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 	RCI : كندا

قدّمت حكومة دوغ فورد في أونتاريو مشروع 
بالمهنيّين  االعتراف  لتسهيل  يهدف  قانون 
من  ليتمّكنوا  الخارج،  في  المؤهَّلين  والتّجار 

العمل في المجاالت التي يختارونها.
إّن  ماكنوتن  المحلّي مونتي  العمل  وقال وزير 
تعترض  التي  العقبات  ِلتذليل  تسعى  الحكومة 
مقاطعة  في  عمل  عن  بحثهم  خالل  المهاجرين 

أونتاريو.
إّن  ماكنوتن  المحلّي مونتي  العمل  وقال وزير 
تعترض  التي  العقبات  ِلتذليل  تسعى  الحكومة 
مقاطعة  في  عمل  عن  بحثهم  خالل  المهاجرين 

أونتاريو.
وفي طليعة العقبات، الخبرة الكنديّة الضروريّة 
بما  الِمهن،  بعض  مزاولة  من  المهاجر  ليتمّكن 
والسباكة  والهندسة  والمحاسبة  المحاماة  فيها 
وحضانة  والتعليم  الشعر  وتصفيف  والكهرباء 

األطفال.
أونتاريو  في  ألف وظيفة شاغرة   293 وهناك 
القّوة  تقدّم  عن  فضال  ماكنوتن،  الوزير  حسب 

العاملة في السّن في عدد من القطاعات.
وفي عام 2016، كان أقّل من ثلث المهاجرين 
الحاصلين على شهاداتهم من خارج كندا يعملون 
في  المنّظمة  الِمهن  في  اختصاِصهم  مجال  في 

أونتاريو حسب الحكومة.
مشروع  في  المقترحة  التغييرات  وتنطبق 
القانون على بعض الِمهن ، لكنّها ال تشمل قطاع 

الصّحة حسب وزير العمل مونتي ماكنوتن.
أودّ أن أرسم طريقا واضحا كي يتمّكن الكنديّون 
أونتاريو  في  هنا  مهاراتهم  استخدام  من  الجدد 
قال وزير العمل، وأضاف أّن من شأن مشروع 
القانون، في حال إقراره، أن يزيل العقبات التي 
غالبا ما تعترض المهاجرين لدى وصولهم إلى 

كندا.
القانون  وتابع ماكنوتن مشيرا إلى أّن مشروع 
أهميّة  على  كندا،وأّكد  في  نوعه  من  األّول  هو 
توفير معاملة أفضل للمهاجرين، كي يتمّكنوا من 
تحقيق مداخيل أكثر ارتفاعا تساعدهم على توفير 

مستويات عيش أفضل لهم وِلعائالتِهم.
واعتبر الوزير ماكنوتن أّن الخبرة الكنديّة ظلٌم 
للمهاجرين، وأضاف أّن التغييرات التي تقترحها 
الحكومة لن تؤدّي إلى انخفاض معايير السالمة 

في أّي من القطاعات.
األمن  معايير  على  العمل حرصه  وزير  وأّكد 
في  الراغبة  التنظيميّة  الهيئات  ودعا  والسالمة، 
الحصول على إعفاءات مشروع إلى تقديم طلب 
صحفّي  بيان  في  الحكومة  وقالت  الشأن.  بهذا 
حاليّا  يواجهون  دوليّا  المؤّهلين  المهاجرين  إّن 
عقبات عديدة، و التغييرات التي تقترحها تهدف 

لسدّ نقص اليد العاملة في المقاطعة.
الخبرة  شرط  إلغاء   ، التغييرات  بين  ومن 

الكنديّة للحصول على رخصة ممارسة مهنة ما، 
وتخفيف عبء االزدواجيّة في اختبارات الكفاءة 
الحصول  في  المهاجرين  تساعد  التي  اللغويّة، 
على االعتراف بمهاراتهم اللغويّة للحصول على 

رخصة مزاولة المهنة.
لمقدّمي  السماح  أيضا،  التغييرات  بين  ومن 
عندما  المهنة  في  بسرعة  يتسّجلوا  بأن  الطلبات 
تكون هناك حاالت طارئة، على غرار الجائحة، 

بعض  في  للمهنيّين  ماّسة  حاجةً  تولّد  التي 
المجاالت.

على  الحصول  عمليّة  أّن  من  التأّكد  وأخيرا، 
رخصة العمل تسير بسرعة يصبح معها بإمكان 
المهاجرين أن ينخرطوا في العمل بأسرع وقت.

ويستغرق الحصول على رخصة نحوا من 18 
شهرا في الوقت الراهن، واعتبرت الحكومة أنّه 
يشّكل مضيعة للوقت في حين بإمكان المهاجرين 

أن يساهموا في اقتصاد المقاطعة.
ويشّكل المهاجرون حسب الحكومة 33 بالمئة 
المقاطعات  كبرى  أونتاريو،  في  العمل  قّوة  من 

الكنديّة من حيث عدد السّكان وحجم االقتصاد.

)سي بي سي/مع مساهمات مايك كرولي 	 
وموريِيل درايسما/ راديو كندا/ترجمة و إعداد 

مي أبو صعب(

أونتاريو: مشروع قانون لتسهيل االعتراف بمهارات المهاجرين

مونتي ماكنوتن وزير العمل في أونتاريو، كشف عن خّطة لتسهيل االعتراف بمهارات المهاجرين
LA PRESSE CANADIENNE / CHRIS YOUNG :الصورة

يشّكل المهاجرون 33 بالمئة من القّوة العاملة في أونتاريو حسب حكومة المقاطعة
RADIO-CANADA / GABRIELLE MORIN-LEFEBVRE :الصورة
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كندا تعلن عن شهادة التطعيم للكندّيين المسافرين إلى خارج البالد

 	 RCI   : كندا
 

أعرب رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو 
ستقبل  العالم  حول  الدول  مختلف  بأّن  ثقته  عن 

شهادة التطعيم الكنديّة.
وقد أعلنت الحكومة الكنديّة عن تفاصيل نظام 
شهادة التطعيم  الذي يهدف لتسهيل سفر الكنديّين 

إلى الخارج.
الحكومة  عنه  أعلنت  الذي  النظام  ويسمح 
الذي أصدرته  التطعيم  باستخدام جواز  للكنديّين 

الحكومات المحليّة في المقاطعات واألقاليم.
التي  التطعيم  شهادة  بأّن  تاّمة  ثقة  على  نحن 
تحظى بموافقة الحكومة الفدراليّة والتي تُصدرها 
حكومات المقاطعات، وتتضّمن معلومات صحيّة 
كّل  في  مقبولة  تكون  سوف  الكنديّين  حول 
الوجهات حول العالم قال رئيس الحكومة الكنديّة 

جوستان ترودو.
بتحميل  الكنديّين  الفدراليّة  السلطات  ونصحت 

تحمل  التي  التطعيم  وثيقة  من  الجديدة  النسخة 
شعار الحكومة الكنديّة.

حاملها  اسم  الموّحدة  التطعيم  شهادة  وتتضّمن 
اللّقاح  ونوع  الجرعات  وعدد  الوالدة   وتاريخ 
رمز  و  عليه  الحصول  وتاريخ  تلقّاه  الذي 

االستجابة السريعة كيو آر.
وتّم تصميمها حسب ما أسمته الحكومة الكنديّة 
نظرة مشتركة تتضّمن الكلمة الشعار كندا وعلم 

البالد.
ويظهر الشعار إلى اليمين في أعلى الوثيقة، إلى 
يقطنها  التي  بالمقاطعة  المتعلّقة  اإلشارة  جانب 
صاحب هذه الوثيقة، التي تستمّر المقاطعات في 

إصدارها.
اعتبارا  الموّحدة  التطعيم  وثيقة  إصدار  ويبدأ 
أونتاريو وكيبيك  كّل من  الخميس في  اليوم  من 
و  سكوشا  نوفا  و  والبرادور،  نيوفاوندالند  و 

َسسكتشوان وأقاليم الشمال الغربيّة و نونافوت.
ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  وأّكد 

الباقية  المقاطعات  أّن  الصحفي  مؤتمره  خالل 
تعّهدت باعتماد الوثيقة الموّحدة في وقت قريب، 

قبل موسم أعياد الميالد ورأس السنة.
الموّحدة  التطعيم  شهادة  استخدام  الممكن  ومن 
اعتبارا  إلزاميّة  تصبح  عندما  كندا  داخل  للسفر 

من نهاية الشهر الجاري.
التطعيم  وثيقة  استخدام  أيضا  الممكن  ومن 
لم  التي  المقاطعات  من  بكّل  الخاّصة  المحليّة 

تُصدر بعد الشهادة الموّحدة.
على  أشهر  عدّة  منذ  الكنديّة  الحكومة  وتعمل 

بلورة شهادة تطعيم معترف بها دوليّا.
آب  في  منديتشينو  ماركو  الهجرة  وزير  وقال 
قد تصدر  التطعيم  إّن شهادة  الماضي  أغسطس 

أوائل فصل الخريف.
واعتبارا من الثالثين من تشرين األّول أكتوبر 
إلزاميّا  التطعيم  جواز  تقديم  يصبح  الجاري، 
العمر،  الثانية عشرة وما فوق من  في  للكنديّين 
على  والمسافرين  كندا  داخل  جّوا  المسافرين 

 Via Rail فيا ريل كندا  متن قطارات مؤّسسة 
 Rocky ماونتنير  روكي  وشركة   Canada

.Mountaineer
وفي المرحلة االنتقاليّة المؤقّتة، يمكن للمسافرين 
الذين لم يُكملوا التطعيم ضدّ كوفيد-19 أن يقدّموا 
يتّم  الفيروس،  عن  ِللكشف  سلبيّة  اختبار  نتيجة 

إجراؤه قبل 72 ساعة من موعد السفر.
بطاقة  مع  الكنديّة  التطعيم  شهادة  وتتطابق 
من  العديد  في  بها  المعترف   Smart سمارت 
بيان  في  ورد  ما  حسب  العالم  حول  الوجهات 

صادر عن الحكومة الكنديّة.
تتعاون  الكنديّة  الحكومة  أّن  إلى  البيان  وأشار 
على  الحصول  أجل  من  الدوليّين  شركائها  مع 
اعتراف وقبول رسميَين بشهادة التطعيم الكنديّة 

في الخارج.

)سي بي سي/ كاثرين تيونّي/ راديو كندا/ 	 
ترجمة و إعداد مي أبو صعب(

RADIO-CANADA / FRANÇOIS SAUVÉ :شهادة التطعيم الموّحدة تسّهل سفر الكنديّين إلى الخارج  الصورة
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التطعيـم إلـزامي للنّواب وكــاّفة مـوّظفي مجـلس العمـوم
 	RCI  : كندا

العموم  مجلس  في  الداخلي  اإلدارة  مجلس  أعلن 
للنّواب وكّل  إلزاميّا  التطعيم سيكون  أّن  بيان،  في 

من يدخل حرم المجلس.
الذين  األشخاص  كّل  على  اإلجراء  "ينطبق 
بمن   ، العموم  مجلس  حرم  دخول  في  يرغبون 
مكاتب  وموّظفو  عملهم،  وطواقم  النّواب  فيهم 
و  اإلداريّون،  والموّظفون  السياسّي  البحث 
الصحافة  أعضاء  يجلس  حيث  الصحافة  معرض 
البرلمانيّة، وزّوار البرلمان من أصحاب األعمال، 
بيان  في  ورد  كما  والمقاولون"  والمستشارون 

مجلس اإلدارة الداخليّة.
وأضاف البيان أّن أمام كّل من يتجنّب أخذ اللّقاح 
سلبيّة  نتيجة  حول  دليل  تقديم  خيار  طبيّة  ألسباب 

اِلختبار مستضدّ سريع للكشف عن كورونا.
مجلس  روتا  أنتوني  الليبرالي  النائب  ويرأس 
 9 يضّم  الذي  الداخليّة  اإلدارة  ومجلس  العموم 
الحزب  باستثناء  األحزاب  كافّة  يمثّلون  أعضاء 

األخضر.
ويعتبر البرلمان أّن الشخص أكمل التطعيم، بعد 
مضّي 14 يوما على تلقّيه الجرعة الثانية من أحد 
الصحيّة  السلطات  بموافقة  تحظى  التي  اللّقاحات 

الكنديّة.
وتُضاف إلزاميّة التطعيم إلى مجموعة من تدابير 
سابقا،  اتّخذها  قد  العموم  كان مجلس  التي  الوقاية 
من بينها الزاميّة ارتداء الكمامات وإغالق ساحات 

المجلس أمام الجمهور.
التشريعيّة  التي سبقت االنتخابات  وخالل الحملة 
الفدراليّة في أيلول سبتمبر الماضي، طلب الحزب 
كّل  من  الجديد  الديمقراطّي  والحزب  الليبرالي 
المرّشحين أن يُكملوا التطعيم، وقال وحزب الكتلة 
ضدّ  التطعيم  أكملوا  مرّشحيه  كافّة  إّن  الكيبيكيّة 
المحافظين عن وضع  كورونا. ولم يكشف حزب 
التطعيم بالنسبة ِلمرّشحيه، لكّن زعيم الحزب إرين 
نّواب  إّن  سي  بي  إلى سي  حديث  في  قال  أوتول 
الحزب سوف يلتزمون بتوجيهات سلطات الصّحة 
الكنديّة. ويستأنف البرلمان أعماله في 22 تشرين 
الثاني نوفمبر المقبل، بعد شهرين على االنتخابات 

الفدراليّة التي جرت في 20 أيلول سبتمبر.
النائب  مكتب  به  أفاد  ما  حسب  المحتمل،  ومن 
في  الحكومة  زعيم  رودريغيز،  بابلو  الليبرالي 
الهجينة  الجلسات  عقد  يستمّر  أن  العموم،  مجلس 
حضوريّا،  النّواب  من  عدد  فيها  يشارك  التي 

واآلخرون افتراضيّا عن بعد.
سارت  الهجينة  العموم  مجلس  جلسات  أّن  نعتقد 
على ما يرام أوائل العام الجاري. نحن نؤيّد استمرار 
الجلسات الهجينة واالستمرار في استخدام التقنيات 
للتأّكد من أّن عمل البرلمان يستمّر على نحو جيّد 

ِلجميع الكنديّين قال سايمون روس المتحدّث باسم 
النائب بابلو رودريغيز.

الكتلة  بالنشيه، زعيم حزب  فرانسوا  إيف  ودعا 
الكيبيكيّة المعارض إلى وضع حدّ للجلسات الهجينة 
المطعّمين  غير  النّواب  ودعا  العموم،  مجلس  في 

إلى البقاء في المنزل.
 338 يضّم  الذي  العموم  مجلس  ويعقد 
عضوا،الجلسات الهجينة في إطار جهود التصدّي 

للجائحة، والتزاما بالتباعد الجسدي.
غير  تُعتبر  التي  البرلمانيّة  األنشطة  تعليق  وتّم 

تعليق  تّم  كما  العموم،  مجلس  عمل  لسير  رئيسيّة 
سفر اللجان.

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

من المحتمل أن يستمّر عقد الجلسات الهجينة حسب مكتب النائب بابلو رودريغيز زعيم الحكومة في مجلس العموم
LA PRESSE CANADIENNE / PATRICK DOYLE :الصورة

التطعيم سيكون إلزاميّا للنّواب وكافّة الموّظفين عندمايستأنف مجلس العموم الكندي أعماله
RADIO-CANADA / BENOIT ROUSSEL :الصورة
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كوفيد -19: هل تدّق الجائحة مسمارا في نعش الدفع نقدا؟

في  كندا  في  نقدا  الدفع  عمليّات  تراجعت 
السنوات القليلة الماضية وتنامى منحى التراجع 

خالل جائحة كوفيد-19.
حجم  من  بالمئة   17 من  أقّل  تسديد  وتّم 
المشتريات نقداعام 2020، أّي أقّل من 35 بالمئة 
قبل ذلك بخمس سنوات حسب دراسة أصدرتها 
 Canada للمدفوعات  الكنديّة  المنّظمة  حديثا 

.Payments-Paiements Canada
تسديد  نسبة  ارتفعت  نفسها،  الفترة  وخالل 
 23 من  االئتمان  بطاقات  بواسطة  المدفوعات 
بواسطة  الدفع  وارتفع  بالمئة،   31 إلى  بالمئة 
بطاقات المدين، Debit card من 25 إلى 28 

بالمئة.

وقالت سيريِيل شيرون مديرة االستراتيجيّة لدى 
كورونا  فيروس  جائحة  إّن  المدفوعات  منّظمة 

المستجدّ سّرعت استخدام كّل ما هو رقمّي.
في  كبير  ارتفاع  إلى  المنّظمة  وأشارت 
عبر  والتحويالت  للمال  اإللكترونيّة  التحويالت 
اإلنترنت والدفع عبر تطبيقات الهواتف الخليويّة 

في معامالت البيع بالتجزئة.
وتّم تسديد كّل 4 من أصل 5 مدفوعات في كندا 
الدفع  طرق  استخدام  خالل  من  الماضي  العام 

الرقميّة حسب المنّظمة الكنديّة للمدفوعات.
اإلنترنت  عبر  للشراء  الكنديّين  ميل  رأينا 
 Contactless اتّصال  دون  الدفع  واستخدام 
نقدا  للدفع  مواتية  غير  بيئة  وهي   ،payment
المنّظمة  في  االستراتيجيّة  مديرة  قول  حسب 

الكنديّة للمدفوعات سيريِيل شيرون.

إلى  تحدّثوا  الذين  األشخاص  من  عدد  وقال 
منذ  نقدا  الدفع  عن  كلّيا  تخلّوا  إنّهم  كندا  راديو 

بداية الجائحة.
لمس  تريد  تعُد  لم  إنّها  وقالت ستيسي سفيتيش 
العملة، وأضافت أّن المصارف أدخلت تسهيالت 
على الدفع دون اتّصال، وزادت قيمة المبلغ الذي 
 250 إلى   100 من  الطريقة  بهذه  دفعه  يمكن 

دوالرا.
كاشيه  مطعم  صاحبة  مكلوكلين  جنيفر  وقالت 

إنّها اختارت  في نيوماركت في شمال تورونتو 
اإللكترونّي،  الدفع  نحو  التحّول  الماضي  العام 
باي  أبل  تطبيق  خالل  من  الدفع  على  وشّجعت 
بتسديد  للمستخدمين  يسمح  الذي   Apple Pay
المدفوعات بواسطة أجهزة أبل، بما فيها الهاتف 

الخليوّي و ساعة آبل و آي باد.
وقالت جنيفر ماكالكلين إّن المطعم يقبل الدفع 
الزبون وسيلة دفع أخرى،  لدى  لم يكن  إن  نقدا 

لكن الدفع نقدا أصبح نادرا للغاية حسب قولها.
ويشّكل الدفع نقدا أقّل من 5 بالمئة من إجمالّي 
أن  المطعم  صاحبة  وتتوقّع  الدفع،  عمليّات 

تتراجع هذه النسبة في السنوات القليلة المقبلة.
وتبحث مكالكلين في احتمال قبول المدفوعات 
العام   Cryptocurrency المشفرة  بالعملة 
أصحاب  بعض  يفعله  ما  غرار  على  المقبل، 
الكروم في وادي أوكاناغان في مقاطعة بريتيش 

كولومبيا.

جينيكا  الخضار  ِلبائعة  بالنسبة  سيّان  واألمر 
غريمشو في جنوب أونتاريو التي كانت تقبض 
ثمن مبيعاتها نقدا على غرار العديد من صغار 
التّجار، الذين أصبحوا يقبلون الدفع اإللكتروني 

منذ بداية الجائحة.
ما  اإللكتروني،  الدفع  وتيرة  تسارع  ورغم 
الدفع نقدا مستمّرة في كندا، وما  زالت عمليّات 
زال مصرف كندا المركزّي يوفّر العملة الورقيّة 

والمعدنيّة حتّى إشعار آخر.

فيليب دي مونتيني	 

تراجعت عمليّات الدفع نقدا في كندا على نحو كبير منذ بداية الجائحة  
ROBERT SHORT :الصورة

نعي وعزاء

انتقل الى رحمة اهلل تعالى 
األستاذ المهندس الطيار محمد علي تايه الكبيسي 

الذي وافاه األجل في بغداد يوم 2021/10/26 
الفقيد والد المرحوم عمار ووالد السادة معاذ ومصعب وزيد 

ووالد كريمات السادة عبد الحكيم الكبيسي وعلي محمود الدستوري
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وال نقول إال ما يرضي ربنا

 إنا هلل وإنا إليه راجعون
 جعل اهلل مثواه الجنة واحتسبه مع الشهداء والصديقين 

حيدر الغنام الجيسات
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اّدعاءات سلوك عنصري في وزارة الهجرة تثير القلق
 	RCI  : كندا

مكان  في  في  العنصريّة  حول  تقرير  أفاد 
الكنديّة   والمواطنة  الهجرة  وزارة  في  العمل 
موّظفين  قبل  من  عنصرّي  سلوك  سوء  عن 
بحّق  عنصريّة  ألفاظا  يستخدمون  وُمشرفين 

موّظفين آخرين يتعّرضون للعنصريّة.
سوالرا  العام  الرأي  أبحاث  شركة  ورفعت 
في  الهجرة  وزارة  إلى  التقرير  ستراتيجيك 
حزيران يونيو الفائت، وتّم نشره مؤّخرا عبر 

اإلنترنت.
صفحة   20 في  يقع  الذي  التقرير  واستند 
إلى مناقشات أجرتها الشركة في آذار مارس 
إلى  فيها  وتحدّثت  مجموعات   10 مع  الفائت 

54 موّظفا يعملون في وزارة الهجرة.
وقال العديد من الموّظفين إنّهم يسمعون ألفاظاً 
عنصريّة في مكان العمل وصفها التقرير بأنّها 

اعتداءات دقيقة عنصريّة.

غيتو  كلمة  والمشرفون  الموّظفون  ويستخدم 
عندما يتحدّثون عن قطاعات في الوزارة يعمل 

فيها عدد مرتفع من الموّظفين الملّونين.
يتعّرضون  الذين  الموّظفين  تجاهل  ويتّم 
و  المهني  التطوير  فرص  خالل  للعنصريّة 
الترقيات كما قال البعض من الذين تحدّثوا إلى 

بوالرا ستراتيجيك.

إنّهم  الملّونين  الموّظفين  من  عدد  وقال 
مهّمشون في العمل، ويشغلون وظائف مؤقّتة 

على نحو غير متناسب وِلفترات طويلة.
األصليّين  السّكان  اإلدرايّين  أحد  ووصف 
بالكسالى ووصفت مراجع داخليّة بعض الدول 

اإلفريقيّة بأنّها 30 دولة فاسدة حسب ما ورد 
في التقرير.

وأشار التقرير إلى أّن أحد اإلدراريّين يسّمي 

الموّظفين  بِاسثناء  بأسمائهم،  الموّظفين  كّل 
السود.

والهجرة   للعمل  الكنديّة  النقابة  وأفادت 
حول  شكاوى  تتلقّى  بأنّها   CEIU- SEIC
لكّن  سنوات،  عدّة  منذ  عنصرّي  سلوك  سوء 
الضغوط ال تؤدّي إلى نتيجة في وزارة الهجرة.
باميش  أنّيك  النقابة  رئيس  نائبة  تتفاجأ  ولم 
أّن  رأت  ولكنّها  قالت،  كما  التقرير  بنتائج 
الموّظفون  بها  أدلى  التي  الحاليّة  الشهادات 
ملموسة  إجراءات  اتّخاذ  من  بدّ  وال  مقلقة 

لمواجهتها.

هناك بالفعل ثقافة عنصريّة متجذّرة منذ مدّة 
طويلة داخل وزارة الهجرة قالت أنّيك باميش.

تعرف  ولم  التقرير  على  النقابة  تّطلع  ولم 

باميش،  أنّيك  الرئيس  نائبة  قالت  كما  بِنشره 
مشيرة إلى أنّها طلبت موعدا طارئا مع إدارة 

وزارة الهجرة العليا.

نطلب مقاربة شفّافة، نريد التعاون مع اإلدارة 
النقابة  دور  أّن  وأّكدت  باميش،  قالت  العليا 
يقضي بالتوعية، ولكن أيضا بالتنديد بأوضاع 
ِلتلك التي تحصل في محيط العمل في  مماثلة 

وزارة الهجرة.
ورفعت مجموعة من الموّظفين السود دعوى 
جماعيّة ضدّ الحكومة أّكدوا فيها أنّهم تعّرضوا 

للتمييز خالل التوظيف والترقية.
وتقول برناديت بيتشي، وهي واحدة من بين 
تعّرضوا  إنّهم  المجموعة  باسم  متحدّثا   12
جميعا لهذا النوع من السلوك، من الملّح إيجاد 

حلول فوريّة.
في  ثغرات  عن  بيتشي  برناديت  وتتحدّث 
وعدم  وظلم  مسبقة  وأحكام  التوظيف  عمليّة 

مساواة.
وتشير إلى أّن الحديث عن السلوك العنصري 
ليس بجديد، ولكنّه آن األوان للذهاب أبعد من 
األخذ  مع  ملموسة  إجراءات  واتّخاذ  الكالم 
لألشخاص  المختلف  الواقع  االعتبار  بعين 
عليهم  واالنفتاح  للتمييز  يتعّرضون  الذين 

حسب قولها.

االقتصاد  أخّصائيّة  شيشا  تيريز  وتقول 
في  الصناعيّة  العالقات  معهد  في  واألستاذة 
بوضوح  يشرح  التقرير  إّن  مونتريال  جامعة 

ماهيّة العنصريّة الممنهجة .
وال ينبغي أن نجد هذا النوع من السلوك في 
الدقيقة  االعتداءات  تبدو  ،وقد  الهجرة  وزارة 
بسيطة حسب قولها، ولكنّها تتكّرر وتتسبّب في 

معاناة األشخاص الذين يتعّرضون لها.
وال يجوز بعد اليوم تجاهل االعتداءات الدقيقة 
أحكام  عن  بالحديث  االكتفاء  عدم  وينبغي 
مسبقة و تحيّزات ال واعية قالت ماري تيريز 
الصناعيّة  العالقات  معهد  في  األستاذة  شيشا، 

في جامعة مونتريال.

أليبير 	  نافي  مساهمات  مع  كندا/  )راديو 
أبو  مي  إعداد  و  ترجمة  غيمون/  وماريِيل 

صعب(

يتعّرض بعض الموّظفيم لممارسات عنصريّة في محيط العمل في وزارة الهجرة الكنديّة
RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS :الصورة

تورنتو - أعلن الزعيم الليبرالي في أونتاريو ستيفن ديل دوكا أنه في حالة 
في  أيام   أربعة  العمل  ستجرب  الليبرالية  أونتاريو  حكومة  فإن  انتخابه، 
األسبوع. جاء ذلك  في كلمة رئيسية له في االجتماع السنوي العام للحزب 
الليبرالي في أونتاريو. كماأعلن أيًضا أن حكومته ستستأنف برنامج الدخل 

األساسي الشامل.

األول، وهذا  المقام  في  العمال  الذي يضع  الحزب  ديل دوكا: "سنكون  قال 
من  األعمال.  تنفيذ  في  جديدة  طريقة  إلى  االنتقال  على  مقاطعتنا  يساعد 

المفترض بنا أن نعمل لنعيش، ال أن نعيش لنعمل."

سيتيح هذا المشروع التجريبي للعمال العمل عدد الساعات نفسه، لكنه سيوزع 
على أربعة أيام بدالً من خمسة. لقد اختبرت هذه الفكرة في نيوزيلندا واليابان 
واسكتلندا وإسبانيا، ويقول ديل دوكا إنه يريد أن يختبرها في أونتاريو أيًضا.

يقول ديل دوكا إن الوباء قد غيّر بشكل جذري الطريقة التي يفكر بها الناس 
الناس،  سالمة  على  للحفاظ  مطلوبة  رئيسية  تغييرات  وأن  وظائفهم،  في 

وحماية صحتهم النفسية، والتأكد من حصول الجميع على الفرص نفسها.
وخاصة   - أونتاريو  في  الناس  إلى  بحاجة  "نحن  قائال:  دوكا  ديل  وأضاف 
حياة سعيدة  يعيشوا  أن  يستطيعون  بأنهم  ليؤمنوا   - العمال  من  القادم  الجيل 
وأن ينظروا إلى وظائف مجزية هنا. سيضع حزب أونتاريو الليبرالي العمال 
في المرتبة األولى في هذه المقاطعة، ألن هذه هي الطريقة التي ستنجح بها 

أعمالنا واقتصادنا."

الحزب الليبرالي في أنتاريو

اقتراح  العمل لمدة أربعة أيام في األسبوع
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حكـومة أونتـاريو تكشف عن خّطة إلغـاء تدابيـر الوقـاية من الفيـروس
 	RCI : كندا

المتعلّقة  خّطتها  عن  أونتاريو  حكومة  أعلنت 
فيروس  من  الصحيّة   الوقاية  تدابير  بإلغاء 

كورونا المستجدّ.
ويتّم بموجب الخّطة إلغاء عدد من اإلجراءات، 
من بينها إلزاميّة جواز التطعيم وارتداء الكمامة 

في األماكن المغلقة.
يتّم تطبيق خّطة إلغاء تدابير الوقاية ببطء وعلى 
المقبلة،  الستّة  األشهر  مدى  على  تدريجّي  نحو 
على ضوء مؤّشرات الصّحة العاّمة التي يستمّر 
حكومة  قالت  كما  بها  واالسترشاد  رصدها 

المقاطعة.
ومن بين المؤّشرات، تلك التي تفيد عن ظهور 
أّي متحّور جديد من فيروس كورونا المستجدّ، 
في  كوفيد-19  بمرض  اإلصابة  حاالت  وعدد 
مراكز العناية الفائقة، وارتفاع سريع في انتشار 

العدوى في المقاطعة.
وبدأ  إلغاء التدابير مطلع األسبوع المقبل حسب 
دوغ  حكومة  عنها  أعلنت  التي  االستراتيجيّة 

فورد.

التدبير  في 25 تشرين األّول أكتوبر يتّم إلغاء 
العديد من  في  االستيعاب  قدرات  من  يحدّ  الذي 
إلزاميّّا،  التطعيم  فيها جواز  التي يكون  المرافق 
المغلقة  الرياضة  وصاالت  المطاعم  فيها  بما 
والكازينوهات ومرافق تقديم الخدمات الشخصيّة 
على غرار صالونات تصفيف الشعر وصالونات 

الحالقة.
وفي 15 تشرين الثاني نوفمبر، تلغي الحكومة 
تدبير الحدّ من القدرات االستيعابيّة في األماكن 
التي يكون جواز  العالية  المتبقّية ذات الخطورة 
صاالت  بينها  ومن  فيها،  ضروريّا  التطعيم 
ونوادي  الرقص  فيها  يُسمح  التي  األعراس 

الجنس.
لم  حال  وفي  يناير،  الثاني  كانون   17 وفي 
تتّم  مقلقة،  صحيّة  حالة  إلى  األعياد  عطلة  تؤدّ 
إلى  القدرات االستيعابيّة  إعادة  الخّطة،  بموجب 
طبيعتها في المرافق التي ال يكون جواز التطعيم 

ضروريّا فيها.
وفي شباط فبراير وآذار مارس، يتّم إلغاء جواز 
وإلغاء  المخاطر،  العالية  األماكن  في  التطعيم 

إلزاميّة ارتداء الكمامات في األماكن المغلقة.
بتجّمعات  السماح  المقاطعة  حكومة  وتعتزم 
كبيرة في المناسبات العاّمة، على غرار المراسم 
التي تجري في يوم الذكرى، ومسيرات بابا نويل 

وسواها من االحتفاالت.
الطبيّة  الخدمات  رئيس  مور  كيران  د.  وأّكد 
الخّطة  رؤية  الممكن  من  بات  أنّه  أونتاريو  في 
المقترحة إللغاء تدابير الصّحة العاّمة والسالمة 

المتبقّية في المقاطعة.
اليقظة  استمرار  أهميّة  على  كيران  د.  وأّكد 
غير  باضطرابات  التسبّب  لتجنّب  والحذر 

ضروريّة في حياة الناس.
الخّطة  إّن  فورد  دوغ  الحكومة  رئيس  وقال 
حذرة وتتماشى مع ما نجحت المقاطعة في القيام 

إلى  يعيد  ما  كّل  تجنّب  على  حرصه  وأّكد  به، 
مرحلة اإلغالق.

وتتّجه أونتاريو نحو السيناريو األفضل حسب 
مور،  كيران  د.  الطبيّة  الخدمات  رئيس  قول 
المقاطعة  أبناء  من   87،7 أّن  إلى  أشار  الذي 
ِلمرض  المضادّ  اللّقاح  من  واحدة  جرعة  تلقّوا 
كوفيد-19، وتلقّى 83،6 بالمئة منهم الجرعتَين.

وأفادت طاولة التشاور العلمي في أونتاريو أّن 
الجائحة تنحسر، لكّن الحفاظ على بعض تدابير 
في  يساعد  األطفال  تطعيم  يتّم  وقت  في  الوقاية 

بقائها تحت السيطرة.

وأوضحت أّن بعض التدابير تساهم في إضعاف 
التطعيم  وشهادات  الكمامة  بينها  ومن  الجائحة، 

وتحسين تهوية األماكن المغلقة.

ويستمّر تراجع الجائحة في أونتاريو منذ أيلول 
سبتمبر الماضي، وتراجع عدد الحاالت اليوميّة، 
حدّ  إلى  المستشفيات  في  األوضاع  واستقّرت 

بعيد.

ميغان 	  مساهمات  كه  سي/  بي  )سي 
فيتزباتريك/ ترجمة و إعداد مي أبو صعب(

رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد )إلى اليسار( و رئيس الخدمات الطبيّة في المقاطعة د. كيران مور
LA PRESSE CANADIENNE / CHRIS YOUNG :الصورة
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جوستــان ترودو يعلن عن تشكـيلته الحكـومّية
 	RCI : كندا

وهي  الجديدة  حكومته  ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  قدّم 
حكومة أقليّة انبثقت عن االنتخابات الفدراليّة التشريعيّة التي جرت في 

أيلول سبتمبر الماضي.

تحت  جرت  مراسم  خالل  الدستوريّة  اليمين  الجدد  الوزراء  واقسم    
إشراف حاكمة كندا العاّمة ماري سايمون.

أدخل  سي،  بي  سي  و  كندا  راديو  معلومات  متوقّعا حسب  كان  وكما 
ترودو تعديالت على وزارته السابقة.

ووزيرة  الحكومة  رئيس  نائبة  بمنصب  فريالند  كريستيا  واحتفظت 
المال، وأسند ترودو مقاليد وزارة الدفاع إلى أنيتا أناند، وزيرة التموين 

في وزارته السابقة.
وأصبحت أناند بذلك ثاني سيّدة في تاريخ كندا تتولّى مقاليد الدفاع بعد 

رئيسة الحكومة السابقة كيم كامبل عام 1990.
وتخلف أناند وزير الدفاع هارجيت سّجان، وكان عدد من الخبراء قد 

دعوا ترودو إلى تعيين وزير دفاع جديد في حكومته المقبلة.
ويأتي تعيين الوزيرة أناند في وقت تمّر القّوات المسلّحة بأزمة داخليّة 

أثارتها ادّعاءات سوء سلوك جنسّي من قبل مسؤولين عسكريّين كبار.
التنمية  ووزير  الدوليّة  للتنمية  وزيرا  سّجان  هارجيت  تعيين  وتّم 

االقتصاديّة لمنطقة الهادي في كندا.
إلى ميالني جولي، وزيرة  الخارجيّة  مقاليد  ترودو  أسند جوستان  كما 
التنمية االقتصاديّة واللغتين الرسميّتين في الحكومة السابقة، خلفا للوزير 

مارك غارنو الذي خرج من الحكومة.
وتسلّم منصب وزارة البيئة مارك غيلبو الناشط البيئي سابقا في منّظمة 
غرين بيس ومنّظمة إيكيتير ، الذي كان يشغل منصب وزير التراث في 

حكومة جوستان ترودو السابقة.
وجاء تعيينه قبل أيّام قليلة على موعد انعقاد مؤتمر األمم المتّحدة للتغيّر 
المناخي كوب 26 في غالسكو في اسكتلندا بين 31 تشرين األّول أكتوبر 

و 12 تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
رئيس الحكومة  يصل إللى ريدو هول برفقة زوجته صوفي غريغوار

LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :الصورة
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)البالد( تشارك في االحتفال باصدار  كتاب
Via Dolorosa "طـريق اآلالم" للدكتـورة كيتي وتد وابنتهــا نور وتد

وابنتها  وتد  كيتي  الدكتورة  دعت 
لالحتفال  لندن  مدينة  مجتمع  وتد  نور 
الجديد  كتابهما  وتوقيع  بإصدار 
اآلالم"  "طريق   Via Dolorosa
 2021 أكتوبر   24 األحد  يوم  صباح 
  Bread & Roses Books في 
 .  Western Fair Market في 
وشاركتهما في  توجيه الدعوة منظمة 
People for peace  ممثلة بالناشط 

الدكتور المعروف دافيد هيب.
من  مجموعة  الحدث  هذا  حضر 
لندن  مدينة  مجتمع  من  المدعوين 
اللقاء  وافتتح  العربي.  وغير  العربي 
بالكاتبتين  معرفا  هيب  دافيد  الدكتور 
الناصرة  في  المولودتين  الفلسطينيتين 
منذ سنة  المحتلة  فلسطين  في  والقدس 
للدكتورة  كلمتان  ذلك  تال  ثم   .1948
الكتاب  فيهما عن  تحدثتا  كيتي ونور، 
والنساء اللواتي وردت قصصهن على 

صفحاته ودون أسمائهن الحقيقية.
Merriam- قاموس  يترجم 
 Via Dolorosa تعبير   Webster
وهو  اآلالم".  "طريق  بـ  العربية  للغة 
القدس  مدينة  في  فرعي  طريق  اسم 
األقصى  المسجد  مداخل  أحد  على 
هذا  القاموس  ويعّرف  المبارك. 
الطريق بأنه طريق أو ممر أو سلسلة 

تجارب صعبة بشكل مؤلم.
حول  صفحة   183 في  الكتاب  جاء 
قصص عشرين من النساء السوريات 

اللواتي هجرتهن الحرب في سوريا. 
قالت الكاتبتان في التعريف بالكتاب: 
 "Via Dolorosa" كتاب  "يلقي 
قدمتها  التي  التضحيات  على  الضوء 
الالجئات السوريات قبل وبعد المجيء 
ويظهر   .2016 عام  في  كندا  إلى 
هؤالء  تمتلكها  التي  المذهلة  المرونة 
الظروف  أحلك  مواجهة  في  النساء 
النساء  هؤالء  تشارك  قسوة.  وأكثرها 
قصصهن حول الحرب والهجرة التي 
اندالع  بعد  الماضي،  العقد  عشنها في 
أصوات  السورية.  األهلية  الحرب 
القنابل، صراخ الناس، بكاء األطفال، 
الكثيف في كل مكان،  األسود  الدخان 
الجثث على األرض، الهروب في الليل 
الحيوانات  حظائر  في  النوم  المظلم، 
وتحت األشجار، كلها تجارب واجهتها 
بالخوف  الشعور  السوريات.  النساء 
يشعرون  جعلهم  والخسارة  والجوع 

باليأس.
آالم  وعقولهم  قلوبهم  في  عالقون 
الحرب التي عانوا منها والتي ما تزال 
في  يوم  كل  هذا  يومنا  حتى  مستمرة 
والتي  سوريا،  في  المناطق  مختلف 

أدت وما تزال تؤدي إلى نزوح ماليين 
السوريين، مما دفعهم للعيش في خيام 

وعائالت. في ظروف غير إنسانية. 

والصمود  المعاناة  كتابنا  يصف 
والقوة  األمل  يصف  والعجز. 
قصصهم  في  الحياة  تجد  والضعف. 
اليأس  يلتقي  حيث  الحقيقي  معناها 
المرض  يلتقي  وحيث  واألمل، 
التعب  حيث  وكذلك  والعافية؛ 
ويلتقي  والنصر  والهزيمة  والمحاولة 
الموت والحياة. في رحلتهم إلى كندا، 
بعيد  بلد  في  الصدمة  من  سنوات  بعد 
وغريب، يجهل لغته وثقافته وقوانينه، 
جمع  بمحاولة  النسوة  هؤالء  تبدأ 
الذكريات الحلوة بال كلل، على أمل أن 
تجعلهن الذكريات المؤلمة من الحرب 
تأثيرها  تخفيف  األقل  على  أو  تنسى، 
على قلوبهن، حتى يتحررن ويكتشفن 

أرًضا بعيدة عن الخوف والقمع".

في ختام اللقاء قرأت الكاتبة نور وتد 
ملخصا لثالث من قصص الكتاب، ثم 
انتقل الجميع إلى عملية شراء وتوقيع 

الكتاب للمشترين.
للكاتبتين  تهنئ وتبارك  البالد  جريدة 

هذا اإلصدار وترجو لهما التوفيق.

يلقي كتاب "Via Dolorosa" الضوء على
 التضحيات التي قدمتها الالجئات السوريات قبل وبعد المجيء إلى كندا
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أولويات الفرد تحكي جوهره وأولويات المجتمع تعكس وعيه
د. كيتي وتد	 

كلنا، أو على األدق أغلبنا، كأهل نريد أن يتميز األبناء؛ أن 
ينجحوا بدراستهم، أن يعملوا ويبدعوا، أن يكونوا أفضل اآلباء 
نريدهم  هل  ولكن  وسعادة.  بنجاح  يعيشوا  وأن  واألمهات، 
أيضا من المندمجين والمتفاعلين والمساهمين في مجتمعاتهم؟ 
قادة  نريدهم  والمتحدثين؟ هل  المثقفين  أفضل  من  نريدهم  هل 
مؤثرين؟ هل نريدهم أصحاب هوية ووعي قومي؟ هل نريدهم 
وأعظم  القراء  أفضل  نريدهم  هل  أمتهم؟  قضايا  يخدموا  أن 

الباحثين؟

كيف سنحقق تميزهم؟ هل سهل الله لنا طريق االغتراب فقط 
لنعيش هنا؟ أم ألنه يريدنا أن نؤدي رسالة؟ ان نكون األرقى 

واألفضل علما واطالعا، معرفة وتأثيرا؟

بقراءتي  سأشارك  معكوسة؟  وأولوياتنا  هذا  سنحقق  كيف 
االستشاري  عملي  خالل  من  أالحظها  مجتمعية  لظواهر 
ونشاطي المجتمعي، قد تحمل نقدا ولكنه النقد النابع من وجع 

يحث على الفحص الذاتي والتفكير االرتدادي ويقود للتغيير! 
وقت يسرف على األجهزة والشاشات الكبيرة والصغيرة أكثر 

من وقت الحديث مع األبناء!

لقراءة  لكن ال يوجد وقت  النسائية،  الجلسات  يُهدر في  وقت 
قصص لألطفال قبل النوم!

صالون مكتظ بالتحف الغالية تستحق ثمنها ولكن مكتبة منزلية 
ولو صغيرة عليها كتب وخرائط ومصادر تثقيفية ال حاجة لها! 

"فقط للغبار" كما قالت إحداهن! وال تستحق ثمنها!

مال يسرف على األراجيل والسهر لكنه مفقود لشراء الكتب 
والقصص وحتى األلعاب الجماعية األسرية! فالسهرة تستحق 

المصروف، ولكن شوية ألعاب أو ورق ال يستحق!

ثمنها،  تستحق  كلها  بالمظاهر  وتمسك  الحفالت  في  تبذير 
ثمنه!  يستحق  كنافة  وصحن  ثمنها!  تستحق  ملونة  عدسات 
والذهب يستحق ثمنه بالتأكيد! والبرندات المختلفة تستحق ثمنها 
أمور  ولكْن  والمناكير!  أب  والميك  الكريمات  وحتى  أيضاً! 

تثقيفية وتوعوية ال تستحق ثمنها، فهي غالية!!

ولألهم  أهمية  لألقل  الوقت  يجد  مجتمع  عن  نتعلم  ماذا 
المجتمعي( ال يوجد  )كاألوالد، كالتطوع، كالقراءة، كالتفاعل 

وقت وال "أعصاب"؟

ماذا نتعلم عن مجتمع يعمل )كاش( ويستغل هبات الدولة؟

وفكر  وقت  يقدر  وال  الكتاب  يستغلي  مجتمع  عن  نتعلم  ماذا 
وتذوق  بتجربة  مثال  يتردد  ال  الذي  بالوقت  الكاتب؟  ومجهود 

كل جديد؟

ماذا نتعلم عن مجتمع يحب أن يأخذ أكثر بكثير من حبه أن 
يعطي ويشجع ويدعم؟

نتعلم أنه حان وقت النهضة المجتمعية في بناء كيان متماسك 
حولنا  من  األقليات  لبقية  قدوة  يكون  ومنسجم  مثقف  وواع، 

وقدوة للكندي وقدوة للجميع. 

