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تقديـم قـانون أسرتنـا اللندنية

مدينة لنـدن تقّر خطة عمل لمكـافحة اإلسالموفوبيـا
أعمــال منــاصرة مهمة جًدا تنتصر للمسلمين! 
مدينة لندن تقر خطة عمل لمكـافحة اإلسالموفوبيـا؛ 
أونتــاريو NDP سيقدم قــانون عائلتنـا في لندن.

نواز طاهر	 

لندن  مدينة  مجلس  أقر   ،2022 فبراير   15 في 
اإلسالم(  )رهاب  إلزالة  شاملة  خطة  باإلجماع 

اإلسالموفوبيا.

وقال عمدة المدينة إد هولدر: "إن ما حدث عشية 
على  مرت  ساعات  أحلك  كان   ،2021 يونيو   6

مدينة لندن. 
منذ تلك اللحظة وصاعدًا، لم يعد هناك شك في أن 

العنصرية موجودة في مدينتنا. 
جذورها.  ترسيخ  من  الكراهية  تمكنت 
وليس هناك طريقة إلنكار أننا على نحو ما 
المميت".  العنف  إمكانية  ضد  محصنون 
"هذا  أن  إلى  هولدر  العمدة  أشار  كما 

يمثل بداية عملنا وليس نهايته".
تود )منظمة حكمة( أن نعرب عن تقديرنا العميق 
ولرومينا  الخطة  هذه  لتمرير  المدينة  لمجلس 
واالضطهاد،  العنصرية  مكافحة  مدير  موريس، 
على عملها الجاد في تطوير عملية التشاور وقيادة 
أجل  من  الخطة  على  والحصول  الخطة  وضع 

مجلس المدينة في الوقت المناسب.

من  لمزيد  اإللكتروني  حكمة  موقع  راجع 
المعلومات حول خطة العمل هذه

https://hikma.ca/city-of-london-
/islamophobia-report-plan

شكر  رسالة  إرسال  يرجى  بإمكانكم،  كان  وإذا 
إلى العمدة وإلى ممثلي دوائركم في مجلس المدينة 

لتمريرهم خطة العمل هذه 
mayor@london.ca ، mvanholst@(
 london.ca ، slewis@london.ca ،

، msalih@london.ca
jhelmer@london.ca ، mcassidy@  
 london.ca ، joshmorgan@london.ca
، slehman@london.ca ، ahopkins@
london.ca ، pvanmeerbergen@london.
ca ، sturner@london.ca ، epeloza@
 london.ca ، shillier @ london. ca،

).mhamou@london.ca

الديموقراطيون الجدد في أونتاريو يقدمون

مشروع مكافحة اإلسالموفوبيا، 

مدينة لندن تقر خطة عمل لمكـافحة رهــاب اإلسـالم )إسالموفوبيـا(

الصحافة الكندية	 

تورونتو- قدم الحزب الديمقراطي الجديد NDP ،  حزب المعارضة 
األربعاء  يوم  أنتاريو  لمقاطعة  التشريعي  المجلس  في  الرئيسي 
إلى  يهدف  قانون  مشروع   2022 فبراير  شهر  من   23 الموافق 

مكافحة اإلسالموفوبيا وجرائم الكراهية األخرى.
ومن شأن هذا القانون أن ينشئ مراجعة إقليمية للحوادث والجرائم 

التي ترتكب بدافع الكراهية في أونتاريو.
الجماعات  وتمنع  العبادة،  دور  حول  آمنة  مناطق  ستحدد  كما 
مناهض  مجلس  وإنشاء  كجمعيات،  التسجيل  من  عرقيا  المتعصبة 

للعنصرية من شأنه أن يقدم مداخالت بشأن سياسات الحكومة.
الوطني  المجلس  مع  بالتعاون  وضعه  تم  الذي  القانون،  مشروع 
للمدارس  جديدة  أدوات  أيًضا  سيقدم   .NCCM الكنديين  للمسلمين 
لمكافحة العنصرية. باإلضافة إلى ذلك، فإنه سيمكن رئيس البرلمان 

من منع االحتجاجات في المجلس التشريعي التي تروج للكراهية.

فيصل حسن، نائب عن أحدى دوائر تورونتو، بيجي ساتلر، تريزا 
آرمسترونغ وترنس كرناغان، نواب دوائر لندن الثالث عن الحزب 
الديمقراطي الجديد قدموا مشروع القانون. وقال فيصل حسن: “لقد 
حان الوقت التخاذ إجراءات جريئة وملموسة لمعالجة اإلسالموفوبيا 
والكراهية في أونتاريو”. وقد سمي مشروع القانون “قانون عائلتنا 
في لندن” ، على اسم عائلة أفضل، ضحية هجوم شاحنة مميت في 

لندن ، أونتاريو ، العام الماضي.

وقال حسن أمام المجلس التشريعي: “هذه ليست قضية حزبية، إنها 
المجلس سيدعمون  قضية أخالقية. آمل وأثق في أن جميع أعضاء 
قانون أسرتنا في لندن، ونحن قادرون على تمرير هذا التشريع المهم 

للغاية في أقرب وقت ممكن.”
وقالت أحزاب معارضة أخرى إنها ستدعم مشروع القانون.

وقال زعيم مجلس النواب بول كاالندرا إن الحكومة ستلقي نظرة 

على التفاصيل بمجرد طرح التشريع.

مشروع  “إن  فريزر:  جون  الليبرالي  النواب  مجلس  زعيم  وقال 
القانون كان تشريعًا مهًما للغاية. إذا نظرت حولك إلى ما يحدث في 

كندا اآلن، فهو أكثر أهمية”.

إنها  هورواث  أندريا  الجديد  الديمقراطي  الحزب  زعيمة  وقالت 
التشريعي  المجلس  الليبراليين والعضو األخضر في  سعيدة بموافقة 

على دعم مشروع القانون بعد التواصل مع جميع األطراف.
وقالت: “نأمل أن تفعل الحكومة الشيء نفسه. لماذا؟ ألن هذا هو 

بالضبط ما يطلبه المجتمع”.
في  التشريعية  الهيئة  صّوتت  فبراير.  شهر  من   24 الخميس  يوم 

أونتاريو وأقر مشروع القانون في القراءة األولى.
المقرر  من  القانون  مشروع  إن  الجديد  الديمقراطي  الحزب  وقال 

مناقشته في العاشر من مارس آذار المقبل.

عمدة 
المدينة
 إد هولدر
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رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو مرتاح للوضع الوبائي

 	RCI : كندا

ال يتوقع رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، 
في  آخر  قوياً  ارتفاعاً  مور،  كيران  الدكتور 
فيروس  من  أوميكرون  بمتغير  اإلصابات 
ذروة  بكثير  تجاوزت  فالمقاطعة  كورونا، 

الموجة الوبائية حسب قوله.

ويستند الدكتور مور في توقعاته إلى تركيز 
الصحي  الصرف  مياه  في  كورونا  فيروس 
وإلى معدل االستشفاء اللذْين ’’انخفضا بشكل 

كبير‘‘.
للسعة  األقصى  الحدّ  أونتاريو  ألغت  وبينما 
األلعاب  وصاالت  والحانات  المطاعم  في 
الرياضية وسواها من األماكن، أبدى الدكتور 
مع  مقابلة  في  الصحي  للوضع  ارتياحه  مور 

’’سي بي سي‘‘.

كنا قلقين من وثبة جديدة في عدد اإلصابات 
كثب  عن  البيانات  بمراقبة  نقوم  السبب  ولهذا 
تدريجية…  بطريقة  )االقتصاد(  فتح  ونعيد 
حاالت  في  كبيراً  ارتفاعاً  أتوقع  ال  )لكن( 
اإلصابة نقال عن الدكتور كيران مور، رئيس 

الخدمات الطبية في أونتاريو

ووفقاً لخطة اإلسراع في إزالة القيود الصحية 
المتصلة بالجائحة التي قدّمها يوم االثنين رئيس 
كيران  والدكتور  فورد  دوغ  أونتاريو  حكومة 
مور، ستلغي سلطات أونتاريو كل القيود على 
القدرات االستيعابية لألماكن العامة ابتداًء من 

األول من آذار )مارس( المقبل.
من ناحية أخرى، لم يتم تحديد موعد النتهاء 
االلتزام بارتداء قناع الوجه الواقي في أماكن 

معينة.
اليس،  جيروم  الدكتور  يقول  جهته،  ومن 
مستشفى  في  معدية  أمراض  أخصائي  وهو 
 )Sunnybrook Hospital( ‘‘صنيبروك’’
تبدو  ’’األمور  إّن  أيضاً  هو  تورونتو،  في 

أفضل بكثير‘‘.
أزمة  من  الصحية  الرعاية  نظام  تعافى  لقد 

بالطبع،  أوميكرون.  بمتغير  المرتبطة  الموجة 
تحديات كبيرة ومشاكل مزمنة  تزال هناك  ال 

على مستوى النقص في العمال الصحيين. 

)للوباء(  المجتمعية  العدوى  لكن بشكل عام، 
تسجل تراجعاً وهناك عدد أقل من الفاشياتنقال 
عن الدكتور جيروم اليس، أخصائي أمراض 
معدية في مستشفى ’’صنيبروك‘‘ في تورونتو
ارتداء  أّن  اليس  الدكتور  يعتقد  ذلك،  ومع 
في  إلزامياً  يبقى  أن  يجب  الواقي  الوجه  قناع 
األماكن المحددة له حتى الصيف المقبل على 

أقرب تقدير.

ويستشهد بانتشار الساللة الفرعية BA.2 من 
أوميكرون في أونتاريو، والتي تبدو أكثر قابلية 

لالنتقال من ساللة أوميكرون األصلية.

من شبه المؤكَّد أننا سنشهد ارتفاعاً في عدد 
أقول  المقبلة. ال  حاالت اإلصابة في األسابيع 
لكنني  كبيرة،  موجة  بالضرورة  ستكون  إنها 
يمكننا  التي  التدابير  ازدادت  كلما  أنه  أعتقد 
مثل  للغاية  سهلة  تدابير  وهي  عليها،  الحفاظ 
ارتداء األقنعة، يمكن أن يكون لها تأثير هام في 
محاولة الحدّ من تأثير متغير أوميكرون بحلول 
الصيفنقال عن الدكتور جيروم اليس، أخصائي 
أمراض معدية في مستشفى ’’صنيبروك‘‘ في 

تورونتو
واليوم تراجع عدد حاالت االستشفاء المتصلة 
 61 بفيروس كورونا في مستشفيات أونتاريو 
من  حالة،   1.342 فبلغ  أمس،  يوم  عن  حالة 
المركزة  العناية  أقسام  في  حالة   356 ضمنها 
في المستشفيات، أي بتراجع 8 حاالت عن يوم 

أمس.

وارتفع عدد الوفيات 37 حالة عن يوم أمس، 
قبل  الجائحة  بداية  منذ  اإلجمالي  عددها  ليبلغ 

نحو سنتْين 12.204 حالة.

ترجمة 	  كندا،  راديو  موقع  عن  )نقالً 
وإعداد فادي الهاروني(

رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور )أرشيف(.
CBC/EVAN MITSUI :الصورة

أشخاص يرتدون قناعاً واقياً يسيرون في الشارع.
RADIO-CANADA / ROB KRUK :الصورة

الدكتور جيروم اليس خالل مقابلة بواسطة تطبيق ’’زوم‘‘ )أرشيف(
RADIO-CANADA :الصورة
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أونتـاريو تلغي رسوم  ترخيص
 ملصقـات لـوحـات السيـارات السنـوية

لندن : متابعة )البالد( 	 

اونتاريو  مقاطعة  حكومة  اعلنمت    - تورنتو 
واشتراط  الترخيص  لوحة  تجديد  رسوم  إلغاء 
لسيارات  ترخيص  لوحة  ملصق  وجود 
النارية  والدراجات  الخفيفة  والشاحنات  الركاب 
مارس   13 من  اعتباًرا  البخارية  والدراجات 

.2022

وقال رئيس الوزراء دوج فورد: ان  الحكومة 
تعمل على خفض تكاليف العائالت لجعل الحياة 
تكلفة  ارتفاع  استمرار  الجميع. "مع  متناول  في 
المعيشة، و إلغاء رسوم تجديد لوحة الترخيص 
طريقة  الماضيين  العامين  تكلفة  واسترداد   ،
من  المزيد  وضع  خاللها  من  يمكننا  ملموسة 
األموال واالحتفاظ بها في جيوب سكان أونتاريو 

الذين يعملون بجد".

أن  شأنها  من  التي  التشريعات  الحكومة  وتقدم 
المركبات  مالكي  إستعادة  من  المقاطعة  تمكن 
ترخيص  لوحة  تجديد  رسوم  ألي  المؤهلين 
تمريرها،  عند   .2020 مارس  منذ  مدفوعة 
من  بدًءا  بالبريد  شيًكا  المركبات  مالكو  سيتلقى 

نهاية شهر مارس وطوال شهر نيسان.

"تتخذ  قالت:  النقل  وزير  مالروني،  كارولين 
تكاليف  فيه  ترتفع  وقت  في  إجراءات  حكومتنا 
المعيشة وممارسة األعمال التجارية في أونتاريو 
بشكل. بالنسبة للعديد من العائالت، تعتبر القيادة 
لوحة  تجديد  رسوم  إلغاء  يعد  مطلقة.  ضرورة 
الترخيص والملصقات جزًءا من التزام حكومتنا 
بدعم السائقين بينما نواصل بناء شبكة النقل في 
  Bradford Bypass أونتاريو، بما في ذلك بناء

والطريق السريع 413. "
 ومن اجل ضمان تلقي شيك استرداد، سيحتاج 
مالكو المركبات الذين انتقلوا من مساكنهم مؤخًرا 
إلى تأكيد أن معلومات العنوان الخاصة بهم في 
تصريح سيارتهم أو رخصة القيادة الخاصة بهم 
 Ontario.ca/AddressChange في  محدثة 
بحلول 7 مارس 2022 ، ودفع أي رسوم مستحقة 
أو الغرامات أو الرسوم. لمزيد من المعلومات و 
/ أو المساعدة في تغيير العنوان ، يمكن لمالكي 
 ServiceOntario بخط  االتصال  المركبات 

المخصص على الرقم  1-888-333-0049

وخدمات  الحكومة  وزير   ، رومانو  روس 
المستهلك قال : "تعيد حكومتنا األموال مباشرة 
أونتاريو  في  والعاملين  العائالت  جيوب  إلى 
هذه  الحياة.وإلغاء  تكاليف  تقليل  في   للمساعدة 
تخفف  التي  الطرق  إحدى  والملصقات  الرسوم 
الوصول  وجعل  أونتاريو  سكان  على  العبء 
وأسرع  أسهل  المهمة  الحكومية  الخدمات  إلى 

وأبسط."

التجديد  رسوم  إلغاء  سيتم  القرار،  وبموجب 
التجارية  والمركبات  الركاب  لمركبات  أيًضا 
الخفيفة والدراجات النارية والدراجات البخارية 
المملوكة لشركة تجارية. لكن لن يتم رد أية مبالغ 
مستردّة عن الفترة من مارس 2020 إلى مارس 

.2022
نينا تانجري، الوزير المساعد لألعمال  وقالت 
دوًرا  الصغيرة  الشركات  "تلعب  الصغيرة: 

حيويًا في تعزيز النمو االقتصادي في أونتاريو. 
رسوم  إلغاء  يعد  المقبل،  الشهر  من  اعتباًرا 
شركة  أو  لشركة  المملوكة  للمركبات  التجديد 
بها  ندعم  التي  العديدة  الطرق  من  فقط  واحدة 
المقاطعة  أنحاء  جميع  في  الصغيرة  الشركات 
في  المساهمة  في  االستمرار  من  يتمكنوا  حتى 

مجتمعاتهم."

بتجديد  مطالبين  المركبات  أصحاب  وسيظل 
أية  دون  عامين  أو  عام  كل  ترخيصهم  لوحة 
ودفع  السيارة  تأمين  صالحية  لتأكيد  تكلفة 
السريع  الطريق  على  معلقة  مرور  رسوم  أية 
الحكومة  تعمل  أخرى.  بلدية  وغرامات   407
سهولة  أكثر  جديدة  عملية  لتطوير  الشركاء  مع 
من  التحقق  في  ستستمر  والتي  االستخدام  في 
جهود  ودعم  السيارات،  على  التأمين  متطلبات 
إنفاذ القانون وتحصيل الغرامات البلدية ورسوم 

الطرق السريعة غير المدفوعة 407.
تقنية  في  أيًضا  أونتاريو  حكومة  وتستثمر 
 )ALPR( التعرف اآللي على لوحة الترخيص
باألدوات  الشرطة  بتزويد  التزامها  من  كجزء 
التي يحتاجونها ألداء وظائفهم، وتحسين السالمة 
جانب  على  القانون  إنفاذ  جهود  وتعزيز  العامة 
لنظام  المقاطعة. يمكن  أنحاء  الطريق في جميع 
ALPR قراءة اآلالف من لوحات الترخيص في 
من  المزيد  بمعالجة  للضباط  يسمح  مما  الدقيقة 
المعلومات على لوحات الترخيص. كما أن لديها 
مثل  األهمية  ذات  المركبات  التقاط  على  القدرة 
الرخصة  ذوي  والسائقين  الكهرمانية  التنبيهات 

المعلقة والمركبات المسروقة.
ملصقات  تجديد  ومتطلبات  رسوم  وستبقى 
وعربات  الثقيلة  التجارية  المركبات  لوحات 

الثلوج دون تغيير.
الديمقراطي  الحزب  زعيمة  قالت  ذلك   الى 
إنها  هورفاث،  أندريا  أونتاريو،  في  الجديد 
الزعيم  قال  التجديد،  رسوم  إلغاء  تعارض  ال 
أونتاريو، جون  في  الليبرالي  للحزب  البرلماني 
كافياً  ليس  الرسوم  الناس من  إعفاء  إّن  فريزر، 
ويشكل  التكاليف.  تحمل  على  قدرتهم  لمعالجة 
التوجه،  اليساري  الجديد،  الديمقراطي  الحزب 
التشريعية  الجمعية  في  الرسمية  المعارضة 

ألونتاريو.
أّما زعيم الحزب األخضر في أونتاريو، مايك 
إلغاء رسوم  إّن إعالن فورد عن  شراينر، فقال 
زعماء  وإّن  انتخابية  حيلة  مجّرد  هو  التجديد 

المعارضة اآلخرين يشاركون فيها.

سيوفر  التجديد  رسوم  إلغاء  قرار  ان  ويذكر   
120 دوالًرا سنويًا لمالكي المركبات في جنوب 
أونتاريو و 60 دوالًرا سنويًا في شمال أونتاريو 

للمركبات التجارية الخفيفة والركاب.
ويتوجب على مالكي المركبات تحديث عنوانهم 
قبل 7 مارس 2022 السترداد الرسوم المدفوعة 

مسبقًا بحلول نهاية أبريل 2022.

تجديد رخصة  في  السائقون  يستمر  أن  ويجب 
قيادتهم كل خمس سنوات عبر اإلنترنت أو في 
قدرها  رسوم  ودفع   ServiceOntario مركز 

90 دوالًرا.

يُشار إلى أّن أونتاريو على موعد مع انتخابات 
تشريعية عامة في 2 حزيران )يونيو( المقبل.

رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو) دوج فورد(
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انتقل الى رحمة اهلل في مدينة لندن اونتاريو

الفنـان عصـام عزوز
)البالد( تتقدم بالتعازي إلىأسرته وأصدقائه ومحبيه

تغمد اهلل الفقيد برحمته وأسكنه فسيج جناته وألهم أسرته الصبر الجميل

وإنا هلل وإنا إليه راجعون

 CRA وكالة المداخيل الكندية
تحذر من االحتيال في موسم الضرائب

من  المواطنين   CRA الكندية  المداخيل  وكالة  حذرت 
مخططي الضرائب الذين يعدون دافعي الضرائب بتخفيض 
حول  التحذير  وعالمات  بالنصائح  ويشاركون  ضرائبهم، 
الضريبية  فإن مخططاتهم   CRA لـ  ووفقا  اكتشافها.  كيفية 
لدافعي  وخداع  تحايل  وترتيبات  خطط  عن  عبارة  هي 
المستحقة  الضرائب  بتخفيض  الوعود  من خالل  الضرائب 
عليهم، إما عن طريق خصومات كبيرة أو من خالل وعد 

بدخل معفى من الضرائب.
التي  بيع مخططاتهم  أو  الترويج  المحتالون   كما سيحاول 
يدلون  ما  وغالبا  الكندية.  الضرائب  وقوانين  قواعد  تنتهك 
ببيانات كاذبرة في كثير من األحيان لمساعدة عمالئهم في 

خداع النظام الضريبي مقابل استفادة مادية.
مع دخول الكنديين موسم الضرائب، وكالة تنظيم الضرائب 
تذكر المواطنين بتوخي الحذر بشان مخططات الضرائب، 
مشيرة إلى العناصر المشتركة التالية التي يجب االنتباه لها:

1. توضع اإلعالنات كمنتجات مالة أو فرص عمل

االجتماعي  التواصل  بوسائل  اإلنترنت  عبر  عنها  يعلن   .2
والصحف ونشرات ترسل إلى المنازل.

3. كثيرا ما يكون هناك عروض ترويجية للمبيعات  جلسات 
عبر  وندوات  مدفوعة  ندوات  أو  مجانية  معلومات  إعطاء 

اإلنترنت.

تتضمن  ما  غالبا  ضرائب  بتوفير  يعدون  المحتالون   .4
عائدات كبيرة على استثمارات صغيرة.

لمن  رسوما  يكون  المتوقع  الضريبة  استرداد  من  جزء   .5
يروج لهذا العمل.

لمرّوج  العام  الشخصي  الملف  أيضا   CRA شاركت 
يتمتعون  الذين  الشركات واألفراد  الضرائب، والذي يشمل 
ويقدمون  مغرية  عروضا  ويقدمون  وجذابة  كبيرة  بأناقة 
التحدث مع  إلى حد  يذهبون  أو  المهنيين  رسائل من بعض 

CRA مباشرة.

حكومة أنتاريو

خيار التعليم عن بعد لمدة عام دراسي إضافي

في  المدارس  أن  أنتاريو  حكومة  أعلنت 
أختبار  ستستأنف  المقاطعة  أنحاء  جميع 
توقف  بعد  الربيع  هذا  القياسي   EQAO
عن  التعليم  خيار  ستقدم  كما  عامين.  لمدة 
األقل.  على  إضافي  دراسي  عام  لمدة  بعد 
أنتاريو  مقاطعة  تعليم  وزير  أدلى  حيث 
مؤتمر  خالل  اإلعالن  بهذا  لتشي  ستيف 
صحفي عرض فيه تفاصيل الميزانية لعام 
الذين  الطالب  دعم  وخطة   2023-2022
يعانون من فقدان التعليم بسبب وباء كوفيد 

.19

وقال إن تعليمات EQAO  للصف الثالث 
ستستأنف هذا الربيع بعد أن توقفت عامين 
بسبب ذاك الوباء. وخطة االستئناف جاءت 
الوباء  بسبب  التعليم  فقدان  مجاالت  لتحدد 
في مناطق مختلفة في المقاطعة. وقال لتشي 
في مؤتمره الصحفي ان هذا يأتي نظرا إلى 

ضغوط العامين الماضيين. وأضاف قائال: 
في  المال  من  مزيدا  تستثمر  الحكومة  إن 
تطوير البنية التحتية للتعليم عن بعد وتعيين 

مزيد من الموظفين المؤقتين.

الفصل،  في  التعليم  هي  الحكومة  أولوية 
والجسدية  العقلية  للصحة  أهم  شيء  فال 
واالجتماعية للطفل من وجوده في المدرسة 
مع زمالئه من التالميذ ومع المعلمين. لكن 
اآلباء  سيتخذه  االختيار  هذا  األخير  في 

والطالب بأنفسهم.

التأكد  "سنواصل  قائال:  لتشي  وأوضح 
من أن جودة التعليم عن بعد عالية جدا في 

أنتاريو لمن يختارونه.

ميزانية  حول  تفاصيل  الوزير  قدم  كما 
توفر  الوزارة  أن  موضحا   2023-2022

من  وسبعين  الثنين  التشغيلي  التمويل 
هيئات  وعشر  المدرسية،  اإلدارة  مجالس 
هما  للتمويل  مسارين  خالل  من  مدرسية 
وتمويل   GSN الطالب  احتياجات  منح 

.PPF األولويات والشراكة
 

 26.1 العام  هذا  ستقدم  الحكومة  ان  كما 
 500 و   GSN تمويل  من  دوالر  مليار 
مليون دوالر في تمويل PPF . وسيخصص 
هذه  من  دوالر  مليون   600 من  يقرب  ما 
والتي  للتعافي،  الحكومة  لخطة  األموال 
وباء كورونا  تأثير  مع  التعامل  إلى  تهدف 
الصمود  على  وقدرتهم  الطالب  تعلم  على 

وقدرتهم العقلية.

مليون   14 سيخصص  إنه  الوزير  وقال 
عن  التدريس  دعم  لتوسيع  إضافية  دوالر 

بعد طيلة العام.

وزير تعليم مقاطعة أنتاريو ستيف لتشي 
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معدل التضخـم يقفز إلى 5,1%، أعلى مستوى لـه منذ أكثر من 30 سنة
 	RCI : كندا

من  مزيداً  للكنديين  الشرائية  القوة  سّجلت 
التراجع الشهر الفائت، كانون الثاني )يناير(، 
 ،%5,1 السنوي  التضخم  معدل  فيه  بلغ  إذ 
أكثر  منذ  األولى  للمرة  الـ%5  عتبة  متجاوزاً 
اإلحصاء  وكالة  أفادت  كما  عاماً،   30 من 

الكندية.

 %4,8 بلغ  قد  السنوي  التضخم  وكان معدل 
)ديسمبر(  األول  كانون  السابق،  الشهر  في 

.2021
في  التسارع  هذا  الفدرالية  الوكالة  وعزت 
في  االرتفاعات  إلى  الفائت  الشهر  التضخم 
والمواد  السيارات  ووقود  المساكن  أسعار 

الغذائية.

ارتفعت  نفسها  شهراً  الـ12  فترة  وخالل 
األجور بنسبة 2,4% فقط وتفاقمت فجوة القوة 
األساسية،  المواد  أسعار  ارتفاع  مع  الشرائية 
كاألغذية، التي غالباً ما تؤثر على األسر ذات 

الدخل المنخفض أكثر مما تؤثر على سواها.
بنسبة  السيارات  وقود  أسعار  وارتفعت 
31,7% في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر 
بشأن  متزايدة  مخاوف  ظّل  في  الماضي 
بعمل  التهديد  بسبب  العالمية  النفط  إمدادات 

عسكري روسي ضد أوكرانيا.
معدل  لبلغ  البنزين  أسعار  استُثنيت  ولو 
التضخم السنوي الشهر الفائت 4,3%، مسجالً 
وكالة  حسب  اإلطالق  على  له  وتيرة  أسرع 

اإلحصاء.
من  المشتراة  الغذائية  المواد  أسعار  أّما 
المتاجر فارتفعت بنسبة 6,5% في فترة الـ12 
أقوى  الماضي، مسجلةً  الشهر  المنتهية  شهراً 

نمو سنوي لها منذ أيار )مايو( 2009.
وعزت وكالة اإلحصاء الكندية هذا االرتفاع 
إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بمشكالت 

سلسلة التوريد العالمية.

وأشارت الوكالة الفدرالية إلى أّن أسعار لحوم 
ارتفعت جميعها في  البقر والدجاج واألسماك 
أسرع  بوتيرة  الفائت  الشهر  المنتهية  السنة 

من تلك المسّجلة في السنة المنتهية في كانون 
األول )ديسمبر(.

والتوابل  المارغرين  سمنة  أسعار  أّما 
الثاني  كانون  في  فارتفعت  والخل  والبهارات 
مقارنة   %12 من  بأكثر  الفائت  )يناير( 

بأسعارها في الشهر نفسه من العام الفائت.
االقتصادي  الخبير  غرانثام،  أندرو  وتوقع 
لدى “سي آي بي سي”، أحد أكبر المصارف 
شباط  في  البقالة  أسعار  تسّجل  أن  الكندية، 
إغالق  بسبب  االرتفاع  من  مزيداً  )فبراير( 
الرئيسية  الحدودية  المعابر  الشاحنات  سائقي 
مع الواليات المتحدة في تظاهرات احتجاجية 
بجائحة  المتصلة  الصحية  اإلجراءات  على 

“كوفيد - 19”.

