورأه  خضراء، 
طاقيته، ليكون قريباً منه ومن 
أنه  األخير  هذا  فيخبره  جده، 
همنغواي، الذي كان قد صعد 
سيارة براقة سوداء وهو يلوح 

المقصود  هو  كان  أنه  للطفل  ليخيل  بيديه، 
بهذه التلويحة.

وبادورا هنا ينتقل بين عالم كونده وعالم كوبا 
االثنين  أن  ويبدو  عقود،  أربعة  قبل  همنغواي 
إلى  عادية  غير  رحلة  في  ببطء.  يندمجان 
القرن  كتاب  أكثر  أحد  وفي شخصية  الماضي، 
صورة  تظهر  وهنا  وقوة،  غموضاً  العشرين 
مثير  لغز  إلى  باإلضافة  تماماً،  ومقنعة  بارعة 
الصفحات  حتى  تشويق  حالة  في  القارئ  يبقي 

األخيرة.
وعلى ما يبدو أن رجالً أطلق النار عليه قبل 40 
عاماً، في المكان الذي كان همنغواي يقيم. فهل 
بابا - وهو ما كان يُطلق  القاتل  يمكن أن يكون 
على همنْغواي نفسه؟ كان للرجل العظيم »مزاج 
المفتش  السابق  كونده  زميل  يذكره  كما  قذر«، 

يل  نو ما
القضية  بالثييوس. تغري هذه 

كان  الذي  هو  مأزقه،  من  بالخروج  كونده 
المستعملة.  الكتب  في سوق  العيش  لقمة  يكسب 
ومثل العديد من أبطال الروايات البوليسية، يتم 
استدعاؤه مرة أخرى، ليصبح نوعاً من »المحقق 

الخاص«.
أهمية الرواية تكمن في دراسة هي شبه سيرة 
المتعلقة  الفصول  تتخلل  إذ  لهمنغواي،  ذاتية 
يتم  أخرى  أجزاء  القتل،  جريمة  في  بالتحقيق 
والتي  نفسه،  همنغواي  نظر  وجهة  من  سردها 
أنها حدثت  المفترض  التي من  األحداث  تفصل 

في ليلة 3 أكتوبر 1958.

 )الشرق االوسط( لندن 	 

رواية ثالثة لبادورا تترجم إلى العربية

عـالـم كــوبا همنغــواي قبل أربعة عقــود

كابوس اسمه وطن

في مدينة ما، في أرض بعيدة، كان ثمة وطن 
صغير، صغير لدرجة الحلم. أنت أجمل أمانينا 
فيه أن نزور بحره أو نشم هواء جباله المنعشة. 
وفي الشتاء، كان المطر يغسل قلوب سكانه كل 
فيتعايشون بحب رغم كل االختالفات. في  سنة 
أدركت  االتساع،  كبير  المساحة  صغير  وطن 

روحي أنها تعيش طفولتها إلى أبعد الحدود.   
استطاع  كيف  افكر  طويلة  سنوات  ظللت 

جديدة  حياة  يبدآ  أن  وجدتي  بعد جدي 
عن  فصال  مشيمة أن 

الكأس  اتجرع  ان  اتخيل  أكن  ولم  وطنهما... 
نفسها مرة أخرى، انا التي غسلت وجهي صباحا 
بمياه بردى ومألت أحالمي بعطر ياسمين دمشق 
بيدي  أحمل  وانا  وطني  من  أقصيت  الساحر. 
جذورا كان علي أن ازرعها في تربة الغربة...
غربة أخرى يا جدي أشد قسوة من غربتك، فال 
شيء هنا يذكرني بالشام إال وجوه الجئين مثلي 
جاؤوا يبحثون عن مأوى لبقية احالم منكوبة ...

وتارة  فلسطينية  تارة  هنا  نفسي  عن  اعرف 
سورية فأنا حقيقة لم أكن أعرف أين تبدأ فلسطين 
مني وأين تنتهي سوريا.  ربما يا جدي 
انا مثلك أنتمي إلى الجرح 

حيثما 

كان حيا.
المسمى وطنا، يطل علي من  الجرح  وها هو 
قفًرا  اختارت مدرًجا  التي  الطائرة  خلف زجاج 

لتربض عليه.
المدينة التي كانت بديعة تستقبلني بسواد يتناسب 
مع حالة الحداد الذي تعيشه يوميًا.  استقبلني بيت 
الغربة،  ابتلعتهم  الذين  ألحبائه  مشتاق  عزيز 
بيت غال على قلبي ضم طفولة سعيدة ورقص 
دون  ورحلت  ودعته  يوم  وبكى  فرحي  في 
رجعة قريبة. بيت يمتلىء باألشرطة واالسالك 
الطاقة  ومحسنات  النت  وموصالت  الكهربائية 
محتفًظا  ليبقى  دائم  إنعاش  حالة  في  كأنه  الخ... 

ببقائه.
المدينة  هذه  في  ما  حتى كل  كالًحا  كان 

حنيني إليها الذي اختنق سريعًا من الحر الشديد 
دون أمل بتبريد، وتبخر من الظالم الذي يغطي 
والنور.  األمل  هجرها  التي  المدينة  طرقات 
ألحتمل  تناديني  كانت  الطيبين  وجوه  وحدها 
تنتهي  كي  جميل  بصبر  وألوذ  معاناتهم،  معهم 
يا  الغصة  كبيرة  هي  كم  خير.  على  اجازتي 

وطني الغالي عندما يكون الهروب منك أمنية.

أعزائي، قصة  القادم سأتابع معكم  مقالي  في   
كابوس  من  الفرار  الوحيدة  أمنيته  باتت  شعب 

وطنه.

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو
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)لمن يهمه المّر(.. سردية الوجع

صـدر  حديثـًا

تستجيب  المّر«  يهمه  »لمن  روايتها  في 
الخطيب بكل قوى روحها، وبكل  الروائية حال 
ألم وجدانها، للقضية السورية الموجعة في زمنها 
نصها  في  رصدت  حينما  وذلك  التراجيدي، 
تداعيات الحرب السورية على األسرة واألفراد 
وغربة  ولجوء  وهجرة  حصار  من  فيها  بما 
األكثر  الّسمة  بمضامينها  تشّكل  والتي  وحنين، 

بروزاً في حياة السوريين حتى اليوم.
صدرت الرواية عن الدار العربية »ناشرون«، 
السورية  وهي ترصد حياة مجموعة من األُسر 
وخياراتها أثناء الحرب السورية، مبينةً أثر ذلك 
أمانه  يفتقد  الذي صار  للفرد  الداخلي  العالم  في 
من  فمنهم  جذوره،  عن  ابتعد  حينما  الروحي 

اضطروا للرحيل كعائلة أم إبراهيم في حلب التي 
هاجر أفرادها إلى ألمانيا: »لم يعد لدينا رفاهية 
أختار  أن  مجبرة  واألمّر  المر  بين  االختيار. 
المر«، ومنهم من فّضل البقاء والتمسك بالوطن، 
وما بين هذا وذاك، هناك القادمون والمغادرون، 
وهناك  كليّاً،  الصورة  خارج  آخرون  وهناك 
الذكرى  حافة  على  الزمن  به  وقف  من  أيضاً 
يسترجع زمناً جميالً مضى، ويأسف ِلما دمرته 
الحرب من أماكن شهدت طفولته ومرتعه وأيام 
صباه؛ حيث كل شيء كان يبدو ممتعاً لبساطته 

وعدم تكلّفه.
ما يميز هذه الرواية؛ كونها نصاً أدبياً يُمكن له 
إدماج جراحات وانكسارات وهواجس السوريين 

األزمة.  على  ونيف  سنوات  عشر  مرور  بعد 
فالقارئ ِلما بين السطور يجد ثمة تشاركاً وجدانياً 
الرواية  شخصيات  بين  االرتباط  من  نوعاً  أو 
االنتماءات  بمختلف  والرجالية(،  )النسائية 
العقدية واأليديولوجية سواء داخل حدود الوطن 

أم خارجه.
ويتمظهر ذلك في السرد بوصف كّل ما تختزنه 
وتقاليدها  بعاداتها  الجماعية عن سوريا  الذاكرة 
إلى  باإلضافة  بنيها.  بين  مشترك  هو  ما  وكّل 
من  متنّوع  فالسرد  الرواية،  بفنيّة  االعتناء 
يدور  الذي  والحيّز  واللغة  واالتجاه  النوع  حيث 
واعترافات  تذّكر  من  يحوي  بما  المضمون  فيه 
وتخياّلت، واتجاهه هو الماضي القريب وأحياناً 

المستقبل. 
الصنيع  وبهذا 

أن  الروائية  تمكنت  المتميز  تصنع الفني 
لقضية بلدها شبيهاً روائياً.

)مرايا التراث( عودة إلى بيروت قبل عام

بيروت	 

بعد أيام قليلة، تحلُّ الذكرى السنوية األولى لـ انفجار مرفأ بيروت 
الذي وقع في الرابع ِمن آب/ أغسطس 2020، مخلّفاً خسائر بشرية 
ومادية جسيمة... حادٌث بارز في تاريخ لبنان المعاصر تفاَعلت 
الموسيقى والتشكيل  إلى  الشعر والنثر  معه اآلداب والفنون، ِمن 

والسينما، داخل لبنان وخارجه.
في عددها الرابع عشر )ربيع وصيف 2021( الصادر قبل أيّام، 
تُخّصص "مريا التراث"، وهي مجلّة محّكمة نصف سنوية تصدر 
األميركية"  اللبنانية  "الجامعة  في  اللبناني"  التراث  "مركز  عن 
عنوان  تحت  األُولى،  ذكراه  في  باالنفجار  خاّصاً  ملفّاً  ببيروت، 

"قلُب المرفأ انفجر... ال قلُب بيروت".
وكتب الشاعر ورئيس تحرير المجلّة هنري زغيب في افتتاحية 

ص  نُخّصِ أْن  طبيعياً  "كان  العدد: 
السنوية  للذكرى  العدد  هذا  ملف 
آب   -  2020 )آب  األولى 
2021(، وأن نستذكر ما انجرح 
من تراث في وجه بيروت، وكيف 
يعود تراثها إلى وجهها كما كان".

بالفة  أضراراً  االنفجار  ألحق 
بقرابة 600 مبنى تراثي في بيروت

محاور؛  ثالثة  العددُ  تضّمُن 
ر أنجزه المهندس  األّول مقاٌل مصوَّ
في  واألستاذ  والمرّمم  المعماري 
أنطوان  األميركية،  اللبنانية  الجامعة 
البيوت،  هيكل  "أعدنا  بعنوان  لحود، 
متى نعيد روحها؟"، وفيه توقّف عند 
وآثاره  وارتداداته  االنفجار  تردُّدات 
في  العمراني  التراث  على  المدّمرة 
والمدور،  الجميزة،  بيروت:  أحياء 
قائالً  وغيرها،  وسرسق  مخايل،  ومار 

إّن االنفجار "أطاح تراث مدينة مخّططة منذ أكثر من ألف عام، 
منذ أواخر العهد العثماني فاالنتداب الفرنسي".

اللبنانية  الحكومة  اتخذتها  التي  الخطوات  لحود  يستعرض 
بالتنسيق  اآلثار،  مديرية  بدعوة  بدايةً  العمراني؛  التراث  إلنقاذ 
إلى تشكيل  الترميم  المهندسين والمختّصين في  "اليونسكو"،  مع 
كان  والتي  المبني"،  بيروت  تراث  "إنقاذ  باسم  طوارئ  خلية 
ضمن أعضائها. أجرت الخليةُ مسحاً شامالً لكّل المباني التراثية 
وضرر  كامل،  ضرر  فئات:  ثالث  ضمن  وصنّفتها  المتضّررة 
كبير بحاجة إلى تدعيم سريع، وضرر جزئي بحاجة إلى ترميم، 
بمواد خفيفة  وتسقيفها  المهدمة  المنازل  تدعيم  ذلك مرحلة  وتلت 
"صحيٌح  بالقول:  لّحود  ويختتم  الطبيعية.  العوامل  من  لحمايتها 
نرّمم  أن  ننتظر  لكنّنا  الجريحة،  بيروت  بيوت  بعض  رّممنا  أنّنا 
البيوت، كما كانت قبل االنفجار،  روح تلك 
وأُرفق  الترميم".  بعد  إليها  الحياة  إلعادة 
المقال بمجموعة من الصور الفوتوغرافية 
التي توثّق لالنفجار وما تاله، بينما يقارُن 
بعُضها اآلخر بوضع المباني قبل االنفجار 
لـ"قصر  صورة  بينها  ومن  بعده،  وما 
الذي  الدمار  مدى  تُبيّن  سرسق"  إيفون 

لحق به.
كما  لؤلؤةً  "وسنُعيدها  عنوان  وتحت 
المعمارية  المهندسة  كتبت  كانت"، 
التراثية  المباني  ترميم  في  المختّصة 
أنَّ  الكاّلب،  أسامة  األثرية،  واألوابد 
أنَّ  كشف  التراث  إنقاذ  لجنة  تقرير 
من  تضّررت  تراثي  مبنى   600"
االنفجار، بينها 45 بحاجة إلى تدعيم 
حماية  إلى  بحاجة  و100  عاجل، 
التقدير  وفاق  األمطار،  هطول  قبل 
األولي للخسائر 300 مليون دوالر 

أميركي".