فنحن خير أمة أخرجت للناس، أليس كذلك؟

مستشارة تربوية ومدربة اسرية، ناشطة اجتماعية )من   	
كتاب البالد( لندن اونتاريو
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هل يمكن ان يتعرف المرء على شخص مرتين؟
حصل ذلك معي فعالً، فقد تعرفت الول مرة على 
الدكتور مدحت محمد صالح محمود كطبيب اسنان 
سعد  العزيز  الصديق  طريق  عن  بغداد  في  بارع 
الدين. وكنت ازوره في عيادته في شارع  برهان 
المغرب بشكل منتظم حيث قام بعملية تقويم اسنان 
خالل  آخرى  مرة  عليه  وتعرفت  ميالد...  ولدي 
حين  متميزاً  كاتباً  كندا  في  هنا  الماضي  الشهر 
اهداني كتابه )حياتي بين االبرة والقلم( الذي يقول 
قد مضى  2021 يكون  العام  في مقدمته )في هذا 
زرقُت  اسنان  كطبيب  متواصلة  44عاماً  علي 
خاللها عشرات االالف من ابر التخدير لمرضاَي 
كي ازيل آالمهم في اثناء العالج، وارجو ان يكون 
اآلن قلمي مصدراً لمعلومة مفيدة أو واسطة لزرع 
ان  بعد  واقول  االعزاء(  قرائي  شفاه  على  بسمٍة 
انهيت قراءة الكتاب الذي ضم مقاالٍت منشورة له 
انه كان صادقاً في مقدمته فتلك المقاالت كتبت بلغة 

رشيقة وبسيطة وتحمل افكاراً ومعاني كبيرة.
زوايا  من  العراقي  الهم  يحمل  المقاالت  اغلب 
الدكتور  عن  يتحدث  حين  مثالً  يقول  فهو  مختلفة 
العراق  ترك  الذي  البارع  الطبيب  الدوري  مزهر 
في  اليوم  يعيش  حيث  االطباء  االف  من  كغيره 
عمان، يقول وهو يستعرض اوضاع االطباء اليوم 
في  الناس  )كان  والنار... طبياً(  )الجنة  مقالته  في 
شكر  رسائل  الجرائد  في  ينشرون  سابقاً  العراق 
الطبي بعد مغادرتهم  الى االطباء والكادر  وتقدير 
المستشفى او اكتسابهم الشفاء بعد مرض ألم بهم. 

ابتزاز  اصبح  حيث  اآليه  انقلبت  فقد  االن  اما 
المقيت  العشائري  الفصل  يافطة  تحت  االطباء 
اخصائي  وهو  اصدقائي  احد  الموقف،  سيد  هو 
في جراحة الكسور اخبرني انه توقف عن اجراء 
أو  مضاعفات  حدوث  خشية  الجراحية  العمليات 
مشكل هو في غنى عنها بعد ان تجاوز الـ 60 من 
العمر( وما يقوله الدكتور مدحت في كتابه عشته 
شخصياً ابان عملي الصحفي منذ اواسط الستينات 

في بغداد فقد كان االصدقاء يتصلون بي في الكثير 
في  لالطباء  الشكر  رسائل  لنشر  االحيان  من 
الصحف التي عملُت فيها بل ان بعض هذه الرسائل 
اوجدت صداقة بيني وبين عدد من االطباء الذين 

كانوا يتصلون بي طلباً لنسخة اضافية من عدد قديم 
يحمل رسالة شكر لهم من مواطٍن.

مقالته  في  العراق  نخيل  عن  يتحدث  حين  اما 
)قصتي مع البرحي( التي يروي فيها عن نخالت 
بغداد،  في  والده  دار  في  زرعت  التي  البرحي 
تمر  من  تنتجه  وما  النخالت  بتلك  فيها  ويتغزل 
)لم  يقول  فهو  العراقيون،  به  يعتز  الذي  البرحي 
نكن نعلم أو نتنبأ ان الرياضة الشعبية في العراق 
ستصبح يوماً القضاء على النخل والتمر... اخشى 
التمر  عن  افتش  حياتي  من  تبقى  ما  سأبقى  اني 
العراقي في رفوف البقاالت فال اجده( وهو يعطي 
وضع  اليه  آل  عما  السطرين  هذين  في  صورة 
النخيل في بلد النخيل والتمور. اضيف للكاتب ما 
سمعته شخصيا من صديق في بغداد عن ان السوق 
العراقية عامرة بالتمور المستوردة، يحدث هذا بعد 

ان كنا نصطحب معنا اجود انواع التمور العراقية 
المغلفة  كهدايا حين نسافر خارج العراق.

بيها...(  الحسود  )عين  عنوانها  آخرى  مقالة  في 
يقول الكاتب )ال اعتقد ان هنالك شعبا آخر يخاف 

بيوتنا  جدران  العراقيين،  نحن  مثلنا  الحسد  من 
الباب  وعلى  والمعوذات  عيون  بالسبع  مملوءة 
من  للوقاية  االصبع  ابو  نعال  مصغر  الداخلية 
الذي  العراق  الكبير  بيتنا  تنفع  لم  كلها  الحسد... 
باالسالم  ممثلةً  الدجل  وتيارات  اللصوص  نهشه 

السياسي التي احالت البلد قاعاً صفصفاً(.
العراقيين  لقاءات  مدحت  الدكتور  يتناول  وحين 
فهو  خلكج(  ضاق  )اذا  مقاالته  في  وتجمعاتهم 
زال  ما  الخارج  في  العراقيين  )ان  الى  يتوصل 
الذي  للعراق  ولكن  للعراق،  جارف  حنين  لديهم 
اآلن  يسعون  فإنهم  لذا  الماضي،  في  زاهياً  كان 
حدود  خارج  ومعافى  صحي  عراق  استنباط  الى 
الماضي  في  عرفوهم  الذين  االفراد  مع  العراق 
يقول  كما  بلدي  في  االغراب  يستوطن  ان  قبل 
يستظلوا  كي  الغنائية...  رائعته  في  الساهر  كاظم 

كان  امراً  الله  يقضي  ان  الى  االفتراضية  بخيمته 
مفعوالً(. والدكتور مدحت مثله مثل كل العراقيين 
والحاضر  الماضي  بين  ويقارنون  يتحدثون  حين 
)يدرك  لو...(  ارجو  )كم  مقاالته  في  يقول  فهو 
العراقيون انه ال فائدة من المقارنة بين نظام البعث 
والفوضى التي حدثت بعد االحتالل، وكل يجتهد ان 
يبرز حسنات ومساوئ ذلك العهد... النه ال يوجد 
في نواميس الطبيعة قانون يوجب على العراقي ان 
المحصصاتي  النظام  أو  البعث  لنظام  اما  يخضع 
سياسياً  نظاماً  يستحق  العراق  الحالي...  الطائفي 
يليق  نظام  النظامين...  هذين  من  بكثير  افضل 
بكونه مهد الحضارات والبلد الذي ظهرت فيه اول 

الشرائع المكتوبة التي تنظم شؤون الحياة(.

التي  العراقية  الهموم  من  بسيطة  مقتطفات  هذه 
تضمنتها بعض مقاالت الكتاب والتي تحس وانت 
تقرأ سطورها اجواء الفرح والحزن واالمل وهو 
يختتمها بمقالته الشيقة )جزر المحبة( التي يتحدث 
لطب  العراقية-الكندية  الجمعية  والدة  عن  فيها 
اهمية  ادركوا  ألطباء  مهني  تنظيم  وهي  االسنان 
ان يتجمعوا في وطنهم الثاني كندا، حيث يخاطب 
في ختامها العراقيين قائالً: )ايها العراقي االصيل 
في كل مكان لقد قمنا نحن اطباء االسنان العراقيين 
في كندا بايقاد شمعة ولم نكتِف بلعن الظالم، فهل 
ستاخذ من شمعتنا قبساً تنير فيها ما حولك وتدعو 
موقعه،  في  كل  محبة صغيرة،  الى والدة جزيرة 
المسافات  تقلصت  الجزر  كثرت  وكلما  فعلنا  كما 
فيما بينها حتى تتحد وتاخذ شكل وطننا الذي سيكون 

له معنى جديد كلما نظرنا اليه على الخارطة(.
مدحت  الدكتور  به  صاغ  الذي  الشيق  االسلوب 
استخدم  ياصديقي  له  اقول  ألن  يدفعني  مقاالته 
نفسه،  والقلم(  االبرة  بين  )حياتي  كتابك  عنوان 
واكتب سيرتك الذاتية بنفس اللغة واالسلوب فلديك 
ذلك...  تستحق  واجتماعية  وثقافية  علمية  سيرة 

وشكراً على هديتك.

اواًل:

ثانيًا :

السودان شعب عظيم وسينتصر 
السودانيون شعب عظيم ويتفرد بوعي سياسي مفقود عند الكثير من العرب. فمنذ ايام وهم يترقبون 
االنقالب  الذي حصل وهاهم اليوم يواجهونه في الشارع بصدورهم ومعهم كل احرار العالم، ابعد من 
ذلك كانوا منذ نجاح ثورتهم الشعبية يتوجسون من العسكر حتى اولئك الذين يعيشون بيننا هنا في كندا 

النهم ال ينقطعون عن التواصل مع شارعهم وهي ميزة يتميزون بها.
لعدد من رموزها  السودانية ومعرفتي  بالسياسة  اهتمامي  الذي يعرف  أمين بخيت  الصديق  أن  اذكر 

التاريخيين قال لي بعد تشكيل حكومة حمدوك: هؤالء العسكر لن يجلسوا حتى يطيحوا بالثورة، البرهان 
وحميدتي و    و   كلهم تربية البشير تربوا على يديه وتشبعوا بثقافة الهيمنة والفساد ولن يتركوا الشعب 

يهنأ بثورته .

قلبي مع المنتفضين ضد العسكر في شوارع السودان، وانا واثق بانهم سينتصرون النهم شعب عظيم. 

عصر االنحطاط في العراق

 وقفة مع كتاب )حياتي بين االبرة والقلم ( 

من  مستوى  أي  الى  ليرى  الجهد  من  للكثير  المراقب  يحتاج  ال 
االنحطاط بلغت الحياة السياسية في العراق.

اآلن يتناقل العراقيون عبر اجهزة التواصل مقاطع فيديو في وقت 
واحد، االول يظهر فيه احد قادة الميليشيات الوالئية التابعة أليران 
الكاميرا ويتناول سالحا حربيا من احد  )ابو تراب( وهو يقف امام 

عناصر الميليشيات يضرب بيده على السالح ويقول: 

)ما ننطيها ... من يريد ان يأخذها .. يأخذها بهذا( وهو يشير الى 
السالح.

فيه رجل يقف خلفه مجموعة من  الثاني فيظهر  الفيديو  اما مقطع 
الشباب بيدهم )نعالهم( وهو يتوجه نحو الكاميرا ويقول: 

)ابو تراب، اسمع ... راح نأخذها بهذا ويلوح بالنعال امام الكاميرا(
االمريكي  االحتالل  بعد  ما  عراق  في  السياسي  الواقع  هو  هذا 

والهيمنة االيرانية ... الحوار باالسلحة واالحذية ان تطلب األمر. 
حين جاء االحتالل عام 2003 ونصب حاكمه سّيء الصيت والسيرة 
)بريمر( صدعوا رؤوس الشعب العراقي بالحديث عن الديمقراطية 
العراقيون ان  اكتشف  ثم  العراقي،  للشعب  وما ستحققه من خيرات 
الديمقراطية هي )صندوق اقتراع( لم يجلب لهم سوى الفقر والجوع 
والقتل والتشريد، ويا ليت المشاركين في العملية السياسية العرجاء 

التي انتجها االحتالل االمريكي وعمالؤه وبالتنسيق مع نظام الماللي 
في ايران يتعاملون بهدوء مع نتائج صندوق االقتراع.

االنتخابات االخيرة ورغم ما شهدته من مقاطعة واسعة لقوى المجتمع 
الحية، اال انها افرزت وألول مرة فوز مجموعة من المستقلين ومن 
القوى التي افرزتها انتفاضة تشرين التي ووجهت بالميليشيات وقوى 
باالضافة  المنتفضين،  من  )560( شهيدا  لذلك  نتيجة  الظالم وسقط 
والتقرير  يومها  الحكومة  رئيس  مستشار  وحسب  الجرحى  آلالف 

على الرابط:

https:/ /www.rudaw.net/arabic/middleeast/
 iraq/300720206

ومنذ ان انتهت االنتخابات االخيرة، ال نسمع سوى شعارات التهديد 
على  ظهر  ايام  قبل  المتخلف.  االيراني  النظام  عمالء  من  والوعيد 
الفضائيات صبي من صبيان ما يسمى )كتائب حزب  شاشة احدى 
والطائرات  البالستية  بالصواريخ  بضربها  عربية  دولةً  ليهدد  الله( 
المسيرة كما قال ألنها حسب زعمه تدخلت في االنتخابات االخيرة، 
انهم يتبعون خامنئي وانهم  وهو وزعيم كتائبه يعلنون نهاراً جهاراً 
يأتمرون بأمره، وكأن هذا الخامنئي من ابناء البصرة أو النجف أو 

السليمانية.

السومرية  للحضارات  الذي كان مهداً  البلد  اليوم  العراق  هكذا هو 
قدم  والذي  الدنيا(  حضارات  )اقدم  واالشورية  والبابلية  واالكدية 
للعالم اول التشريعات القانونية مدونةً على مسلة حامورابي، يحكمه 
ويتحكم فيه صبيان تابعون إليران الفارسية التي لم تخفي يوماً حقدها 

وتآمرها على العراق والعرب في مختلف العهود.
مصانعه  وسرقوا   إليران  خلفية  ساحة  الى  العراق  حّولوا  لقد 
منذ  العراق  يعاني  حيث  الفقيه(  )الولي  بلد  الى  وحولوها  وموارده 
بداية االحتالل االمريكي والهيمنه االيرانية من فساد مزمن ومتفٍش 
في جميع مفاصل الدولة بلغت تكاليفه اكثر من 400 مليار يورو منذ 

العام 2003 وحسب ارقام رسمية عراقية.

ووفق االمم المتحدة فإن ثلث سكان العراق، البلد الذي يعد من اغنى 
الديمقراطية  الفقر وتلك من بركات  المنطقة يعيش تحت خط  بلدان 

االمريكية.

االنتخابات العراقية االخيرة هي امتداد لما سبقها، لن تحقق للشعب 
اليوم بوضع حد  العراق اصبح مرتبطا  تقدم، ومصير  أي  العراقي 
اسر  من  بلدانها  تتحرر  كي  المنطقة  بلدان  في  الماللي  نظام  لعبث 

العصابات والميليشيات والحكام الجهلة وتلتفت الى التنمية.

ثالثًا: 



»بدعة الطيونة«.. حفظ السلم بمنطق الحرب!

ال يفترض بأحداث الطيونة أن تكون مفاجئة أو 
متوقعة، وحصولها  ما هي  بقدر  صادمة ألحد، 
إشكال  أو  صدفة  حدوث  أو  وقت  مسألة  كان 
عابر. هي تكرار لمشهد حصل منذ سنتين تقريباً، 
لكن الفارق بينهما أن األول كان عفوياً ارتجالياً 
متحمسين  شباب  اقتصر على  غرائزياً،  انفعالياً 
أو أصحاب نخوة مناطقية وحمية مذهبية.  ولَّد 
لدى  رعباً،  وربما  صدمة،  حينها  الحدث  هذا 
الرمانة(،  وعين  )الشياح  الحدث  ضفتي  سكان 
بحكم أن المنطقة شكلت رمزا النطالقة شرارة 
الشك  وأخذ  لبنان،  في  األولى  األهلية  الحرب 
يدك جدار طمأنينة اللبنانيين بأن الحرب انتهت 
إلى غير رجعة، فسارع أهالي الضفتين، بسلوك 
وجداني مؤثر، إلى إزالة تبعات الحدث وحصر 

تداعياته وإزالة آثاره المؤلمة.

أو  سياسياً  الحدث  هذا  يكن  لم  لذلك،  نتيجة   
للتوظيف  له، ولم يكن يصلح  أو مخططاً  مدبراً 
لتعبئة  عفوية  استجابة  كان  أنه  بحكم  السياسي 
بعد  جذوته  انطفأت  من  سرعان  وتحريض، 
حدث  أما  والخوف.   الغضب  سكرة  غياب 

يندرج  بامتياز،  سياسي  فهو  األخير،  الطيونة 
داخل سياق مبرمج ومعد سلفاً، تكون استثماراته 
أن  من  أكثر  والشعبوية  واالنتخابية  السياسية 
تحصى، ويخلق وضعيات ومشهدية جديدة، بلغة 
لعبة  قواعد  بل  أخرى،  قوى  وموازين  مختلفة 
وتعودنا  ألفناها  التي  اللعبة  قواعد  تنهي  صراع 
يوم  على  نصحو  كلبنانيين  يجعلنا  ما  عليها. 
السالفة ويبشر بنمط حياة  آخر، يقطع مع األيام 
أو  الفتنة  أن  الطيونة  أحداث  أكدته  ما  مختلف. 
لجهة  لبنان، ال  في  باتت ممكنة  األهلية  الحرب 
وجود جهات تدعو إليها، بل لجهة أن المناعات 
والمضادات األخالقية، والضمانات  االجتماعية 
السيادية  األمنية  والمالذات  والقانونية  السياسية 
)غياب  متوفرة  وغير  مفقودة  باتت  )الجيش(، 
الحالي،  السياسي  األداء  أن  ولجهة  المانع(.  
بخطاب التعبئة عالي الوتيرة، واستعراض القوة 
والطموحات  الخرقاء  واأليديولوجيات  المتهور 
األنانية، جعلت البلد محكوماً للصدف واألمزجة 
صد  عن  وعاجزاً   المقتضى(،  )وجود  الذاتية 
كان  ولو  حتى  منعه،  أو  حدث  أي  تداعيات 
حدث  هو  الصدفة.  بمحض  حصل  أو  عرضياً 
معه  وبدأت  وانتخابياً،  سياسياً  عليه  البناء  بدأ 
تقتصر  قد  التي  والتصفيات،  اإللغاء  حروب 
الدفع،  قوة  تحمل  لكنها  السياسة،  على  بدايتها 
باتجاه مواجهات دموية ال حدود وال ضوابط لها. 
هو حدث باتت الدولة خارجه، إن لجهة التحكم 
به أو الحد من ارتداداته، وباتت الساحة مفتوحة 
ودهماء  الخوف  ورهاب  العدوانية،  للغرائز 
الفتنة ال تحصل على  المتضخمة.      الهويات 

الخاطئة  الحسابات  تولدها  ما  بقدر  األشرار  يد 
والسلوك األخرق الفتن الموجبة للحرب األهلية 
وضعية  تخلقها  بل  السيئة،  النوايا  تخلقها  ال 
متخمة بالتناقض والصراعات، واأليديولوجيات 
الرديئة والعقائد المغلقة والتفكير البدائي، ورعاع 
فالفتنة  المتهورة.    والمسلكيات  الشعبويات 
تولدها  ما  بقدر  األشرار،  يد  على  تحصل  ال 
وحماقة  األخرق،  والسلوك  الخاطئة  الحسابات 
وغباوة القادة ومتصدري المشهد العام، وسذاجة 
وجهل وغوغائية المكونات المجتمعية، المتخمة 
أو  القوة،  فائض  أو  الهوية  تضخم  أو  بالخوف 
نجاح  يشبهها.    ال  أو  عنها  يختلف  لما  كرهها 
الحياة العامة ال يتحقق من خالل النوايا الحسنة، 
إنما من خالل األفعال والوقائع واألوضاع. أي 
ال يعنيها صفاء سرائر األفراد، والتزامهم الديني 
سير  تقدير  يعنيها  ما  بقدر  األخالقي،  وورعهم 
األمور وصحة القرارات، وسالمة أداء مسؤول 
ونجاح تجربة وفعالية مشروع، وتماسك دستور 
خطاب.   وعقالنية  قانون  مرونة  أو  وصالبة 
األخالقي  والفعل  السياسي  الفعل  بين  فالفصل 
ليس غرضه نزع األخالق عن السياسة، بقدر ما 
تنتج سلوكاً  إلى أن األخالق، قد  التنبيه  غرضه 
فاضال لكنها ال تنتج مدينة فاضلة أو دولة ناجحة، 
والورع الديني قد يحفز على صنوف التعاطف 
السلم  يضمن  ال  لكنه  األفراد،  بين  والتضامن 
األهلي وال يحصن الهوية الوطنية. يثير التعجب 
هو أن حزباً ينصب نفسه قيِّماً على السلم األهلي 
ذكرت  التدميرية  وقوته  مسلحيه  بعديد  يتفاخر 
ذلك ألقول، أن تجنب الفتنة الداخلية أو الحؤول 

دون وقوع الحرب األهلية، ال يتحقق من خالل 
معركة األخيار ضد األشرار وانتصارهم عليهم، 
أو غلبة الطيب على الخبيث،  أو الوطنيين على 
العمالء الخارجيين، أو المخلصين على الخونة.  

فهذه كلها شعارات تعبوية وكلمات سابحة في 
لها،  أو علمي  قانوني  أو  قوام عقلي  الفراغ، ال 
بل هي في تداولها االستنسابي والتحريضي، لغة 
حرب ومنطق إلغاء، وذهنية إبادة مغلفة بدوافع 
التعجب، هو  يثير  أخالقية ومسوغات دينية. ما 
األهلي،  السلم  على  قيِّماً  نفسه  ينصب  حزباً  أن 
ويقدم  التدميرية،  وقوته  مسلحيه  بعديد  يتفاخر 

نفسه ضمانة للعيش المشترك في لبنان. 

معه، ويخبرهم  المواجهة  اآلخرين من  يحذر   
لصالحه،  سلفاً  مضمونة  المعركة  نتائج  بأن 
يرشدهم إلى خياراتهم الخاطئة، يدلهم على زناة 
الهيكل وخونة الوطن، يعدهم بحملة تطهير لكل 
خطاب،  هو  األهلي.  السلم  ومهددي  معكري 
متقوم  يدرون،  أو  يدرون  أصحابه  أكان  سواء 
هو  هيمنة،  ولغة  غلبة  ونزعة  حرب  بمنطق 
خطاب إما أو: إما سلم أهلي على شروطي أو ال 
ِسلم، إما دولة على قياسي أو ال دولة، إما قضاء 
يتعامى عن تجاوزاتي وانتهاكاتي أو ال قضاء. 
الفتنة  يواجه  إنه  الخطاب،  هذا  في  ما  أغرب 
األهلي  السلم  حفظ  إلى  ويدعو  الفتنة،  بأدوات 

بنفير الحرب وأهازيجها.  

 موقع »جنوبية«	 

 وجيه قانصو 	 



العديد  جديدة  منطقة  في  االستقرار  يطرح 
ومهما  المشاكل،  نقول  ال  كي  التحديات  من 
كانت خلفيتك، هناك بعض التجارب المشتركة 
الهيئات  قبل  من  ومتابعتها  دراستها  يتم  التي 
العملية  لتسهيل  الدولية  والمنظمات  الحكومية 

االنتقالية. 

المهاجرون إلى كندا بعض أو  وبينما يواجه 
كل أو ربما أكثر من هذه العوائق الشائعة في 
الجديد،  المجتمع  في  االندماج  إلى  طريقهم 
والبرامج  الميزات  من  مجموعة  هناك  أن  إال 
والهيئات التي تسعى جاهدة للمساعدة في جعل 

االنتقال أكثر سالسة.

يمكن  وكيف  الكبرى  التحديات  هذه  هي  فما 
التعامل معها؟

والتدبير  التفكير  بعض  تحتاج  عملية  هي 
النفس  وسياسة  الصبر  من  والكثير  والبحث 

الطويل ألن نهاية الدرب مثمرة بالتأكيد.

١- معوقات اللغة

قائمة  اللغة  تتصدر  أن  المستغرب  من  ليس 
بلد.  أي  إلى  المهاجرين  تواجه  التي  القضايا 
تؤثر القدرة على التواصل )أو عدمه( على كل 
فيها مع  نتفاعل  التي يجب أن  الحياة  مجاالت 
لمجرد  الدراسة،  إلى  الوظائف  من  اآلخرين. 
إيجاد طريقك أو شراء الطعام، فإن تعلم اللغة 

األم أمر ضروري.

المساعدة في  لذا توجد هيئات محلية مهمتها 
الدورات التدريبية حول كل من اللغة والثقافة. 

ومع ذلك، ال داعي إلهمال اللغة األم. 

يقدر  قد  متزايد،  بشكل  عالمية  سوق  وفي 
أصحاب العمل مهارات تعدد اللغات أكثر من 
أولئك الذين لديهم لغة واحدة أو لغتين فقط في 

سيرتهم الذاتية!

٢- التوظيف

من  كثير  به  يستشهد  الذي  التالي  العائق 
المهاجرين الجدد عادة عند بدء الحياة في بلد 

جديد هو العثور على عمل مناسب. 

في  اللغوية مطلوبة  المهارات  فإن  ذلك  ومع 
القطاع  من  الوظائف؛  من  متنوعة  مجموعة 
الهيئات الحكومية حيث قد  الدولي إلى  المالي 

يكون هناك نقص شديد في المترجمين.

الجدد  المهاجرين  من  العديد  يواجه  ولكن 
اعتماد  أوراق  على  الحصول  مشكلتين؛ 

معترف بها وخبرة العمل المحلية. 

من  الوقت  لبعض  يحتاج  الذي  األمر  وهو 
أجل تحقيقه، لذا من الممكن أن تبدأ في عملية 
كندا  دخولك  قبل  الجامعية  الشهادات  معادلة 
والعثور على فرص عمل، أو االستثمار قليالً 
الشهادة  على  للحصول  والمال  الوقت  من 

المطلوبة لممارسة المهنة المرجوة.

٣- السكن

أي  أولويات  أولى  من  السكن  تأمين  لعل 
شخص ينتقل إلى منطقة أو بلد جديد. يمكن أن 
المشكلة  من  كبيراً  جزًءا  اللغة  حواجز  تكون 
بالنسبة للمهاجرين، لكن االفتقار إلى المعرفة 
مشاكل  في  يتسبب  اإلسكان  سوق  أو  المحلية 

حقيقية. 

يقدم  اإلنترنت  شبكة  على  البحث  فإن  لذا، 
اللغة،  وكما  السوق،  ألسعار  تقريبية  صورة 
والمحلية  الوطنية  الحكومية  الوكاالت  فإن 
تملك برامج محددة للقادمين الجدد لمساعدتهم 

في هذا اإلطار. 

الوطنية  اإلسكان  وكالة  وتخصص 
الستكشاف  الجدد  للقادمين  قسماً   )CMHC(
خطوات العملية وتقديم المعلومات الضرورية 

للعثور على السكن المالئم.

٤- الوصول إلى الخدمات

نوع ونطاق وجودة  يختلف  أن  المحتمل  من 
الموجودة  تلك  كندا عن  في  المتاحة  الخدمات 
المهاجرين  معظم  يعترف  األصلي.  بلدك  في 
بأن معرفة ما هو متاح في المقام األول يشكل 

عائقاً كبيراً.

ومن أكبر العقبات عل سبيل المثال: الرعاية 
والوصول  القانونية  والمشورة  الصحية 
الخدمات  أو  النفسية  الصحة  خدمات  إلى 

االجتماعية.

هذه  من  أساسياً  جزًءا  غالباً  اللغة  تعد  نعم، 
البحث  يسهل  ولكن  أخرى،  مرة  المشكلة 

المسبق الوصول إلى جميع أنواع الخدمات.

في  مشكلة  تمثل  تزال  ال  اللغة  كانت  إذا 
بالمترجمين  االستعانة  فيجب  األولى،  األيام 
الوصول  في  تبدأ  وأين  كيف  لشرح  الفوريين 

إلى المساعدة أو الخدمات ذات الصلة.

٥- المواصالت

اعتماد وسائل النقل المناسبة ضروري، ألنه 
أسهل  والعمل  التعليم  إلى  الوصول  سيجعل 

بكثير. 
هذا  في  خاصة  مشاكل  المهاجرون  يواجه 

الصدد على مستويين.
القيادة  التعرف على رخصة  يتم  قد ال  أوالً: 

في كندا وبالتالي ضرورة استخالص رخصة 
قيادة كندية تستغرق وقتاً وكلفة مالية.

أن  أخرى،  مرة  اللغة،  لحاجز  يمكن  ثانياً: 
العام  النقل  خدمات  عمل  طريقة  فهم  يجعل 
المحلية والعامة أو حتى إيجادها مهمة صعبة.

قبل  القيادة من  يتم إصدار رخص  كندا،  في 
حكومة المقاطعة، وليس من قبل هيئة مركزية. 
في البداية، يمكن القيادة باستخدام رخصة بلدك 
أيضاً  ستحتاج  أنك  من  الرغم  على  األصلي، 

 .)IDP( إلى تصريح قيادة دولي

تحدياً  العامة  المواصالت  جداول  تشكل 
حتى بالنسبة للسكان المحليين، لكن في المدن 
خدمات  غالباً  النقل  شركات  تقدم  الكبرى 

معلومات متعددة اللغات، منها العربية.

٦- االختالفات الثقافية

قائمة  في  بالضرورة  العامل  هذا  يعد  ال 
ذلك  الجدد، ومع  للقادمين  األولى  االعتبارات 
االختالفات  أن  المهاجرين  من  العديد  أفاد 

الثقافية هي التي ستترك االنطباع األكبر. 

العادات  من  معالمها  تتراوح  أن  يمكن 
مثل  أهمية  األكثر  القضايا  إلى  االجتماعية 
المواقف تجاه التنوع الديني والعرقي والجنسي 
للدولة، والتي يمكن  وحتى السياسة الخارجية 
األفكار  عن  جداً  مختلفة  جميعها  تكون  أن 
القادمون  عليها  نشأ  التي  والمعتقدات  المسبقة 

الجدد.

المشاكل  من  مجموعة  االختالفات  هذه  تولّد 
لكل من المهاجرين واألشخاص الذين يتفاعلون 
الشعور  إلى  أيضاً  تؤدي  أن  ويمكن  معهم، 
إال  يتخالطون  فال  المهاجرين،  لدى  بالعزلة 
مع أشخاص من نفس خلفيتهم الثقافية أو حتى 
بالتوتر  مشاعر  وتسود  النفسية  تتأثر صحتهم 

والتردد.

بين  والمفاهيم  القيم  اختالف  تقبل  المهم  من 
يمكن  ال  االختالف  هذا  وبأن  آخر  مجتمع 

التحكم فيه.

أنها  تبنيها على  المختلفة  القيم  قبول  يعني  ال 
إلى  تحتاج  ولكن  والجديدة،  الخاصة  قيمك 
كما ستطلب من  اآلخرين،  في  احترامها  تعلم 

اآلخرين احترام قيمك الخاصة في المقابل.

٧- العنصرية

قد  ما  أسوأ  من  الظاهرة  هذه  تعد  لألسف، 
أنحاء  جميع  في  الجدد  القادمون  له  يتعرض 
العالم. ومع ذلك، تعتمد كندا الكثير من القوانين 
مؤسساتها  خالل  من  للتنوع  وتروج  التقدمية 
االجتماعية والحكومية سواء من قبل الخدمات 
االجتماعية الموجهة لمجموعات محددة أو من 
بموجب  للعنصرية  المناهضة  القوانين  خالل 

الميثاق الكندي للحقوق والحريات.

ويحرص المشرعون والحقوقيون والناشطون 
إلى إبقاء باب هذا النقاش مفتوحاً عند كل حادثة 
مؤلمة أو صادمة للترويج للتسامح وتقبل اآلخر 

وعدم تشجيع هذه النزعات األحادية.

٨- األحوال الجوية

أخيراً وليس آخراً، فإن األحوال الجوية عامل 
بلد  أي  إلى  االنتقال  عند  الناس  يغفله  قد  آخر 

جديد. 

الناس  من  العديد  أذهان  في  كندا  ترتبط 
بالطقس البارد والثلج، لكن هذا مفهوم خاطئ؛ 

فمناخ كندا متنوع مثل شعبها.

بدًءا من البراري الجافة الحارة إلى المناخات 
القطبية الشمالية في أقصى الشمال، تشهد البالد 
مئوية  درجة   35 إلى  تصل  حرارة  درجات 
الشتاء،  في  مئوية  درجة   -25 و  الصيف  في 

اعتماداً على المكان الذي تختار العيش فيه. 

في  بالسكان  اكتظاظاً  األكثر  المناطق  تميل 
الواليات  مع  الحدود  طول  على  الجنوب، 
اعتداالً، ال سيما  أكثر  تكون  أن  إلى  المتحدة، 

في المناطق الساحلية. 

في الغرب، تتمتع كولومبيا البريطانية بمناخ 
معتدل مشابه لمناخ أوروبا الغربية. 

المناخ ضروري  مع  التكيف  فإن  ذلك،  ومع 
للقادمين الجدد أينما استقروا، والتحضير الجيد 
والتأقلم  بل  معايشته  على  يساعد  الشتاء  لبرد 

معه في مرحلة ما. 

)تقدم المراكز االجتماعية محاضرات تثقيفية 
حول التحضيرات الالزمة(.

ولعل النصيحة الكبرى هي في استقبال الشتاء 
سواء  والجليدية،  الثلجية  الرياضات  وتعلم 
الجوانب  اختبار  يتم  بحيث  والكبار،  لألطفال 
المرحة لكل الفصول والحد من فرص اإلصابة 

باكتئاب الشتاء.

ولكن  األولى،  السنوات  في  التعقبات  تتعدد 
درب  في  أفضل  مقاربة  بالتحديات  تسميتها 
االندماج بالمجتمع الجديد، وربما ال يغطي ما 
واجهت  التي  التحديات  جميع  أعاله  ذكره  تم 
باألطفال،  يتعلق  فيما  وخصوصاً  العائالت، 
لست  أنك  معرفة  أحياناً  المطمئن  من  ولكن 
وحيداً في هذا الفصل الجديد من الحياة؛ وطلب 
المساعدة من المؤسسات المجتمعية المختصة 
نحو  الخطوات  أولى  الجدد  القادمين  بشؤون 

الغد المحمل باألمل والخوف في آن معاً.

صحفية من اسرة جريدة )البالد(  ومجازة 	 
في تقديم الخدمات للقادمين الجدد ومتطوعة 

 Canada Connects في برنامج

بلقيس دارغوث	 

عن أكبر التحديات التي تواجه القادمين الجدد

20November 2021 )نوفمبر )تشرين الثاني Issue  236 العدد



د. محمد سعد الـدين	 

تعريف االنتصار واالنكسار والخدعة الكبرى!!

خيبة  تجر  فيتنام  من  خرجت  امريكا  ان  ربما  الجميع  يتفق 
الهزيمة المذلة، وثوارها المتمردون يرفعون راية النصر. ولكن 
ما حدث بعدها ربما ال يسير باالتجاه ذاته. واشنطن سيطرت 
على العالم كله اقتصاديا بفك ارتباط دوالرها بالذهب وعسكريا 
فقد  الفيتناميون  المنتصرون  أما  الروس خاللها.  بعد استنزاف 
واإلهمال  السياسية  والعزلة  المدقع  الفقر  من  عقودا  عاشوا 
الصارمة.  األمريكية  العقوبات  بسبب  المذل  االقتصادي 
امريكا  المنهزمة  الدولة  سمحت  عندما  عقدين،  قبل  قبل  حتى 
االقتصادية  عقوباتها  ورفعت  معها  بالتعامل  المنتصرة  لفيتنام 
كبير  حد  الى  شعبها  وضع  حينها  فتحسن  العسكرية  ثم  اوال 
بفضل المنهزم!! وأصبحت تنافس الصين العمالقة في بعض 

صناعتها!!
احتفل   حين  األخيرة  غزة  بمعركة  قليال  األمر  يختلف  ربما 
يجدوا  ان  قبل  المعتدي  بانتصارهم على عدوهم  المحاصرون 
يطلبون  قبلها،  عليه  كانوا  مما  بكثير  أسوأ  وضع  في  أنفسهم 
باستيراد  لهم  يسمح  الصهيوني  الكيان  لعل  اآلخرين  وساطة 

الوقود مما يمكنهم من تشغيل الكهرباء وغيرها من ضروريات 
الحياة األساسية.

كانت ومازالت وظيفة اإلعالم الموجه والمسيطر على عقولنا 
ومشاعرنا ومصطلحاتنا ان ال نرى سوى من ما يراه وان نعتقد 
ما يود لنا ان نعتقد، بل إنه حتى تعريف مصطلحاتنا تتم عبر 

سنوات من التحريف المضلل والتبديل التدريجي!!

االنتصار كما علّمنا تاريخنا ان يفرض المنتصر شروطه على 
المنهزم المعتدي كما حدث عند هزيمة عراق صدام بالكويت 
الحرب  في  المحور  دول  هزيمة  بعد  بعقود  قبلها  حدث  وكما 
الفاروق  انتصر  عندما  قرون  قبل  حدث  وكما  الثانية  العالمية 

عمر على الفرس والروم في معاركه التاريخية.

يخطئ من يظن  ان نتائج  الحرب قد تختصر بمعركة زمنية 
او مشهد خاللها، فخبث األعداء ومكر إعالمهم أكبر بكثير من 
ووسائل  وافالمهم  قنواتهم  متابعة  على  أدمن  من  رؤية  مدى 

تواصلهم اإلجتماعي وأصبح ال يرى إال من خاللهم اوال يعرف 
سوى ما يراد له أن يعرف.

ربما من الحكمة التفريق بين االنتصار بالمعركة وتحقيق جل 
أهدافها كما نجح األمريكيون لفيتنام، وبين تحقيق هدف محدد 
بعد انتهاء القتال كما أنجز ثوار فيتنام!! وهذا ما سعى له دهاة 
شيئا  يحقق عدوهم  ان  كانوا ال يضرهم  الكبار حين  الحروب 
أهدافهم  كل  وبعدها   معها  سيحققون  كانوا  اذا  االنتصار  من 
الكثير  يحتاجون  بأنهم  االنطباع  بل ربما إعطاء  بهدوء ودقة  
يغرقون  خصومهم  ويتركون  أدائهم،  لتطوير  المراجعة  من 
بأسباب  تفسيرها  وربما  االنجازات  من  بالقليل  االحتفال  في 
بالخالفات  يمتلكها سواهم ويغرقون معها   خارقة وصفات ال 
االنتصار  غرور  يركبهم  ان   بعد  االهلية  والصراعات 

التاريخي!! حتى عن مراجعة الذات وتحسين أمورهم . 

طبيب )من كتاب البالد( لندن-أونتاريو	 

مريم … ماريا … عراقيه ابنة الموصل العريقة

شابة ثبتت وجودها في عالم الميديا
هؤالء أبناء جيلنا القادم نفخر بهم ونكبر 

الدنمارك  الى  والداها  هي شابة عراقية هاجر 
حيث ولدت وعاشت طفولتها في كنف اسرة تهتم 

بكل صغيرة  وكبيرة في التعلم والبحث....
اسرة تحب العلم والمعرفة فاخذت منهم الجدية 
في  مميزا  شيئا  تكون  واالصرارالن  والمثابرة 
مجتمعها الذي فتحت عليه عينيها، فكانت كثيرة 
السؤال، وتتوالى اسئلتها لمعرفة ما يدور حولها 
من تطور سريع فكان إصرارها ومباركة أهلها 
عالم  وهو  الميديا  عالم  ودخلت  بتفوق،  النجاح 
مدهش وثري تعلمت وسهرت الليالي دون ملل 

او كلل.

 حاولت ان تصل الكبر قاعدة جماهيرية لها في 
مدينتها لكن طموحها لم يقف عند هذا الحد فاتسع 
شمولية  اكثر  أصبح  الذي  العالم  على  وانفتح 

وثراء ومعرفة. 
هي ماريا. االسم االكثر شهرة واتساعا. وانت 
وحلو   حديثها  ببراءة  تشعر  مدونتها  تشاهد 
كالمها وقدرتها على أخذك خطوة خطوة لتعيش 

اجواء عالمها. 
األوربية  الفضاء  هيئة  مع  عملها  خالل  من 
عن  توضيح  وحملة  الدنماركي  الجو  وسالح 
الفضاء والطيران …انها أخرجت اكثر من 250 

فيديو تم عرضها من خالل YouTube وشاهد 
هذه الفيديوات مايقارب 21 مليون مشاهد.

 قالت عن نفسها …
اسمي ماريا جارجيس ،  أعمل يوميًا  كمستخدم 
الفيديو  مقاطع  مشاهدة  يتم    .YouTube على 
والمعلومات   YouTube على  بي  الخاصة 
المستندة إلى المعرفة 250 ألف مرة ولدي أكثر 
من 60 ألف متابع وهذا الرقم يرتفع بشكل حاد 
األول  المقام  في  هي  المستهدفة  مجموعتي   +
الثالث  السنوات  مدار  والشباب.  على  األطفال 

الماضية ،كنت أدير قناتي على
?Is it YouTube "WTF 

فيديو  مقاطع  بتحميل  أسبوع  كل  أقوم  حيث 
الفيديو  مقاطع  تستكشف  بالمعلومات  غنية 
ظاهرة  رعب  تستكشف  أو  الموضوعات  أو 
العلم  على  التركيز  من  الكثير  أضع  غامضة.  

والمعلومات.

 ، بالتالي  يمكنك   ، اليوتيوب  على  قناتي  شاهد 
من بين أشياء أخرى.  كن أكثر حكمة حول ما إذا 
كانت هناك حياةشريرة في الفضاء ولماذا يحلم 
المرء ، واستنساخ البشر ، وما هو تأثير األلوان 

على اإلنسان ، 
وانسكاب  الزيت ،والظواهر الطبيعية البرية ، 

والبراكين ، ومصاصي الدماء ، 
واإلضاءة الخيشومية المزدوجة.

باإلضافة إلى ذلك ، قمت أيًضا بنشر كتاب 
)بالتعاون مع ) Forlag Politikens وكتابي 

يناشد أطفال وشباب اليوم أكثر من كتب العلوم 
الموسوعة  من  عدد  عن  المزيد  اقرأ  التقليدية.  

والموسوعة واشترك في قناتي على
You Tube 

 في طريقتها لنشر المعرفة - المعرفة الموجودة 

على القناة حيث سجلت اعلى مشاهدة وشاهدها  
أكثر من 21 مليون مرة.

ورئيس 	  مؤسس  وصحفي  تشكيلي  فنان 
تحرير جريدة )المغترب( الكندية
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األمم المتحدة تدعو 
السعودية لإلفراج الفوري 
عن معتقلين فلسطينيين

هاجر حرب	 

العامل  المتحدة  األمم  فريق  أصدر   
 ، )WGAD(المعني باالحتجاز التعسفي
تقريراً حول تعامل السلطات السعودية مع 
بشكل  اعتقالهم  تم  الفلسطينيين  من  اثنين 

تعسفي في إبريل/نيسان عام 2019.
السعودية  السلطات  التقرير  وطالب 
“اعتقال  إنه  قالت  عما  فوراً  بالتوقف 

تعسفي للفلسطينيين.
وهاني  محمد  أن  العامل  الفريق  ويرى 
الخضري، ُحرما من حريتهما على أسس 
القومي  أصلهما  أساس  على  تمييزية، 

كفلسطينيين.
الفلسطينيين  احتجاز  التقرير  ووصف 
ب”التعسفي”،  السعودية  السجون  في 
مؤكداً أن السلطات السعودية “فشلت في 
واحتجاز  العتقال  قانوني  أساس  إرساء 

محمد وهاني الخضري”.
انتهاك  تم  وهاني  محمد  أن  إلى  ولفت 
لالحتجاز  التعرض  عدم  في  حقهما 
التعسفي، إذ أن احتجازهما في السعودية 
“غير معقول وغير قانوني وغير مناسب 

وغير ضروري”
من  من   حرمانهما  إلى  التقرير  وأشار 
على  الحصول  في  األساسية  حقوقهم 
انتهاكاً  يمثل  ما  وهو  عادلة،  محاكمات 

جسيماً من قبل المملكة السعودية.
السلطات  األممية  المنظمة  واتهمت 
السعودية باتخاذ “إجراءات تمييزية” ضد 
اعتقالهم  تم  فلسطينياً   60 من  مجموعة 
في  حقهم  من  حرموا  جماعي،  بشكل 
المحاكم  أمام  للترافع  توكيل محاٍم خاص 

بشأن التهم الموجهِة إليهم.
عاماً(،  الخضري)83  صالح  محمد  و 
لحركة  ممثل  كأول   1993 عام  عين 
حماس في المملكة، و أثناء احتجازه فقد 
اليمنى  يده  تحريك  على  القدرة  جزئياً 
ويعتمد حالياً على ابنه المحتجز معه في 

إطعامه ومساعدته.
و في أغسطس / آب ، أصدرت محكمة 
عدد  ضد  أحكاما  السعودية  الجنايات 
واألردنيين،  الفلسطينيين  المعتقلين  من 

تراوحت بين التبرئة والسجن 22 عاما.

 المصدر : “القدس العربي”	 

الغارديـان: بذور االنقـالب األخير بدأت بعد سقـوط البشير
“هناك تقارير موثوقة بأن مصر واإلمارات العربية المتحدة دعمتا توجه القوات السودانية المسلحة”

صحيفة  “قالت  درويش  إبراهيم  لندن– 
“الغارديان” إن بذور االنقالب السوداني األخير 

بذرت بعد سقوط عمر البشير.
التحول  عملية  إن  بيومينت  بيتر  وقال 
الديمقراطي التي تبعت 30 عاما بعد من الحكم 
العسكري غطت على خطوط الصدع التي يعاني 

منها البلد.
الحكم  سقوط  وبعد   2019 “في  وأضاف: 
وصل  والذي  البشير  حسن  لعمر  الديكتاتوري 
 ،1989 في  انقالب  رأس  على  السلطة  إلى 
الناشئة  السلمية  التسوية  في  الشقوق  كانت 
واضحة”. ففي الوقت الذي أرسلت فيه حركات 
التمرد وفودها إلى التظاهرات العامة والواسعة 
الحكم  إمكانية  الطالب  وناقش  الخرطوم  في 
أقيمت  التي  المقاهي  أكشاك  أمام  الديمقراطي 
أبقى  الجامعات،  خارج  الشوارع  جوانب  على 
الجيش الذي رفع دعمه عن البشير عينه مفتوحة 

بجنوده الذين كانوا يحرسون نقاط التفتيش.
االحتجاجات  من  أشهر   8 نتيجة  وكانت 
أسعار  ارتفاع  بسبب  اندلعت  التي  المستمرة 
الثورة  القمح هي حل  الدعم عن  المعيشة ورفع 
الالعبون  واتفق  فوضوية.  بتسوية  السودانية 
انتقال  عملية  على  المدنية  والقوى  الجيش  من 
ديمقراطي يشرف عليه هيكل انتقالي، أو مجلس 
المدنيين  والساسة  الجنراالت  من  مكون  سيادي 
والذين أوكلت إليهم مهمة تحقيق عملية االنتقال.