الحليب  سعر  في  الملموس  االرتفاع  أّن  كما 
في كندا منذ األول من الشهر الجاري سيساهم 
أيضاً في ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية.
وارتفعت أسعار المساكن بنسبة 6,2% خالل 
الجديدة  المنازل  أسعار  ارتفاع  بسبب  سنة 

وتيرة  أسرع  وهذه  اإليجارات.  والزيادة على 
نمو سنوي لها منذ شباط )فبراير( 1990.

يُشار إلى أّن بنك كندا )المصرف المركزي( 
خفّض معدّل الفائدة األساسي إلى 0,25% في 
بداية الجائحة في آذار )مارس( 2020 وأبقاه 

عند هذا المستوى منذ ذلك الحين.

عن  تخليه  مؤخراً  أعلن  كندا  بنك  لكّن 
مستوى  عند  الفائدة  سعر  على  بالحفاظ  وعده 

الطوارئ.
أسعار  كندا  بنك  يرفع  أن  المراقبون  ويتوقع 
آذار  في  الذي سيعلنه  القرار  إطار  في  الفائدة 
هذه  تكون  أن  ح  المرجَّ ومن  المقبل.  )مارس( 
هذه  الزيادات  من  سلسلة  في  األولى  الزيادة 
المركزي  المصرف  من  محاولة  في  السنة 

لتهدئة التضخم.

)نقالً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية 	 
منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد 

فادي الهاروني(

سكان كندا 37 مليونًا، بزيادة 5,2% في خمس سنوات، النسبة األعلى في مجموعة السبع
 	RCI : كندا

رسمي  كندي  سكاني  تعداد  آخر  بيانات  تفيد 
أُجري عام 2021 أّن عدد سكان كندا بلغ 37 
مستواه  عن   %5,2 بزيادة  أي  نسمة،  مليون 
الذي  السابق  الرسمي  السكاني  التعداد  وفق 
الدولة  كندا  تكون  وبذلك   .2016 عام  أُجري 
ذات النمو السكاني األعلى في مجموعة الدول 

السبع الصناعية.
اليوم  الصادرة صباح  للبيانات األولى  ووفقاً 
سكان  عدد  نما  الكندية،  اإلحصاء  وكالة  عن 
التعداد  بين  نسمة  مليون   1,8 بمقدار  كندا 
السكاني لعام 2016 وتعداد عام 2021 ليبلغ 

تحديداً 36.991.981 نسمة.

ضعف  يوازي  بمعدل  كندا  سكان  عدد  نما 
عن  المتحدةنقال  الواليات  سكان  نمو  معدل 
مركز  في  المحللين  كبير  شاربونو،  باتريك 

الديموغرافيا في وكالة اإلحصاء الكندية
العامل  هي  الهجرة  أّن  إلى  شاربونو  ويشير 
الرئيسي وراء هذا النمو. فأربعةٌ من كّل خمسة 
عامْي  بين  كندا  سكان  إلى  انضموا  أشخاص 

2016 و 2021 هم مهاجرون.
أّما النمو السكاني الطبيعي، أي عدد الوفيات 
سوى  يمثّل  فال  المواليد،  عدد  من  مطروحاً 
كندا  في  ل  المسجَّ السكاني  النمو  من   %15

خالل فترة السنوات الخمس المشار إليها.
وكما كان متوقعاً، كان لجائحة “كوفيد - 19” 
التي وصلت إلى كندا في آذار )مارس( 2020 
الديموغرافي  المنحنى  على  ملحوظ  تأثيٌر 

الكندي.
فبعد تسجيل نمّو سكاني قياسي بلغ 583.000 
عرف   ،2019 عام  في   )%1,6  +( نسمة 

لهم  نمو  معدل  أدنى   2020 عام  كندا  سكان 
خالل قرن من الزمن.

كندا  حماية  بهدف  للحدود  ل  المطوَّ اإلغالق 
من الجائحة أعاق النمّو السكاني عام 2020، 
قدرها  بزيادة  أي  فقط،   %0,4 نسبته  فبلغت 
من  الرغم  على  ولكن  نسمة.   160.000
كندا  في  السكاني  النمو  معدل  ظّل  ذلك، 
مجموعة  في  األعلى   2020 عام  خالل 
الدول السبع، تلفت وكالة اإلحصاء الكندية.

واألقاليم  العشر  المقاطعات  صعيد  وعلى 
الثالثة، سّجل إقليم يوكون أقوى نمو سكاني، 
إذ ارتفع عدد سكانه بنسبة 12,1% بين عامْي 
2016 و2021. لكن ال يقيم سوى حوالي 40 
ألف نسمة في هذا اإلقليم الكبير البالغة مساحته 
يفوق  أنه  أي  مربعاً،  كيلومتراً   482.443

العراق مساحةً.

حيث  من  أصغرها  سّجلت  المقاطعات  وبين 
األمير  جزيرةُ  أيضاً،  والمساحة  السكان  عدد 
السكاني  النمو  نسبةَ  البالد،  شرق  في  إدوارد 
األكبر خالل فترة السنوات الخمس المذكورة: 

.%8,0
تلتها بريتيش كولومبيا في أقصى الغرب على 
السكان،  بعدد  الثالثة  الهادي،  المحيط  ساحل 

وبنسبة نمو ديموغرافي بلغت %7,6.
مقاطعات  كبرى  أونتاريو،  وراءها  وحلت 

االقتصاد،  وحجم  السكان  عدد  حيث  من  كندا 
التي سجلت نمواً سكانياً نسبته %5,8.

أّما كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات بالسكان 
وحجم االقتصاد، فنما سكانها بنسبة %4,1.

هي  سلبياً  سكانياً  نمواً  سجلت  واحدة  مقاطعة 
 - الشرق:  أقصى  في  والبرادور،  نيوفاوندالند 

.%1,8

أقاليم  األقاليم،  أحد  في  سلبي  نمو  ل  ُسّجِ كما 
الشرقي،  جاره  أّما   .%1,7  - الغرب:  شمال 

إقليم نونافوت، فسّجل نمواً بنسبة %2,5.
النمو  نسبة  كانت  المقاطعات  سائر  وفي 
نوفا  في   %5,0 التالي:  الشكل  على  السكاني 
)نوفو  برونزويك  نيو  في  و%3,8  سكوشا 
مانيتوبا  في   %5,0 الشرق،  في  برونزويك( 
و3,1% في ساسكاتشيوان و4,8% في ألبرتا 

في الغرب.

ميل متزايد لإلقامة في المناطق الحضرية

كما أظهرت بيانات التعداد السكاني الرسمي 
فأكثر  أكثر  يميلون  الكنديين  أّن   2021 لعام 
التي  الكبيرة  الحضرية  المناطق  في  للعيش 

تتوسع بسرعة.
من  كندي،  مليون   27 كان   2021 عام  ففي 
أصل عدد سكان كندا البالغ 37 مليون نسمة، 
في  رئيسياً  حضرياً  مركزاً   41 في  يقيمون 
يقيمون  أّن ثالثة أرباع سكان كندا  البالد. أي 

حالياً في مناطق حضرية.
الحضرية  المناطق  في  السكاني  النمو  وهذا 

عائد، هو اآلخر، للهجرة بشكل رئيسي.
جدد  قادمين   10 كّل  بين  من   9 من  “أكثر 
 -  CMA( تعداد حضرية  منطقة  في  يستقرون 

RMR(”، تقول وكالة اإلحصاء الكندية
الكبرى  المدن  في  يقابله  االتجاه  هذا  لكّن 
للعيش  ينتقلون  الذين  السكان  عدد  في  ارتفاع 

في الضواحي.

على 	  بوردولو  لسيفان  تقرير  عن  )نقالً 
فادي  وإعداد  ترجمة  كندا،  راديو  موقع 

الهاروني(

نما عدد سكان كندا بنسبة 5.2% بين عامْي 2016 و2021، وهذه الزيادة عائدة بشكل رئيسي إلى الهجرة 
LA PRESSE CANADIENNE / GRAHAM HUGHES :المستمرة إلى كندا. الصورة
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أونتـاريو ستلزم صـاحب العمل بــإبالغ عمـالـه مـا إذا كـان يراقبهم إلكترونيــًا
 	RCI : كندا

تنوي حكومة أونتاريو إلزام أصحاب األعمال 
بإعالم موظفيهم ما إذا كانوا يخضعون للمراقبة 

اإللكترونية.

تقدّم حكومة دوغ فورد في  أن  ر  المقرَّ ومن 
تورونتو مشروع قانون عمل جديد هذا الشهر 

يتضمن السياسة المقترحة.

على  سيتعيّن  المقترحة  السياسة  وبموجب 
في  كانوا  سواء  موظفيها،  إعالم  الشركات 
المنزل،  في  أو  الميدان  في  أو  العمل  مكان 
الكمبيوتر  أجهزة  بمراقبة  الشركة  تقوم  كيف 
والهواتف المحمولة وأنظمة التموضع العالمي 

)GPS( واألجهزة اإللكترونية األخرى.

مونتي  األونتاري  العمل  وزير  وقال 
تكون  أن  يتوقعون  الموظفين  إّن  ماكنوتون 
تكون  أن  ويستحقون  محمية  الخاصة  حياتهم 
يعملون  الناس  من  الكثير  وأّن  خاصة  كذلك، 

من المنزل.

ال يمكننا ترك عمالنا في منطقة مجهولةنقال 
عن مونتي ماكنوتون، وزير العمل في حكومة 

الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو
’’تشّكل البيانات قوة‘‘، أضاف وزير العمل، 

قرارات  اتخاذ  لعمالنا  يمكن  النقاب  ’’وبرفع 
صاحب  وحول  عملهم  كيفية  حول  مستنيرة 

العمل‘‘.

التي  الشركات  على  الجديد  القانون  وينطبق 
يعمل فيها 25 عامالً أو أكثر ويُلزمها باعتماد 
تراقب  كانت  إذا  ما  تحدد  مكتوبة  سياسة 
موظفيها إلكترونياً، وبأية طريقة إذا كان األمر 

كذلك، والغرَض من جمع المعلومات.
أول  هذا سيكون  إّن  ماكنوتون  الوزير  وقال 

تشريع من نوعه في كندا.

متضافرة  جهوداً  ماكنوتون  الوزير  وبذل 
في  المحافظ  التقدمي  الحزب  حكومة  لوضع 
العام  في  تشريع  مع  للعمال،  صديقٍة  موقع 
 15 إلى  لألجور  األدنى  الحد  رفع  الماضي 

دوالراً في الساعة.
كما ألزم ماكنوتون أصحاب األعمال باعتماد 
يرتبطوا  بأاّل  للموظفين  الحق  إعطاء  سياسة 
باألجهزة الرقمية المهنية، كالهواتف المحمولة 
العمل  ساعات  خارج  اإللكتروني،  والبريد 
 ،)right-to-disconnect policies(
وفَرض  تنافسية  غير  اتفاقيات  إبرام  وحظر 
على وكاالت التوظيف المؤقت الحصول على 

تراخيص.

’’أصبحُت وزيراً للعمل في حزيران )يونيو( 
وهو  معيناً،  طرفاً  طوعاً  واخترُت   ،2019

طرف العمال‘‘، أّكد الوزير ماكنوتون.

مواكبة  الحكومة  على  أّن  أيضاً  ’’أعتقد 
ما نرى،  ذلك‘‘، أضاف ماكنوتون، ’’وغالباً 
أنحاء  جميع  في  بل  أونتاريو  في  فقط  وليس 
أّن  الشمالية،  أميركا  امتداد  البالد وحتى على 
الحكومات تميل إلى التأخير في ركب التغيير 

التكنولوجي وفي عالم العمل‘‘.

يُشار إلى أّن أونتاريو على موعد مع انتخابات 
تشريعية عامة في 2 حزيران )يونيو( المقبل.

من 	  الكندية  الصحافة  وكالة  عن  )نقالً 
فادي  وإعداد  ترجمة  كندا،  راديو  موقع 

الهاروني(

وزير العمل في أونتاريو، مونتي ماكنوتون )أرشيف(. 
CHAÎNE DE QUEEN'S PARK :الصورة
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كندا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا وتحّذرها من العواقب
كندا ستعطي االولـوية لطلبـات  الهجـرة لالوكرانيين الذيـن يـرغبون بـالـقدوم الى كـندا

كندا : RCI )متابعة البالد(  	 

ترودو  الكندية جوستان  الحكومة  رئيس  ندّد 
أوكرانيا  على  الروسي  العسكري  بالهجوم 
الليلة  من  متأخر  وقت  في  أصدره  بياٍن  في 

الماضية.

الهجوم  الممكنة  العبارات  بأشدّ  كندا  تدين 
ر على أوكرانيا. تشّكل هذه  الروسي غير المبرَّ
رة انتهاكاً صارخاً آخر  اإلجراءات غير المبرَّ

لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. 

كما أنها تتعارض مع التزامات روسيا بموجب 
عن  المتحدةنقال  األمم  وميثاق  الدولي  القانون 

جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية
قد  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وكان 
أعلن أنه ’’اتخذ القرار للقيام بعملية عسكرية 
خاصة في دونباس‘‘ في شرق أوكرانيا وحّث 
القوات المسلحة األوكرانية على إلقاء سالحها 

والعودة إلى ديارها.

تحّث  ’’كندا  أّن  بيانه  في  ترودو  وأضاف 
األعمال  لكافة  فوري  حدّ  وضع  على  روسيا 
وتطالبها  أوكرانيا  واالستفزازية ضدّ  العدائية 
وقواتها  العسكرية  قواتها  كافة  بسحب  أيضاً 

بالوكالة من هذا البلد‘‘.
أن  يجب  أراضيها  ووحدة  أوكرانيا  ’’سيادة 
األوكراني  الشعب  يكون  أن  ويجب  تُحترما 

حراً في تقرير مستقبله‘‘، أّكد ترودو.

السلطات  الكندية  الحكومة  رئيس  وحذّر 
الروسية من عواقب هجومها على أوكرانيا.

وخيمة.  بعواقب  روسيا  أفعال  ’’ستواَجه 
السبع  الدول  مجموعة  في  بشركائنا  سألتقي 
مع  وبسرعة  كثب  عن  العمل  وسنواصل 
وحلفائنا  )ناتو(  األطلسي  شمال  حلف  منظمة 
لتوفير رد جماعي على هذه األعمال المتهورة 

والخطيرة، بما في ذلك فرُض عقوبات كبيرة 
باإلضافة إلى تلك التي سبق اإلعالن عنها‘‘، 

أضاف ترودو.

أوكرانيا،  على  الهجمات  هذه  مواجهة  ’’في 
ستتخذ كندا المزيد من اإلجراءات إلنهاء هذا 
ر. نظّل متضامنين  العدوان الروسي غير المبرَّ
األوكرانية  الجالية  ومع  وشعبها  أوكرانيا  مع 
روسيا  أفعال  تمّر  لن  كندا.  في  هنا  الكندية 
الحكومة  رئيس  قال  عقاب‘‘،  دون  الفظيعة 

الكندية.
أوكرانية  جالية  تضّم  كندا  أّن  إلى  يُشار 
كبيرة العدد. فهناك أكثر من 1,3 مليون نسمة 
في  يقيمون  أوكرانية،  أصول  من  ينحدرون 
غالبيتهم الساحقة في مقاطعات الغرب األربع، 
في  لألوكرانيين  تجمع  أكبر  منهم  يجعل  ما 

العالم خارج أوكرانيا وروسيا.

الى ذلك قال رئيس الوزراء الكندي جوستان 
لطلبات   االولوية  ستعطي  كندا  ان  ترودو 
بالقدوم  يرغبون  الذين  لالوكرانيين  الهجرة 
هاتفيا  خطا  ستطلق  انها  ،واضاف  كندا  الى 
هذه  حول  اسئلة  لديه  شخص  الي  مخصصا 

العملية .
الديمقراطي  الحزب  زعيم  اصدر  جهته  من 
في  الوضع  حول  بيانا  سينغ  جاغميت  الجديد 
بوتين شن حربا غير   ( ان  فيه  اكد  اوكرانيا  
االبرياء  البشر  لحياة  صارخ  بتجاهل  مبررة 
ودعا كندا الى )الرد بحزم ( وفرض عقوبات 
الحزب  ان  الى  واشار  روسيا  على  مالية 
الديمقراطي الجديد يريد من الحكومة الفيدرالية 
والمالذ  االنسانية  للمساعدات  اولوية  اعطاء 
في  اللجوء  عن  الباحثين  للالوكرانيين  االمن 

كندا 

)نقالً عن موقع راديو كندا وموقع رئيس 	 
الحكومة الكندية(

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو )أرشيف(.
LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :الصورة
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هذا  كندا  في  السفر  قيود  تغيير  المقرر  من 
الشهر بحيث يصبح السفر الى خارج كندا ابسط 
حصلوا  الذين  للكنديين  بالنسبة  قليالً  وارخص 

على جرعاتهم الكاملة من اللقاح.
بالسفر  الراغبين  من  الفدرالية  الحكومة  وتود 
معرفة بعض القضايا التي يتوجب اخذها بنظر 

االعتبار قبل حجز رحلة الطيران الدولية.
التأمين  النظر في المخاطر والتحقق من  اولها 
اختبار  متطلبات  فهم  الى  بك  الخاص  الصحي 
ماقبل الدخول على الحدود الكندية، اليك بعض 
االشياء التي يجب معرفتها قبل التخطيط للسفر.

متطلبات االختبار

اعتياراً من 28 فبراير، سيتم تخفيف متطلبات 
االختبار بالنسبة للمسافرين الذين تلقوا تطعيمهم 
االفراد  اختيار  سيتم  ذلك،  من  بدالً  بالكامل، 
ذلك  بعد  منهم  يطلب  ولن  لالختبار  عشوائياً 

اجراء الحجر الصحي اثناء انتظار النتائج.
اخذوا  الذين  على  سيتوجب  ذلك  على  عالوة 
اختبار  بين  االختيار  حرية  بالكامل،  اللقاح 
مستضد سريع أو اختبار PCR لتحقيق متطلبات 
الدخول المسبق. وهذا يعني ان الكنديين العائدين 
الى ديارهم سيكونون قادرين على اجراء اختبار 
الحكومة  واشارت  االرخص،  السريع  كورونا 
الى انه يجب ان يكون االختبار مصرحاً به من 
يديره  ان  فيه، كما يجب  اشتري  الذي  البلد  قبل 
رعاية  خدمة  أو  رعاية صحية  كيان  أو  مختبر 

صحية.

غير  بالمسافرين  الخاصة  القواعد  تتغير  ولم 
الملقحين والمواطنين االجانب غير الملقحين.

مراجعة اخصائي رعاية صحية

اعتبراً من 28 فبراير، تعتزم الحكومة الفدرالية 
 3 المستوى  من  العالمية  السفر  ارشادات  تغيير 
كانت  التي  نصيحتها  الغاء  يعني  مما   ،2 الى 
وهذا  الضروري.  غير  السفر  بتجنب  توصي 
يعني انه سيتم حث المسافرين على توخي درجة 

عالية من الحذر في الخارج.
قرروا  الذين  اولئك  ينصح  اليزال  ذلك  ومع 
قبل  صحية  رعاية  اخصائي  باستشارة  السفر 
زارة  الحكومة  تقترح  اذ  الخارج  الى  السفر 
اسابيع   6 قبل  الصحية  السفر  عيادة  أو  الطبيب 

على االقل من السفر.

ArriveCAN استخدام الـ

على الرغم من ان بعض قيود السفر في كندا 
 ArriveCAN الـ  استخدام  شرط  فأن  تتغير 
انه اليزال  الحكومة   تؤكد  . حيث  قائما  مازال 
النظر  بغض  المسافرين  جميع  على  يتعين 
تقديم  كندا،  عن  بعيداً  قضوها  التي  المدة  على 
ويب  موقع  أو  عبر)تطبيق  الزامياً  معلوماتهم 

) ArriveCAN مجاني للهاتف المحمول
الذي يتضمن تحميل دليل لقاح كورونا باللغتين 
االنكليزية أو الفرنسية وتقديم خطة حجر صحي 
اولئك  يجب على  انه  التعليمات  وتؤكد  محتملة. 
الذين يودون قضاء اجازة في الخارج التأكد من 

مواجهة  حالة  في  مناسب  سفر  تأمين  لديهم  ان 
مضاعفات غير متوقعة تتعلق بكورونا. ويوصي 
التعليمات ايضاً بوضع خطط احتياطية في حال 
اآلثار  ذلك  في  بما  كندا  الى  العودة  في  التأخر 
حجز  اعادة  )مثل  العملية  والترتيبات  المالية 

الرحلة واالقامة الممتدة(.

احتساب المخاطر

وتؤكد الحكومة انه يتوجب على من يقرر السفر 
وقبل حجز الرحلة، النظر في مدى توفر الخدمات 
للتكاليف  والتخطيط  االجنبي  البلد  في  الطبية 
الطبي في  بالعالج  المرتبطة  المحتملة  المرتفعة 
اختبارهم  نتيجة  كانت  اذا  رحلتهم  تمديد  حال 
كما  بالخارج.  تواجدهم  اثناء  لكورونا  ايجابية 
مثل  الخطورة  عالية  االنشطة  بتجنب  تنصح 
الفنية  كالعروض  المزدحمة  الداخلية  المناسبات 
والمباريات  المزدحمة  والحانات  الكبيرة  الحية 

الرياضية وانظمة النقل المزدحمة.

القيود عرضة للتغيير

الحكومة الكندية قالت في اشعار صدر في 15 
ان  اعتبارهم  في  يضعوا  على  الكنديين  فبراير 

قيود السفر قابلة للتغيير في كندا وخارجها.
اثناء  تتغير  قد  االجراءآت  ان  من  وحذروا 
على  يجب  وبالتالي  الخارج  في  تواجدهم  
المسافرين مراجعة متطلبات الدخول واالعفاءآت 

المتعلقة بحالة السفر بانتظام . 

قبل ان تسافر للخارج

قضـايا يجب عليك معرفتهـا عن قـواعد السفر الجديدة في كندا
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الى رحمة اهلل 

انتقلت إلى جوار ربهـا 

يوم الخميس 24 فبراير 2022 في مدينة لندن اونتاريو

السيدة عفاف صيداوي قنديل )أم مهند(
والمرحومة هي زوجة السيد محمد قنديل )أبو مهند(

ووالدة كل من مهند، رهام،  تامر وبيان

جريدة البالد تتقدم بالتعازي ألسرة الفقيدة وذويها
نسأل  اهلل لها الرحمة والمغفرة، وألسرتها وذويها الصبر الجميل

وإنا هلل وإنا إليه راجعون

وزارة الصحة الكندية 

تحذير من محاليل اختبار كورونا السريع بعد تلقي مركز مكافحة السموم مكالمات حولها 
لندن اونتاريو : )متابعة البالد(	 

 50 تلقى حوالي  انه  السموم  قال مركز مكافحة 
بسبب  اآلن  حتى  كندا  انحاء  جميع  من  مكالمة 
لمحلول  الجلد  تعرض  أو  العرضي  االبتالع 
 rapid antigen السريع  كورونا  اختبارات 

tests، وفقاً لوزارة الصحة الكندية. 

وكانت وزارة الصحة الكندية قد اشارت الخميس 
بامراض  احد  يصب  لم  انه   ،2022 فبراير   24
خطيرة بسبب اساءة استخدام االختبار السريع بل 
الوزارة  اشارت  كما  بسيطة.  آثاراً صحيةً  نتجت 
انه يتوجب اتباع التعليمات الموجودة على غالف 
آمنة  المجموعة مؤكدة  )ان مجموعات االختبار 

وفعالة عند استخدامها حسب التعليمات(.

االختبارتحتوي  مجموعات  ان  الى  واشارت 
مثل  كيميائية،  حافظة  ومواد  سائلة  محاليل  على 
سامة  تكون  قد  والتي  والبرولين  الصوديوم  ازيد 
اذا ابتلعها الشخص أو امتصها الجلد خاصة عند 
االطفال والحيوانات االليفة، وحذرت الوزارة من 
ان الجرعات الصغيرة من ازيد الصوديوم يمكن 

ان تخفض ضغط الدم والجرعات االكبر قد تسبب 
آثار صحية اكثر خطورة، ويحتوي البرولين على 
مواد كيميائية يمكن ان تسبب تهيج الجلد والعين 

والحساسية.

وتحتوي مجموعات االختبار على كمية صغيرة 
من هذه المحاليل السائلة بحيث اليتوقع ان يتسبب 
بعض  في  للجلد  التعرض  أو  العرضي  االبتالع 
الكيمياوية  المواد  هذه  تسببها  التي  التأثيرات 

بجرعات اكبر.

الكميات  حتى  ذلك  ومع  الوزارة  قالت  كما 
الصغار  االطفال  على  آثاراً  تسبب  قد  الصغيرة 
من  التأكد  االباء  على  ويجب  االليفة  والحيوانات 
ان مجموعات االختبار بعيدة عن متناول االطفال 

والحيوانت االليفة.

السائل  المحلول  ابتالع  بعدم  الكنديين  ونصحت 
يجب  وانه  المجموعات،  هذه  في  المتضمن 
عليهم تجنب وصوله الى عيونهم أو جلدهم وبعد 
االستخدام يجب غسل اليدين جيداً، واذا تم سكب 

السائل في أي وقت على جلدك اغتسل جيداً.
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انتهت الطواريء وديمقرطيتنا في كندا بخير ... ولكن!!!
التي جرت على  ال يمكن الي متابع لالحداث 
خلفية احتجاجات ما سمي بـ )قافلة الحرية( إال 
أن يتوقف أمام سير تلك االحداث ومعالجتها من 

قبل رئيس الوزراء السيد جوستان ترودو.
الحكومي معها على  تعامل ترودو وفريقه  لقد 
داخلي  شأن  وهي  االحتجاجات،  تلك  ان  اساس 
 ،19 كوفيد  لقاح  في موضوع   تنحصر  كندي، 
صحفي  مؤتمر  اول  في  عليه  تعليقه  وكان 
)من  قوله:  يناير   شهر  من   31 يوم  افتراضي 
عن  او  رأيهم  عن  التعبير  كافة  الكنديين  حق 
ليس  ولكن  حكومتهم،  مع  الراي  في  اختالفهم 
لهؤالء الحق في تهديد المواطنين او مضايقتهم، 

او نشر رسائل الكراهية(.
تدنيس   ( االخيرة  جملته  في  ترودو  وقصد   
نصٍب وآثار وطنية، بينها قبر الجندي المجهول 
فوكس  تيري  الراحل  الكندي  العدّاء  وتمثال 
واستخدام رموز عنصرية بما في ذلك الصليب 
ليست  الكراهية  )ان  وأكد  النازي(  المعقوف 
الحل(. )لن نستسلم ألولئك الذين يلوحون بأعالم 
او  الذين يخربون  لن نستسلم الولئك  عنصرية. 