الوضع  بسبب  تعّطلت  الترميم  عمليات  أنَّ  إلى  الكاّلب  وتشير 
االقتصادي المتردّي، وتوقُّف القطاعات الحيوية عن العمل، وشّح 

التمويل الخارجي والداخلي، إضافة إلى جائحة كورونا.
ويعتبر المقال، الذي أُرفق بصوٍر وخرائط وصور ثالثية األبعاد 
هذه  "دمار  أنَّ  االنفجار،  دائرة  داخل  الواقعة  واألحياء  للمباني 
ض لتراثنا المادي وغير المادي،  المباني واألحياء خسارة ال تُعوَّ
وتهديد لتركيبة اجتماعية متنّوعة ومتطّورة وآمنة. من هنا األولوية 
هي مقاربة تصور لمستقبل بيروت بالحفاظ عليها وعلى اصالتها 

الهندسية ونسيجها االجتماعي".
المتردّي  االقتصادي  الوضع  بسبب  الترميم  عمليات  تعّطلت 
وجائحة كورونا. وتحت عنوان "بريشاتهم، كي ال ننسى"، نشَر 
العددُ الجديد، ضمن الملّف نفسه، مجموعةً ِمن األعمال التشكيلية 
لبنان وخارجه حول االنفجار؛  والنحتية التي أنجزها فنّانون ِمن 
أبي ضاهر،  أنطوان مطر، وشوقي دالل، وجوزيف  بينهم:  من 
خوري،  وجوزيف  يونغ،  وتوم  مسعد،  نبيل  جمول،  لبّان  ولميا 

وجمال قضماني.
"تراثنا  الجديد:  العددُ  تضّمنها  التي  األُخرى  األبواب  من 
 361 قبل  الذي ضّم أربعة مواضيع؛ هي: "بيروت  التاريخي"، 
سنة في كتاب 'سنتان في سوريا'" لـ نبيل شحادة، و"عرفُت عنها 
كثيَر ما لم يُتَح لغيري" لـ نقوال زيادة، و"لبنان: كلمة التاريخ" لـ 
آرنولد تونبي، و"شمع: واحة نابضة بالتاريخ في قلب جبل عامر" 
"تراثنا  باب  في  ظاهر،  مسعود  وكتب  جابر.  كامل  كاميرا  لـ 
عامر"  "جبل  جريدة  من  عدداً   44" بعنوان  مقاالً  الصحافي"، 
واحتنا  في  والثقافي  االجتماعي  البُعد  رسَمت   1912  -  1911
مازن  كتب  الحضري"،  "تاريخنا  باب  وفي  العريقة".  اللبنانية 
القسم  ن  وتضمَّ الذاكرة".  حارسة  الجبل  لؤلؤة  "دوما  عن  عبّود 
اإلنكليزي مقالين، األّول حوار أجرته مايا خليل الجّر مع ميخائيل 
نعيمة عام 1978، والثاني فصل من كتاب مروان إسكندر حول 

تاريخ الجامعة اللبنانية األميركية.
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عرضحال العرب

الفنان امجد رسمي عن جريدة )الشرق االوسط( لندن 

الفنان ناصر الجعفري عن جريدة )القدس( الفلسطينية



صالـح الحمداني	 

تغريدات

أحزاب فاسدة  !

كل المكتسبات اللي حصل عليها العراق من اثر 
تشرين يجري التخطيط من أحزاب فاسدة  للقضاء 
في   - المتوقع   - فوزهم  بعد  خاصة,  تماما  عليها 
االنتخابات  مقاطعة  ان  اعتقد  القادمة.  االنتخابات 
من  عدد  بأكبر  لالنفراد  صالحهم  في  ستكون 
مزاجهم  على  قوانين  تشريع  من  تمكنهم  المقاعد, 

وحماية الفاسدين.

أفشل بلد خلقه الله!

من يكون كل تفكيرك شلون تحصلك ساعتين بيهن 
أفشل  في  تعيش  بأنك  فأعلم   .. تغفى  حتى  برودة 
بلد خلقه الله منذ وقوف سفينة نوح على الجودي.. 

مدري الموجودي!

ما يصير!

الما چان آدمي بالعراق ما يصير آدمي بالخارج.. 
لو يوذّن!

رجل دجاجة!

الحوار االستراتيجي مع الواليات المتحدة ال يحل 
استراتيجي  حوار  يصير  من  دجاجة!  رجل  حتى 

بين العراق وايران قد عود يمكن تنحل!

عيب!

حرشة الوزراء والمدراء بالموظفات والمراجعات 
عيب.  االنسان اللي يستلم منصب عليه ان يحافظ 
ينسى  و  كموظف,  وشرفه  المنصب  شرف  على 

الدوشگ شويه.. خزيتونه الله يخزيكم!

نوبل للسالم !

#البصرة"  اجرام  "مكافحة  صدگ/مرشحين 
لجائزة نوبل للسالم ؟!

سيطرات الدولة !

سيطرات  في  االسماء  تشابه  من  احفظنا  اللهم 
الدولة .. مدري الالدولة!

بناء العراق!

ببناء  تكون  ان  يجب  العراق  بناء  أولى/خطوات 
دولة حقيقية قوية حضارية عصرية.

بال دستور !!

وال دولة قوية بال دستور حديث واضح ويتناسب 
مع القرن الواحد والعشرين .. مدري العشرون!

#مدري_عليمن_جبناها

على 	  صفحته  عراقي  واعالمي  صحفي 
)تويتر( 

رسوم كاريكاتير غير منشورة
 لصالح جاهين.. في "بيت السحيمي" بالقاهرة

القاهرة

عام  األولى  خربشاته  جاهين  صالح  خّط 
في  الكثيرين  إعجاب  نالت  التي   1955
رسوم  أنها  ورأوا  والفني،  الصحافي  الوسط 
كاريكاتيرية تصلح للنشر، وهو رأي لم يجده 
بخفة  المرسومة  الخطوط  هذه  وأن  مقنعاً 
حتى  فناناً،  يكون  أن  تؤهله  ال  فكاهي  وحّس 
أن  اليوسف"  "روز  مجلة  إدارة  منه  طلبت 

يعمل رساماً لديها. 
في  عديدة  ومواهب  وناقدة  ساخرة  روح 
والرسم  والسيناريو  الشعر  وكتابة  التمثيل 
اجتمعت في تجربة الكاتب والفنان المصري 
الحقول  هذه  كّل  وفي   ،)1986  –  1930(
أسلوبه  وفرادة  خصوصيته  تبرز  كانت 
واسعاً  جماهيرياً  انتشاراً  له  ستحققان  اللتين 
الفهامة،  مثل  الكاريكاتيرية،  شخصياته  كما 
وقيس وليلى، ودرش، التي عبّرت عن هموٍم 

المجتمع خالل الخمسينيات والستينيات.
المعرض  عنوان  الكاريكاتير"،  تراث  "من 
بالقاهرة، ،  السحيمي"  اقيم ، في "بيت  الذي 
بالتعاون مع "الجمعية المصرية للكاريكاتير" 
ويضّم  الفيوم،  في  الكاريكاتير"  و"متحف 

أربعين رسماً لجاهين لم تُعرض من قبل.
رسومات  المعروضة  األعمال  على  تغلب 
لحوداث أو مواقف اجتماعية مع تعليق قصير 
قصيدة  صاحب  أراد  التي  المفارقة  يبرز 
"على اسم مصر" إيصالها، حيث تبدو الفكرة 
أساس الكاريكاتير وهدفها النهائي، حيث رسم 
معظم الشخصيات بصورة مختزلة غير مهتم 
بتفاصيلها الفنية، إنما بإظهار هيئتها أو شكلها 
يوّضح  رمزي  نحو  على  وجوهها  تعابير  أو 

مضمون العمل.
 وتشترك أيضاً هذه الرسوم بسالسة الخطوط 
وبساطتها، والتركيز على موضوعات ال تبدو 
شائعة التناول خالل تلك الفترة. ورغم فائض 
أن  إال  كاريكاتيراته،  تحمله  الذي  السخرية 
جاهين كان يفقد االبتسامة في محّطات عديدة 
حادّة  اكتئاب  نوبات  أسير  ويقع  حياته،  من 
سياسية وشخصية وعاطفية  وطويلة ألسباب 
الطويلة  عزلته  أشهرها  كانت  وربما  أحياناً، 
بعد هزيمة حزيران/ يونيو عام 1967، حيث 
نشر  على  واظب  لكنه  البيت  من  يخرج  لم 

رسوماته في الصحف.
كما تسبّبت رسوماته في غضب عدّة أطراف 
نقدها  بسبب  واجتماعية  رسمية  وجهات 
تظاهر  حين   ،1962 عام  حدث  كما  الالذع، 
طالب األزهر أمام مبنى "األهرام" حيث كان 
يعمل جاهين بعد رسمه الشيخ محمد الغزالي 
أثناء  األخير  قدّمها  التي  آراءه  عارض  الذي 
مناقشة مشروع الميثاق الوطني، ومثل أيضاً 
أمام المدعي العام االشتراكي بعد انتقاده تلوث 

مياه القاهرة. غير أنه في كّل مرة ُوضع اسمه 
ضمن قوائم االعتقال التي طاولت العديد من 
عبد  جمال  يتدّخل  كان  والصحافيين،  الكتّاب 

الناصر شخصياً لمنع سجنه.
جاهين  يرسم  المعروضة  األعمال  أحد  في 
وفي  عنق،  ربطة  صدره  على  وشم  شخصاّ 

لكنه  متعلم  رجل  من  سيدة  تسخر  آخر  عمل 
ال يعرف رقص الروك آند رول، وفي رسم 
ثالث يهرب بائع فجل من موظفي البلدية الذين 

ال شغل لهم سوى مالحقة الباعة المتجولين.

العربي الجديد - لندن	 
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أتساءل، بكثير من الحيرة، إن كانت بين السوريين 
أو  أميركا،  تحب  جماعة،  أو  شريحة،  أو  فئة، 
األسد  حافظ  نظام  أّن  أزعم  أميركا.  تعادي  ال 
يستيقظ باكراً، يصلّي الصبح، ويبتهل إلى الله أن 
بشار األسد  يخفّف  ذلك،  أميركا. مع  ترضى عنه 
اإلرهاب  القََسم، وينّكت خالطاً  دمه خالل خطاب 
أّن  محبيه  إلى  موحياً  ويضحك،  وأميركا،  بتركيا 
نكتته اكتملت، فيضحكون حتى تفقع خواصرهم... 
ومن فرط ما يحكي إعالميُّو نظام األسد عن تآمر 
أّن  فيعتقد  متابعهم،  على  األمر  يلتبس  أميركا، 
البيت األبيض، والكونغرس، والبنتاغون، ومجلس 
تضع  المخابرات،  وأجهزة  والخارجية،  الشيوخ، 
التآمر على الصين، وكوريا الشمالية، والمكسيك، 
السورية،  الدولة  على  والتآمر  بكفّة،  وفنزويال 

المسكينة، المنهارة، في كفّة.
كراهية  أميركا  يكرهون  العرب  القوميون 
سقف  فإّن  سقف،  قضية  لكّل  كان  وإن  تحريمية، 
العقيد  أوجده  قد  أميركا  العرب  القوميين  كراهية 
الجماهيرية  خّطاطي  أمر  حينما  القذافي  معمر 
يتركوا  بأن  العظمى  االشتراكية  الليبية  العربية 
أعمالهم كلّها جانباً، ويستنفروا، ويتسلموا شوارع 
يبقون  ال  بلدي"..  "عشرة  بطريقة  الليبية  البالد 
"طز  عليه  ويكتبون  إاّل  كبيراً  أو  صغيراً  حائطاً 
أبعد  إلى  يشبهون،  القذافي  ومحبّو  بأميركا"... 
عندما  السوري،  الشعب  مجلس  أعضاَء  الحدود، 

"يشيّش" حبُّ القائد في رؤوسهم، فتنطلق حنجرة 
بتتمة  آخر  يؤازره عضو  مرتجل،  بهتاف  أحدهم 
قصير،  وقت  وبعد  ورابع،  ثالث،  ويهتف  لهتافه، 
تتناغم الهتافات، ويشارك الجميع بالهتاف الموّحد، 
موالنا،  يا  المّرات،  إحدى  في  جوقة...  وكأنّهم 
عنصر  ووقف  يخطب،  القذافي  معمر  القائد  كان 
بأميركا.  وقال: طز  المستوى،  "منحبكجي" رفيع 
الهمروجة  انتهت  إن  وما  الهتاف.  الجميع  ردّد 
وتابع القائد إلقاء خطابه، حتى وقف العنصر العنيد 

نفسه، وقال: طز مرة تانية. وألجل تقوية الهتاف، 
حتى  السجع،  ميدان  إلى  أخذه  منتظماً،  وجعله 
يومها  بأميركا وبريطانيا.  تانية،  أصبح: طز مرة 
ضحك الجميع، وبضمنهم القائد المقدام، وأعجبوا 

بفطنة الَهتّيف الَسّجيع أيّما إعجاب.
بعض  تمّكن  القذافي،  القائد  مقتل  من  سنتين  بعد 
أنصاره من استئناف بث قناة "الجماهيرية العظمى" 

التي توقفت سنة 2011.. وفي سنة 2020 أجرت 
الفنان السوري دريد لحام،  لقاًء مع  الفضائية  هذه 
أميركا، على  الشيطان األكبر،  تآمر  إن  قال  الذي 
حينما   ،1949 سنة  سورية  في  بدأ  العربية  البالد 
بالضابط  وجاءت  العسكرية،  االنقالبات  بدأت 
هدنة  توقيع  مهمتين:  تنفيذ  ألجل  الزعيم  حسني 
السوري.  القومي  الحزب  وضرب  إسرائيل،  مع 
وحينما أنجز الزعيم مهمتيه قتلوه، وجاؤوا بغيره، 
لحام،  )دريد  وهكذا...  وقتلوه،  غيره  ثم  وقتلوه، 