وتم تجاوز واقع التنافس الحاد على السلطة في 
الجيش  وبين  السياسية  األحزاب  بين  السودان، 
المحلية  التمرد  وجماعات  والميليشيات  نفسه 

وبين من يفضلون رؤية إسالمية للبلد.
الفترة  السنوات  في  الحقيقة  في  حدث  وما 
الالعبين  بين  طويل  تنافس  هو  تبعت  التي 

األسابيع  في  ذروته  وصل  الذي  السودانيين 
االنقالبية  المحاولة  فيها  بما  األخيرة  واألشهر 
فيه  تنازعت  وقت  في  الماضي،  الشهر  في 
الديمقراطية  ودعاة  الجيش  تمثل  التي  المصالح 
علنا عبر التظاهرات في الشوارع. فعلى جانب 
القوات السودانية المسلحة، التي يمثلها الجنرال 
واعتقل  اآلن  تحرك  الذي  البرهان  الفتاح  عبد 
رئيس  فيها  بمن  الحكومة  في  المدنية  الرموز 
الوزراء عبد الله حمدوك، كان هناك شعور بأن 
العملية االنتقالية أضعفت الجيش. وبالنسبة للقادة 
السياسيين المدنيين، فالمحاولة االنقالبية الفاشلة 
في أيلول/سبتمبر والتي اتهم فيها أنصار البشير، 
قدمت لهم صورة عن المخاطر من الجيش مما 
دعا حمدوك للقول إن الحادث أكد على “الحاجة 
السبب  ولهذا  والجيش”.  األمن  جهاز  إلصالح 
المدنية  والحكومة  للجيش  المؤيد  فالطرفان، 
من  حالة  الفاشلة  االنقالبية  المحاولة  منذ  دخال 
المؤيدة  فيها كل طرف جماعاته  الصدام، حشد 
الجيش  لعودة  تدعو  في تظاهرات واعتصامات 

من أنصار العسكر.

ومما زاد في تعقيد الصورة هي الطريقة التي 
العملية  في  طرف  أو  حزب  كل  فيها  حاول 
االنتقالية توسيع أو الحفاظ على قاعدة السلطة التي 
حصل عليها. فقد تم رفض المحاوالت المتكررة 
في  بجرائم  المتهمة  السريع  الدعم  قوات  لدمج 
حمدان  محمد  قائدها  قبل  من  بالجيش  دارفور 
دقلو أو حميدتي. وبالمقابل قال حمدوك بداية هذا 
العام إن االنشقاق داخل الجماعات السياسية التي 
سيؤدي  الديمقراطي  التحول  عملية  في  تشارك 

إلى الفوضى والحرب األهلية.
واإلمارات  مصر  بأن  موثوقة  تقارير  هناك 

السودانية  القوات  توجه  دعمتا  المتحدة  العربية 
المسلحة”.

ومن بين الذين حذروا من إمكانية توسع العنف 
المتصاعدة هو تيودر ميرفي، مدير  في األزمة 
برنامج إفريقيا في المجلس األوروبي للعالقات 
خوفا  تحرك  الجيش  أن  اقترح  الذي  الخارجية 
دول  من  بدعم  حظي  تحركه  وأن  إضعافه  من 
بأن  موثوقة  تقارير  “هناك  وقال  خارجية. 
توجه  دعمتا  المتحدة  العربية  واإلمارات  مصر 
“بدأت  وأضاف  المسلحة”،  السودانية  القوات 
بين  لمواجهات  توقعات  وهناك  المظاهرات 
من  مزيج  يدفعهم  ومن  المدني  المكون  أنصار 
والحركات  المسلحة  السودانية  للقوات  الدعم 
الموالية  الحركة  أن  “الواضح  ومن  المسلحة”. 
للمدنيين ال تزال مهمة وهي مقتنعة مهما كانت 
تأكيد القوات المسلحة أن ما حدث هو انقالب”. 
وقال سانيا سوري، من وحدة األمن االقتصادي 
إن الجيش ربما أساء تقدير الرأي العام السوداني 
األخيرة  التطورات  فيه  تظهر  التي  الوقت  “في 
نكسة كبيرة للبلد وهشاشة السالم، فما يطمح إليه 
الجيش من التخلي عن الشراكة السياسية سيكون 
المالية  والمساعدات  الدولي  “الدعم  و  قليال”. 
وتعافيه  السوداني  االقتصاد  على  للحفاظ  مهمة 
الشركاء  و”سيسارع  الوباء”.  وسط  وبخاصة 
الدوليون بسحب الدعم حالة سيطر الجيش على 

السلطة.
ونتوقع اضطرابات جديدة في األسابيع المقبلة، 
حيث سيحاول أنصار الديمقراطية/أنصار الحكم 
المدني الخروج إلى الشوارع ومحاوالت الجيش 

سحق الثورة”.

 المصدر : القدس العربي	 
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زوج محتجزة لدى إيران 
يضـرب عن الطعــام 
حتى اإلفــراج عنهــا

أعلن ريتشارد راتكليف، زوج الناشطة 
نازانين  إيراني،  أصل  من  البريطانية 
إيران،  في  المعتقلة  راتكليف،  زاغاري 
إضرابه الثاني عن الطعام خالل عامين، 
الحكومة  “إخفاق”  على  احتجاجا 
البريطانية في تأمين عودة زوجته، وفق 

مراسل قناة “الحرة”.

رئيس  تعهد  أن  منذ  إنه  راتكليف  وقال 
جونسون،  بوريس  البريطاني،  الوزراء 
نازانين  إلعادة  جهدا”  يدخر  “لن  بأنه 
التي اعتقلت في إيران، في عام 2016، 
“كانت  الدبلوماسية  الجهود  أن  يبدو  ال 

فعالة في تأمين عودتها”.

قضيتها  في  استئنافا  نازانين  وخسرت 
الثانية والتي حكم عليها بالسجن لمدة عام 
عام  لمدة  إضافي  سفر  وحظر  إضافي 
بتهمة “نشر دعاية ضد النظام اإليراني”، 
وهي  األولى،  عقوبتها  بالفعل  وأكملت 
تتعلق  قضية  في  سنوات،  خمس  السجن 
بتهم تمس األمن القومي اإليراني، وهي 
وفق  الصحة”،  من  لها  أساس  “ال  تهم 

فريق الدفاع عنها.

وقال راتكليف إنه “بينما لم يتم استدعاء 
نازانين إلى السجن بعد، من غير الواضح 
ما إذا كانت ستعاد إلى السجن أو ستبقى 
قيد اإلقامة الجبرية” مضيفا أنه ال يعلم كم 

ستبقى زوجته داخل إيران.

لنازانين”،  “الحرية  لحملة  بيان  ووفق 
الخارجية  وزيرة  تعهد  رغم  فإنه 
الجهود  ببذل  تروس،  ليز  البريطانية، 
ما  الواضح  غير  من  أنه  “إال  إلعادتها، 
الحكومة  تتخذها  التي  الخطوات  هي 

البريطانية إلطالق سراحها.

بريطانيا  استضافة  الحملة  واستنكرت 
مؤتمر  في  المستوى  رفيع  إيرانيا  وفدا 

.)COP26( األمم المتحدة لتغير المناخ

على  فلسطينية  أهلية  مؤسسات  ست  شددت 
مالحقة  ذلك  في  بما  عملها،  ستواصل  أنها 
المحكمة  في  اإلسرائيليين  الحرب  مجرمي 
وزير  قرار  رفضها  مؤكدة  الدولية،  الجنائية 
تصنيفها  غانتس،  بيني  اإلسرائيلي  األمن 

مؤسسات "إرهابية".
وقال مدير مؤسسة "القانون من أجل حقوق 
اإلنسان" )الحق( شعوان جبارين، متحدثاً باسم 
المستهدفة خالل مؤتمر صحافي:  المؤسسات 
أو  قانون  يوجد  ال  وكأنه  بعملنا،  "سنستمر 
دفاعاً  به  نقوم  بما  منا  إيماناً  إسرائيلي،  قرار 

عن حقوق الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "المؤسسات المستهدفة لم تٌبلغ 
بالقرار وعلمنا به من وسائل اإلعالم"، معتبراً 
أمنياً".  وليس  "سياسياً  اإلسرائيلي  القرار 
وقال: "نتحدى أن يُقدم الجانب اإلسرائيلي أي 

إثبات لما يدعيه".

سلسلة  إطار  في  "يأتي  القرار  أن  وأضاف 
طويلة من التشهير بالمؤسسات إلسكاتها وإنهاء 
الضغط  بينها  الدولي،  المستوى  على  صوتها 
على الممولين لتجفيف مواردها"، الفتاً إلى أن 
المؤسسات الحقوقية "تدرس الخطوة التالية"، 
وفي الوقت ذاته "سنستمر في موضوع مالحقة 

مجرمي الحرب اإلسرائيليين".
يداه  الحرب،  مجرم  هو  "غانتس  وتابع: 
ملطختان بالدم في غزة والضفة وأطفال ونساء 
يجب  الذي  وهو  الممتلكات،  وتدمير  فلسطين 

أن ياُلحق".

الخارجية  وزير  مساعد  قال  جهته،  من 
الفلسطينية عمار حجازي إن السلطة الفلسطينية 
هذه  مع  بالوقوف  مباشر  بشكل  الدول  طالبت 
اإلسرائيلي  القرار  أن  مضيفاً  المؤسسات، 
المجتمع  في  والناشِطين  الفاعلين  "يُعرض 
"المسؤولية  إسرائيل  للخطر"، محمالً  المدني 
الكاملة عن حياة وسالمة العاملين في المجتمع 

المدني".

صادر  بيان  في  أعلنت  قد  إسرائيل  وكانت 
غير  منظمات  ست  تصنيف  غانتس،  عن 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  فلسطينية  حكومية 
المنظمات  هذه  البيان  واتهم  "إرهابية". 
"بتشكيل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة 
التي تصنفها دول  الشعبية لتحرير فلسطين"، 

غربية عديدة "إرهابية".

ردود أفعال

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية 
تبلغنا  لم  نيد برايس إن "الحكومة اإلسرائيلية 
مسبقاً" بشأن الخطوة، مضيفاً "سوف نتواصل 
الحصول  أجل  من  اإلسرائيليين  شركائنا  مع 
بأسس هذه  يتعلق  ما  في  أكثر  معلومات  على 

التصنيفات".
لكن مسؤوالً في وزارة الدفاع اإلسرائيلية قال 
إنه "تم إعالم مسؤولين في اإلدارة األميركية 
المعلومات  تبادل بعض  مسبقاً"، كما "حصل 

االستخبارية حول هذا الموضوع".

ووتش  رايتس  هيومن  منظمتا  وقالت 
القرار  يدين  مشترك  بيان  في  الدولية  والعفو 
اإلسرائيلي، إن هذا التصنيف يسمح للسلطات 
المؤسسات  هذه  مكاتب  بإغالق  اإلسرائيلية 
في  موظفيها  واعتقال  أصولها  ومصادرة 
المنظمتان  وأضافت  المحتلة.  الغربية  الضفة 
بالخطر  ينذر  "تصعيد  القرار  أن  الدوليتان 
المجتمع  منظمات  أبرز  عمل  بوقف  ويهدد 

المدني الفلسطينية".

الدولي  المجتمع  "تقاعس  أن  إلى  وأشارتا 
لالنتهاكات  التصدي  السنين عن  منذ عشرات 
.. شجع  اإلنسان  لحقوق  الخطيرة  اإلسرائيلية 
بهذه  التصرف  على  اإلسرائيلية  السلطات 

الطريقة الفجة".

بدوره، قال مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة في الضفة الغربية إنه "منزعج" إزاء 
عدم  "يتعين  وأضاف  اإلسرائيلي.  القرار 
تقييد  في  اإلرهاب  مكافحة  قانون  استخدام 
حقوق اإلنسان المشروعة والعمل اإلنساني"، 
لهذه  المقدمة  األسباب  بعض  أن  إلى  مشيراً 

الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة.
أحدث  هي  التصنيفات  "هذه  المكتب  وتابع 
هذه  ضد  مشينة  طويلة  حملة  في  تطور 
الضرر  وتلحق  أخرى،  ومنظمات  المنظمات 

بقدرتها على أداء عملها المهم".

)المدن( البيروتية 	 

مؤسسات فلسطينية ترفض تصنيفها "إرهابية": سنواصل مالحقة اإلسرائيليين

في بيان مشترك :  هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تدينان القرار اإلسرائيلي

)Getty( إسرائيل تقول إنها أبلغت واشنطن بقرارها واألخيرة تنفي

نازنين زاغري-راتكليف
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خـالد فضـل 	 

أهمـا شـارعـان أم وجهتـان؟!

ال أميل لإلتفاق مع التوصيف اإلعالمي الذي 
تستخدمه معظم وسائل اإلعالم الخارجية على 
في  شارعين  وجود  حول  الخصوص  وجه 
الحقيقة  في  المدنيين،  بين  وانقسام  السودان، 
الله  التوصيف األدق هو ما عبّر عنه د. عبد 
وجهتين  بوجود  الوزراء؛  رئيس  حمدوك 
تتصارعان حول مستقبل السودان عطفاً على 
مجريات األحداث في الفترة االنتقالية، الوجهة 
األولى هي وجهة االنتقال الديمقراطي، الوجهة 
المضادة هي محور اإلنقالب العسكري والردة 
عن الثورة السودانية الباسلة، هذا في تقديري 
هو التوصيف الصحيح، والسبب الذي يجعلني 
سلسلة  من  ما طرأ  هو  التوصيف  هذا  أفضل 
أحداث متالحقة في الشهرين األخيرين تحديداً.

نسبي  استقرار  حدوث  هو  المؤشرات  أول 
والتالشي  للمواطنين،  المعيشية  الظروف  في 
والغاز،  والوقود  الخبز  ألزمات  التدريجي 
السودانية  العملة  صرف  سعر  استقرار  مع 
عملية  بدء  ثم  األجنبية،  العمالت  مقابل  في 
برنامج  عبر  النقدية  المعينات  بعض  صرف 
لحوالي  شهرياً  دوالرات   )5( بواقع  ثمرات 
بالدعم،  المستهدفين  السودانيين  من   )%80(
منذ  العالم  متواتر على  انفتاح  ذلك  مع  ترافق 
الديون،  إعفاء  وخطوات  باريس،  مؤتمر 
سياسي  انفتاح  مع  والقروض،  المنح  وتقديم 
اإلسالميين  عهد  طيلة  السودانيون  يعرفه  لم 
المباد، فعلى مدى )30( سنة ظّل جواز السفر 
وشكوك  ريبة  محل  أو  محظوراً  السوداني 
وأوسعها  العالم  في  الدول  أهم  من  كثير  في 
مؤشرات  بروز  مع  ترافق  ذلك  كل  نفوذاً، 
المدنية  العامة والخدمة  المرافق  على إصالح 
وحتى  اإليجابي،  الحراك  أوجه  من  وغيرها 
اإلنسان،  وحقوق  العامة  الحريات  مجال  في 
وتعديل بعض القوانين، وغيرها من مؤشرات 
السودان  أّن  إلى  إيجابية كانت تشير بوضوح 
التيه  عهود  السلمية،  ثورته  بفضل  ودّع  قد 
في  البالد  عليها  سارت  التي  الضالل  وسكة 

عهد الكيزان البغيض.

التغيير  مضمار  في  الخطوات  أكثر  أّما 
الثالثين  نظام  تفكيك  لجنة  عمل  فهو  الجذري 
من يونيو 1989م واسترداد األموال المنهوبة، 
للشعب  التي استعادت  الناجحة  الخطوات  تلك 
وفك  المنهوبة،  مؤسساته  من  مقدراً  جزءاً 
المؤسسات  من  كثير  عن  التمكين  قبضة 

والهيئات العامة وتحويلها لمصلحة الشعب.

هنا نصل إلى أس الخطأ في الوجهة المقابلة، 
سدنتها  شعر  والتي  والردة،  االنقالب  وجهة 
بأّن السير في اتجاه التغيير واإلصالح وجني 
ثمار الثورة لصالح البناء الوطني الرشيد، كل 

ذلك يشكل بعبعاً مخيفاً للفئات التي تعلو عندها 
على  الشخصية  والمطامع  الذاتية  المصالح 
قائمة  وبالطبع على رأس  أي مصلحة عامة، 
واالهم   ومن  اإلسالميين  جماعات  اإلنقالبيين 
رويدا  رويدا  وأفلت  سطوتهم،  بادت  الذين 
الوجهة  ذات  الفئة  تلك  وجدت  مصالحهم، 
الخاطئة ضالتها في تحالف مريض مع سدنة 
عسكر  من  الديكتاتورية  وربائب  االستبداد 
في  أنفسهم  وجدوا  الذين  اإلنتقالية  السلطة 
مركز القيادة والسيادة بفضل ثورة لم يك لهم 
فيها أي قدر من البذل والتضحية، في الواقع لم 
عندما  القاسي  لهبها  الثورة وال  نيران  تطالهم 
كانت األسر السودانية تفقد فلذات أكبادها قنصا 
من  أفدح  بل  الشوارع،  في  الحي  بالرصاص 
المعقولة حول  والشكوك  الشبهات  تثور  ذلك، 
مسؤوليتهم عن دماء شباب شعبهم في مجزرة 

فض االعتصام، والتي شكلت جريمة مكتملة 
األركان يتحمل المسؤولية األولى عنها عساكر 
ما كان يسمى بالمجلس العسكري وقتها، على 
األقل من باب وقوع المجزرة عند عتبة بوابات 
قيادتهم العامة!!!! ثم هنالك شبهات اإلستحواز 
وموارد  ضخمة  اقتصادية  مقدرات  على 
معدنية نفيسة، ضف لذلك عالقات مشبوهة مع 
إقليمية ودولية، كل هذه العوامل هي  أطراف 
في تقديري السبب األساسي في وجود الحالة 
لالنتقال  المنغصات  فكل  الراهنة،  السياسية 
 9( عصابات  من  مصنوعة،  الديمقراطي 
طويلة( مروراً بإغالق الموانئ وقطع الطرق 
صناعة  إلى  وصوالً  النفط،  آبار  وتخريب 
اعتصام الرشاوى والموز عند بوابات القصر 
الشمس  واضح وضوح  والهدف  الجمهوري، 
النهار كما يقال، وهذا بالضبط هو  في رائعة 

يمألون  نيين  السودانيات/  ماليين  جعل  ما 
مشاهد  في  واألرياف حضوراً  المدن  شوارع 
سادتي،  يا  الوعي  إنّه  المجيدة  أكتوبر   21
وثورة يحرسها الوعي البد بالغة ميس التغيير 

ال محالة وال نامت أعين الفلول.

الذي  الهمجي  السلوك  العبارات  بأقوى  أدين 
بدر من فئة من المتفلتين الذين اقتحموا بالقوة 
الحرية  قوى  عقدته  الذي  الصحفي  المؤتمر 
ظهر  لالنباء  السودان  وكالة  بمبنى  والتغيير 
السبت 23 أكتوبر، وهو سلوك العاجزين عن 
التي  وأيقونتها  الجارف  الثورة  تيار  مقارعة 
بهرت كل العالم )السلمية(، وألن كل إناء بما 

فيه ينضح. وهيهات هيهات والردة مستحيلة.

 جريدة )التغيير( السودانية 	 
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أنس الفيتوري 	 

بداية ليس هدف المقال معارضة االنتخابات 
للواقع بصلة،  يمتُّ  مثالي ال  تفكير  أو فرض 
لكن الهدف الرئيسي نقد المسارات التي ندفع 
إليها لخلق مساحة حوارية يمكن أن نطّور من 

خاللها رؤيتنا السياسية.
العملية  من  حيويا  جزءا  االنتخابات  تُشّكل 
الديمقراطي  االنتقال  ذلك  ومن  الديمقراطية، 
الديمقراطية،  وتوطيد  السالم  اتفاقات  وتنفيذ 

بحسب تعريف منظمة األمم المتحدة.

من  جزء  بأنها  االنتخابات  نعّرف  حين 
العملية الديمقراطية، فإن ذلك سيكبح االندفاع 
القوي نحوها باعتبارها حال سياسيا، فالتفكير 
ألسباب  يلتفت  ال  االنتخابات  في  الرومانسي 
المشكل السياسي العميق الذي برز بعد سقوط 

نظام القذافي.

جدوى  بشأن  سؤال  سيظهر  النظر،  بإمعان 
محطة  البعض  يعتبرها  التي  االنتخابات 
أن  يجب  فيما  يفكروا  أن  غير  من  تأسيسية 
الخالفية  القضايا  على  تفاهم  من  يسبقها 
االقتصادية واالجتماعية التي تحّرك الصراع 
الخارجية  األطراف  بعض  وتعمل  وتفّجره، 

على توظيفه وتغذية استدامته.

االنتخابات  عن  الحديث  في  اإلسهاب  إن 
في  لها،  الدولة  وإمكانات  المجتمع  وحشد 
ومع  للمغالبة،  تنزع  قوة عسكرية  وجود  ظّل 

وجود أقطاب سياسية رّسخت وجودها في كل 
مؤسسات الدولة، وتقاسمت مواقع النفوذ، غير 
االنتخابات  مخرجات  إن  حيث  جدوى،  ذي 
فاشلين،  خيارين  بين  أخرى  مرة  ستضعنا 
أحدهما ال يؤمن بالسياسة والثاني نخبة فاسدة 

تفتقد للمشروع السياسي.

صراعا  ليست  الليبية  السياسية  الحالة  إن 
بين قوى سياسية ذات توجهات مختلفة يمكن 
وانتخابات،  أحزاب  قانون  عملها  ينّظم  أن 
زال  ما  إذ  لذلك،  سابق  طور  في  نحن  بل 
الغنيمة  عقلية  تحكمه  وجوديا  بدائيا  الصراع 
االستحواذ  إلى  الساعي  فالعسكري  والقبيلة، 
على السلطة ال يؤمن بوجود السياسي بل يعدّ 

المجال السياسي تهديدا لوجوده ونفوذه.

المسلحة  الصراعات  أفرزت  المقابل  وفي 
وخبرة  تجربة  لديها  السالح،  تمتلك  مافيات 
والمواطن  القانون  إرادة  على  االحتيال  في 
ورّسخت وجودها في مؤسسات الدولة وحّولتها 
إلى إقطاعيات بعضها جهوية وأخرى عائلية.

وال تقف فوضى المشهد عند نزاع األطراف 
الداخلية، بل تمتدّ إلى عمل بعثة األمم المتحدة 
ألجل  تقدّمه  ما  فإّن  أيضا،  والمساندة  للدعم 
وأّما  نظريا،  إطارا  يعدّ  الديمقراطي  التحّول 
الواقع فينطوي على ممارسة سياسية، فلم نر 
على  الهجوم  حفتر  قّرر  حين  فعل  ردّة  منها 
بالمؤتمر  المسّمى  مشروعها  وأفشل  طرابلس 

الجامع.

معالجة  االنتخابات  في  البعثة  تجد  ربما 
ليبيا،  في  الدولي  التوازن  الختالل  ضرورية 
فقد ترتّب على الحرب األخيرة متغيرات نتيجة 
تدخل دولتي روسيا وتركيا، لذا تحرص البعثة 
الدولية على إجراء االنتخابات إلحداث توازن 

مع مصالح أمريكا والدول األوروبية.
إّن مجرد إجراء انتخابات ال يعني أننا نسير 
يرسي  شرعي  نظام  لبناء  صحيح  مسار  في 

مبادئ دولة القانون والمؤسسات.

تيار  بروز  في  إال  الواقع  إلصالح  سبيل  ال 
وممارسته  أفكاره  يؤسس  واعٍ  مجتمعي 
السياسية على فهم عميق للتركيبة االجتماعية 
وإشكالية  الخارجية  والمصالح  واالقتصادية 
الليبية  والثقافة  والجغرافيا  الليبية  الشخصية 

لبناء رؤية وطنية.
من  الشرعية  إضفاء  المحدقة  المخاطر  من 
في  عسكري  حكم  على  االنتخابات  خالل 
مختلفة  قوى  مراكز  والجنوب، وحكم  الشرق 
متنازعة في الغرب، فيتبّخر أي حلم بإصالح 

الواقع.

المجتمعي  والحوار  الجاد  التفكير  تأخر  كلما 
االقتصادية  الصراع  محركات  بشأن 
الخارجي،  التدخل  أبعاد  وفهم  واالجتماعية 
كثيرا  تختلف  ال  التي  الليبية  األزمة  أمد  طال 
تقديم  اجتماعيا  تستطع  لم  فاشلة  دول  عن 

نموذج للحكم بعد التخلص من الدكتاتورية.

)الوسط( الليبية 	 

ليبيـا :  انتخـابات دون شروطهـا.. ماذا سنجني؟

كاريكاتير خيري عن جريدة )الوسط( ليبيا
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أ.د. سـيـّار الجميل	 

العراق .. لماذا التحّرك في حقل ألغام؟

زعامة  أّي  يفتقد  نظام  ضمن  باٍق  العراق 
مدني  برنامج  أّي  وبال  نظيفة،  جديدة  وطنية 
تعدّ  اليوم  فاالنتخابات  الناس،  يشغل  متقدّم 
فاشل...  سياسي  لنظام  مألوفاً  عراقياً  مسلسالً 
يؤلّفه الحمقى، ويخرجه الساذجون، ويعبث به 

المزّورون. 

البهيم  الليل  في  يبحثون  الناخبون  زال  ما 
مظلمة  غرفة  في  سوداء  قّطة  عن  الطويل 
تحرسها جوقة متوحشة من محتكري السلطة 
وفاقدي الضمائر واألخالق. يوم أمس األحد، 
كان  األول،  تشرين  أكتوبر/  شهر  من   10
التشريعية  االنتخابات  مع  العراقيين  موعد 
العراقيون  انقسم  كالعادة  الخامسة.  المبكرة 
حول مشروعيتها، وهم في حيرة من أمرهم: 
االقتراع،  صناديق  باتجاه  مندفعون  ناخبون 
فمن  برّمتها،  للعملية  معارضون  ومشّككون 
يسعى إليها مؤمٌن بأنها ستنفعه أو يراها الحّل 
األّول واألخير في خروج العراق من أزماته 
وتدهوره، ومن يخالفها يجدها صورةً مستنسخةً 
من سلسلة انتخاباٍت سبقتها، مورست فيها كّل 

التزويرات والفضائح والخطايا. 

إذ  التصويت،  آلية  اختالف  من  الرغم  على 
أخطر،  التخّوفات  صارت  مناطقياً،  صاَر 
والتيارات  واألحزاب  الكتل  بوجود  فقط  ليس 
الوجوه  بعودة  تتوّعد  وهي  نفسها،  السياسية 
هذه  ألن  بل  السلطة،  إلى  المألوفة  البائسة 
حقوق  لتصادر  العشائر  ستدخلها  االنتخابات 

المدنيين، وتزيد من االرتباك والفوضى.

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس  تباهى 
خطابه،  في  العراقية،  الحكومة  بـ"إنجازات" 
ليس  "العراق  قائالً:  العام،  االقتراع  عشية 
غيره"  دون  لمكّون  يتبع  وال  ألحد  حديقةً 
السياسي  النظام  إذ  أبداً،  له  صحة  ال  وهذا 
يتبع المحاصصة الطائفية، والدولة تقوم على 
باستطاعة  يكن  ولم  واضح،  تمايزي  أساس 
وكل  الداء،  هذا  على  القضاء  أبداً  الحكومة 
قد عملوا  )المنتخبة( سابقاً  الحكومات  رؤساء 
واحد  لمكّون  االنحياز  أجله.  من  وتباهوا  به 
كل  في  ذلك  يدرك  والجميع  مفضوح،  أمر 
الميادين! ويقول الكاظمي: "حكومتي تتحّرك 
عملت  الجهات  بعض  وهناك  ألغام،  حقل  في 
على إفشال عمل الحكومة العراقية ألغراض 
سياسيّة أو انتخابية". طوال سنة وثالثة أشهر، 
لم  ولكنك  العراق،  عن  األول  المسؤول  كنت 
وال  الفساد  رؤوس  على  تقضي  أن  تستطع 
كنت  مليشياتهم..  على  وال  عناصرهم،  على 
إليهم  تُرجع  بأن  الضحايا  وأهالي  الناس  تعد 

شي  فعل  عن  عجزت  بل  تفعل،  ولم  حقوقهم 
إزاء حيتان الفساد، وكنت تخشاهم. وعليه، إن 
لم يكن باستطاعتك تنظيف العراق من األلغام، 
فما الذي فعلته إذن، وما الذي يمكن لآلخرين 

فعله؟
حّل مشكلة الكهرباء في العراق ال يأتي من 
أخرى،  لدول  الدولية  بالشبكة  ربطه  خالل 

وإخضاعه البتزاز اآلخرين

وورثتم  عديدة،  مصاعب  واجهتم  نعم، 
األجهزة أشالء، ومشكالت ال تعدّ وال تحصى، 
الفاسدين  من  منظومٍة  تركة  تأثير  واألخطر 
تفعل  لم  ولكنك  العصابات،  من  ومنظومة 
األحرار  العراقيون  طالبكم  وكم  إزاءها.  شيئاً 
واستئصال  المتحّكمة  القوى  مراكز  باجتثاث 
المرتبطة  عناصرها  بكّل  العميقة،  الدولة 
تحّرك  أن  تستطع  لم  ولكنك  اآلخرين،  بنفوذ 
الترشيح  من  تُمنَع  لم  هذه  أن  واألنكى  ساكناً، 
وأنها  خصوصاً  االنتخابات،  في  وثالثة  ثانية 
أجرمت بحّق العراق والعراقيين، وربما فازت 
اليوم وتسلّمت السلطة من بعدكم. فما قيمة هذا 
المنجز؟ سيعود العراق إلى مربع الخطر. إّن 
مجّرد  ليس  بخدمته  والتزامك  لوطنك  وفاءك 
كي  قراءته  أو  تسطيره  يمكن  عابر،  إنشاء 
يمّر بسهولة، إن لم يقترن بالفعل على أرض 
ال  العراق  في  الكهرباء  مشكلة  حّل  الواقع. 
لدول  الدولية  بالشبكة  ربطه  خالل  من  يأتي 
ال  كان  اآلخرين.  البتزاز  وإخضاعه  أخرى، 
بد من العمل سريعاً جداً على تصنيع الكهرباء 
على  المليارات  ضيّع  من  ومحاسبة  عراقياً، 
ذلك، أما المشاريع االقتصادية فأين هي؟ ومن 
ومئتي ألف عراقي  العجيب أن هناك "مليوناً 
هم أفراد أمن ونزالء سجون ونازحون ساهموا 

باالقتراع في االنتخابات"، والعراق يعيش كّل 
التشظيات.

ضيعة  ليس  "العراق  أن  إلى  ثانية  عودة 
أحد، وعلى رجل الدولة االلتزام بالعراق قبل 
التزامه بأي منهج حزبي أو مذهبي أو عرقي 
أو قومي، وأن يخضَع للقيم واألخالقيات التي 
ينبغي  ما  وهذا  أدائه،  وحسن  بنشاِطه  تتحّكم 
لقيادة  في سلوك كل من سيتصدّى  يتجّسد  أن 
كي  لالنتخابات،  الالحقة  المرحلة  في  العراق 
ال تتكّرر أخطاء الماضي". ال أدري إلى من 
توّجه مثل هذه النصائح؟ إلى رجل الدولة؟ وهل 
التزم بها "رجال الدولة"؟ وأين هم هؤالء؟ هل 
واإلعالميين  المستشارين  جوقات  إلى  توّجه 
يعملون  الذين  وكّل  الثقافة،  محتكري  وأبواق 
من وراء األستار؟ الحقيقة أن ال أحد قد التزم 
ترديده؟  معنى  فما  اإلطالق،  وجه  على  بذلك 
الدولة  في  أّي مسؤول  يكون  أن  من األخالق 
صريحاً، وأال يلقي الكالم على عواهنه، وأن 
وبين  الوطنيين  المعارضين  بين  التفريق  يتم 
المصفقين.  والمرتزقة  المتربّصين  الساسة 
وإذا كان "الصمت سالحاً"، فهو ال يصلح أن 
يمارسه رجل الدولة، إذ يفّسر ضعفاً. وعليه أن 
يعترف بضعفه، "وهو يمضي في حقل ألغام"، 

ال أن يكابر ليخدع الناس.
شعبه،  يخدم  أن  الحكومة  رئيس  واجب  من 
الناس  أمن  يضبط  وأن  عليه،  منه  منّة  وال 

واستقرارهم، ويأمر بجمع السالح المنفلت
من  تحقّق  الذي  ما  أشهر،  وثالثة  عام  وبعد 
لمنهج  "تأسيس  أين  اإلصالحية؟  اإلجراءات 
الورقة  عنه  عبّرت  شامل  اقتصادي  إصالح 
أساساً  الوطني  المنهج  "بناء  أين  البيضاء"؟ 
والعدالة  واالستقرار  األمن  أين  لالنطالق"؟ 

في العراق؟ متى بدأ "تنفيذ بعض بنود الورقة 
البيضاء على األرض"؟ كيف سينتقل العراق، 
مصاف  إلى  المقبلة  سنوات  الخمس  خالل 
المنطقة والعالم؟  المنتجة المزدهرة في  الدول 
أين "فرص العمل للماليين كي تُستثمر طاقات 
شعبنا في اإلنتاج والعمل والبناء"؟ وهل توقّف 
الدولة؟ وهل "أطلقت اآلالف من  الترّهل في 
والسياحية  والصناعية  الزراعية  المشاريع 
والسكنية، ومشاريع الطرق والجسور وسكك 
الحديد، والموانئ والتجارة، لتستوعب البطالة 
الكبيرة"؟ من فمك أدينك، والعراقيون يسألون 
للمواطنين"؟  سكنية  قطعة  ألف   650" عن 
عن  كبرى،  استثمارية  خطط  "إطالق  وعن 
ريادية  صناعية  ومشروعات  استثمارية  مدن 
ألف  بناء  مشروع  وإطالق  عالمية،  بمعايير 
مدرسة... إلخ". أين هذه كلها؟ قال: ستجدونها 
خالل األشهر المقبلة! الكالم المعسول بالوعود 
األوصاف  بشتّى  صاحبه  ويُتّهم  أبداً،  ينفع  ال 
صريحاً  يكون  من  عكس  على  الالئقة،  غير 
ويعترف بأخطائه، ذلك أن االعتراف بالخطأ 
فضيلة. وسواء قبلت أم لم تقبل، فإن ثقة الناس 
األمنية،  بالمؤسسة  واختلّت  تزعزعت  قد 
البطلة  التشرينية  االنتفاضة  في  سقط  عندما 
من  الجرحى  من  واآلالف  القتلى  من  مئات 
دون محاسبة القتلة! من واجب رئيس الحكومة 
أن يخدم شعبه، وال منّة منه عليه، وأن يضبط 
أمن الناس واستقرارهم، ويأمر بجمع السالح 
وأال  توافقات،  دون  من  ساعات،  في  المنفلت 
يصلح  فإنه ال  وإال  القوى،  مراكز  من  يخاف 

للحكم أبداً.

عراقي 	  جامعي  واستاذ  اكاديمي  
)مسيساغا( كندا 

الفنان عماد حجاج من )اختيار المحرر(
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ساعات من انقطاع "فيسبوك" وأخواتها أوقعت 
بمقدار  هشاشته  وكشفت  الظالم،  في  العالم 
إلى  وجشعها  الشركات  هذه  خداع  كشفت  ما 
والمعلومات  الكراهية  "خطاب  ونشرها  المال، 
المضللة"، كما قالت فرنسيس هوغن المسؤولة 
المستقيلة من "فيسبوك". ال بل إن العالم يواجه 
عن  النظر  بصرف  الديكتاتوريات"،  "أم  اليوم 
سلطوية.  ودول  ديمقراطية  دول  بين  انقسامه 
جورج  عنه  تحدث  ما  تتجاوز  معضلة  وهي 
عام  كتبها  التي   "1984" رواية  في  أورويل 
الجميع  يراقب  األكبر"  "األخ  حيث   ،1948
لعنة  إنها  المغلقة.  الغرف  في  حتى  شيء  وكل 
ونعمة في الوقت نفسه عبر إدمان السباق السريع 
إلى  األيديولوجيا  ضيق  من  يأخذنا  الذي  جداً، 
تعطي  جديدة  ديكتاتورية  التكنولوجيا.  اتساع 
جداً  حديثة  وسائل  التقليدية  الديكتاتوريات 
للمراقبة والقمع. وهي على نوعين، واحد يسميه 
تحذير  في  الجديد"  "اإلقطاع  كونكين  جويل 
تطلق  وآخر  الكونية".  الوسطى  "الطبقة  إلى 
عليه صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية اسم "نقابة 
الجريمة الرقمية المنظمة"، ويحاول الرئيس جو 

بايدن والكونغرس إيجاد "ضوابط" له.
"المدن  تمثله  كونكين،  بحسب  األول،  النوع 
المعولمة  والمدن  الخارقة،  والمدن  الذكية، 
وهي  الرقمية".  والمدن  باألسوار،  المحوطة 
تعمل  العضوي، بحيث  الحضري  النمو  تعاكس 

والتحكم  أنشطتنا  لترشيد  خوارزميات  بنظام 
"يلعب  لكي  ماذا؟  أجل  من  حياتنا".  بأسلوب 
المديرون وأهل التكنولوجيا دور اإلقطاع الجديد 
الذي يعمل على زيادة الثروة لدى اإلوليغارشية 
البريطاني  الناس". وفي رأي األكاديمي  وإفقار 
المحصنة  المعولمة  "المدينة  إن  ليون،  ديفيد 
جزء  هي  إلكترونياً  عليها  والمسيطر  باألسوار 
من مجتمع المراقبة، إذ يقع كل نشاط تحت أنظار 

الطبقة الحاكمة".

مثل  في  فالناس  المصير.  هذا  من  مهرب  وال 
زر  بكبسة  تتحرك  للخدمة،  آالت  المدن  هذه 
وتبقى تحت أنظار الرقيب الذي يوقفها متى أراد. 
وهذا كان مزيجاً من الخيال وبعض الواقع عند 
جورج أورويل في تشريحه ألنظمة كان يؤمن 

باألفكار التي قادت إليها من أيام ماركس وإنغلز، 
تشرشل  سماه  ما  في  قرب  عن  بتجاربها  ومر 
الحديدي"، واعتراضه على ممارسات  "الستار 
النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا. أما اآلن، 
فإن الواقع صار أغرب من الخيال. إذ يقال إن 
لدى السلطة الشيوعية في الصين تكنولوجيا تتيح 
بل  الشارع،  في  الناس  مراقبة  فقط  ليس  لها، 
أيضاً معرفة ما يفكرون فيه وهل هم مع النظام 

أو ضده.

والنوع الثاني تجسده الشركات الخمس الكبيرة، 
"غوغل"، و"آبل"، و "فيسبوك"، و"أمازون"، 
بأرقام  ثروات  جمعت  التي  و"ميكروسوفت"، 
شخص  أي  على  الصعب  من  وصار  فلكية، 
"الداتا"  تجمع  فهي  "خدماتها".  عن  التخلي 

للسلطات  أحياناً  وتبيعها  لمشتركيها  الشخصية 
لكل  الفضاء  تفتح  وهي  للشركات.  أو  الرسمية 
جانب  إلى  والمزورة،  الكاذبة  األخبار  أنواع 
ذكياً  هاتفاً  يحمل  مواطن  فكل  العادية.  األخبار 
يستطيع أن يكتب ما يريد. وكل حزب أنشأ جيشاً 
يسمى "الذباب اإللكتروني" الذي يشن الحمالت 
روسيا  فقط  ليس  دولة،  وأي  خصومه.  على 
والصين، صارت قادرة على التدخل في معارك 

االنتخابات األميركية عبر تزييف المعلومات.
ما كانت تسمى "ديكتاتورية الرأي العام" هي 
تروتسكي  كان  وما  الجهل".  "ديكتاتورية  اليوم 
بين  بالمقارنة  الحقيقة  "إدراك  أنه  يتصور 
اليومي أن نكون  األكاذيب" أصبح "من واجبنا 
حذرين من الحقائق"، كما قال الفيلسوف موريس 
الروسي  الشاعر  قال  وحين  بونتي.  ماريو 
ألكسندر بوب، "قليل من المعرفة شيء خطير"، 
كثير من  يكون  أن  إلى  أن نصل  يتخيل  لم  فإنه 
التزييف والجهل شيئاً أشد خطورة في العالقات 

بين الدول، كما في حياة اإلنسان في أي بلد.

مواجهة  في  ومعروفاً  واضحاً  كان  شيء  كل 
والقتل  والسجن  القمع  التقليدية،  الدكتاتورية 
وقطع الرزق والنفي. لكن سقوطها بقي ممكناً، 
السلمية  بالثورات  الواقع  في  سقط  ومعظمها 
وسيلة  فال  الجديدة،  الدكتاتورية  أما  العنفية.  أو 
للتخلص منها، ألنها صارت جزءاً من حاجات 
اإلنسان اليومية وإدمانه وشغفه. والعودة إلى ما 
التكنولوجيا ليست خياراً، وإن اختارت قلة  قبل 
العودة إلى الطبيعة خارج "المدن الذكية" وحتى 
المدن العادية. وأخطر ما في الدكتاتورية الجديدة 
والمراقبة  المنظمة  الفوضى  كأن  التصرف  هو 

هي الديمقراطية الشعبية.

)اندبندت 	  الرواد  جيل  من  لبناني  صحفي 
عربية(

رفيق خوري	 

أهـوال ديكتــاتورية جديدة في ثيــاب "ديمقـراطية شعبيـة"

الدكتاتورية الجديدة، ال وسيلة للتخلص منها، ألنها صارت جزءًا من حاجات اإلنسان اليومية وإدمانه وشغفه
العودة إلى ما قبل التكنولوجيا ليست خيارًا وإن اختارت قلة العودة إلى الطبيعة خارج "المدن الذكية"

يقــال إن لـدى السلطة الشيـوعية في الصيـن تكنولوجيــا تتيـح لـهـا،
ليس فقـط مـراقبة النــاس في الشــارع، بـل أيضـًا معرفـة مـا يفكـرون فيـه وهـل هـم مع النظــام أو ضده

صار من الصعب على أي شخص التخلي عن خدمات الشركات الخمس الكبيرة: 
غوغل، آبل، فيسبوك، أمازون، وميكروسوفت )أ ف ب(
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ياسمين عادل 	 

أكتوبر   14 في  »نتفليكس«  منصة  أطلقت 
من  سابقة  وفي   2021 األول(  )تشرين 
عليهم  أطلقت  فيلًما   32 من  مجموعةً  نوعها، 
تنفيذ  إما  كونها  فلسطينية«،  »قصص  اسم 
ُصنَّاع أفالم فلسطينيين أو تستعرض حكاياٍت 
فلسطينيةً إنسانيةً وملهمة، على أن تُعرض في 
كافة أنحاء العالم، وبمختلف اللغات وليس في 
أنه ستُضاف  إلى  العربي فقط، مشيرةً  الوطن 

إليها مجموعة أخرى في أقرب فرصة.
تميزت تلك األفالم بأنها حازت عند عرضها 
على استحسان النقاد والجمهور، بل إن بعضها 
ترشَّح لجوائز عالمية مهمة، أو جاء من إخراج 
سليمان  إيليا  مثل  مهمين  فلسطينين  مخرجين 

وآن ماري جاسر ومي عودة وباسيل خليل.
 20 )كأننا  فيلم  األفالم:  هذه  ضمن  من 
قصير  عربي  فيلم  أول  يُعَد  الذي  مستحياًل( 
يُعرض في مهرجان »كان« السينمائي؛ بل إنه 
التصفيات  قائمة  إلى  الوصول  في  كذلك  نجح 
النهائية لجوائر »األوسكار«. وفيلم )يد إلهية( 
في  التحكيم  لجنة  جائزة  على  حصل  الذي 
»سكرين«  وجائزة  السينمائي  كان  مهرجان 
لفيلم  األوروبية  السينما  مهرجان  في  العالمية 

غير أوروبي.
اختير  الذي  ليلة(   3000( فيلم  أيًضا  وهناك 
فيلم بلغة أجنبية  ليمثل األردن عن فئة أفضل 
التاسع  األوسكار  جوائز  توزيع  حفل  في 
والثمانين. بجانب الفيلم القصير )السالم عليِك 
و)السعفة  )لألوسكار(  ترشح  الذي  مريم(  يا 

الذهبية( في مهرجان )كان(.