يلحقون العار بذكرى قدامى المحاربين(..
ممن  الحرية،  قافلة  الى  انضموا  )من  ودعا 
يعارضون اعمال التخريب ووسائل العنف التي 
للتنديد  الى رفع اصواتهم  المحتجون،  اليها  دعا 
عدم  على  منه  وحرصا  والكراهية(.  بالتعصب 
ترودو  أشار  باكمله،  الشاحنات  مجتمع  تنفير 
البالد  في  الشاحنات  سائقي  من   %90 )ان  إلى 
التاجي.  للفيروس  المضادة  اللقاحات  تلقّوا  قد 
كما شكر ترودو السائقين على الخدمات المقدّمة 
للشعب الكندي. كذلك اشار الزعيم الكندي الى ان 
السلوكيات التي رايناها في نهاية هذا االسبوع ال 

تمثلكم،( ويقصد سائقي الشاحنات.
كان ترودو محقا في كل ما ذكر، فقد شاهدت 
الكنديين تلك االعمال على شاشات  كغيري من 
التلفزيون، وكان اتهامه لزعيم حزب المحافظين 
يومها ايرين اوتول وزعيم حزب الشعب الكندي 
اولئك  بين  )من  كانا  بانهما  بيرنييه  ماكسيم 
كان  السياسية(.  القيادة  اظهار  في  فشلوا  الذين 
تلك  تشجيع  الى  هؤالء  بادر  فقد  ايضا،  ُمحقا 
االحتجاجات والتقاط الصور مع بعض المحتجين 
دون توقف امام ما يرفع فيها من شعارات يتضح 
السياسي ألصوات  الكسب  الى  تهدف  انها  منها 

المنظات اليمينية.
مع تصاعد االحداث اتضح للمتابعين ان القضية 
اكبر من االحتجاج على اللقاحات، فقد انهمرت 
المنظمات  من  المحتجين  على  المساعدات 
ان  بعد  خاصة  المتحدة،  الواليات  في  اليمينية 
وصف الرئيس االمريكي السابق دونالد ترامب 
ترودو بأنه )مجنون ويساري متطرف(. ونحن 
من  كل  يتهم  الذي  ترامب  يفكر  كيف  نعرف 
يعاني  رجل  والشيوعية.  باليسارية  معه  يختلف 
من مشكالت عقلية بحاجة الى عالج فعال. وأقف 
هنا مع تصريحات هامة للسفير االمريكي السابق 
فبراير،  من شهر  يوم7  هيمان  بروس  كندا  في 
الى  االمريكيين  المعروف  الدبلوماسي  دعا  فقد 
التوقف عن التدخل في القضايا الكندية الداخلية، 
الذين  االمريكييين  تدين  تغريدات  سلسلة  ونشر 
ايضا  الرجل  وأشار  التظاهرات.  في  انخرطوا 
الى ان المساعدات المالية التي تصل عبر منصة 

)GO FundMe( بلغت ماليين الدوالرات.
)كندا  تغريداته  احدى  في  قال  هيمان  السفير 
متطرفين  امريكيين  ساسة  لالسف  تشهد 
مشيرا  الكندية  الداخلية  القضايا  في  يتورطون 
الى ان ترامب واتباعه يشكلون تهديدا ليس فقط 

للواليات المتحدة ولكن لجميع الديمقراطيات(.
شاشات  على  وشهدنا  التداعيات  استمرت 
التلفاز بعض السكان في اوتاوا يشكون مما سماه 
احدهم بـ )احتالل مدينتهم(. كانت اصوات ابواق 
الدائم  التشغيل  من  الغازات  وانبعاث  الشاحنات 
لمحركاتها ترهق سكان المدينة. حاولت الشرطة 
ان تقنع المحتجين بترك المدينة دون جدوى مما 
دفع ترودو في اول ظهور علني، وفي مناظرة 
بمحاولة  المتظاهرين  اتهام  الى  االحداث  حول 
وفي  مسارها.  عن  الكندية  الديمقراطية  اخراج 
تلك المناظرة قال جاغميت سينغ زعيم الحزب 

هذه  االحتجاج  قافلة  )ان  الجديد:  الديمقراطي 
ليست احتجاجا سلميا(. واستشهد بما فعله بعض 
المشاركين من عرض رموز الكراهية وإطالق 

ابواق السيارات ومضايقة السكان.
كانديس  المحافظين  لحزب  المؤقتة  الزعيمة 
مختبئا  كان  ترودو  )ان  يومها:  قالت  بيرغن  
انها  وسنرى  الشاحنات(،  سائقي  قافلة  بسبب 
)يدفع  بأنه  اتهامه  مناسبة  من  اكثر  في  كررت 
الى  يستمع  )ان  عليه  وان  االنقسام(  نحو  البالد 

مطالب المحتجين(.
المشاهدين  من  إنني وغيري  ايضا  اقول  وهنا 
الكنديين رأينا على الشاشات من يطالب صراحة 
شعارات  يرفع  ومن  وحكومته،  ترودو  بإسقاط 
ال تمت الى العمل السياسي الديمقراطي بصلة. 
غير  المحافظين  معارضة  ان  واضحا  وكان 
مبنية على اسس واقعية، فقد قال ترودو صراحة 
تلقوا  قد  الكندييين  من   %88( إن  وباألرقام 
التطعيم ضد كوفيد19 وان طريقة تجاوز الوباء 
وللتاريخ  ايضا  وهنا  العلم(.  الى  االستماع  هي 
يقول  الجائحة  بدء  ومنذ  كان  ترودو  إن  اقول 
تتعلق  فنية  اسئلة   له  يوجهون  حين  للصحفيين 
و)انا  المختصين(  أسأل  )انا  والجائحة  بالتطعيم 
كانت معارضة  اذن  العلم( وهكذا.  يقول  ما  مع 
المحافظين من اجل المعارضة فقط!! ومن أجل 

الكسب السياسي.

استمر المحتجون بإغالق مدينة اوتاوا وتعطيل 
الحياة فيها واغالق جسر امباسادور الذي يربط 
كندا بالواليات المتحدة مما ألحق أضرارا كبيرة 
باالقتصاد الوطني، كما ألحق أضرارا بالمواطن 
العادي نتيجة الخلل في سلسلة التوريد. لم يستدع 
مساعي  فشلت  ان  بعد  إال  الطواريء  ترودو 
الشرطة لفتح الطرق والجسر وإعادة الحياة الى 

طبيعتها.
وزراء  رئيس  بادر  فبراير  شهر  من   12 يوم 
مقاطعة اونتاريو دوغ فورد، وهو من زعامات 
إعالن  الى  المقاطعة  في  المحافظين  حزب 
العاصمة  في  الوضع  الطواريء ووصف  حالة 
غير  )احتالل  وانه  )حصار(  بأنه  الفدرالية: 
من  فورد  احتجاجا( وطلب  هذا  يعد  لم  قانوني. 
حواجزهم  إزالة  المحتجين  الشاحنات  سائقي 
االعالن  ذلك  وبموجب  ديارهم.  الى  والعودة 

الطرق  يغلق  من  على  كبيرة  غرامات  فرضت 
ويعرقل حركة الحياة.

حزب  موقف  في  تغيير  واحد  بيوم  ذلك  سبق 
ان  المؤقتة  زعيمته  ادركت  الذي  المحافظين 
استمرار اإلغالق يعني فقدان حزب المحافظين 
في  االنخابية  ألغلبيته  اونتاريو  في  المحلي 
عدة   بعد  المقاطعة  ستشهدها  التي  االنتخابات 
االوساط  في  ساد  الذي  التذمر  نتيجة  اسابيع  
بيرغن  السيدة  حثت  فقد  واالقتصادية،  الشعبية 
الى  والعودة  )رفع حصارهم  على  المتظاهرين 
األضرار  من  المزيد  البالد  لتجنيب  ديارهم 

االقتصادية(.
القتراح  دعمها  كلمة إلعالن  تلقي  كانت  حين 
مقدَّم من حزبها يطالب حكومة جوستان ترودو 
)حان  كندا.  في  الصحية  القيود  برفع  الليبرالية 
اجل  من  والشاحنات  الحواجز  إلزالة  الوقت 
مصلحة االقتصاد، الّن هذا هو الشيء الصحيح 
الذي ينبغي عمله. )...( االقتصاد الذي تريدون 
التصنيع  وقطاع  )المزارعون   ) فتحه  اعادة 
جميعهم  واألسر…  الصغيرة  والمؤسسات 
علينا  هدفكم.  هو  هذا  اّن  اعتقد  وال  يعانون، 
جميعا ان نعمل معا‘‘. اضافت الزعيمة االنتقالية 
لحزب المعارضة الرسمية في ندائها الى سائقي 
الشاحنات وسائر المتظاهرين المحتجين، مؤكدةً 
لهم اّن ’’رسالتهم قد تّم سماعها‘‘ واّن بإمكانهم 

االعتماد على المحافظين كْي يكونوا صداها في 
البرلمان(.

ووسط  امباسادور  اغالق جسر  استمرار  مع   
الى   ترودو  جوستان  اضطر  اوتاوا  مدينة 
االحتجاجات  إلنهاء  الطوارئ  قانون  استدعاء 
اوتاوا  الفدرالية  العاصمة  وسط  تغلق  التي 

والمعابَر الحدودية في جميع انحاء البالد.
االجراءات  هذه  )نطاق  االعالن:  عند  وأكد 
جغرافيا  ومستهدفا  زمنيا  محدودا  سيكون 
ومعقوال ومتناسبا مع التهديد ألمن كندا(،  وفعال 
وافق مجلس العموم على اإلجرارات االستثنائية 
بأغلبية  الطواريء  قانون  تمرير  وتم  والمؤقتة 
صوت  حيث  151صوتا  مقابل  صوتا   185
الديمقراطيون الجدد مع الحزب الليبرالي لصالح 
المحافظين وحزب  فيما عارضه حزب  القانون 

بلوك الكيبكي
المنظمين  اعتقال  من  الشرطة  وتمكنت 
المحاكم،   الى  وأحالتهم  لالنسحاب  الرافضين 

وتم فعال فتح الجسر ووسط مدينة اوتاوا 
ترودو  الكندية جوستان  الحكومة  ليعلن رئيس 
توقيف العمل بقانون تدابير الطوارئ بعد تسعة 

أيام على بدء تطبيقه.
الذي  المسؤول والضروري  الشيء  )كان ذلك 
ينبغي القيام به(. اّكد ترودو في مؤتمره الصحفي 
اليوم، مكّررا اّن استخدام قانون تدابير الطوارئ 

كان "متناسبا ومسؤوال ومحدودا في الزمن".
"علينا ان نضمن اّن مؤسساتنا ستكون جاهزة 
في المستقبل للتعامل مع مواقف مماثلة" أضاف 
استجابة  الى  مشيرا  الكندية  الحكومة  رئيس 
االجتماعي  التواصل  واستخدام وسائل  الشرطة 
والمعلومات المضللة والتدخل االجنبي كعناصر 

يتعيّن النظر فيها.
كندا  فيها  تلجأ  التي  االولى  المرة  تلك  وكانت 
 1988 عام  صدر  الذي  القانون  هذا  الستخدام 

ليحّل مكان قانون تدابير الحرب.
بعض التغطيات التي تناولت االحداث بلغ حدا 
من السخافة والركاكة مثل تغريدات ايلون ماسك 
 7 )يتابعه  السيارات  إلنتاج  تسال  شركة  رئيس 
مليون شخص على تويتر( حيث قارن جوستان 
السخرية.  تثير  مقارنة  هتلر!!  بأدولف  ترودو 
حيث  لالحداث  الفضائيات  بعض  تغطية  أيضا 
يد  على  المهدورة  )الديمقراطية  على  تباكت 

ترودو( و)االنتهاكات بحق المحتجين( 

لقد أدار ترودو االزمة بهدوء يغبط عليه.
 ان ديمقراطيتنا في كندا  بخير ولكن علينا الحذر 
دائما من تخرصات اليمين العنصري الذي تهب 
الترامبية  الموجة  من  الحدود  خارج  من  رياحه 
الهوجاء. أيضا على بعض نواب المحافظين ان 
ابعد  فالرجل  باليسارية،  اتهام ترودو  يكفوا عن 
اتهام جاغميت سينغ  اليسار، وعن  مايكون عن 
بالشيوعية، واجزم ان الرجل لم يقرا في حياته 
كتابا لماركس وال لينين وهو بعيد عن الشيوعية 

بعد المشرق عن المغرب!!
صدق مونتسكيو حين قال: تنتهي حريتك عندما 
اليفهمها  الحقيقة  وهذه  االخرين.  حريات  تبدا 
اليمين واليتعامل معها في ممارساته السياسية،  
وهو ما أثبتته ممارسات بعض سائقي الشاحنات 

فيما اسموه بـ )قافلة الحرية(!!. 

 Assassin“ تقرأ  الفتة 
Trudeau” ولكن تم استبدال 
الحروف S في قاتل بـ SS ، وهي 
 ، Schutzstaffel اختصار لـ
األسود  الزي  يرتدون  الذين 
“الجنود  بـ  أنفسهم  ويصفون 
النازي.  للحزب  السياسيين” 
الصحافة الكندية / جاستن تانغ



جدعـون ليفي في )هـآرتس( : أين الخطـأ في تقـرير “أمنستي”؟

أليس ما يجري في الشيخ جراح أبرتهـايد؟
أليس قــانـون القـومية أبـرتهــايد؟
ومـاذا عن منـع لـم شمـل العـــائالت؟
والقــرى غيـر المعتـرف بهـا؟ والتهـويد؟

بقلم: جدعون ليفي	 
هآرتس 2022/2/3	 

“التقرير  السامية”،  “أمنستي  والصراخ،  الشتائم  خفوت  بعد 
ما  السؤال،  علينا  الصحة”،  من  للمنهجية  أساس  ال   ” كاذب”، 
تأسيس  يتم  ألم  األبرتهايد؟  تقرير  في  الصحيح  بالضبط غير  هو 
إسرائيل على سياسة صريحة من الحفاظ على هيمنة ديمغرافية 
يهودية، من خالل تقليص عدد الفلسطينيين داخل أراضيها؟ نعم 
أم ال؟ حقيقة أم كذب؟ أليست سياسة قائمة حتى اآلن؟ نعم أم ال؟ 

حقيقة أم كذب؟
داخل  الفلسطينيين  على  وسيطرة  قمع  نظام  إسرائيل  تقيم  أال 
إسرائيل وفي المناطق المحتلة من أجل مكافأة اليهود اإلسرائيليين؟ 
نعم أم ال؟ أهو حقيقي أم كذب؟ هل أوامر فتح النار ضد الفلسطينيين 
ال تعكس سياسة إطالق النار من أجل القتل أو التسبب بإعاقة؟ نعم 
أم ال؟ حقيقي أم كذب؟ أليس إخالء الفلسطينيين من بيوتهم وعدم 
إعطاء تراخيص بناء جزءاً من سياسة إسرائيل؟ نعم أم ال؟ حقيقة 
أم كذب؟ أليس ما يجري في الشيخ جراح أبرتهايد؟ أليس قانون 
القومية أبرتهايد؟ وماذا عن منع لم شمل العائالت؟ والقرى غير 
و  إسرائيل  في  واحد  مجال  هناك  هل  والتهويد؟  بها؟  المعترف 
سوى  مطلقة،  حقيقية،  مساواة  فيه  الغربية[  ]الضفة  “المناطق” 

تلك الرسمية؟
بصورة  لكن  عرفناه،  ما  كل  العيون.  تظلم  التقرير  قراءة  عند 
مركزة. ولكن في إسرائيل لم تظلم العيون. معظم وسائل اإلعالم 

بصد  الدعاية  جوقة  وقامت  والطمس.  باإلخفاء  كالعادة  قامت 
الهجوم. وتال ذلك وزير الدعاية يئير لبيد، بل وهاجمه قبل نشره. 
ذلك  بعد  يولد  لم  عقبه.  اآلخر  هو  شاي،  نحمان  الشتات،  وزير 
التقرير الدولي الذي لم تهاجمه إسرائيل، وبدون أن ترد حتى ولو 

على ادعاء واحد.
منظمة تلو أخرى، بعضها مهمة ونزيهة، تقول أبرتهايد، في حين 
“أمنستي”  أن  أثبتوا  لقد  بالعكس،  تقول “السامية”.  إسرائيل  أن 
تكذب. وأنه ال يوجد منظومتان للقضاء في المناطق ومنظومتان 
للحقوق ومنظومتان لتوزيع الموارد. وأن شرعنة “أفيتار” ليست 
أبرتهايد، وأن اليهود يمكنهم العودة إلى أمالكهم قبل العام 1948، 
وأن  أبرتهايد.  ليس  هذا   – ذلك  من  الفلسطينيون  يمنع  حين  في 
مستوطنة مزدهرة توجد قرب تجمع للرعاة بدون كهرباء ومياه، 
هذا ليس أبرتهايد. وأن عرب إسرائيل غير مضطهدين مؤسسياً 
غير  الشيء  هو  ما  محوه.  يتم  لم  األخضر  الخط  وأن  ومنهجياً، 

الصحيح في ذلك؟
حتى مردخاي كرمنتسر، دهش من التقرير وهاجمه )“هآرتس”، 
2/2(. االدعاءات: ال يوجد تمييز في التقرير بين المناطق المحتلة 
هي  هذه  اليوم.  وكأنه  للماضي  يتطرق  التقرير  وأن  وإسرائيل، 
الدعاية  لخدمة  اليساريون  األكاديميون  حتى  يتجند  عندما  الحال 
أبرتهايد  وتسميتها   1948 بأخطاء  إسرائيل  اتهام  الصهيونية. 
التمييز  سنوات  بسبب  باألبرتهايد  المتحدة  الواليات  اتهام  يشبه 
العنصري، هكذا كتب. الفرق أن التمييز العنصري الممأسس في 
الواليات المتحدة انقضى، وفي إسرائيل حي يرزق بكامل القوة. 

حتى الخط األخضر تم محوه. دولة واحدة منذ زمن. لماذا تقوم 
ثمة خط  تتدحرج،  النكبة  مستمرة،   1948 بالتفريق؟  “أمنستي” 
مستقيم يربط بين الطنطورة وجلجليا، في الطنطورة ذبحوا وفي 
جلجلية تسببوا بموت شخص ابن 80 سنة. وفيهما ال تساوي حياة 

الفلسطينيين أي شيء.
ال توجد دعاية بدون مدح منظومة القضاء؛ “من الجدير االنتباه 
للحكومة  القانوني  المستشار  به  جاء  الذي  المهم  اإلسهام  إلى 
والمحكمة، وإلى أنه -خالفاً لألغلبية السياسية الكبيرة- منع شطب 
عربي  حزب  انضمام  ألن  للكنيست…  عرب  ومرشحين  قوائم 
لالئتالف يجعل االتهام باألبرتهايد مضحكاً”، كتب كرمنتسر. كم 
هو جيد وجود محكمة عدل عليا، تمنع أي مظلمة احتالل واحدة. 
والدولة  سنة   74 أبرتهايد.  يوجد  ال  بأنه  يثبت  عباس  ومنصور 
بدون أي مدينة عربية جديدة أو جامعة عربية أو محطة قطارات 
االحتالل،  كبير مشرعني  أمام  يتقزم  ذلك  كل  مدينة عربية،  في 
المحكمة العليا، وشريك عربي صغير، الذي هو أيضاً يعتبر غير 

شرعي.
العالم  التجاهل.  إسرائيل  وستواصل  البصق،  العالم  سيواصل 
الدالئل  ولكن  السامية.  ستقول  وإسرائيل  أبرتهايد،  سيقول 
ستتراكم. المكتوب في التقرير ال ينبع من الالسامية، لكنه يسهم 
في تعزيزها. إسرائيل هي اآلن المحفز األكبر لغرائز الالسامية 

في العالم.

)القدس العربي(  لندن 	 



أعلنت أونتاريو حالة الطوارئ للمرة الثالثة في 
الحصار  على  رداً  شباط/فبراير  شهر  منتصف 
ويندسور  ومدينة  أوتاوا  العاصمة  في  المستمر 
إغالق  بهدف  الشاحنات  حافالت  قبل  من 
التطعيم  فرض  قرار  على  احتجاجاً  الطرقات 
واإلغالقات المستمرة وإجراءات الصحة العامة 

لمكافحة جائحة كورونا.
ذكريات  الطوارئ”  “حالة  كلمة  تستحضر 
الشرق  من  الجدد  للقادمين  سعيدة”  “غير 
فُرضت  المثال،  في مصر على سبيل  األوسط. 
حالة الطوارئ بعد اغتيال الرئيس أنور السادات 
الراحل  الرئيس  حكم  فترة  طوال  واستمرت 
المظاهرات  بمنع  قضت  والتي  مبارك،  حسني 
الشرطة  اتساع سلطة  ناهيك عن  الشوارع،  في 
والسماح للجهات األمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة 
أنحاء  بجميع  األمن  وحفظ  اإلرهاب،  خطر 
والخاصة،  العامة  الممتلكات  وحماية  البالد، 

وحفظ أرواح المواطنين.
في سوريا أيضاً، سادت حالة الطوارئ من عام 
1962 إلى عام 2011. واستندت حالة الطوارئ 
وعملت  إسرائيل،  مع  الصراع  إلى  األصل  في 
على جعل السلطة المركزية في الرئاسة وجهاز 
األمن مع إسكات المعارضة العامة، علماً أنه تم 
إنهاء حالة الطوارئ استجابة لالحتجاجات التي 
الحادي عشر  دخلت عامها  التي  الحرب  سبقت 

حالياً.

"فورد  أن  تعبير  مسامعي  على  تردد  وعندما 
يبدو  ما  وهو  الشوارع"،  إلى  الجيش  سينزل 
توضيح  من  بد  ال  كان  كبير،  حد  إلى  مستبعداً 

األطر القانونية الكندية لهذا القرار.
تعليق  يجوز  الدولي،  القانون  وبموجب  بدايةً، 
على  الطوارئ؛  حالة  أثناء  والحريات  الحقوق 
سبيل المثال، تستطيع الحكومة تقييد األشخاص 

واحتجازهم دون محاكمة.
المثال،  سبيل  على  الماضيين  العامين  في 
هذا  والعالمية  العربية  دول  سائر  استحضرت 
)المضمونة  المواطنين  حركة  لضبط  القرار 
اإلغالق  على  المؤسسات  وإجبار  دستورياً( 
لمكافحة انتشار الفيروس، وهو ما فعلته أونتاريو 

أيضاً.

تختلف  المرة  هذه  كندا  في  القرار  أسباب  لكن 
بعض الشيء.

إن حالة الطوارئ، وفقاً إلدارة السالمة العامة 
أو  حالي  الكندية، هي حدث  للطوارئ  والتأهب 
لحماية  سريعة  إجراءات  اتخاذ  يتطلب  وشيك 
من  والحد  األشخاص  ورفاهية  وسالمة  صحة 
األضرار التي تلحق بالممتلكات أو البيئة. غالباً 
تمديدها  يمكن  الحالة مؤقتة ولكن  تكون هذه  ما 

بموجب القانون.
فورد  دوغ  الوزراء  رئيس  واستحضر 
 7.0.1 المادة  بموجب  الحكومية  الصالحيات 
المدنية  والحماية  الطوارئ  إدارة  قانون  من 
)EMCPA(، ما يمنح حكومته سلطات واسعة 

واإلخالء  المدنيين  حركة  من  للحد  وشاملة 
وإغالق الشركات، من ضمن أمور أخرى.

القرار  هذا  يتيحها  التي  السلطات  هي  ما 
للحكومة؟

وبهدف التعرف على الصالحيات القانونية التي 
تستحضرها الحكومة في هذه الحالة، نعددها في 
ما يلي، كما وردت في الموقع الرسمي لحكومة 
والحماية  الطوارئ  إدارة  قانون  في  أونتاريو 

المدنية، RSO. 1990 ، ج. ه 9:-

صياغتها  تمت  طوارئ  خطط  أي  تنفيذ   -١
بموجب األقسام 3 أو 6 أو 8 أو 8.1.

٢- تنظيم أو حظر السفر أو الحركة إلى أو من 
أو داخل أي منطقة محددة.

٣- إجالء األفراد والحيوانات وإزالة الممتلكات 
واتخاذ  محددة،  منطقة  أي  من  الشخصية 
الكافية  والحماية  للعناية  الالزمة  الترتيبات 

لألفراد والممتلكات.

وسالمتهم  األفراد  لرعاية  منشآت  إقامة   -٤
الطوارئ  إيواء  دور  ذلك  في  بما  وإيوائهم، 

والمستشفيات.

٥- إغالق أي مكان، سواء كان عاماً أو خاصاً، 
أو  مدرسة  أو  مكتب  أو  عمل  أي  ذلك  في  بما 

مستشفى أو مؤسسة أو مؤسسة أخرى.

آثار  من  التخفيف  أو  االستجابة  أو  لمنع   -٦
حالة الطوارئ، وبناء األعمال وترميم المرافق 
الالزمة واالستيالء على الممتلكات أو استخدامها 

أو تدميرها أو إزالتها أو التخلص منها.

٧- جمع ونقل وتخزين ومعالجة والتخلص من 
أي نوع من النفايات.

٨- التصريح للمنشآت، بما في ذلك مرافق توليد 
لالستجابة  الضرورة  حسب  بالعمل  الكهرباء، 

لحالة الطوارئ أو التخفيف من آثارها.

٩- استخدام أي سلع وخدمات وموارد ضرورية 
في أي جزء من أونتاريو وتوزيع وإتاحة السلع 
مراكز  وإنشاء  الضرورية  والموارد  والخدمات 

لتوزيعها.

١٠- شراء السلع والخدمات والموارد الالزمة.

والموارد  والخدمات  السلع  أسعار  تحديد   -١١
معقولة  غير  أسعار  فرض  وحظر  الضرورية 

على السلع والخدمات والموارد الضرورية.

١٢- التصريح ألي شخص لتقديم خدمات يعتبر 
مؤهالً بشكل معقول لتقديمها.

١٣- جمع أو استخدام أو الكشف عن المعلومات 
الحاكم  نائب  رأي  في  ضرورية  تكون  قد  التي 
التخفيف من  أو  أو االستجابة  لمنع  المجلس  في 
الحاكم  نائبة  أن  بالذكر  )جدير  الطوارئ.  آثار 
إليزابيث  هي  حالياً  أونتاريو  في  المجلس  في 

داوديزول(
يراها  كما  تدابير  تنفيذ  أو  إجراءات  اتخاذ   -١٤
أو  لمنع  ضرورية  المجلس  في  الحاكم  نائب 

االستجابة أو التخفيف من آثار الطوارئ.

كيف يستخدمها فورد؟

أسمت  التي  الشاحنات  قافلة  أن  بالذكر  جدير 
 100 نحو  من  مؤلفة  الحرية”  “حافلة  نفسها 
شاحنة كبيرة وصغيرة كانت راكنة في الطريق 

المؤدي إلى الجسر إليقاف أو عرقلة الحركة.
ورداً على ذلك قال فورد إن أوامره ستجعل من 

البضائع  أن منع وإعاقة حركة  كلياً”  “الواضح 
واألشخاص والخدمات على طول البنية التحتية 

الحيوية أمر غير قانوني ويستوجب العقاب.
الدولية  الحدودية  المعابر  حماية  يشمل  وهذا 
والمطارات   400 سلسلة  من  السريعة  والطرق 

والموانئ والجسور والسكك الحديدية.
الحركة  حماية  أيضاً  الطوارئ  حالة  ستشمل 
اآلمنة والضرورية للخدمات اإلسعافية والطبية 
واإلقليمية  البلدية  والطرق  العامة  والمواصالت 

وممرات المشاة.
إعاقة  أو  منع  يحاولون  الذين  األشخاص  أما 
تغريمهم  فسيتم  واألشخاص،  البضائع  حركة 
بغرامة قصوى قدرها 100 ألف دوالر والسجن 

لمدة تصل إلى عام.
جسر  "إن  الصحافي:  إيجازه  في  وأوضح 
أمباسادور في وندسور وحده يشهد 700 مليون 
دوالر من التجارة ثنائية االتجاه كل يوم، وتوظف 
أونتاريو  سكان  من  اآلالف  مئات  التجارة  تلك 
إنهم  العائالت.  ماليين  الوظائف  هذه  تطعم   ...

شريان الحياة لمقاطعتنا واقتصادها”.
سكان  حقوق  القرار  هذا  يعيق  “لن  قال:  لكنه 
سيوفر  لكنه  السلمي،  االحتجاج  في  أونتاريو 
أدوات إضافية للمساعدة في وقف االحتالل غير 

القانوني ألوتاوا وجسر السفير في وندسور“.
امتحنت هذه الجائحة أداء الحكومات واألنظمة 
بالتكاتف  الجمعي  الوعي  وحتى  الصحية 
الهيئات  امتحان  دور  أن  ويبدو  والتعاون، 
المكفولة  الحريات  عن  الدفاع  مقابل  السلطوية 
دستورياً قد حان. أسئلة صعبة جداً تطرح نفسها 
عواصف  من  بكثير  أقسى  عواصف  وتطلق 

شباط في كندا!