بالمناسبة، ال يعتبر ما فعله حافظ األسد سنة 1970 
انقالباً، وربما كان محقاً، فأميركا، على الرغم من 

كّل ما فعله بشعبنا، لم تقتله(.
المفكر  أّن  وأذكر  جداً،  أميركا  الشيوعيون  يكره 
الخليج  أثناء حرب  في  العلوي،  هادي  الشيوعي، 
1991، وعلى الرغم من عدائه الشديد لنظام صدّام 
سورية،  شيوعية  صحيفة  في  يكتب  كان  حسين، 

األميركان  يضربا  أن  العراق  في  ولديه  مخاطباً 
أميركا،  يعادي  الحرب،  قبل  صدّام،  وكان  بشدّة. 
ظاهرياً على األقل. وفي سنة 2003، حينما َشكَّلت 
هذه األخيرة جيشاً عالمياً، وشارك فيه جيش حافظ 
حسين،  صدّام  وأُسر  لألميركان،  المعادي  األسد 
مخاطبة  في  يستخدم  كان  المحاكمة،  على  وأُحيل 
التي  العبارة  أميركا  ذكر  يَِردُ  عندما  القاضي، 

تُستخدم لدى ذكر إنسان مقرف: أَجلَّك الله.
استثناء،  دون  من  المتشدّدة،  اإلسالمية  التيارات 
كانت  تهمة  أخطر  أّن  ننسى  وال  أميركا،  تعادي 
توجه إلى أّي إنسان يقع في يد تنظيم "داعش" هي 
"التواصل مع األميركان"، والتهمة نفسها ُوجهت 
إلى محمد السلوم وشقيقه سامر، وياسر السليم، في 

منطقة هيئة تحرير الشام بقيادة الجوالني.
أميركا،  يكرهون  الجميع  دام  ما  اآلن:  السؤال 
تدعم  بزعمه،  ألنّها،  األسد،  نظام  يلومها  فلماذا 
الثوار، ويلومها اآلخرون ألنّها لم ترسل أساطيلها 
اتركوها،  حبيبي،  خالص  النظام؟  من  لتخلصهم 
بأميركا"،  "طز  فقولوا:  تكرهونها،  دمتم  وما 

والسالم.

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

جدوى...

مدونة )امتاع ومؤآنسة ( العربي الجديد 	 
– لندن

خطيب بدلـة 	 

جــاًء تـركوا أميركــا بحـالها ر ا

الديكتاتور الزاهد
ممدوح حمادة 	 

الزهد خصلةٌ لم يمّن الله بها على الديكتاتوريين 
العرب، فكلهم من جماعة األرصدة الذين يتعاملون 
ولكن  لألموال.  مدّرة  شركات  كأنها  أوطانهم  مع 
شاع في العالم عن حكام ديكتاتوريين كثيرين أنهم 
أنهم  على  العام  رأينا  من  قسم  بهم  ويتغنّى  زهاد، 
بناة أوطان، ويقارنونهم مع الديكتاتوريين العرب، 
ولم  مات  فهذا  الجشعين،  طغاتنا  شأن  من  للحط 
سرواله  إال  يملك  يكن  لم  وآخر  بيتا  ألبنائه  يترك 
وهذا  النماذج.  هذه  من  ذلك  وغير  يرتديه،  الذي 
األمر هو، بهذا الشكل أو ذاك، مديح للديكتاتورية، 
االستبداد  بتجاهل  الفساد،  إدانة  على  فاالقتصار 
الذي يميز حكم هؤالء الزاهدين، والذي أودى بحياة 
مواطنيهم،  من  الماليين،  وربما  اآلالف،  مئات 
به  تسبّب  الذي  االقتصادي  الخراب  ومتجاهلين 
األخرى  الويالت  وكل  حكمه،  أثناء  في  منهم  كل 
تسي  ماو  فالزاهد  ناقصة،  معادلة  يعتبر  الكثيرة، 
إنكلترا  يسبق  أن  يوما  قّرر  مثال  الصين  في  تونغ 
في إنتاج الفوالذ، ووظف شعبه كله من أجل تحقيق 
هذا الهدف، فتحولت البلد برمتها إلى أفران لصهر 
الفوالذ، ولم يبق في البيوت مالعق وال سكاكين، 
خاما  موادّ  فكلها صارت  معدنية،  أدوات  أي  وال 
من أجل إنتاج الفوالذ. ووقودا لهذا العدد الهائل من 
أبواب وال  البيوت خشٌب، ال  لم يبق في  األفران، 
نوافذ وال سقوف، فكلها رميت حطبا في األفران. 
في  جميعا  الفالحين  تشغيل  كله  ذلك  من  واألنكى 
األرز  زراعة  عدم  في  تسبب  ما  الموضوع،  هذا 

الذي تسبب بدوره بمجاعٍة استمّرت سنوات، وما 
تم إنتاجه من الفوالذ بطبيعة الحال كان ذا نوعية 
سيئة، ال يصلح لشيء. ومثل ماو خروشوف في 
االتحاد السوفييتي في قصته مع الذُّرة التي أراد أن 

يتفوق فيها على أميركا.
المعلومات  مراجعة  عند  أننا  المصيبة  ولكن 
نكتشف أنهم لم يكونوا من الزهاد قط، فماو تسي 
يتحدثون  الذي  يفوق  يكاد  حرملك  لديه  كان  تونغ 
في  يقيم  كان  فقد  الرشيد،  هارون  عهد  في  عنه 
قصره الحفالت، ويأتي بفرق الرقص كل أسبوع 
أجملهن  الراقصات  بين  من  ينتقي  وكان  تقريبا، 
طبيبه،  به  يحدثنا  ما  هذا  حريمه.  إلى  ويضمها 

يكن  لم  إنه  يقولون  الذي  ستالين  أما  جيسوي.  لي 
بيتا،  سفيتالنا  البنته  يورث  ولم  ومات  بيتا  يملك 
وأنها عاشت بقية حياتها باإليجار فهذا أيضا غير 
صحيح، ألن عدة بيوت فخمة كانت تحت تصّرف 

ستالين، وفي االتحاد السوفييتي لم يكن هناك ملكية 
شخصية للعقارات، وكانت كلها تعتبر مستأجرة من 
الدولة، ولكنها يمكن أن تنتقل إلى الورثة. وعندما 
شقة  في  تعيش  سفيتالنا  ابنته  كانت  ستالين،  مات 
من أربع غرف، بقيت فيها حتى عام 1966، حيث 
غادرت إلى الهند، ومن هناك هربت إلى الواليات 
هتلر  كان  تلك.  شقتها  في  أوالدها  وبقي  المتحدة، 
أيضا زاهدا ومتقشفا. ولكن ال أحد يأتي على ذكره، 

الشرق ألسباب  المقارنات مع طغاة  عندما تحدث 
معروفة، فهو ليس المثال المطلوب االحتذاء به.

ليس مهما على اإلطالق إن كان سروال الطاغية 
أو قميصه مهترئا أو جديدا. هذا شأنه، فماذا يستفيد 
ميزانية  تنتعش  هل  الموضوع؟  هذا  من  الوطن 
تنكسر هذه  أو  اشترى سرواال رخيصا  إذا  الدولة 
الثمن؟ ال أظن  إذا اشترى قميصا غالي  الميزانية 
ذلك، وليس لدي مبّرر ألحاسبه على ذلك، فليرتد 
الديكتاتور السروال الذي يرتاح فيه. ما يهمني أنني 
هل أستطيع، أنا المواطن، أن أحاسب هذا الديكتاتور 
إذا أخطأ، كما فعل ماو في قضية الفوالذ التي تكاد 
من  القانون  سيتمّكن  هل  هزلية؟  مسرحية  تكون 
محاسبته؟ هل سيجرؤ قاٍض أو محام على الوقوف 
فاعلية  الدولة من  قيمة  تستمد  المحكمة؟  في  ضده 
وممتلكاتهم.  حكامها  سراويل  من  ال  مؤسساتها، 
وليست منّة على الشعب أن يموت الديكتاتور وفي 
جيبه خمس ليرات، فما حاجته لتلك الليرات أصال، 

إذا كان البلد كله دكانا يملكه هو؟

أقترح على المعجبين بزهد الطغاة أن يعثروا على 
آخرين يقارنون طغاتنا بهم، أشخاص عندما انتهت 
المثال،  الدستور، على سبيل  مدة حكمهم، بحسب 
حكمهم  وتحويل  لتعديله،  استفتاء  إجراء  رفضوا 
حكًما أبديا، أن يبحثوا عن رؤساء، عندما يفشلون 
يقدّمون استقاالتهم، وقد رأينا نماذج في العالم من 

هذا القبيل حبذا لو يحتذي بها طغاتنا.

)العربي الجديد( لندن 	 
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ورغم أن كل المصالح الحكومية والهيئات واألشخاص قد رفعوا شعار 
بعد العيد لالنتهاء من أعمالهم وكدهون نجد أن بعض الزوجات قد حسمن 
أمرهن وقررن التضحية هذا العام بأزواجهن )أعز ما يملكن( على سبيل 
نظافة  على  العيد  بعد  حياتهن  تبدأ  وحتى  األسرى  الملل  ولكسر  التغيير 

وبدون أى شوائب من الماضى البعيد أو القريب.

حال  فى  باالنقراض  مهدد  القلق كزوج مصرى  استشعرت  وكدهون    
بقلب جامد ويد ماهرة وفى خلسة من  قتل األزواج هذه  استمرار جرائم 
الزمن كنتجة مباشرة لسوء الفهم الذى حدث لبعض الزوجات )عن معنى 
التضحية( وجعلهن يقدمن أزواجهن كأضحية العيد هذَا العام ألسباب متعددة 
وفى مناطق متباينة ما بين الريف والحضر وحتى الساحل الشمالى انتقلت 
له هذه العدوى القاتلة )على عكس االعتقاد السائد بأن األزواج هناك سعداء 
ويحضرون حفالت عمرو دياب وروبى فقط( إال أن الجميع قد تساوى فى 
النهاية وتم التضحية بهم وكدهون تابعت عن كثب اهتمام زوجتى العزيزة 
وليالى عيد األضحى  أيام  قتل األزواج فى  تفاصيل مسلسل  أدق  بمتابعة 
وبحثها على السوشيال ميديا دون ملل أو كسل على فيديوهات مسجلة مع 
أهالى الضحايا والقتلة على السواء والتعليق أول بأول على أقوالهم وكأنها 
تعيش معهم فى نفس القصة بل وترد الحجة بالحجة وفجأة نظرت لى وأنا 
قابع منكمش فى الركن الساقط من الكنبة القديمة حتى ال ترانى وأنا أتابعها 
فى صمت جليل وخوف من ذلك المجهول الذى يجول بخاطرها فى هذه 
اللحظات المصيرية خاصة وأنى هذا العام لم أستطع شراء األضحية كما 
التى  اللقاءات  اعتدنا كل عام  وكدهون بعد أن شاهدت زوجتى كل هذه 
تبرر عملية القتل من وجهة نظر أهالى القاتالت، التفت إلىَّ وقالت بعيون 
المعة ونشوة غامضة: ما هو مش معقول كل الستات دى هاتقتل أجوازهم 
من غير سبب منطقى، ثم أخذت نفسا عميقا سحبت معه كل األوكسجين 
الموجود بالغرفة ثم أطلقت صرخة مكتومة وقالت؛ خد بالك أصل الضغط 
بيولد االنفجار وده اللى حصل مع الستات المسكينة دى )مراتى متعاطفة 
معاهم ودى حاجة تخوف فى حد ذاتها( ثم قالت بصوت منخض ــ إال أنى 
نجحت فى سماعه ــ يعنى ياربى  يقرفوهم وهما عايشين ويدمروا حياتهم 
وهما ميتين وكدهون ابتسمت ابتسامة ثلجية أقرب البتسامة الفنان عادل 
إمام عندما قابل األسد فى مسرحية شاهد ماشفش حاجة وأنا أسمع ألول 
وانكمشت  ثم  عام   بشكل  األزواج  فى  العزيزة  نظر زوجتى  مرة وجهة 
ضحكتى وتالشت عندما أدركت خطورة الموقف وعدت إلى الصمت مرة 
أخرى مع المراقبة عن بعد خاصة وأن زوجتى قد انشغلت بمشاهدة لقاء 
جديد مع إحدى الزوجات القاتالت تتحدث بمنتهى الهدوء عن سبب قتل 
زوجها فى ليلة الوقفة ألن خلقها ضيق )على حد قولها(وهو بيتعمد يضايقها 
باستمرار خصوصا عندما تطلب منه فلوس فيرفض ويتحجج بأنه مفلس 
)ليس لديها أى احتمال ولو قليل أنه قد يكون صادقا( مما يثير غضبها ألنهم 
كما قالت داخلين على عيد والبيت محتاج مصاريف والعيال عايزة تعيد 
بهدوم جديدة وده )تقصد المرحوم جوزها( بيستعبط  ومش راضى يجيب 
فلوس وكمان بيزعق لى ويقول أجيب منين؟؟ أنا  بقى اتضايقت واتعصبت 
وماحستش بنفسى غير وأنا فى إيدى سكينة اللحمة وبقطعه حتت صغيرة 
ألنى  للبوليس  حصل  اللى  عن  وبلغت  ربنا  واستغفرت  هديت  لما  لغاية 
ماكانش قصدى أقتله لليلة الوقفة بس هو اللى عصبنى وكدهون استشعرت 
بأن  لزوجتى  أسمح  أن  وبدون  نفسى  تلقاء  من  وقمت  الثانية  للمرة  القلق 
تنطق معى بأى كلمة أو حتى حرف وسحبت محفظتى من جيب البنطلون 
إيه  )هاعمل  بالكامل  مرتبى  وبها  خاطر  طيب  عن  يديها  بين  ووضعتها 
بالفلوس لو هى ال قدر الله اتضايقت وبعدين اتعصبت( وقلت لها بصوت 
مبحوح اتفضلى يا حبيبتى خدى الفلوس كلها اصرفى واتبسطى واتفسحى 
مش عايزك تضايقى أبدا  ده عيد ومش أى عيد ده عيد األضحى وكلنا الزم 
نضحى وكدهون إال أن زوجتى العزيزة رمقتنى بنظرة طويلة وذات مغزى 
عميق )قررت تجاهلها( وهى تأخذ كل أموالى فى هدوء وثبات انفعالى 
رائع يليق بزوجة مصرية تستعد لالحتفال بأول أيام عيد األضحى 
المبارك ثم أعادت لى محفظتى خالية تماما إال من بطاقة إثبات 
الشخصية والتى تثبت أنى زوجها وكدهون عادت تبحث من جديد 
عن لقاءات أخرى وعن جريمة جديدة حدثت أيضا فى العيد حتى 
وجدت ضالتها هذه المرة فى لقاء مباشر مع شقيقة إحدى القاتالت تبرر 
جريمة شقيقتها وتقول ببراءة األطفال يعنى هى )تقصد أختها( لو كانت 
مخططة تقتل جوزها بالفعل كانت انتظرت على األقل لبعد العيد )عداها 