احتفاء باإلبداع أم معاداة للسامية؟

»لهذا نصنع األفالم، ألننا نريد لقصصنا أن 
تكتب  عندما  اآلن  الناس،  يعرفنا  وأن  تسافر 
نتفليكس،  على  البحث  مربع  في  فلسطين 
المختلفة  العناوين  من  العديد  لك  سيظهر 
للمشاهدة. قبل ذلك عندما كنت أكتب فلسطين 
*أمين  إسرائيلية«.  عناوين  لي  تظهر  كانت 

نايفة مخرج فيلم )العبور(
أصدرته  الذي  البيان  في  جاء  لما  وفقًا 
المختارة  المجموعة  هذه  فإن  »نتفليكس« 
لصناعة  تكريم  بمثابة  جاءت  األفالم  من 
السينما العربية وقصصها وما بها من إبداع، 
المعاناة  تستعرض  ال  أعمال  وأنها  خاصةً 
الفلسطينية فقط في ظل االحتالل اإلسرائيلي، 

العموم  في  الفلسطينين  حياة  تستعرض  وإنما 
وأحالمهم،  والعاطفية  االجتماعية  وعالقاتهم 

وهو ما قوبل بردود أفعاٍل متناقضة.

فيلم  منتجة  عودة  مي  أعربت  جهٍة  فمن 
األفالم  بإتاحة  سعادتها  عن  »العبور« 
مثل  كبيرة  جماهيرية  لقاعدة  الفلسطينية 
مع  قصصهم  ومشاركة  »نتفليكس«  جمهور 
عن  فليفل  مهدي  المخرج  أعلن  فيما  العالم، 
حماسه كون أعماله ضمن المجموعة المنتقاة، 
بـ»االستثنائية«؛  وصفها  التي  الفرصة  وهي 
لجمهورك  يُتاح  أن  من  أفضل  هناك  ليس  إذ 
فرصة مشاهدة أفالمك في جلسة واحدة، على 

حد تعبيره.

المحتوى  اقتناء  الطيب، مديرة قسم  نهى  أما 
حت بأن القصص العظيمة تجد  بالمنصة، فصرَّ
طريقها إلى ما وراء موطنها األصلي خاصةً 
نوعية  ومع  مختلفة،  بلغاٍت  ُسردت  ما  إذا 
القصص المختارة فهي تأمل في أن تنجح تلك 
أمام  الجماهيرية  القاعدة  توسيع  في  األعمال 

القصص العربية المميزة.
التي  بالخطوة  العريض  االحتفاء  ظل  وفي 
مضاد  اتجاه  ظهر  »نتفليكس«،  عليها  أقدمت 
أعلنت  إذ  السامية؛  بمعاداة  المنصة  يتهم 
 Im( أردتم«  »إن  الصهيونية  المنظمة 
صهيونية  حركة  أكبر  تعد  والتي   )Tirtzu
من   12 أن  اكتشافها  إسرائيل،  في  شعبية 
إسرائيل  لمقاطعة  دعوا  األفالم  تلك  مخرجي 
الدعم  بإنهاء  ُمطالبين   2021 )أيار(  مايو  في 
الذي تقدمه القوى العالمية إلسرائيل وجيشها، 
بل إنهم وقَّعوا خطابًا مفتوًحا بعنوان »خطاب 
الحكومة  فيه  اتهموا  العنصري«  الفصل  ضد 
اإلسرائيلية بارتكاب مجازر في غزة وتشجيع 

القتل والترهيب والسلب العنيف.

»نتفليكس«  إلى  الموجهة  االنتقادات  لتتوالى 
والمتعصبين  للمتطرفين  بالترويج  واتهامها 
باإلسرائيلين  يضر  أن  شأنه  من  بشكٍل 
والفلسطينين على حٍدّ سواء، وذلك من خالل 
اإلرهاب،  د  وتمّجِ متحيزة  أفالًما  عرضها 
متعمدةً عدم اإلشارة آلالف الهجمات اإلرهابية 
التي اُرتكبت ضد المدنيين اإلسرائيليين، على 

حد بيان المنظمة الصهيونية.

ح  صرَّ كوليير  ديفيد  االستقصائي  الصحافي 
كونها  يُغتفر،  ال  »نتفليكس«  فعلته  ما  بأن 

عالمية  نافذة  أصبحت 
إلى  يسعون  دعاة  كتبها  التي  المواد  لنشر 

مقاطعة إسرائيل وإزالتها من الخريطة.
مزيد  عن  تبحث  »نتفليكس«  كانت  وسواء 
بالفعل  أنها  أو  المادي  والربح  االنتشار  من 
صبَّ  الحاالت  كل  ففي  واإلبداع،  الفن  تدعم 
ذلك في صالح الجمهور العربي والمتعاطفين 
مع القضية الفلسطينية أو من يرغبون بمعرفة 
المزيد عنها، فإذا كنتم من ضمن هؤالء، فإليكم 
الجدال  محل   – األعمال  هذه  بعض  عن  نبذة 
– التي ننصحكم بمشاهدتها، ومشاهدة القائمة 

بأكملها:

هي  الكوميديا  مريم(..  يا  عليِك  1-)السالم 
الحل

الفيلم  لكم  نرشح  القصيرة  األفالم  لعشاق 
الذي صدر  يا مريم«  األلماني »السالم عليك 
باسيل  وإخراج  تأليف  من  وجاء   2015 في 

الخليل المخرج الفلسطيني-البريطاني.
بين  يجمع  إطار  في  تدور  العمل  أحداث 
راهبات  خمس  فاألبطال  والدراما،  الكوميديا 
فلسطينيات يعيشن في ديٍر منعزل في الضفة 
الغربية؛ حيث نذرن أنفسهن للصمت. قبل أن 
يجدن حالهن في مأزق، حين تتعطل سيارة تضم 
عائلة من المستوطنين اإلسرائيلين بالقرب من 
يمتنع  الذي  السبت،  يوم  يحدث  ما  الدير.وهو 
فيه اليهود عن استخدام األجهزة التكنولوجية، 
الخروج  الراهبات  تستطيع  ال  نفسه  وبالوقت 
للبحث عن حل  عن صمتهن، مما يضطرهن 

خارج الصندوق، فهل سيتمكنون من ذلك؟

الفلسطينيات  األسيرات  ليلة(    3000(  -2
بعيون السينما

يمكنكم  التوثيقي  الطابع  ذات  الدراما  لمحبي 
لمؤلفته  ليلة(      3000   ( فيلم  مشاهدة 
يحكي قصة  والذي  المصري،  ومخرجته مي 
حقيقية، بطلتها معلمة فلسطينية تتورط وتُتهم 
ظلًما في قضية، لتجد نفسها فجأة محكوًما عليها 
بالسجن لمدة ثماني سنوات، عليها أن تقضيهم 
حيث  المشددة،  اإلسرائيلية  السجون  أحد  في 
والمجرمات  الفلسطينيات  األسيرات  تُسجن 

اإلسرائيليات.

مدير  ويستغل  حامل،  أنها  تكتشف  وهناك 
إلجهاض  عليها  ويضغط  الوضع،  السجن 

الجنين والتجسس على السجينات الفلسطينيات، 
األسرى  وإضراب  األوضاع  تدهور  ومع 
حياتها  يُغير  قراًرا  البطلة  تتخذ  الفلسطينين 

لألبد.

والمعاناة  الحب  يكون  حين  إلهية(..  )يد   -3
وجهين لعملة واحدة

فيلم  أيًضا،  بالمشاهدة  الجديرة  األفالم  من 
 Divine« باسم  يُعرف  كما  أو  إلهية«  »يد 
)فرنسي-  إنتاج  وهو   »Intervention
تأليف  مشترك،  ألماني(  مغربي-  فلسطيني- 

وإخراج وبطولة إيليا سليمان.

الرومانسية  بين  يجمع  درامي  الفيلم 
والكوميديا، ويحكي عن رجل فلسطيني يعيش 
والده  بجوار  يكون  أن  أجل  من  القدس  في 
المريض، وما لم يحسب حسابه أن يقع بحب 
امرأة فلسطينية تعيش في رام الله. األمر الذي 
الوقت  طوال  االثنين  بين  لالنتقال  يضطره 

إلبقاء عالقته قوية ووطيدة من الجهتين.

مواجهة  في  نفسه  يجد  الحظ  لسوء  لكن 
مستمرة مع نقطة التفتيش التي وضعها الجيش 
اإلسرائيلي بين المدينتين، مما ينتج عنه الكثير 
السوداء،  والكوميدية  الدرامية  المواقف  من 
الحب  بلحظات  مليئةً  تأتي  كآبتها  رغم  والتي 
الذي يحاول الحياة في ظل كل ما يحيطه من 

أسوار وفوهات األسلحة.

4- )الجنة اآلن(.. حين تصبح اإلنسانية اتهاًما

»السياسيون يرغبون في رؤية القضية أبيض 
بشكٍل  فيراها  الفن  أما  وشر،  خير  وأسود، 

إنساني«  *المخرج هاني أبو أسعد

 ،2005 إنتاج  درامي  فيلم  اآلن(  )الجنة 
أبو  هاني  المخرج  بكتابته  واشترك  أخرجه 
أسعد، وهو أول فيلم بتاريخ السينما الفلسطينية 
يُرشَّح لـ»األوسكار« وإن كان لم يفز بالجائزة، 
جلوب«  »جولدن  جائزة  باقتناص  نجح  لكنه 

باإلضافة لجوائز عالمية أخرى.

فلسطينيين  شابين  حول  تدور  الفيلم  أحداث 
ُجنِّدا  الوقت  ومع  الحياة،  ُسبل  بهما  ضاقت 
فدائية.  بعملية  القيام  وشك  على  وصارا 
بحياة  ساعة   48 آخر  العمل  ليستعرض 

)قصص فلسطينية(

ا على »نتفلكيس«  32 فيلًما فلسطينّيً
وإسرائيليون يهـاجمون المنصة
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عليه  يغلب  درامي  إطار  في  الصديقين 
الٌمخرج  اتهام  عليه  ترتَّب  ما  وهو  اإلنسانية؛ 
االحتالل  لصالح  الفلسطينية  القضية  بخيانة 
اتُِّهم  أخرى  جهٍة  ومن  جهة،  من  اإلسرائيلي 
دها  بصبغ العمليات الفدائية بطابع إنساني يَُمّجِ

ويمنحها ُمبررات ال داعي لها.

5- ) ملح هذا البحر(.. الحق يُنتزع وال يُطلب

عام  صدر  فلسطيني  دارمي-رومانسي  فيلم 
األمريكية،  الممثلة  ببطولته  قامت   ،2008
فلسطينية األصل سهير حماد وشاركها البطولة 
الفنان الفلسطيني صالح بكري، وكان أول فيلم 

طويل أخرجته آن ماري جاسر.

جائزة  بينها  من  جوائز  لعدة  الفيلم  ترشح 
واعتمدته  فيلم  أول  ألفضل  الذهبية  الكاميرا 

وزارة الثقافة الفلسطينية للمشاركة في مسابقة 
»األوسكار« عام 2008. ويحكي الفيلم قصة 
إلى  تعود  التي  األمريكية  الفلسطينية  ثريا 
جدها،  وفاة  بعد  ميراثها  على  للحصول  يافا، 
أي  أن  بحجة  األموال  منحها  البنك  ورفض 
ال  النكبة  قبل  البنك  في  مودعة  كانت  أموال 
ممارسات  الفيلم  ر  ويصّوِ استردادها،  يمكن 
االحتالل وحواجزه وامتهانه للكرامة اإلنسانية 

الشعب  حالة  ويوضح  الغربية،  الضفة  في 
الفلسطيني الخالية من األحالم فيها؛ بسبب ما 
داخل  العنصرية  االحتالل، وكذلك  يالقيه من 
حسب  الناس  م  يقّسِ الذي  اإلسرائيلي  المجتمع 
لو  حتى  وجوههم،  ومالمح  الدينية،  هوياتهم 

كانوا يحملون جوازات سفر أجنبية.

ساسة بوست 	 
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كــم خــدعــوك أيــتــهــا المــرأة!!!      الدكتور مصطفى محمود رحمه الله
هكذا أرادوا بالمرأة حينما صّمموا لها الفساتين 
والظهر  الصدر  على  الفتحات  لها  ووّسعوا 
وحينما حزقوا لها البنطلونات وضيقوا البلوزات 
قالوا  حينما  غرورها  من  المرأة  واستدرجوا   ..
لها .. ما أجمل صدرك .. ما أجمل كتفيك .. ما 
أروع ساقك .. ما أكثر جاذبيتك حينما يكون كل 
هذا عارياً .. ووقعت المرأة في الفخ .. وخلعت 
تنهشها  .. وعرضت جسمها سلعة  حيائها  ثوب 

العيون .
األطفال  وإرضاع   .. سجن  البيت  لها  وقالوا 

تخلف .. وطهي الطعام بدائية ..
وفي  المصنع  في  زوجك  جوار  إلى  مكانك 

األتوبيس و في الشارع .
وخرجت المرأة من البيت لتباشر ما تصلح له 
بأطفالها  ألقت  ..من أعمال و  له  و ما ال تصلح 
للشغالة .. وقالوا لها جسمك ملكك أنت حرة فيه 
بال حسيب وال رقيب وليس لك إال حياة واحدة 
عيشي   .. يعود  لن  أيامك  من  يمضي  يوم  وكل 
حياتك بالطول وبالعرض .. أنفقي شبابك قبل أن 
ينفد .. واستثمري أنوثتك قبل أن تشيخ وال تعود 

لها سوق !
وساهم الفن بدوره ليروج هذا المفهوم .. ساهمت 
والرقصة  واألغنية  واإلذاعة  والمسرح  السينما 
والقصيدة .. ودخلت الغواية إلى البيوت من كل 

باب وتسربت إلى العقول وتخللت الجلد وأشعلت 
الخيال بسعار الشهوات.. وأصبحت الُمثل العليا 
في المجتمع هى أمثال مارلين مونرو .. وكلوديا 

كردينالي ولولو بريجيدا ..
عندنا  المجد  صاحبات  البطالت  وأصبحت 
منيرة  و  كشر  بمية  و  القبطية  شفيقة  ..أمثال 

المهدية !
بيت  من  هربت  زوجة  هي  القدوة  وأصبحت 

الزوجية !
الشطارة والفهلوة فظنت  بنفسها  المرأة  وظنت 
اختارت  حينما  وجدتها  أمها  على  تقدمت  أنها 
استدرجت  أنها  .. والحقيقة  المسالك  لنفسها هذه 
اإليحاء  ضحية  وكانت   .. تدري  ال  حيث  من 
واإلستهواء وبريق األلفاظ وخداع الفن واإلعالم 
إال  تؤمن  ال  وثنية  مادية  حضارة  تصنعه  الذي 
الصنم   .. الحس  بلذائذ  إال  تعترف  وال  باللحظة 

المعبود لكل إنسان فيها هو نفسه وهواه .
والمحراب هو فاترينة البضائع اإلستهالكية .. 
والهدف الذي من أجله يلهث هو إشباع الحاجات 

العاجلة !
 .. ؟  للمرأة  اإلسالم  نظرة  كانت  كيف  ترى 
 .. البداوة  و  والتخلف  بالرجعية  المتهم  اإلسالم 

اإلسالم الذي قالوا عنه إنه أفيون الشعوب !
لم ينظر اإلسالم للمرأة على أنها دمية أو لعبة 

أو متاع ، بل نظر إليها على أنها أم ورأى فيها 
شريكة عمر ال شريكة ليلة .

وقال عنها القرآن الكريم إنها السكن و المودة و 
الرحمة وقرة العين .. واختار لها البيت والحجاب 

و الرجل الواحد تعظيًما لها وحفاًظا عليها ..
وكانت خديجة لمحمد عليه الصالة والسالم .. 
أكثر من مجرد شريكة لقمة أو شريكة فراش ، 

فقد شاركته الدعوة والرسالة .

الناصح  وكانت   .. النبوة  هموم  واحتضنت 
والصديق واألم الرءوم والسند المعين ..

واشتغلت المرأة بالتمريض ، وصاحب النساء 
أزواجهن في الغزوات .. وجلست المرأة للفقه .. 
وجلست لتلقي العلم .. و أنشدت الخنساء الشعر 
وكان   .. والسالم  الصالة  عليه  النبي  يدي  بين 

يستزيدها قائاًل .. هيه يا خناس ..
وبشرط  للضرورة  إال  التعدد  اإلسالم  يبح  ولم 

العدل ..
المرأة  تكون  ألن  إيثاًرا  إال  التعدد  أباح  وما 
زوجة ثانية بداًل من أن تكون عشيقة ! وهذا أكرم 
.. ثم عل القاعدة العامة في الزواج هي الزوجة 
يستطيعه  ال  أمر  النساء  بين  العدل  الواحدة ألن 

الرجال ..
يبني ويُعّمر  بأن  الرجل  إلى  وقد عهد اإلسالم 

ويفتح األمصار ويتاجر ، ولكنه عهد إلى المرأة 
.. بحضانة اإلنسان  بما هو أشرف من كل هذا 

و تربيته .

إن الرجل له أن يصنع أي شيء و لكن المرأة 
وهذا   .. الرجال  تصنع  سوف  التي  هي  وحدها 
غاية التكريم وغاية الثقة .. هل هذا هو التخلف 
؟! .. أم أن التخلف الحقيقي هو أن تسير المرأة 
متاع  وغايتها  رجل  إثارة  حلمها  عارية  نصف 
حولها  يقتتل  هلوك  إمرأة  األعلى  ومثلها  ليلة، 

السكارى !
إلى  استدرجوك  وكم   .. أختي  يا  خدعوك  كم 
من  وانتزعوك  عرشك  من  وخلعوك   .. حتفك 
خدرك .. وباعوِك في أسواق النخاسة رقيقاً تثمن 

بقدر ما فيها من لحم ..
وأنت نصف األمة .. ثم إنك تلدين لنا النصف 
اآلخر .. فأنت أُّمة بأسرها .. وال يستطيع الرجل 
األوان  آن  هل  تُرى   .. وحده  التطور  يقود  أن 
أن تعيدي النظر .. تُرى هل آن األوان لتعرفي 

قدرك وتعرفي دورك؟!
..

د مصطفى محمود
مقال : المرأة 

من كتاب : اإلسالم .. ما هو ؟



مع رفع القيود الوقائية.. باحثون من كلية "ميلمان" للصحة بجامعة كولومبيا

تحذير من تفشي اإلنفلونزا خالل السنوات المقبلة

توقعت دراسة حديثة، حدوث تفش 
شديد لإلنفلونزا، بمجرد رفع التدابير 
مختلف  في  المفروضة  االحترازية 
وباء  على  للسيطرة  العالم،  أنحاء 
اإلقبال  إلى  الناس  داعية  كورونا، 

على أخذ لقاحات اإلنفلونزا.

كلية  من  باحثون  واستخدم 
"ميلمان" للصحة بجامعة كولومبيا، 
بمجلة  نشرت  التي  الدراسة  في 
حاسوبية  نماذج  المعدية،  األمراض 
باإلنفلونزا  انخفاض اإلصابة  لتقدير 
للسيطرة  الوقائية  التدابير  تنفيذ  بعد 
بيانات  جانب  إلى  كورونا،  على 
من مراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية منها )CDC(، وذلك لتوقع 
انتقال اإلنفلونزا على مدى السنوات 

الخمس المقبلة.

اتباعها  تم  التي  التدابير  وأدت 

مثل  "كوفيد-19"،  من  للوقاية 
الجسدي  والتباعد  األقنعة  ارتداء 
وقيود السفر وإغالق المدارس، إلى 
انخفاض بنسبة 60 بالمئة في حاالت 
األسابيع  خالل  اإلنفلونزا  عدوى 
تلك  تطبيق  أعقبت  التي  العشرة 

اإلجراءات العام الماضي.

وأشارت الدراسة إلى أن انخفاض 
إجراءات  أثناء  لإلنفلونزا  التعرض 
إلى  بدوره  أدى  والوقاية،  العزل 

انخفاض المناعة لدى البشر.

ستوي،  جوناثان  الدكتور  وقال 
رئيس قسم علم الفيروسات في معهد 
لموقع  لندن،  في  كريك  فرانسيس 
 :)Medical News Today(
انخفاض  أن  إلى  "تشير دراسة هذه 
عدد اإلصابات )باإلنفلونزا( في عام 
مناعة  تضاؤل  إلى  سيؤدي   2020

في  سيساهم  بدوره  وهذا  السكان، 
باإلنفلونزا  اإلصابة  حاالت  زيادة 

لعدة سنوات ".
وتوقع الباحثون أنه مع تخفيف القيود 
الوقائية في الكثير من الدول، يمكن 
اإلنفلونزا  تفشي  إلى  ذلك  يؤدي  أن 
أن  إلى  الفتين  واسع،  نطاق  على 
لإلنفلونزا  المنخفضة  المستويات 
الصعب  من  تجعل  قد  الوباء،  أثناء 
التي  اإلنفلونزا  بنوع سالالت  التنبؤ 
يمكن أن تستخدم في صنع اللقاحات 
من  يقلل  أن  يمكن  وهذا  المستقبلية، 

فعالية لقاحات اإلنفلونزا.

أقر  تفاؤال،  أكثر  مالحظة  في 
المؤلفون بأن موسم اإلنفلونزا السيئة 
المتوقع "ليس حتميًا"، معتبرين أنه 
اإلقبال على اإلبالغ  الممكن أن  من 
خالل  قل  اإلنفلونزا،  حاالت  عن 
فترة تفشي كورونا، لذلك ربما يكون 

قد  األشخاص  من  أكبر  عددا  هناك 
تدركه  مما  أكثر  للفيروس  تعرضوا 

نماذجهم الحاسوبية.
وأوضحوا أيضا أنه بسبب انخفاض 
للفيروس  سيكون  اإلنفلونزا،  انتقال 
فرصة أقل للتحور وإنتاج متغيرات 

جديدة.

الطب  أستاذ  أعرب  جانبه،  من 
بجامعة  الطب  كلية  في  الوقائي 
األميركية،  تينيسي  في  فاندربيلت 
البروفيسور ويليام شافنر، عن عدم 
اقتناعه باقتراح عدم إبالغ الناس عن 

إصابتهم باإلنفلونزا.

أقل  شهد  الماضي  "العام  وقال: 
يمكن  باإلنفلونزا  لإلصابة  معدل 
القيود  بسبب  تذكره،  منا  ألي 
أعتقد  ال  كورونا.  نتيجة  المفروضة 
أنه كان هناك نقص في اإلبالغ عن 

اإلنفلونزا. لم نكتشف انخفاضا كبيرا 
اكتشاف  تم  ولكن  االختبارات،  في 
أن  أعتقد  لذا  اإلنفلونزا،  من  القليل 
كان  المنخفض  اإلنفلونزا  معدل 

حقيقيا ".

التنفسي  الجهاز  "التهابات  وتابع: 
في  الحياة  بدء  مع  زادت  األخرى 
إلى  يشير  مما  طبيعتها،  إلى  العودة 
من  التحذير  أخذ  إلى  بحاجة  أننا 
محمل  على  السيئ  اإلنفلونزا  موسم 
الجد. هذا الصيف، مع تخفيف القيود 
كان  المدراس،  إلى  األطفال  وعودة 
اإلصابة  حاالت  في  ارتفاع  هناك 
وهي  التنفسي،  المخلوي  بالفيروس 
أشهر  في  إال  عادة  تظهر  ال  عدوى 
نذيرا  هذا  يكون  أن  يمكن  الشتاء. 

ألشياء مقبلة".

المصدر : سكاي نيوز عربية 	 
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د. قيس أبوطه	 

الكيمو، كم هو عظيم .. ولكن..!
إنه العالج الكيميائي للسرطان…لنتعرف عليه

اعتقد ان معظم قراء المواضيع الصحية والطبية 
قد سمعوا بكلمة الكيمو وعرفوا عنها الكثير من 
المعلومات، وهي مختصر لـ: العالج الكيميائي 
للسرطان. وأعتقد ان المزيد من المعرفة عن هذا 
النوع من العالج أصبح مهماً.. أما السبب فهو أن 
مرض السرطان لم يعد المرض الذي ال يخطر 
على بالنا… بل أصبح كثير منا يسمع ويعلم ان 
هناك كثيرا من االقارب او االصدقاء قد داهمهم 

هذا الداء الخبيث على غفلة.

العالج  او  الكيمو  عن  نسمع  بدأنا  وهكذا 
الكيمياوي(،  المراجع:  بعض  )وفي  الكيميائي 
انواع  لجميع  األساس  حجر  هو  العالج  هذا  ان 

السرطان الكثيرة.

األدوية  من  مجموعة  هو  الكيميائي  العالج 
القوية التي يمكننا ان نقول انها ادوية سامة مما 
يمكنها ان تقتل الخاليا السرطانية أو على األقل 
أن تحد من نموها وتكاثرها وانتشارها. إذن هي 
حجر األساس لعالج السرطان… ولكنها عندما 
تدخل الجسم فإنها تصل مع الدم إلى كل عضو 

وكل خلية من خاليا الجسم. 

وهنا اود ان اوضح ان الخاليا السرطانية خاليا 
نشيطة جداً تنقسم وتتكاثر بسرعة أكثر من باقي 
خاليا الجسم، ولهذا السبب فانها تاخذ من الدواء 
الجسم  اكثر من خاليا  اكبر و  الكيميائي جرعة 
العادية. ولهذا السبب فان هذا العالج سوف يؤذي 
الى حد ما بعض الخاليا النشيطة في الجسم مثل 
الدم  وكريات  الهرمونات  تفرز  التي  الخاليا 
وغيرها  الشعر  وبصيالت  والبيضاء  الحمراء 

من الخاليا كل حسب نشاطها في الجسم.

من المهم ان نعلم ان لمرض السرطان انواعا 
العضو  اسم  تآخذ  التسمية  فإن  وعادة  عديدة، 
المصاب مثل سرطان الثدي او سرطان القولون 
اوالبروستاتا أو الدم وهكذا.. وكل نوع من هذه 
الكيميائية  العالجات  من  يناسبه  ما  له  األنواع 

المختلفة التي يقررها أخصائي السرطان.

العالج الكيميائي يعطى لمرضى السرطان في 
الحاالت التالية:

بدايته،  في  مبكراً  السرطان  يكتشف  عندما    .١
وكذلك لكي يقضي على الخاليا المختبئة،

لكي  السرطاني  الورم  الجراحة إلزالة  قبل    .٢
تجعل الورم اصغر واسهل للجراحة،

٣.   بعد الجراحة عندما تكون الجراحة الزالة 
الورم مستعجلة،

مثل  اخرى  بعالجات  التدخل  بعد  او  مع    .٤
العالج باالشعة، وغيرها من التدخالت الحديثة 

والمفيدة جداً في كثير من الحاالت.

الى  السرطانية  الخاليا  انتشار  حاالت  في    .٥
اجهزة اخرى في الجسم. 

كيف يعطى العالج الكيميائي:

فى معظم الحاالت يبدأ العالج عن طريق الوريد 
)Intravenous(، وهذا يكون داخل المستشفى، 
لتلقي  ساعات  عدة  إلى  المريض  يحتاج  وهنا 
العالج الكيميائي وريديا  وببطء وتحت إشراف 
مضاعفات  اية  لمراقبة  الممرضات  من  مكثف 
مفاجئة… وهي كثيرة، اهمها ان المريض يشعر 
بإرهاق كبير رغم أنه يجلس على كرسي مريح 
او مستلٍق في السرير، وقد يعاني من الحساسية 
الحرارة  درجة  ترتفع  او  الكيميائي،  للعالج 
والنبض او تنخفض نسبة األكسيجين في الدم… 
العمود  ان  ترى  فانك  ولذلك  الكثير.  وغيرها 
الذي يحمل الكيس الذي يحتوي العقار الكيميائي 
يحمل ايضا اكياسا اخرى موصولة بالوريد مثل 

تعطى  لكي  الحساسية  أدوية  او  الكورتيزون 
للمريض بسرعة إذا دعت الحاجة.

يحددها  لمدة  يومياً  عادة  تتكرر  الجلسات  هذه 
األخصائي وبعدها ينظم كيفية استمرار ومتابعة 

العالج. 

بجرعة  أقراص  العالج على شكل  يعطى  كما 
يحددها األخصائي، وعادة تؤخذ على جرعتين 

صباحاً و مساًء بعد الطعام.

وهناك ايضاً عالج كيميائي على شكل مراهم 
لبعض الحاالت النادرة.

مضاعفات العالج الكيميائي

قلنا إن العالج الكيميائي اساسي  وال بد منه… 
ولكن مضاعفاته ايضاً ال مفر منها.

يمكن  الكيميائي  العالج  ان  ببساطة  شرحت 
أعضاء وخاليا  سائر  الى  ويصل  بالسم  تشبيهه 
على  يؤثر  بذلك  وهو  الدم.  طريق  عن  الجسم 
النشيطة  واألعضاء  الخاليا  ولكن  الخاليا،  كل 
السرطانية  الخاليا  تتكاثر بسرعة وخاصة  التي 
األعضاء  من  أكثر  السم  من  نصيبها  يكون 
نعرف  أن  يمكننا  وهكذا  نشاطا.  األقل  والخاليا 
المضاعفات.  معظم  تحدث  ولماذا  كيف  نفهم  و 
الشعر  بصيالت  خاليا  أن  المعروف  من  مثال 
عقاقير  من  كثيراً  فإن  ولذلك  نشيطة  دائما  هي 

والصلع.  الشعر  تساقط  تسبب  الكيميائي  العالج 
الحمراء  الدم  خاليا  أن  المعروف  من  أنه  كما 
والبيضاء تتجدد باستمرار ولذلك فإنه من أخطر 
وضعف  الدم  فقر  الكيميائي  العالج  مضاعفات 
المناعة ولذلك فإن زيارة طبيب األسنان قبل بدء 
العالج الكيميائي يكون ضرورياً حتى ال تحدث 
عالجها،  يصعب  واالسنان   اللثة  في  التهابات 
وكذلك فقر الدم وما ينتج عنه من أعراض كثيرة. 

ومن اهم المضاعفات ايضا:

 Hand and Foot والقدم)  اليد  متالزمة    .١
الى  تحتاج  المتالزمة  وهذه   ،)  Syndrome

وسوف  وأهميته.  لخطورته  خاص  موضوع 
ان  القادم  العدد  في  التفصيل  من  بشيء  اشرحه 

شاء الله

٢. اإلرهاق و التعب عند أقل مجهود

٣. الغثيان والتقيؤ،

٤. اإلسهال،

٥. فقدان الشهية… حتى إن الطعام يفقد طعمه 
ورائحته،

٦. التهابات وقروح في الفم واألغشية المخاطية،

٧. التهاب باطن جفون العينين،

٨. سهولة اإلصابة بكدمات والنزف تحت الجلد،

وغيرها كثير ولكن اقل شيوعاً..

حالة  يتابع  الذي  السرطانية  االورام  اخصائي 
يعاني  المريض  كان  إذا  دائماً  يسأل  المريض 
او  التوصيات  يعطيه  لكي  مضاعفات  أية  من 
من  تخفف  االقل  على  او  تشفي  التي  العالجات 

خطورة المضاعفات.

البدايات:

العالج  بدأ  وكيف  متى  القارئ  يتساءل  قد 
الكيميائي؟ 

مرضى  تساعد  مواد  عن  القليل  عرف  لقد 
السرطان في أوائل القرن العشرين، ولكن التطور 
الحقيقي يعود الى الحرب العالمية الثانية، في هذه 
بالغازات  يعرف  ما  الجيوش  استعملت  الحرب 
السامة. غاز الخردل )Mustard Gas (  وكان 

أول غاز استعمل في الحرب العالمية الثانية.  

وكان فحص الجنود الذين تعرضوا لهذا الغاز 
عامل  تخرب  مواد  اكتشاف  بداية  يموتوا  ولم 
الوراثة ال DNA في الخاليا السرطانية.. تبعها 
محاوالت وأبحاث  حثيثة الى ان اكتشف عقار 
قوي في محاربة األورام السرطانية وهو عقار 
ميثوتريكسيت Methotrexate.  والذي استمر 
على رأس عقاقير العالج الكيميائي عدة عقود.. 

جعبة  في  العقاقير  عشرات  هناك  اليوم  ولكن 
حالة  كل  يناسب  ما  منها  ليختاروا  االخصائيين 

وكل نوع من أنواع األمراض السرطانية…

يوم،  يتطور كل  السرطانية  ان علم األمراض 
والعلماء يلهثون في تجاربهم وأبحاثهم للوصول 
الى العقاقير التي تشفي من هذا المرض الخبيث، 

وهذا ليس مستحيالً. 

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

المطبخ الفلسطيني االردني
كل  في  واالردني  الفلسطيني  الشعبان  اختلط 
يفرقهما  كان  ما  ان  لدرجة  حياتهما  مراحل 
له  يعد  لم  االردن،  نهر  وهو  الشمال  في  جفرافيا 
اثر خصوصا بعد سنة 1948، فاضطرار  مئات 
الجدول  ذلك  عبور  الى  الفلسطينين  من  االالف 
حاملين  االقدام  على  االماكن  بعض  في  المائي 
وامتعتهم  وشيوخهم  اطفالهم  االكتاف  على  معهم 
واللجوء هربا من الهجمة الصهيونية البربرية الى 
اليهم. وال غرو، فإن اهم ما  الناس واحبهم  اقرب 
يتصف به االنسان العربي هو كرم الضيافة وإغاثة 
الملهوف، خصوصا اذا كان هذا االخير قريبه او 
نسيبه او شريكه في السراء والضراء. ولم تك هذه 
هي المرة االولى، ولكنها كانت االشد وطأة، فأصل 
بعض من اكرم العائالت االردنية ، اما من الخليل 

او نابلس اوغزه او صفد او الرملة. 
الفلسطينية  العائالت  من  بعض  اصل  فإن  كذلك 
من اربد او مادبا او عجلون او معان. اما جنوب 
المنطقة،  فالقرابة والنسب بين ما كان يسمى شرق 
االردن وفلسطين فهو اقرب واعمق واوضح بكثير 
التقسيم  ان  علمنا  إن  فال غرابة   الشمال.  في  منه 
ديموغرافيا  او  او حضاريا  لم يك  جغرافيا  قديما 
المقصود منه تحقيق هدف خبيث  بل سياسيا كان 
التقسيم  ان  كما  اال،  ليس  والصهاينة  لالوروبيين 
المنصرم  القرن  من  العشرينيات  حتى  السياسي 
كان عرضيا وليس طوليا. ومن هنا ال يمكن فصل 
هاتين المجموعتين البشريتين احداهما عن االخرى 

حتى في اعداد االكالت.
         

انواع المأكوالت  بالتفصيل: 

الحلوى	 

  واحد وتسعون صنفا.  سأذكر بعضها  ومن ثم 
التعليق العلمي

كعك  والجوز،  الزبيب  كعكة  الفانيليا،   كعكة 
البرتقال، كعكة  بالعجوة، كعكة الشيكوالته، كعكة 
كعكة  الجبن،  كعكة  الموز،  كعكة  الهند،   جوز 
الموز، الملبن،  الخشخاش المعقود بالسكر، البلح 
بالعجوة،  بسكويت  البرتقال،  بسكويت  المعقود، 
العصيدة،  حلقوم،  البندقية،  السمسميه،   البرازق، 
البقالوة،   البرمة،   النابلسية،   ،الكنافة  التمرية 

البغاجة، الهريسه، القطايف،  الزالبيه، الكالج

كل هذه االصناف لذيذة لكنها  مليئة بالزبد والسمن 
وغير صالحة صحيا. 

السيدات  من  مشكورة  محاوالت  هناك 
الزبدة  استبدال  على  واالردنيات  الفلسطينيات 
والسمن  بزيت الزيتون. اما اثر النشويات المتوفرة 
في هذه االصناف فال يمكن تداركه ومن ثم وجب 
والزبد  السمن  استبدلت  وإن  حتى  منها  االقالل 

بزيت الزيتون

الحساء	 

خمس وعشرون صنفا  ساذكر بعضا منها:
شوربة العدس، شوربة البندوه،  شوربة الخضار،  

شوربة الفريكة ، شوربة الدجاج
هذه اصناف جيدة  وال مانع صحيا من االشادة بها 

واستغاللها:

شوربة  والحليب،  بالقشطة  البيضاء  الشوربة 
الشيشبرك،  شوربة  البيضاء  شوربة  البطاطا، 

شوربة الكستناء.

ثم  ومن  السيئة   الدهنيات  دخلتها  اصناف  هذه   
ان  من  جيدة  اصناف  الى  تحويلها  اريد  ان  بد  ال 

تستبدل تلك الدهنيات السيئة

الشيكوالته	 

ثالثة عشر صنفا ساذكر بعضها:

شيكوالته  بالبندق،   شيكوالته  باللوز،  شيكوالته 
كرمل، الشيكوالته المحشية    

الكثير من زيت وزبد  هذه اصناف تحتوي على 
الكاكاو ذات الدهنيات السيئة باالضافة الى الكميات 

الكبيرة من السكر والحكم الطبي فيها معروف .

البوظه )االيس كريم(	 

اثنا عشر صنفا سأذكر بعضا منها:
  

بوظة بالفانيال، بوظة بالموز، بوظة بالقهوة       
       

من  أصال  مصنوعة  اصناف  وشاكلتها  هذه 
دهنيات سيئة للغاية ويجب تجنبها او االقالل منها 
الحتوائها ايضا على كميات كبيرة من السكر وهذا 

يعني كميات هائلة من السعرات الحرارية

السمك	 

اربعة عشر صنفا:
 

 السمك المحشي، السمك المقلي،  طاجن السمك، 
بالفرن  المشوي  السمك  بالفرن،   بالطحينة  سمك 
والسردين،  السمك  كفتة  بالصلصة   السمك 
طاجن  البرابيط،  السمك،  مسخن  الصيادية، 

السردين   
   

 هذه اصناف شهية وصحية ويجب االكثار منها :

اللحوم	 

ستون صنفا ساذكر بعضا منها للتعريف والتبويب 
والتعليق:

الكفتة  بالخل،  الكفتة  المشوي،  الكباب)الكفتة( 
بالصنوبر،    الكفتة   ، بالفرن  الكباب  المحشية،  
بالبندوره،   كفتة ورق العنب،  الكستليته،  الكفته 
القاورمه، الرستو المقليه، الرستو بالخل،  الرستو 
يخني  الفوارغ  روستو،  والليه  البقر  لحم  باللبن،  
،   الرستو المطينه، الشاورمه، الخروف قاورما،  

الدجاج  محشي،    الخروف  رولوبالثوم،   اللحمة 
المنسف،  محشي،  الضلع  محشية،   والطيور 
الخروف  فخذة   ، ستيك  المعالق،   مع  البطاطا 

روستو.

الضارة  المواد  من  الكثير  دخلها  اصناف  هذه 
الخروف  وإلية  ولحم  والزبد  السمن  مثل  صحيا 
الدهنيات  من  عالية  نسبة  على  تحتويان  اللتين 
السمن  نبدل  او  عنها  نبتعد  ان  اما  عليه  الثالثية. 
والزبد بزيت جيد مثل زيت الزيتون ولحم الخروف 

بلحم العجل .

  اللحمة بالخل والبصل،  أالرنب او الدجاج مطين 
الزرب، الفراخ مشوية المسخن، بفتيك بالليمونكبة 
البرغل محشيه    النخاع بالبطاطا بونوبونو،  الكبه 
باللبن، الكبيبه بالصينيه،  الكبيبه مشوية، المعالق 

والكالوي،  كبد على خبز محمص

لحم  استبدال  ويفضل  بها  باس  ال  اصناف  هذه 
الخروف بلحم العجل اينما وجد

البيض	 

تسعة عشر صنفا:

والشومر  بالنعناع  عجة  بالبقدونس،   عجة 
االخضر،  عجة بالبندوره،  عجة بالكريمه، عجة 
بالجبن، عجة بالحم ، عجة زهرة القرنبيط، عجة 
البيض  بالندوره،  عجة  الباذنجان،  أو  الكوسى 
مع  البيض  اللحمة،   مع  البيض  المسلوق،    

المارتاديال،

 البيض مع البسطرمه،  البيض والنقانق، الجبنة 
المقلية والبيض، البيض مع البندوره

هذه اصناف كما هو واضح تحتوي على الكثير 
من البيض. زدعلى ذلك ان االختصاصيين مؤلفي 
البيض  بقلي  بها ينصحون  التي استنرت  المراجع 
بالسمن مما يزيد الطين بله ويجعل هذه االصناف  

بعيدة كل البعد عن ان تكون صحية. 

االصناف  هذه  ويالت  تخفيف  اجل  ومن  لذا 
وزيادة  البيض  من  االقالل  من  بد  ال  وشاكلتها، 
الخضار في العجة واستعمال احد الزيزت الجيدة 

للقلي

الخضار	 

سبعون صنفا:

البطاطا مع البازيالء او الفاصوليا الخضراء، شيخ 
المحشي، المخشي  الباذنجان العجمي، الباذنجان، 
عجة  المقلوبة، االرضي شوكي المحشيه، طاجين 

االرضي شوكي.

اعدادها  في  بكثرة  السمن  يستعمل  اصناف  هذه 

واالستمتاع  لالستفادة  لذا      افسدها صحيا.  مما 
بها ال بد  من استبدال السمن باحد الزيوت النباتية 

الجيدة :

الباذنجان المقلي،  الفلفل الحلو محشي،  البندوره 
محشية، الجزر محشي،  الكوسى محشية،  محشي 
الزهرة  العنب،  ورق  محشي  الملفوف،  ورق 
الفول  باميه،  يخني  سوتيه،  الباذنجان  بالطحينة، 
يخني  بالجبن،  الباذنجان  الفول،    مقلوبة  باللبن، 
امام لحمة على ورق  بالكفته،  العكوب  العكوب،  
باللبن،  زهره  محشو،  اللسان  ورق  العنب،  
يخني  كوسا،  محشي    ، البصاره  الملوخية،  
السبانخ،  يخني السلق، يخني البراصيا،  لبن امه 

بالكرى

هذه اصناف جيدة ال باس من اعتمادها واالكثار  
منها

المعجنات	 

ثالثون صنفا

الحمص،   بمرق  مكرونه  بالبندوره،   مكرونه 
مكرونه  بالقشدة،  مكرونه  بالحليب،   مكرونه 
بالحمص  البرغل  بالباشامل،  مكرونه  بالبيض، 
باللحم،  باي  السنبوسك،  السبانخ،   فطاير  دفين، 
قالب السبانخ، الفطير بالسبانخ ،الفطيره بالخبيزه،  
المغربيه  المجدرة،   بالعجين  اللحم  الكسكسون 
بالدجاج والبصل،  الشيشبرك،  اللبنيه هذه اصناف 
غير صحية فباالضافة لوجود المكرونه  )نشويات 
الخروف  لحم  هناك  عال(  تحلية  معامل  ذات 

والسمن. 

ان اريد  استهالك بعضها فال يجب االكثار منها 
جيدة  نباتية  بزيوت  الضارة  الدهنيات  استبدال  أو 

ولحم الخروف بالعجل

المشهيات	 

خمسة عشر صنفا:

التبوله،  المدمس،  الفول  بالطحينه،   الحمص 
الفتوش، الفالفل، الصرصة

الحار،  والفلفل  بالبقدونس  المحشو  الطحال   
اقراص  الجرجير،   الصرصه    الباباغنوج، 
والجبن،   الزعتر  اقراص  االخضر،   الزعتر 

السمبوسك باللحم،
هذه اصناف جيدة صحيا فباالضافة لكونها  مكونة 
من مواد جيدة صحيا  فانها تحتل مساحة من الجوع 
انه  اال  الطعام.  من  ما ضر  استهالك  نسبة  وتقلل 
استعمال  من  االكثار  عدم  استهالكها  عند  ينصح 

الخبز

زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره	 
زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة- لندن	 
زميل كلية اختصاصيي القلب االمريكية	 
مستشار جراحة القلب التداخلية	 
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أكاديميون بجامعة كوينزالند في أستراليا
جـائحة كورونــا رفعت مستوى 
القـلق لـدى النســـاء والشبــاب

  

النسيت  بدورية  نشرت  دراسة  خلصت 
أدت  كوفيد-19  جائحة  أن  إلى  مؤخرا  
واضطرابات  القلق  حاالت  في  زيادة  إلى 
اكتئابية كبيرة في أنحاء العالم، خاصة لدى 

النساء والشباب.

الشباب عانوا في ظل  إن  الباحثون  وقال 
أماكن  إغالق  نتيجة  أصدقائهم  عن  بعدهم 
أنفسهن  النساء  من  العديد  ووجد  الدراسة، 
يتحملن العبء األكبر من األعمال المنزلية 

ويواجهن مخاطر عنف أسري أكثر.

أكاديميون  قادها  التي   ، الدراسة  وسجلت 
بجامعة كوينزالند في أستراليا، 76 مليون 
المرتبطة  االضطرابات  من  إضافية  حالة 
االضطراب  من  حالة  مليون  و53  بالقلق 
في  كوفيد-19  انتشار  مع  الكبير  االكتئابي 

.2020

إعداد  في  المشاركة  فيراري  أليز  وقالت 
النساء  عدة،  وألسباب  "لألسف،  الدراسة 
بالتبعات  للتأثر  عرضة  األكثر  دائما  كن 

االجتماعية واالقتصادية للجائحة.

"المسؤوليات اإلضافية للرعاية والمنزلية 
وألن  النساء،  عاتق  على  تقع  ألن  تميل 
النساء أكثر عرضة ألن يكن ضحايا للعنف 
من  مختلفة  مراحل  في  زاد  الذي  األسري 

الجائحة".

المدارس وغير ذلك  أن إغالق  وأضافت 
من القيود حد من "قدرة الشباب على التعلم 

والتفاعل مع أقرانهم".

شمل البحث 48 دراسة أجريت سابقا من 
تجميع  على  وعمل  العالم،  أنحاء  مختلف 
مدى  لتحديد  إحصائي  تحليل  في  نتائجها 
انتشار اضطرابات الصحة العقلية في 204 

من الدول والمناطق في 2020.