صحافية من اسرة جريدة  )البالد( ومجازة 	 
في تقديم الخدمات للقادمين

للتواصل: 	 
	 bdargouth@gmail.com

بلقيس دارغوث	 

ماذا يعني إعالن أونتاريو حالة الطوارئ؟

أشخاص يقفون مع أعالم 
حول شاحنات متوقفة مع 
استمرار االحتجاجات ضد 
تفويضات لقاح فيروس 
 ،)COVID-19( كورونا
في أوتــاوا ، أونتــاريو ، 
كندا ، 14 فبراير 2022. 
رويترز / كريس هيلغرين
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د. محمد سعد الدين	 

ليس من الصعب أن تقنع اآلخرين بممارسة 
في  أو  حياتهم  من   معينة  جوانب  في  النفاق 
من  ولكنه   ... أعمارهم  من  األوقات  بعض 
يؤمنون  العامة  تجعل  أن  بمكان  الصعوبة 
بحق  بان النفاق هو التصرف الصحيح الذكي 
....أما  األمة  لمجمل  المقبولة  العامة  والحالة 
االشد صعوبة ربما هو تعويدهم على ممارسة 
بل  لضميرهم   تأنيب  دون  النفاق وهم سعداء 

ربما يعتقدون أنهم يفعلون الخير كله!
المساطر  وتطويع  الدينية  المبادئ  تجزئة    
وهوى  الشخصية  المصلحة  حسب  األخالقية 
لتٱصيل  الرئيس  المدخل  تكون   ربما  النفس، 
مؤشر  إلى  مذمومة  من صفة  وتحويله  النفاق 
يمكن  فال  وشطارتهم.  ممارسيه  دهاء  على 

البن مثال أن يكون بارا كريما مع والدته وعاقا 
سفيها مع والده رغم أن هذه التصرف قد يدفع 
المنافقين إلى مدح فاعله وهم يرون  بعين واحدة 
ويغلقون العين األخرى. كما ال يمكن لشخص 
أن يتعاطف بكل جوارحه وأحاسيسه مع طفل 
البئر المسكين الشهيد وال يهتم بالمطلق  بأطفال 
أو  بالعراق  ذبحا  يوميا  يموتون  بعمره  آخرين 
بالسودان. هنا  اهماال وجوعا  أو  بردا بسوريا 
يصبح اإلنسان وبوصلته ربما لعبة بيد اإلعالم 
الموجه، أو ربما عنصريا في أخالقه ومبادئه 

رغم ما يبدو من صدق في عواطفه.
إلباس الباطل بطبقة رقيقة من الحق المدخل 
على  )المتمردين  إقناع  في  ربما  األهم  الثاني 
التطبيع مع النفاق( وإرضاء ضميرهم اللوام، 

والمحتاجين  الفقراء  لبعض  القليل  فالتبرع 
وأعمال خيرية أخرى هما الحل االمثل لسارقي 
األمة والمحتالين على شعوبهم لجعل ضحاياهم 
المخلصون  كشفهم  اذا  عنهم  يدافع  من  أول 
واألمثلة  المبادئ!  على  الثابتون  وفضحهم 
والحكام  األوروبية  المافيا  من  تنتهي  ال  تكاد 

المستبدين والتجار الجشعين.
مأثورة  مقولة  جله.  اليترك  كله  يدرك  ال  ما 
يرددها الكثير من الحكماء الصادقين ويعيدها 
الكثيرون من المنافقين  لتبرير أفعالهم. الحكمة 
األمر  يتعلق  عندما  بالمطلق  صحيحة  تلك 
جزءا  وتصبح  شخصي  بأمر  أو  بالنوافل 
أركان  على  نطبقها  حين  النفاق  من  أصيال  
الدين أو حقوق اآلخرين فال يمكن ألحدهم أن 

يدعي  ثم  الزكاة   دفع  بالصالة ويرفض  يلتزم 
أنه يطبق الحكمة المأثورة. وال يمكن ألب أن 
يهتم بإخالص  بأحد أبنائه ويهمل اآلخر تماما  

بحجة إعجابه بتلك المقولة.

الكتاب  ببعض  يؤمن  من  الكون  رب  وعد 
الدنيا  الحياة  في  بخزي  اآلخر  ببعضه  ويكفر 
أو  يكافئ  القيامة وهو ربما  يوم  وعذاب شديد 
ال  كله.  بالكتاب  يكفر  من  مصير  عن  يزيد  
يختلف األمر كثيرا عمن يؤمن ببعض االخالق 

الحميدة ويكفر ببعضها اآلخر.

طبيب اخصائي وكاتب سوري )من أسرة 	 
جريدة البالد( 

التطبيع مع النفاق ... والعنصرية في المبادئ!

كانت لي ارض تسمى وطنا
ضاعت االرض وضاع الوطن ...

*
المثمرة وتذوب في معناها  الكلمة  تعشق  عندما 

وجوهرها الثمين..
عندها لم تُبال من اي وعاء خرجت..

إذا بلغت هذه المرحلة
ِسْر...فإنك وجدت طريق النمو والرشاد.

*
المحتل  عراقنا  به  يمر  الذي  الظرف  هذا  في 
عراق  الحب  عراق  الجميل  عراقنا  الى  نشتاق 
به  ولدنا  الذي  العراق  االلفة..  عراق  التعايش 
االخرين  واحترام  الوفاء  خصال  فينا  وزرعوا 
الواقع  نعيش  مازلنا  لكننا  وامان  بسالم  والعيش 
المر االن ولكن متاكد ان العراق سيعود ويعود 
على  والحريص  الواعي  الشباب  بيد  كان  كما 
هذا  وسيمر  الكالحة  االيام  هذه  ستمر   .. الوطن 
ومدنه  بناسه  جميال  العراق  وسيكون  البالء 
وعدالته وحقوقه وسيذهب تجار الدين واالفاكين 
والسارقين الى مكانهم الحقيقي وسينهض العراق 
شامخا... رددوا معي اللهم احفظ العراق وشعبه 

وانصرهم على الظالمين يارب ....
*

ابحثوا   .. العراق  في  االن  الفوضى  سبب  ما 
عن موقدها ستجدهم هم نفسهم لتاجيج الفوضى 
لتمرير حكومة شامله وتعود الوجوه الكالحة مرة 
اخرى بحجة حماية المذهب ... ما عاد االمر كما 
كان  ثوار تشرين وادوا الطائفية وما عاد وترها 

يعزف مرة اخرى...
*

هل يعقل ال يوجد من يملك ضميرا حيا وخوفا 
في  يحدث  لما  والبرلمان  الحكومة  في  الله  من 

العراق ...
*

من مهازل الوضع في العراق .... مقدم برامج 
الوكيل  منصب  يستلم  الفضائية  افاق  قناة  في 
أالقدم لوزارة الداخلية وضابط برتبة لواء يؤدي 

له التحية وعقيد يفتح له باب السياره ....
*

اذا كان البعض يفكر ان تكون البصرة محافظة 
ايرانية فليعلنها سيجد بالمقابل االحرار والشرفاء 
البصرة  ستثور  سابقا  يعهدوه  لم  مختلفا  موقفا 
عن بكرة ابيها وتعلن باصرار انها مدينة المدن 
مدينة السياب وسعدي يوسف والبريكان وكاظم 
عبدالعزيز  وطالب  خضير  ومحمد  الحجاج 

ومحمد سهيل.. مدينة ال تقبل اال ان تكون عربية 
شامخة باصالتها وعطائها ...

*
خوف  وليس  صدق  وحالة  تجٍل  حالة  الكتابة 
كلمة  او  الرضا  احد  من  انتظر  ال  اكتب  وحين 
وان  ورياء  زيف  دون  حقيقة  اكتب  انما  شكر 
خالف الكثير من االحبة ال يعني ان احاول اعادة 
به  يتناسب مع ما هو مؤمن  بما  كلماتي  ترتيب 
واال ال يصبح للكلمات معنى وقيمة وليس هناك 

داع الن نقول اننا نحترم الراي االخر ... 
*

قمة البالغه في  المعنى 
  خرج أعمى من داره ليالً  وبيده سراج ينير به 

طريقه ..فصادفه أحدهم  وسأله:
 لماذا تحمله وهو ال ينفعك؟!

 فقال: أحمله كي ال يصدمني المبصرون!!
يصدمك  ال  كي  دائماً  العقل  مصباح  إحمل 

الجاهلون ...
*

الصادقين  بيد  ..لكنه  دمار  االفاكين  بيد  المال 
عمار ...

*
حقيقية  بغصة  اشعر  للسفر  حقيبتي  احمل  كلما 
بدءا من المطار الى الوصول وانا ارى العراق 

امامي بكل  
احزانه  ومآسيه  ... هل البرهة من عودة ...

*
دام  لو  والظلم  عّمر  دام  لو  العدل   ... قديما  قيل 

دّمر.. المال عبد صالح وسيد ظالم ...
*

الذين  هم  االطراء  يستحقون  الذين  الصادقون 
يتحملون االساءة بقلوب مبتسمة ...

*
وانا مؤمن  اليقين  يسمى  قلبي  داخل  مفتاح  لدي 
ايمانا مطلقا به بان يمر على اي قفل في دائرة 

الشك دون وجل ...
ال يتالال االلماس دون الصقل وال ينضج االنسان 

دون االبتالء ففي مخاض االلم جمال العطاء...
*

عالم  وليس  فعل  عالم  الكون  هذا  او  العالم  هذا 
المظلوم  شعبنا  الى  دعوة   .. سكون  او  تكرار 

للتغيير ....
*

نحن ال نموت حين تفارق ارواحنا االجساد
بل نموت قبل ذلك
عندما تتشابه ايامنا

ونتوقف عن التغيير ....
*

نبضه  يذوب  لقلب  بها  واهمس  كلماتي  ساكتب 
حين يسمع ويقرا ...

*
ما اعظم ان تكون غائبا حاضرا
على ان تكون حاضرا غائبا ....

*
ربما اكون في تناقض احيانا فيما اقول لكن رايا 
واحدا ال احيد عنه هو نهاية الباطل قريبا ومن له 

راي اخر فهو حر يحيا العراق .....
*

المحطات  بين  ساعات  ثالث  يوم  كل  اقضي 
الفاتحه  واقرا   ... والعالمية  والعربية  العراقية 
بالعبرية الفضحى كما قال الشاعر الرائع مظفر 
النواب على القنوات العراقية التي ما زالت بين 
ثناياها مكر الطائفية وبث سمومها ...هل يمتلك 

الكاظمي قرارا بالحد من هذه التوجهات ...
*

كلما اتايع جلسات البرلمان اشعر بخجل ..ذاتية 
الراس  فوق  ..والعراق  الذات  ومصلحة  العمل 

..علما كان.... وسيكون ..
*

اشعر  كلما  العراق  في  الباطل  كلمة  تعلو  كلما  
بفرح رائع ...ان رحيلهم بات وشيكا ...

فنان تشكيلي ناشر ورئيس تحرير صحيفة 	 
)المغترب( الكندية

الفنان عادل صبري عن صفحة كاركاتيريون عراقيون
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تراجع مؤشر الديمقراطية في العالم 
مجددًا عام 2021 وسط ضغوطات كوفيد

الديمقراطية  معايير  سجلت  باريس:  
2021 وسط  عام  العالم  في  جديدا  تراجعا 
المتنامي  والدعم  كوفيد  وباء  تداعيات 
بالمائة   45 نحو  بات  حيث  لالستبداد، 
ظل  في  يعيشون  العالم  سكان  من  فقط 
لوحدة  تقرير  وفق  ديمقراطية،  أنظمة 

اإليكونوميست لالستقصاء.

التي  الوحدة  عن  الصادر  التقرير  وقال 
إن  لندن  ومقرها  المعلومات  بتحليل  تعنى 
الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، أي 
يتمتعون  فقط  العالم  سكان  نصف  من  أقل 
بالديمقراطية، وهذا المنحى ايضاً، آخذ في 

التدهور.

السنوي  “المؤشر  أن  الوحدة  وأضافت 
للديمقراطية” الذي تصدره “يسلط الضوء 
تواجهها  التي  المستمرة  التحديات  على 
تحت  العالم،  أنحاء  جميع  في  الديمقراطية 
لبدائل  الدعم  وتزايد  كوفيد  وباء  ضغط 

استبدادية”.

وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية 
العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010،  في 
مسجال أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 

للمرة األولى.

إسبانيا  تصنيف  خفض  تم  أوروبا  ففي 
إلى “ديمقراطية فاسدة”، ما يعكس تدهور 

استقاللية القضاء فيها، بحسب المؤشر.

أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد 
فضائح تتعلق بتمويالت األحزاب وغيرها، 
لكنها ال تزال تصنف “ديمقراطية كاملة”.

سكان  من  بالمائة   45,7 اآلن  ويعيش 
النصف، في ظل نظام  أقل من  العالم، أي 
تراجع  وهو  المؤشر،  وفق  ديمقراطي، 
كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4 
بالمائة، بينما 6,4 بالمائة فقط يعيشون في 

دول تتمتع “بديمقراطية كاملة”.
سكان  ثلث  من  أكثر  يعيش  المقابل  في 
كبيرة  نسبة  استبدادي،  حكم  تحت  العالم 

منهم في الصين.

أكثر  لم تصبح  التقرير إن “الصين  وقال 
ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على 

العكس من ذلك أصبحت أقل حرية”.
وفنلندا  ونيوزيلندا  النرويج  وتصدرت 
كوريا  احتلت  بينما  الديمقراطية،  مؤشر 
المراكز  وأفغانستان  وبورما  الشمالية 

الثالثة األخيرة.

لندن:- “أعلن رئيس القائمة العربية 
رفضه  عباس،  منصور  الموّحدة 
أو  “أبرتهايد”  بـ  إسرائيل  لوصم 
في  عباس  وقال  عنصري.  فصل 
أسمي  “لن  اإلنترنت  عبر  مشاركة 

هذا فصالً عنصرياً”.

التي  الفعالية  خالل  عباس  وأضاف 
لسياسة  واشنطن  “معهد  نّظمها 
في  عضو  إنه  األدنى”،  الشرق 
االئتالف الحكومي ويمكن أن ينضم 
ذلك،  أراد  إذا  نفسها  الحكومة  إلى 
وأكمل “أفّضل وصف الواقع بطرق 
موضوعية.. إذا كان هناك تمييز في 
مجال معين، فسنقول إن هناك تمييزاً 

في هذا المجال المحدد”.

وسبق لعباس في شهر كانون األّول/ 
“قانون  تبني  الماضي،  ديسمبر 
أن  وادّعى  العنصري،  القومية” 
وستبقى  يهودية  “دولة  إسرائيل 

كذلك”، زاعماً أنه “واقعي”.

“مؤتمر  خالل  عباس  واعتبر 
نظمته  الذي  لألعمال”  إسرائيل 
“دولة  أن  “غلوبس”،  صحيفة 
إسرائيل ُولدت كدولة يهودية وهكذا 
أريد  وال  واقعيون.  نحن  ستبقى. 
ما  ليس  والسؤال  أحد.  أي  أوهم  أن 
هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة 

المواطن العربي فيها”.

القدس العربي	 

منصور عباس مدافعا عن إسرائيل: ليست دولة أبرتهايد

علوم  في  اإليراني  الباحث  تصريحات  أثارت 
واسعة  سخرية  قدسي،  نجفي  مرتضى  القرآن، 
المصغر  التدوين  منصة  في  كبيرا  واستهجانا 
لطف  الديني  المرجع  أن  زعم  أن  بعد  "تويتر" 
أعلن  عاًما   50 قبل  الكلبايكاني،  الصافي  الله 
إلى  روحه  و"عرجت  المؤكدة،  وفاته  الطبيب 
"روحه  لكن  المالئكة"،  مع  وتحدث  األعلى 
عادت إليه ورجع حيا وسالما" إلكمال كتاب كان 

مشغوال بكتابته.

وكتب صاحب حساب "أكورد وانيلي" ساخرا: 
"أال تعتقد أن 53 عاما تكون كثيرة لتدوين كتاب 
واحد؟"، مشيرا إلى أن بعد هذه الحادثة المزعومة 
بذلك  ليكمل  سنة   53 الكلبيكاني  المرجع  عاش 
وفي  أسبوعين،  قبل  يتوفى  أن  قبل  سنة،   103
نفس السياق علق صاحب حساب "إيمان" وقال: 
تنتهي  وعندما  الكتاب،  وأكمل  اذهب  له  "قالوا 
من كتابته نرسل إليك ملك الموت من جديد لكنه 

طّول عملية الكتابة متعمدا خوفا من الموت!".
وقال "َمت": "هؤالء بإطالقهم هذه الخزعبالت 
التافهة يسيئون إلى أفهام الناس وشعورهم.. ليس 
وكتب  الحالة؟"،  هذه  تطول  سوف  كم  معلوما 
واالفتراء..  للكذب  قائال: "ال حدود  "كوروش" 
كلما كانت الكذبة كبيرة كان ذلك سببا في سهولة 
أما "بهار"  الناس بصحتها"،  العامة من  اعتقاد 
فغردت بالقول: "انظرا بالدنا بيد من أصبحت! 

يا الله كن أنت المنقذ والمخلص لنا".
الله،  ثار  مقر  في  المرشد  مكتب  مسؤول  قال 
علي شيرازي، إن إيران لم تشهد "تقدما علميا" 
منذ زمن ناصر الدين شاه القاجاري وحتى زمن 
اآلن  "لكن  مضيفا:  البهلوي،  شاه  رضا  محمد 
أصبحت سرعة التقدم وإنتاج العلم في إيران 11 
ضعف المتوسط العالمي، وقد تصل هذه النسبة 

إلى 35 ضعف سرعة إنتاج العلم في العالم".
المسؤول  تصريحات  على  مغردون  وعلق 
صفري":  "سيامك  وقال  المرشد،  من  المقرب 
المعارف  تلك  فقط  هو  العلم  يعتبرون  "هؤالء 
يعتبرون  ال  الدينية..  بالحوزة  الخاصة  والعلوم 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات من العلم.. فهذه 

باعتقادهم علوم زائدة وال حاجة إليها. طبعا كل 
وكتبت  وافتراء"،  كذب  عبارة عن  هذا  حديثهم 
إنه  نقول  أن  يمكننا  المنوال  "نورا": "على هذا 
األكاذيب  حجم  في  المسؤولين  بين  استثناء  ال 
نفس  يتعاطون  كلهم  كأنهم  واالفتراءات؟ 

المخدرات!".
وقال "شاهين تاج": "هؤالء يعتبرون استنساخ 
األسلحة الروسية والصينية واألسلحة األميركية 
كبيرا  تقدما  حققوا  طبعا  وتقدما.  علما  القديمة 
على صعيد صناعة اإلرهاب"، وكتب صاحب 
بالمائة، فهؤالء  حساب "بيوتر": "صحيح مائة 
يعتبرون الخرافات، وجعل األحاديث، والشعوذة 

في الحوزات العلمية علما ومعرفة".
الثوري في  القدر، قائد الحرس  زعم أحمد ذو 
للشيعة  إن  يقولون  "األميركيين  أن  طهران، 
لكي  جنودنا  بها  نلقح  أن  يجب  خاصة  جينات 
اإلمام  "جينات  مضيفا:  شجعان"،  يصبحوا 
لدى  موجودة  زينب  والسيدة  والعباس  الحسين 

ال  اإليرانيين  يجعل  األمر  وهذا  اإليرانيين 
يخشون من أي عدو لهم".

وقال  التصريحات،  هذه  على  مغردون  وردّ 
أدري  "ال   :"Guod good" حساب  صاحب 
كيف يصبح هؤالء األفراد قادة بهذا الحجم الكبير 
يصبح  لكي  المعيار  هل  والهذيان؟  الكذب  من 
الشخص قائدا هو هذا النوع من الهراء؟"، وكتب 
أيضا  "تتوفر  دوخت":  "إيران  صاحب حساب 
لديكم بكثرة جينات الصفاقة والحمق والوحشية".
يعي  هل  اللهي  "يا  فقال:  فغرد  "مهدي"  أما 
هؤالء ما يقولون أم ال؟ في كلتا الحالتين تكون 
مصيبة كبرى"، فيما أكد صاحب حساب "بتك" 
أن "هذا يدل على الحجم الكبير للخوف والرعب 
االجتماعية..  وشريحته  النظام  لدى  الموجود 
المجتمع  في  الموجود  بالغليان  عارفين  باتوا 
واالنفجار  الرماد  تحت  باتت  النيران  تجاههم.. 
قريب"، وكتب "سعيد" وقال: "الجهل والخرافة 

هما داء خطير ال شفاء له".

ايران انترناشونال : مغردون يسخرون 

تصريحات عن عودة مرجع ديني من موته وعن التقدم العلمي والجينات 
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طـالـبة هنـدية مسلـمة 
أصبحت رمزًا للمقاومة والحرية

مسلمة  هندية  طالبة  خان..  موساكان 
للمقاومة والحرية،  أصبحت أيقونة ورمزاً 
ممن  المتعصبين  وجه  في  وقوفها  بعد 
ارتداء  في  المسلمة  المرأة  حق  يرفضون 
الذي  القرار  المدرسة، وهو  داخل  حجابها 
وتسبب  الهندية،  كارناتاكا  والية  أصدرته 
ونشوب  المنطقة  في  التوتر  تصاعد  في 

احتجاجات.

فيديو،  مقطع  في  ظهرت  خان  الطالبة 
حين كانت تحاول تسليم واجب جامعي في 
مدينة مانديا، عندما صادفتها مجموعة من 
الرجال المتعصبين الذين قاموا باعتراض 
الجامعة،  فناء  عبر  متجهة  وهي  طريقها 
مطالبين إياها بخلع حجابها، ولكن بدالً من 
االمتثال، صرخت »الله أكبر« وهي ترفع 
شبكة  ذكرته  ما  وفق  الهواء،  في  قبضتها 

)سي أن أن(.

األزمة في والية كارناتاكا بدأت عندما تم 
منع طالبات من الدخول إلى مدرستهن التي 
تديرها الحكومة بسبب ارتدائهن للحجاب، 
أيام  مدار  على  احتجاجات  أشعل  ما  وهو 
في المنطقة، طالبت فيه النساء اللواتي قدن 
التعسفي  القرار  عن  بالتراجع  التظاهرات 

الذي أصدرته سلطات الوالية.

وعلى مدار الشهر الماضي، منعت العديد 
في  الحكومية  التعليمية  المؤسسات  من 
والية كارناتاكا الهندية الطالبات المسلمات 

من ارتداء الحجاب.

وذكرت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، 
الهند  التزامات  ينتهك  الحجاب  )حظر  أن 
اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  بموجب 
التعبير بحرية عن  الحق في  حيث يضمن 
التعبير  وحرية  للفرد  الدينية  المعتقدات 

والتعليم دون تمييز(

أن  على  رايتس«  »هيومن  وشددت 
)حظر الحجاب هو أحدث مثال على سعي 
لتهميش  متزايد  بشكل  الهندية  السلطات 
عنف  ألعمال  وتعريضهم  المسلمين 

متزايدة(

العالمي  »اليوم  العالم  احتفل   ، فبراير   21 في 
للغة األم«، وهو احتفال سنوي في جميع أنحاء 
والثقافي  اللغوي  بالتنوع  الوعي  لتعزيز  العالم، 

وتعدد اللغات.

ومع ذلك، يعاني اآلالف في إيران، ألنهم من 
أم،  كلغة  يتحدثونها  وال  فارسية  غير  شعوب 

ويتعّرضون للتمييز واإلذالل.
اآلالف  نشر  أوجاعهم،  إليصال  محاولة  وفي 
االجتماعي قصصاً  التواصل  منهم على وسائل 
فارسي(  )منو  هاشتاغ  باستخدام  معاناتهم،  عن 

)أنا والفارسية(
الشعوب  من  معظمهم   - المغردون  واستخدم 
الفارسية  باللغتين  الوسم  هذا   - الفارسية  غير 
العيش  صعوبات  عن  للحديث  واإلنكليزية 
في  لألقليات  الفارسية  باللغة  والعمل  والدراسة 

ايران.
اللذين  والتمييز،  اإلذالل  عن  آخرون  وكشف 
السياسي  النظام  قبل  من  هيكلياً  عليهم  يُفرضان 
المواطنين  قبل  من  أو  إيران،  في  واالجتماعي 

اإليرانيين.
إيران  في  األقليات  من  الناشطون  ويقول 
بالتمييز  الوعي  لزيادة  الحملة  هذه  أطلقوا  إنهم 
الفارسية  غير  الشعوب  والهيكلي ضد  المنهجي 
في إيران، وتسليط الضوء على معاناة األشخاص 
الذين ينتمون لألقليات، في ظل وجود لغة واحدة 
لغة رسمية للبالد، ما يعني أنه ال وجود للتعليم 
باللغة األم لألقليات األخرى، كالعرب واألتراك 

والبلوش واألكراد في إيران.

اضطرابات نفسية

النظام  إلى  توجه  التي  االنتقادات  أبرز  ومن 
التعليمي في إيران أنه غير مصمم لتدريس اللغة 

األم لألقليات في البالد، وفي األقاليم والمناطق 
األول  الصف  طالب  لدى  ليس  الفارسية،  غير 
لذلك  الفارسية،  اللغة  عن  فكرة  االبتدائي 
يواجهون الحقاً اضطرابات نفسية في محيطهم 

التعليمي في المدارس اإليرانية.
يوسف  العربي  والباحث  الشاعر  ويقول 
ايام  إنه  خالل  القبس  لـ  األحواز  من  الصرخي 
ترحيباً  والفارسية«  »أنا  حملة  القت  الماضية 
من  االجتماعي  التواصل  منصات  على  واسعاً 
أبناء الشعوب غير الفارسية، عبر كتابة تجاربهم 
التعليم  وصعوبة  العنصرية،  حول  الشخصية 
أيام  أول  من  تجاربهم  وكذلك  الفارسية،  باللغة 
بالفارسية،  التحدث  يعرفوا  لم  حيث  الدراسة، 
الطالب  مع  وتصرفاتهم  المعلمين،  عن  وكذلك 

في هذا السياق.

أيديولوجية الدولة

في  الشخصية  تجربته  عن  تحدث  الصرخي 
يتعرض  الذي  واالضطهاد  اإليرانية  الجامعات 
قائالً:  »في  لألقليات،  ينتمون  الذين  الطلبة  له 
عربية  أدبية  مجموعة  لدينا  كانت  الجامعة، 
من  بالحماية  نتمتع  لم  القلم،  أهل  منتدی  تدعى 
هناك  وكانت  األحواز.  في  الجامعة  إدارة  قبل 
في  واحدة،  أدبية  جلسة  إلقامة  العقبات  آالف 
وقت كانت المجموعات األدبية الفارسية تحصل 
واألدب  اللغة  لترويج  الدعم  من  الكثير  على 
الفارسي وأيديولوجية الدولة«. وتابع الصرخي: 
إيرانية  جامعة  في  عرب  كطالب  لنا  »التجربة 
تدّرس باللغة الفارسية تحمل الكثير من األوجاع 
وكثيراً  المعلمين  إن  حيث  العنصري،  والتمييز 
من موظفي الجامعة يسخرون من طريقة نطقنا 
للغة الفارسية بلهجة أو لكنة عربية، وهذا ما كان 
التواصل  الدائم في  يخلق حالة من االضطراب 
مع اآلخرين في محيط الجامعة والمدرسة للطلبة 

العرب في األحواز«.

ذكريات مؤلمة

إيراني  بوكاني، وهو كاتب كردي  أما بهروز 

معروف، حائز جائزة رئيس الوزراء الفيكتوري 
األدبية من أستراليا، فقال: »حملة أنا والفارسية 
من أهم الحمالت، ومن أهم األحداث في مجال 
القصص  مئات  تسجيل  تم  حيث  العامة،  الثقافة 
واإلهانات  اإلذالل  عن  المؤلمة  والذكريات 
كاألتراك  األقليات،  تجاه  العنصرية  والمواقف 

والعرب وغيرهم، من خالل هذا الوسم«.
صفحتها  على  »تارا«  تُدعى  مغردة  وكتبت 
على »تويتر«، حول معاناتها كطالبة من األقلية 
إيران:  في  الفارسية  اللغة  تعرف  ال  األذرية 
»عندما ذهبت إلى المدرسة االبتدائية في تبريز، 
الفارسية،  اللغة  عن  شي  أي  أعرف  أكن  لم 
في  ممتازة  عالمات  على  أحصل  كنت  بينما 
الرياضيات والعلوم، لكن كنت أرسب في اإلمالء 
أزمة  بسبب  سنوات  وتأخرت  الفارسية،  واللغة 
أنني  الرغم من  اللغة األم. وعلى  الدراسة بغير 
وأصبحت  الدكتوراه،  درجة  على  اآلن حصلت 
أستاذة جامعية في الواليات المتحدة، فإنني أحمل 
معي اآلثار السلبية لتلك الفترة من الدراسة عندما 

كنت طفلة في المدارس االبتدائية في تبريز«.