العيب الصراحة( وكانت سبته يعيد مع عياله وأمه )الظاهر أنها ما قادرتش 
تصبر عليه لبعد العيد( وتستكمل حديثها الرقيق هذا بأن شقيقتها تفاجأت 
بزوجها المغدور يهجم عليها بعد أن اشترى لها جهاز التكييف الذى طلبته 
فقط( ألنها  واحد  لها  تكييفين وهو جاب  أنها طلبت  )رغم  العيد  قبل  منه 
قالت له ال بد وأن يشحن كارت الكهرباء حتى تستطيع االستمتاع بالهواء 
الزوج  )أى  أنه  إال  جدا  حرانة  وهى  الجديد  التكييف  من  المنبعث  البارد 
المغدور( رفض بإصرار وبغباء أن يشحن كارت الكهرباء )الله يرحمه 
ماكانش عارف مصلحته( وزوجته ال تستطيع أن تتحمل الحر والرطوبة 
معا فقالت له بهدوء شديد وبمنتهى األدب خالص يا سبع الرجال ودينى 
أتكيف فى بيت أبويا إال أنه هجم عليها وشتمها ثم ضربها بعنف بدون أى 
هياج  حاالت  من  ويعانى  مجنون  المرحوم  )طلعت  اإلطالق  على  سبب 
تماما كأى زوجة صالحة رغم محاوالته  بينما ظلت هى هادئة  انفعالى( 
لخنقها بضفيرة شعرها الطويلة )ودى نصيحة مهمة لكل الزوجات ياريت 
أثناء  به خصوصا  لخنقهن  استخدامه كوسيلة  يتم  تقصوا شعركم حتى ال 
النوم( واستمر الزوج المفترس يفكر ويفكر فى وسيلة أخرى لقتل زوجته 
الكافى إلتمام  بالقدر  لم تكن طويلة  الضفيرة ألنها  بعد أن فشل موضوع 
جريمته إلى أن هداه تفكيره بأن يستخدم أظافره هذه المرة فقام بغرزها فى 
رقبتها بال رحمة مما اتضطر المسكينة ألن تبحث عن أى شىء ينقذها منه 
زى شاكوش مثال أو أى حاجة )بريئة أوى البنت دى( فلم تجد غير سكينة 
إيدها  فى  ومسكتها  تفاح(  لها  بيجيب  كان  )المرحوم  تفاح  بتاعة  صغيرة 
للدفاع عن نفسها فقط وهو بقى اللى هجم عليها ودخل صدره جوه السكينة 
)قالت كده بجد( فمات على طول ومن ساعتها وأختى منهارة واحنا بنحاول 
نهديها والحمد لله هديت )هى طيبة وبتنسى القتل بسرعة( وكدهون قررت 
أن ألطف األجواء المتوترة هذه فأخذت أول مقولة لزوجة صادفتنى على 
ثم  اختياراتى(   وأجمل  انتصاراتى  أعظم  أنت  )وتبقى  وتقول  الفيسبوك 
أرسلتها لزوجتى على الوتساب على سبيل المفاجأة إال أنها صرخت حين 
قرأتها وقالت تصور أن دى نفس الجملة اللى كتبها الزوج المقتول لزوجته 
على الفيسبوك قبل ما تقتله بلحظات وكدهون أنا شايف أننا نبطل جواز 
اليومين دول لغاية لما نشوف إيه الوضع مع الستات بالضبط ونفهمهم أن 

األضحية تبقى بخروف أو ثور مش بالسادة األزواج.

صحفي مصري )روز اليوسف( القاهرة 	 

كـّف على نيعه

تقول الحكاية بأن رجال اشترى رجال آليا 
من  كل  وضرب  #الكذبة  اكتشاف  مهمته 
يكذب أمامه كفّا عرمرميا على وجهه.و في 
الرؤوم  الوالد  ، رغب  العائلة  التقاء  ساعة 
في تجربة هذا #اإلختراع، فسال فلذة كبده 

المراهق:
أين كنت اليوم يا سمير؟؟

كنت في السينما يا بابا
وما نوع الفيلم الذي حضرته؟

حضرت فيلما عاطفيا جميال يا ابي.
هنا اقترب الرجل اآللي بسرعة من الولد 

وضربه بيده اآللية كفّا على وجهه.
قال الولد:

من  فيلم  حضرت  لقد  ابي،  يا  اسف 
إياهن….

وما هي إياهن هذه … يا ولد؟؟؟؟
لقد كنت شابا يا ابي وتعرف هذه األفالم 

الهابطة.
كنت  عندما  ولد….  يا  عليك  عيب  مش 

بسنك لم أشاهد من هذه األفالم قط!!
هنا ضرب الرجل االلي األب كفا عرمريا 

على )نيعه(!
جاءت األم وقالت لزوجها:

يبقى  الولد…فهو  تضطهد  عليك  حرام 
ابنك مهما حضر أو شاهد.

كفّا  األم  األليكتروني  الرجل  ضرب  هنا 
على وجهها!!

الحظوا أننا نقضي على السلم العائلي اذا 
حاولنا ازالة الكذب من #منظومة عالقاتنا 
..أفضل  البركة  على  اإلجتماعية…خلوها 

وأستر!!
وتلولحي يا دالية!!

كاتب اردني )موقع سواليف(	 

الكاريكاتير للفنان احمد دياب عن مجلة روزا اليوسف )من اختيار المحرر(

يوسف غيشان 	 

كدهّون!.. اقتلنى من فضلك
حسن عيسى	 
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بدجاجة  الناس  يعد  مرشح  عن  اقرأ  كلما 
مشوية مع علبة " بيبسي " أضحك .  فهناك من 
المواطن  أن  يسمعه  ولمن  لنفسه،  التأكيد  يريد 
المسكين يمكن أن يبيع صوته "بلفة حيدر دبل" 
أن  اكتشف  الذي  المرشحين  من  واحد  فعل  كما 
لكرسي  تكون طريقاً  أن  يمكن  البيبسي ال  علبة 

البرلمان فاستبدلها بعلبة "كوكا كوال".

أن  اكتشف  الذي  وحده  المرشح  هذا  يكن  لم 
أقرب طريق لقبة البرلمان هو معدة العراقيين، 
"مسدسات"  بتوزيع  قام  المتنافسين  أحد  فهناك 
على بعض شيوخ العشائر . ومرشح آخر نشر 
صوراً عن إقامته"حفل ختان" مجاني. وأخبرنا 
أحد المرشحين أنه قام ببناء جامع وحسينية، فيما 
أصرت مرشحة على أنها أقامت حفالً لتحجيب 

الفتيات الصغيرات.
التواصل  مواقع  في  انتشرت  التي  الصور 
االجتماعي عن "عطايا" المرشحين تثبت للعالم 
حيث  الخيال"..  من  سخرية  أكثر  "الواقع  أن 
سمعنا وشاهدنا كيف تتحول السياسة إلى كوميديا 
البعض أن حفلة ختان أو  سوداء.. فعندما يعتقد 

"ربع دجاجة" أهم من البرنامج االنتخابي، وأن 
بتجنيب  التي ستساهم  المنجزات  "السبيس" من 
البالد االنهيار.. هذه هو البرلمان الذي يروج له 
البعض، وهؤالء النماذج هم الذين قد عشنا معهم 
اللحظة،  هذه  حتى  عذابها  ينته  لم  خراب  سنين 
لهذه  يريدون  ال  صدفة"  و"سياسيو  مرشحون 

البالد ان تسير في طريق المستقبل .
على  نحصل  أن  اإلطالق،  على  مفاجأة  ليس 
ورشوة  فساداً  األكثر  للدول  األولى  المراتب 

ما  سياسية،  وانتهازية  ومحسوبية  وتزويراً 
المفاجأة وبرلماننا المنتخب قرر أن يغط في نوم 
عميق ، راحة واستجمام وسط بحر من فوضى 
التصريحات، البعض نزل إليه مختاراً بإرادته، 
هنا  شعارات  كالببغاوات،  إليه  سيقوا  وآخرون 
تزيد  والتعصب  بالجهل  ملوثة  هناك  وخطب 
الحرائق اشتعاالً، ربما سيتهمني البعض بالتجني 
وليسوا  مسيرون  أناس  فهم  النواب  السادة  على 

مخيرين.

مثل ماليين العراقيين ال أملك أن أمنع أي سياسي 
مادامت  النيابية،  لالنتخابات  يترشح  أن  من 
معظم  في  ولكن  الحق،  هذا  منحته  الديمقراطية 
دول العالم نجد أن العديد من الساسة يمارسون 
بالخطأ  واالعتراف  النفس  مراجعة  فضيلة 
الحكومات  نسيج  من  جزءاً  اليوم  يشكل  والذي 
المتحضرة، وتاريخ االعتذارات مليء بالمواقف 
الغرب  في  المسؤولين  من  كبير  لعدد  الصعبة 
وهم يخرجون للناس يقدمون اعتذاراتهم، ومعها 
خطاب االستقالة بسبب أفعال أضرت بالمصلحة 

العامة.

لماذا ال يريد جماعة "حيدر دبل" أن يفهموا أن 
الناس تغيرت، وأن عيونها مفتوحة على سعتها، 
ومشاركاً، ال  تكون شاهداً  أن  وأنها تصر على 
متفرجاً أو منتظراً لروايات هواة "السياسة"، كي 
يهدأوا ويناموا في سرير " البرلمان الكوميدي " 

قريري العين.

اليوم ندرك جميعًا أن االستقرار لن يتحقق إال 
الذين   ، الصدفة  سياسيي  من  الناس  تخلص  إذا 
أثبتت التجربة في السنوات الماضية أنهم جاءوا 

لنشر الخراب .

)رئيس 	  الرواد  جيل  من  عراقي  صحفي 
)المدى(  عن  المدى(  لجريدة   تنفيذي  تحرير 

البغدادية 

عـاصم حنفى 	 

مطـلـقة.. وأفتخــر!

وجه  أنه  إال  ضاحك..  كوميدى  فيلم  أنه  مع 
صفعة  للمجتمع األمريكى التقليدى  والمحافظ.. 
األمريكية  لألسرة  الدميم  الوجه  عن  كشف  وقد 
اعتمد  الفيلم  سيناريو  أن  خصوًصا  المفككة.. 
على حقائق وإحصاءات وأرقام مرعبة ال يمكن 
يحكى  المطلقات«  »نادى  اسمه  الفيلم  إنكارها.. 

عن ظاهرة تواجه المجتمع األمريكى الحديث..

هى ظاهرة ارتفاع حاالت الطالق داخل األسرة 
أن معظم  الحديثة بصورة ملحوظة.. خصوًصا 
الالتى  النساء  من  برغبة  تتم  الطالق  حاالت 
سن  عن  تماًما  وابتعدن  األربعين  سن  تجاوزن 

النزق والطيش واندفاع المراهقة..!

يطلبن  الالتى  النساء  أن  المسألة  فى  المثير 
من  أخرى  مرة  يتزوجن  ما  سرعان  الطالق.. 
الذين  المطلقين  الرجال  عكس  جدد..  عرسان 
شغلت  والمسألة  جديد..  من  يتزوجون  ما  نادًرا 
علماء االجتماع وخبراء التربية ورجال القضاء 
والمحامين ومستشارى األسرة المنتشرين كثيرا 
فى بالد الخواجات.. وقد درسوا وحللوا وتقصوا 
واستمعوا.. ثم خرجوا علينا بنتائج مهمة ومثيرة 
وغير متوقعة.. فالمرأة بعد سن األربعين تكون 
قد أمضت فى قفص الزوجية ما بين عشرة إلى 
وجهة  من  جدا  كافية  فترة  وهى  سنة..  عشرين 
الناعم  الجنس  نظر  وجهة  من  أقصد  نظرها.. 
واللطيف الختبار الرجل الزوج واكتشافه بدقة.. 

مصلحة  فى  تكون  ال  التى  االختبارات  وهى 
الرجل غالبًا..!