أ ف ب	 

دراسة أعدها خبراء من كلية الطب في “Brighton and Sussex” ببريطانيا

مدخنو الشيشة أكثر عرضة  لالصابة بالنوع الثاني من داء السكري
)األرغيلة(  أو  الشيشة  أن  طبياً  المعروف  من 
لها  لبنان،  ومنها  الدول  بعض  في  تسمى  كما 
المدى،  وقصيرة  المدى  طويلة  كثيرة  أضرار 
وانفعاالت يصدرها جسدك تلقائيا عند تدخينها، 
منها  واحدة  جلسة  أن  من  األطباء  يحذر  حيث 
يجعل  مما  السجائر،  من  عديدة  مرات  تعادل 

خطورتها مضاعفة على الصحة.
الجهاز  على  تقتصر  ال  الشيشة  أضرار  ولكن 
إلى  طبية  دراسات  أشارت  حيث  فقط،  التنفس 
جسم  في  السكر  مستويات  على  السلبي  أثرها 

اإلنسان.

إلى مجموعة  السكري  المعروف أن داء  ومن 
استخدام  كيفية  على  تؤثر  التي  األمراض  من 
من  يعد  والذي  )الغلوكوز(،  الدم  لسكر  الجسم 
مهم  مصدر  ألنه  لصحتك؛  االساسية  العناصر 
العضالت  منها  تتكون  التي  للخاليا  للطاقة 
الطاقة  مصدر  يعتبر  غهز  وكذلك  واألنسجة، 

الرئيسي للمخ.

وبالعودة إلى التأثير السلبي لتدخين الشيشة، فقد 
أشارت دراسة أعدها خبراء من كلية الطب في 
“Brighton and Sussex” ببريطانيا أن من 
يدخنون الشيشة هم أكثر عرضة ليصابوا بالنوع 

الثاني من داء السكري، مقارنة بغير المدخنين.
الدراسة التي نشرتها صحف بريطانية، شملت 
عينة من 9840 مشاركاً يضمون 6742 شخصاً 
من غير المدخنين، إلى جانب 976 ممن دخنوا 

مدخني  من   864 عن  فضالً  سابق،  وقت  في 
السيجارة سابقاً و1067 من مدخني الشيشة سابقاً 

و41 من مدخني الشيشة والسجائر.
لقد ارتبطت السمنة، ومتالزمة التمثيل الغذائي، 
إيجابي  الدم بشكل  الدهون في  والسكري، وداء 
سلبي  بشكل  ترتبط  بينما  الشيشة،  تدخين  مع 

بتدخين السجائر.

أحد  وهو   ،Gordon Ferns البروفيسور 
واحدة  جلسة  أن  أكد  الدراسة،  في  المشاركين 
من تدخين الشيشة تعادل تدخين علبة كاملة من 
السجائر، كما أن حجم السموم التي تدخل الصحة 

قد تكون بعدد أكبر.

يجعل  الذي  السبب  إن  أيضاً  الخبراء  ويقول 
عن  ناجم  والسكري  بالسمنة  تتسبب  الشيشة 
هذا  ويؤدي  الجسم،  في  التهابياً  تفاعالً  إحداثهاً 
األنسجة  بعض  جعل  إلى  الجسم  في  التفاعل 
األنسولين  يؤديه هرمون  الذي  للمفعول  مقاومة 
ومن  الدم،  في  السكر  ضبط  عن  المسؤول 
المحتمل أيضاً أن تكون النرجيلة مرتبطة بعادات 

تؤدي إلى زيادة الوزن.

وبحسب ويكيبيديا فإن النَّاَرِجيَلةُ )وتسمى أيضاً 
األرجيلة أو الشيشة( هي أداة تدخين تعتمد على 
تمرير دخان التبغ المشتعل في الفحم بالماء قبل 

استنشاقه.
ن بها التبغ، وكانت قاعدتها  »النَّاَرِجيَلةُ أداة يدخَّ

في األصل من جوز الهند، ثم اتخذت من الزجاج 
ونحوه.«

أما كلمة شيشة فهي كلمة أعجمية تأتي بمعنى 
التسمية شائعة  أو قزازة. وأصبحت هذه  زجاج 
تمسى  كما  البالد.  من  وغيرها  مصر  في 
النارجيلة عند الهنود بالـ ُحقَّة وهي كلمة عربية 
أو  قاليون  بالـ  فيعرف  الفرس  عند  أما  األصل. 

الغليون.
وفي الحاضر عادة ما توضع قطعة بالستيكية 
صغيرة على فوهة خرطوم )بربيش( النارجيلة 
يضع عليها المدخن شفتيه، وتستبدل في كل مرة 

ألسباب صحية، وتسمى المبسم.

ونركيلة  ناركيلة  لها  ويقال  »النارجيلة 
لبنها  أفرغت من  الهند  كالنارجيل، وهي جوزة 
ولبها ثم اتخذت كآلة للتدخين بأن ثقب لها ثقبان 
أحدهما في رأسها تجهز له مدخنة يحمل فوقها 
تنباك أي تبغ فارسي وجمرة نار. والثقب اآلخر 
الدخان.  المتصاص  قصبة  فيه  تنقذ  جانبها  في 
ويجعل في الجوزة ماء ليمر به الدخان فيترطب 
قرقرة  للماء  وتسمع  المدخن.  فم  يبلغ  أن  قبل 
لتخلل الهواء في الجوزة عندما يمتص الشارب 

الدخان.«

»هذه صورة النارجيلة على طرازها األول ثم 
بأنبوبة  والقصبة  بزجاجة  الهند  جوزة  استبدلت 
ومعناها  ناربيشا  أو  ناربيجا  يدعونها  مرنة 

بالفارسية الحية الفارغة.«

كيوي

عندما تمارس الرياضة بانتظام أو 
تدفع نفسك إلى اإلرهاق، فقد تجد أن 
جسمك يتعرض لإلجهاد التأكسدي، 
إلى  تؤدي  أن  يمكن  عملية  وهي 
اإلصابة، والتعب المفرط، والشفاء 
البطيء. لحسن الحظ، يعرف العلم 

طريقة سهلة لتقليل تأثيره السلبي.
يحدث   ،Fit and Well لـ  وفقًا 
طبيعي  بشكل  التأكسدي  اإلجهاد 
عندما نمارس الرياضة ومع تقدمنا 
الجسم  يضر  ال  لكنه  العمر،  في 

دائًما.
لفترات  التعرض  فإن  ذلك،  ومع 

طويلة لإلجهاد التأكسدي يؤدي إلى 
تلف الخاليا وتطور أمراض القلب 
اإلشارة  وتجدر  الدموية.  واألوعية 
بانتظام  الرياضة  ممارسة  أن  إلى 
تقليل  في  تساعد  السليمة  والتغذية 

أثرها السلبي.

فائدة الكيوي

أظهرت أحدث دراسة من جامعة 
االستهالك  أن  اليابان  في  كاغاوا 
اليومي للكيوي يمكن أن يساعد في 

تقليل احتمالية اإلجهاد التأكسدي.
العلماء  قام  الدراسة،  أجل  من 
من   30 بيانات  بتحليل  اليابانيون 

تعرضوا  الذين  الذكور  العدائين 
من  التأكسدي  لإلجهاد  بانتظام 

التمارين الرياضية. 

بتناول  المشاركين  نصف  نصح 
لمدة  يوميًا  الكيوي  من  حبتين 
شهرين دون أي تغييرات أخرى في 
نظامهم الغذائي، والنصف اآلخر لم 

يأكل الكيوي على اإلطالق.

الذين  أولئك  أن  النتائج  وأظهرت 
مرتين  الكيوي  فاكهة  تناولوا 
السلبية  اآلثار  من  قللوا  اليوم  في 
الكثافة  عالية  الرياضية  للتمارين 

على أجسامهم.

لماذا كيوي؟

مستويات  على  الكيوي  يحتوي 
األكسدة  مضادات  من  عالية 
اإلجهاد  من  الجسم  تحمي  التي 
التأكسدي.كما أنه يحتوي على مادة 
البوليفينول. تساعد هذه المواد على 
التحكم في مستويات السكر في الدم 
بأمراض  اإلصابة  خطر  وتقليل 
فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  القلب. 
الكيوي  في  الموجود   ”C “فيتامين 
تجديد  عملية  على  مفيد  تأثير  له 

األنسجة.

المصدر :سبوتنيك	 

دراسة من جامعة كاغاوا في اليابان
تأثير سحري للكيوي على جسمك.. لهذا السبب يجب تناوله يوميا
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هل الكروموسوم Y في سبيله لالختفاء؟ 

 Chromosome disappearing debate    Y مناقشة مسألة اختفاء كروموسوم
أستأثر موضوع كروموسوم Y في اآلونة األخيرة باهتمام الكثيرين من المعنيين به. فطرحوه بعناوين مثيرة. وهذه بعض العناوين التي طالعتنا في 

عام 2020:

الرجـــال يمكـن أن ينقــرضــوا.
كــرومـوســوم Y يخـتـفي بـبــطء.

هل كـروموسوم Y في سبيلـه لالختفــــاء؟
رجال دون Y chromosome في المستقبل.

هـــل يمــوت كــــرومـوســوم Y؟
هل الرجال في سبيلهم لالنقراض؟

Men could go extinct. 
disappearing slowly.
Is the Y Chromosome Disappearing?
Men without Y chromosome.
Is the Y chromosome dying out?
Are men going extinct?

 Y ما الذي سيحصل للرجال إذا ما فقد كروموسوم
في المستقبل؟

هل سيكون هناك رجال؟
إلزموا مقاعدكم أيها السادة، الكروموسوم الذكري 
 Hold on to your seats, في سبيله لالختفاء Y
 gentlemen — the male chromosome

 .)Y chromosome( disappearing
اقترح َشتلز )Shettles, 1960, 1961( أن يكون 
 X رأس الحيوان المنوي الذي يحوي كروموسوم
وهذا   Y كروموسوم  يحوي  الذي  ذاك  من  أكبر 
وجماعته  حسين  يرى  بل  صحته،  تثبت  لم  ما 
حجم  في  أثراً  أوضح  السايتوبالزمية  الفروق  أن 
 Hossain et النطف من الكروموسومات الجنسية

.)al. )2001
 2013( وجماعته  كارفالو  دراسة  بينت 
باستخدام  أجريت  التي   )Carvalho et al.,
بين  مظهرية  فروق  وجود  عدم  متطورة  تقنيات 
وتلك   X كروموسوم  على  الحاوية  األبقار  نطف 

.Y الحاوية على
 Saidur( وجول-بانغ  رحمان  دراسة  اتفقت 
 Rahman and Myung-Geol Pang,

2020( مع دراسة كارفالو وجماعته.
اختالفات  وجود  إلى  األخيرة  الدراسة  خلصت 
كيميائية-حياتية بين النطف الحاوية على Y وتلك 

.X الحاوية على
وجواباً على كل هذه األسئلة، يقول المختصون إن 
الرجال سيكونون بخير بدون هذا الكروموسوم ألن 
الجين SRY الذي يحمله الكروموسوم Y ويتحكم 
بتكوين الغدد التناسلية الذكرية يمكن أن ينتقل إلى 
كروموسوم آخر وينقل معه مشاكله التي ال تنتهي.
أرى أن مراجعة بعض األساسيات التي مرت بنا 

ضرورية قبل المضي في الموضوع. 
من  العظمى  الغالبية  في  الصفات  وراثة  تنتقل 
الفايروسات  بعض  في  يتمثل  )االستثناء  األحياء 
التي يعمل فيهاRNA  كمادة وراثية( من جيل إلى 
منقوص  الرايبي  النووي  الحمض  بواسطة  آخر 
األوكسجين الذي يعرف اختصاراً DNA وأُْصُطِلَح 
عليه بالعربية ب دنا. ويتوزع هذا الحامض على 
23 زوجاً من التراكيب الخيطية المدعمة بالبروتين 
من  خلية  كل  في  توجد  الكروموسومات  تسمى 
تريليون  بسبعين  عددها  يقدر  التي  الجسم  خاليا 
 )70x1018 )70000000000000000000((
وتسمى  كغم.   70 يزن  بالغ  إنسان  في  خلية 
الواحدة  الخلية  في  (الكروموسومات  مجموعة 

 .genome جينوم
ستيفنز  نتي  قبل  من   Y كروموسوم  أُكتشف 
 Bryn مور  براين  كلية  من   Nettie Stevens
إدموند  واقترح   .1905 عام   Mawr College
 Edmund Beecher Wilson ولسن  بيجر 
الكروموسومات  تكون  أن  االكتشاف  وثق  الذي 
 X وأن كروموسوم  أزواج،  بشكل  دائماً  موجودة 

الذي سبق اكتشافه من قبل هرمان هنكنغ )1890 
الكروموسوم  هو زوج   )Hermann Henking
 X وكان هنكنغ قد اقترح أن يكون كروموسوم .Y
هو الذي يحدد الجنس، وهو ما أثبتت نتي ستيفنز 

خطأه.
مليون   58 اإلنسان من  في   Y يتألف كروموسوم 
بناء  )وحدات  النايتروجينية  القواعد  من  زوج 
DNA( وال يَُمثل هذا الرقم إال 2% من مجموع 
DNA في خلية الذكر. وتشكل هذه القواعد 200 
للبروتين. ويطلق على  تشفر  جين، منها 72 جيناً 
الكروموسوم  هذا  طريق  عن  الموروثة  الصفات 
holandric traits. وقد يفقد الرجل كروموسوم 
Y في عدد من الخاليا في ظاهرة تُعرف بالفقدان 
 Y mosaic loss of لكروموسوم  الفسيفسائي 
chromosome Y ويختصر LOY. ونسبة هذه 
الظاهرة بين الرجال المدخنين أعلى منها بين غير 

المدخنين بنسبة تصل الضعف.
المتماثلة  الجسمية  الكروموسومات  تتعابر 
االنقسام  خالل  األنثى(  )في   X وكروموسوما 
االختزالي في بداية عملية تكوين األمشاج الذكرية 
)الحيوانات المنوية أو النطف( واألمشاج األنثوية 
من  بعضاً  التعابر  خالل  وتتبادل  )البيوض( 
أجزائها، فيعمل هذا التبادل على زيادة المتغيرات 
كروموسوما  يتعابر  فال  الذكر،  في  أما  الوراثية. 
 %5 يتجاوز  X وY إال في جزء يسير منهما ال 
 .pseudoautosomal regions يسمى المنطقة
غير  المنطقة  عليها  فيطلق  الكروموسوم  بقية  أما 
 Non-combining region of Y المتعابرة 

.))NRY
Y متى ظهر الكروموسوم

 proto-Y بدائي Y تشير الدالئل إلى أن كروموسوم
chromosome ظهر مع ظهور الثدييات األولى 
كان  الكروموسوم  هذا  وأن  سنة  مليون   166 قبل 
مشابهاً لكروموسوم X ومساوياً له بالحجم2. وكان 
االعتقاد حتى وقت قريب أن الكروموسومين X و
Y قد تباعدا منذ حوالي 300 مليون سنة. غير أن 
جينوم  تناوال  و2010   2008 عامي  نٌشرا  بحثين 
أن  بينا  النايتروجينية  قواعده  وتسلسل  البط  منقار 

نظام تحديد الجنس XY لم يكن موجودًا منذ أكثر 
من 166 مليون سنة، عند تباعد أحاديات المسلك 
تعتمد  األخرى.  الثدييات  عن   Monotremata
أن  اكتشاف  على   XY النظام  عمر  تقدير  إعادة 
على  الموجودة  النايتروجينية  القواعد  تسلسالت 
 Marsupialia للكيسيات   X كروموسومات 
كذلك  موجودة   Eutheria الحقيقية  والثدييات 
على جسميات خلد الماء والطيور، في حين اعتمد 
التقدير األقدم على تقارير خاطئة بأن كروموسوم 

X لخلد الماء يحتوي على هذه التسلسالت.
تحمل  التي  )النطف(  المنوية  الحيوانات  نسب 

الكروموسومين الجنسيين:
الخلوي  االنقسام  عن  معلوماتنا  على  اعتماداً   .1
النسبة  ستكون  واالختزالي  االعتيادي  بنوعيه 
وجماعته  أوميهارا  دراسة  أكدته  ما  وهذا   1:1
Umehara et al., 2019 ودراسات عدة أخرى 

سبقتها.
 )Gellatly, 2009( جيالتلي  دراسة  تقترح   .2
أن األشخاص الذين لهم أشقاء ذكور أكثر يحتمل 
ما  يوجد  ال  دراسة  وهذه  أكثر،  ذكوراً  يخلفوا  أن 

يدعمها علمياً.
التي  المنوية  الحيوانات  أن  دراستان  بينت   .3
التي  نظيراتها  من  أعلى   X كروموسوم  تحمل 
 Y )Martin et al., 1983; تحمل كروموسوم
وما  يتفق  ال  ما  وهو   )Bibbins et al., 1988
هو معلوم عن االنقسام بنوعيه وعن بقية خطوات 

تكوين النطف.
أنواع  بعض  مثل  الثدييات  أنواع  بعض  فقدت   .4
القوارض كروموسوم Y، وقلة من الباحثين يرون 
أن اإلنسان سيمر بهذه الحالةً، أما أغلب الباحثين 
هذا  كان  وإن  الزوال  إلى  طريقه  في  أنه  فيََروَن 

سيستغرق مئات الماليين من السنين.
يعتقدون أن  5. عارض آخرون هذا االتجاه، فهم 
الرجل لن يفقد كروموسوم Y من خالياه ألنه َمرَّ 

.corrective mechanisms بآلياٍت تصحيحية

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

صحيفة “JAMA” المختصة
 في طب األذن واألنف والحنجرة
االنسداد المزمن في األنف يمكن 
ان يكون ناجمًا عن وقوع تغييرات
في نشـاط الدماغ لدى اإلنسان

االنسداد  يكون  أن  طبية،  دراسة  رجحت 
المزمن في األنف ناجماً عن وقوع تغييرات 
يأمل  فيما  اإلنسان،  لدى  الدماغ  نشاط  في 
باحثون أن يساعد هذا الكشف على معالجة 

االضطراب الصحي مستقبال.
صحيفة  في  منشورة  دراسة  وبحسب 
األذن  طب  في  المختصة   ”JAMA“
من  المئة  في   11 فإن  والحنجرة،  واألنف 
األميركيين يعانون هذا االنسداد المزمن في 

األنف.
التي  الدراسة  تساعد  أن  العلماء  ويأمل 
إيجاد  على  المتحدة،  الواليات  في  جرت 
تفسير ألسباب اإلصابة بانسداد األنف الذي 

ينغص حياة كثيرين حول العالم.
وصرحت آريا جفري، الباحثة في جامعة 
تم  التي  الدراسة  إن  واشنطن”،  “جورج 
بشأن  أشهر،  قبل  نتائجها  عن  اإلعالن 
وانسداد  الدماغ،  في  تغييرات  بين  العالقة 

األنف، هي األولى من نوعها”.

خالل  من  معروف  هو  ما  أن  وأضافت 
األشخاص  أن  هو  سابقة،  دراسات 
ال  األنف،  جيوب  في  بااللتهاب  المصابين 
سيالن  وجود  بسبب  الطبيب  إلى  يلجؤون 
أو ضغط فقط، وإنما ألن هذا االضطراب 

يؤثر على تفاعلهم مع العالم.
وأوردت أن من يعانون هذا االنسداد في 
منتجين،  يكونوا  أن  يستطيعون  ال  األنف 
ألن عملية التفكير لديهم تكون صعبة، كما 
هذا  فإن  “وعليه،  هنيء  بنوم  يتمتعون  ال 
االنسداد في األنف يؤثر على جودة الحياة 

بشكل عام”.
الوقت  “في  األميركية  الباحثة  وقالت 
الحالي، لدينا آلية تصور، بشأن ما نرصده 

على المستوى السريري”.
بيانات  دراسة  على  الباحثون  وعمل 
في  مزمنا  اضطرابا  يعانون  شخصا   22
ال  آخرين   22 جانب  إلى  األنفية،  الجيوب 

يعانون إطالقا من هذا االضطراب.
بالرنين  فحوص  أجريت  ذلك،  وعقب 
في  شاركوا  لمن  الوظيفي  المغناطيسي 
الدراسة من أجل مقارنة تدفق الدم ونشاط 

األعصاب في الدماغ.
الباحثون  الحظ  النتائج،  ظهور  وعند 
داخل  الوظيفي  االتصال  عملية  في  ضعفا 
يعتمد  التي  الجدارية”   – “الجبهية  الشبكة 
عليها الدماغ من أجل االنتباه وحل المشاكل.

37November 2021 )نوفمبر )تشرين الثاني Issue  236 العدد



ماساشوستس  )والية  كمبردج 
األميركية(: ماثيو سوالن

تُباع  التي  األدوية  لبعض  يمكن 
من دون وصفة طبية أن تؤثر على 

الذاكرة والوظيفة اإلدراكية.
في  التقدم  لحالة  إنها حقيقة مؤسفة 
العمر: الفترات العرضية من النسيان 
أو »ضبابية الوعي« حيث ال يمكنك 
مشكلة  مواجهة  أو  بوضوح  التفكير 
المعلومات.  فهم  أو  المهام  تعدد  في 
األمر  السن  كبار  يتجاهل  ربما 
الشيخوخة«،  »لحظات  من  بوصفه 
لوم »الزمن«  ولكن ال تسرعوا في 
تكون  قد  الدماغ.  في  الخلل  على 

أدويتكم هي المذنب الحقيقي.

يقول الدكتور مارك ألبرز، طبيب 
لصحة  ماكانس  بمركز  األعصاب 
الدماغ بمستشفى ماساتشوستس العام 
تكون  »قد  هارفارد:  لجامعة  التابع 
مشكالت الذاكرة من اآلثار الجانبية 
األدوية  من  للكثير  بالنسبة  الشائعة 
التي غالباً ما يتلقاها كبار السن ألول 
الرغم من  مرة في حياتهم«. وعلى 
أن هذه األدوية ال تؤثر على الجميع 
على  ينبغي  فإنه  متساٍو،  بشكل 
أو  جديدة،  أدوية  أي  فحص  الناس 
تأثير التغيرات في الجرعة وتكرار 
مشكالت  فجأة  واجهوا  إذا  التناول، 

في الذاكرة والتفكير«.

عوامل مؤثرة

وهنالك أسباب كثيرة تجعل األدوية 
تؤثر في الذاكرة أكثر مع التقدم في 

العمر.

 – الدموي  الحاجز  ضعف   *
 - الدموي  الحاجز  يسمح  الدماغي: 
 ،blood - brain barrier الدماغي
إلى  المغذيات واألكسجين  بنقل  للدم 
والمواد  السموم  يمنع  فيما  الدماغ 

هذا  ويضعف  األخرى.  المؤذية 
الجدار مع التقدم في العمر، ويمكن 
ثم  الدماغ،  إلى  التسرب  لألدوية 

التأثير على الوظائف اإلدراكية.

الكثير  يحتاج  المتعددة:  العقاقير   *
أدوية  إلى  سناً  األكبر  البالغين  من 
متعددة لمعالجة حالة واحدة أو أكثر، 
»تكثير  باسم  تُعرف  حالة  وهي 
ومن   .»polypharmacy األدوية 
المسنون  يحتاج  أن  أيضاً  الشائع 
بجرعات  األدوية  تناول  إلى 
من  تكراراً  أكثر  وبجرعات  أعلى 

األشخاص األصغر سناً.

إلى  المسنون  يميل  الحساسية:   *
العقاقير  الغذائي(  )التمثيل  استقالب 
بوتيرة أكثر بطئاً، مما يجعلهم أكثر 
عرضة  وأكثر  لألدوية  حساسية 

لآلثار الجانبية.

عقاقير مفضلة

تؤثر األدوية عادةً في الذاكرة عند 
الهرمونات  نقل  كيفية  في  تداخلها 
بين  لإلشارات  العصبية  والناقالت 

خاليا الدماغ.
كان  إذا  ما  المرء  يعرف  ما  غالباً 
في  مشكالت  له  يسبب  ما  عقار 
الذاكرة بعد تناوله بفترة وجيزة، وفقاً 
مشكالت  وبعض  ألبرز.  للدكتور 
الذاكرة مؤقتة أو تظهر وتختفي. أما 
وتبدأ  تكراراً،  فأكثر  اآلخر  البعض 

في التأثير على نوعية الحياة.
ذلك  »يعتمد  ألبرز:  الدكتور  يقول 
أدوية،  من  تتناولونه  ما  كمية  على 
الدواء،  جسمكم  يستقلب  وكيف 
ومدى حساسيتكم الفردية. كما يمكن 
أن تنشأ المشكالت بسبب التفاعالت 
غير المرغوب فيها لألدوية«. وفي 
حين أن الكثير من األدوية يمكن أن 
ومشكالت  الوعي  ضبابية  يسبب 

أخرى في الذاكرة، فإن عقاقير النوم 
واأللم هي السبب األكثر شيوعاً.

ما  غالباً  النوم:  مساعدات   *
التي  النوم  مساعدات  تحتوي 
طبية  وصفة  دون  من  تُباع 
الفينهيدرامين  »ثنائي  على 
وهو   ،»diphenhydramine
خصائص  له  للهستامين  مضاد 
مقاومة للكولين. و»العقاقير المضادة 
 anticholinergic للكولين 
drugs« معروفة جيداً بأنها تُضعف 

الوظيفة اإلدراكية لدى المسنين.
يصفها  التي  النوم  عقاقير  أما 
 zolpidem الطبيب، مثل الزولبيديم
أن  فيمكن   ،)Ambien )آمبيين 
الدماغ  من  أجزاء  في  النشاط  تقلل 
الحوادث  نقل  كيفية  في  المشاركة 
من الذاكرة قصيرة األمد إلى الذاكرة 
طويلة األمد، األمر الذي يؤثر على 

استرجاع الذكريات.

العقاقير  معظم  األلم:  أدوية   *
المستعملة لمعالجة األلم المزمن يمكن 
في  ومشكالت  االرتباك  تسبب  أن 
القائمة المسكنات  الذاكرة. وتتضمن 
 ،opioid analgesics األفيونية 
الحلقات  ثالثية  الكآبة  ومضادات 
 tricyclic antidepressants
 amitriptyline أميتريبتيلين  مثل: 
وإنديب   ،Elavil )إيالفيل 
ونورتريبتيلين   ،)Endep
)أفينتيل   nortriptyline
 ،)Pamelor وباميلور   ،Aventyl
 gabapentin وغابابنتين 

.)Neurontin نيورونتين(

هذه  أن  هو  هنا  السار  والنبأ 
مع  تختفي  ما  كثيراً  المشكالت 
قد  المثال،  سبيل  على  التعديالت. 
إلى  االنتقال  الطبيب  عليك  يقترح 
أو  الجرعة  وتغيير  آخر،  عقار 

العقار  استخدام  إيقاف  أو  التكرار، 
يقول  صحتك.  تحسنت  إذا  بالكامل 
يمكن  »أحياناً،  ألبرز:  الدكتور 
فيه  تتناول  الذي  الوقت  الختالف 
الدواء أن يشّكل فارقاً«. إذا تناولت 
األسلوب  يكون  فقد  متعددة،  أدوية 
هو التجربة والخطأ: سيحاول طبيبك 
تعديل دواء واحد في كل مرة، وإذا 
الدواء  إلى  سينتقل  حالتك،  تتغير  لم 

التالي ويكرر األمر.

ارصد مشكالت الذاكرة وتتبعها

بعينه  دواء  أن  تشك  كنت  إذا   *
يسبب لك مشكالت في الذاكرة، فال 
من  بدالً  وحدك.  تناوله  عن  تتوقف 
لمدة  األعراض  وتتبع  ارصد  ذلك، 
أسبوع أو أسبوعين ثم شارك النتائج 
لما  مع طبيبك. دّون مالحظتك وفقاً 

يلي:

- عندما تتناول الدواء عادةً.
- سواء كنت تتناوله مع الطعام أو 

من دونه.

التي  الذاكرة  مشكالت  أنواع  ما   -
تعاني منها وكم تدوم؟

- متى تظهر المشكالت عادةً، مثل 
أو  الدواء  تناول  بعد  فترة معينة  في 

عند محاولتك إتمام مهام معينة.

فكلما  اإلمكان.  قدر  ُمفصالً  كن 
كانت  أكثر،  بمعلومات  تقدمت 
تحديد  في  للطبيب  أفضل  الفرصة 
النمط المعين ليقرر ما إذا كان العقار 

هو المشكلة، وماهية هذه المشكلة.

)مراقبة 	  )هارفارد(:  رسالة 
صحة الرجل(،

ميديا( 	  )تريبيون  خدمات 
)الشرق االوسط( لندن 

عقاقير تؤثر على الذاكرة واإلدراك

هـل تعـاني من ضبـابية الـوعي؟ راجع خـزانة دوائـك
ما عالقة ساعات النوم 
بمــرض الزهــايمر؟

الحصول  محاولة  على  معتاداً  كنت  إذا 
الليلة  في  النوم  من  ساعات  ثماني  على 
ضبط  في  البدء  في  ترغب  فقد  الواحدة، 

المنبه قبل 30 دقيقة.

أّن سبع ساعات ونصف  أظهرت دراسة 
الدماغ  على  للحفاظ  المثالية”  “المدة  هي 

والحماية من مرض الزهايمر.

بيروت  “صوت  ترجمه  مقال  في  وجاء 
إنترناشونال”: أولئك الذين يحصلون على 
من  يعانون  النوم  من  الكثير  أو  جداً  القليل 

انخفاض إدراكي أكبر، وفقاً للبحث.

وقال أستاذ مشارك في علم األعصاب في 
مركز طب النوم بجامعة واشنطن الدكتور 
بريندان لوسي: “تشير دراستنا إلى وجود 
لمجموع  مثالية”،  أو “مدة  متوسط،  نطاق 
المعرفي  األداء  كان  حيث  النوم  وقت 

مستقراً بمرور الوقت.”

“ارتبطت أوقات النوم القصيرة والطويلة 
عدم  بسبب  ربما  األسوأ،  المعرفي  باألداء 

كفاية النوم أو سوء نوعية النوم.”

مجلة  في  نشرت  التي  الدراسة،  خالل 
Brain، كان 100 من كبار السن بمتوسط 
صغيرة  شاشة  مع  ينامون   ،75 عمر 
لقياس  الليالي  معظم  بجباههم  مربوطة 
نشاط الدماغ أثناء النوم لمدة أربع سنوات 

ونصف في المتوسط.

كما أخذ العلماء السائل النخاعي، الموجود 
والحبل  بالمخ  المحيطة  األنسجة  داخل 
بروتينات  مستويات  لقياس  الشوكي، 

الزهايمر.

انخفضت الدرجات المعرفية للمجموعات 
التي تنام لما يعادل أقل من خمس ساعات 
ونصف أو أكثر من سبع ساعات ونصف 

في الليلة.

فقدان  أّن  السابقة  األبحاث  وجدت  وقد 
الذاكرة واالرتباك والتباطؤ في تعلم أشياء 
جديدة كلها أعراض من مرض الزهايمر، 

مرتبطة بسوء النوم.

ترجمة "صوت بيروت إنترناشونال"	 
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أقدم مدينة على األرض.. تعيش هاجس "الضم"

اسم أريحا يعود في أصله إلى أريحا بن مالك بن أرنخشد بن سام بن نوح عليه السالم

علي سعادة   	 

التاريخية  الروايات  جميع  تقول 
أقدم  هي  أريحا  مدينة  إن  واألثرية 
ويعود  األرض  وجه  على  مدينة 
وهو  الحجري  العصر  إلى  تاريخها 
قبل  سنة  آالف   10 بنحو  يقدر  ما 
األردن،  غور  في  تقع  وهي  الميالد، 
على بعد 10 كيلومترات شمالي البحر 
الغربية، وعلى بعد  الميت في الضفة 
األردن،  نهر  غربي  كيلومترات   7
وعلى مسافة 37 كم من مدينة القدس، 
بين  الطبيعية  الحدود  المدينة  وتشكل 
ما  مساحتها  وتبلغ  وفلسطين.  األردن 
وهي  مربعا،  كيلومترا  الـ45  يقارب 
البوابة الرئيسية للفلسطينيين إلى العالم 

بأسره.

وهي أيضا أكثر المدن انخفاضا في 
العالم، حيث يبلغ مستواها 250 مترا 
تحت مستوى سطح البحر، وال تماثلها 

في ذلك أي مدينة أخرى في العالم. 
 يعود أصل تسميتها إلى اللغة السامية 
فقد ذكر البغدادي في معجم البلدان أن 
إلى أريحا  اسم أريحا يعود في أصله 
بن مالك بن أرنخشد بن سام بن نوح 
الكنعانيين  عند  ومعناها  السالم.  عليه 

القدامى، القمر، أما بحسب لغة سكان 
الشهر،  فتعني  العرب  جزيرة  شبه 
كتب  في  أريحا  مدينة  عرفت  كما 
ذُكرت  مدينة  أقدم  باعتبارها  التوراة 
باللغة  ومعناها  يريحو،  بتسمية  فيها 
وقديما  العطر.  أو  الرائحة  السريانية 
فلسطين"  "مشتى  اسم  عليها  أطلق 
من  والسياح  الفلسطينيون  يقصدها  إذ 

مختلف أنحاء العالم.

أظهرت االستكشافات األثرية وجود 
بالبناء  قامت  قديمة  23 حضارة  بقايا 
الهياكل  من  فالعديد  الموقع،  هذا  في 
بينها  ومن  اليوم،  إلى  ماثلة  القديمة 
وأقدم  العالم،  في  درج  نظام  أقدم 
في  للدفاع  دائري  برج  وأقدم  حائط، 
عام  آالف   7 إلى  يعود  حيث  العالم، 
وسط  في  موجود  وهو  الميالد،  قبل 
قامت  ساللة  آخر  وتعود  الموقع، 
باالستيطان في هذا الموقع إلى العصر 

البيزنطي واإلسالمي األول.
اإلسالم  صدر  في  أريحا  وكانت   
األردن،  في غور  مدينة زراعية  أهم 
والموز  النخيل  بمزارع  أحيطت  وقد 
والريحات  والنيل  السكر  وقصب 
ياقوت  وصفها  والبلسم.  والحنة 
فقال: "إنها ذات نخل وموز  الحموي 

وسكر كثير له فضل على سائر سكر 
الغور، وهي مدينة الجبّارين".

التسمية  وهو  السلطان،  تل  ويمثل 
أريحا،  منطقة  جبال  ألقدم  المعاصرة 
أول بقع لالستقرار والسكن في العالم، 
العشرين  حوالي  التل  ارتفاع  ويبلغ 
300 متر،  مترا، ويبلغ طوله حوالي 
وعرضه 160 مترا. ويقع تل السلطان 
وعلى  الميت،  البحر  من  الشمال  إلى 
مستوى سطح  من  مترا   240 ارتفاع 

البحر تقريبا.

أريحا  مدينة  أن  المعروف  من 
داخل  موجودة  كانت  البيزنطية 
وحول المدينة الحالية الحديثة، فقد تم 
والكنائس  األديرة  من  العديد  اكتشاف 
فيها، أهمها االكتشافات الخاصة بدير 
بلغ  حيث  األربعين"،  "جبل  قرنطل 
إلى  مترا   350 نحو  الجبل  ارتفاع 
يطل  والذي  أريحا  مدينة  من  الغرب 
الموقع  هذا  وفي  األردن،  وادي  على 
أمضى السيد المسيح عليه السالم 40 
إغراءات  ومتأمال  صائما  وليلة  يوما 
الشرقي  المنحدر  وعلى  له،  الشيطان 
وقد  الكهوف  من  العديد  توجد  للجبل 
األيام  في  والرهبان  النساك  سكنها 

األولى للمسيحية.
وهذا يفسر وجود العديد من األديرة 
المدينة، أما دير مار يوحنا، فيقع  في 
جماعة  بنته  وقد  األردن،  نهر  على 
على   1925 عام  في  الفرنسيسكان 
مقربة من ساحة المدينة، وفيه كنيسة 
الراعي الصالح، وعدة أيقونات جميلة 
مزخرفة  ونوافذ  مروحة  إلى  إضافة 
والطفل  العذراء  للسيدة  وتمثال 
وبعض  المسيح  للسيد  وتمثال  يسوع 
مكان  الكنيسة  وفي  الزيتية،  اللوحات 
لتعميد األطفال، وآخر لالعتراف أمام 
األديرة  من  وهناك مجموعة  الكاهن، 
األخرى مثل دير الروم، دير الحبش، 
دير المسكوب، المغطس، دير القبط، 
دير القلط، قصر حجلة أو دير حجلة.

يقع  أريحا،  مدينة  من  الشمال  وإلى 
"قصر  المسمى  المزخرف  القصر 
الخليفة  شيده  الذي  وهو  هشام"، 
األموي هشام بن عبد الملك أو الوليد 
للدولة  مقرا  كان  حيث  يزيد،  بن 

األموية.
تركيبات  اريحا  مدينة  شهدت 
متنوعة من السكان على مر العصور 
والسنوات ،ففي عام 1945 كان عدد 
السكان في المدينة حوالي 3000 نسمة 

المسلمين  مابين  العرب  من   %94
،وبعد  اليهود  من  و%6  والمسيحيين 
كبيرا  ارتفاعا  المدينة  شهدت  النكبة 
في عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها 
وتشكلت   1965 عام  نسمة   7500
االغلبية السكانية يومها من الالجئيين  
وغيرهم من البدو الذين لجاؤا اليها عام 
،وعاد  سكانها   مع  واندمجوا   1948
 1967 عام  في  لالنخفاض  سكانها 
بسبب  نسمة   5700 الى  حيث وصل 
اعمال التهجير التي قامت بها سلطات 
االحتالل بحق سكانها والالجئين فيها  
اثناء النكسة ، اال ان عدد سكانها عاد 
15 الف  بلغ  لالرتفاع من جديد حتى 
نسمة في عام 1987 و23 الف نسمة 

حسب تعداد 2014 .

حار  مداري  بمناخ  أريحا  تتمتع 
وقليل  ودافيء  الصيف  في  وجاف 
متوسط  ويبلغ  الشتاء،  في  االمطار 
درجة   23.5 فيها  الحرارة  درجة 
مئوية ، وتعرف هذه المدينة منذ القدم 
بخصوبة تربتها وغزارة مياهها ،لذلك 
وهي  المروية  الزراعات  فيها  تنتشر 
تعد سلة الخضار والفواكه الفلسطينية
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األجواء الجميلة في العالقات االجتماعية األصيلة في المخيم

العالقات  تفاصيل  في  مجدداً  وأستغرق 
في تفصيل به بعض  االجتماعية وأنحو جانباً 
باأللم  ممزوج  بجانب  يتعلق  فيما  العرف  من 
والمرارة واألمل الضروري الستمرار الحياة 

والتعايش مع مفرزاتها كيفما كانت.
 

وكأي مجتمعٍ، صغيراً كان أم كبيراً، تحدث 
بين الفينة واألخرى أحداث  وذكريات مؤلمةً 
تنغص صفو القلوب وأواصر الروابط وحقوق 
بعض  نتيجة  وذلك  والعشيرة  والعائلة  الجيرة 
اإلعتداء  أو  القتل  جريمة  وأهمها  المشاكل 
بسالح حاد على شخص حصلت  معه مشادة 

أو مشاحنة أوسوء تفاهم.

المشاكل  تفاصيل  في  الخوض  أود  ال  وهنا 
الكبيرة حيث إنني لست من أهل االختصاص 
الدم  وكفالء  والجاهات  العطوات  في  ألبحث 
أو كفالء الوفاء أو )الدفع: وهو الشخص الذي 
والدفء  المكفول(  عن  يلزم  ما  بدفع  يتكفل 
بحماية  يلتزم  الذي  الشخص  وهو:  )المنع 
الشخص الذي كفله ويمنع االعتداء عليه  أو أن 
وتنهتي  المشكلة  يتم عالج  يلحقه ضرر حتى 
إلى  القاتل  أهل  )ترحيل  والجلوات  العطوة(، 
منطقة أخرى ريثما يتم حل المشكلة وحقناً للدم 
القاتل  أهل  بقاء  يسببه  الذي  لالستفزاز  ومنعاً 
وفروعه( وما يحدث من ظلم يقع على عاتق 
األبرياء وال األخذ بالثأر الذي غالباً يطال أناساً 
من العائلة نفسها دون وجه حق غير أنهم من 

العائلة.
 

وصفحةً نتمنى أن يطويها النسيان وأن يكون 
بما  الجميلة  األشياء  لتأصيل  الذكريات  حديث 
فيها من عراقة وأصالة وفهم  للواقع والتسليم 
بقضاء الله وقدره، وفي الوقت نفسه بما يمنع 
وازرة  تزر  ال  وأن  االعتداء  في  التمادي  من 
لم  لفعل  ثمناً  األبرياء  يدفع  وأن  أخرى،  وزر 

يكن لهم يد به.
النوع  المخيم هي من  المشاكل في  كثير من 
وتعود  ناره  تخبو  ما  سرعان  والذي  العابر 
من  بسيط  بتدخل  سواء  مجاريها  إلى  المياه 
ينتج  أو األصدقاء وهذه ال  الجيران  أو  األهل 
عنها أية أضرار جسيمة، وغالباً تنتهي بتبويس 

اللحى، وما لنا بركة إال أنتم.
أما المشاكل التي كانت تستهويني وكنت أتمنى 

يومها لو أنني كنت كبيراً بعض الشيء ألشارك 
من  )الزعالنات  الحردانات  رد  هي  حلها  في 
األزواج(، وقد حضرت في أحد األيام صلحة 
رد حردانة على يد حسن أبو عرادة وأبو كمال 
نصار رحمهما الله رحمة واسعة، وقد أعجبني 
حديثه،  وسالسة  عرادة  أبو  منطق حسن  جداً 
ومعرفته األصيلة بالعرف والعادات والتقاليد، 
نظره،  وبعد  وهدوءه  أبوكمال  حكمة  وكذلك 
فكان أن اجتمعت خبرتاهما وحنكتاهما وانتهت 

المشكلة على خير.

ال  المثال  سبيل  على  أذكرهما  هنا  وانا 
أخرى  هناك شخصيات  كانت  الحصر، حيث 
يشار لها بالبنان وال يشق لها غبار وأصحاب 
أيادَي بيضاء في اإلصالح وردم الفجوات بين 

الناس وإعادة المياة إلى مجاريها.....
أشتغل  أن  هاجس  عندي  صار  يومها  ومن 

خطابة ورد حردانات...
ولم  إحداها  نجحت  محاوالت  لي  كان  وقد 
لكندا  الهجرة  تمت  ذلك  وبعد  األخرى،  تنجح 
لها  ليس  والخبرات  المواهب  هذه  أن  حيث 

مجال هنا.
ومن المشاكل التي لم تكن تخلو منها أية حارة 
تخصص  غالباً  وهي  الحنفيات  مشاكل  هي 
كنا  فقد  المساخيط  نحن  وأما  والبنات.  النساء 
نكتفي بالمشاهدة كوننا لم يجر علينا القلم، وكنا 
والصفائح  الجرادل  تطاير  على  عيان  شهود 
بعض  ولألسف  والعض،  الشعر  وتمزيع 
األحيان كانت طوشة الحنفية تتطور ويشارك 
منشأها صغير  أن  مع  العائلتين  من  أفراد  بها 
وبسيط، ولكن وكما قالت العرب سابقاً "معظم 

النار من مستصغر الشرر".
المنحى  هذا  نحا  الذكريات  حديث  أن  وبما 
بما  المخيم  في  حياتنا  لتفاصيل  يؤرخ  والذي 

الحنفيات  مشاكل  وألن  فيها،  كان 
يحضرني  نصيب،  األخرى  لها هي 

هنا موقف مختلط بين البراءة والشقاوة، 
فقد كان األوالد يحاولون عمل مقالب بالجميع، 
ولم يكونوا يفرقون بين رجل وإمرأة أو صغير 
وكبير. وكانت الشوارع ترابية فكان أن عمل 
أو  رجل  فخ  نسمية  ما  الحارة  أوالد  بعض 
باألرض  ومثبت  سلك  من  مصنوع  مصيدة 
إليقاع  الحنفية  طريق  على  بمسمارونصبه 
أوذاهبات  راجعات  وهن  النساء  أو  البنات 
أن  فكان  )عرقلتهن(،  الماء  لملء  للحنفية 
رأسها  فوق  تحمل  وهي  النساء  إحدى  مرت 
سطل الماء وكانت حامال وعلقت رجلها بالفخ 
ووقعت على األرض في منظرغايةً في األلم، 
يدرك  يكن  لم  كارثة  لحدثت  الله  لطف  ولوال 

أبعادها أوالد الحارة....

وقيدت  العملية  تبني  على  أحد  يجرؤ  ولم 
ضد مجهول وكانت هذه الحادثة نهاية مقالب 

الشقاوة فيما يخص عمل كهذا...
الحنفية كانت مصدراً  الجدير ذكره أن  ومن 
لتجميع األخبار وإعادة بثها وترويجها، وبلمح 
والضراير  الحردانات  أخبار  تصل  البصر 
في  جديدة  خطبة  مشروع  وأي  والسلفات 
التفاصيل  وكل  والوالدات  والحوامل  الحارة، 
قائمة  النميمة  مشاريع  إلبقاء  الضرورية 
النهاية  تنتهي  النهاية  وفي  وساق...  قدم  على 
المعهودة بتفة في العب ) تتفل في عبها وهو 
وما  ونميمة(  كل حش  بعد  النساء  تتبعه  تقليد 

بحط في ذمتي، ونحن مالنا ومال الناس!