عنصرية ممنهجة

القاسم  أن  إيران  في  األقليات  نشطاء  ويرى 
المشترك لكل هذه الروايات عن معاناة الطالب 
في المدارس والجامعات اإليرانية هو العنصرية 
البنيوية والممنهجة التي ترفض التعلّم باللغة األم 

في إيران.
األذربيجانيين  األتراك  مثل  األقليات  ويمثّل 
والعرب واألكراد والبلوش نحو 65% من سكان 
الدستور  من  و19   15 المادتان  وتنص  إيران، 
لكن  األم،  بلغتهم  التعلّم  في  األقليات  حق  على 
لتعليم  الباب  فتح  إن  تقول  المتعاقبة  الحكومات 
األقليات بلغتهم األم يهدد األمن القومي اإليراني 
وسالمة أراضي البالد، وقد تنتقل هذه األقليات 
من مطلب الدراسة بلغتها األم - في حال تحقق - 
إلى المطالب السياسية واالجتماعية، وهذا يهدد 

النظام في إيران.

المصدر : )القبس( الكويتية 	 

»اليوم العالمي للغة األم«

األقليات في إيران.. تهميش وتعليم للفارسية باإلكراه

محمد مجيد األحوازي	 
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االجتماعات،  عقد  انتظام  عدم  إلى  إضافة 
والتحكم بالقرارات والخيارات، واختيار أشخاص 
على أساس الوالء، ال على أساس األهلية، فإن 
القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة 
وحركة "فتح"، تحكمت، أيضاً، بتسمية أعضاء 

المجلسين الوطني والمركزي.
وضمنها  الفلسطينية،  االجتماعات  تعد  لم 
رام  في  الفلسطيني  المركزي  المجلس  اجتماع 
في  الفلسطينيين،  ألغلبية  مهماً  شيئاً  تعني  الله، 
الداخل والخارج، العتقادهم، بحكم التجربة، بأن 
القيادة  إليها  تدعو  اجتماعات  أي  من  جدوى  ال 
واألمر  حاله،  على  سيبقى  فالقديم  الفصائل،  أو 
سيقتصر على إصدار بيانات أو قرارات، تكرر 
ما قبلها، وتظل حبيسة األدراج، مع إعادة تدوير 
للشخصيات المحيطة بالرئيس الذي يسيطر على 

كل شيء، ويقرر في كل شيء، منذ 17 عاماً. 
السنوات  طوال  أطاح  الرئيس  أن  ومعلوم 
الماضية بكل القرارات التي أصدرها المجلسان 
وقف  قرارات  وضمنها  والمركزي،  الوطني 
االعتراف  في  النظر  وإعادة  األمني  التنسيق 
بإسرائيل. وكان قبل ثالثة أعوام حل “المجلس 
العملية  ألغى  سنة  من  أقل  وقبل  التشريعي”، 
االنتخابية، وقوض كل اآلمال التي عقدت على 
وغزة  الله  رام  )في  الفصائل  قادة  اجتماعات 
وإسطنبول وبيروت والقاهرة(؛ علماً أن شرعيته 

انتهت منذ 12 عاماً.

عموماً، فتلك مناسبة للحديث عن قصة “المجلس 
الثمانينات،  أواسط  اقتراحه  تم  إذ  المركزي”، 
أو  سياسية  تطورات  اقتضتها  لضرورة  ليس 
الفلسطينية  القيادة  رغبة  بسبب  وإنما  تنظيمية، 
في تجاوز المجلس الوطني الفلسطيني الذي بات 
واالختالفات،  االنقسامات  بحكم  الصعب،  من 
إلى  توسعته  بعد  توجهاته،  أو  أعضائه،  ضبط 
تكريس  منه مجرد  الغرض  بات  مئات، والحقاً 
تغطية  أو  تجديدها،  أو  السائدة،  القيادة  شرعية 
فيها؛  الشواغر  ترميم  أو  وخياراتها،  توجهاتها 

وهو الغرض من عقده أخيراً.
وظيفة  أخطر  بأن  التذكير  يجدر  ربما  هكذا، 
أنيطت بهذا المجلس كانت تمرير اتفاق “أوسلو”، 
في اجتماع عقد في تونس )الدورة 12، تشرين 
االتفاق  ذلك  أن  بمعنى   ،)1993 أكتوبر  األول/ 
الذي  الفلسطيني،  الوطني  المجلس  في  يقر  لم 
للحركة  األساسية  التشريعية  الهيئة  أنه  يفترض 
الوطني،  المجلس  أن  الفلسطينية، علماً  الوطنية 

ذلك  توقيع  بعد  األولى  دورته  عقد  المغيّب، 
االتفاق بثالث سنوات )غزة 1996(؛ أي بعدما 
انتقل مركز الثقل في عمل القيادة الفلسطينية إلى 

السلطة، على حساب منظمة التحرير.
لتأكيد ما تقدم فإن اجتماعات المجلس المركزي 
لم تكن منتظمة، فبينما يفترض أنها مرة كل ثالثة 
أشهر، بين دورتي اجتماعات المجلس الوطني، 
الذي يفترض أن يعقد دورة كل سنة، فإن القيادة 
وباتت  المواعيد،  تلك  كل  طيّرت  الفلسطينية 
الحاجة،  عن  كفائضين  اإلطارين  مع  تتعامل 
إلى  تحولها  بعد  سيما  ال  استخدامية،  لغايات  أو 
سلطة، ما تطلب تهميش منظمة التحرير. مثالً، 
في  المركزي  للمجلس  األول  االجتماع  عقد 
عام   )13 )الدورة  السلطة  مناطق  في  الداخل 
وعلى  سابقه  على  أعوام  ستة  بعد  أي   ،1999
إنشاء السلطة، إذ دعي لالجتماع أربع مرات )من 
أيلول/ سبتمبر 1999ـ أيلول 2000(، للتصدي 

السلطة  بين  الحاصلة  السياسية  لالشتباكات 
استحقاقات  من  تملصت  كانت  التي  وإسرائيل، 
المرحلة االنتقالية للتسوية. أيضاً، وفي حين عقد 
المجلس المركزي دورته الـ27 عام 2015، إذ 
به ال يدعى لالجتماع إال عام 2018، حين عقد 

ثالث دورات )28، و29، و30(. 
عن  المجلس  انقطع  فقد  ذاته،  السياق  وفي 
تمت  حتى   ،2018 عام  أواخر  منذ  االجتماع 
بعد  الـ31،  دورته  في  أخيراً  لالجتماع  دعوته 
هو  ذلك  أن  ومعلوم  التوقف.  من  أعوام  ثالثة 
لم  فهو  أيضاً،  الفلسطيني  الوطني  المجلس  حال 
ينعقد إال بعد ثالثة أعوام على إقامة كيان السلطة 
الدورة  أن  برغم   ،)1996 غزة،   ،21 )الدورة 
التي سبقت ذلك )الـ20( عقدت عام 1991، ثم 
عقدت الدورة العادية التالية )الـ23 لعام 2018( 
)لعام  الـ22  الدورة  أما  سنة؛   22 انقطاع  بعد 

1999( فقد كانت استثنائية والغرض منها فقط 
ترميم عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 
االجتماعات،  عقد  انتظام  عدم  إلى  إضافة 
والتحكم بالقرارات والخيارات، واختيار أشخاص 
على أساس الوالء، ال على أساس األهلية، فإن 
القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة 
وحركة “فتح”، فتحكمت، أيضاً، بتسمية أعضاء 
المجلسين الوطني والمركزي، كأن القيادة تنتخب 
ناخبيها، هذا ينطبق على أسماء ممثلي الفصائل 
تعد  لم  الفصائل  تلك  أن  مالحظة  مع  الموالية، 
الفلسطينيين  مجتمعات  في  تمثيلية  مكانة  لديها 
الداخل والخارج، وليس لها أي دور ال في  في 
كما  إسرائيل،  مواجهة  في  وال  المجتمعات  تلك 
أو فكرية.  لهوية سياسية  يفتقد  بات  أن معظمها 
أما ممثلو المنظمات الشعبية فلم يعودوا منتخبين 
ومنظماتهم باتت جد متقادمة، ولم يعد لديها سوى 
المكاتب والالفتات التي يكتب عليها اسمها، كأن 

والكتاب  والعمال  والمرأة  الطلبة  اتحادات  زمن 
مضى  قد  والصيادلة،  واألطباء  والمهندسين 

وانقضى.
في كل ذلك، وبنتيجة تحويل القيادة الفلسطينية 
من حركة تحرر وطني إلى سلطة، فقد شهد هذا 
االنزياح تهميش منظمة التحرير، التي يفترض 
أنها الكيان السياسي الجامع للشعب الفلسطيني، 
والمرجعية القيادية لكل الكيانات األخرى، وهو 
التأسيسية  الرواية  من  آخر  انزياح  إلى  قاد  ما 
النكبة )1948(  القائمة على  الفلسطينية  للقضية 
إسرائيل  احتالل  إنهاء  القائمة على  الرواية  إلى 
عملياً  أدى  ما  وهو   ،)1967( والقطاع  الضفة 
إلى اختزال الشعب الفلسطيني، كأنه بات يقتصر 
أن  دون  من  والقطاع،  الضفة  فلسطينيي  على 
في  إال   ،48 وفلسطينيي  الالجئين  ذلك  يشمل 

بعض البيانات ولزوم اإلنشاءات السياسية. 

النوعية  التحوالت  تلك  كل  فإن  بالمحصلة 
قيادة  إن  األول،  استنتاجات،  ثالثة  أمام  تضعنا 
أو  أضعف،  طرف  أكثر  هي  التحرير،  منظمة 
أن  الثاني،  ذلك.  سّهل  أو  المنظمة،  تلك  ضيّع، 
إلى  تحولها  بعد  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة 
فهي أضحت سلطة  تبق على حالها،  لم  سلطة، 
على شعبها بدل أن تكون قيادته في صراعه على 
منطلقاتها  عن  ذلك  في  متخلية  الوطنية،  حقوقه 
تأسست  التي  التاريخية  وأهدافها وعن سرديتها 
عليها، كما تخلت عن خريطة فلسطين. الثالث، 
أن الفلسطينيين تحت االحتالل كانوا أكثر وحدة 
وتحرراً وتصميماً في مواجهة إسرائيل قبل إقامة 

السلطة، مقارنة بما أضحوا عليه بعد إقامتها.  
وعودة إلى االجتماع األخير للمجلس المركزي، 
واتخاذ  والتفعيل  التطوير  شعار  تحت  عقد  فهو 
هو  الهدف  أن  حين  في  مصيرية،  قرارات 
وتصعيد  التنفيذية،  اللجنة  في  الشواغر  سد 
تجديد  وإعادة  الرئيس،  على  المحسوبين  بعض 
الشرعية، ما يفيد بااللتفاف على تنظيم انتخابات 
للمجلسين التشريعي والوطني، ولرئيس المنظمة 

ورئيس السلطة.
أو  االجتماع  أنه حضور  توضيح  وربما يجب 
الذي  الوضع  في  يؤخر  وال  يقدم  ال  مقاطعته 
الرئيس  وبخاصة  المهيمنة،  القيادة  هندسته 
من  يريد  ما  سيمرر  ألنه  عباس،  محمود 
من  أنه  بمعنى  طريقة،  بأي  وقرارات  خيارات 
العبث المراهنة على إصالح الكيانات السياسية 
الوطنية  األزمة  ألن  ترقيعها،  أو  الفلسطينية، 
أشمل وأعمق، وهي أزمة بنى متكلسة ومتآكلة 

ومتقادمة. 

من  حقبة  إزاء  باتوا  الفلسطينيين  أن  المعنى 
وبات  واستهلكت،  أكلها،  أتت  الوطني  العمل 
يفترض طيها، أما ذريعة، أو وهم، الحفاظ على 
أنه  وبدعوى  لتفعيله،  أو  الواقع إلصالحه،  هذا 
أن  التجربة  في  ثبت  ادعاء  فهو  بديل،  يوجد  ال 
في  له  صاغية  آذان  وال  له،  عملية  ترجمة  ال 
القيادة، وأنه يخدم بقاء الطبقة السياسية السائدة، 
ترويج  في  ويساهم  مكانتها،  في  تشبثها  ويسّهل 
ادعاءاتها، وتالياً فهو ال ينجم عنه إال مزيد من 

التدهور والتصدع في الجسم الفلسطيني.
هذا  مع  القطع  من  بديل  ال  القول،  قصارى 
عمله  وأشكال  وكياناته  وتقاليده  بعاداته  الواقع، 
من  يمكن  الذي  هو  منه  التحرر  ألن  المتكلسة، 
اإلجماع  باستعادة  بديلة،  طرائق  عن  البحث 
الشعب  وحدانية  على  القائم  الفلسطيني  الوطني 
واألرض والقضية والرواية التاريخية، مع األخذ 
أن  مفادها  بسيطة وواضحة  االعتبار حيثية  في 
الفصائل السائدة هي التي بادرت إلى القطع منذ 

زمن طويل مع تاريخها ومنطلقاتها وأهدافها.

كاتب فلسطيني / موقع )درج(	 

ماجد كيالي	 

قصة المجلس المركزي الفلسطيني
او شاهد ماشافش حاجة

لم تعد االجتماعات الفلسطينية، وضمنها اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله،
 تعني شيئًا مهمًا ألغلبية الفلسطينيين، في الداخل والخارج، العتقادهم، بحكم التجربة، بأن ال جدوى من أي 

اجتماعات تدعو إليها القيادة أو الفصائل، فالقديم سيبقى على حاله

من اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله )2022/2/6/األناضول(
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مذهبي  هو  حزبي،  هو  أنا،  هو  الوطن 
اآليديولوجي، والوطنية هي ما أنا عليه من توجه 
مرتزق  عداي  من  وكل  وسياسات،  ومصالح 
واليهود  وإسرائيل  ألمريكا  وعميل  وخائن 

والنصارى وقوى االستكبار.
الفعلين  فإن  ونقيضه  الفعل  ارتكبت  لو  حتى 
بسياساتهم  خصومي  تمسك  لو  وحتى  وطنية، 
مرتزقة  يظلون  فإنهم  الوطن  مع  يرونها  التي 

وعمالء.
والد  الحوثي  الدين  بدر  كان   1962 عام  قبل 
زعيم المتمردين الحوثيين أحد أنصار أسرة آل 
البالد  شمال  حكمت  التي  اإلمامية  الدين  حميد 
وبعد  اإلمامة،  في  لها  اإللهي«  »الحق  باسم 
انتصار الجمهورية وخروج آل حميد الدين من 
وأسرته  الدين  بدر  خرج  السعودية  إلى  البالد 
البالد  من  خرجوا  الذين  الملكيين  اإلماميين  مع 
يأكل  وأسرته  الدين  بدر  وظل  المملكة،  إلى 
ويشرب ويسكن ويعيش ويتمتع بامتيازات كبيرة 
ومخصصات مالية له وألسرته لعقود طويلة إلى 
اليمنية عام  الوحدة  بعد تحقيق  أن عاد واألسرة 

.1990
السابقون  السعودية«  »محظيّو  يقول  واليوم 
من  اليمن  داخل  هجروهم  الذين  عن خصومهم 
إنهم  الالجئين  من  اليمن  خارج  أو  النازحين، 

مرتزقة وعمالء لدى السعودية.
ينطبق وصف  لكن هل  التوصيف جميل،  هذا 
»االرتزاق« على بدر الدين وأوالده الذين نمت 

لحوم أجسادهم من أموال السعودية؟
وماذا عن المنح والعطايا والهبات واالمتيازات 
إلى  التي الزالت  اإلمامية  للعائالت  قدمت  التي 
مع  جيوبهم  ممن  السعودية  في  تعيش  اليوم 
الحوثي؟ ماذا عن تمكين  السعودي وقلوبهم مع 
هؤالء من قيادة أعمال، وفتح المجاالت أمامهم 
لهم  كانت  مما  أفضل  امتيازات  على  للحفاظ 

عندما كانوا حكاماً لشمال اليمن؟
نفقة  على  تعيش  اإلمامية  األسر  هذه  ظلت 
السعودية، وفي الوقت نفسه تهيئ نفسها للعودة 
السيطرة  أحالم  عن  تتخل  لم  ألنها  لليمن، 
قائمة على  ثيوقراطية  دينية  المدعومة بمقوالت 
أسس ساللية، عن وجوب حصر إمامة المسلمين 
والحسين،  الحسن  ذرية  وهما  »البطنين«  في 
آل  حكم  لمشروعية  أسست  التي  المقولة  وهي 
حميد الدين، على اعتبار أن كل حاكم ال ينتمي 
أهل  لـ»حق«  غاصباً  يعد  لـ»البطنين«  ساللياً 
بن  محمد  النبي  جدهم  به  أوصى  الذي  البيت 
طالب،  أبي  بن  علي  الوصي  لجدهم  عبدالله 

وتوارثوه حسب ذلك الزعم إلى هذا اليوم.
اليمن  إلى  الحوثي  الدين  بدر  عاد  أن  وبمجرد 
أسس مع زميله ورفيق »ارتزاقه« في السعودية« 
السماح  بعد  سياسياً  كياناً  المؤيدي  الدين  مجد 
بالتعددية السياسية في اليمن، تحت اسم »حزب 
الحق« الذي حملت تسميته إيحاءات ثيوقراطية 

الباطل، وإلى  مقابل  الحق في  إلى معاني  تشير 
اغتصابها.  مقابل  في  السلطة  في  الحق  دالالت 
وفي االنتخابات النيابية اليمنية سنة 2003 حصل 
من  فقط  مقعدين  على  اإللهي  الحق«  »حزب 
جملة 301 من مقاعد البرلمان اليمني، وانكشف 
الحجم السياسي للتوجهات اإلمامية التي رأت أن 
السلطة،  في  »حقها«  إلى  توصلها  لن  السياسة 
فبدأت التفكير الجدي في العنف، وبدأت تعلي من 
شأن مقوالتها الفقهية في »وجوب الخروج على 
األسر  كانت  التي  المقولة  وهي  الظالم«  الحاكم 
اإلمامية في الماضي تشهرها عندما تريد التمرد 
إلى  الوصول  بمجرد  تخفيها  ثم  بعضها،  على 
السلطة، لتعلي من شأن مقولة فقهية أخرى هي 

»حرمة اإلفساد )التمرد( على اإلمام«. أعلن بدر 
وبدأ  الحق«  انشقاقه عن »حزب  الحوثي  الدين 
سعيه لتأسيس تنظيم ديني عسكري، سمي حينها 
»الشباب المؤمن« وتحيل مفردة اإليمان هنا إلى 
تقابل معسكري اإليمان والنفاق، حسب الالهوت 

الشيعي المعروف.
نظام  قبل  من  الالهوتية  التوجهات  تلك  تغذية 
بلداننا، ويعتمد  يريد من  ماذا  ثيوقراطي يعرف 
والدمار  الفوضى  نشر  في  واضحة  سياسات 
القومي  والتفوق  اإلقليمية  الهيمنة  أوهام  لتحقيق 

والتوسع اإلمبريالي اإليراني
إلى  الجديد  اإليماني  التنظيم  زعامة  آلت  وقد 
األول  التمرد  قاد  الذي  حسين  الدين  بدر  نجل 
ضد السلطات اليمنية عام 2004، إلى أن وصلنا 
مقتل  بعد  التنظيم  قاد  الذي  عبدالملك  أخيه  إلى 
 – الحقاً  ـ  التنظيم  اسم  تحويل  تم  حيث  حسين، 
من  تقترب  تسمية  وهي  الله«  »أنصار  إلى 
ميليشيات  على  أطلقت  أخرى  إيرانية  تسميات 
الله وثأر  الله وبقية  تابعة لطهران مثل »حزب 
الله وَرْبع الله« وغيرها من تسميات تشير إلى 

التي  المسلحة  الميليشيات  لهذه  الدينية  األبعاد 
الدين  تسييس  عمليات  من  قدر  أكبر  مارست 
بلغت  أن  إلى  واإلقليم،  اليمن  تاريخ  مر  على 
الجرأة بالحوثيين أن زعموا أن »الله أمر بتولي 
»السيد  هو  وأنه  الحوثي«  الدين  بدر  عبدالملك 
العلم من أهل البيت« الذي تشير الدالالت إلى أن 
الله اختاره لقيادة األمة، في مواجهة أعدائها من 
»المنافقين والكفار« وعلى رأس هؤالء األعداء 
التي استضافت أسرة  المملكة العربية السعودية 
الدين  بدر  يعود  أن  قبل  طويلة،  لعقود  الحوثي 
لليمن، ليكشف عن عدائه العميق ألولياء نعمته، 
والكفر  النفاق  »معسكر  يمثلون  أصبحوا  الذين 
فعل  كما  تماماً  والنواصب«  األمويين  وورثة 

العراق سنوات  الذي عاش في ضيافة  الخميني 
طويلة، هارباً من الشاه، ثم لما عاد للعراق أعلن 

الحرب على »حزب البعث الكافر«.
السعودية«  »مرتزقة  قصة  باختصار  هذه 
السابقين الذين تحولوا إلى »أنصار الله« بعد أن 
استطاعت إيران توظيفهم لصالحها في صراعها 
إلى  تشير  قصة  وهي  العرب،  مع  المعاصر 
على  تثبت  ال  لمصطلحات  مفاهيمية«  »ميوعة 
توظيفها  ليسهل  وذلك  واضح،  منطقي  تعريف 
شطرنج  رقعة  تشبه  منطقة  في  الخصوم،  ضد 

دائمة التنقالت.
اإلماميون  كان  الماضي  القرن  ستينيات  وفي 
»مرتزقة السعودية« يتهمون رجال الجمهورية 
»دستوري«  كلمة  وكانت  »دستوريون«  بأنهم 
في اليمن تعني »كافر« ذلك أن ثوار 1948 في 
اليمن قاموا بأول ثورة نادت بملكية دستورية في 
الوطن العربي، وهو ما عد ـ حينها ـ تقييداً للحق 
المطلق لإلمام الذي منحه الله إياه، وذلك التقييد 

هو »عين الكفر«.
الثوار  يصف  الدين  حميد  أحمد  اإلمام  وظل 

مدعومون  كفار«  »دستوريون  بأنهم  ذلك  بعد 
لتمضي  والبريطانيين،  واليهود  عبدالناصر  من 
السنوات وتنتصر الجمهورية في اليمن، وتفرج 
قليلة ـ عن  ـ قبل سنوات  البريطانية  المخابرات 
جملة من الوثائق المهمة تشير إلى أن الطيران 
القرن  ستينيات  خالل  يقوم  كان  اإلسرائيلي 
الماضي بعمليات متكررة إلنزال جوي بأسلحة 
الشمالية  اليمن  جبال  أعالي  في  اإلمام  لقوات 
الجمهورية  هزيمة  بهدف  بريطاني،  بتنسيق 

المدعومة من جمال عبدالناصر.
ليس هناك – إذن – معايير محددة لتحديد معنى 
معيار  إال  االرتزاق  ومعايير  العمالة  وماهية 
واحد، وهو أن العمالة تعني أال تكون معنا، وأن 
االرتزاق هو أن تكون مع الطرف اآلخر، ووفقاً 
لطريقة التفكير تلك يكون تجنيد الحوثيين لألطفال 
في الحرب وزراعة األلغام وإرسال الصواريخ 
على  اإليرانية  المسيرة  والطائرات  البالستية 
ويكون  وأبوظبي،  وأبها  والمخا  وعدن  مأرب 
إعادة  ورش  وإقامة  الخطير  السالح  تخزين 
نسف  ويكون  السكنية،  األحياء  وسط  تجميعه 
الجسور والمنازل ورفض كل مبادرات السالم، 
تكون كل تلك الجرائم عمالً وطنياً خالصاً، في 
في  الموثقة  الجرائم  تلك  على  الرد  يكون  حين 
تقارير دولية، يكون هذا الرد جرائم حرب يقوم 

بها »العدوان ومرتزقته«.
هذا الصنيع في احتكار الوطنية يذكرنا بصنيع 
ال  لبنان،  في  المقاومة  احتكار  في  الله  حزب 
لشيء إال الحتكار وحصر السالح النوعي على 
اللبنانية، في  بالدولة  التحكم  جماعته، الستمرار 
اللبناني  المجتمع  شرائح  بقية  فيه  توصف  وقت 

بالعمالة لقوى االستكبار األمريكي الصهيوني.
هو  المقاومة  واحتكار  الوطنية  احتكار  إن 
على  معينة  شريحة  في  الحق  لحصر  انعكاس 
ال  االحتكار  وهذا  وجيني،  ساللي  أساس 
الوطنية  مفاهيم  تجسد  بأفعال  القيام  إلى  يهدف 
اآلخر  إللغاء  محاولة  هو  ما  بقدر  والمقاومة، 
لتصفيته مادياً،  تمهيداً  بشيطنته واغتياله معنوياً 
يظل  واحد  لون  على  والمقاومة  الوطن  وإبقاء 
لتحقيق  والمقاومة  الوطنية  بشعارات  يتدثر 
أغراضه في السلطة والثروة، وقمع أي صوت 

آخر معارض.
ال يمكن ـ بطبيعة الحال ـ فهم تلك النظرة بعيداً 
والحق«  والتطهر  »االصطفاء  نظريات  عن 
الدين  هي  بموجبها  »األنا«  تكون  التي  الديني، 
والخير  والمقاومة  والوطن  والطهارة  والحق 
والرجس  الباطل  الكفر  هو  اآلخر  ويكون  كله، 
هكذا  ظل  وفي  كله،  والشر  والعمالة  والعدوان 
حالة  إلى  الوصول  يمكن  ال  مفاهيمية  منظومة 
أهم  أحد  وهذا  والمجتمعي،  األهلي  السلم  من 
في  واستمرارها  الصراعات  تفجر  أسباب 
التوجهات  تلك  لتغذية  كنتيجة  العربية،  منطقتنا 
ماذا  يعرف  ثيوقراطي  نظام  قبل  من  الالهوتية 
في  واضحة  سياسات  ويعتمد  بلداننا،  من  يريد 
الهيمنة  أوهام  لتحقيق  والدمار  الفوضى  نشر 
اإلمبريالي  والتوسع  القومي  والتفوق  اإلقليمية 
اإليراني تحت شعار مقاومة قوى النفاق العربي 

واالستكبار العالمي.

كاتب يمني )القدس العربي(	 

محمد جميح 	 

دردشة في معـايير الـوطنية والعمـالـة

كاريكاتير  الفنان السوري ياسر احمد )من اختيار محرر العرب والعالم(

يقول »محظّيو السعودية« السابقون عن خصومهم الذين هجروهم داخل اليمن من 
النازحين، أو خارج اليمن من الالجئين إنهم مرتزقة وعمالء لدى السعودية.

بلغت الجرأة بالحوثيين أن زعموا أن »اهلل أمر بتولي عبدالملك بدر الدين الحوثي« وأنه هو »السيد العلم من أهل البيت«
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خيارات اللبنانيين: "الحريرية" و"العونية" و"الشيعية السياسية"

ال أحد يستطيع التنبّؤ بتداعيات تعليق الرئيس سعد 
بعبارة  استشهاده  لكن  السياسي،  عمله  الحريري 
والده الشهيد رفيق الحريري "استودع الله سبحانه 
الطيّب..."  وشعبه  لبنان  الحبيب  البلد  هذا  وتعالى 
الى  وحدهم،  الُسنّة  وليس  اللبنانيين،  جميع  يدعو 
تذّكر الوقائع التي توالت بعدها، بدءاً بذاك االغتيال 
الوحشي الذي هندسه النظامان السوري واإليراني 
ونفّذته أداتهما المحلية، وصوالً الى األزمة الحالية 
بكل جوانبها الكيانية والسياسية واالقتصادية، كما 
عبّرت عنها بنود الورقة / المبادرة الكويتية. ليست 
الظروف العامة العتكاف الحريريَين متشابهة إال 
أن دوافعهما تبدو واحدةً الى حدٍّ ما، فاالثنان أرادا 
لبنان، ولم  يكون هناك مشروع إلنقاذ  أن  وحاوال 
يكن لديهما دائماً الشركاء الوطنيون الذين يدعمون 
استعادة  الى  سعياً  إليه  يضيفون  أو  مشروعهما 
تكن  لم  األحوال  كل  وفي  والسيادة.  االستقالل 
لبنان نحو  بديلة سوى دفع  الخصوم مشاريع  لدى 

الهاوية.