لتربية  تماًما  كافية  هذه  االختبار  فترة  إن  ثم 
المرأة  تكون  وخاللها  وتنشئتهم..  األطفال 
الخبرة والمعرفة.. وتعلمت  اكتسبت  قد  الزوجة 
كيف تتعامل بالضبط  مع المجتمع المحيط.. وال 
أبدًا عن  يقل  أجًرا ال  أنها تعمل وتتقاضى  تنس 
أجر الرجل الزوج.. وهو األجر الذى يساعدها 
إلى  تصل  ما  وغالبًا  المادى..  االستقالل  على 

مكانة وظيفية ال بأس بها..!
الذى  ما  نفسها:  لتسأل  يوم  ذات  المرأة  تقف 
يضطرنى إلى البقاء مع حضرة الزوج إذا كنت 
جديد..  من  أبدأ  وأن  المادى  االستقالل  أستطيع 
أتمتع  أزال  وال  األربعين..  فى  أزال  ال  فأنا 
بالجمال والنضارة والرشاقة والشياكة.. ثم إننى 
بأس  ال  دخال  لى  تدر  محترمة  وظيفة  أمتلك 
ثقيل  الزوج  حضرة  من  أتخلص  ال  فلماذا  به.. 
الظل.. وقد اكتشفت عيوبه وسلبياته.. ولماذا ال 
أختار زوًجا جديدا على سنجة عشرة.. وحسب 

للزواج  القياسية  للمواصفات  وطبقا  الكتالوج.. 
الناجح والسعيد؟!

فى   66 أن  إلى  الرسمية  اإلحصاءات  وتشير 
المائة من حاالت الطالق بعد سن األربعين التى 
تقدم عليها المرأة الزوجة.. التى تكون قد اختارت 
بالفعل عريس المستقبل.. فى حين أن الرجل ال 
يسعى للطالق غالبًا سوى فى 20 فى المائة من 
حاالت الطالق على اعتبار أنه قد استقر عاطفيًا 
غير  ومن  الزوجة..  مرتب  على  ماديًا  واعتمد 
األربعين  تجاوز  وقد  يطلقها  أن  طبعًا  المعقول 
الجرى  فى  الرغبة  وفقد  العاطفية..  لياقته  وفقد 
مغازلة  أساليب  ذاكرته  ونسيت  والصرمحة.. 

الجنس اللطيف ومحاولة كسب قلوبهن!

الفيلم الكوميدى تؤكد أن سن األربعين  أحداث 
ففى  المرأة..  عمر  فى  خطرة  سن  هى  بالذات 
هذه السن تقل لديها القدرة على الصبر واحتمال 
أن  تقول  واإلحصاءات  العمر..  شريك  مساوئ 
المائة من حاالت الزواج الجديد للمرأة  90 فى 
تنجح بامتياز.. فى حين أن عشرة فى المائة فقط 
يطلبن الطالق مرة أخرى من العريس الجديد.. 
الثالثة..  للمرة  عريس  عن  البحث  مشوار  لتبدأ 

والتالتة تابتة كما يقولون!  

)روزا 	  الرواد  جيل  من  مصري  صحفي 
اليوسف( القاهرة 

انتخــابات حيـدر دبـل

علي حسـين 	 

كاريكاتير للفنان خضير الحميري  )اختيار المحرر ( عن صفحته على الفيس بوك 
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GOVERNMENT OF CANADA INVESTS $100 MILLION 
TO SUPPORT NEWCOMERS’ INTEGRATION

Ottawa—Settlement services are 
crucial to a newcomer’s success in 
Canada. They help new Canadians 
get work, learn English or French, 
find a place to live and, more broadly, 
succeed in this country. With the 
pandemic exacerbating the already 
challenging process of beginning 
a new life in a new land, settlement 
services have never been more critical.
To help ensure that all newcomers have 
access to the support they need, the 
Honourable Marco E. L. Mendicino, 
Minister of Immigration, Refugees 
and Citizenship, today announced 
an investment of $100 million over 
the next 3 years to improve the 
way newcomers access settlement 
services through the service delivery 
improvements )SDI( process.

Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada )IRCC( launched 
the SDI 2020 funding process in 2020 
to 2021. As a result of this process, 
78 projects have been selected. 

These projects will explore how to 
better integrate newcomers in their 
new communities and support the 
settlement sector as it recovers from 
the pandemic. For example:
• The University of Windsor’s 

Artificial Intelligence: A Rapid 
Response Leveraging Newcomers’ 
Pathway to Settlement will test 
whether artificial intelligence can be 
used to develop an effective settlement 
strategy for newcomers.
• The Accessible Community 

Counselling and Employment 
Services’ Connecting Canada: 
Employer Engagement Driving 
Settlement in Smaller Communities 
will test whether connecting 
newcomers with employers in 
smaller urban and rural communities 
before they arrive will lead to more 
newcomers choosing to settle there.
• S.U.C.C.E.S.S.’s An Anti-

Oppression Framework to Combat 
Systemic Racism in Immigrant 
Services will explore service 

approaches designed with an anti-
oppression framework.
Throughout the pandemic, many 

settlement services have moved 
online. SDI funding will help IRCC 
determine the kinds of services 
newcomers need, while taking into 
account the increased reliance on 
online service delivery.

Quote

“Settlement services play a 
fundamental role in Canada’s 
immigration system. From work to 
housing to language training, they set 
newcomers up for success. During this 
challenging year and a half, I think 
it’s safe to say everyone has needed 
support in some form or another. 

One can only begin to imagine the 
additional hurdles this pandemic has 
presented newcomers trying to start 
their lives in Canada. These new 
SDI projects will help us enhance 

and improve settlement services so 
every newcomer can reach their full 
potential here.“
– The Honourable Marco E. L. 
Mendicino, P.C., M.P., Minister 
of Immigration, Refugees and 
Citizenship

Quick facts

• Since 2017, SDI projects 
have centred on developing 
innovative approaches to better 
support the settlement and integration 
of newcomers.

• Funding will begin in the fall 
of 2021 and run until March 31, 2024.

• An SDI expression of interest 
process is run every 3 years to attract 
and consider new areas of study, with 
projects funded for up to 3 years. This 
3-year funding cycle is subject to 
change based on knowledge gained 
through the SDI process.
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COVID-19 VACCINES TO BE MANDATORY FOR FEDERAL 
PUBLIC SERVICE, MOST AIR AND RAIL TRAVELLERS

	 Sarah Turnbull 
	  CTV NEWS

OTTAWA -- The federal government 
intends to make COVID-19 vaccines 
mandatory across the federal public 
service, and will require that all 
commercial air, interprovincial train 
and cruise ship passengers be fully 
vaccinated no later than October.

In a news conference on Friday, 
Intergovernmental Affairs Minister 
Dominic LeBlanc and Transport 
Minister Omar Alghabra said they 
expect Crown corporations and 
federally regulated agencies such as 
the Bank of Canada and Canada Post 
to follow suit.

“After months and months of 
deploying these vaccines literally 
into millions of Canadian arms, we 
see how effective they are. We also 
see what other workplaces and other 
public service agencies around the 
world have done,“ said LeBlanc. ”It 
is very much a continuation of our 
government’s efforts to do whatever it 
takes for as long as it takes to protect 
the health and safety of Canadians.“

The ministers also noted that beyond 
passengers, it will require employees 
in the federally regulated air, rail, and 
marine transportation space to be fully 
immunized against the virus.

“We have seen how devastating 
COVID-19 has been to our 
transportation and tourism sectors. We 
must protect the hard-won gains made 
by Canadians. Canadians deserve to 
feel confident when traveling that the 
environment around them is safe,“ 
Alghabra said. “We need to regain 
public confidence in travel.“
He said Ottawa will work closely 

with stakeholders, operators, and 
bargaining agents, to develop “a 
measured and practical approach“ to 
requiring vaccines in these sectors by 
the fall.

Until now, the government has 
largely left decisions about proof of 
vaccination, and whether it should be 
mandatory, up to the provinces.

Earlier this week, LeBlanc, Alghabra 
and Immigration Minister Marco 
Mendicino provided an update on 

plans to give Canadians vaccination 
passports for international travel, 
noting some form of documentation 
should be ready by the fall.

Alghabra said accommodations such 
as enhanced testing and screening 
will be made for those who can’t be 
vaccinated.
Asked what will happen to those 

employees in the public service who 
refuse vaccination for other reasons, 
Alghabra said they don't expect much 
pushback.

“My sense is that public servants 
are supporting and applauding this 
commitment and they all want to 
be sure they have a safe workplace. 
Of course, there will be some 
requirements for accommodation 
based on legitimate reasons and those 
will be worked out,“ he said.

LeBlanc added that the government 
is trying to ”lead by example,“ as 
the largest Canadian employer, and 
hopes the move will encourage other 
industries to do the same.
“The Government of Canada has a 

large workforce and a large reach to 
help in the fight against COVID-19. 
It is both our opportunity but also our 
duty to lead by example,“ he said.
Deb Daviiau, the president of the 

Professional Institute of Public 
Service of Canada, which represents 
more than 60,000 scientists and 
professionals employed at the federal 
and provincial levels of government, 
weighed in on the news.
“As the union representing the 

scientists who approved the COVID-19 
vaccines, PIPSC welcomes all efforts 
to increase vaccination coverage in 
Canada,“ said Daviau, in a statement 
to CTVNews.ca. “That includes 
a vaccine policy in the federal 
government that makes vaccines 
more accessible to our members and 
accommodates legitimate reasons 
for which an employee may not be 
vaccinated.“
The Business Council of Canada also 

approved of the move, dubbing it “the 
right thing to do“ as the country faces 
a fourth wave of the pandemic
“Higher rates of vaccination can 

ensure that schools stay open, 
businesses continue to operate safely, 
and the most vulnerable members of 
society are protected. 

As Canada’s largest employer, the 
federal government can and must set a 
positive example by doing everything 
it can to promote vaccination in the 
workplace,“ said president and CEO 
Goldy Hyder in a statement.
More than 82 per cent of eligible 

Canadians have had at least one dose 
of a COVID-19 vaccine and more 
than 71 per cent are fully vaccinated.

LeBlanc said that the government 
doesn’t know the vaccination rate 
among public servants, but suspects it 
to be high.

The mandatory vaccination pledge 
was made against the backdrop of 
an anticipated federal election call, 
which if it proceeds as expected on 
Sept. 20 and ends in a loss of power 
for the governing Liberals, could 
render the announcement moot.
In a statement to CTVNews.ca, a 

spokesperson for Conservative Leader 
Erin O’Toole said while the party 
encourages vaccinations, they also 
respect Canadians’ right to choose.

“Vaccines are the most important 
tool in the fight against COVID-19. 
We encourage every Canadian who is 
able to get one.
 
Conservatives support Canadians’ 

right to determine their own 
health choices. We are in a crisis 
and Canadians expect reasonable 
measures, such as rapid testing for 
those who are not vaccinated, to 
protect Canadians, especially the most 
vulnerable,“ Mathew Clancy said.

A healthcare worker from Humber River hospital's mobile vaccination team administers the Moderna 
COVID-19 vaccine at The Church of Pentecost Canada in Toronto, Ontario, Canada/ reuters
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	 Angela McInnes 
	 CBC News

Zeba Hashmi, manager of the 
Muslim Soup Kitchen, and 
Yousef Al Hatoum, chairman of 
London’s chapter of the Egyptian 
Community Centre Of Ontario 
)ECCOO(, stand in the kitchen 
at the Hyatt Mosque and Centre. 
Because the kitchen is not up to 
code, they must purchase meals 
to hand out on Saturdays. )Angela 
McInnes/CBC(
For over a year, the Muslim Soup 

Kitchen has been distributing 
125 free meals every Saturday in 
London's southeast end. 

But without a functional kitchen 
to operate out of, the program can 
only continue for so long. 

"In order to continue, even on 
the basis that we are going right 
now, it's going to be very difficult 
without having an in-house 
kitchen," said Yousef Al Hatoum, 
the first manager of the Muslim 
Soup Kitchen and chairman of 
London's chapter of the Egyptian 
Community Centre Of Ontario 
)ECCOO(.

London's Muslim community 
launches soup kitchen at Hyatt 
mosque

The Muslim Soup Kitchen runs at 
the Hyatt Mosque and Centre on 
Hamilton Road, which occupies 
what was originally the Weslyan 
Methodist Church, built in 1873. 
ECCOO bought the 148-year-old 
structure in 2015. 
The Hyatt Mosque and Centre on 

Hamilton Road. The structure's 
foundation was built in 1873, with 
additions to the building in 1907 
and 1961. It was purchased by 
the Egyptian Community Centre 
Of Ontario )ECCOO( in 2015. 
)Angela McInnes/CBC(
The soup kitchen first began its 

work by delivering bi-weekly 
meals to My Sister's Place in 
2019. The meals were purchased 
from participating restaurants at a 

fraction of the cost. 

But when the pandemic began, Al 
Hatoum said that the urgent need 
for free, hot meals for those living 
in the area became impossible to 
ignore.  
The Muslim Soup Kitchen 

expanded its efforts in July 2020 
to distribute a weekly hot meal of 
meat, rice and veggies.  

"At the beginning we started with 
like 65 meals. They went up to 125 
right now. That put a big pressure 
actually and depleted very quickly 
the ]funds for food[ because what 
we are trying to offer, it's not just a 
simple meal," said Al Hatoum. 

Donations required to bring 
kitchen up to code

Al Hatoum said that ECCOO's 
hope is to eventually renovate the 
former church into a community 
hall where all will be welcome, 
and use the basement classrooms 
for Arabic and Islamic education 
on weekends. 
The building's kitchen must also 

be brought up to code, so that the 
Muslim Soup Kitchen can rely 
less on paying restaurants for the 
meals.  