الوكالة(  )عيادة  والصحية  الحنفية  كانت 
نشر  في  تأثيراً  األكثر  األماكن  هي  والمؤن 
األخبار، ولكن، الحق يقال، كانت الحنفية هي 

المصدر 
والمهم  األول 

واألكثر ثقة في نشر األخبار!
 

الرواح  بعد  والقيني  المدرسة  مشاكل  أما 
)الترويحة( فغالباً كانت من النوع شبه اليومي 
وصل  إذا  ينتهي  ما  سرعان  الذي  البسيط 
للقوات  المدرسين كي يعمل فصال  خبر ألحد 
التدخل  بقوات  اإلستعانة  يتم  وال  المتحاربة 
مشاكل  وأما  إضافية،  قوات  أو طلب  السريع 
على  والتطقيس  البنات  مدارس  عند  األوالد 
حال.  شوفة  مجرد  من  أكثر  تكن  فلم  البنات 
يتم  الخبر لألهل سرعان ما  وفي حال وصل 
حط حد للمسألة ألننا تربينا في المخيم على أننا 
بلد وبالتالي ال أحد يحيد  أهل وجيران وأبناء 
عن الصواب، وما ال نقبله ألنفسنا النرتضيه 

أو نقبله لغيرنا...
زلت  وما  معي  التي حصلت  المواقف  ومن 
أذكره فقد حدثت مشكلة في الحارة بيني وبين 
جارنا نصرأبوشقورة عليه رحمة الله وبركاته 
وقد كان أكبر مني ولكني استفزيته في الحارة 
على  فوقعت  وبينه  بيني  االشتباك  وحدث 
في  رجلي  ووضعت  رجلي  وانكسرت  حجر 
الجبس حوالي ثالثة أسابيع، وتم حل المشكلة 
وكان  كريمة،  بحضورجاهة  العرف  حسب 
المشكلة  أهل صاحب  يحضر  أن  العرف  من 
عبارة  وكانت  "طله"  عليه  ونطلق  نسميه  ما 
عن أكل دسم يساعد في سرعة التئام الكسر، 
وكون األخ عبدالله ابوشقورة شقيق األخ نصر 
يرسل  كان  فقد  أغنام  تاجر  كان  الذي  األكبر 
يومياً حليب غنم طازجا وكبدة وبيضا بلديا.... 
أبوشقورة  عائلة  من  النبيل  الموقف  وهذا 
جعل والدتي الحجة أم حسن مدّ الله في عمرها 
ذلك  عن  يتوقف  أن  عبدالله  األخ  من  تطلب 
إننا أهل وجيران وما حدث كان قضاء  حيث 
وقدرا والله منعم ومتفضل علينا. وبين إصرار 
الموقف  انتهى  الوالدة  وإصرار  عبدالله  األخ 

على خير.

فنحمد الله أننا حينما نتحدث حديث الذكريات 
المؤلمة  األشياء  حتى  ونستذكر  الخالدة 
نجدها  والهادئة  البسيطة  للعيشة  والمنغصة 
ال تكاد تذكر بما نسمعه هذه األيام عن طبيعة 
وطمت،  عمت  التي  والمستجدات  المشاكل 
الزمن  في  عشنا  أننا  وقناعتنا  يقيننا  فيزداد 

الجميل.

بها  سأختم  التي  األخيرة  الحلقة  في  تابعونا 
حديث الذكريات وتفاصيل جديدة.

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو	 

الجزء الثالث

الحلقة الثالثة والثالثون	 

جمال الشريف 	 
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الدنـيا حول 

أي  لفريق  الناجح  القائد  أن  الكثيرون،  يعتقد 
أدوات  من  القيادة  مهارات  يمتلك  من  هو  عمل 
مهنية وإدارية، ولكن الحقيقة بهذا الشكل تكون 

ناقصة.
أن  أهمية  إلى  بحثية  أشارت عدة دراسات  فقد 
إلى  أيضا  عاطفية  مهارات  إلى  قائد  أي  يمتلك 
أداء  لتطوير  وذلك  المهنية،  المهارات  جانب 
فريق العمل، وترجع أهمية هذه المهارة إلى خلق 

بيئة عمل صحية عاطفية أيضا.
اإلسبانية  كودرم(  )كييرو  مجلة  نشرت  وقد 
التي  العاطفية  المهارات  تقريرا تحدثت فيه عن 

تحتاجها لتكون قائدا جيدا.
وقالت المجلة إنه من الضروري المراهنة على 
القادة ذوي الكفاءات العاطفية، ليس فقط المهارات 
الالزمة إلدارة التطوير المهني لفريقهم، وتحقيق 
لفريقهم،  أو  ألنفسهم  سواء  المحددة،  األهداف 
الحتياجاتهم  االستجابة  يمكنهم  أيضا  ولكن 
ستساعد  والتي  الموقف  يتطلبها  التي  النفسية 
دون أدنى شك على منع ظهور المخاطر النفسية 
واالجتماعية. وأشار التقرير إلى عدة نقاط يمكن 
في  وعاطفيا  مهنيا  قائدا  تكون  أن  طريقها  عن 

ذات الوقت.

الحزم �

على  القدرة  هو  الحزم  أن  التقرير،  أوضح 
بطريقة  يريده  أو  الشخص  يحتاجه  عما  التعبير 
فيجب  اآلخرين،  تهديد  دون  ومحترمة،  ودية 
بشأن  جدا  واضحا  تكون  أن  قائدا  كونك  عليك 
الهدف، وعبر عن رغبتك بوضوح وموضوعية، 

اجعلها محددة وملموسة قدر اإلمكان.
بعض  في  للتدخل  المناسبة  اللحظة  اختر 

المواقف وعدم التسرع في رد الفعل.
السيطرة العاطفية وذلك في مواجهة السلبية ، 
فيمكنك عندما تجد نفسك سوف تدخل في موجة 
في  التفكير  ثم  أوال  عميقاً  نفساً  تأخذ  أن  انفعال 
انظر في  المحادثة،  أثناء  بالعين  الرد. االتصال 

العيون ولكن بدون عداء إلى فريق عملك.
مستوى الصوت ونبرة الصوت المناسبين، فال 

يكون صوتك منخفضا وال هو صراخ يفرع من 
حولك من فريق العمل.

وال  متوترة  ليست  الجادة،  الوجه  تعبيرات 
مثل  التحدث،  أثناء  اإليماءات  استخدام  متعالية. 
التركيز  تضيف  التي  واليد  الذراع  حركات 

والتوازن أثناء التفاعل، ولكن دون المبالغة فيها.

كن على دراية بشخصية من حولك
نظر  بوجهة  دراية  على  أنك  إلى  اإلشارة 
وعدم  االستجابة  لتخفيف  اآلخر  الشخص 

العدوانية في رد الفعل.

الفريق،  أفراد  أحد  من  السلوك  تغيير  طلب 
واقترح حالً.

التعاطف

أشار التقرير إلى ضرورة أن يضع القائد نفسه 
في بعض األمور مكان اآلخرين في فريق العمل 
التعبير  يحاولون  ما  وفهم  معهم،  والتعاطف 

وجهة  من  وليس  نظرهم  وجهة  من  ولكن  عنه 
مع  البصري  التواصل  على  حافظ  فقط.  نظرك 
أن  حيث  عينيه،  في  بالنظر  وذلك  محاورك، 
الحفاظ على التواصل البصري يعني اهتماًما من 

جانبك.
اإليماء.. أومئ برأسك، وقدم عبارات مثل "أنا 
أنك  الشخص  يشعر  أن  بهدف  تقوله"،  ما  أفهم 
إنها  حيث   .. االبتسام  معه.  وتتعاطف  تتفهمه 
تولد االتصال والتقارب بينك وبين فريق عملك، 
و  بالراحة  أمامك  من  يشعر  أنه  إلى  باإلضافة 
يسهل التفاهم. تكييف التعبير مع كل ظرف، فإذا 
كان عليك كقائد توصيل رسالة أو أخبارا سلبية 
ما  مع  تتطابق  وجهك  تعبيرات  تكون  أن  فالبد 

تحتويه الرسالة أو تلك األخبار.

المرونة �

للقيادة  فقط  ليس  هي صفة ضرورية  المرونة 
واستمرارها،  القيادة  هذه  لبقاء  ولكن  القوية، 
فاألشخاص الذين يقودون بمرونة قادرون على 
من  واالستفادة  عليها،  والتغلب  الشدائد  مواجهة 
دفعة  إلى  وتحويلها  الصعبة،  اللحظات  جميع 
لفريقهم، وللعمل على المرونة كقائد، قم بتحليل 
وإيجاد  األمر،  لزم  إذا  وتصحيحها  المواقف، 

الحلول للتغلب علي المصاعب.
العمل  بيئة  أن  كقائد  إدراكك  ذلك  من  واألهم 
وسط فريق تخضع لتغييرات مستمرة تحتاج إلى 

مرونة منك حتى تنجح في مسيرة القيادة.

المصدر: وكاالت	 

المهارات التي تحتاجها لتكون قائًدا جيدًا..!!

 ندى دردور	 

تقريرا  اإلسبانية  ماما"  "إيريس  مجلة  نشرت   
األطفال  لمعاقبة  السلبية  اآلثار  عن  فيه  تحدثت 

جسديا. 
وقالت المجلة في تقريرها ، إن ضرب األطفال 
بسبب السلوك السيء كان منتشرا في الماضي، 

ومازال موجودا إلى اآلن في بعض العائالت.

وقد أكدت إحدى الدراسات الحديثة التي نُشرت 
في  األسلوب  هذا  أن  النسيت"  "ذي  مجلة  في 
التنشئة خطير على الصحة النفسية لألطفال. تم 
ضمن هذا البحث الذي أجراه فريق من الخبراء 
استخدام  تضمنت  دراسة   69 تحليل  الدوليين 
على  للسيطرة  كطريقة  المؤخرة  على  الضرب 

األطفال.

دليل على  أنه ال يوجد أي  إلى  التحليل  وخلص 
بل  األطفال،  سلوك  من  يحسن  األسلوب  أن 
لالستقرار  تهديدا  العنف  يمثل  العكس  على 
النفسي للطفل، ويصبح سلوكه أكثر سوءا عندما 

يتعرض للضرب.
النفسية  التبعات  أن  إلى  التحليل  نتائج  وأشارت 
العمر  عن  النظر  بغض  األطفال  جميع  تشمل 
الخبراء  يوصي  لهذا  التنشئة.  وطرق  والعرق 
لألطفال  الجسدية  اإلساءة  تمنع  قوانين  باعتماد 

في مختلفة دول العالم.

كما يدعو الباحثون اآلباء واألمهات إلى اعتماد 
السلوكيات  إلى  األطفال  ترشد  تنشئة  أساليب 
ذلك  ألن  والضرب،  العنف  عن  بعيدا  السليمة 

يسبب صدمات نفسية لها تبعات طويلة المدى.

تبعات العقوبة الجسدية 	 

ممارسة  هي  الطفل  ضرب  أن  المجلة  تضيف 
على  متعددة  سلبية  عواقب  إلى  تؤدي  خطيرة 
حياة األطفال، حيث تعزز المشاعر السلبية مثل 

الكراهية واإلذالل والحزن.

للطفل  الجسدي  العقاب  ينقل  األول،  المقام  في 
لحل  األساسية  الطريقة  هي  هذه  أن  فكرة 
السلوكيات  على  بالتالي  ويعتاد  المشاكل،  جميع 

العدوانية ضد اآلخرين في بيئته.
من ناحية أخرى، يشعر األطفال بالخوف المستمر 
الذي يؤثر على ثقتهم بأنفسهم. لهذا السبب، فإنهم 
يعانون من تدني احترام الذات ويشعرون بنوبات 
من القلق عندما يكونون أمام اآلخرين، ويمنعهم 

ذلك من بناء عالقات اجتماعية صحية.
العقاب  اعتبار  يمكن  ال  أنه  المجلة  وأوضحت 
الجسدي أسلوبا تصحيحيا، ألنه ال يؤدي إال إلى 
تعزيز شعور الطفل بالذنب، دون أن يفهم الخطأ 
الذي ارتكبه والعواقب السلبية لذلك السلوك على 
العنيف  والسلوك  الضرب  عواقب  ومن  حياته. 
كطرف  والديه  في  الثقة  يفقد  أنه  الطفل،  تجاه 
عن  معهم  الحديث  عن  يمتنع  وبالتالي  مساند، 

تجاربه ويشعر أنه شخص غير محبوب.

التحدث مع طفلك هو األسلوب األمثل 	 

أفضل  هو  الطفل  مع  الحوار  أن  المجلة  تؤكد 
باألمان  الشعور  يمنحه  ألنه  تربوي  أسلوب 
الطفل  أن  ستالحظ  الطريقة،  بهذه  والحماية. 
في  أنه  يشعر  وال  توصياتك  إلى  جيدا  يستمتع 

خطر.
ويعدّ التحدث مع األطفال الطريقة المثلى لتبادل 
الطرفين  تفيد  التي  القواعد  ووضع  األفكار 

وتعزز االحترام وتقوي الروابط الوجدانية.
آراءهم  بأن  األطفال  يشعر  الحوار،  خالل  من 
بوالديهم  االقتداء  يتعلمون  أنهم  كما  مهمة، 
وضبط  والخطأ  الصواب  في  جيدا  والتفكير 
النفس وتكوين عالقات ناجحة بعيدا عن العائلة 

والشعور بالسعادة.

"عربي21" اليت	 

مساوئ العقوبة الجسدية لألطفال 
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عبد الناصر في "1970"

في  األفضل  هو  الناصر  عبد  جمال  عهدُ 
مصر، كانت فيه تسير على الطريق الصحيح، 
قائل  ليس  والكرامة..  والمقاومة  البناء  طريق 
عبد  مساجين  أحد  وإنما  متحّمسا،  ناصريا  هذا 
به  أدلى  إبراهيم.  الله  اليساريين، صنع  الناصر 
الثقافة  )دار   "1970" روايته  يكتب  كان  إبّان 
على  يكتبها،  ولم   .)2019 القاهرة،  الجديدة، 
بالزعيم  كبيٍر  إعجاٍب  عن  صدورا  يتبيّن،  ما 
المصري الذي َعبَرت، مؤخرا ، ذكرى رحيله 
"شخصيةٌ  ألنه  األرجح،  على  وإنما،  الـ51، 
دراميةٌ من الطراز األول"، كما وصفه صنع الله 
مّرة، وإْن يحُضر ربما في حشايا الكاتب شيٌء 
من اإلعجاب بالرئيس الذي منحه بطولة روايته. 
وجاءت هذه في بساطٍة باهظٍة، مع حرفيٍة عاليٍة 
اإلنساني  والعام،  الشخصي  بين  مزاوجاتها  في 
التجريدي  والعربي،  المصري  واالجتماعي، 
والمحسوس، الذهني والُمعاش، في بناء شخصية 
الرواية إلى محاسبته  اتّجهت  الذي  الناصر  عبد 
مع  أحيانا،  ومحاكمته  بل  ومؤاخذته،  ونقده 
في  وصنيعه  وُمنجِزه  وزعامته  مكانته  تظهير 
غير أمٍر وشأن. وذلك في مبنًى من السرد ينهض 
على مخاطبة راٍو عليم عبد الناصر، يحكي له، 
يتحدّث إليه، ويجوُل معه على أزمنٍة وذكريات، 
عنه شخصا وفردا، وعن مصر واألمة العربية 
لّما اشتبكت مسؤوليات القيادة والرئاسة والعمل 

العام بشؤونهما.

وإلى خيار "1970" تقنيّا هذا، كان صنع الله 
وفيّا لمزاجه الذي يميل إلى "الكوالج" في تأثيث 
غير  في  صنيعه  في  والمعهود  السردي،  عمله 
روايٍة سابقٍة له، عندما يُؤالف بين الحكي ونتٍف 
من أخباٍر من صحٍف وتلفزاٍت ووكاالت أنباء، 
 240 تبلغ  التي  الرواية  ويكاد هذا يكون نصف 
صفحة، ليبّث، من خالل انتقاءاته، ما ال يختار 
وليحيل  القّص ومساره،  اإلفصاح عنه في متن 
تتحّرك  وثقافي،  وسياسي  اجتماعي  فضاء  إلى 
انتهج  ولّما  ووقائعها.  الرواية  أحداث  إهابه  في 
صاحب "التلّصص" هنا صيغة اليوميات، فطاف 
وانتهاء  األول  اليوم  من  بدءا   ،1970 العام  في 
بـ29 سبتمبر، اليوم التالي لوفاة عبد الناصر، فإنه 
بذل في "شغله" هذا مجهودا غير هيّن، فقد مّرت 
والعربية  المصرية  الوقائع  مئات  على  الرواية 
والعالمية، قبل هذا العام وفي أثنائه وبعده، سيما 
وأنه أراد اإليحاء بسْمٍت توثيقي، وثائقي، حّي، 
مضى  زمنا  يغادر  عندما  يحدُث،  الذي  للنّص 
إلى آخر الحق، تاٍل لوفاة عبد الناصر بسنواٍت، 
عبد  معرفة  "يفترض"  عندما  أحيانا،  يُخفق  أن 
مقنعا، من  هذا  يكون  أن  دون  بها، من  الناصر 
قبيل دراية عبد الناصر بقبض الملك حسين راتبا 
شهريا من المخابرات األميركية. وعندما يتزيّد، 
مثال، في اإلتيان على أن ضابط الطيران الشاب، 
حسني مبارك، "صار فيما بعد من تجار السالح 

المخابرات  بأجهزة  الوثيقة  العالقة  ذوي  الكبار 
الغربية".

ال مجازفة في افتراض أن صنع الله إبراهيم، 
يُخاطب  من  هو  اليساري،  والكاتب  المثقف 
ضمير  هو  العليم،  الراوي  هو  الناصر،  عبد 
ضمير  منه  بدال  يحُضر  الذي  المضَمر  "األنا" 
النقدية  الروحية  "أنَت". ومبعث هذا االفتراض 
الزعيم  بشأن  المخاِطب  هذا  عليها  يتبدّى  التي 
"العمالق" فيما البقية "أقزام"، على ما يصّرح 
الناصر في شهوره  يوميات عبد  من  في واحدةٍ 
األخيرة في العام 1970. ولم يكن لهذه الروحية، 
االنتقادية في وصٍف آخر، لتظهر في تضاعيف 
وقائع  استعاداِت  الحكي  يُجر هذا  لم  لو  الحكي، 
مضت في حياة عبد الناصر، بـ"فالش باك" في 
تواريُخ  أحيانا،  تطابقت،  عندما  إليها،  الذهاب 

وقائع  المتكلّم  فيها  يبُسط  التي  األيام  مع  أيامها 
من العام األخير للزعيم. وهنا في الوسع أن يقال 
الناصر  عبد  بشأن  الرواية  أنفاس  أبرع  من  إن 
في  أيامه،  تفاصيل  في  الذاتي  إلى  التفتت  أنها 
صباحاته ومساءاته، وذلك بنباهٍة الحّكاء وحذاقة 
عندما  المدقَّق،  التاريخي  التفصيل  على  األمين 
"يعيش" القارئ مع عبد الناصر، مع ما يأكل في 
يتناول  وما  مثال(،  االستامبولي  )الجبن  فطوره 
وما  وزوجا،  أسرةٍ  رّب  يكونُه  وما  أدوية،  من 
يطالع من جرائد، وما يدردش به مع هيكل في 
به  جاء  تفّاحٍ  من  واحدةً  يأكل  وعندما  الهاتف، 
إليه الرئيس اللبناني، سليمان فرنجية، لّما  هديةً 
قدم إلى قّمة القاهرة التي تتقن الرواية "تصوير" 
الحركة في أثنائها في "شيراتون القاهرة"، وقد 
الفلسطينية  المقاومة  بإيصال  القّمة  تلك  تعلّقت 
بعد  النار  إطالق  وقف  إلى  األردنية  والسلطات 

مواجهات "أيلول األسود".
حقا  دراميةً  شخصية  الناصر  عبد  جمال  بدا 
عشرة،  الرابعة  إبراهيم  الله  صنع  رواية  في 
كما أظهرت ما فَعل وَصنَع في مختلف محّطات 
من  تخّصه  يومياٍت  في  عليه  كان  وما  حياته، 
فيها  بما  به،  عارٌف  ساردٌ  كتبها  األخير،  عامه 
عن  سطور  )ثّمة  المفاجئة  المثيرة  وفاته  عن 
للرئيس  السادات  أنور  أعدّه  الذي  القهوة  فنجان 
البسيط،  الزاهد  فثّمة  الوفاة(،  من  ساعات  قبل 
القوي والقاسي، والمرتبك، والزعيم والمهزوم، 
والمستبدّ والباني، الثائر واالنقالبي. ثم لّما مات، 
الله؟(  الرواية بقول مخاِطبه )لعله صنع  انتهت 
"خذلَت نفَسك وخذلتَنا .. ثم ذهبَت، وذهبْت معك 

مقدّرات األمة وآمالها .. إلى حين!".

)العربي الجديد( لندن 	 

معن البياري 	 



 	RCI : كندا

تذكاريّا  طابعا  الكنديّة  البريد  مؤّسسة  أصدرت 
تكريما للمثّل الكندي الراحل كريستوفر بالمر.

والمسرح  الشاشة  نجم  إّن  المؤّسسة  وقالت 
المولود في تورونتو لعب دورا رائدا في تصميم 

الطابع قبل أن وافته المنيّة.
فبراير  شباط  في  عاما   91 عن  بالمر  وتوفّي 
والية  في  وستون  مدينة  في  منزله  في  الماضي 

كونكتيكت األميركيّة.
بالمر  كريستوفر  للمثّل  رسوما  الطابع  ويحمل 
في عدد من األدوار البارزة التي لعبها في أفالمه 

طوال 70 عاما من مسيرته المهنيّة.

وتظهر في مقدّمة الطابع صورة بالمر في دور 
بروسبيرو" في فيلم ذي تمبست .

 4 في  بالمر  صور  الطابع  خلفيّة  في  وتظهر 
أدوار: دور الملك لير في مسرحيّة وليام شكسبير 
ملكا  سيصبح  الذي  الرجل  ودور   ، التراجيديّة 
كيبلينغ و  البريطاني روديارد  الكاتب  من رواية 
صوت  فيلم  في  تراب  فون  جورج  الكابتن  دور 
مسرحيّة  في  باريمور  جون  ودور  الموسيقى 

باريمور.

وقالت مؤّسسة البريد إنّها عرضت على بالمر 
فكرة إصدار طابع عام 2019 و كان فرحا للغاية 

بالفكرة.
اللجنة  رئيس  سميث  ولسون  أنتوني  وقال 
البريد  مؤّسسة  لدى  الطوابع  حول  االستشاريّة 
الكنديّة إّن الممثّل شارك في عمليّة تصميم الطابع 

البريدي، وفي اختيار الصور واأللوان.
قول ولسون سميث،  الطبيعي حسب  وكان من 
وفخره  الفّن  عالم  في  لتأثيره  نظرا  بالمر  تكريم 

بكونه كنديّا.
في  إلِغن  مسرح  في  تكريمي  حفل  وجرى 
تورونتو حيث لعب بالمر دَور باريمور، حسب 

ما قالت أرملته إيلين تايلور بالمر.
ِلفكرة  للغاية  مسرورا  كان  زوجها  إن  وقالت 

إصدار طابع بريدي تكريما له.
تّم تكريمه حول العالم بأسره، ولكّن هذا الطابع 
كان مهّما أكثر بالنسبة له، وكان قلبه دوما ُملكاً 

ِلكندا قالت تايلور بالمر.
 1929 تورونتو عام  في  بالمر  ُولد كريستوفر 
ونشأ في مونتريال وتعّرف إلى عالم الفّن في سّن 
في  فيلم و   200 نحو  في  أدوارا  لعب  و  مبّكرة، 

أفالم ومسلسالت تلفزيونيّة.

إيمي  جائزتَي  على  بالمر  كريستوفر  وحاز 
لتكريم البرامج والمسلسالت التلفزيونيّة وجائزتَي 
غولدن  وجائزة  المسرح  مجال  في  للتميّز  توني 
غلوب، ونال عام 2011 جائزة أوسكار وكان في 

الثانية والثمانين من عمره.
الخاّصة  والتذكارات  الطوابع  أّن  إلى  ويشار 
موقع  على  متوفّرة  بالمر  كريستوفر  بالممثّل 

مؤسّسة البريد الكنديّة.

الصحافة 	  وكالة  عن  نقال  سي  بي  )سي 
الكنديّة/ راديو كندا فرانسيسكا ميرانتييه/ ترجمة 

و إعداد مي أبو صعب(

كندا: طابع بريدي تكريما للممّثل الكندي الراحل كريستوفر بالمر

الفائز بـ)نوبل لآلداب(
عبد الرزاق غورنـاه: أشعـر أنني مـا زلت أعيش هناك... في زنجبـار

نيويورك: تريب غابرييل	 

غورناه،  الرزاق  عبد  التنزاني  الروائي  فاز 
األكاديمية  بيان  حسب  لألدب،  نوبل  بجائزة 
آلثار  والراسخ  الدقيق  لـ»تصويره  السويدية، 
وغورناه  الالجئين«.  تجربة  وصدمة  االستعمار 
في جزيرة زنجبار  ونشأ  ولد  الذي  عاماً(،   72(
لكنه رحل إلى إنجلترا كالجئ في أواخر الستينات 
هرباً من االضطهاد/ خامس أفريقي يفوز بجائزة 
نوبل لآلداب. كان غورناه، الذي ولد في جزيرة 
شرق  ساحل  قبالة  الهندي،  بالمحيط  زنجبار 
أفريقيا، عام 1948، قد بدأ الكتابة بعد انتقاله إلى 

إنجلترا كالجئ، حيث يقيم اآلن.
إنجلترا،  إلى  وصل  عندما  إنه  الروائي  ويقول 
لم تكن كلمات مثل »طلب اللجوء« تحمل الرنين 
نفسه الذي تحمله الكلمة اآلن، فهناك حالياً المزيد 
»الدول  من  للهروب  يكافحون  الذين  الناس  من 
مما  عنفاً  أكثر  اآلن  العالم  بات  لقد  اإلرهابية«. 
أكبر  لذلك هناك ضغط  الستينات،  في  كان عليه 
أنه »يجب  على  اآلمنة، مشدداً  الدول  اآلن على 
أن نتعامل مع هذه القضايا بأكثر الطرق حكمة«.
وفي مقابلة له مع »مؤسسة نوبل«، حث غورناه 
على  األفارقة  الالجئين  إلى  النظر  على  أوروبا 
الكثير من هؤالء  لديهم »ما يعطونه.  أناس  أنهم 
بسبب  جاءوا  أوروبا  إلى  يأتون  الذين  الناس 
ما  لديهم  تامة  بصراحة  ألنهم  وأيضاً  الحاجة، 
يعطونه. فهم ال يأتون خالي الوفاض، فمن بينهم 
الكثير من األشخاص الموهوبين والنشطين الذين 
لديهم ما يقدمونه«، مشيراً إلى أنه ال يزال يحتفظ 

بصالته مع تنزانيا.
قال  الفرنسية،  الصحافة  لوكالة  تصريح  وفي 
تزال  الحياة وال  قيد  تزال على  عائلتي ال  )نعم، 
تعيش هناك. أذهب إلى هناك عندما أستطيع ذلك. 

وفي  هناك،  من  أنا  بهم...  اتصال  على  زلت  ما 
رأيي ما زلت أعيش هناك(.

كاتب بالمصادفة

األولى  القليلة  السنوات  في  الكتابة  غورناه  بدأ 
 21 سن  حوالي  في  إنجلترا  إلى  وصوله  من 
عاماً، ووصل إلى البالد بعد تعرض أفراد األقلية 
العربية في زنجبار لالضطهاد في أعقاب الثورة 

هناك عام 1964، وفقاً لصحيفة »الغارديان«.

 ،2004 عام  نشرت  مقابلة  في  للصحيفة  وقال 
»كانت الكتابة تعثرت فيه، ولم تأت وفق تخطيط. 
الغامر  بالشعور  الغالب  في  يتعلق  األمر  كان 

بالغرابة واالختالف الذي شعرت به«.
يطلق  أن  قبل  تقريباً  أخرى  عاماً   20 ومرت 
 ،1987 عام  المغادرة«  »ذاكرة  األولى  روايته 

وتبع ذلك روايته »طريق الحج« بعد عام واحد، 
استكشفت   .1990 عام  »دوتي«  روايته  ثم 
الروايات الثالثة تجارب المهاجرين في بريطانيا 
المعاصرة، بما في ذلك قضيتا العنصرية والهوية. 
ويقول األكاديمي لوكا برونو، إن أعمال غورناه 
»هيمنت عليها قضايا الهوية والتهجير والتشكيل 

من خالل إرث االستعمار والعبودية«.

الثقافي  المجلس  موقع  على  برونو  وكتب 
جميع  »تستند  يقول:  اإلنترنت  على  البريطاني 
للهجرة  المدمر  التأثير  إلى  غورناه  روايات 
على  الجديد  واالجتماعي  الجغرافي  والسياق 
هويات شخصيته«. في الوقت ذلك، وبعد عامين 
قضاهما في جامعة في نيجيريا، عاد غورناه إلى 
بريطانيا وحصل على الدكتوراه في عام 1982 
حتى  عمل  حيث  البريطانية،  كنت  جامعة  من 

تقاعده.

روايته  مع  بأعماله  النقدي  االعتراف  جاء 
الرابعة، »الجنة« )1994( التي دارت أحداثها في 
شرق أفريقيا االستعمارية خالل الحرب العالمية 
األولى، والتي وضعته في القائمة القصيرة لجائزة 
رغم  المرموقة،  للرواية  البريطانية  »بوكر« 
خسارته أمام المؤلف االسكوتلندي جيمس كيلمان. 
تروي رواية غورناه الصادرة عام 1996، التي 
حملت عنوان »اإلعجاب بالصمت«، قصة شاب 
إلى  سفره  من  عاماً   20 بعد  زنجبار  إلى  يعود 
وعمل  إنجليزية  امرأة  من  تزوج  حيث  إنجلترا، 

مدرساً.

هوية ما بعد االستعمار

عام  التي صدرت   » البحر«  »عبر  رواية  في 
2001، رصد غورناه رحلة وحياة صالح عمر، 
وهو طالب لجوء قديم وصل لتوه إلى بريطانيا. 
التي  »الهجران«  رواية  هما  أعماله  وأحدث 
2005، التي رشحته لجائزة كتاب  صدرت عام 
األخيرة«  و»الهدية   ،2006 لعام  الكومنولث 

)2011(
روايته  ويكلي«  »ببليشرز  مجلة  وصفت 
األخيرة بأنها »رواية مؤرقة« ذات »حبكة قوية 
وتأمالت قوية في الفناء، والذاكرة، والنضال من 

أجل تأسيس هوية ما بعد االستعمار«.

برايتون،  في  اآلن  يعيش  الذي  غورناه  طرح 
 Gravel« على الساحل الجنوبي إلنجلترا، رواية
ناشرها  وصفها  التي   ،2017 عام   »Heart
المنفى  عن  قوية  »قصة  بأنها  »بلومزبري« 

والهجرة والخيانة«.

خدمة »نيويورك تايمز« )الشرق االوسط(	 

الطابع البريدي يتضّمن صور الممثّل الراحل كريستوفر بالمر في عدد من أدواره البارزة
RADIO-CANADA :الصورة

عبد الرزاق غورناه )رويترز(

44November 2021 )نوفمبر )تشرين الثاني Issue  236 العدد



بانة القاسم	 

أدخلوها بسالم يا ....

دعيت إلى فرح إحدى قريباتي المصريات بداية 
عام ٢٠٠١ ، وكانت مناسبة رائعة ألدخل أرض 
الكنانة التي كانت محرمة على أبناء وثائق السفر 
المعارف  أحد  طريق  عن  استطعت  )أمثالي(. 
البلد  أغوار  وسبر  للدخول  فيزا  على  الحصول 

الفرعوني الساحر كما كنت أحلم.
الرحلة من  حوالي ثالث ساعات فقط كانت مدة 
تحت  المدينة  أطلت  أن  وما  القاهرة.  إلى  بلدي 
أجنحة الطائرة، حتى تعالى نبض قلبي ... أخيرا" 
سألتقي عمتي التي تزوجت قبل أن تخرج عائلتها 
من فلسطين، وذهبت برفقة زوجها المصري إلى 
بلده لتقضي عمرها هناك، وتنجب عددًا من األوالد 
فلسطينين  أقارب  لهم  أن  مثلي  يعرفون  الذين 
إلى  وضمهم  عليهم  التعرف  يتمنون  وعراقيين 

قلوبهم. 
القاهرة السحر، والقاهرة الناس، واللمة والدفء، 
وكل تفاصيل قصص نجيب محفوظ،  ظلت ببالي 
في  ذاكرتي  دقة  قياس  من  أتمكن  كي  الوقت  كل 
ذا  أنا  ها  ولكن  والتفاصيل.  الصور  استحضار 
والذي  البشريين  األعمدة  أحد  أمام  واقفة  انتهي 
خلقتي.  في  النظر  حتى  أو  إلي،  التحدث  يرفض 
حتى  الزاوية  في  هناك  أوقفي  "روحي   : لي  قال 

أندهلك"
بالي  على  يخطر  االستقبال  هذا  يكن  لم  والله 
جديد  وجواز سفري  كاملة  أوراقي  أن  علًما  أبدًا، 
أقبل االضطهاد  أني بطبعي ال  )خلنج(. واعترف 
أبدا وأفضل العودة لتوي على الطائرة نفسها، عن 

أن يحتقرني أحد بهذه الطريقة.
)كي  عليها  ودققت  الضابط  غرفة  إلى  تقدمت 
أزعجه وأرفض وأشجب وأحتج(، خرج الضابط 

قائال: ماألمر؟
قلت له بتهكم: ممكن حضرتك تفهمني ما األمر؟

طبعًا نظر إلي من فوق لتحت وقال انتظري، قلت 
له لن انتظر، لقد غادر كل ركاب الطائرة وظللت 

أنا وشقيقتي واقفتين كأننا متهمتان،  فماالقصة؟
أخذ الرجل وقته في النظر إلي ومصمصة شفتيه 

ملال وقرفًا ، ثم نطق الدرر قائال : هل أنت قريبة 
فيصل القاسم؟

كان  تهمتي...  هي  هذه  إذًا  األذكياء،  أيها  هاااااا 
المذيع السوري فيصل القاسم قد أجرى حواًرا في 
برنامجه )اإلتجاه المعاكس( يخص شؤونًا مصرية 
ال أذكرها الحقيقة اآلن، والظاهر أنه أحضر ضيفًا 
أنه جر  بوقتها  أعلم  ولكن  آنذاك،   عليه  مغضوبًا 
عليه غضب السلطات المصرية التي كان يرأسها 
الرئيس مبارك. كل ذلك ال يهمني، ولكن أن أترك 
أنف  بجدع  متهمة  )وكأنني  الساعات  من  عددا 
أبي الهول( واقفة في المطار دون حتى تحقيق أو 

سؤال، فذلك لعمري قمة السخافة واالستهانة.
نظرت إلى الضابط بقرف وقلت له مكتوب أنني 
أحمل الوثيقة الفلسطينية السورية، إذا أنا فلسطينية 
السويداء،  من  درزي  سوري  فيصل  والسيد 
وحضرتي الجئة فلسطينية أبًا عن جد وعلى سن و 

رمح...هل فهمت؟
قال: آآآه ...يعني حتى المطرب مجد القاسم )أخو 

فيصل( ال يقربك؟ ....نعم ال يقربني ...
كيف  قرأت  عندما  الذكرى،  هذه  بي  تعود  اليوم 
من  القادم  زاغة  سعيد  الفلسطيني  المخرج  عومل 
لالحتفال  الجونة  مهرجان  من  بدعوة  بريطانيا 
بعمله األخير.  أوقف في المطار ومنع من الطعام 
والشراب ثم أعيد بعد ٥ ساعات إلى لندن دون أن 
رد  هو  األمر  في  الجميل  باليد.  يسلم جواز سفره 
العالمي  الفلسطيني  والمخرج  الممثل  المبدع  فعل 
تكريمه  بقصد  أيًضا   دعي  والذي  البكري  محمد 
 ... إيطاليا  من  قادًما  المذكور  المهرجان  ختام  في 
على  احتجاًجا  ذلك  و  حضوره  عدم  عن  أعلن 
سوء المعاملة التي يلقاها الفلسطيني في بلد السالم 
البلد  في  والمهرجانات،  والفن  والحب  واإلسالم 
بسالم  )أدخلوها  بوابة مطارها  مكتوب على  التي 

آمنين( يا غير الفلسطينين... 

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو

المخرج الفلسطيني سعيد زاغة 

الممثل والمخرج الفلسطيني محمد البكري 
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وليد الصراف: قصائد الغزل تخرج من الحزن العراقي كوردة من خراب
	الَعروض ليس قالبًا، إنه جناحان. انثر شعر المتنبي، انثر شعر القباني، ماذا يتبقى منه؟

حين تحضر اللغة الفصحى قاعَة الشعر
فإنها تشطب على جميع الهويات األخرى، فال عراقي وال سعودي وال شامي وال مغربي

ميرزا الخويلدي 	 

في  الصراف،  وليد  د.  العراقي  الشاعر  يشارك 
األمسيات الشعرية التي يحفل بها برنامج معرض 
الرياض الدولي للكتاب. وهو أحد المبدعين الذين 
والمقالة.  والرواية  والقصة  الشعر  بين  جمعوا 
وله   ،)1964( الموصل  مواليد  من  والصراف 
مجموعة من الدواوين الشعرية واألعمال الروائية 
والقصصية، من بينها »رسالة من قابيل« )شعر(، 
قصصية(،  )مجموعة  للنسيان«  و»قصص 

وغيرهما.
هامش  على  الصراف،  وليد  بالشاعر  التقينا 
للكتاب،  الدولي  الرياض  معرض  في  مشاركته 

وكان الحوار التالي:
السعودي  الجمهور  احتفاء  وجدت  كيف    *
بالحضور العراقي... في معرض الرياض الدولي 

للكتاب؟
- حضور رائع كان فيه نخبة من الشعراء والنقاد 
من  الترحيب  وجدنا  والموسيقيين.  والممثلين 
انتهاء  المعرض  على  القائمين  من  بدءاً  الجميع 
اطيب  أنتم  الجمهور:  لهذا  أقول  الناس.  بأبسط 
أخجلنا  وقد  عروبة،  وأصدقهم  وأنبلهم  الناس 

كرمكم وحفاوتكم.
< كيف وجدت استجابة الجمهور للشعر خصوصاً؟
فإنها  الشعر؛  قاعةَ  الفصحى  اللغة  تحضر  - حين 
الهويات األخرى، فال عراقي  تشطب على جميع 
تقول  وحين  مغربي.  وال  شامي  وال  سعودي  وال 
القاعة،  في  الجالسين  تّوحد  فإنك  نبِك«  »قفا 
وتجعل منهم كائناً واحداً عمره أربعة عشر قرناً، 
دمعته،  ملوحة  ونسبة  الحنين،  في  له خصوصيته 
ليقود هذا الجمهور  يأتي الشاعر  انفعاله.  وطريقة 

إلى منطقة سامية من الشعور اإلنساني.

القصيدة سمكة

في  وكتبت  الدواوين،  من  عدداً  أصدرت   *
مختلف األجناس الشعرية، لكنك تقول إنك متمسك 
بالعَروض الخليلي وإنك »ال تعرف وجوداً للقصيدة 
خارج العروض، فالقصيدة سمكة إذا خرجت من 
البحر الشعري ماتت«... أال يعد هذا الرأي تقييداً 

لحركة الشاعر في قوالب محددة؟
شعر  انثر  جناحان.  إنه  قالباً،  ليس  العَروض   -
المتنبي، انثر شعر القباني، ماذا يتبقى منه؟ بالوزن 
القلوب،  في  وتحط  وتحلّق،  المعاني  هذه  تطير 
وتبني أعشاشها في الذاكرة. وعندما أقول العروض 
فإنني أعني شعر التفعيلة أيضاً، وغالباً ما قلت إن 
السابع عشر  البحر  فانشق  السياب ضرب عصاه 
استطاع  الماغوط  التفعيلة.  قصيدة  به  أعني  الذي 
الشعر من منطقة خارج حدود  أن يصطاد غزالة 
محل  الماغوط  نحل  أن  يمكن  ال  ولكننا  الخليل، 
قاعدة  لكل  الوزن. وإذا كان  فالقاعدة هي  الخليل، 
شواذ، فإنك ال يمكن أن تضع الشواذ محل القاعدة، 
فتشطب على الوزن وتشيع النثر. نعم كان الماغوط 
استثناء من القاعدة، ولكننا ال نستطيع أن نحل هذا 
االستثناء محل القاعدة. ال نستطيع أن نشطب على 
القانون ونشيع الالقانون فيدخل اآلالف ممن آذانهم 

ال تعي الوزن ليصبحوا شعراء.
فأنت تقول إن  الشعرية؟  الحداثة  * ماذا تعني لك 
»التجديـد يجــب أال يكون شغلنا الشـاغل واألهـم 

هـو التـأثير والتوصـيل«...
- لعلك ذهبت إلى موضع لم يذهب إليه قصدي، أنا 
متطرف للتجديد ولكن التجديد ال يستطيعه إال من 
أتقن القديم إلى حد الملل، خذ أبا نواس؛ إنه يتمرد 
الواقفين  أثبت  وهو  منها  ويسخر  األطالل  على 
قصيدته  اقرأ  دموعاً،  وأغزرهم  األطالل  على 
ابنة  »يا  وقصيدته  األيام«  بك  فعلت  ما  دار  »يا 
الشيخ اصبحينا«. التجديد ال يأتي بقرار وتخطيط، 
شغلت  وإذا  بطنها،  في  يدور  ما  تعي  ال  والحبلى 
والحديث  ستجهض.  تدور  التي  باآلليات  نفسها 

يطول...

بين الشعر والسرد

* كتبت عدداً من األعمال القصصية بعضها حقق 
وأدب  الرواية،  كتبت  كما  جوائز محلية وعربية، 
األصناف  هذه  ممارسة  لك  تعني  ماذا  الطفل، 

األدبية؟ هل تجد أنها تمنحك فضاء إضافياً؟
- أحياناً أضيق بالبيت الخليلي فأخرج ألتمشى في 
زقاق السرد، أو في براري المقال، أو أي أرض 
أحّس أنني بحاجة ألن اكتشفها، ثم أعود إلى البيت 
الخليلي ألقيم فيه. وكنت كثير الخروج منه ولكن د. 
علي جواد الطاهر أكبر نقادنا كتب: »ونراه يكتب 
القصة والمسرحية والمقالة فنخشى عليه أن ينزلق 
إلى واحدة من هذه التي قد يجيد فيها، ولكنها ليست 
في  الشعر ويشاركنا  المطلوب هو  منه،  المطلوبة 
الخشية من يهمهم ظهور الشاعر، الشاعر بعد أن 
أقفرت الديار«، فاقتنعت بما قال هذا الناقد الكبير 

ولزمت البيت الخليلي.

* حين نقرأ قصائدك ال نجد أنها مغموسة بالحزن 
واأللم كطبيعة الشعر العراقي، هي تمر عليه لكنها 

تسير نحو الغزل...
نفسها  الغزل  قصائد  أن  أرى  بل  ذلك،  أرى  ال   -

طالعة من الحزن العراقي كوردة من خراب.