األسد  بشار  نظام  من  األب  الحريري  حورب 
إليهم  بالنسبة  كان  لبنان  إنهاض  ألن  وأتباعه 
االسدي،  السوري  االحتالل  ينهي  مؤرقاً  نهجاً 
وحيدين  ومصلحةً  سبباً  له  عمالتهم  كانت  الذي 
لوجودهم، لم يعش األب ليرى الخراب الذي بدأ، 
لكن دمه كان ثمن زوال ذلك االحتالل وإن لم تزْل 

من  اإلبن  الحريري  حورب  ثم  وأحقاده.  شروره 
عينه،  النهج  على  سار  ألنه  الماللي  نظام  أتباع 
أنه ال يملك القدرات عينها وأن المتغيّرات  مدركاً 
العربية واإلقليمية ال تسانده، فالخصوم وّظفوا دم 
والده وحلفائه لترهيبه، واتخذوا من التسويات التي 
والعيش  الدولة  على  بروح وطنية وحفاظاً  عقدها 

المشترك منّصاٍت لترسيخ االحتالل اإليراني.
السياسية  "الحريرية"  لـ  الناعون  أخيراً  كثُر 
حاربها  َمن  متجاهلين  سريعاً،  دفنها  ويريدون 
التي  المشؤومة  بدائلها  عن  ومتعاِمين  ولماذا، 
بها.  اللبنانيين  الله"  حزب  إيران/  "حزب  يتوّعد 
لكن "الحريرية" لم تعد مرتبطة بأشخاص معيّنين 
مقدار  وراءهم،  يتركونه  الذي  بـ"الفراغ"  أو 
من  والشعب  البلد  ينقذ  أن  يستطيع  بَمن  ارتباطها 
و"حزبه".  االحتالل  إليه  يقودهما  الذي  المصير 
يُقصد  ما  هي  السنّية"  "الزعامة  كانت  وإذا 
من  أكبر  المشكلة  فإن  "الفراغ"،  عن  بالحديث 
طائفة ومن زعامة، فـ "حزب إيران" استطاع أن 
أو  أنصاف مكّونات  الى  اللبنانية  المكّونات  يحّول 
شراذم تستمّر أبواقها السقيمة في تسويغ االحتالل 
المفزع هو  الحقيقي  "الفراغ"  فإن  لذلك  وتمجيده. 
توحيد  على  القادرة  الوطنية"  "الزعامة  غياب 
أجل  من  المزدوج  كفاحهم  في  وقيادتهم  اللبنانيين 

البقاء والخالص من االحتالل.

شيئاً  الفتوى  لدار  عون  ميشال  زيارة  تغيّر  لن 
أو  العوني"  "التيار  من  العام  السنّي  الموقف  في 
"الباسيلي"، وال من تحالف هذا التيار مع "حزب 
الطائفة  أن  تأكيد  غداة  الزيارة  جاءت  االحتالل". 
وأراد  االنتخابات،  مقاطعة  الى  تدعو  لن  السنّية 
عون منها أوالً تسجيل انتصار "العونية" الممقوتة 
اعتكاف  يمثّل  التي  "الحريرية"  على  مسيحياً 
ثانياً  أراد  لها.  هزيمةً  نظره  في  الحريري  سعد 

يفقهوا  لم  السنّة  الطائفة وكأن  إنه ليس ضد  القول 
المغزى الرئيسي لـ "تفاهم مار مخايل" ولم يروا 
كيف أن عون سلّم الدولة الى "المحور اإليراني" 
ووضع "اتفاق الطائف" والوفاق الوطني والسيادة 
واالستقالل في تصّرف االحتالل و"حزبه". وأراد 
آخر  خياراً  لديهم  بأن  السنّة  يقنع  أن  أيضاً  عون 
االنتخابية،  التحالفات  في  اللبنانية"  "القوات  غير 
استهدف  االنتخاب  قانون  أن  نسوا  السنّة  وكأن 
بشكل مباشر التالعب بتمثيلهم وإضعافه لمصلحة 
السنّة  ان  بل  العوني،  وحليفه  االحتالل"  "حزب 
ارتضوا على مضض حجج الحريري لقبول ذلك 
القانون كـ "تضحية" من أجل "التسوية الرئاسية" 
التي استخدمها عون وسيّده اإليراني أبشع استخدام 
للتحكم بالحكومة وعملها ولدّق إسِفيٍن بين الحريري 

وطائفته.

"الحريرية"  شّكلته  الذي  الحقيقي  الخطر  كان 
السياسية منذ ظهورها الى اآلن أنها فكرة ومشروع 
تراكمياً  وطنياً  بعداً  لها  وأن  للطوائف،  عابران 
النظام  معها  تعامل  وإذ  تنموياً.  إعمارياً  وآخر 
أدواته، في إطار ما ُعرف  أنها من  األسدي على 
بالـ "سين - سين"، لكن أهدافه التسلّطية وطائفيته 
فاعليتها  احباط  الى  السعي  دائم  جعلته  الكامنة 
داخلياً وخارجياً، ودائم الحذر منها ألنه لم يتمّكن 
من ضبط تفلتها من المنظومة التي أقامها، فضالً 
لم  لها لدى سنّة سوريا، وإْن  تأثيراً  التقط  أنه  عن 
تتقّصده. وبعد انسحاب االحتالل األسدي، في سياق 
"انتفاضة االستقالل" عام 2005، توافق الورثة، 
ِمن "حزب إيران" وأذنابه ممثلي نظام دمشق الى 
عدّوهم  أن  على  وغيرهم،  "عونيين"  من  أتباعه 
األول هو "الحريرية" حتى بعد اغتيال الحريري 
األب. لذا عمل "الحزب" على عرقلة التحقيق في 
الجريمة/ جريمته بارتكاب المزيد من االغتياالت، 

بحملة  العدالة  متجاوزاً  المجرمين  لحماية  وجهد 
وغيره  ذلك  كل  الدولية...  المحكمة  على  شعواء 
ذاكرة  في  إيران"  "حزب  لـ  أسوداً  تاريخاً  حفر 
اللبنانيين، وليس السنّة وحدهم، وكان ميشال عون 
خالله بوقاً جاهزاً للتغطية على الجرائم وتبريرها 
وإبعاد مسؤوليتها عن حليفه، حتى عندما طاولت 
ضباطاً عسكريين وأمنيين )ليسوا جميعاً من السنّة( 

يقومون بواجباتهم.

مصير  يُطرح  أن  تعّمداً  وال  صدفة  ليس 
"الحريرية" بالتزامن مع عودة شبح القرار 1559 
المسيطر  االحتالل"  و"حزب  الدولة  على  ليخيّم 
عليها، فالذين اغتالوا رفيق الحريري قالوا بطرق 
إصدار  دعمه  على  "يعاقبونه"  كانوا  أنهم  متعددة 
صاحبه  يكن  لم  أنه  من  الرغم  على  القرار  هذا 
مفاخرته  لعون  غفروا  أنهم  وواضح  وال صانعه، 
وصانعه  سوريا"  محاسبة  "قانون  صاحب  بأنه 
في الكونغرس االميركي. ولم تكن مطالبة الورقة 
الكويتية بجدول زمني لتنفيذ القرار 1559 من قبيل 
التحدّي المفاجئ للدولة اللبنانية، ألن تنفيذه مطلب 
العربية  والقمم  األمن  مجلس  قرارات  في  دائم 
ومكانتها،  الدولة  لدور  الدعم  قبيل  من  والخليجية 
يد  في  كلّه  السالح  يصبح  أن  الى  كذلك  وسيظّل 
خالفاً  واألمنية.  العسكرية  الشرعية  المؤسسات 
بال  كبلد  لبنان  الى  العالم  نظرة  ستتكّرس  لذلك، 
دعمه  يمكن  وال  مسلّحة،  عصابة  تحكمه  دولة، 
ستبقى  داخلياً  الوجود.  قيد  على  يبقيه  مما  بأكثر 
يتبنّى  لمن  خياراً  للطوائف  العابرة  "الحريرية" 
فبات  اآلخر  الخيار  أما  طائفته،  تكن  أياً  أهدافها، 
استجّرته  وما  السياسية"  "الشيعية  على  مقتصراً 

من خراب على لبنان وسوريا والعراق واليمن...

موقع لبنان الكبير 	 

عبدالوهاب بدرخان	 

 إلى أين أّيها اإلنقالبيون ؟؟

المضللين/ات   /ات  السادة  وتصمت  ليصمت 
 , بالحديث  يهرفون  الذين  أولئك   , اإلستراتيجيين 
وكأّن على رؤوس كل الناس قنابير , ليصمت قادة 
الكفاح  ما تسمى حركات  , وقادة  السقيم  اإلنقالب 
وانكشفت  كفاحهم  حجم  اتضح  الذين  ؛  المسلح 
والوسائط   , الدنيئة  طموحاتهم   وضآلة  ضحالة 
اآلن ال حقيقة في هذه   , ما يضمرون  بلؤم  تضج 
أصالب  من  وبنات  أوالد  الثوار   سوى  البالد 
 , بالحالل  أمهاتهم  /ن  بهم  حملت   , وأمهات  آباء 
ورضعوا صافي الحليب من أثداء شريفة عفيفة , 
ودرجوا في كنف الوعي غصبا للظروف والحال 
يقدمون  من  وحدهم/ن  ن   / هم  اآلن   , الوقف 
النموذج على حياة الشعب وجذوته التي لن تنطفئ 
الشهيد  يقدمون  وهم  /ن  لهم  المجد   , الله  بحول 
, والمعتقل في  إثر جريح  , والجريح  الشهيدة  تلو 
الدمويين سوى سكة  لإلنقالبيين  ليس   , قفا معتقل 
وطريقها   , محاق  إلى  البطش  وسكة   , هذه  العدم 
والنميري  عبود  آثار  من  بقي  هل   . مسدود  أبدا 
ونيرون  هوالكو  أين  ؟  شيء  من  البشير  وحتى 
أصنام  وكل  ليبيا  ومعمر  وصدام  وشاوسيسكو 

األستبداد ونماذج الجبروت , وحتما حتما المتغطي 
ومن   , وعريان  سجمان  اإلسرائيلية  بالمخابرات 
, هي مجرد  الروس عدمان  بيضه في سلة  يضع 
لحظات إلستحالب قطرات المصالح , ثم الركل لى 
سلة المهمالت فمذابل التاريخ , وحدهم الشهداء من 
تنبت ألف  ثائرا األرض  يقتل  , والوحش  يخلدون 
ثائر يا كبرياء الجرح لو متنا لحاربت المقابر , فهل 

يقدر باطش على مقابر ال تهدأ ؟

ثم  ويقيلون  يبيتون ويصبحون  , واإلنقالبيون  ثّم 
المطالعة  كتب  في  قرأوا  ولو   , تخبط  في  يمسون 
فض  على  أقدموا  لما  والقمقم  الجنّي  قصة  زمان 
فوهة الجّرة , إذ ها هو المارد من قمقمه قد انطلق 
. ظنوا أن مطلب الدولة المدنية ترف نخب سياسية 
تتمشدق به لزوم البقاء وكسب العيش , وما دروا 
وضعوا  فقد   , الصاعدة  لألجيال  حياة  مطلب  أنّه 
واحترام  بكرامة  الحياة  إّما   ( الصحيحة  المعادلة 
لحقوق اإلنسان أو ميّة في تُربة (  هذه هي تميمة 
النضال الذي ال حياد فيه , اختر مكانك يا صديق 

ودع التردد والمماحكة !!
هم  وشاركهم  وآزرهم  شايعهم  ومن  اإلنقالبيون 
اآلن في أسوأ وضع يمكن أن يجد فيه المرء نفسه 
, ال يستطيعون حتى تحقيق طموحاتهم الدنيئة في 
ذرائع  تحت  الثروات  ونهب  الحكم  برياش  التمتع 
العادلة  والقسمة  التهميش  مثل  خوائها  انكشف 
أمام  تصمد  لم  حجج  من  غيرها  و  و  و  للثروة 
الحقيقة العارية , فالقتل لم يتوقف يوما في دارفور 
الله  وليرحم  الجبال  أبناء  يا  الجبال  في  وال  مثال 

أقبية  يبارحوا  لم  النازحون   , كوة  يوسف  الشهيد 
الكآبة والمهانة , الالجئؤن يزداد حلم العودة عنهم 
شقائهم  في  والتعساء  والفقراء  المشردون   , بعدا 
وتعاستهم وبؤس حالهم يعمهون , انقطع حتى الحلم 
الذي بدأ يشرق عندما بدأت دورة الحياة تأخذ شكل 
عن  المردوخ  بالحديث  وتهمهم  تمم  وال   , المدنية 
أربعة طويلة , هذا قول باخ ولم تعد عملته تسير في 
أسواق التبريرات , الدولة المدنية والسلطة المدنية 
النتقالية ليست حزب األمة أو تجمع اإلتحاديين أو 
السنابل , الدولة المدنية والسلطة اإلنتقالية  تعني , 
خطط الخروج من مستنقع العزلة واستعادة مركز 
البلد في العالم ورفع قيود العزلة المضروبة بسبب 
المدنية  السلطة   , إنقالبيين  من  سلف  من  فعائل 
ومناوي  أردول  يتجاذبها  تالتة  منصبين  ليست 
رفقة جبريل وعسكوري , بل هي عمليات كبيرة 
ومستمرة , تشمل ضمن ما تشمل , حرية التعبيير 
, هي  القمع والقهر  والتنظيم وتقييد سطوة أجهزة 
سلسلة آمال ومبادرات تنطلق بحرية من كل حارة 
وبناء  تجربة  لتنقل  وإقليم   ومدينة  وقرية  وحي 
مدماك في معمار وطن هداه طول مفارقة الصواب 
, المدنية  روح  , تربية والتربية خطوات ومراحل 
قبل أن تكون هياكل أو مواقع في السيادي يحتلها 

اآلن برطم ومن لّف لفّه حتى حميدتي !!
ما هي خطة جبريل ؛ وقد حقق إنقالبه ؟ ما رؤية 
وصار   , المرمطة  إلى  جيشه  قاد  وقد  البرهان 
أنا بس جيت  أنا ما كتلت  يصيح عند كل ملتقى , 
أصحح !! ما عمل أردول وقد دان له ذهب التعدين 
؟ وما جّكة مناوي وقد صار سلطانا لدارفور ؟؟؟ 

هل كشف أي تحقيق أعلنه البرهان عن جزء يسير 
من حقيقة من قتل الثوار ؟ وما يزال يقتلهم , أهو 
أوعى  ؟  الطرف  ذاك  هو  من  ؟  الثالث  الطرف 
يكون عبدالواحد محمد أحمد النور  أو فتاة البندقية 
! أم أّن الثوار هم الذين يتزيأون بالمبرقع ويطلقون 
يهتفون  الذين هم  الثوار  والبمبان على  الرصاص 
وتتدلى  التيشيرتات  يرتدون  وعدالة  سالم  حرية 
بعلم  يلوحن   ويلوحون   , الشعر  خصالت  منهن 
السودان _ كما كتب صديقنا راشد عبدالقادر _  كم 
أدخل أردول إلى خزينة عّمه جبريل التي تحرسها 
النور  منها  يشع  التي  والوجوه  المتوضئة  األيادي 
!! كما قال ذاك الكوميديان أب شنب يكتف العجيل 
, وهل عاد مجد الدين , ومجد الدين هذا  أ هو أحد 
؟؟؟؟  اإلعتصام  منذ مجزرة   فقدوا  الذين  الشباب 
تعتمد طرد  التي  اإلنقاذ  دبلوماسّي  دبلوماسية  أين 
الدبلوماسيين , ولغتها ) تحت الجزمة( , ويا حليل 
حمدوك ودبلوماسية المصالح العليا للبلد . ما الوجه 
اإلعالمي ,  أهو الكذب والتلفيق كما ينشر الخبراء  
الوهميون  , ولماذا إيقاف برنامج بيوت األشباح , أ 
من شروط التصحيح افتتاح المزيد من بيوت سيئة 
السمعة ؟؟ إلى أين أيّها اإلنقالبيون وقد عدتم ببالدنا 
بالدنا وليست ضيعتكم الخاصة إلى عهود التجمييد 
وتنكيس العلم في المحافل والملتقيات الدولية , اآلن  
ببيان  لنا  أخرجوا  الخامس  شهره  في  وإنقالبكم 
واحد صحيح قوقوا إلى أين تقودون البالد ؟ فحتى 

الجحيم له رّواد .

موقع )التغيير( السوداني	 

خالد فضل	 
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في كّل عهٍد سياسيٍ عراقي طبقة حاكمة طال أم 
قصر زمنها، ال تتغير إاّل بثورة شاملة أو بانقالب 
دول  عانت  وربما  أجنبي.  باحتالل  أو  عسكري 
في  تعدّ  لكن  حاكمة،  طبقات  من  أخرى  عربية 
تجيد  ال  وهي  سياسية،  غير  حاكمة  طبقة  العراق 
أّن  الرغم من  فنونها، على  بكّل  السياسة  ممارسة 
للطبقة السياسية في كّل بلد سماتها وأساليبها ، وهي 
تتطور حسب تسلسل المتغيرات، - كما يقول معجم 
بالكويل للعلوم السياسية -   . ويختلف حال الطبقة 
الحاكمة في العراق عن مفهوم النخبة السياسية قلباً 
وقالباً، إذ ال وجود لنخب سياسيّة عراقية منذ أكثر 
السياسي  الفراغ  أنتج  فقد  مضت،  عاماً  ستين  من 
انتفاء األعمال القيّمة والممارسات السياسية العليا! 
دكتاتوري  وحكم  عسكري  حكم  بعد  وخصوصاً، 
العراق  يحَي  لم  وعليه،  قرن.  نصف  من  أكثر 
حاكمٍة  طبقٍة  بوجود  إاّل   2003 احتالله  عام  منذ 
أوليغارشية تهّمها مصالحها ومنافعها  ، ومعتمدة 
على أحزاب دينية وطائفية وقوى متشيطنة أميركياً 
خالل  من  سيطرتها  وفرضت  إيرانياً،  ومتغّولة 
المال والفساد والعالقات المشبوهة! اليوم، ال نجد 
أّي تسلسل فكري وال أّي رؤية أيديولوجية، وال أّي 
قيم سياسية بغياب المواريث السياسية التي عرفت 

منذ أكثر من قرن مضى.
نفسها  الوجوه  وبقاء  الحاكمة  الطبقة  هيمنة  ان 
تتحّرك على المسرح، وهي ال تمتلك أّي مشروعية 
وطنية وال ديمقراطية، وال خبرات إدارية وسياسيّة 

وال برامج  اقتصادية  وتنموية ، لكنها نتاج مواريث 
تمارس  الشعبوية  أوعيتها  جعلت  مذهبية،  دينية 
وكأنها  الحزبية  ووالءاتها  العاطفية  خياراتها 
يعارضها  أن  تسمح  األرض، وال  في  الله  تنتخب 
وسطوة  وهيمنة  توّرماً  تزداد  جعلها  ما  أحد، 
بالوطن  تؤمن  ال  أغلبية  تمثل  وكأنها   ، وفظاظة 
ومصالحه العليا، بل تؤمن بأّن هذه الطبقة الحاكمة 
هي الممثل الشرعي اإللهي على األرض! ما سمح 
لها أن توّزع المناصب ومحاصصة المصالح على 

أعضائها بالتراضي كمغانم حرب واستالب بالد.

السؤال: ما معايير تحديد الطبقة الحاكمة الحالية 
في العراق؟ ال توجد هذه المعايير، نظراً إلى قّوة 
هيمنة  خالل  من  الموقف  تحكم  التي  التناقضات 
وذيلية،  ومذهبية  دينية  وتيارات  وكتل  أحزاب 
ليس لها أّي منطق سياسي متفق أو مختلف عليه، 
الوالءات  كاسحة من  قوية  بموجات  أشبه  بل هي 
المتخندقة، تنساق معها آالف مؤلفّة، يصل بعضها 
إلى ماليين من البشر، وكلّهم يؤيدّون هذا الجناح أو 
ذاك من رؤوس الطبقة الحاكمة التي تتكلم باسم هذا 
المرجع أو ذاك، بعيداً عن أّي رمز وطني أو زعيم 
يرّوجه  ما  لبعض  ووفقًا  نضالية.  قامة  أو  سياسي 
الذين هيمنوا من  الحاكمة، فهم  الطبقة  أبواق  لدى 
خالل االحتالل األميركي ووجوده على المناصب 
العليا كأشخاص، قال عنهم الحاكم األميركي، بول 
بريمر، إّن أميركا جمعتهم من الشوارع، لتجعلهم 
زعماء من ورق بصفة عمالء لها في حكم العراق، 
حّكاماً  ليكونوا  غيرهم،  تجد  ال  تزال  ال  لكنّها 

صالحين لبلد مثل العراق.
وليس من المعقول عدم نمو طبقة جديدة أو عدّة 
لكنّها مختنقة في  الجديد،  الجيل  نخب سياسية من 
نظراً  والتقدّم،  النمو  باستطاعتها  ليس  قاتل،  مناخ 
إلى هيمنة القوى المسعورة للطبقة الحاكمة، سواء 
تأتمر بأوامر  كانوا في السلطة أم بشكل مليشيات 
أو  االسمية  الدولة  أعماق  في  تجثو  عميقة،  دولة 

يمثله  هناك حراك سياسي  كان  وقد  المعلن عنها. 
هذه  الرافضين  التشرينيين  من  الجدد  الناشطون 
إرادتهم  قُمعت  ما  سرعان  ولكن  الحاكمة.  الطبقة 
واضطهدت حركتهم، ولم تسعفهم أّي ثورة وطنية 
شاملة في عموم البالد، فخبا صوتهم ولم تساندهم 
كاملة،  محافظات  وصمتت  وطنية،  قوى  أّي 
الصور  فتشرذمت حركتهم، ولكنهم سّجلوا أروع 
في المقاومة ضد هذه الطبقة الحاكمة الباغية التي 
يمتلك زعماؤها السلطة والنفوذ والمليارات، بسبب 
التحّكم في موارد البالد واعتمادهم على المرتزقة 

والمليشيات العميلة إليران.
السلطة  اليوم  العراق  في  الحاكمة  الطبقة  تمتلك 
لوجدنا  مشروعيتها  إلى  نظرنا  لو  لكن  الرسمية. 
أنّها لم تأِت بأساليب سليمة، تمثل إرادة العراقيين 
قاطبة، ففي كّل التجارب السابقة، وجدنا كم كانت 
والتالعب،  التزويرات  نتاج  عناصرها  بكّل  هي 
على  إرادتها  إيران  فرض  كله  ذلك  من  واألهم 
ما  ويترجم  مدارها،  في  يدور  تراه  من  تنصيب 
بكّل  الطبقة،  فهذه  وعليه،  العراق...  في  تريده 
شرعية  ال  البالد،  في  المؤسّسات  على  سطوتها 
وطنية لها أبداً، وال أحقيّة سياسيّة لها منذ أكثر من 
18 عاماً، وهي فاقدة مشروعيتها الوظيفية، كونها 
أّي خدمات  الطوال،  السنوات  تقدّم، على مدى  لم 
متهمة  أنّها  كما  للشعب،  رعاية  أّي  وال  للبالد، 
بتبديد األموال العامة وسرقة موارد العراق... ولم 
تحاكم  ولم  واإلدارة،  الحكم  في  بخطاياها  تعترف 
قرارات  اتخاذ  في  وساهمت  بل  أبداً،  الفاسدين 
نجد  ولم  للخطر.  البالد  أمن  وعرضت  كارثية، 
أّي خطوة من خطوات اإلصالح التي تعدّ الشعب 
بها من دون أّي تطبيق، وهي مستمرة على نهجها 
عبر  والممارسة،  الخطاب  في  بتوظيفه  الطائفي، 
والتمييز  المجتمعي  الطيف  ألوان  إقصاء  سياسة 

والتهميش والمحاصصة واالنقسام.
صدور  منذ  حكومات  خمس  العراق  في  شّكلت 
منجز  أّي  نجد  ولم   ،2005 عام  كسيح  دستور 

لتاريخيته وتأثيره في الوضع العراقي، بسبب تفاهة 
واالنسياق  المهيمنة،  القوى  إزاء  الحكومات  هذه 
التي  الفتاوى  تقوله  ما  وراء  واجتماعياً  سياسياً 
نفع  ال  وعليه،  المدنية.  القوانين  تحرمه  ما  تبيح 
في الديمقراطية في مثل هذه الحالة السائدة، وبقاء 
الطبقة الحاكمة وتبادل األدوار واستمرار األسماء 
أن  يعقل  فهل  أدائها،  في  ضعيفة  وكلّها  نفسها، 
بأدائها  يقوم  التي  المسرحيات  هذه  مثل  تستمر 
ممثلون فاشلون. إنّه الضحك على الذقون مع تفاقم 
القمع السياسي وانتفاء العدالة جملة وتفصيالً، مع 
في  األداء  بمعايير  تتمتع  فاعلة  نخب  والدة  عدم 
إلخ،  القضاء...  أو  التعليم  أو  االقتصاد  أو  اإلدارة 
فاألقلية الحاكمة هي المسيطرة تحت يافطة حزب 
لها مسميات  اتخذت  أو كتل  تيار مذهبي  أو  ديني 
جديدة، وهي أغطية لمحتوى واحد، ال عالقة لها 

بالعراق أو بمصالح العراق وأهله جميعاً.
الفارقة  عالماتها  العراق  في  الحاكمة  للطبقة 
التي ال نجدها أبداً في أّي نظم سياسية أخرى في 
المجتمع كلّه، وتبدو منفصلة  تمثّل  العالم، فهي ال 
السياسية  األجندة  تقّرر  أن  تستطيع  عنه، وهي ال 
للمجتمع، كونها رهينة عند اإليرانيين! وهي طبقة 
تستحوذ على الموارد بغياب وسائل اإلنتاج، وهي 
متصارعة مع بعضها، وغير قادرة على أن تحدّد 
وتؤّسس األيديولوجية الوطنية المهيمنة من خالل 
للمجتمع،  الوطنية  والتقاليد  واألعراف  الثقافة 
والهيمنة  الطائفي  التمييز  طريق  سلكت  ولكنها 
القرن  في  وعاجزة  متخلفة  طبقة  وهي  المذهبية. 
بالبالد  التقدّم  تُحسن  لم  كونها  والعشرين،  الحادي 
)وهو ما يخالف أفكار ماتي دوغان المعاصرة عن 
مع  الريعية  براثن  في  أبقته  بل  الحاكمة(،  النخب 

تفاقم الفساد والفاسدين في كّل الميادين.

 اكاديمي واستاذ جامعي وكاتب عراقي   	 
  )مسيساغا – كندا ( 

 ينشر مقاالته في )العربي الجديد( اللندنية	 

الطبقة الحـاكمة في العـراق

  أ.د. سـيـّار الجميل	 

إنقالب ٢٥ إكتوبر الى مرحلة متقدمة  * “وصل 
من الموت السريرى، حيث عجز مريدوه المحليون 
موائمة  وإيجاد  تثبيته  عن  والدوليون  واإلقليميون 
بديمقراطية  سلطوى  نظام  وتأسيس  اإلنقالب  بين 

ُمدارة مسيطر عليها”.

* “فشلت كل المحاليل الوريدية فى إنقاذ اإلنقالب 
فى  المحمولة  الوفود  طريق  عن  للحياة  وإعادته 
من  المحمية  والحشود  والبصات،  القطارات 
األهلية  اإلدارت  ومؤتمرات  الشرطية،  األجهزة 
ليرضعوا  الفلول  توظيف  وإعادة  الثمن،  مدفوعة 
منه  فطمتهم  الذى  الميرى  ثدى  من  اخرى  مرة 
المنظمات  حسابات  فاستعادوا  العظيمة،  الثورة 

المشبوهة والمؤسسات المعفاة من الضرائب”.
لإلنقالبيين  معلن  سياسي  مشروع  “اليوجد   *
ليتسوق به الخبراء اإلصطراطيجيون فى القنوات 

الفضائية، لذلك صمت أغلبهم عن مهزلة الكوميديا 
الشعب  وواجهها  بها  يقومون  كانوا  التى  السوداء 
بسالح النكتة فى أصعب الظروف التى تستوجب 

البكاء”!

فى  كبرى  لطمة  الزراعى  الموسم  فشل  “كان   *
محاصيل  تسويق  خسارة  وكذلك  اإلنقالب  وجه 
الضباع  تناوشتها  فقد  سبقه،  الذى  الناجح  الموسم 
الجائعة من السماسرة فباعوا الفول بأقل من سعره 
العالمى والقطن قبل حلجه، مماعرض المزارعين 
الزراعية  المواسم  لخسائر ضخمة ستخرجهم من 
بين  اليفرقون  الماشية  يتناوشون  واآلن  القادمة، 
الذكور واإلناث ويمثلون إنطالق الطفيلية فى أسوأ 
صورها بعد أن قيدتها الثورة وأرهبتها لجنة إزالة 

التمكين وتفكيك النظام المباد” .