"I see that out of those hundred 
plus people who are coming 
every Saturday, they are waiting 
for the meals, we serve meals 
from between one and two, and 
sometimes they are there at 11:30 
and they are sitting on the stairs 
and they chat with each other," 
said Al Hatoum. "The isolation 
has been broken. And this is what 
really makes us very happy." 
Yousef Al Hatoum stands in the 

doorway of the Hyatt Mosque and 
Centre's pantry. In addition to hot 
meals, volunteers at the Muslim 
Soup Kitchen distribute bags of 
non-perishable food to those in 
need. )Angela McInnes/CBC(
Zeba Hashmi, the Muslim Soup 

Kitchen's current manager, said 
that the program does all it can do 
to help feed the hungry. Leftovers 

go to the Salvation Army, and 
volunteers offer out bags of non-
perishable items. 
She said any kind of help will go 

a long way to making a meaningful 
difference. 

"There's so much more that needs 
to be done, but everybody needs to 
do their little part," Hashmi said. 

"Whether through donation or 
volunteering or, you know, any 
kind of labour you can put into any 
kind of effort that can help others. 
It's so beneficial towards our city 
and creating that good feeling with 
other people who are struggling." 
"If you're able to help in any which 
way, it's a good thing."

Donations for the Muslim Soup 
Kitchen are accepted through 
the Hyatt Mosque and Centre's 
website. 

LONDON'S MUSLIM SOUP KITCHEN LOOKS FOR FUNDS TO KEEP RUNNING
The Soup Kitchen Has Been Handing Out More Than 100 Meals Weekly Over The Past Year

hyatt-mosque-and-centre

zeba-hashmi-and-yousef-al-hatoum

yousef-al-hatoum
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WHICH COVID-19 VACCINATIONS ARE RECOGNIZED ABROAD?
A GUIDE FOR CANADIAN TRAVELLERS

EDMONTON -- As Canadians 
begin to embrace a return to 
normalcy, many are considering 
the exciting prospect of travelling 
once again. But those who choose 
to go abroad may soon realize 
that picking a destination isn’t as 
straight forward as it was before the 
COVID-19 pandemic.

While a negative PCR test before 
departure is still required by most 
destinations, many countries also 
require foreign visitors to provide 
proof of vaccination against 
COVID-19 when entering.

Others may require travellers who 
aren’t fully vaccinated to quarantine 
before they’re allowed to travel 
freely within the country.
The problem is some countries do 
not currently recognize travellers 
with mixed vaccine doses as being 
fully vaccinated – which could 
create serious hiccups for millions 
of Canadians whose doses don’t 
match.

Why is this the case?

Well, despite being recommended 
by Canada's National Advisory 
Committee on Immunization 
)NACI(, not all countries recommend 
the mixing-and-matching of 
COVID-19 vaccine doses.

Similarly, vaccines that have been 
approved for use in this country by 
Health Canada – like the AstraZeneca 
vaccine – have not been approved in 
other countries, like the U.S., further 
complicating matters.

TRAVELLING TO THE U.S.

While the U.S. land border remains 
closed to Canadians, you can fly to 
the U.S. pending proof of a negative 
molecular or antigen COVID-19 
test taken no more than three days 
before your flight.

There are currently no vaccination 
requirements in place for Canadian 
visitors to the U.S. But those with 
mixed doses could eventually find 
themselves in a pickle thanks to 

the country’s stance on mixing and 
matching.

“Only people who have received 
all recommended doses of an 
FDA-authorized or WHO-listed 
COVID-19 vaccine are considered 
fully vaccinated for the purpose 
of public health guidance,“ a U.S. 
Centers for Disease Control )CDC( 
spokesperson told CTVNews.ca in 
an email.

“COVID-19 vaccines are not 
interchangeable; the safety and 

effectiveness of receiving two 
different COVID-19 vaccines has 
not been studied.“
Some cruise lines that dock in the 
U.S. – like Norwegian Cruise Line 
– have said they will not recognize 
international passengers who've 
mixed and matched vaccinations.
Princess Cruise Lines guests who 
have received a vector vaccine, 
including AstraZeneca, as their 
first dose, followed by an mRNA 
vaccine "will not be considered 
fully vaccinated." However, the 
company will allow for passengers 
who received mixed mRNA vaccine 
doses, such as Pfizer and Moderna.
Holland America Line and Carnival 
Cruise Line also currently have 
similar policies in place.
Keep in mind that proof of 

vaccination may be required for 
certain activities within the U.S., 
including concert venues and 
sporting events. All 41 Broadway 
theatres in New York City will 
require proof of vaccination for all 
performances through the month of 
October.

CARIBBEAN DESTINATIONS

Mixed vaccinations won’t be a 
problem for Canadian travellers 
heading to popular destinations like 
Jamaica – which considers anyone 

with two doses of a World Health 
Organization )WHO( recognized 
vaccine to be fully vaccinated – or 
Cuba and the Dominican Republic, 
which are not making any distinction 
between vaccinated or unvaccinated 
travellers.
But the issue has already caused 
confusion for those headed to 
Barbados, which reversed its policy 
to recognize travellers with mixed 
doses on July 15.
Trinidad and Tobago’s policy is 
also limiting for those with mixed 
vaccines.
“For 2-dose series COVID-19 
vaccines, passengers must have 
received 2 doses of the same vaccine 
OR the first dose of the AstraZeneca 
vaccine followed by the second dose 
of the Pfizer vaccine,“ reads the 

country’s travel requirements.
“Passengers with any other 
combination of vaccines would 
NOT be considered fully vaccinated, 
at this time.“

EUROPEAN DESTINATIONS

Canadians who have been 
vaccinated with one or more doses 
of the AstraZeneca vaccine may run 
into another issue when travelling to 
Europe.
While the European Union 
has approved Vaxzevria, the 
European-manufactured version of 
AstraZeneca, it has not authorized 
COVISHIELD, the Indian-made 
version of the same vaccine that 
some 80,000 Canadians have 
received at least one dose of.

Because of this, countries like 
Italy, Portugal, and Poland do 
not recognize COVISHIELD, 
preventing Canadians who received 
the vaccine from taking advantage 
of privileges offered to fully 
vaccinated travellers, such as being 
exempt from quarantine.

Luckily, a growing number of 
European countries have recently 
accepted the COVIDSHIELD 
vaccine, including Austria, Spain 
and France.
The United Kingdom also recognizes 
COVISHIELD. However, fully 
vaccinated Canadians travelling to 
the region still must quarantine no 
matter what type of vaccine they 
have, unlike American visitors.
No matter where you plan on 
travelling, be sure to read the fine 
print of the travel requirements 
for the country you plan on 
visiting, as each country differs in 
terms of vaccination and testing 
requirements. 
Most countries list this information 
on a government website under 
coronavirus information and entry 
requirements.
What vaccines are and aren’t 
recognized is also likely to change 
regularly as countries approve new 
vaccines and more data is collected 
on the efficacy of mixing and 
matching vaccines.

Fully vaccinated travellers can now skip quarantine when returning 
to Canada, but they still face other travel rules and potential hurdles. 

)Nam Y. Huh/The Associated Press( Source: CBC.CA
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Ottawa—Canada is one of the 
top destinations in the world, with 
millions of people from across the 
globe hoping to come here every 
year to settle, visit or work. 
To navigate the immigration system, 

many people turn to consultants or 
other services for help. While nearly 
all operate honestly, unscrupulous 
actors can exploit the system and 
take advantage of people. That’s 
why the Government of Canada is 
taking meaningful action to root out 
immigration fraud and protect those 
who wish to come here.

 Today, the Honourable Marco E. L. 
Mendicino, Minister of Immigration, 
Refugees and Citizenship, 
announced that the College of 
Immigration and Citizenship 
Consultants will officially open on 
November 23, 2021. The College 
will become the official regulator 
of immigration and citizenship 
consultants across the country, 
improving oversight and cracking 
down on criminals. It will be an 
arm’s-length institution, regulating 
the profession by protecting both 
the public and consultants in good 
standing from those who take 
advantage of vulnerable people.

The College will regulate 
immigration and citizenship 
consultants under a statutory 
framework put in place by the 
College of Immigration and 
Citizenship Consultants Act. It will 
have significant new powers and 
tools to investigate professional 
misconduct and to discipline its 

licensees. It will also be subject to 
appropriate government oversight.

The creation of the College is a 
key part of the government’s efforts 
to fight fraud in our immigration 
system. It builds on our significant 
action over the past few years, 
including an investment of $50 
million to fight fraud and new 
educational tools to help applicants 
identify fraudulent activity. It also 
fulfills a mandate commitment to 
strengthen oversight, uphold the 
integrity of Canada’s immigration 
system and protect all those who 
wish to come here.

Quote 

“Those who wish to come to Canada 
deserve honest, professional and 
ethical advice—and we have a 
responsibility to ensure they’re 
getting it. Our new College of 
Immigration and Citizenship 
Consultants is a major milestone 
in these efforts. The creation of 
the new College delivers on our 
promise to better protect newcomers 
and bolsters Canada’s immigration 
system so it can continue to be the 
envy of the world.“

– The Honourable Marco E. L. 
Mendicino, P.C., M.P., Minister 
of Immigration, Refugees and 
Citizenship

Quick facts

• The College of Immigration 
and Citizenship Consultants Act 

came into force on December 
9, 2020, providing a statutory 
framework to regulate citizenship 
and immigration consultants.

• The College will have 
the authorities necessary for 
the regulation of consultants, in 
particular tools to investigate 
professional misconduct and 
discipline its licensees. This 
includes the power to enter the 
premises of a consultant for the 
purpose of gathering information 
to support an investigation and the 
power to compel witnesses to appear 
and testify before its Discipline 
Committee.

• The College will have the 
ability to request court injunctions to 
address unlicensed actors providing 
immigration or citizenship advice 
without authorization.

• The College’s initial board 
of directors will be comprised 
of 5 public interest directors 
and 4 members of the College 
)consultants(. Public interest 
directors will be appointed by the 
Minister of Immigration, Refugees 
and Citizenship prior to the College 
opening.

• A code of professional 
conduct for the College is currently 
in development as part of the 
regulatory process. The code will 
play a major role in establishing 
and maintaining strong ethical 
and professional standards that all 
licensees must abide by.

NEW COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP 
CONSULTANTS TO OPEN THIS FALL
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	 Ministry for Seniors and Accessibility

TORONTO — The Ontario government is 
investing more than $2M over two years to provide 
new and recently hired personal support workers 
)PSWs( and nurses with financial incentives to 
encourage them to work in retirement homes.
The new Recruitment and Retention Incentive 

Program will be delivered by the Registered 
Practical Nurses Association of Ontario )WeRPN(, 
and will help recruit and retain skilled PSWs 
and nurses while building on Ontario’s plan to 
modernize the provincial retirement homes sector.
“Ontario has an immediate need for PSWs and 

nurses to address staffing shortages in retirement 
homes,“ said Raymond Cho, Minister for Seniors 
and Accessibility. “Our government’s partnership 
with WeRPN will ensure eligible retirement home 

applicants with the highest level of staffing need 
will be prioritized under the new Recruitment and 
Retention Incentive Program. Further, WeRPN is 
well-positioned to raise awareness of the program 
with current and future PSW and nursing graduates. 

Attracting and retaining skilled health care 
professionals will help safeguard the health and 
well-being of retirement home residents and their 
families.“
Through this initiative, PSWs will receive an 

incentive payment of $5,000 for a six-month 
commitment and nurses will receive $10,000 for a 
one-year commitment to work in a retirement home.

“WeRPN is pleased to partner with the government 
to support the recruitment and retention of PSWs 
and nurses to Ontario’s retirement homes at a time 

when they are desperately needed,“ said WeRPN 
CEO Dianne Martin.

The first Call for Applications from retirement 
homes will launch on August 12, 2021 and the 
deadline for applications is September 17, 2021. 
A second Call for Applications will launch in 
December 2021.

Quick Facts

Interested retirement homes are required to apply 
for the program.
Incentives of $5,000 for PSWs and $10,000 for 

nurses will be paid directly to eligible staff for a 
minimum of six months or one year, respectively.
WeRPN will manage this program on behalf of the 

Ontario government.

ONTARIO LAUNCHES NEW PROGRAM TO RECRUIT 
AND RETAIN STAFF IN RETIREMENT HOMES

Financial incentives will flow directly to eligible health care professionals

HIGH JOB VACANCIES IN HEALTH CARE AND FOOD SERVICES IN CANADA
Statistics Canada's newly-published job vacancies report says job 

vacancies were high in health care and accommodation and food services

Amid increased public health 
measures in May, Canada’s 
accommodation and food services 
sector had the highest rate of 
employers looking for workers, and 
the health sector had the highest 
number of open positions.
Canadian employers were actively 

recruiting for an estimated 671,100 
positions in May. For the seventh 
consecutive month, the health sector 
had the highest number of job 
openings in Canada. There were about 
107,300 open positions in health 
care in May, nearly one sixth of all 
job vacancies. Accommodation and 
food services had the second-highest 
number of openings at some 78,000, 
followed by retail trade which had 
73,800 job vacancies.

The number of vacancies is the 
estimated number of open positions. 
A slight distinction from the vacancy 
rate, which refers to the number of 
vacant positions as a proportion of all 
positions.
Quebec, for example, had the 

highest job vacancy rates among 
all the provinces in May at 5.1 
per cent, according to Statistics 
Canada’s payroll, employment, and 
job vacancies report. B.C. followed 
closely behind at 5 per cent, and New 
Brunswick came next at 4.9 per cent. 
Newfoundland and Labrador had the 
lowest job vacancy rate at 2.8 per cent.

The accommodation and food 

services sector had a vacancy rate 
of 7.8 per cent. This high rate could 
reflect seasonal hiring, as well as 
recruitment challenges.

While restaurants were shuttered, 
and employees forced to take up 
social assistance, recruiters reported 
having a difficult time calling back 
their staff. CBC reports people are re-

evaluating their careers and lifestyles, 
and concerned about their health 
during the pandemic. The lack of 
international students who often work 
in this sector, has also played a part in 
vacancy rates.