الموصل ستقوم

* أنت ابن الموصل التي يصفها عبد الرزاق عبد 
علم«،  مدينة  بل  أدب  مدينة  »ليست  بأنها  الواحد 

حدثنا  واألدب...  كطبيب  العلم  بين  جمعت  وأنت 
مدينة  أطالل  على  يقف  كشاعر  الموصل  عن 

مزقتها الحرب...
- الموصل الجميلة التي ريقها دجلة ونبرة صوتها 
خرير دجلة وابتسامتها البيوت المطلة على ضفافه، 
الموصل الطاغية الجمال التي إذا رفع الفجر خمار 
الموصل  إعجاباً...  المآذن  تكبّر  وجهها  الليل عن 
والياسمين  الجوري  الورد  يتنفس  التي  الحسناء 
والنرجس والبيبون من مسامات جلدها، الموصل 
تجاعيد  إلى  نظرت  فإذا  لها عمراً  تعرف  التي ال 
سورها قلت إن عمرها ألوف السنين، وإذا أصغيت 
وكل  بعد.  تولد  لم  إنها  قلت  اآلن  تتفتح  وردة  إلى 
إياكم  الثالثي:  اسمها  في  دجلة  يرد  تتفتح  وردة 
المتشظي  والزجاج  المهدمة  البنايات  تصدقوا  أن 
عيون  تصدّقوا  أن  إياكم  المكسور،  والمرمر 
في  الموصل  هناك،  ليست  الموصل  الكاميرات، 
نبض قلوبنا، خذ شارع النجفي مثالً، هذا الشارع 

حيث  للصاغة،  سوق  وعلى  أزقة،  على  المفتوح 
الذهب، هذا الشارع مفتوح على ما هو أغلى من 
فيه  الطفولة،  في  ذكرياتنا  على  مفتوح  الذهب، 
كما  بيضاء  ضمائرنا  على  مفتوحة  سرية  طريق 
خلقها الله ترتسم فيها براءة األطفال الذين كنّاهم. 
أطفالنا،  يصحبنا  كهوالً  ومشينا  أطفاالً  فيه  مشينا 
مشينا فيه فرادى ومشينا بصحبة أصدقائنا، مشينا 
فيه ونحن فرحون ومشينا والحزن يسكننا، في آب 
اللهاب مشينا فيه وفي برد كانون، وهذا كله ليس 
بمقدور حرب أن تزيله، ال توجد قوة في األرض 
أقوى من ذاكرة تستعيد وقلب يخفق، إذا أردت أن 
تمحو زماناً فاهدم المكان الذي دار فيه هذا الزمان، 
وهذا لن يكون... ألن الموصل لم تنهدم وإنما لجأت 
إلى ملجأ آمن هو ذاكرتنا، وستقوم وتغسل وجهها 
في دجلة وتعود أبهى مما كان، فالتاريخ ينتظرها 
الموصل  تتهدم،  لم  الموصل  اإلفطار،  مائدة  على 

فينا.
*هل يمكن للشعر أن يرمم كل تلك الخرائب التي 

سببتها السياسة؟
المدينة  لو كانت  المنكوبة.  المدن  الشعر صوت   -
أو  لغة اإلعالم  أما  الشعر.  لكانت حنجرتها  امرأة 
السياسة فهي مجرد إيماءات ولغة جسد. ما زالت 
اإلعالم  األنقاض.  الموصليين تحت  أجساد بعض 

يرينا األنقاض والشعر يُسمعنا صوت الناس الذين 
المناطق  الضوء على  ويسلط  األنقاض،  تحت  هم 
الكاميرا على ما يدور  القلوب، ويفتح  السرية من 
في الضمائر اآلن ألزمان مقبلة. اللحظة المعني بها 
الثواني، ولكن  اإلعالم هي مجرد اهتزاز لعقرب 
السنين،  آالف  على  مفتوحة  عميقة  الشعر  لحظة 
المفجوعة  النائحة  ليست  الشعر  حسب  والموصل 

الثكول، بل العنقاء:

تحت هذي األنقاض طفل يَهمُّ
بارتضاعٍ تدني له الثدَي أمُّ

جدةٌ تبدأ الحكاية ليالً
لحفيد ينام قبل تتم

وورود بيٌض تفتّحن تّواً
وأريٌج عن الورود ينّم

وقلوٌب خلف األضالع تصغي
لعيوٍن ترنو وأنف يشمُّ

نائٌم كان في الصباح سيصحو
يتراءى له من الغيب حلم

أهلك القصف حلمه حين دّوى
مخطئاً نوَمهُ فطال النوم

تحت هذي األنقاض صحٌب تراضوا
لم يفّرقهُم على الِعرق خصم

صورةٌ أُّطرت لجّد وخفٌّ
لصغيٍر ودميةٌ تستحم

وأٌخ غاضب وأخٌت تنادي
لعشاٍء أباً، وخاٌل وعم

ً من سنين يستنجدون صراخا
بيد أن الماّرين في الدرب ُصمُّ

»وليد  بالقول:  الواحد  عبد  الرزاق  عبد  يصفك   *
الصراف من أخطر الشعراء العرب«، ماذا يعني 
الناقد الراحل د. علي جواد  لك هذا الكالم، وقول 
الطاهر »سر يا وليد كما أنت وفي الذي قدمته ما 

يغرينا باألمل وال يغرك فيه الثناء«؟
- ال يعني شيئاً أن يقول ناقد ال تتحسس أذنه الوزن 
في حق شاعر كلمة، ولكن د. علي جواد الطاهر 
يصحح  الوزن  في  شاعر  أخطأ  إذا  الذي  العظيم 
فأنا  العالمية،  اآلداب  وعى  لقد  آخر،  أمر  هو  له 
عني  كتب  بأنه  أفخر  فإنني  بشيء  أفخر  كنت  إن 
مرتين، وشهادة الكبير عبد الرزاق عبد الواحد هي 

وسام من معدن يحسده في سّره الذهب.

في  األول  الشباب  شاعر  اختيار  مسابقة  في  مرة 
العراق وكنت دون الثالثين قال للتلفزيون: 

»أنا اليوم ال أقف أمام وليد الصراف«، لو سمعها 
أي شاعر شاب الغتر وأصيب بالسكتة اإلبداعية، 
ولكنني بمجرد أن عدت إلى الفندق قلت إنه سمع 
يتوقع أن يسمعها من شاعر شاب  لم  مني قصيدة 
وكرم  بفضل  وغمرني  يقول  فيما  وبالغ  فانفعل 
الكتشف  قصيدتي  قراءة  أعاد  ولو  أستحقهما،  ال 
أرى  حيث  طبيعتي  إلى  وعدت  كلها،  عيوبها 
قصيدة  بين  شاعراً  لست  أنني  العميقة  نفسي  في 
بداياتي  أنني في  وأخرى، وما زلت أحّس صادقاً 
بعد أكثر من ربع قرن، وظل الغرور لفظاً أسمعه 

وال أعرف معناه.

)الشرق االوسط(	 

الشاعر العراقي وليد الصراف
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عرضحال العرب

الفنان حسين حيدر كاريكاتيريون عراقيونكاريكاتير للفنان ايلي صليبا عن مجلة )الدبور(

الفنان عماد حجاج عن جريدة )العربي الجديد( لندن



 أحمد عمر 	 

صالـح الحمداني	 

تغريدات خارج السرب

سقوط الموصل !!

سقوط  ينسى  للواجهة,  العينتين  باعادة  يفكر  اللي/ 
السياسيين,  المنافسين  وسحق  وسبايكر,  الموصل, 
والتوترات مع الكورد, والخطاب الطائفي للموما اليه 
الفاشلين  وتقريب  المتضخمة  والثروة  للفساد  اضافة 
وموقف  منه.  المرجعية  موقف  وينسى  و)الفسداء(. 
لقب:  عليه  يطلقون  والذين  ايضا..  وامريكا  بريطانيا 
المنطقة ال  العراق وتوازنات  التوازنات في  الكذاب. 

اعتقد انها تساعد على تدوير هيچ ابريج معاد.

“بيك” الترشح !!

لرئاسة  الترشح  “بيك”  شرب  ما  بعده   / العينتين 
اذا ترشح  .. ومناصب..  الوزراء “گام يوزع قطع” 

يمكن راح يوزع اقاليم؟! 

ال تضيع حقوق الجماهير !!

يمكن  اليوم  نهاية  وشريط  الذاكرة  عصا  بوجود/ 
واثق من طعنته  يطعن وهو  ان  بالنتائج  الي طاعن 
بيها خوش طعنه .. من حيث عصا الذاكرة والشريط 
قبل  المن  اختراقهما..  وال  تزويرهما..  يمكن  ال 
طحنون وال الخلّف طحنون! االسراع بتقديم الطعون 
ضروري حتى ال تضيع حقوق الجماهير المعترضة 

على النتائج. 

اعمالك !!

اعمالك/ المخالفة للقانون مثل ما تجمع حولك ناس 
تبعد عنك ناس. من تدوس صورة قائدك العام للقوات 
المسلحة جمهورك راح ينظرلك على انك خارج على 
تمنع  من  يصوتلك.  مراح  منه  چبير  وقسم  القانون 
محاسبة اي قائد عندك مهما كانت تهمته الناس اللي 

تحبك راح تخاف منك.

طحنون !!

عندك  وما  جولة  بيك  زغيرون العب  من طحنون 
اي اجراء قانوني ضده اكيد جمهورك راح يفكر انها 
مجرد شماعة طحنونية تشبه شماعة فوبيا االستهداف. 
المراجعة ومحاسبة النفس ومراجعة االخطاء ما تقلل 

قيمتك بقدر ما تخليك رجل سياسة محترف! 

خطاب منفّر !!

مكّره,  مفّرق,  منفّر,  خطاب  الطائفي/  الخطاب 
اما  شنو؟  مدرب  مدّرب..  مقّسم,  معّصب,مخّرب, 
الخطاب الوطني فيجمع الناس حول العلم العراقي بال 

هويات فرعية.

#مدري_عليمن_جبناها

صحفي واعالمي عراقي صفحته على )تويتر( 	 

لة عند األسرة الحاكمة البرُّ والصِّ
إليها،  سوريا  في  يوًما  الثاني  الرجل  عاد 
بحر  من  ليس  سنة،  أربعين  دام  غياب  بعد 
الضياع، وال من وراء جبل قاف، وإنما من 
الجهاد والكفاح سيًرا على هدى عبد الرحمن 
الداخل األموي، وكان عبد الرحمن الداخل قد 
هاربًا  دينار  وال  درهم  غير  من  وحده  ذهب 
على  مشيًا  قارتين  وقطع  العباس،  بني  من 
األقدام، وفتح األندلس، وبنى أجمل حضارة 

في األرض في زمنه.
البعثي  الرفيق  دريد  أبو  صاحبنا  أما 
الرجعية،  المحارب ضد  التقدمي  االشتراكي 
وزميلنا في اتحاد الكتاب العرب وزميلنا في 
المنافي، فقد حمل معه أموال الشعب السوري 
كلها، كي يستثمرها لهم، ولم يترك قرًشا واحد 
وزير  أهلها،  من  الشاهد  بشهادة  البنك  في 
الدفاع مصطفى طالس صاحب األوسمة في 
الزهور،  وزراعة  والسرير  الطبخ  معارك 
حتى  لمسها  إن  ما  لكنه  نظيفة،  أموال  وهي 
اتّسخت وصارت قذرة، ال تُّطهر إال بغسلها 

سبع مرات إحداهن في التراب،
المقاتالت  من  حاشيته  معه  واصطحب 
اللطيفين،  والمظليين  الجميالت،  المظليات 
وقصد األندلس، إلعادة فتحها، واستعادة مجد 
ثانية، فإن كان  اآلباء واألجداد وبناء قرطبة 
النظام  أتباع  فإن  أندلًسا،  بنوا  قد  األمويون 
الذين بنوا مّزة 86  لقادرين على أندلس أعظم 

منها.
وكان رفعت بن ناعسة أذكى من طارق بن 
يحرق  فلم  وراءه،  السفن  أحرق  الذي  زياد 
بالقديسة  ليعّزي  بإحداها  يعود  حتى  السفن، 
والدته، وكان يتردد على سوريا حتى آواخر 
الحاكمة عائلة متراحمة  فالعائلة  الثمانينيات، 
مشهورة بالبّر والصلة، ولم يبلغ الحقد بأخيه 
المنقلب  بل  المنقلب،  أخيه  األسد على  حافظ 
الوحيد، أن يحرمه من حضور جنازة والدته، 
أن  بعد  الوطن  حضن  إلى  يعود  ذا  هو  وها 
سنوات  أربع  بالسجن  عليه  وُحكم  أفلس 
الشعب  أموال  ومصادرة  التنفيذ  وقف  مع 
في  تعب  أن  بعد  كلها،  المنهوبة  السوري 
تركه  سبب  أما  وتطهيرها.  وتنظيفها  غسلها 

يهرب قبل يوم من الحكم فسيقت أسباب قيل 
إنها عمره، لكن الدول األوروبية تترك منفذا 
بأموال  إليها  اللصوص  يأتي  حتى  للهرب، 

شعوبهم.

عبد  الملك  من  هدية  األموال  أن  زعم  وقد 
عديله  وهو  أميرا،  وكان  السعودية  ملك  الله 
في زوجته لينا الشعالن أخت حصة الشعالن، 
وفي  العربية،  الجزيرة  أهل  أموال  فهي 
الحالتين ليست أموااًل جناها بكدّه من التأليف 
مقالة  له  تُقرأ  فلم  العرب،  الكتاب  اتحاد  في 
واحدة، أو من جهده في الدفاع عن المظلومين 
األبرياء محاميًا عنهم. وقد أثبت بشار األسد 
أنه يؤمن بالقيم الثابتة واألعراف السائدة من 
أن الدم ال يصير ماء، وال متّة، فالرجل وإن 
الطويلة،  الرقبة  عظام  من  فهو  مفلًسا  عاد 
ويظن أن بيته ال يخلو من العظام، وله أموال 
في غير فرنسا وإسبانيا، فقد وزع أمواله في 
سلة  في  بيضاته  يضع  ولم  األرض،  أنحاء 
الدول  في  استثمرت  أموال  وهي  واحدة، 
المساحلة للماء حتى يحسن غسلها. درس ابن 
ضرر،  منه  يبق  لم  أنه  فوجد  قضيته،  أخيه 
السوري  البنك  في  وليس  كثيًرا،  شاخ  فقد 
القرداحة  لصقر  إن  بل  المرة،  هذه  يُنهب  ما 
فوائد وحظوة عند شعبه، ويستطيع أن يسهم 
مزقها  التي  الطائفية  وحدتها  استعادة  في 
الذي  الوحيد  كان  وإن  وهو  مخلوف،  رامي 
إبان مرضه،  قام بمحاولة انقالب على أخيه 
فإن الظروف واألحوال تغيرت، وكان حافظ 
بالطيش،  رفعت  أخيه  يعذر  ما  كثيًرا  األسد 
وإنه مناضل ضد الرجعية، ونضاله يغفر له 
ما تأخر من ذنبه وما تقدم، وقد اكتفى صقر 
بصقر  قياًسا  التسمية  جازت  إذا  القرداحة 

قريش من الغنيمة باإلياب.
إلى  سوريا  تبادر  التي  األولى  المرة  إنها 
من  وتنقذه  األبرياء"،  "مواطنيها  أحد  حماية 

ظلم الدول األوروبية التي تكيل بمكيالين
الحاكمة،  األسرة  وهي  القيادة،  اجتمعت 
وأعملت النظر، ووجدت أن الرجل الثاني لم 
يعد ثانيًا، وفات خطره، فقد شاخ وانفّض عنه 

بالمال  إال  سلطان  وال  المال،  وقّل  الرجال، 
والجند، ويمكن االستفادة من سيرته الدموية، 
شتاء  في  اآلفل  ومجده  القديمة  وسمعته 
الطائفية القارس، فهو رجل المذابح والدماء، 
ال يزال يحتفظ ببعض الهيبة القديمة، فاألغلب 
المهرج سهيل النمر والناشط  أنه سيسد مسدّ 
بشار برهوم اللذين يجذبان الطائفة الموقّرة، 
ويستطيع أن يجمع شرف المحمدتين؛ المواالة 
والمعارضة، وهو وإن خسر األموال السورية 
التي أخذها لالستثمار، فال يزال  عقله كنًزا 
عوائد  من  وسيكون  والمجد،  الحكمة  من 
النازحين  تشجيع  الوطن  حضن  إلى  عودته 
استدعاء، ولم  له  يقع  فلم  أيًضا،  العودة  على 
جديدة.  حقبة  في  فنحن  تحقيق،  معه  يُجَر 
وكانت صوره قد شغلت الرأي العام وحفيدته 
الحنين  الحسناء في حضنه، وأثارت هواجع 
القديمة  األفالم  بملصقات  وذّكرت  العائلي، 
مثل فلم "أيام الحب" المصري و"أجمل أيام 
تعويًضا  عودته  تكون  وقد  الهندي،  حياتي" 
المعنوية  الروح  برفع  األجور  قلة  نفسيًا عن 
للطائفة الكريمة، وإثارة الرعب لدى الطائفة 
األخرى أو من بقي منهم على قيد الحياة من 
تبادر  التي  األولى  المرة  إنها  نزوح.  غير 
سوريا إلى حماية أحد "مواطنيها األبرياء"، 
تكيل  التي  األوروبية  الدول  ظلم  من  وتنقذه 

بمكيالين. 
عاد صقر القرداحة إلى عشه بعد أن طّوف 
من  وشبع  السياحية،  والسواحل  اآلفاق  في 
كثيًرا دماء  يُشبع منها، وأراق  التي ال  الدنيا 
وقد  مثوى،  أكرم  الوطن  أن  وعلم  العنب، 
بّر الرئيس عمه، ووصله أحسن وصل، ولّم 
تمنح  التي  وحدها  اإلمارات  فليست  الشمل، 

اإلقامات الذهبية وأهل سوريا أولى بها.
من  قلبه حيث شاء  القرداحة  نقّل صقر  لقد 
الهوى، لكن حنينه ساقه إلى أول منزل، عاد 
زاهدًا من غير استقبال وتشريف رسمي في 
في  وزهده  حكمته  على  يدل  وهذا  المطار، 

الدنيا.

 كاتب سوري ساخر )تلفزيون سوريا(	 
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منذ سنوات وبدافع “تآمري” بالتأكيد، صدّعت 
واإلمارات  سنغافورة  مثل  ببلدان  رؤوسكم 
األعزاء  القّراء  بعض  وكان  الجنوبية،  وكوريا 
أن  “جنابي”  حاول  كلما  بالتأكيد  أيديهم  يهّزون 
يحشر اسم اليابان أو الصين في عموده اليومي، 
وهم يقولون بالتأكيد: لقد أضجرتنا بأحاديثك عن 
الديمقراطية  تجربتنا  أن  وتنسى  العالم،  بلدان 
أخبرنا،  كما   ، العالم  جامعات  أرقى  في  تُدّرس 

ذات يوم النائب محمود الحسن.

منذ أيام تدور معركة صناديق االنتخابات، وبدالً 
من أن يعترف بعض الساسة بفشلهم وتقصيرهم، 
خرجوا علينا ينددون باإلمبريالية وبدول الجوار 
فاقت  التي  الرفاهية  معدالت  على  تحسدنا  التي 
حالة  خضم  في  ولهذا  النرويج،  مثل  بالد  حتى 
وهو  العراقي  المواطن  بها  يمر  التي  “البطر” 
يعيش أزهى عصور التقدم، ثمة أخبار تساعدنا 
لرئيس  المذهل  االكتشاف  منها  الضحك،  على 

يقول  وهو  المشهداني  محمود  السابق  البرلمان 
بكل أريحية إن تزوير االنتخابات لم يكن عراقياً 
بل نفذته دول. ياسالم يارجل: وماذا عن حصولك 
قبل سنوات على منصب رئيس البرلمان؟، هل 

الكرسي؟.  لكي تضعك على  أيضا  تدخلت دول 
ولم ينته األمر عند “مفرقعات” المشهداني، فقد 
أخبرنا أحد الخاسرين أن دولة اإلمارات تآمرت 

عليه شخصياً وتالعبت بأصوات ناخبيه.
األعزاء  القّراء  من  البعض  أن  جيداً  أعرف 

ياعزيزي  لكنك  سيضعني في خانة “العمالء”، 
القارئ عندما تعرف أن العراق عام 1971 كان 
مؤمالً له أن يكون بلداً مثل اليابان أو ألمانيا لوفرة 
قادتنا  يهتم  أن  من  وبدالً  أبنائه،  وعقول  أمواله 

بالحروب،  انشغلوا  والعمران  بالبناء  األشاوس 
في العام نفسه واعني به عام 1971 قرر الراحل 
وبعد  العربية،  اإلمارات  تأسيس  زايد  الشيخ 
من  واحة  إلى  اإلمارات  تحولت  عقود  خمسة 
يزال  ال  فيما  والسعادة،  للعمل  وورشة  الجمال 

العراق يعتبر تبليط شارع إنجازاً ثورياً ال بد من 
أن يتصدر الصحف ووكاالت األنباء.

تصنيف  إيكونوميست  مجلة  نشرت  أشهر  قبل 
المدن اآلمنة في العالم للعام 2021، وتصدرت 
فيما  العالم،  في  أماناً  المدن  أكثر  كوبنهاغن 
تصدرت أبوظبي مدن العالم العربي.. وماذا عن 
العراق أيتها المجلة اإلمبريالية ؟ اليهم فالمواطن 
العراقي عليه ان يعيش في خوف دائم منذ لحظة 

اعالن نتائج االنتخابات .
أمضينا الثمانية عشَر عاماً الماضية في معارك 
إعالمية، تقودها وسائل االعالم محلية ، غايتها 
إّن  بالوثائق  تقول  استقصائية  تحقيقات  تقديم 
المسؤولين  معظم  وإن   ، فساد  شبهات  هناك 
الماليين  بعشرات  تُقدَّر  عموالت  على  استولوا 
مشكورة  نصيف  عالية  ونبهتنا  الدوالرات،  من 
من  للنيل  تسعى  هذه  االعالم  وسائل  أن  إلى 
الشخصيات الوطنية. هل هي مؤامرة؟ بالتأكيد، 
األكبر  الحدث  اغاضها  التي  االمارات  وتقودها 
في العالم “ اكسبو بغداد “ ، وازاحة مطار دبي 
ليحتلها   ، العالم  في  ازدحاماً  األكثر  قائمة  من 
مطار بغداد ، وتَصدر العراق قائمة الدول االكثر 

رفاهية وسعادة .. !! .

جريدة  	  الرواد  جيل  من  عراقي  صحفي 
)المدى( البغدادية 

علي حسـين 	 

جلس أعميان تحت شجرة تفاح وأخذا يتبادالن أطراف الحديث 
حتى وصال إلى الحديث إلى ثمرة تفاح سقطت عليهما؛ هل هي 
االول  فاألعمى  يتصارخان  وظال  ؟  صفراء  أم  حمراء  تفاحة 
بل  يصرخ  الثاني  واألعمى  ؛  جدا  ملساء  ألنها  صفراء  يقول 

حمراء ألن رائحتها تشي بذلك..!
بقيا على هذه الحالة من الصراخ حتى أقبل عليهما أعمى ثالث 
وحاول تهدئتهما واقترح عليهما أن يقبال وهو معهما رأي أول 

مبصر يأتي إليهم؛ فوافقوا جميعا!

أبكم  رحال  عليهم  يمر  مبصر  اول  كان  لعبته؛  القدر  وليكمل 
يسمع وال يملك لسانا ! وعندما طلبوا تحكيمه بينهم قال لهم : 
أأأأأوووووو إ إإإإيييييي..! فاختلفوا من جديد هل ال أأأأأوووووو 

تعني أحمر أم أخضر وكذلك ال إإإإيييييي ..؟؟
ال  وبين  إإإإيييييي  ال  بين  ينقسمون  آخرون  عميان  فتجمع 

أأأأأوووووو ؟ ولم يمر عليهم إال بكماء آخرون يشرحون لهم 
كل ما يجري من نقاش.!

وكبرت الشجرة ومن تحتها وصارت حارة والحارة صارت 
وطنا عربيا ما زال لالن يناقش ال أأأأأوووووو و إإإإيييييي..!!!

صحفي اردني موقع )سواليف(	 

المؤامرة !!

لصوص التأريخ والجغرافيا

يقول المثل األفريقي:«طالما أن األسود ال تملك 
ستمجد  الصيد  قصص  فإن  الخاص،  مؤرخها 
دائما الصيادين«. وهذه حكمة حياتية ال تنطبق 
على صيد النمور واألسود وما شابهها فحسب بل 

تشمل جميع مجاالت الحياة البشرية أيضا.

التاريخ العالمي –بال استثناء-كتبه المنتصرون 
وتحويلها  تزويقها  بعد  انتصاراتهم،  لتأريخ 
أرض  على  القوى  لمراكز  انعكاس  مجرد  من 
الواقع  فرضت  عمالقة  بطوالت  إلى  المعركة، 
الجديد بالعبقرية والشجاعة واإلخالص، وما إلى 

فخرا  تقطر  التي  البراقة  الكلمات  هذه  من  ذلك 
ومباهاة.

فعل  وهكذا  تاريخهم،  الفراعنة  كتب  هكذا 
والفرس  واألكاديون  واألشوريون  السومريون 
والمقدونيون واإلغريق والموآبيون والعمونيون 
والبيزنطيون  الرومان  فعل  هكذا   ، واألنباط 
والعرب، وهكذا فعل اإلسبان في أمريكا الالتينية 
ونهبوها  دمروها  التي   ، المايا  حضارة  مهد   ،
اإلنجليز  فعل  وهكذا  وأمها.  أبيها  بكرة  عن 
فعل  وهكذا   ، الشمالية  أمريكا  في  والفرنسيون 
انهار اإلتحاد السوفييتي على  السوفييت الى أن 
من  العالم  في  امريكا  تفعل  منهم،وهكذا  غفلة 
أقصاة الى أقصاه، حتى ساعة اعداد هذا البيان.

وكل اشراقة شمس يعود المنتصرون الى لعبة 
تزوير التاريخ وكتابته بما يناسب رغباتهم،فهذه 
عادة بشرية مرتبطة بالضمير الجمعي لألمم،وال 
كان  ولو  بالتقوى.  حتى  وأمة،  أمة  بين  فرق 

ذات  لفعلوا  انهزموا  الذين  هم  المنتصرون 
يوافق  اتفاق جنتلماني غير مكتوب  إنه  الشيء، 

عليه الجميع بتواطؤ واضح.
تخيلوا لو أن مؤرخا من الفضاء الخارجي كتب 
تاريخ األمم والشعوب على الكرة األرضية منذ 
متحيزا  يكون  أن  دون  االن،  الخليقة حتى  فجر 
التاريخ  كتب  أنه  بمعنى  أمة،  وألي  شعب  ألي 

كما حصل فعال، دون تزوير أو انحياز.

ستكون فضيحة كبرى لسائر األمم، التي سترى 
نفسها بمنظار معكوس، وستكون الشعوب تماما 
ترتيبه  بأن  والده  أقنعه  الذي  الفتى  ذلك  مثل 
جميع  في  األول  كان  طبعا(  الوالد  )ترتيب 
رؤية  الفتى  لهذا  أتيح  ثم  المدرسية،  الصفوف 
شهادات الوالد المدرسية، ليكتشف أن الوالد كان 

قبل األخير بواحد فقط.
قط-  تتفق  لم  –كما  العالم  شعوب  تتفق  سوف 

ويترافق صدور  اإلفتراضي،  المؤرخ  هذا  ضد 
حمالت  مع  البشري  التاريخ  في  الضخم  كتابه 
مضادة ومصادرة ورفض ، وال يخلو األمر من 
اتهام للمؤلف بأنه يعبر عن مؤامرة كونية على 
الشعوب  شعب  كل  يتهم  أن  بأس  وال  البشرية، 
المهزومة في تدبير هذه المؤامرة وتشويه وجه 

التاريخ البشري المكتوب.
على  دولية  محكمة  هناك  أن  افترضنا  ولو 
بين  المنتصرة  الشعوب  فإن  المجرات،  مستوى 
المجرات  منظمة  طريق  عن  ستسعى  قوسين، 
المتحدة الى تقديم هذا المؤرخ إلى محاكمة دولية 
وتشويه  العالمي  السلم  لتخريب  السعي  بتهمة 
ينتمي  العمل  هذا  وأن  عليه،  المتعارف  التاريخ 
إلى بند التدخل في شؤون الغير، المحرم حسب 

قوانين المجرات.

صحفي اردني موقع )سوليف(	 

يوسف غيشان 	 

العميــان واألبكـم
كامل النصيرات	 

الكاريكاتير للفنان خضير الحميري )من اختيار محرر الساخرون(
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 ابعد عن )البوتوكس( وغنى له!!

بحكم المهنة كثيًرا ما أقع فى ورطة، حدثت 
ساعة،   48 قبل  بالمناسبة  مؤخًرا  كثيًرا  معى 
بدورته  )الجونة(  مهرجان  افتتاح  حفل  فى 
وجوًها  أرى  حيرة،  فى  نفسى  أجد  الخامسة، 
متعددة أشعر من نظرات العيون أن بيننا سابق 
من  بالقليل  أبدًا  ليس  زمنًا  وأستغرق  معرفة، 
أو  فنانة  تلك،  أو  هذه  اسم  على  التعرف  أجل 
مذيعة، رغم أننى من الممكن أن أكتشف بعد 
أن أحل اللغز وأتمكن من تحليل شفرة الوجه، 
من  عقود  ثالثة  من  أكثر  قبل  أعرفها  أننى 
الزمان، أى أكثر من 30 عاًما، غالبًا ألسباب 
رقم  أبدًا  أتجاوز  بأال  أكتفى  قطعًا  تعرفونها 
لى  حوار  أى  فى  المعرفة  من  عاًما  عشرين 

مع امرأة.

بعد نجاحى فى كشف السر وغالبًا ما يساعدنى 
أنها تبدأ بالسالم، وألنهم  على الوصول للحل 
لم يخترعوا بعد )بوتوكس( لتصغير الصوت، 
أو  )ميم(  أنها  مطلقة  بثقة  أعلن  بأن  أسارع 
بعد  لى  يتضح  ما  وكثيًرا  )عين(،  أو  )صاد( 

ذلك أنها )كاف(!! .

أو  النساء  على  فقط  قاصًرا  يعد  لم  األمر   
حتى الرجال المشاهير، ولكن عددًا من سيدات 
السياق  هذا  نفس  يتسابقون  المجتمع  ورجال 
الذى ال نهاية له، المذيعات صرن أسرى تلك 
تليفزيونية  مذيعة  مؤخًرا  شاهدت  العمليات، 
الشهير  البرنامج  عبر  حديثها  فى  تؤكد  كبيرة 
الذى استضافها أنها ال تخشى مرور السنوات، 
رغم  وجدة،  أم  بأنها  توصف  بأن  وتسعد 
سنجة  )على  مشدود  وجهها  أن  الحظت  أنى 
عشرة(، مما أفقدها القدرة على التعبير، ورغم 
ذلك تتطلع لكى تواصل مشوارها على الشاشة 
لو  المذيعة  تلك  أن  أتصور  وال  الصغيرة، 
تركت نفسها لبصمات الزمن بدون إضافة أى 
مواد صناعية، سوى أنها سوف تزداد جماالً، 
الشاشة  أجمل وجه عرفته  كانت صاحبة  فلقد 

تلك  أيًضا  شاهدت  الستينيات،  فى  الصغيرة 
فى  الدخول  عن  تكف  ال  التى  الكبيرة  النجمة 
قدمت  أنها  خاللها  من  تؤكد  إعالمية  معارك 
أعظم المسلسالت واألفالم وأنها األولى، رغم 
لم  األمر  أن  تدرك  ولم  المغرضين،  ادعاءات 
على  قادرة  هى  وهل  بموهبتها،  متعلقًا  يعد 
األداء أم ال؟ ولكن مالمح وجهها صارت فاقدة 
التعبير، الممثل وجه وعينان، يجب أن تنطق 
عيناه باإلحساس الذى يعتمل بداخله ليعبر عن 
كل تلك المعانى، عندما يفقد الوجه قدرته على 
من  عروس  إلى  الفنانة  وجه  يحيل  التعبير، 
البالستيك، ما الذى يتبقى بعد ذلك من أسلحة 
آخر  إلى  ينتقل من موقف  الفنان؟، كيف  لدى 
بينما تخذله دائًما مالمحه التى يعتريها الجمود 
والثبات، هل يستطيع اإلنسان أن يخدع الناس 

بوجه المع دائًما أم أن هناك توافقًا فى التعبير 
بين الداخل والخارج؟ 

هل نحن نكتشف أننا كبرنا من خالل تجاعيد 
الوجه وبياض الشعر، أم أننا فى داخلنا تنبت 
ورأى  الزمن  بصمات  إنها  أيًضا،  تجاعيد  لنا 
على  سلبيًا  رأيًا  ليس  بالمناسبة  وهو  السنين 
عميق  تعبير  جبران  خليل  لجبران  اإلطالق، 
يقول: )إن الماس هو رأى الزمن فى الفحم(، 
تمر  عندما  الصخور  أعماق  فى  الفحم  يكمن 
مشاعر  هكذا  ماًسا..  صار  وقد  نراه  أحقاب 
تعبير،  قوة  إلى  الزمن  يحيلها  ووجهه  الفنان 
الفنانة  رحيل  من  قليلة  أشهر  قبل  أننى  أتذكر 
القديرة »أمينة رزق« 90 عاًما شاهدتها على 
مسرح »الهناجر« تؤدى دورها فى مسرحية 
ولكن  الوجه  تجاعيد  أر  لم  »شهرزاد«، 

ذاكرتى  فى  ظلت  التى  هى  الوجه  تعبيرات 
يبدو شابًا وعصريًا فى  حتى اآلن، كل شيء 
اسمه  شيئًا  يوًما  تعرف  لم  التى  الفنانة  هذه 

العداء مع الزمن .

 سألوا يوًما ميريل ستريب عن تلك العمليات 
فقالت: أخطأت مرة واحدة وفعلتها ولن أكررها 
فأنا أرفض أن أكون مجرد )سمكة زينة ملونة 

فى صندوق زجاجى شفاف(.

نصيحة إلى أى مذيعة أو نجمة بل وإلى كل 
أبناء  أيًضا من  به  بنات حواء، وعدد ال بأس 

آدم: )ابعد عن البوتوكس وغنى له(!!

مجلة )روزا اليوسف( المصرية 	 

طارق الشناوي	 

البوتكس الكاريكاتير للفنان ربيع عن جريدة )الرياض( اختيار محرر الساخرون

كلمة
 و 1/2..
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القاهرة: منى أبو النصر	 

لم يجد فنانو الكاريكاتير في مصر أصدق من 
رسومهم، وحكاياتهم، وصورهم الفوتوغرافية 
لوصف  فرحات،  جمعة  بالفنان  جمعتهم  التي 

مشاعر حزنهم وتأثرهم البالغ برحيله.

جمعة  المصري  الكاريكاتير  فنان  ورحل 
مؤخرا  عاماً،   80 يناهز  عمر  عن  فرحات 
اإلبداعات  من  غنياً  رصيداً  وراءه  تاركاً   ،
لرسامي  الداِعم  والعمل  الكاريكاتيرية، 
المصرية  للجمعية  رئاسته  عبر  الكاريكاتير 
لفنان  خلفاً   2015 عام  منذ  للكاريكاتير، 

الكاريكاتير البارز طوغان.

ونعت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس 
أبرز  أحد  إنه »يعد  وقالت  الراحل  الدايم  عبد 
فناني الكاريكاتير في مصر والوطن العربي«، 
في  الساخرة  برسوماته  »نجح  أنه  وأضافت 
تناول الكثير من القضايا االجتماعية المهمة«.

الفنان  للكاريكاتير( هكذا يصف  )يوم حزين 
ورسام الكاريكاتير فوزي مرسي رحيل جمعة 
فرحات في حديثه لـ جريدة »الشرق األوسط«، 
ويضيف أن »الراحل لم يكن أحد أبرز رسامي 
كان  إنما  وحسب،  السياسي  الكاريكاتير 
فترة  طيلة  المهنة  تلك  دعموا  من  أبرز  أحد 
حتى  للكاريكاتير  المصرية  للجمعية  رئاسته 
آخر حياته«، مضيفاً »رغم مرضه وصعوبة 
حركته في الفترة األخيرة، كان حريصاً على 
حضور المعارض، وكنا نلجأ إليه دائماً في أي 

مشكالت نواجهها«.

الجمعية  إدارة  مجلس  مرسي، عضو  ووفق 
الفنان  رحيل  قبل  فإنه  للكاريكاتير،  المصرية 
جمعة فرحات دار معه حديث حول تخصيص 
مسابقة لرسم بورتريهات عنه، كما تم من قبل 
الكاريكاتير،  تنظيم مسابقات حول رسم رواد 
وآخرهم الفنان رخا، ولقي هذا االقتراح صدى 
طيباً لديه، لكنه كان في مرحلة صحية صعبة 
فطلب منا تأجيل الفكرة، ولكن الوقت لم يمهلنا 

بسبب رحيله«.

المصرية  »الجمعية  أن  فوزي  ويؤكد 
للكاريكاتير ستقوم بتنظيم فعالية تكريم لجمعة 
أبرز  لعرض  أسرته،  مع  بالتنسيق  فرحات 
إبداعاته وعرض بورتريهات من التي رسمها 
لها فنانون من مختلف األجيال تحية وعرفاناً 

بدوره في هذا الفن«.
عام  في  المولود  فرحات،  جمعة  والتحق 
 1964 عام  الكاريكاتير  رسم  بمجال   ،1941
المعروفة  اليوسف«  »روز  مؤسسة  عبر 
الكاريكاتير،  لفن  أصيلة  مدرسة  بأنها  آنذاك 
وكما يقول الكاتب عبد الله الصاوي، الباحث 
كانت  فقد  المصري،  الكاريكاتير  تاريخ  في 
أكبر  بها  ضخمة  مؤسسة  في  جمعة  »بداية 
أسماء الكاريكاتير في هذا الوقت مثل حجازي 
كان  للغاية،  صعبة  كانت  جاهين،  وصالح 
جمعة فرحات وقتها أصغرهم سناً، ومع ذلك 

نحت لنفسه أسلوباً خاصاً بين هؤالء الكبار«.
أن  األوسط«  لـ»الشرق  الصاوي  ويضيف 
بين  فرحات  خلقه جمعة  الذي  االتصال  »هذا 
الجديد  الجيل  وبين  الستينات  في  الرواد  جيل 
الحالي هو إحدى ركائز أهميته في هذا الفن فقد 
نجوميته  وصعدت  للكاريكاتير،  حياته  كرس 
بشكل الفت منذ بداية الثمانينات مع تنقله بين 
اليوسف(  )روز  من  الصحافية  المؤسسات 
لـ)األهرام( وكذلك محطات الصحف الحزبية 
و)صوت  و)األهالي(  )الوفد(  مثل  والمستقلة 

األمة(«.

ويلفت عبد الله الصاوي إلى أن فرحات كان 
من أول من انتبهوا لفكرة االتصال بالكاريكاتير 
يرسمه  كان  الذي  الكاريكاتير  فوجد  عالمياً، 
نوافذ في صحف أميركية ويابانية، وكان يقدم 
كذلك مشهد الكاريكاتير العالمي عبر برنامجه 
»جمعة  المصري  التلفزيون  يذيعه  كان  الذي 
الرسوم،  بتحليل  فيه  يقوم  وكان  جمعة«  كل 
والرموز، بصورة شيقة إيماناً منه بخلق رسالة 

إعالمية تخص فن الكاريكاتير«.

في  فرحات  جمعة  الراحل  رسوم  ونُشرت 
»هيرالد  غرار  على  عريقة  أجنبية  صحف 
اليابانية  و»يوميوري«  األميركية،  تريبيون« 
المتحف  في  أعمال  له  تُعرض  كما  وغيرها، 
األلماني في بون والمتحف الدولي للكاريكاتير 
في فلوريدا، والعديد من المعارض األوروبية.

علي  »جائزة  على  فرحات  جمعة  وحصل 
ومصطفى أمين«، وجائزة »نقابة الصحافيين 
و1989،   1986 عامي  مرتين  المصريين« 
 1985 عامي  العرب  الصحافيين  واتحاد 

و1989.
وعكست كلمات التأبين الواسعة التي أحاطت 
رحيل  خبر  منذ  االجتماعي  التواصل  بمواقع 
الكبيرين  والدعم  التواضع  قيمة  إلى  جمعة، 
اللذين كان يحيط بهما الفنان الراحل الرسامين 
من مختلف األجيال، فيصفه فنان الكاريكاتير 
فن  فرسان  »آخر  بأنه  المرصفي  خالد 
من  فنان  آخر  ويعتبر  المصري،  الكاريكاتير 
التي  والسبعينات  الستينات  فترة  عاصر  جيل 
الكاريكاتير  لفن  الحقيقية  االزدهار  فترة  هي 

المصري«.

األوسط«  لـ»الشرق  المرصفي  ويضيف 
جانب  إلى  وصديقاً  وأخاً  إنساناً  »كان  قائالً: 
أنه كان طيلة فترة رئاسته لجمعية الكاريكاتير 
بلده،  نحو  ووطني  سياسي  موقف  صاحب 
لم  التي  الفلسطينية  والقضية  العربية،  واألمة 

يكن أبداً ينساها«.

وكان فرحات قد أصدر كتاب »سالم الدم - 
واإلسرائيلي«  العربي  الصراع  من  عاماً   60
كل  جمع  على  فيه  وحرص   ،2017 عام 
رسومه الداعمة للقضية الفلسطينية على مدار 

سنوات طويلة«.

»الشرق األوسط«	 

فنان الكاريكاتير  توفي بعد مسيرة مهنية حافلة

جمعة فرحات رحيل  يثير أحزان رسامي البهجة المصريين

من اعمال الفنان الراحل

الفنان الراحل جمعة فرحات
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	 Zen Read - Haaretz

Palestinian director Ameen 
Nayfeh says he felt proud after 
bringing to life through film his 
personal struggle in crossing an 
Israeli military checkpoint to visit 
his dying grandfather. But he didn't 
expect his short film to have a wide 
audience.

That all changed for Nayfeh, when 
Netflix launched a new Palestinian 
film collection, the first of its kind 
by a major streaming service, that 
includes his award-winning short 
"The Crossing".

"This is why we make films, 
because we want our stories to 

travel, we want people to know 
about us," Nayfeh, 33, told Reuters.

"Now when you type Palestine in 
the search button on Netflix, you 
will see so many different titles 
that you can watch. Before, when 
I would type Palestine I would get 
Israeli titles," he said.
Netflix's new Palestinian 

collection, titled "Palestinian 
Stories", is made up of 32 award-
winning films that are either 
directed by Palestinian filmmakers 
or tell Palestinian stories, the 
company said in a press release.

"The diversification of our 
content sits close to my heart as 
Netflix works to become the home 

of Arabic cinema," said Nuha El 
Tayeb, a spokesperson for Netflix.

Many of the films tell stories of 
Palestinian life in the West Bank 
and Gaza, territory Israel captured 
in the 1967 Middle East war and 
which Palestinians seek for a 
future independent state.
Israel maintains military 

checkpoints in the West Bank, 
citing security concerns. 
Palestinians say the roadblocks 
severely restrict their mobility 
throughout the territory.

Before filmmakers, Palestinian 
musicians began reaping the 
benefits of streaming to a global 
audience after Spotify launched 

its music streaming service in the 
Middle East and North Africa in 
2018.

Netflix has made the new 
collection of Palestinian films 
available to all customers, the 
company said.
Huda al Imam, an actress in 

the Oscar-nominated film "Ave 
Maria", which is also featured in 
Netflix's Palestinian collection, 
said it would expand the reach of 
Palestinian stories.

"Thanks to Netflix, now 
Palestinian stories and Palestinian 
life with its beauty and agony will 
be shown all around the world," al 
Imam said.

NETFLIX LAUNCHES 'PALESTINIAN STORIES,' STREAMING 
FILMS OF THE WEST BANK AND GAZA WORLDWIDE

The collection of 32 award-winning films showcases films either directed by 
Palestinian filmmakers or tell Palestinian stories of life in the West Bank and Gaza
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FREE FLU SHOT AVAILABLE TO ALL ONTARIANS IN NOVEMBER
Protect Yourself and Your Loved Ones This Season

	 Ministry of Health

TORONTO — To keep Ontarians 
healthy this flu season and 
prevent unnecessary visits to the 
hospital during the fourth wave of 
COVID-19, the Ontario government 
is launching one of the largest flu 
immunization campaigns in the 
province’s history, with the flu shot 
available to all Ontarians starting in 
November.

”Our government is prepared for 
flu season and is launching an even 
larger flu shot program this year 
to keep Ontarians healthy as we 
continue to respond to COVID-19,“ 
said Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health. ”It 
is safe to receive the COVID-19 
vaccine and the flu shot at the same 
time, so if you’re receiving your flu 
shot and still have yet to receive a 
first or second dose of the COVID-19 
vaccine, now is the time.“
Last year, uptake of the flu vaccine 

by Ontarians was the highest in 
recent history. Building on this 
success, Ontario is investing over 
$89 million this year to purchase 
over 7.6 million flu vaccine doses, 
which is 1.4 million more doses 
than last year. This includes a total 
of 1.8 million doses specifically for 
seniors.

To protect the most vulnerable, 
Ontario’s initial supply of flu 
vaccine was prioritized for long-term 
care home residents and hospital 
patients beginning in September, 
and flu shots are now available for 
seniors and others most at risk for 
complications from the flu. Starting 
in November, the flu shot will be 
available for all Ontarians through 
doctor and nurse practitioner 
offices, participating pharmacies, 
and public health units. To further 
improve access and convenience to 
the flu shot and based on demand 
in recent years, pharmacies will 
receive approximately 40 per cent 
of the allocated doses, up from 36 
per cent last year.

”The annual flu shot is the best 
defence against the flu this season,“ 
said Dr. Kieran Moore, Chief 
Medical Officer of Health. ”As we 
head into the fall and begin gathering 
indoors more often with family and 
friends, it is even more important 

to get your flu shot, in addition to 
following public health measures, 
to protect yourself and those around 
you.“
Each flu season, Ontario receives 

its supply of flu vaccine in multiple 
shipments from manufacturers 
over several months starting in 
mid- to late September based on 
the schedule negotiated between 
the federal government and 
manufacturers. Distribution and 
the ability for locations in Ontario 
to re-order additional supply of flu 
vaccine are based on the timing of 
shipments from manufacturers and 
the replenishment of the provincial 
supply. Ontarians are encouraged 
to be patient as it may take time for 
shipments to arrive to their local flu 
shot locations.

To help stop the spread this fall, 
Ontarians should continue to follow 
COVID-19 public health measures 
and advice in public settings, 
including wearing a face covering 
indoors, frequent handwashing, and 
maintaining physical distance from 
those outside their household.

 
Quick Facts

Based on available data, flu vaccine 
uptake was closer to 40 per cent last 
season. In previous seasons, the 
uptake has been around 30 per cent.
Last year, flu cases per the national 

and Ontario surveillance systems 
were historically low, with less than 
25 cases of laboratory confirmed 
cases of influenza reported. This is 

in comparison to 12,829 laboratory 
confirmed cases in 201920/ and 
10,743 in 201819/.

The flu shot will be available at 
doctor and nurse practitioner offices, 
public health units and participating 
pharmacies for anyone two years of 
age or older. Children six months to 
two years old can get their flu shot 
from a doctor, nurse practitioner 
or local public health unit. Visit 
Ontario.ca/flu to find out when to 
get your shot.

The flu vaccine is offered free of 
charge to anyone over the age of six 
months who either lives, works, or 
goes to school in Ontario.

The National Advisory Committee 
on Immunization )NACI( now 
recommends that COVID-19 
vaccines may be given at the same 
time as the flu vaccine.