قدمها  التى  الميزانية  فى  اإلنقالب  * “تجلى فشل 
)جبريل إبراهيم( خالية من الموارد سوى الزيادة 
والضرائب  والخدمات  السلع  اسعار  فى  الفاحشة 
إقتصاد  فى  للجمارك  الخيالية  واألرقام  الباهظة 
وصل مرحلة الكساد والسقوط الحر، كما خلت من 
على  دليال  الميسرة  الخارجية  القروض  أو  المنح 
يجعلها  مما  لإلنقالب،  الدولى  المجتمع  مقاطعة 
تهدد  التى  والمجاعة  المسغبة  ميزانية عام  بالشك 
بينما يوزع وزير  المواطنين،  المئة من  ستين فى 

وضع  فى  الكوميديا  نجوم  مع  البسمات  المالية 
مأساوى لو رآه )كافكا( فى المنام لفِزع منه”.

* “فى ظل هذا الوضع المعقد تفتقت ذهنية األذكياء 
من داعمى اإلنقالب إلى جراب ِحكمة اإلستعمار 
اليأس  توزيع  لحيلة  فلجأوا  تسد،  فرق  وسياسة 
بمنطق  الثورة  قوى  ومحاولةتجريم  واإلحباط 
اليقوم على ساقين، والقول أنه الخير فى المجتمع 
اإلقتصادى،  لإلصالح  حمدوك  ومشروع  الدولى 

وهم فى األصل غير صادقين”!

* “وكذلك الهجمة على أحزاب قوى الحرية والتغيير 
التى )إكتشفوا( أنها أحزاب غير ديمقراطية فكيف 
للهجوم  وانتقلوا  ديمقراطى،  نظام  لتأسيس  تدعوا 
وهم  يونيتامس  بعثة  بقيادة  األممية  المبادرة  على 
يتباكون على الوطنية المهدرة والسفارات المتدخلة 
فى الشأن الوطنى ، ويغمضون العين عن ان ثورة 
السودان من اإلستعمار  التى حررت  ديسمبر هى 
الذين  السابع والجنود  البند  الحديث تحت  األجنبى 
عددهم  وفاق  الخضراء  األممية  القبعات  يرتدون 

جنود اإلستعمار يوم الجالء فى يناير ١٩٥٦م”.

التمكين  إزالة  لجنة  على  الهجمة  جاءت  “ثم   *
اإلنقسام  درجة  ورفع  والتشوية  اإلساءة  بهدف 
تبادل  لدرجة  المدنية  القوى  بين  البينى  والصراع 
دليال تستشهد  لتقف  الرسمية،  البيانات  الشتائم فى 

اإلنقالب  خطر  بين  ساوت  التى  اإليقاد  لجنة  به 
العودة  يهدد  بما  المدنى  الصف  إنقسام  وخطر 

للعملية السياسية الديمقراطية اإلنتقالية” .
)فرق  سوى  اإلنقالب  عن  للمدافعين  يبَق  “لم   *
بين  واإلحباط  اليأس  ونشر  اإلستعمارية  تسد( 
لفت عضدها ونقض غزلها وتشتيت  الثورة  قوى 
جمعها، حتى يتفرغوا لجنازة البحر التى يحملوها 
من  ُمدار  سلطوى  نظام  لصناعة  أكتافهم  على 
القاتل  بين  تجمع  فيها،  متَحكم  ديمقراطية  خالل 

والضحية”.

“الفجر إن مرق م بتمنعو الدبابة
والصبح إن شرق م بتعيقوا سحابة”

* “أوقفوا التذاكى بتسويق اليأس واإلحباط وإشاعة 
اإلنقسام فهى بضاعة كاسدة فى سوق الثورة، لن 
اغراضكم  تحقق  ولن  بشئ،  تخدمكم  ولن  تنفعكم 

المفضوحة”)انتهى(

* كان ذلك ما سطره يراع االستاذ )صالح جالل( 
الذى جاءت كلماته كالسهام تخترق حجب الزيف 
وتفضح عجز وفشل االنقالبيين واعوانهم فى ادارة 

البالد، وهم حتما الى زوال قريب

 موقع )التغيير( السوداني	 

السودان ...جنازة االنقالب

زهير السراج 	 
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الديمقراطية قضية محورية في العالم العربي.. لماذا؟

الكتاب: الديمقراطية طوق نجاة للمجتمعات والدول العربية
المؤلف: علي خليفة الكواري

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، 2021

من  مجموعة  نشر  هذا  كتابه  في  الكواري  خليفة  علي  القطري  واألكاديمي  الباحث  يعيد 
الدراسات المعمقة في الديمقراطية والمواطنة في المجتمعات العربية، كان قد أنجزها على مدى 
عقدين، ينـاقش فيهـا أهـم العوامل والتحديـات التي تواجه هذه المجتمعات في سعيهـا لتحقيق 

الديمقراطية، بما فيهـا العوامل البنيويـة الداخلية والعوامل الخــارجية. 

ومع ما شهده العالم العربي من حركة احتجاجات استثنائية خالل السنوات األخيرة يرى الكواري، 
وحقوق  الديمقراطية  مسألة  أن  الفلسفة،  في  الدكتوراة  درجة  على  والحاصل  االقتصاد  أستاذ 
اإلنسان أضحت من أكثر القضايا المحورية في المجتمعات العربية، وبخاصة بعدما فشلت أنظمة 
الحكم القائمة في تحقيق التنمية والعدالة االجتماعية، كما فشلت في إشراك مواطنيها في رسم 

السياسات العامة.

إن مبررات السعي لتحقيق الديمقراطية في العالم العربي هي مبررات عقالنية وعملية، فاالعتبارات 
التي تعطي أفضلية لنظم الحكم الديمقراطية على نظم حكم الوصاية تنطبق على العرب مثلما 
تنطبق على غيرهم من الشعوب واألمم. فالمساواة في الحقوق والواجبات، وصيانة حرية اإلنسان، 
وسيادة حكم القانون، كلها قيم عالية عند العرب والمسلمين، بحسب مــا يقـول الكـواري. 

وهو إلى ذلك يضيف مبررات أخرى لضرورة تبني النهج الديمقراطي منها أن غيابه يعني ازدياد خطر 
البلدان  تشكيل  وإعادة  الداخل،  من  العربية  المجتمعات  تفكيك  واحتمال  أهلية،  حروب  وقوع 
العربية على أسس طائفية وعرقية ودينية، عدا عن فتح الباب للقوى الخارجية المعادية كي تعيد 
أصال  العربية  المجتمعات  تعانيه  ما  أن  عن  فضال  مطامعها.  وفق  العربية  المجتمعات  تشكيل 
من قصور في العمل الرسمي وتغليب المصالح الشخصية للفئات الحاكمة على التطلعات العامة 

للشعوب يجعل من استدعاء الديمقراطية أمرا ملّحًا.

لمفهوم  األول  الفصل  في  الكواري  يعرض 
لمحة  ويقدم  الديمقراطية،  الدولة  في  المواطنة 
العصور  في  المفهوم  هذا  بروز  حول  تاريخية 
القديمة، ويناقش قرب العرب والمسلمين األوائل 
مبدأ  اكتشاف  أعيد  وكيف  المواطنة،  مفهوم  من 
عشر،  الثالث  القرن  في  أوروبا  في  المواطنة 
للمواطنة. ويرى  المعاصر  المفهوم  إلى  وصوال 
المعبّر  الحاضر  وقتنا  في  المشترك  القاسم  أن 
بمبدأ  سياسي  والتزام  فكرية  قناعة  وجود  عن 
اعتبار  المجتمعي على  بالتوافق  يتمثل  المواطنة 
لكل  الواجبات  ومناط  الحقوق  مصدر  المواطنة 
أو  ديني  تمييز  دون  الدولة،  جنسية  يحمل  من 
التوافق  ذلك  تجسيد  ثم  ومن  جنسي،  أو  عرقي 
إلى  االنتباه  يلفت  لكنه  ديمقراطي.  دستور  في 
من  والسياسية  والقانونية  المدنية  الجوانب  أن 
للتعبير  كافية  ليست  وواجباتها  المواطنة  حقوق 
عن مراعاة مبدأ المواطنة، فإلى جانب ذلك هناك 

أيضا الحقوق االجتماعية واالقتصادية التي ال بد 
المواطنة،  مبدأ  ليتحقق  منها  أدنى  حد  توفر  من 
وعندها تنتقل المواطنة من مجرد توافق سياسي 
بين  المساواة  لتصبح  قانونية،  نصوص  تعكسه 
المواطنين في الحقوق والواجبات قيمة اجتماعية 
وممارسة سلوكية يعبر أداؤها من قبل المواطنين 
عن نضج ثقافي وإدراك حقيقي لفضيلة المساواة 
أو  دين  بسبب  تمييز  دون  المواطنين  جميع  بين 

مذهب أو عرق.
في  الديمقراطية  لتحقيق  السعي  مبررات  إن   
وعملية،  عقالنية  مبررات  هي  العربي  العالم 
الحكم  لنظم  أفضلية  تعطي  التي  فاالعتبارات 
الديمقراطية على نظم حكم الوصاية تنطبق على 
الشعوب  من  غيرهم  على  تنطبق  مثلما  العرب 
والواجبات،  الحقوق  في  فالمساواة  واألمم. 
القانون،  حكم  وسيادة  اإلنسان،  حرية  وصيانة 
كلها قيم عالية عند العرب والمسلمين، بحسب ما 

يقول الكواري.
الكتاب  من  الثاني  الفصل  في  الكواري  ينتقل   
جامع  مفهوم  إلى  الوصول  إمكانية  عن  للحديث 
حكم  نظم  إلى  االنتقال  يعزز  للديمقراطية 
مفهوم  أن  يقول  العربية.  الدول  في  ديمقراطية 
في  التغيير  تنشد  التي  القوى  لدى  الديمقراطية 
الدول العربية ما زال غير متفق عليه، وال يشكل 
قاسما مشتركا بينها، فبعض الحركات واألحزاب 
لالنتخابات،  آلية  مجرد  الديمقراطية  تعتبر 
بما  لليبرالية  مطابقة  يراها  اآلخر  والبعض 
اجتماعيا  المتطرفة  الفردية  القيم  تبني  يعني 
لكنه يستدرك  اقتصاديا.   المتوحشة  والرأسمالية 
على ذلك باإلشارة إلى أن مقاربات الديمقراطية 
في الوقت الحالي تطورت ونمت بعدما انتشرت 
الحضارة  دائرة  خارج  الديمقراطية  الممارسات 
مراعاة  الممكن  من  أصبح  بحيث  الغربية، 
ما  عقيدة  احتكار  دون  المجتمعية  التفضيالت 

لمفهوم الديمقراطية وتحويلها إلى مجرد آلية من 
آليات الخضوع. ومع ذلك فإنه ال بد من التأكيد 
ال  أيضا  مقومات  الديمقراطي  للحكم  أن  على 

يستقيم بدونها. 
مقومات عامة مشتركة  هناك  الكواري  بحسب 
أن  مبدأ  أوال  هي  الديمقراطي  الحكم  أنظمة  بين 
وعلى  وروحا  نصا  السلطات  مصدر  الشعب 
أرض الواقع، وأن ال تكون هناك بشكل ظاهر أو 
مبطن سيادة أو وصاية لفرد أو قلة على الشعب. 
المتساوية  الكاملة  المواطنة  مبدأ  تطبيق  ثانيا 
الفاعلة، وثالثا تطبيق مبدأ العقد المجتمعي المتجدد 
الذي يتم تجسيده في دستور ديمقراطي ملزم لكل 
محكوما.  أو  كان  حاكما  األجيال،  عبر  مواطن 
ورابعا قيام األحزاب ومنظمات المجتمع المدني 
الديمقراطية  وممارسة  المواطنة  قاعدة  على 
المقومات  هذه  وخامس  بينها.  وفيما  داخلها 

االحتكام إلى شرعية دستور ديمقراطي.

مفهوم المواطنة

عبير فؤاد 	 



تأخر  أسباب  أهم  أحد  أن  إلى  الكواري  يشير 
حكم  نظم  إلى  االنتقال  في  العربية  الدول 
ديمقراطية هو غياب كتلة تاريخية فاعلة في كل 
دولة من الدول العربية تؤسس تنظيمها الداخلي 
الديمقراطية،  قاعدة  على  أطرافها  بين  والعالقة 
إقامة  أجل  من  مشترك  بشكل  أطرافها  وتعمل 

حكم ديمقراطي.

األطراف  تلغي  ال  المنشودة  الكتلة  هذه 
تجمع  فهي  محلهم.  تحل  وال  إليها  المنضمين 
قواهم وتوحد جهودهم تجاه برنامج عمل مشترك 
طلب  تنمية  هي  جامعة  عليا  أولوية  إلى  يستند 
فعال على الديمقراطية والضغط من أجل انتقال 
أنظمة حكم الفرد أو القلة إلى الحكم الديمقراطي. 
على  تاريخيا  توافقا  ليست  المعنى  بهذا  وهي 
وإنما  محددة،  اجتماعية  أو  غقتصادية  برامج 
توافق حول وضع إطار سياسي ديمقراطي يمّكن 
كل التيارات والقوى السياسية من العمل بحرية 
وشفافية. ولهذا فهناك إمكان ألن يتنافس أطراف 

الكتلة بعد إقامة النظام الديمقراطي.

الراهن  الواقع  عند  أيضا  الكواري  يتوقف 
التعاون  مجلس  دول  في  الديمقراطية  للحركة 
ذلك  ويرجع  بالضعيفة.  يصفها  التي  الخليجي 
إلى مجموعة من األسباب أهمها غياب األحزاب 
الحكم  قيامها جميع نظم  التي تعارض  السياسية 
والجماعات  األفراد  قدرة  وعدم  الخليج،  في 
الذين ينشدون التغيير على االنخراط في حركة 

دستورية ديمقراطية بسبب غياب قواسم مشتركة 
تغلّب أمر التوافق بينهم على دستور ديمقراطي 

على اختالفاتهم األخرى. 

كذلك فإن آلية الضبط السلطوي ـ الريعي التي 
تنظيمات  تنمية  دون  تحول  الحكم  نظم  تتبعها 
من  بدال  ديمقراطية،  قيادات  وبروز  سياسية 
"الوجهاء" الذين يهتم بهم البروتوكول واإلعالم 

في المناسبات لملء الفراغ، بحسب تعبيره. 

يضاف إلى ذلك عقبات مثل ضخامة المصالح 
االقتصادية والسياسية لألسر الحاكمة، وضخامة 
األمنية  والعسكرية  التجارية  األجنبية  المصالح 
الغربية  القوى  هذه  ترى  حيث  المنطقة،  في 
أنظمة  إلى  الحاكمة  األنظمة  تحول  في  خطورة 
ديمقراطية تؤثر على مصالحهاغير المشروعة، 
مع  الوطنية  التوجهات  تعارض  واحتمال 

استراتيجياتها للهيمنة.

يتطلع  شباب  من  بمبادرة  قامت  االنتفاضات   
إلى التغيير، مواصال تحركات ومطالبات شعبية 
الشارع،  إلى  والمفاجىء  الجرىء  نزوله  سبقت 
وقد انضمت قوى معارضة متنوعة إلى الشباب 
تاريخية  كتلة  هناك  تكون  أن  دون  تدريجيا، 
متوافقة على قاعدة الديمقراطية ومتفقة على قيام 

نظام حكم ديمقراطي. 

العربي  الشارع  إلى تحركات  الكواري  ينظر   
في العقدين األخيرين من أجل االنتقال إلى نظم 

فقد  جديدة.  ظاهرة  باعتبارها  ديمقراطية  حكم 
البلدان  أغلب  في  الماضي،  في  الشارع  تحرك 
العربية، من أجل مطالب معيشية ووطنية عامة، 
كما  االحتالل،  ومقاومة  االستقالل  أجل  ومن 
تحرك ضد ظلم الحكام وفسادهم، لكنه لم يتحرك 
من أجل الديمقراطية، إذ يؤشر ذلك على قناعة 
كونها  جانب  إلى  الديمقراطية  بأن  تسود  بدأت 
لتحقيق  وسيلة  أيضا  هي  فإنها  ذاتها  بحد  هدفا 

األهداف الوطنية الكبرى.

التحرك  الشارع  بتحركات  الكواري  ويقصد   
الجامع المعبر عن توجهات المجتمع بوجه عام، 
والذي يضم مختلف القوى والتيارات التي تنشد 
جماعة  ألي  إقصاء  دون  من  السلمي،  التغيير 
المواطنين. وهو تحرك يعبر عن  بين  تمييز  أو 
التي  التحركات،  هذه  لكن  ثوري.  موقف  بروز 
تحتاج  السياسي،  واالحتقان  االنسداد  عن  تعبر 
إلى وقت يمتد إلى عقد من الزمن أو أكثر، وذلك 
حتى تمر الحركة الوطنية للتغيير خالله بترتيب 
المشتركة  القواسم  وتنمية  المعارضة  أوضاع 
يطالب  مشروع  إلى  وصوال  قياداتها،  وفرز 

سلميا بنظام حكم ديمقراطي. 

إلى  االنتقال  تعثر  أسباب  لقراءة  محاولته  في 
نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية، وخاصة 
تلك التي شهدت انتفاضات شعبية كبيرة منذ العام 
2011"باغتت" الداخل والخارج، يرى الكواري 
أن هناك ثالثة عوامل ساهمت في هذا اإلخفاق 
والفئات  االستبداد  حكم  نظم  تشبث  أوال  هي 

بامتيازاتها،  األنظمة  تلك  من  المنتفعة  الطفيلية 
حتى بعد أن يسقط رأس النظام. حيث يعيد هؤالء 
االنتفاضات  هذه  آثار  لمواجهة  أنفسهم  ترتيب 

وإجهاضها، وهو أمر متوقع. 
الحامية  الكبرى  الدولية  القوى  دور  وثانيا 
ألنظمة الحكم الفاسدة، التي بعد أن فاجأتها هذه 
لتمتلك  أوراقها وعادت  أعادت ترتيب  الثورات 
زمام المبادرة عن طريق اإلعلم واالستخبارات 
فأصبحت  المتاحة،  التدخل  وسائل  من  وغيرها 
توجيه  مركز  في  اإلقليميون  وحلفاؤها 
االنتفاضات والتأثير في مسار الثورات ولجمها 

بما يناسب مصالحها غير المشروعة. 

فشل  الكواري،  يقول  كما  األهم،  وهو  وثالثا 
التحركات  في  التي شاركت  القوى  بين  التوافق 
من أجل قيام نظم حكم ديمقراطية، وعجزها عن 
قيادة  وفرز  جامعة  وطنية  أهداف  إلى  التوصل 
شباب  من  بمبادرة  قامت  فاالنتفاضات  سياسية. 
يتطلع إلى التغيير، مواصال تحركات ومطالبات 
إلى  والمفاجئ  الجريء  نزوله  سبقت  شعبية 
متنوعة  معارضة  قوى  انضمت  وقد  الشارع، 
أن تكون هناك كتلة  تدريجيا، دون  الشباب  إلى 
تاريخية متوافقة على قاعدة الديمقراطية ومتفقة 
سقط  وحالما  ديمقراطي.  حكم  نظام  قيام  على 
والقوى  التيارات  هذه  وجدت  فقد  السلطة  رأس 
نفسها في مواجهة بعضها بعضا، يضع كل منها 

قواعد النظام البديل وفقا لعقائده ومصالحه. 

)عربي 21( لندن 	 

كتلة تاريخية ديمقراطية



عكاظ الحجازية

»من  بعض  يمنحها  التي  األلقاب  خلطت 
أوراق  يستحق«  ال  »من  لبعض  يملك«  ال 
غيرهم.  من  لها  والمؤهلين  لأللقاب  الصالحين 
عشرات  والصحوة  الطفرة  منحت  وربما 
األلقاب، والراصد للتاريخ الطويل للمسلمين يجد 
لم  تحديداً  األولى  األربعة  الهجريّة  القرون  أن 
تشهد ظهور هذا النوع من األلقاب إال نادراً، بل 
إّن مراجعة كتب الرجال والتراجم القديمة وكتب 
الجرح والتعديل تعطي نوعاً من التوصيف منها 
الثقة، جليل  الفاضل،  المحدّث،  العالم،  »الشيخ، 
شيخ  الشريف،  المنزلة،  رفيع  القاضي،  القدر، 
األقدم،  الرئيس  األصحاب،  وجه  األصحاب، 
عظيم  القضاة،  قاضي  العلماء،  نقيب  المقدَّم، 
المكان«، بل يربطون بين الشخص وبين صفٍة 
جسدية أو مكانيّة أو مهنيّة أو قبليّة أو عشائريّة 
الجاحظ، واألعشى،  أو مذهبيّة. ومنها  دينية  أو 

والنّجار، والحداد، والوّراق، وغيرها.  
العباسي  العصر  من  األخير  النصف  وفي 
للغاية  كانت محدودة  ألقاب  تظهر  بدأت  الثاني، 
ومقتصرة على أشخاص محدّدين جدّاً، إذ ظهر 
لقب »حّجة اإلسالم« واختّص بأبي حامد الغزالي 
)505هـ(، و»إمام الحرمين« الذي اختّص اإلمام 
وأيضاً  تيمية.  ابن  اإلسالم«  و»شيخ  الجويني، 
وشمس  اإلسالم،  وتاج  والدين،  الملّة  »برهان 
الدين،  ورشيد  الديار،  ومفتي  والجهبذ،  الدين، 

وعز الدين، واإلمام، وسيف الدين«.
ومنها  العثماني،  العصر  في  األلقاب  وتنامت 
»اإلمام األعظم«، والذي أُطلق على أبي حنيفة 
النعمان وإليه تنسب األعظمية اليوم في العراق.

من  تحذيرها  واإلعالم  الثقافة  وزارة  وجددت 
يستحقه،  ال  من  على  »الشيخ«  لقب  إطالق 
على  إال  »شيخ«  لقب  إطالق  عدم  على  مشددةً 
مشايخ القبائل المعتمدين من الجهات المختصة، 
أو  تقارير  أو  أخبار  في  سواء  الدين  مشايخ  أو 

إعالنات وسائل اإلعالم.

الشؤون  وزارة  فرع  مدير  أوضح  جهته،  من 
عسير  منطقة  في  واإلرشاد  والدعوة  اإلسالمية 
الدكتور عبدالله بن محمد الحميد أن لقب الشيخ 
إال  اليستحقه  عظيم  »لقب  أنه  مضيفاً  ابتذل، 
أصحاب المواقع الرفيعة من العلماء الشرعيين، 

ومشايخ القبائل«

لقب الشيخ مستباح

وقال الحميد لـ»عكاظ« إنه أصبح كألً ُمستباحاً 
الغثيان  »تثير  لدرجة  ودّب  هبَّ  من  لكل 
واالشمئزاز إذ بتنا نسمع عن شيخ الحراج وشيخ 
الصاغة«، مضيفاً »من المعلوم أن لقب »شيخ« 
بمعناه المعاصر الذي يدلُّ على الرفعة في المقام 
لم يكن معروفاً عند السلف الصالح وإنما كانت 
الشاعر  قال  كما  السن  في  الِكبَِر  على  داللته 

العربي: 

زعمتني شيخاً ولسُت بشيخٍ        
إنما الشَّْيُخ من يدبُّ دبيبا

 - والتابعون  الصحابة  كان  أنه  الحميد  ويؤكد 
رضي الله عنهم - ينادي بَْعُضُهْم بعضاً بأسمائهم 
الُمجّردة على رغم سابقتهم في اإلسالم. وشرف 

صحبتهم للنبي عليه الصالة والسالم -
وزاد »ألجل ذلك فال قيمةَ لذلك اللقب في ميزان 
الناس. لما فيه  التعالي على  إذا قُصد به  الشرع 

من دالالت اْلِكْبر والتعاظم والكذب«.
وأنه  سعة  األمر  في  مادام  أنه  الحميد  ويرى 
البد أن يُْنَزَل النَّاُس منازلهم كما حّث على ذلك 
لقب  إطالق  يُقتصر  أن  فيجب  اإلسالمي  ديننا 
وخطباء  العلماء  من  يستحقه  من  على  »شيخ« 
المساجد وشيوخ القبائل فقط، حتى يتم ضبط هذا 
يقال  كما  بالنابل  الحابل  اختالط  إثر  الموضوع 

في المثل.

مطلب التنظيم

علي  الدكتور  النفسي  االستشاري  ويشير 
الزهراني لـ »عكاظ« إلى مطالباته السابقة بأن 
بتصنيف  أسوة  للمشايخ  تصنيف  هناك  يكون 
وأخصائي  مقيم.  »طبيب  فمنهم  األطباء 
واستشاري« وتطلع إلى أن تكون لهم هيئة مثلما 
لألطباء هيئة تعنى بمنح األلقاب العلميه )عالم، 
شيخ، فقيه، طالب علم، إمام جامع، إمام مسجد( 
وزاد »على أن يحدد لكل فئة حدود فتواه حد أن 
يطلب من هذا الشيخ أن يحيل من يطلب الفتوى 
»ألمورعظام« إلى الجهة أو الهيئة العليا المعنية 

بذلك أال وهي »هيئة كبار العلماء«.
الشيخ  لقب  انتشار  في  »الصحوة«  ساهمت 

القرآن  ومعلم  المسجد  لمؤذن  لقباً  أضحى  حتى 
التمحُّص  دون  الشرعية  العلوم  في  والمتحدثين 
العلمي.  البحث  على  المنهجية  قدرتهم  في 
حسابات  في  الشيخ  مفردة  استخدام  ويشاع 
التواصل  مواقع  في  بالوعظ  المشهورين  الدعاة 

االجتماعي.
الرسمي  »الحساب  جملة  تُذيل  ما  وعادة 
لفضيلة الشيخ« في التعريف في صفحاتهم على 
»فيسبوك، تويتر«، وبين زمن كان رجال الدين 
يتحاشون مفردة الشيخ، يطل الدعاة اليوم بأسماء 
ال تقبل الظهور مجردة من ألقاب فضيلة وشيخ.

الراحل  الشيخ  العلماء  وانتقد عضو هيئة كبار 
على  اإلمام،  مفردة  انتشار  عثيمين  بن  محمد 
أنها »تساهل بعض الشيء«، وقال عنها )في 
المجلد  المستقنع-  زاد  على  الممتع  الشرح 
األول( »وقد كثَُر في الوقت األخير إطالق اإلمام 
عند الناس حتى أنه يكون الملَقَّب بها من أدنى 
أهل الِعلم، وهذا أمٌر لو كان ال يتعدى اللفظ لكان 
هيِّناً، لكنه يتعدى إلى المعنى، ألنَّ اإلنسان إذا 
عنده  أقواله  تكون  باإلمام،  يوصف  هذا  رأى 

قدوة مع أنه ال يستحق«.
إمام  مفردة  على  عثيمين  ابن  انتقاد  أن  ورغم 
الفقهاء  بين  للتفريق  تأصيلي  جانب  من  تأتي 
انتقاده  أن  بيد  المجتهدين،  واألئمة  المقلدين 
ال  قد  الذين  األشخاص  على  األلقاب  انتشار 
يكونون على معرفة ودراية، ترجمتها التحفظات 

التي يبديها كثير من المراقبين.

العلماء  كبار  هيئة  عضو  يؤكد  جهته،  من 
جواز  عدم  لـ»عكاظ«  الفوزان  صالح  الشيخ 
الرجل  أو  عالم  على  إال  »شيخ«  لفظة  إطالق 

العلوم  في  العلمية  الشهادات  معتبراً  المسن، 
الشيخ  لفظة  إلطالق  كافياً  سبباً  ليست  الشرعية 
كان معه شهادات ال يصح  على حاملها، »ولو 
لفظ  عليه  يطلق  والعالم  عليه  شيخ  لفظ  إطالق 
شيخ ولو لم يكن حاصال على شهادات«. وعن 
كيفية معرفة أن الشخص عالم في العلوم الدينية، 
أجاب الفوزان أن »الشخص يعرف بأنه عالم من 

خالل شهرته بين الناس«.

تفشي  من  مناوءته  عثيمين  ابن  الشيخ  وعاود 
تسجيل  )في  يستحقون  ال  من  على  الشيخ  لقب 
األمر ال  أن  وأكد  صوتي إلحدى محاضراته(، 
يطلق  اللقب  صار  حتى  »تفشت  أن  بعد  ينبغي 

على الجاهل ومن ال يعرف شيئاً«.