Restrictions became less strict in June. 
The Labour Force Survey suggests 
employment in accommodation and 
food services grew nearly 12 per cent 

from May to June. ”Employment“ 
here refers to the number of people 
working. Job vacancy rates for June 
are not currently available.

Immigrants needed to support 
worsening labour shortages
A recent RBC report suggests 

Canada will need to rely even more 
on immigration as retirements and job 

quitting levels increase.
Economist Andrew Agopsowicz 

wrote that, during the pandemic, the 
number of retirements and people 
quitting their jobs due to dissatisfaction 
dropped significantly. Now that the 
economy is starting to recover, the 
number of job quitters is returning 
to pre-pandemic levels. Retirements 
delayed by the pandemic could also 
pick up in the second half of 2021. 
These factors could exacerbate labour 
shortages throughout the summer and 
fall.
“Canada will increasingly need to 

rely on immigration and other sources 
for labour force growth,“ the RBC 
report says.
Despite record-breaking immigration 

targets, Canada has been admitting 
newcomers at a slower rate in the first 
few months of the year. Although, 
intake picked up in June when 
Canada welcomed about 35,000 
new permanent residents. While 
July figures are not yet released, 
the opening of the Canada border to 
approved permanent residents could 
help increase these numbers.

Although the federal government’s 
immigration target is 401,000 this 
year, they will need to admit about 
43,000 new immigrants per month 
from July onward in order to achieve 
this goal.

	 Shelby Thevenot
	 CIC
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GOVERNMENTS OF CANADA AND ONTARIO INVEST $252 MILLION TO 
BRING HIGH-SPEED INTERNET TO SOUTHWESTERN ONTARIO

	 Ministry of Infrastructure

The COVID-19 pandemic has 
highlighted how much we rely on 
our internet connections, making 
access to fast and reliable internet 
service even more critical. For 
too long, many rural Canadians 
have lacked access to high-speed 
internet, impacting their ability to 
work, learn and keep in touch with 
family and friends. The pandemic 
has made addressing this divide 
even more urgent. That’s why the 
governments of Canada and Ontario 
are accelerating their investments in 
broadband infrastructure.

Today, the Honourable Bardish 
Chagger, Minister of Diversity 
and Inclusion and Youth, on 
behalf of the Honourable 
Maryam Monsef, Minister for 
Women and Gender Equality and 
Rural Economic Development 
and Member of Parliament for 
Peterborough–Kawartha, together 
with the Honourable Kinga Surma, 
Ontario’s Minister of Infrastructure, 
highlighted a combined federal 
and provincial investment of $252 
million to bring high-speed internet 
to 60,000 rural Ontario households 
in southwestern Ontario.

This investment is being made as 
part of a joint federal-provincial 
agreement through which the 
Government of Canada and the 
Government of Ontario have 
partnered to support large-scale, 
fibre-based projects that will provide 
high-speed internet access to all 
corners of the province by 2025.

In addition, the Canada 
Infrastructure Bank is assessing 
opportunities proposed through 
the Universal Broadband Fund to 
provide additional financing on 
a project-by-project basis toward 
significant expansion of broadband 
in partnership with private and 
institutional investors.

Canada-wide, more than 890,000 
rural and remote households are 
on track to be connected to high-
speed internet as a result of federal 
investments. At the end of March 
2021, 175,000 rural and remote 
households had been connected to 

high-speed internet under projects 
supported by the Government of 
Canada. By the end of this year, 
over 435,000 households will be 
connected thanks to support from 
the federal government.

This investment represents a 
concrete step forward that will move 
Ontario almost 40 per cent of the way 
in its ambitious plan to achieve 100 
per cent connectivity for all regions 
in the province by the end of 2025. 
This investment builds on Ontario’s 
recently announced investment of up 
to $14.7 million for 13 new projects 
under the Improving Connectivity 
for Ontario )ICON( program. This 
will provide up to 17,000 homes and 
businesses with access to reliable 
high-speed internet and builds on a 
range of provincial initiatives under 
way that will connect another 70,000 
homes and businesses.

Today’s announcement builds 
on the progress the governments 
of Canada and Ontario have 
already made to improve critical 

infrastructure in Ontario. This 
includes leveraging over $30 billion 
in federal, provincial and partner 
funding for the Investing in Canada 
Infrastructure Program )ICIP(. This 
investment supports over 265 local 
transit projects; 140 projects in rural 
and northern areas; over 70 green 
infrastructure projects; and over 270 
community, culture and recreation 
projects. 

Also, as part of ICIP, Ontario 
launched the COVID-19 Resilience 
Infrastructure stream with combined 

federal and provincial funding of 
$1.05 billion. This includes up to 
$250 million in federal and provincial 
funding for municipalities to address 
critical local infrastructure needs to 
improve health and safety.

 
Quick Facts

Since 2015, Government of Canada 
investments have helped more than 
175,000 rural and remote households 
across Canada gain access to high-
speed internet.
The Government of Canada has 

committed $7.2 billion to broadband 
internet infrastructure, including 
$2.75 billion through the Universal 
Broadband Fund )UBF(.

These investments will help ensure 
that 98 per cent of Canadians will 
have high-speed internet access by 
2026, and 100 per cent will have 
access by 2030.

The Government of Ontario is 
helping to improve connectivity 

across the province. This is supported 
by a commitment of nearly $4 
billion to ensure all Ontarians have 
access to high-speed internet by the 
end of 2025.

The Ontario government has 
invested in initiatives to improve 
connectivity across Eastern and 
Southwestern Ontario. It has also 
invested in high-speed internet 
projects in rural and Northern 
Ontario, such as through the Northern 
Ontario Heritage Fund Corporation 
and the Next Generation Network 

Program.
The Ontario government is also 

helping to speed up construction 
of broadband projects through 
the Supporting Broadband and 
Infrastructure Expansion Act, 2021, 
which received royal assent this 
spring.
 

Quotes

"Broadband is critical infrastructure, 
and the pandemic has made this 
more apparent than ever. Reliable 
highspeed internet allows us to learn, 
attend school and work remotely, 
and it allows small businesses to 
serve customers. But too many rural 
communities still do not have access 
to high-speed internet. 

Broadband access is critical for 
our country’s economic growth 
and recovery, and our government 
is committed to making sure that 
no community is left behind. 
This investment, in partnership 
with Ontario and the Canada 
Infrastructure Bank, will connect 
60,000 households in southwestern 
Ontario to high-speed internet. 

Our government will continue to 
work with all partners to connect 
as many households as possible, as 
quickly as possible, to this essential 
service."

- The Honourable Bardish Chagger
Minister of Diversity and Inclusion 
and Youth and Member of Parliament 
for Waterloo
"Our government is taking another 
step forward in its bold plan to 
bring high-speed internet to every 
community in the province by the 
end of 2025. Our latest investment to 
make high-speed internet accessible 
to more homes and businesses 
will make a positive difference in 
the lives of countless families and 
individuals in southwestern Ontario. 

By working together with our federal 
partners, we’ve achieved another 
important milestone in building a 
stronger, more connected, Ontario."

- The Honourable Kinga Surma
Ontario’s Minister of Infrastructure 
and Member of Provincial 
Parliament for Etobicoke Centre
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	 Ministry of Labour, Training 
and Skills Development

TORONTO — The Ontario 
government is investing almost 
$1 million to expand on-the-job 
training for 350 young people 
in creative industries like film, 
music, gaming and animation. 
The initiative is focused on youth 
over 16 with disabilities, who are 
newcomers to Ontario, Indigenous 
or Black. This initiative is part 
of the government’s effort to 
ensure that youth, who have been 
disproportionately affected by 
the pandemic, can connect to 
promising careers and contribute 
to the strength of our economy.

“Doing what you love doesn’t 
have to mean giving up a 
good paycheque,“ said Monte 
McNaughton, Minister of Labour, 
Training and Skills Development. 
“The creative industries offer 
many exciting and well-paying 
opportunities for young people 
looking to start an in-demand 
career. This project will support 
bright young minds who face 
multiple barriers and need a leg up, 
so they can pursue their passion in 
entertainment and other creative 
fields.“
The project, led by the Stratagem 

Group, Magnet, and the Ontario 
Chamber of Commerce, is being 
delivered by the Toronto District 
School Board, the Toronto 
Community Housing Corporation 
)TCHC( and Ontario colleges to 
students through a mix of online 
and in-person learning, with part 
of the learning happening in the 
classroom and part of it on the 
job. During the eight-to-12-week 
program, participants will learn 
from top tier industry talent in 
fields such as film, music, gaming 
and animation and will work 
together each week to research 
and collaborate on projects in their 
chosen field.

At the completion of their training, 

the participants will be better 
prepared for careers in creative 
industries, depending on their 
choice of field, including jobs in 
animation, construction/set design 
and decorating, documentary 
filmmaker/producer, grip, location 
scouting, post-production/editing 
production, props managing, and 
sound production. Some of these 
careers have an average salary of 
$70,000+ a year, and in the first 
quarter of 2021, there were 400 
unfilled jobs in the performing 
arts, spectator sports and related 
industries )Statistics Canada’s Job 
Vacancy and Wage Survey(.
Participants are referred to the 

program through TCHC, or their 
secondary or postsecondary 
schools. Those placed through 
TCHC will be paid for both in-
class and on-the-job training, and 
high school and post-secondary 
students will receive credits 
towards graduation. Participants 
will also receive a microcredential 
badge for their work.

This funding is part of the 
government’s $115-million Skills 
Development Fund to address 
challenges to hiring, training and 
retraining workers because of the 
COVID-19 pandemic.

Quick Facts

For more information about 
Stratagem Group and to apply for 
this program, please contact the 
Toronto District School Board 
experiential learning team or your 
post secondary school’s media arts 
and design departments. If you are 
not a student, please contact the 
Resident and Community Services 
Division at Toronto Community 
Housing.
The unemployment rate in 

Ontario for youth aged 1524- in 
July 2021 was 14.5 per cent, well 
above Ontario’s unemployment 
rate of 8.0 per cent.
As of July 2021, young people 

accounted for 46 per cent of the net 
job loss in Ontario since February 
2020.
Skills Development Fund 

projects are supported through 
labour market transfer agreements 
between the Government of 
Canada and the Government of 
Ontario.
 
Quotes

"Skills training in the cultural and 
tourism industries is more critical 
than ever before. Pre pandemic 
these sectors were robust and 

growing, today after being the 
hardest hit and taking the longest 
to recover from Covid 19, skills 
development will be critical to 
addressing the labour shortage 
that is the major impediment 
to recovery and the growth we 
anticipate in the future with these 
sectors. "

- Lisa MacLeod
Minister of Heritage, Sport, 
Tourism, and Culture Industries

"We are delighted to extend 
our appreciation to Minister 
McNaughton, Minister of Training, 
Labour and Skills Development, for 
the Ministry’s support of creative 
industries career development 
initiatives. The commercial film, 
music, gaming and animation 
industries are growing quickly 
and these training initiatives will 
help prepare the future workforce 
of Ontario for exciting careers in 
these growing fields. 

Along with industry partners and 
our collaborators at the Ontario 
Chamber of Commerce and 
Magnet, it is a true privilege to 
work with the Ministry on this 
initiative."

- Jeff Melanson
Executive Director, Stratagem 
Workforce

"We are delighted to be working 
with Stratagem and Magnet on 
the Access to Creative Industries 
project. The creative industries are 
an important and rapidly growing 
sector within Ontario’s economy. 

This project will help create 
critical training and placement 
opportunities for Ontario’s future 
workforce. We appreciate the 
support of Minister McNaughton 
for this important initiative."

- Rocco Rossi
President and CEO, Ontario 
Chamber of Commerce

ONTARIO TRAINING YOUNG PEOPLE 
FOR CAREERS IN CREATIVE INDUSTRIES

Training Will Help 350 Youth Prepare For Jobs In Film, Gaming, Music And Animation
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INFLATION RATE SPIKES TO HIGHEST LEVEL IN A DECADE, AT 3.7% IN JULY
Sharply higher prices for furniture, shelter were major factors in increase

	 RCI 

Canada's inflation rate jumped to 3.7 
per cent in July, as the cost of shelter 
and durable goods went up at a fast 
enough pace to push the cost of living 
up to its highest level since 2011.

Statistics Canada reported that the 
homeowners' replacement cost index, 
which is related to the price of new 
homes, went up at an annual pace of 
13.7 per cent in July. That's the fastest 
uptick on record dating back to 1987.

Prices for upholstered furniture rose 
13.4 per cent year over year in July, 
largely as a result of lower supply 
and higher input costs. Statistics 
Canada noted that the introduction of 
tariffs on upholstered furniture )new 
window(, first implemented in early 
May 2021, may also have contributed 
to the increase.

The rising price of cars was also 
a major contributor to the upside, 
with passenger vehicle prices rising 
5.5 per cent. "The gain was partially 

attributable to the global shortage of 
semiconductor chips )new window(," 
the data agency said.