The flu shot is especially important 
for children under five, people who 
are pregnant and those 65 years 
and older who are at higher risk 
of hospitalization and flu-related 
complications, such as pneumonia, 
heart attack or, in some cases, death.
Symptoms of the flu can include 

fever, cough, muscle aches, sore 
throat, headache and tiredness. If 
you or your children develop flu 
symptoms, contact your primary 
care provider.

Some symptoms of COVID-19 are 
similar to the flu and it may be hard 
to tell the difference between them 

based on symptoms alone. Take 
the COVID-19 self-assessment to 
help you determine if you need to 
get tested and for guidance on next 
steps.
 

Quotes

"Prioritizing flu shots for long-
term care residents is one way 
we’re ensuring Ontario’s seniors 
get the quality of care they need and 
deserve. The flu shot is a simple and 
important way to protect our loved 
ones, and it provides peace of mind 
for residents and their families."

- Rod Phillips
Minister of Long-Term Care

"Ensuring that our seniors are 
safe and healthy is a priority for 
our government. It is important 
that we work to make sure that all 
Ontario seniors get the flu shot to 
protect their health and wellbeing – 
especially given the compounding 
threat of COVID-19."

- Raymond Cho
Minister for Seniors and 
Accessibility

"As the health system continues 
to cope with the serious challenges 
of COVID-19, The Ontario 
Hospital Association encourages all 
Ontarians to receive their annual flu 
vaccine. 

It is one important way we can each 
do our part to protect ourselves and 
reduce the pressure on hospitals."
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NOBEL WINNER DAVID CARD PROVES IMMIGRANTS 
DON’T REDUCE THE WAGES OF NATIVE-BORN WORKERS

	 Arvind Magesan - Professor of 
Economics, University of Calgary

Applied economists spend a 
large fraction of their time trying 
to squeeze meaningful answers 
— causal effects — out of 
observational data.

Unlike the natural sciences, we 
can’t run experiments in order to 
answer the big questions in our 
field. If we want to know, for 
example, how raising the minimum 
wage affects unemployment, 
we must rely on real-world data 
generated by employers and their 
workers and customers.

But it’s not as easy as simply 
comparing unemployment rates 
in two jurisdictions with different 
minimum wage policies. Minimum 
wage legislation is a policy choice, 
and these choices are a function of 
a range of economic and political 
forces that also likely explain 
unemployment rates. That means 
our ability to learn anything about 
the effect of minimum wage 
hikes from a simple ”apples and 
oranges“ comparison of this nature 
is very limited.

Canadian economist David Card 
received a share of this year’s 
Nobel prize in economics largely 
for developing credible methods 
for teasing causal effects from this 
type of observational data.

While the native of Guelph, 
Ont., has written too many high-
impact papers to mention here, 
economists often associate his 
name with two landmark, highly 
influential studies, which we all 
learn in graduate school.

The first, which examines the 
effect of minimum wages on 
unemployment, has received 
much attention in the wake of 
the Nobel announcement. So let’s 
focus on the second, in which 
Card combined a clever technique 
with data generated by a unique 

historical event to credibly answer 
how large-scale immigration from 
a poor country affects the wages of 
native-born citizens.

The Mariel Boatlift

Between April and October 
of 1980, about 125,000 people 
escaped Cuba from the Port of 
Mariel, landing as refugees in 
Miami. What became known as 
the Mariel Boatlift suddenly and 
dramatically increased Miami’s 
local labour force by about seven 
per cent.

This is a prime example of a 
”natural experiment,“ which social 
scientists are much better able to 
recognize and exploit today due 
in part to Card’s trail-blazing early 
work.
Though it would be impossible to 

study the effect of mass immigration 
on native employment and wages 
in a true laboratory setting, Card 
realized that the Mariel Boatlift 
was the next best thing as the city of 
Miami experienced an unexpected 
major immigration shock for 
reasons that had little, if anything, 
to do with wages or employment in 
the community.

The method he used is a classic 
example of what has become 
a standard tool in the applied 
economist’s toolkit, known as 
”difference in differences.“ By 
comparing the difference in Miami 
wages from before and after the 
boatlift to the same difference over 
time in a group of U.S. control 
cities, Card was able to credibly 
estimate the causal effect of large-
scale immigration of low-skill 
workers in the local labour market.

Card found a ”null“ effect — 
not only were native wages and 
unemployment unaffected by 
the seven per cent increase in the 
labour force in Miami, there was 
specifically no effect on native-
born low-skill workers, defined as 
those with at most a high school 

degree. These findings were at 
odds with a lot of anti-immigration 
sentiment in both the U.S. and 
Canada.

Testing Economics 101

Card’s finding challenged the 
conventional wisdom of the time 
and ultimately forced economists 
to rethink the Economics 101 
model of immigration and wage 
settings in the labour market. In 
the dominant thinking of the time, 
mass immigration represents a 
major increase in labour supply, 
which should lead to a decrease 
in the price of labour — in other 
words, lower wages and less work 
for native-born citizens.

Why would a massive influx 
of workers to a city fail to assert 
downward pressure on native 
wages and employment? More than 
30 years after Card’s paper was 
published, immigration and labour 
economists are still reckoning 
with his key findings, and a whole 
new set of theories and empirical 
studies are on the table.
One theory with some supporting 

evidence is that foreign workers and 
native workers can be ”imperfect 
substitutes“ in production. In 
other words, foreign workers and 
native workers can specialize 
in different tasks, and a major 
influx of immigrants might cause 
native-born workers to reallocate 
their labour to their comparative 
advantage.
For example, native workers have 

an advantage in jobs that require 
strong local language skills, and 
part of the reason the Miami 
economy was able to absorb 
the large influx of workers so 
easily is that native-born workers 
reallocated their labour to jobs that 
require strong English-language 
communication skills.
But the case is far from closed 

on this issue, and part of Card’s 
legacy is the continued attempt 
to rigorously understand the 
relationship between immigration 

and the labour market.

Card’s profound influence on 
economics

There is a nice parallel here with 
Card’s other landmark paper on the 
minimum wage. It also involved an 
early application of the difference-
in-differences methodology to a 
couple of American states, one 
that upped its minimum wage and 
another that didn’t.

There too, Card found a null 
effect — a modest increase 
in the minimum wage had no 
effect on worker unemployment. 
This finding also sent labour 
economists back to the drawing 
board, as it effectively refuted 
the accepted wisdom at the time 
that government-imposed wage 
increases should reduce demand 
for workers and lead to higher 
unemployment. The result has 
been continued careful study on 
how the minimum wage affects 
unemployment.

It’s remarkable that, in a field that 
disproportionately rewards the 
discovery of large causal effects, 
Card has been recognized for 
helping revolutionize the practice 
of applied economics by writing 
two papers that showed null 
effects.

The impact Card has had on 
economics is hard to overstate. 
He is rightfully considered 
one of the engineers of the so-
called ”credibility revolution“ 
in economics, which has made 
empirical economics the area of 
choice for the vast majority of 
graduate students in the past 20 
years.

Every cohort of graduate or 
upper-year undergraduate students 
is taught about the concept of 
difference in differences through 
the lens of Card’s famous work, 
and it is hard to imagine that 
changing any time soon.
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ONTARIO HELPING NEWCOMERS
START THEIR CAREERS

	 Ministry of Labour, Training 
and Skills Development

TORONTO — The Ontario 
government intends to propose 
legislation that would, if passed, 
help address the province wide 
labour shortage by making it 
easier for internationally-trained 
immigrants to start careers in 
their profession. The proposal 
announced today would, if passed, 
help remove many significant 
barriers internationally-trained 
immigrants face, such as the 
requirement for Canadian work 
experience, when attempting to 
get licenced in certain regulated 
professions and trades such as 
law, accounting, architecture, 
engineering, electrical and 
plumbing.

”Ontario is facing a generational 
labour shortage with hundreds of 
thousands of jobs going unfilled. 
However, all too often, newcomers 
in this province struggle to find jobs 
in their regulated profession for no 
other reason than bureaucracy and 
red tape,“ said Monte McNaughton, 
Minister of Labour, Training and 
Skills Development. ”These are 
folks who often have the training, 
experience, and qualifications to 
work in booming industries where 
Ontario desperately needs help 
but are being denied a chance 
to contribute. If these proposed 
changes are passed, Ontario would 
become the first province in Canada 
to help level the playing field in 
certain regulated professions so 
that workers coming here have the 
opportunity to build a better life for 
themselves and their loved ones, 
and build stronger communities 
for us all."

To help address the labour 
shortage and help internationally-
trained immigrants in Ontario 
build better lives for themselves 
and their families, the Ontario 
government intends to propose 
changes this fall which would, if 
passed:

Eliminate Canadian work 
experience requirements for 
professional registration and 
licensing unless an exemption is 
granted based on a demonstrated 
public health and safety risk. These 
requirements may create situations 
where workers are unable to 
obtain Canadian work experience 
because they don’t have it. This 
is often cited as the number one 
barrier Canadian immigrants face 
in obtaining a job that matches 
their level of qualification.

Reduce burdensome duplication 
for official language proficiency 
testing, so people would not 
have to complete multiple tests 
for purposes of immigration and 
professional licencing.
Allow applicants to register faster 

in their regulated professions when 
there are emergencies )such as a 
pandemic( that create an urgent 
need for certain professions or 
trades.
Ensure the licensing process is 

completed in a timely manner 
to help internationally-trained 
immigrants start working in careers 
that match their skillset.
”Over the past several months, 

I had the pleasure of co-chairing 
numerous roundtables with 
Minister McNaughton, as we 
heard from immigrants, industry 
leaders, settlement groups and 
faith communities, to understand 

the barriers internationally-trained 
professionals often face. I am very 
pleased the government intends 
to propose several important 
amendments that would, if 
approved and passed, better the 
lives of new Canadians,“ said 
Irwin Glasberg, the Fairness 
Commissioner of Ontario. ”These 
proposed changes would help to 
improve registration practices, 
address unfair Canadian experience 
requirements and remove related 
barriers for internationally-trained 
professionals and tradespersons. I 
want to thank Minister McNaughton 
for his leadership on this important 
initiative. Our office looks forward 
to working with the government, 
professional regulators, and 
other parties to advance these 
initiatives and improve fair access 
to the regulated professions and 
compulsory trades.“

If passed, these proposed changes 
would build on work the province 
is already doing to help highly 
skilled internationally-trained 
immigrants to find work in their 
field of expertise. 
Through the Ontario Bridge 

Training Program, Ontario is 
investing $67 million over three 
years on programs and services 
that connect internationally-trained 
immigrants with in-demand jobs in 
their communities.
 In 2016, only one-quarter of 

internationally trained immigrants 
in Ontario were employed in the 
regulated professions for which 
they trained or studied.

This summer, roughly 300,000 
jobs were going unfilled across the 
province, costing billions in lost 
productivity.

Currently, internationally-trained 
immigrants face multiple barriers 
to getting licensed in their field 
including unfair requirements 
for Canadian work experience, 
unnecessary, repetitive and costly 
language testing, and unreasonable 
processing times.

At present, licensing time in 
some regulated professions takes 
up to 18 months or more, while 
workers wait in limbo, wasting 
valuable time when they could be 
contributing to the economy.

The proposed changes, if passed, 
would apply to non-health regulated 
professions and compulsory trades 
such as professional engineers, 
architects, plumbers, electricians, 
accountants, hairstylists, teachers 
and early childhood educators. 
However, the Ministry of Labour, 
Training and Skills Development 
will work with the Ministry of 
Health to assess if these proposed 
changes can also be made for 
health professions in the future.
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CANADIAN HOME PRICES HAVE JUMPED 21.4 
PER CENT SINCE LAST YEAR, SURVEY FINDS

	 Ben Cousins - CTVNews 

TORONTO -- A new survey from 
the real estate firm Royal LePage 
shows that housing prices in Canada 
have jumped an astounding 21.4 per 
cent since this time last year.

The Royal LePage House Price 
Survey, released on Friday, shows 
that the aggregate price of a home 
in Canada has risen to $749,800 in 
the third quarter of 2021, compared 
to $617,800 in the third quarter of 
2020.

The aggregate price refers to a 
”weighted average of the median 
values“ of both condominiums and 
single-family homes for a given 
area.

During the third quarter, housing 
sales also slowed down, largely 
due to waning supply and demand, 
coupled with lessening pandemic 
restrictions, Royal LePage notes.

”With easing pandemic restrictions, 
there was finally something to 
talk about other than real estate, 
and people began travelling and 
socializing again,“ Phil Soper, 
president and CEO of Royal LePage, 
said in news release.

”In addition, a year of relentless 
competition for too few properties 
drove some would-be purchasers 
to the sidelines as buyer fatigue set 
in. Yet their fundamental need or 
desire for a new home remains and 
we are seeing pent-up demand grow. 
We expect another unusually busy 
winter season building to a brisk 
2022 spring market.“

When broken down by housing type, 
the median price of a single-family 
detached home rose 25.2 per cent, 
while the median price of a condo 
rose 13 per cent.

When it comes to regional housing 
prices, each of the major Canadian 
cities and their surrounding areas 
saw a jump in home prices, with the 
biggest jumps coming in Greater 
Vancouver )20.8( and Ottawa )20.7(.

”Vancouver and the surrounding 
greater region remains firmly in a 
seller’s market,“ said Randy Ryalls, 
general manager, Royal LePage 
Sterling Realty in Vancouver.

”Although activity showed signs 
of slowing modestly in the summer 
and early days of September, the 
market has picked up again, now 

that families are back in their usual 
routines.“

Of the 62 Canadian cities included in 
the survey, every single one showed 
rising aggregate home costs, but 
the slowest rise in prices came out 
of Thunder Bay, Ont. )2 per cent(, 
West Vancouver )3.7 per cent( and 
Toronto )4.8 per cent(.

When it comes to the fastest-
growing areas in terms of aggregate 
home prices, Saint John, N.B. )36.4 
per cent(, Kingston, Ont. )36 per 
cent(, Belleville/Trenton, Ont. and 
London, Ont. )32.4 per cent( top the 
list.

Royal LePage is also predicting a 
16-per-cent increase in aggregate 
home costs for the fourth quarter of 
2021 when compared to last year’s 
fourth quarter.

”Looking back to the late spring of 
2020, the Royal LePage benchmark 
value of a home was $580,000,“ 
Soper said. ”The subsequent ‘Covid-
catalyst’ which drove legions of 
Canadians to upgrade their living 
situations, has created a period of 
exceptional home price growth with 
real estate values on track to grow 
33 per cent by year end.“
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BLINDFOLDED AND HANDCUFFED, A VETERAN OF ISRAEL’S 
TOP COMMANDO FORCE NOW FIGHTS THE OCCUPATION

	 Daniel Webster - Haaretz

Most Israelis assume the man is a 
Palestinian, even though they don’t 
know much about the background. 
After all, when Palestinians are 
detained by Israeli troops in the West 
Bank, they are routinely blindfolded.

The blindfolded man was Jewish 
Israeli. He wasn’t just any Jewish 
Israeli; he was a veteran from Sayeret 
Matkal, the most elite commando 
unit of the Israel Defense Forces, 
and praised worldwide for his daring 
hostage rescue missions.

Avner wishnitzer could be said to 
be in good company. The unit also 
included the current prime minister of 
Israel, Naftali Ben ,, and two former 
premiers, Benjamin Netanyahu, and 
EhudBarak.

But Wishnitzer, 45, was not on 
military duty when he was detained 
in the South Hebron Hills nearly a 
month ago. Former kibbutznik, now 
an instructor at Tel Aviv University 
in Middle Eastern and African 
History, was present with anti-
occupation activists, who planned to 
deliver a water tank for a Palestinian 
community that wasn’t connected 
to the water system. Combatants 
for Peace is an Israeli-Palestinian 
non-profit dedicated to ending the 
occupation. Most of the activists were 
members.

What sets this organization apart 
is the fact that it was founded by 
people who have been on both sides. 
Wishnitzer was one of the founding 
members. 

He was born on Kibbutz Kvutzat 
Shiller, central Israel, and currently 
lives in Jerusalem with his family.

As he recounts, a group of about 
50 activists had set off on Friday 
September 17 to deliver a tank 
containing four cubic meters of water 
to an isolated Palestinian community 
near the unauthorized settler outpost 
of Avigayil.

”It’s part of our ongoing campaign 
to help Palestinian communities 
under Israeli control – especially in 
the South Hebron Hills and Jordan 
Valley, which are the driest areas in 
the West Bank – gain access to water,“ 

he explains.
He points out that, while the Israeli 

army denied Palestinians water access 
due to illegal construction, the same 
reasoning does not apply to settlers 
who have unlimited water.

As he and his colleagues were walking 
up the road, he recalled that they were 
stopped by Israeli soldiers who were 
patrolling the area. Wishnitzer states, 
”They didn’t explain to us why they 
couldn’t proceed.“ ”We told them 
that we came to bring water to those 
who don’t have it, and that we would 
continue to do so.“

In response, soldiers began pushing 
the activists and started throwing stun 
grenades and tear gas canisters at 
them. The confrontation is captured 
on video. 

One of the soldiers on the scene 

throws one of the elderly activists on 
the ground, and George Floyd-style 
puts a knee on his neck.

Wishnitzer wasn’t there, but he 
was part of a small group that was 
immediately detained. 

He says, ”They took me, and 
another man, and blindfolded them 
for whatever reason.“ ”Clearly their 
intention was humiliation.“

The other blindfolded man, he says, 
was a 60-year-old former officer in the 
Paratrooper Brigade who had served 
in Israel’s first Lebanon war.

”I told them that there was no reason 
for us to be detained and that we just 
wanted to bring water to these people, 
but they called me a piece garbage.“ 
he said. Two former combatants, 

blindfolded, were forced into a 
military vehicle. 

They remained there for around an 
hour before being released.

Time of reckoning

Wishnitzer claims that he was a 
soldier in Sayeret Matkal and never 
served in the occupied territory. He 
is therefore very ignorant of what 
happened there.

In the early 2000s, a few years after 
he completed his military service, the 
second intifada broke out. He was 
forced to reckon with it.

”I felt really uncomfortable with how 
I hardly knew what the territories were 
doing,“ he said. Wishnitzer, although 
he didn’t consider himself right-wing, 
was ”what you would refer to as a 

‘good Zionist’ — a loyal son from the 
kibbutz movement, who, like many 
others, chose to serve with a combat 
unit.“

He joined an anti-occupation 
organization and began spending 
considerable time in the West Bank. It 
had a deep impact on him – so much 
so that in 2003, Wishnitzer was one 
of 13 Sayeret Matkal reservists to 
announce, in a widely publicized letter 
to then-Prime Minister Ariel Sharon, 
their decision to refuse to serve in the 
occupied territories. They wrote, ”We 
will not lend ourselves to the regime 
of oppression in the territories.“

A few months later, Wishnitzer and 
his comrades were approached by a 
group of Palestinians, most of them 
political activists who had spent 
time in Israeli prisons. They were 

impressed by the stand taken by ex-
combatants from Israel and asked for 
a meeting. Combatants for Peace was 
born out of this meeting.

”What we discovered was that 
people who were involved in violence 
on either side can eventually sit 
together, talk like humans, and 
anyone can,“ Wishnitzer said, 
describing Combatants for Peace a 
”one of a kind“ organization. ”There 
is no other animal like it. No other 
organization in the universe is made 
up of combatants on both sides, who 
have joined together while the bloody 
conflict continues.“

For most Israelis, it is best known for 
the joint Israeli-Palestinian Memorial 
Day ceremony it hosts every year in 
partnership with the Parents Circle 
Family Forum )made up of Israeli and 
Palestinian families who have lost 
loved ones to the conflict(.

Wishnitzer claims that last month 
wasn’t the first time he or his fellow 
activists were taken to the army. He 
believes that something has changed. 

He says, ”There has been a sense that 
soldiers are becoming more violent in 
recent weeks and even months, and it is 
something I have heard from activists 
in other organisations as well. It is that 
violence is much more intense, and 
there is no accountability.“

“It seems like this is a message from 
above. The fact is, the commander in 
charge of the day we were all roughed 
up got away just with a slap on his 
wrist.“

As traumatic as it was, Wishnitzer 
does not believe that the humiliation 
and blows they endured are the things 
the public should focus on.

“The real story is about what’s 
happening in the West Bank to 
Palestinians: The land appropriations 
and checkpoints as well as the 
administrative detentions, violence, 
and settler violence.“ he said. ”The 
real victims are the Palestinians.“

Asked for comment, the IDF 
Spokesperson’s Office said an 
investigation into the events of 
September 17 had found that the 
decision to blindfold Wishnitzer was 
”a mistake.“
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	 Ministry of Government and 
Consumer Services

TORONTO — Today, Ross Romano, 
Minister of Government and Consumer 
Services, joined by Nina Tangri, 
Associate Minister of Small Business 
and Red Tape Reduction, launched 
the new Ontario Business Registry, 
making it easier, simpler, and more 
affordable for millions of businesses 
and not-for-profit corporations to access 
government services.

The new Ontario Business Registry 
replaces an out-dated and inefficient 
process, providing business owners 
and not-for-profit operators with 
direct access to government services, 
available online 24 hours a day, 365 
days a year. Registrations or filings 
that were previously submitted by 
mail or fax, taking four to six weeks to 
complete, can now be done instantly 
through the online registry. Annual 
returns can also be completed in the 
registry, which means corporations can 
keep all their important filings in one 
place. Additionally, the new Ontario 
Business Registry is integrated with 
the Canada Revenue Agency, enabling 
the identification of a business or 
not-for-profit corporation by a single 
business number, further streamlining 
administrative processes.

”Ontario’s previous three-decade 
old business registry system was 
cumbersome and complex, demanding 
significant time and energy from 
business owners and not-for-profit 

operators. Our government’s new 
business registry will help ensure 
they are equipped to meet the needs 
of our modern economy and rapidly 
expanding digital world,“ said Minister 
Romano. ”By providing quick and 
easy access to critical services online, 
we’re leveraging our advanced digital 
capabilities to remove unnecessary 
hurdles and make it easier for Ontarians 
to operate in our province.“

For the first time ever, whether starting, 
maintaining, or dissolving a business, 
the new registry will support businesses 
and not-for-profit corporations at every 
stage of their lifecycle with quick and 
easy access to over 90 transactions 
online.

”The Ontario Business Registry is 
an important step forward for small 
businesses in Ontario. We know how 
much time and sacrifice it takes to run 
a business and by digitizing services we 
are helping to lighten the load for owners 
and operators,“ said Minister Nina 
Tangri, Associate Minister of Small 
Business and Red Tape Reduction. 
”Modernizing government services will 
reduce unnecessary burdens and help to 
accelerate business growth across the 
province.“

In line with the launch of the new 
Ontario Business Registry, the Not-for-
Profit Corporations Act, 2010 came into 
force today. This legislative framework 
modernizes governance for Ontario’s 
not-for-profit corporations and 
significantly reduces the bureaucratic 

burden on them, moving from paper-
based filings to digital services and 
providing enhanced flexibility. Not 
previously available in our province, 
Ontario not-for-profit corporations will 
be able to access an online government 
system, eliminating the duplication 
of paperwork and other redundancies. 
It will also empower not-for-profit 
corporations with features like pre-
defined text that will support their 
operations, helping users submit 
information error-free and reduce legal 
costs.

Quick Facts

Ontario businesses and not-for-profit 
corporations can visit Ontario.ca/
BusinessRegistry for more information 
and to access the Ontario Business 
Registry.

Direct access to the Ontario Business 
Registry will expand in the future 
to intermediaries such as legal 
professionals, accountants, and 
search firms. Feedback sessions are 
underway to support future alignment 
and intermediary use of the Ontario 
Business Registry.

Dye & Durham Corporation and ESC 
Corporate Services Ltd. will continue to 
offer their services through the Ontario 
Business Registry.

The Not-for-Profit Corporations Act, 
2010 received Royal Assent on October 
25, 2010 but could not be brought 
into force until the Ontario Business 

Registry launched.
 
Quotes

"We are pleased to see the Government 
of Ontario launch the new Ontario 
Business Registry today and move 
forward with how it delivers its services 
in a way that is customer-centric and 
business-friendly. Modernizing the 
business registration process will make 
it more seamless and streamlined, 
helping business owners spend more 
time on scaling their business and less 
time on paperwork."

- Rocco Rossi
President and CEO, Ontario Chamber 
of Commerce

"The Ontario Nonprofit Network 
is thrilled to see the Not-for-Profit 
Corporations Act, 2010 proclaimed in 
force. This is a critical advancement for 
nonprofits and charities to work under a 
modern legal framework as they serve 
Ontarians. 

We look forward to implementation of 
the Act, and support for educational 
resources for Ontario’s diverse nonprofit 
sector. We are eager to see the rollout 
of the Ontario Business Registry and 
how it will support organizations across 
Ontario. ONN will continue to bring the 
voices of the sector to government with 
ways to improve registry processes and 
implementation of the Act."

- Cathy Taylor
Executive Director

ONTARIO MAKING LIFE EASIER 
WITH NEW BUSINESS REGISTRY

New registry will support businesses and not-for-profit 
corporations with simpler, faster, and better government services
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WORK IN CANADA: HOW TO GET A WORK PERMIT
Canada has over 100 different work permit pathways. Discover your options.

	 Daniel Levy – CIC News

Each year, Canada issues hundreds of 
thousands of work permits to talent from 
all over the world.
This is due to Canada’s desire to welcome 

global talent in support of its economic 
and social objectives. Canada issues 
work permits so that foreign workers can 
support its economic and labour market 
needs. It also issues work permits for 
social reasons, such as to keep families 
together in Canada, and to strengthen 
cultural ties with partner countries.

To support these policy objectives, 
Canada offers more than 100 different 
work permit pathways.

The pathways fall under two major 
programs. They are the Temporary 
Foreign Worker Program )TFWP(, and 
the International Mobility Program.

About the TFWP and IMP

The TFWP exists to address labour 
shortages in Canada. Employers must 
demonstrate to the Canadian government 
that the hiring of a foreign worker is 
due to the absence of suitable workers 
in Canada. To prove this, they must 
complete a labour market test. It is called 
the Labour Market Impact Assessment 
)LMIA(. The Canadian government must 
then confirm the hiring of the foreign 
worker will have a positive or neutral 
impact on the Canadian labour market. 
Once this is confirmed, the foreign 

worker can go ahead and submit a work 
permit application to the Department of 
Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada )IRCC(.

The International Mobility Program 
)IMP( exists to advance Canada’s diverse 
economic and social interests. An LMIA 
is not required under the IMP. Instead, 
eligible foreign workers under the IMP 
can apply to IRCC to obtain a work 
permit. Some foreign workers are eligible 
to forgo this step altogether and travel to 
Canada to work for a short period of time.
The many pathways that fall under the 

IMP are a result of Canada’s many free 
trade agreements and domestic policy 
interests. For instance, the Canada-
United States-Mexico Agreement 
)CUSMA, formerly known as NAFTA( 
is a prominent free trade agreement that 
allows American and Mexican nationals to 
work in Canada without an LMIA. Youth 
from around the world are able to work 
in Canada under the IMP due to youth 
mobility agreements between Canada and 
fellow industrialized nations. Canada also 
allows its residents, such as international 
graduates, and eligible spouses/partners 
to obtain work permits under the IMP 
since Canada wants to enable them to 
get local work experience and be able to 
support themselves financially while they 
live in the country.

How do I get a Canadian work permit 
under the TFWP?
Getting a work permit under the 

TFWP is an employer-driven process. 

An employer must have a vacancy and 
determine there are no suitable workers 
in Canada to do the job. The employer 
must then apply for an LMIA and get a 
positive or neutral assessment. Once this 
is secured, the foreign worker can submit 
their job offer letter, the LMIA letter, 
and all other supporting documents to 
IRCC to get a work permit. Work permits 
under the TFWP are employer-specific, 
also referred to as ”closed.“ This means 
the foreign worker can only work for 
the employer that hired them and for a 
duration of time that has been approved 
by the Canadian government.

How do I work in Canada under the 
IMP?

Getting a work permit under the IMP can 
be led by an employer or by the foreign 
worker. If an employer has a vacancy 
and a foreign worker falls under an IMP 
stream, the employer can hire the foreign 
worker. In addition, unlike the TFWP, a 
foreign worker that falls under the IMP 
can, generally speaking, go and work for 
any employer of their choice )although 
this is not the case for everyone(.

Common reasons to be eligible to work 
in Canada under the IMP include:

CUSMA: American and Mexican 
citizens may be eligible for facilitated 
processing when applying to work in 
Canada.
Intra-Company Transfers: This allows 

certain employers to transfer workers to 

their offices in Canada.
Television and Film: Canada welcomes 

entertainment industry workers to support 
its booming TV and film industry.
Business Visitors: Foreign workers 

who demonstrate they meet certain 
conditions, such as that they will be in 
Canada for under six months and will not 
be entering the Canadian labour market, 
can be eligible to work in Canada without 
needing a work permit.

International Experience Canada: 
Canada has bilateral agreements with 
over 30 countries that allow youth to gain 
work experience in Canada.
Bridging Open Work Permit: Eligible 

skilled worker candidates living in 
Canada can apply for a BOWP while their 
permanent residence application is being 
processed. In addition, eligible spouses/
partners of Canadian citizens/permanent 
residents can get a BOWP if they are 
living in Canada.
Post-Graduation Work Permit: The 

PGWP is the most common work permit 
under the IMP. Eligible international 
graduates of Canadian designated 
learning institutions )e.g., colleges and 
universities( can obtain a PGWP for up to 
three years.
These are just some of the dozens of ways 

you can enter Canada and work legally. 
It is understandable that navigating 
Canada’s work permit pathways can feel 
overwhelming at first, however you do 
not need to feel this way. There is plenty 
of support available to help you identify 
the best option for you.

The Middlesex London Health Unit introduced new 
regulations last week that require proof of vaccination 
before entering sport and recreation facilities. In keeping 
with these new regulations, the City of London will be 
updating its proof of vaccination requirements for the 
City’s indoor recreation programs, services and facilities. 

 As of October 31, proof of vaccination will begin to be 
required for anyone age 12 or older entering the City’s 
sports or recreation facilities to participate in, coach, 
officiate, or watch organized sport.
 Fully vaccinated visitors will need their current 

vaccination receipt alongside a valid piece of 
identification to access these City programs and facilities. 

 Visitors are reminded that they can print or download 
their vaccination receipt which includes all the relevant 
information they need to prove that they are fully 
vaccinated. The receipts can be printed or downloaded 
from the Provincial government website. Those who 
need support obtaining a copy of their vaccination 
receipt, including those who do not have access to a 
computer, internet or printer, can call the Provincial 

Vaccine Contact Centre at 13900-943-833- for support.
In line with current Provincial regulations, the 

following individuals are exempt from showing proof 
of vaccination at City community centres, arenas and 
indoor aquatics facilities:

 Children under 12 years of age

Patrons entering an indoor area solely for the following 
purposes:
to use a washroom;
to access an outdoor area that can only be accessed 

through an indoor route;
to make a retail purchase;
while placing or picking up an order;
while paying for an order;
to purchase admission; or
as may be necessary for the purposes of health and 

safety.
Patrons who provide written document completed and 

supplied by a physician or registered nurse stating that 
the individual is exempt for a medical reason from being 
fully vaccinated against COVID-19 and the effective 

time-period for the medical reason.
For more information related to proof of vaccination in 

London, Ontario, please visit london.ca/VaccineProof.

 On Friday, October 8, the Province of Ontario 
announced it would be raising capacity limits in select 
settings, including spectator areas of the City’s recreation 
and sport facilities. 
 The Government of Ontario is also in the process of 

developing an enhanced vaccine certificate with a unique 
QR code to make it safer, more secure and convenient to 
show proof of vaccination, when required to do so. The 
enhanced vaccine certificate and verification app will be 
available by October 22.
 All Middlesex-London Health Unit guidelines and 

Provincial regulations, including mask requirements, 
adhering to capacity limits and physical distancing, apply 
at all times when accessing City programs, services and 
facilities.
For further information and a list of current City of 

London service updates, please continue to visit www.
london.ca/covid-19. This site will be updated as services 
are changed.

PROOF OF VACCINATION TO SOON BE REQUIRED FOR 
ALL THOSE OVER THE AGE OF 12 TO ACCESS 

INDOOR RECREATION SERVICES, PROGRAMS, AND FACILITIES

Issue 236 November 2021



 ONTARIO LIBERALS PROPOSE FOUR DAY WORK
WEEK PILOT IN MAJOR PLATFORM ANNOUNCEMENT

TORONTO - Ontario Liberal Leader 
Steven Del Duca has announced 
that, if elected, an Ontario Liberal 
government would pilot a four day 
work week. Speaking in a keynote 
address at the Ontario Liberal 
Party’s Annual General Meeting, he 
also announced that his government 
would resume the universal basic 
income pilot.

”We’ll be the party that puts 
workers first, and that helps our 
province transition to a new way 
of doing things,“ said Del Duca. 
”We’re supposed to work to live, not 
live to work.“
The pilot would allow workers to 

work the same number of hours, but 
spread out over four days instead 
of five. The idea has been tested in 

New Zealand, Japan, Scotland and 
Spain, and Del Duca says he wants 

to look into it for Ontario too.
Del Duca says that the pandemic 

has fundamentally changed the way 
people think about their jobs, and 
that major changes are required to 
keep people safe, protect their mental 
health, and make sure everyone has 
access to the same opportunities.

”We need people in Ontario - 
particularly the next generation of 
workers - to believe they can live 
happy lives and pursue rewarding 
careers right here,“ Del Duca said. 

”The Ontario LIberal Party will 
put workers first in this province, 
because that’s how our businesses 
and our economy will succeed.“

Ontario Liberal Leader Steven Del Duca

 CANADA-U.S. WILL REOPEN LAND BORDER TO
FULLY VACCINATED VISITORS IN NOVEMBER

	 Nicole Bogart - CTVNews.ca 

	 Richard Madan - CTV National 
News Washington Bureau 
Correspondent

CANMORE, ALTA. -- The United 
States land and sea border will reopen 
to non-essential travel in November 
after a record long closure due to 
concerns over COVID-19.

The White House confirmed 
Tuesday night that fully vaccinated 
visitors from Canada and Mexico 
will be welcomed at land border 
crossings next month; however, 
officials would not specify what 
vaccines would be accepted or if 
mixed doses will meet eligibility 
tests.
CTV News asked White House 

officials whether AstraZeneca’s 
COVID-19 vaccine, which has not 
been approved for use in the U.S., 
would be accepted under the travel 
eligibility guidelines and was told 
the U.S. Centres for Disease Control 
and Prevention is working on the 
guidelines, but has no definitive 
answers at this time.

The question of whether or not 
mixed doses would be accepted was 
met with the same answer.

The restrictions on non-essential 
travel at the U.S. border have been 
in place since March 2020, when 
the novel coronavirus first began its 
worldwide spread.
It’s largely unknown why the 

U.S. has upheld its land border 
closure for so long – an issue hotly 
contested by both snowbirds and 
the travel industry. In contrast, 

fully vaccinated Americans have 
been able to enter Canada for non-
essential reasons since Aug. 9.

”At long last, there is action 
by the United States to open the 
doors and welcome back our 
Canadian neighbours,“ New York 
Congressman Brian Higgins wrote 
in a press release.

”For months now we’ve heard 
from businesses that are suffering 
and families distraught over 
the separation imposed by the 
continued border shutdown. The 
sign of relief coming from Northern 
Border communities following this 
announcement is so loud it can 
practically be heard on either end of 

the peace bridge.“
Air travel to the U.S. has been 

allowed with certain conditions, 
including proof of a negative 
COVID-19 test or proof that the 
traveller has recovered from a 
COVID-19 infection in the past 90 
days.
In September, the U.S. announced 

fully vaccinated foreign travellers 

will be allowed to enter the U.S. by 
early November; however, details of 
the plan have been scarce.

In order to change the land border 
restrictions, the U.S. will have to 
make changes to Title 19, which it 
altered to force the closure of the 
border.
News of the border reopening 

will be welcomed by thousands of 
Canadian snowbirds worried they 
would be forced to stay home for a 
second consecutive winter. A sunny 
destination isn’t the only thing at 
stake for travellers, many of which 
own properties they have been 
largely unable to access during the 
pandemic.

Travel insurance broker Martin 
Firestone previously told CTVNews.
ca that older travellers typically want 
a vehicle or an RV at their disposal 
when in the U.S., especially if they 
are travelling with pets, and prefer 
to avoid the hassle of air travel.

”Why two people from the same 
family packing up their car and 
heading south across the border is 
not considered safer than going into 
an airport terminal with a thousand 
other people… is beyond any 
understanding,“ Firestone said.
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	 Lindsay Mathyssen
      MP-London-Fanshawe

SAFE DRINKING WATER IS A HUMAN RIGHT NOT A POLITICAL FOOTBALL

If press releases and government announcements 
solved problems, we would be living in a 
country with few complaints. The fact so many 
issues plague us year after year shows how the 
best intentions won’t get much done without 
appropriate resources. In most instances - that 
comes down to money. That’s been the case 
with drinking water problems, such as boil water 
advisories, that persist in too many First Nation 
communities despite the prominence the issue 
has had in political discussions.

 Two First Nations’ communities that have 
lived under boil water advisories for years are 
Chippewa of the Thames and Oneida Nation 
of the Thames in our region of southwestern 
Ontario. This human rights’ based issue was front 
and center in the 2015 campaign when the Prime 
Minister promised to end boil water advisories on 
reserves. A full 6 years later, many communities 
still find themselves without safe water, and with 
no resolution in sight.

 Sadly, amidst rumours that they would soon 
trigger an election, the government made an 
announcement designed to take the heat off, 
stating they would settle two class-action lawsuits 
with First Nations communities over access to 
clean drinking water. The agreement promises 
to compensate residents, ensure drinking water 
infrastructure is built and modernize legislation 
– as First Nations leaders have been demanding 
for decades. That it was announced in a pre-writ 
period should give those inclined to celebrate 
the development pause for thought. Although 
the government has dropped billions overnight 
to support fossil fuel pipelines or to bail out 
corporations, it has not been as decisive when it 
comes to spending on infrastructure for drinking 
water on reserves.

 What may be moving the government on this 
front is the work of activists and community 

leaders. A nearby example of this is found in the 
work of the First Nations with Schools Collective 
)FNWSC( who are calling for a National 
Strategy on First Nation Education to address 
the legacy of Indian Residential Schools within 
First Nations schooling systems and to improve 
education outcomes for on-reserve Indigenous 
learners. They are working to connect the dots 
about the damage done by colonialism and the 
residential school system for Indigenous learners 
and the greater public, to current on and off-
reserve problems currently being experienced by 
Indigenous people. 

 The government has announced changes 
and supports to educational opportunities for 
Indigenous learners, but the existing funding and 
governance structures in place do not allow for a 
full recognition of Indigenous sovereignty, or the 
right to self-determination, nor do they respect the 
recommendations of the Truth and Reconciliation 
Commission, nor the United Declaration of the 
Rights of Indigenous People.

 And, of course, government promises without 
timelines are often not focused on action and 
Canadians are tired of hearing pledges for clean 

drinking water in First Nation communities and 
then learning little changes from one election 
to the next. The trick will be to ensure the 
government keeps their word. To be truthful, they 
had the support they needed in the last parliament 
to get the job done and after a very expensive 
gamble played by the Prime Minister to increase 
his political power, they again have another 
minority mandate. But again, they have an ally 
in the NDP who is committed to increasing 
indigenous sovereignty, human rights and equal 
access to services like clean drinking water.

 In a country as rich as Canada is in fresh water, it 
is inconceivable that we had to arrive at this point. 
Drinking water is a human right and as is often 
said, these problems wouldn’t be tolerated in any 
Canadian city. Yet people in many Indigenous 
communities have been living without clean 
drinking water for decades. Some have lived 
their whole lives without it. It makes it hard to 
believe we can work toward reconciliation while 
continuing to deny this basic human right. With 
51 long term boil water advisories in place in 
Indigenous communities across the country, the 
answer isn’t that difficult, it just takes political 
will.

A sign is held up as people stand outside Queen's Park in Toronto on Nov. 6, 2020, in solidarity 
with the Neskantaga First Nation where residents were evacuated over tainted water a month 
earlier. )Carlos Osorio/The Canadian Press(
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Canada’s job vacancy rate in the 
second quarter of 2021 was the 
highest on record, according to 
Statistics Canada’s quarterly job 
vacancies report.

The job vacancy rate represents 
the number of vacant positions 
as a portion of all available jobs, 
both vacant and occupied. Between 
April and June, the job vacancy 
rate in Canada was 4.6 per cent, 
the highest since comparable data 
came available in 2015. The high 
rate was influenced by both the rise 
in vacancies over the period, plus a 
decline in payroll employment.

There were a total of 731,900 job 
vacancies last quarter, which is 
almost 26 per cent more vacancies 
than the same period two years ago. 
Statistics Canada did not measure 
job vacancy rates between March 
and September 2020, so the earliest 
comparable data for this period is 
from 2019.

Also, average wages were $22.85 
per hour, which is $1.55 higher 
compared to 2019. Changes in 
average wages can be influenced by 
a number of factors such as wage 
growth, shifts in industries and 
occupations, or the types of jobs 
being filled — such as full-time or 
part-time positions.

Average wages grew in all 
provinces except for Newfoundland 
and Labrador, and Alberta. The large 
increases were in Prince Edward 
Island and British Columbia )B.C.(, 
which had the highest average 
hourly wage among the provinces.
Job vacancies were up in all 

provinces compared to 2019. The 
largest increases were in Quebec 
and Ontario. Vacancy rates were 
highest in B.C. and Quebec.
Since even before the pandemic, 

Canada had been experiencing 
a labour shortage, which was 

being addressed in part through 
immigration. However, with some 
of the lowest numbers of new 
immigrants coming to Canada in 
2020, it only served to exacerbate 
the tight labour-market conditions. 
Low immigration is only one factor 
though. Some say that government 
employment benefits have also 
discouraged people from returning 
to work. Economists also have 
other reasons that boil down to the 
more specific challenges of hard-hit 
sectors.

HIGH VACANCIES IN HEALTH 
CARE, CONSTRUCTION, RETAIL, 
AMONG OTHERS

Some sectors saw especially 
high increases in vacancies. One 
in seven job vacancies in Canada 
were in the health care and social 
assistance sector. It had the largest 
two-year increase in vacancies, 
up more than 40,000 to 108,800. 
Vacancies grew in all sub-sectors, 
but especially hospitals, and nursing 
and residential care facilities. Nurses 
and psychiatric nurses had the 
largest increase of all occupations 
over the two-year period. Their 
average hourly wage was $32.50, 
up almost six per cent from 2019. A 
report from CBC suggest nurses are 
quitting in droves due to pandemic 
burnout. There was already a 
shortage of nurses from before the 
pandemic, and the increasingly 
difficult working conditions are 

making it worse.
Vacancies in construction were 

at a record high of 62,600 open 
positions. Construction trade 
helpers, carpenters, and electricians 
accounted for a large portion of the 
vacancies.

Job vacancies in retail were up to 
84,300 in the last quarter, especially 
in food and beverage stores and 
building materials, and garden 
equipment and supplies dealers. 
Retail sales persons, and store shelf 
stockers, clerks and order fillers 
were among the top 10 occupations 
with the largest increase in vacancies 
from the second quarter of 2019 to 
this past quarter.
Manufacturing saw a record number 

of job vacancies at 65,900 open 
positions. Vacancies were spread 
across several sub-sectors, with the 
largest gains in food manufacturing 
and wood product manufacturing.

There was also an all-time 
high number of vacancies in 
accommodation and food services. 
The number of job vacancies in 
this sector was up to 89,100. The 
increase was entirely in the food 
services and drinking places sub-
sector, which were vulnerable to 
public health restrictions. Food 
counter attendants, kitchen helpers 
and related support occupations 
experienced a large increase in 
vacancies. Statistics Canada says it 
was the second largest increase of 

any occupation over the two years. 
The average hourly wage for this 
occupation was $14.55, up more 
than six per cent from the same 
quarter in 2019.

RBC economist Carrie Freestone 
suggests that extended shutdowns 
in the services sector have led many 
workers to leave. For instance, 
although average wages in food 
services were higher compared 
to 2019, they were still lower 
compared to other sectors. The gap 
in wages may help explain why 
many workers are leaving the sector, 
Freestone writes in an RBC report.

MORE JOB VACANCIES 
EXPECTED

Freestone also suggests the number 
of vacancies is expected to rise as 
workers who held off quitting or 
retiring during the pandemic start to 
leave the labour market.
Statistics Canada Canadian 

Survey on Business Conditions 
suggests more than eight per cent 
of businesses expect to see an 
increase in job vacancies over this 
quarter. Quarterly job vacancy data 
for the third quarter of 2021 will be 
available in December.
According to the July job vacancies 

report, Canada was recruiting more 
than 800,000 positions, slightly 
more than in June. Accommodation 
and food services accounted for 
one-sixth of all job vacancies.

CANADA HAD A RECORD NUMBER OF JOB VACANCIES IN Q2 2021
Statistics Canada's quarterly job vacancies report reveal record high job 

vacancies in construction, manufacturing, and food and accommodation services

	 Shelby Thevenot
	 CIC News
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ONTARIO HELPING NEWCOMERS
START THEIR CAREERS

While immigrants account for approximately a third of Ontario’s labour force today,
the reality is that many continue to struggle to find work in their chosen fields, due 
to language barriers and requirements for Canadian experience. (Data indicates that
only 25% of internationally educated immigrants find employment in their profession). 
In addition, there are more than 170,000 internationally trained immigrants in
Ontario working in jobs that do not match their level of qualification.         Page 55       
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