A scarcity of new cars because of the 
shortage of microchips is pushing up 
the price of used cars, too. Winnipeg 
car dealer Tom Rendille told CBC 
News it's a story of basic supply and 
demand.
There are more buyers than there are 

sellers out there, he said. There's no 
deals — there won't be any deals on 
cars.
Food prices increased by 1.7 per 

cent, a much slower pace of gain 
than seen of late. Within the food 
category, the price of meat rose by 
3.1 per cent while dairy went up by 
3.5 per cent. On the opposite side of 
the ledger, prices for fresh vegetables 
and fruit actually declined in the past 
year, by 7.5 per cent and 0.6 per cent, 
respectively.
The inflation rate went up in every 

province in Canada, but there 
were wide regional differences. 
Saskatchewan had the lowest increase 
in the country, at 2.3 per cent, while 

Prince Edward Island saw its cost of 
living increase by 6.1 per cent. All 
four provinces east of Quebec had 
rates higher than the national average.
Statistics Canada says part of the 

inflation spike is due to comparing 
prices to the lows seen one year ago, 
and the Bank of Canada has warned 
that inflation is likely to hover around 
three per cent this year because prices 
are being compared to the drop in 
prices and spending during the early 
months of the pandemic.
The 3.7 per cent inflation rate is 

higher than the 3.1 per cent clocked in 
June, and also more than the 3.4 per 
cent that economists were expecting. 
It ties the previous high-water mark 
for inflation, which was hit in May 
2011. Prior to that, you'd have to go 
all the way back to 2003 to find a time 
when Canada's rate was higher.
Speaking to reporters in Vancouver, 

Liberal Leader Justin Trudeau 
defended his government's handling 
of the economy during the pandemic. 
We know that having people's backs 
to this pandemic, as opposed to 
cutting services for people like the 

Conservatives tried to get us to do was 
not just the best way to support people 
through this challenge, but also to 
ensure that we came back quicker, and 
stronger than ever before, he said.
It is important to note that even with 

the gaudy headline readings, the two-
year pace — which removes base 
effects — is still running close to two 
per cent on most major measures, said 
Doug Porter with Bank of Montreal.
TD Bank economist James Marple 

said that while it is important to 
remember how low the rate was a year 
ago, the numbers show that prices for 
many things are clearly increasing.
The pandemic's effect on price 

growth is not only on the supply side, 
where production disruptions are 
adding to the cost of manufactured 
goods such as autos, but also on 
demand, where policy supports have 
driven robust spending on housing 
and durable goods items, he said.

We are also now starting to see the 
impact of faster price growth in re-
opening services sectors such as 
restaurants.

 "VOTE PALESTINE"

LET'S MAKE PALESTINIAN 
HUMAN RIGHTS AN ELECTION 
ISSUE

A non-partisan campaign galvanizing 
Canadian voters to raise Palestinian 
human rights in the federal election.

The Vote Palestine platform outlines 
the minimum demands that we are 
seeking from current and aspiring MPs 
and their parties, based on the current 
priorities and recent campaigns by 
various human rights groups and 
advocates.

It is no longer enough for Canada to 
use the language of support for a two-
state solution. Canada needs to take 
concrete measures to support freedom 

and justice for Palestinians.

We encourage voters to speak with 
their local candidates and campaigns, 
to ask them their views on these 
four themes. Let them know that 
this election you are voting for the 
candidate and party that stands up for 
Palestinian human rights!
 
END MILITARY TRADE AND 
COOPERATION WITH ISRAEL

• Cancel the drone contract 
with Israeli weapons company Elbit 
Systems
• End Israeli military 
recruitment in Canada by enforcing 
the Canadian Foreign Enlistment Act
• Suspend all bilateral trade 
of weapons and military services 
with Israel until it complies with 
international law.

END THE TRADE OF GOODS 
AND SERVICES FROM ISRAELI 
SETTLEMENTS

• Ban the trade of goods and 

services from Israeli settlements.
• End all forms of economic, 
military, and academic cooperation 
with Israeli settlements.
• Revoke the charitable status 
of Canadian charities which are 
found to materially support the Israeli 
military, settlements or occupation.

UPHOLD INTERNATIONAL 
LAW FOR PALESTINIANS

• Use economic and diplomatic 
tools to pressure the Israeli 
government to immediately end the 
occupation and lift the siege on Gaza.
• Recognize the State of 
Palestine and support its efforts to 
seek redress at the International 
Criminal Court )ICC(.
• Vote in support of all UN 
resolutions which aim to uphold 

Palestinian human rights. 

PROTECT FREEDOM OF 
EXPRESSION ON PALESTINE

• Respect the right of Canadians 
to support the boycott, divestment, 
and sanctions )BDS( movement, as 
non-violent tools of resistance and 
protected forms of expression. 
• Reject the IHRA definition of 
antisemitism, and commit to fighting 
antisemitism without conflating it 
with criticism of Israel, and without 
undermining free expression and 
activism for Palestinian human rights.

Please visit the Vote Palestine 
website https://votepalestine.
ca/, and follow the campaign on 
Facebook, Twitter, or Instagram.

	 David Heap
	 People for 
Peace & Canadian 
Boat to Gaza
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	 Lindsay Mathyssen

LONDON RALLY FOR PALESTINIAN HUMAN RIGHTS
Sunday, Aug 8 an Emergency Rally kick-off event took place at Victoria park

During this month of August, 
the Israeli government plans to 
continue its ethnic cleansing across 
all of Palestine by forcibly pushing 
Palestinians out of their homes 
in the Jerusalem neighborhoods 
of Sheikh Jarrah and Silwan. The 
Palestinian people remain steadfast 
in their resistance, refusing to be 
uprooted from their homeland. For 
decades, Canada has been silent at 
this violence, and now in solidarity 
with a continuing, historic Palestinian 
uprising of unity against Israel’s 
colonialism, we in Canada have a role 
to rise with them.

Lindsay Mathyssen:

I ALWAYS BELIEVED WE ELECT PEOPLE TO TAKE ACTION
I HAVE SPOKEN IN THE HOUSE OF 

COMMONS MORE THAN ANY OTHER LONDON MP

In every corner of the country, families are worried 
about jobs, the health of our loved ones, and the 
public services that everyone counts on. The past 18 
months have shown that Canadians can confront any 
challenge – when we have to, when we choose to, 
and when we come together. It’s also shown us that 
thanks to the decisions of Liberal and Conservative 
governments, many of the supports that we rely on 
just aren’t there when we need them. If we want 
different results, we need to make different choices. 

Since being elected in 2019 I have consistently 
fought for London inside and outside the House 
of Commons. Through my constituency office I 
have served thousands of people, helping them 
access programs, navigate COVID supports and a 
slow and overly bureaucratic immigration system. 
Despite COVID-19 we have continued our yearly 

community tax clinic, helping hundreds of people 
file. I am also proud to have secured millions of 
dollars in program funding for our community. 

As your Member of Parliament, I have spoken in 
the House of Commons more than any other London 
MP. The government needs to hear our voices 
and concerns and I am proud to have consistently 
made them listen! I have been fighting hard for the 
creation of a universal Pharmacare program and the 
need for expanded heath care to include dental and 
eye care. So many in our community continue to 
struggling with ever increasing medical costs with 
little to no support.
Since 2019, I am the only London MP to have 

tabled legislation for you and your family. I 
presented legislation to create a national, affordable, 
and accessible childcare program, legislation to 
protect fresh water, and increase environmental 
protection for the Thames River. I also seconded 
a bill that would prevent predatory money lenders 
from exploiting people. I always believed we 
elect people to take action – one of those ways is 
by taking real legislative steps in making peoples 

lives better! Following the news of the senseless 
attack on a Muslim family in our community, I was 
successful in passing a motion calling for a National 
Action Summit on Islamophobia. I am glad to see 
that process start – however this cannot be the end 
of the conversation. There were so many strong 
and positive recommendations from groups and 
individuals across the country - we need to ensure 
this remains a focus of the next government.
New Democrats are incredibly troubled with the 

situation in Afghanistan. We have been calling 
on the government to act, evacuate those who we 
can. Right now, we have to dedicate all necessary 
resources in helping people on the ground. In 
the longer term Canada must work with allies 
throughout and beyond the region to help those 
fleeing violence. Canada has been a refuge for so 
many and we must continue that proud tradition. 
Over the next few weeks, I will be in the community, 

knocking on doors and talking with you about the 
kind of Canada we want to build. I firmly believe 
Canadians are ready for a better government, it is 
my hope that you will support me, Jagmeet Singh 
and our NDP team. 
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QUEBEC TO IMPLEMENT VACCINE PASSPORT DUE TO RISING COVID-19 CASES, PREMIER SAYS
	 Joe Lofaro 
	 CTV News Montreal Digital Reporter

MONTREAL -- Quebec plans to 
adopt a vaccine passport given a 
recent increase in COVID-19 cases 
in the province, Premier François 
Legault announced.

The premier said Quebecers are on the 
cusp of a fourth wave of the pandemic 
and that a vaccine passport will be 

implemented as a response.
Legault said ”certain privileges“ 
will be extended to people who are 
adequately vaccinated against the 
virus, which has killed 11,240 people 
in Quebec since the start of the 
pandemic.
Health minsiter Christian Dubé is 
expected to announce more details 
about how the system will work in 
the coming days, as well as when it 
will be implemented. Previously, the 

government has said it would wait 
until the beginning of September 
to launch the vaccine passport, but 
only if the epidemiological situation 
deteriorated. 
The ministry of health told CTV 
News that unvaccinated or partially 
vaccinated Quebecers accounted for 
92 per cent of new COVID-19 cases 
from July 1 to 24. 
"The purpose of the vaccine passport 
is to allow access to non-essential 

activities for properly vaccinated 
people," said Marie-Louise Harvey, 
a media relations officer for the 
ministry. "Its specific use will be 
determined according to the evolution 
of the epidemiological situation and 
the vaccination coverage in Quebec."

As of August 05, 83 per cent of eligible 
Quebecers have been vaccinated with 
one dose, while 67 per cent of the 
eligible population is fully vaccinated. 

	 Ben Cousins 
 
OTTAWA -- With the Delta variant 
potentially fuelling the start of 
a fourth wave of COVID-19 in 
Canada, the question remains how the 
provincial and federal governments 
will handle dealing with vaccinated 
and unvaccinated Canadians.

Several provinces have already issued 
some form of vaccine passport or 
certificate, while others are waiting 
for a federal vaccine passport, and 
still other provinces have ruled out the 
idea entirely.

Meanwhile, Prime Minister Justin 
Trudeau said last month that 
conversations surrounding a federal 
vaccine passport for international 
travel ”are active and ongoing“ but 
has not committed to a timeline.
Not all provincial and territorial 
governments have said definitively 
whether they support a vaccine 
passport. Here is where some of them 
stand:

BRITISH COLUMBIA

In speaking to reporters on Thursday, 
British Columbia Chief Medical 
Officer of Health Dr. Bonnie Henry 
said ”anything is on the table“ when 
it comes to the possibility of bringing 
vaccine passports to the province.

“What we have said is we will 
not be denying people essential 
services based on their vaccination 
status,“ Henry said during the news 
conference.
“I’ve also said very clearly that there 
are some services where people who 
work in those industries -- we think 
of health-care as an essential public 
service -- that we need to make sure we 
are protecting health-care workers.“

Health Minister Adrian Dix has also 
suggested there may be consequences 
for those who choose not to vaccinate, 
while stopping short of suggesting a 
vaccine passport is coming.

ALBERTA

Alberta Premier Jason Kenney said 
in July that the province won’t issue 
vaccine passports.

"We've been very clear from the 
beginning that we will not facilitate 
or accept vaccine passports," Kenney 
said during a Calgary Stampede 
photo-op on July 12.
"I believe they would in principle 
contravene the Health Information 
Act and also possibly the Freedom of 
Information and Protection of Privacy 
Act."

SASKATCHEWAN

Saskatchewan is working on a form of 
vaccine passports designed to assist in 
international travel, but Saskatchewan 
Premier Scott Moe has stated that such 
documentation will not be required to 
go to work or attend events. 

MANITOBA

In June, Manitoba launched its proof-
of-vaccination card, issued to any 
fully immunized Manitoban with a 
provincial health card. 
The certificates allow residents 
to skip the mandatory quarantine 
when returning to the province from 
international travel and helps with 
those wishing to visit a loved one in 
long-term care.

The passports are also used for access 
to sporting events, restaurants, bars, 
and any business that wants to see 

vaccine proof before entry.

ONTARIO

Last month, Ontario Premier Doug 
Ford ruled out the possibility of a 
vaccine passport for the province.

“The answer is no, we're not going to 
do it,“ he told reporters on July 15. 
”We're not going have a split society.“

Toronto Mayor John Tory has called 
for a provincial vaccine passport 
system, as has the Toronto Region 
Board of Trade.

QUEBEC

On Aug. 5, Quebec announced it 
was moving forward with a vaccine 
passport due to rising COVID-19 
cases in the province.
Quebec Premier Francois Legault said 
the passport will be used "in order 
]for[ people who made the effort to be 
vaccinated, that they are able to come 
back to a normal life."

The province has always stated 
that essential 
services will 
still be available 
to everyone, 
though restaurants 
and other non-
essential services 
may be limited 
to the vaccinated 
population.

NEW BRUNSWICK

New Brunswick Health 
Minister Dorothy Shephard 
said in July that the province 
has no plans to bring in a vaccine 
passport.
"I think that we can do without a 

vaccine passport on a domestic level,“ 
she said.
New Brunswickers travelling to a 
destination – in Canada or elsewhere – 
can use the paper proof of vaccination 
they received when they were 
inoculated or have access to an online 
record.

PRINCE EDWARD ISLAND

Prince Edward Island has instituted 
a ”PEI Pass,“ which is similar to 
vaccine passport, except is only for 
people travelling to the province and 
people from P.E.I. who are returning 
from another province.

Travellers are eligible for a PEI Pass 
if they have one dose of a COVID-19 
vaccine or are fully vaccinated, 
depending on where they’re from.

People in possession of a PEI Pass 
will be exempt from isolating when 
entering the province.

NUNAVUT

The Government of 
Nunavut has said that 

any vaccine passports 
would happen at the 

federal level. 

WHAT PROVINCES HAVE TO SAY ABOUT VACCINE PASSPORTS
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GOVERNMENT OF CANADA INVESTS $100 MILLION 
TO SUPPORT NEWCOMERS’ INTEGRATION
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