وعزا ابن عثيمين مناوءته لألمر إلى »ألنك إذا 
أطلقت على هذا الشخص )شيخ( وهو جاهل ال 
علماً  عنده  أن  ويحسبون  به  الناس  يغتر  يعرف 
فيرجعون له االستفتاء ويحصل ضرر عظيم«، 
منتقداً عدم مباالة كثير من الناس في اإلفتاء وإن 
أدري  قال ال  إذا  يرى  له علم، »ألنه  ليس  كان 
أن في ذلك نقصا في حقه، النفوس مجبولة على 

محبة الظهور«.

ورأى الشيخ محمد أن كلمة )شيخ( ال تطلق إال 
في  لشرفه وسيادته  أو  لكبره  يستحقها  على من 

قومه أو لعلمه.
لـ»عكاظ«  اليمني  السابق نصر  القاضي  وقال 
الحكمة  وذا  المسن  الرجل  تعدت  المسألة  إن 
إذ  المظاهر،  على  تطلق  »فأصبحت  العلم  أو 
أصبحت متداولة مع كل من أطلق لحيته أو قصر 

ثوبه أو أّم الناس بالمسجد«.

فـوضى األلـقـاب .. عـطـاء مـن ال يـمـلـك لمـن ال يـسـتـحـق                           



هل تعاني من ضيق التنفس.. إليك أسباب ذلك وأفضل طرق العالج
العامين  في  كورونا  جائحة  انتشار  أدى 
الماضيين، لظهور المزيد من المشاكل الصحية 
أعراض  تزامنت  حيث  التنفسي،  الجهاز  في 
واإلصابة  التنفس  ضيق  حاالت  مع  كورونا 

بالكتمة في بعض األحيان.

ليست  المشكلة،  بهذه  اإلصابة  فإن  وبالتأكيد 
العديد  فهناك  وحده،  كورونا  بفيروس  مرتبطة 
فإن  “ويب طب”،  موقع  وحسب  العوامل،  من 

األسباب تنقسم على الشكل التالي:

1- أسباب ضيق التنفس والكتمة “غير المرضية”:

ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.* 
التغير المفاجئ في درجة الحرارة.* 
جودة الهواء سيئة في المحيط.* 
الصعود إلى مناطق مرتفعة دون استراحة.* 
الحمل.* 

2-   أسباب ضيق التنفس والكتمة “المرضية”:

التنفس والكتمة  القلق عندما يحدث ضيق  عليك 
بشكل مفاجئ فقد تكون بسبب إصابتك بمرض، 
تتمثل أسباب ضيق التنفس والكتمة التي تستوجب 

طلب الرعاية الطبية الطارئة ما يأتي:

انسداد مجرى الهواء العلوي بالطعام.* 
التسمم بأول أكسيد الكربون.* 
نوبة قلبية.* 
انخفاض حاد في ضغط دم.* 
نوبة الربو.* 
السمنة* 
التهاب رئوي.* 
جلطة دموية في الرئتين.* 
نوبة هلع أو قلق.* 
أمراض القلب أو قصور القلب االحتقاني.* 
االنسداد الرئوي المزمن.* 

تشخيص أسباب ضيق التنفس والكتمة

قد يجري الطبيب واحدًا أو أكثر من االختبارات 
التشخيصية، التي من شأنها أن تساعد في تحديد 
تشمل  التنفس،  وضيق  للكتمة  الدقيق  السبب 

طرق تشخيص ضيق التنفس والكتمة ما يأتي:

بمراجعة  عادةً  الطبيب  يقوم  البدني:  الفحص 
تاريخ المريض الطبي، والسؤال عن األعراض 

التي يشتكي منها في بعض األحيان.
الفحص  هذا  يسجل  القلب:  كهرباء  مخطط 

انتظام  مدى  ويظهر  للقلب،  الكهربائي  النشاط 
ضربات القلب.

الفحص  هذا  يستخدم  القلب:  صدى  مخطط 
الموجات فوق الصوتية إلنتاج صورة متحركة 

للقلب وصمامات القلب.
اختبارات الدم: يمكن أن تساعد تحاليل الدم في 
الدم  تشبع  ومدى  الشرياني  الدم  غازات  قياس 

باألكسجين.
السينية  السينية الصدر: تساعد األشعة  األشعة 

في تقييم حالة الرئة.
فحوصات أخرى: يمكن أن يقوم الطبيب بقياس 
ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، والتغيرات 

في معدل التنفس أثناء الراحة أو التمرين.

عالج ضيق التنفس والكتمة

قد يساعد اكتشاف أسباب ضيق التنفس والكتمة 
طرق  يأتي  فيما  المناسب،  العالج  تحديد  في 

عالج ضيق التنفس والكتمة:

1-  الشفاء من سبب الكتمة

يعتمد عالج الكتمة وضيق التنفس على السبب 

الرئيس للمرض. ففي حال كان الربو هو السبب 
في اإلصابة بالكتمة وصعوبة التنفس فقد يصف 
للتخفيف  المخصص  االستنشاق  جهاز  الطبيب 

من حدة نوبات الربو.
أما إذا كان نتيجة ضغط السوائل في الرئتين فقد 

يقوم الطبيب بتصريفه.

وإذا كانت هناك عدوى أو جلطة دموية تسبب 
األدوية  الطبيب  يصف  فقد  التنفس  في  ضيق 

إضافة إلى األكسجين.

2- نمط الحياة

قد يساعد اتباع نمط حياة صحي للمرضى الذين 
التعايش  في  والكتمة  التنفس  ضيق  من  يعانون 
النوبات  حدة  من  والتقليل  المرضية  الحالة  مع 
واألعراض المزعجة، فيما يأتي أبرز النصائح 

للعيش بنمط صحي:

قم بممارسة تقنيات التنفس واالسترخاء.* 
مارس التمارين الرياضية باعتدال، واستشر * 

الطبيب حول التمارين المناسبة لحالتك المرضية.
يضر *  فهو  السلبي  والتدخين  التدخين  تجنب 

بالجهاز التنفسي.
مثل *  الملوث،  الهواء  عن  االبتعاد  حاول 

األبخرة الكيميائية، وتجنب التواجد في األماكن 
المرتفعة أو الصعود على الجبال دون استراحة.

ابق بعيدًا عن األماكن التي تكون فيها  * 
درجات الحرارة مرتفعة.

أعراض تستوجب زيارة الطبيب

التنفس  ضيق  أسباب  على  تعرفت  أن  بعد 
إصابتك  فور  الطبيب  زيارة  عليك  والكتمة، 
جميع  أو  أحد  يصاحبه  الذي  التنفس  في  بضيق 

األعراض االتية:

ألم أو انزعاج في الصدر.* 
الدوار أو اإلغماء.* 
زيادة الكتمة وصعوبة التنفس في الليل.* 
احتباس السوائل في األطراف.* 
سعال دموي.* 
تحول الشفـاه أو أطراف األصـابع إلى  * 

اللون األزرق.

صوت بيروت انترناشونال 	 

ضيق التنفس )صورة تعبيرية(
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د. قيس أبوطه	 

 The Stent ”الـ “ستنت

 .Stent " كل ما تحتاج ان تعرفه عن "ستنت
وجميع   األيام.  من  يوم  في  حياتك  تنقذ  قد  التي 
تساؤالتكم،  الن هذا الموضوع، برأيي، مهم جدا 
الناس فقد رايت ان اكتبه على  لقطاع كبير من 

جزأين.

الجزء األول:

نتطرق  األصدقاء  مع  اللقاءات  من  كثير  في 
الموضوعات  وخاصة  طبية  لموضوعات 
أمراض  ألن  وخاصة  بالقلب..  تتعلق  التي 
وكانت  الحياة،  على  خطيرة  امراض  القلب 
هؤالء  بعض  ألن  سحرها،  لها  "ستنت"  كلمة 
األصدقاء يعرفونها جيدا النها تسكن في قلوبهم. 
كما أن بعضهم طلب مني ان اكتب عن هذه الـ 

"ستنت".
كلمة  تستعمل  العربية  المراجع  معظم   في 

"دعامة " بدل كلمة ستنت.
تصلب  هو  للموت  العالم  في  األول  السبب 
التاجي.  الشرايين  احد  انسداد  او  وتضيق 
األمثل  الحل  هي  الـ"ستنت"  او  و"الدعامة" 

لعالج هذا الخطر.
تغذي  التي  الشرايين  هي  التاجية  الشرايين 
عضلة القلب بالدم واألكسيجين لكي يبقى القلب 
اعضاء  كافة  الى  الدم  ويدفع  وحيويا  نابضا 
تتعرض  الحاالت  بعض  في  ولكن  الجسم. 
في  الشرايين االخرى  التاجية وبعض  الشرايين 
فتصبح  الشرايين.  بتصلب  يعرف  لما  الجسم 
تجويف  داخل  ترسبات  بسبب  ضيقة  الشرايين 

الشرايين  تصلب  أسباب  أهم  ولعل  الشريان. 
هو ازدياد نسبة الكوليسترول السّيء او الضار 
المعروف ب LDL في الدم مع انخفاض نسبة 
  . HDLالمعروف ب المفيد  الجيد  الكوليسترول 
الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  اخرى  عوامل  وكذلك 

بدون عالج ومرض السكري والتدخين.
إلى  التاجية  الشرايين  أحد  عندما يصل تضيق 
أكثر من:٦٥٪ فان المريض قد يصاب بالذبحة 

الصدرية عند المجهود. 
اما اذا اصبح الضيق شديدا وتوقف تدفق الدم 
يعرف  بما  يصاب  المريض  فإن  الشريان  في 
بجلطة القلب او احتشاء عضلة القلب. وهذا يعني 
ان الجزء من عضلة القلب الذي انقطع عنه الدم 
الوقت  المناسب في  العالج  يتلّق  لم  إذا  يتلف  قد 

المناسب. 
قسم  إلى  المريض  يصل  عندما  البداية  في 
الطوارئ يتم تشخيص الذبحة الصدرية أو جلطة 
القلب وضيق الشرايين التاجية بعدة طرق أهمها: 
المريض  منها  يشكو  التي  المميزة  األعراض 
القلب  وتخطيط  للمريض  المرضي  والتاريخ 
الكشف على  للدم هو  الدم، وأهم تحليل  وتحليل 
 Troponin. تروبونين  اسمه:  بروتين  نسبة 
القلب  .فعند حدوث اي خراب او عطل لعضلة 
فإن  التاجية  الشرايين  بسبب ضيق حاد في أحد 
كانت  فإذا  الدم،  في  نسبته  ترتفع  البروتين  هذا 
بعد  اكثر  ارتفع  ثم   ،ng أكثرمن.0.04   النسبة 
تعاني  القلب  عضلة  أن  يعني  فهذا  ساعتين 
أحد  في  خطير  وضيق  االكسيجين  نقص  من 
الشرايين التاجية. وهنا يأتي دور الطبيب لوضع 

خطة العالج.

حان َدْور قسطرة القلب والدَعامة "ستنت "

من أعظم التطورات  الطبية في القرن الماضي 
القلب  قسطرة  في  كان  المستويات  كل  على 
ودعامة الشرايين التاجية. هذا التطور أنقذ ماليين 
المرضى ووفر اياما عديدة كان يقضيها مرضى 
الدعامة  قبل دخول  المستشفى.  القلب في  جلطة 
كان  التاجية  الشرايين  ضيق  لعالج  التاجية 
المريض يقضي اكثر من اسبوع في المستشفى  
عملية  احتاج  فإذا  الشديدة.  الطبية  الرقابة  تحت 
جراحية فإن الطبيب كان يفتح القفص الصدري 
متناول  في  القلب  ليصبح  القص  عظمة  بجانب 

 . Open Heart Surgery . مبضعه
من  وريدا  واستأصل  شّرح  قد  يكون  أنه  كما 
الساق لكي يعمل منه مجرى جديداً للدم متجاوزا 
هذه   .Bye pass االنسداد  او  الضيق  منطقة 
دائما  وكانت  ساعات  عدة  تستغرق  العملية 

محفوفة بالمخاطر  
العملية في اقل  تتم  اما االن في عهد "ستنت" 
بيته  الى  يعود  ان  للمريض  ويمكن  ساعة  من 

معافى في اليوم نفسه.

لهذه  المريض  تحضير  هي  األولى:  الخطوة 
العملية بإعطائه مهدئا ليكون مسترخياً، فالعملية 
ال تحتاج الى تخدير كامل والمريض يكون واعياً 
أثناء  في  الطبيب  الحديث مع  يتبادل  أن  ويمكنه 

العملية.

 )Catheterization ( الخطوة الثانية:  القسطرة
وذلك  االنسداد  او  الضيق  مكان  تحديد  هدفها 
بواسطة ابرة خاصة يدخلها الطبيب في شريان 
ذلك  وبعد  األيمن،  الرسغ  شريان  في  او  الفخذ 
رفيعا لكي يكون دليالً النبوب اخر  يُدخل سلكاً 
يصل الى فتحة احد الشرايين التاجية حيث يحقن 
فيه صبغة ترسم وتوضح بواسطة األشعة سريان 
تحديد  يمكن  وبذلك  التاجي،  الشريان  في  الدم 
مكان الضيق. وتتكرر الخطوات نفسها للشرايين 

التاجية األخرى إذا دعت الحاجة.

موقع  معرفة  بعد  الدعامة.  الثالثة:  الخطوة 
أنبوب  يُسحب  التاجي  الشريان  في  الضيق 
في طرفه  يكون  سلكا  الطبيب  ويُدخل  القسطرة 
الرسم  في  )كما  الضيق  موقع  الى  دقيق  بالون 
يوسع  لكي  مرات  عدة  البالون  ويُنفخ  المرفق( 
كانت  إذا  الطبيب  يقرر  وهنا  الشريان…  فتحة 
الحالة بحاجة الى مزيدا من الدعم حتى يضمن 
يأتي  الحاالت  معظم  في  ُموسعاً..  الشريان  بقاء 
في  وضعها  للطبيب  يمكن  التي  الدعامة  دور 
الدعامة  توضع  توسيعه،  تم  الذي  الضيق  مكان 
المضغوطة حول البالون ثم تُدفع مرة ثانية الى 
حول  النهائي  الشكل  تأخذ  حيث  المحدد  الموقع 
نفخ  بعد  الداخل  من  التاجي  الشريان  محيط 

البالون. انظر الرسم المرفق.

أخصائي األمراض الباطنية.	 
كاتب من اسرة )البالد(	 

	 Doctorkais@yahoo.com

الجزء األول
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غدة البروستاتا
عملها، التهابها، التضخم الحميد،أورامها

الجزءالثانيد. خالد الخيري االدريسي	 

هي حالة مرضية تصيب غدة البروستاتا  من 
دون ان يكون هناك عالمات سرطان وتختصر 

.)B.P.H( عادة باالصطالح

تمر غدة البروستاتا في مرحلتي نمو، االولى 
تنمو  المرحلة  هذه  في  البلوغ  مرحلة  اثناء 
البلوغ.  فبل  حجمها  ضعفي  الى  البروستاتا 
المرحلة الثانية بعد سن 25 سنة وتستمر في كل 
الحميد  البروستاتا  تضخم  حالة  العمر.  مراحل 

تبدأ غالبا في المرحلة الثانية من النمو.

القناة  على   تضغط  البروستاتا،  تضخم  عند 
ان  يمكن  كذلك  خاللها،  من  تمر  التي  البولية 
ان  كما  وضعفه  المثانة  جدار  تضخم  تسبب 
تسببه  وما  المثانه  اسفل  في  البروستاتا  بروز 
من تشويه في شكل المثانه كل هذا يسبب عدم 

المقدرة على االفراغ الكامل للمثانه.

البروستاتا،  تضخم  سبب  بالضبط  اليعرف 
ولكن يعتقد البعض ان للخصي للهرمونات التي 
وهناك  اساسيا.  دورا    )Testicles( تفرزها 
نظرية تركز على دور هرمون التيستوستيرون, 
اللذين   .)D.H.T(وديهيدروتيستوستيرون
غدة  وتطور  نمو  في  اساسيا  دورا  يلعبان 
البروستاتا  تضخم  ان  ثبت  النه  البروستاتا 
خصيهم  تم  الذين  الرجال  لدى  تحصل  ال 

)Castrated( قبل سن البلوغ.

غدة  اضطراب  حاالت  اكثر  هي  الحالة  هذه 
50 سنة.  فوق سن  ما  الرجال  البروستاتا عند 
فهي تصيب اكثر من 50% من الرجال ما بين 
50-60 سنه من العمر و 90% من الرجال ما 

فوق 80 سنه.

افيده  االضافة؟  هذه  لَم  احدهم  يسأل  ربما 
غدة  بشؤون  تهتم  التي  المراجع  معظم  ان 
تضخم  الهام.  الجانب  هذا  تهمل  البروستاتا 

البروستاتا الحميد او ألي سبب آخر له اثران:

1- اثر مباشر )تضيق( على جزء القناة البولية 
التي تمر بوسط الغدة وهذا  التضيق يسبب :

ب-  البول.  اندفاع  انحباس  او  ضعف  أ- 
الراجع  القذف  ج-  التبول.  ابتداء  في  التردد 

)Retrograde Ejaculation(. وهذا
التبول  الحاح  د-  العقم.  يسبب  ان  يمكن    

.)Dripling( هـ- التنقيط .)Urgency(
داخل  في  الغدة  بروز   ، مباشر  غير  اثر   -2

المثانة كما هو مبين في الشكل أعاله يسبب:
ب-   .)Residual urine( المتبقي  البول  أ- 
التهاب البول. ج- رائحة نفاذة للبول د- تكرار 

التبول )Frequency(. والسبب في هذا:
المثانة *  في  الموجود  الدقيق  النظام  اتالف 

التكرار  يسبب  وهذا  التبول  في  للتحكم 
.)Urgency( وااللحاح )Frequency(

مع *  التبول  تكرار  يسبب  مما  البول  تراكم 
مرور كمية بول اقل من  المعتاد.

يمكن حساب البول المتبقي بطريقتين:

من  ويطلب  ساوند.  بااللترا  المثانة  فحص   -
ثم  الماء.  من  كبيرة   كمية  شرب  المريض 
حاجة  في  المريض  يصبح  حين  الى  االنتظار 
االول  الفحص  يعمل  عندها  للتبول،  ماسة 
ويعمل  التبول  منه  يطلب  ثم  بااللتراساوند. 
الفحص الثاني للمثانة. تطرح النتيجة الثانية من 

االولى فتعرف كمية "البول المتبقي".

- طريقة الدكتور خالد الخيري االدريسي.

عند الشعور بالرغبة الملحة للتبول، تبول في 
بالمليليتر(.  المقاسات  عليها   ( مدرجة  مبولة 
 300، رقم  من  المحصلة  البول  كمية  وتطرح 
فائدة هذه  المتبقي.  البول  النتيجة كمية  تعطينا  
الطريقة بالرغم من انها تقريبيه، اال انها سهلة 
تستخدم  ان  ويمكن  المنزل  في  وتعمل  العمل 
)سلبا  الحالة  لتقدم  شخصية  مراقبة  كوسيلة 
حالها  على  النتيجة  استمرت  فان  ايجابا(  او 
إن  اما  الحالة مستقرة،  ان  نستخلص  ان  يمكن 
تناقصت النتيجة تباعا نستنتج ان التضخم يزداد 
وال بد من استشارة الطبيب المختص قبل فوات 

االوان.  

تضخم  في  االصابة  في  االحتمال  يزداد 
البروستاتا الحميد عند من هم:

لديهم   العمر،من  من  سنة  االربعين  فوق   -
السمنة، مرض  من  يعانون  من  عائلي،  تاريخ 
السكري والقلب،  واالشخاص الكسالى،  ومن 

لديهم ضعف جنسي.
عن  تظهر  البروستاتا  تضخم  عالمات  اهم 

طريق البول مثل:
الحاجة  الحاح   .)Frequency( التبول  تكرار 
التبول  بداية  في  التاخر   .)Urgency(للتبول
 Weak( البول  تدفق  ضعف   .)Hesitancy(
stream(. التنقيط )Dripling(. التبول الليلي 
 .)Retention( البول احتباس   .)Nocturia(

.)Incontinence(انفالت البول
بسبب  يقع  ان  يمكن  المفاجئ  البول  انحباس 
او  الكحول  ،الحساسية،  البرد  ادوية  تعاطي 

برودة الجو.

Nocturia-التبول الليلي

سألني الكثير من المرضى عن هذه الظاهرة :

1- لماذا تحصل.
2-لماذا تكون كمية البول الممررة في كل مرة  
للحاجة  الملح  الشعور  من  بالرغم  قليلة  كمية 

للتبول.
البول  انحباس  حاالت  اغلب  تحصل  لماذا   -3

ليال.
الشعور  مع  صباحا  النهوض  عند  لماذا   -4
للتبول تمر كمية بسيطة ولكن  الملحة  بالرغبة 
بمدة  االعمال   من  القليل  وقضاء  الحركة  بعد 
قصيرة )20 دقيقة او ما يقارب( تعود الرغبة 
الملحة للتبول وفي هذه المرة تكون كمية البول 

اكبر بكثير من سابقاتها.

الجهاز  يكون  وعندما  الصحية  الحاالت  في 
بالرغبة  نشعر  َسليمين.  والبولي  التناسلي 
البول  من  كمية  يتراكم  عندما  للتبول  االولي 
ان  هنا  يمكن  لوقت،  يحتاج  وهذا  ملليتر   300
االنشغال  كان،  االنذار الي سبب  هذا  نتجاهل 
أو عدم توفر مراحيض السفر في السيارة الخ. 
يتكون  عندما   يحصل  واالخير  الثاني  االنذار 
700 مليليتر من البول في المثانة، هنا يصبح 
اهمال التبول امر غير ممكن ونضطر لالسراع 
القرب مرحاض. في فتره النوم ال تفرز الكلى 
300 مليليتر من البول طوال ساعات النوم. لذا 
ال نحتاج للنهوض ليال للتبول اال نادرا )شرب 
او  النوم  ساعات  قبل  السوائل  كبيرةمن  كمية 
متوسط  كان  ولما  البولية(.  المجاري  التهاب 
انتاج البول عند الرجل السليم حوالي 1.5 لتر 
في 24 ساعة، يمكن ان نفهم  ان الرجل السليم 
 24 للتبول خالل  مرات   5-2 يذهب  ان  يمكن 
ساعة. اما في حاالت مرضى تضخم البروستاتا 
فانهم مضطرون للذهاب ) 10-15 مره خالل 
البروستاتا  افراغ  امكانهم  لعدم  ساعة(   24
البول  كمية  فتحدده  المرات  عدد  اما  بالكامل. 

المتبقي.
في حاالت تضخم البروستاتا، يحصل الكثير 
من التغيرات، اولها تضيق القناة البولية المارة 
هو   هذا  من  واالهم  والثاني  البروستاتا.  بوسط 
المثانة  اسفل  في  المتضخمة  البروستاتا  بروز 
المتبقي  البول  االول  عاملين،  يسبب  مما 
يسبب  حيزا  يشغل  وهذا   Residual urine
وصول كمية 300 مليليتر من البول بسهوله، 
في  التحكم  جهاز  اضطراب  تسبب  انها  كما 
الى  بسهولة  البول  ووصول  التبول،  عملية 
المنطقة المسماة "الترايجون" في المثانه والتي 

بوصول البول اليها تصبح عملية التبول ملحة 
وال يمكن إهمالها. في الليل، واثناء النوم تكون 
اكثر منطقة منخفضة في  الحوض هي  منطقة 
هناك،،  الزائدة  السوائل  تتراكم  لذا  الجسم، 
عند  الظاهرة  هذه  بوضوح  نالحظ  ان  ويمكن 
 Congestive( مرضى هبوط القلب االحتقاني
الزائدة  السوائل  نجد   .)Heart Failure
متراكمة في الظهر اسفل الحوض) عند منطقة 
العصعص( وبالطبع داخل الحوض. ولما كانت 
)ينطبق  الحوض،  داخل  عضوا  البروستاتا 
عليها ما ينطبق على بقية االعضاء الموجودة 
يزداد  وهنا  البروستاتا،  فتنتفخ  الحوض(  في 
السلبيةلتضخمها.  االثار  وتتعاظم  بلة،  الطين 
لذا تظهر اعراض تضخم البروستاتا اكثر ليال 
 ،Nocturia الليلي التبول  الى ظاهرة  ونصل 

وكمية البول القليلة في كل مرة نذهب للتبول.
فترة  بعد  للتبول  بالرغبة  نشعر  لماذا  اما   
الفراش  من  النهوض  حين  تبولنا  من  قصيرة 
وقيامنا ببعض االعمال )وقوفا( وتكون الكمية 
المخرجة اكثر من االولى، فللسبب نفسه، عند 
في  قليلة  لمدة  والبقاء  الفراش  من  النهوض 
التي  الزائدة  السوائل  تنتقل   الوقوف  وضع 
الجسم  اسفل  الى  الحوض  في  متراكمة  كانت 
انكماش  يسبب  وهذا  الجاذبية،  لفعل  )القدمين( 
الجانبية من هنا نمرر  اثارها  البروستاتا وتقل 
كمية  بول في المرة الثانيه )صباحا( أكثر من 

المرة االولى .
اللتهاب  يؤدي  ان  يمكن  البروستاتا  تضخم 
البول الحاد او المزمن، وجود دم في البول، تلف 

المثانة، تلف الكلى والحصى في البروستاتا.

البروستاتا من سماع شكوى  يشخص تضخم 
فحص  للبول،  المجهري  الفحص   المريض، 
عن  المباشر  البروستاتا  فحص    ،P.S.A،
طريق الشرج )P.R(، فحص المثانة بالمنظار،  
Trans-( فحص البروستاتا بالموجات الصوتيه

،)rectal Ultrasound
.)Biopsy( خزعة البروستاتا

يتبع

زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره	 
زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة- لندن	 
زميـل كلية اختصـاصيي القلب االمريكيـة	 
مسـتشــار جراحـة القلب الـتداخليـة	 
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يعرف الكثيرون فوائد المكسرات والمشروبات، 
مثل الشاي األخضر إلبطاء الشيخوخة، وللتمتع 
إن  أن  إال  ممكن.  وقت  ألطول  جيدة  بصحة 
المهمة  أيًضا من األطعمة  تعد  األفوكادو  فاكهة 
لتحسين الوظائف اإلدراكية والذاكرة. بحسب ما 
 Eat This ”نشره موقع “إيت ذيس نوت ذات
“نيوترينتس”  دورية  عن  نقاًل   Not That

.Nutrients

زيادة مستويات اللوتين

أجرى باحثون في “جامعة تافتس” األميركية 
مشاركون  خاللها  تناول  عشوائية  تجربة 
متطوعون ثمرة أفوكادو يوميًا لمدة ستة أشهر، 

إما حبة بطاطس أو  تناول آخرون  بينما 
نهاية  في  الحمص.  من  واحدًا  كوبًا 
أولئك  أن  النتائج  كشفت  التجربة، 
زادت  األفوكادو  تناولوا  الذين 
المرتبط  اللوتين،  مستويات  لديهم 
والذاكرة.  اإلدراكية  بالوظيفة 
كورتني  التغذية  خبيرة  وقالت 
بليس إن “هذا البحث مثير للغاية 

بالشيخوخة  كبيًرا  وعدًا  ويظهر 
الصحية. فمع التقدم في العمر وإيالء 

تكون  أن  يمكن  للصحة،  االهتمام  من  المزيد 
من  كبيًرا  البسيطة جزًءا  الغذائية  اإلضافة  هذه 

التغذية لجميع األعمار”.

األفوكادو

غني بالمغنيسيوم

إن  تريستا بست،  التغذية،  اختصاصية  وتقول 
األفوكادو مفيد جدًا الحتوائه على كمية مناسبة 
“المغنيسيوم  أن  موضحة  المغنيسيوم،  من 
من  خلية  كل  في  موجود  ألنه  للحياة،  حيوي 
خاليا الجسم وهو مهم ألداء العديد من وظائف 
أفوكادو  الجسم”. وتضيف أن “ثمرة 
من  يقرب  ما  على  تحتوي  واحدة 
من  ملليغرام   60
 ، م لمغنيسيو ا
يمثل  ما  وهو 
من   %15
اليومية  القيمة 
صى  لمو ا
لهذه  بها 

المغذيات”.
بست  وتشرح 

أن المغنيسيوم “ال يعمل فقط داخل الدماغ، من 
المعرفي،  والدعم  المزاجية  الحالة  تحسين  أجل 
ولكن تشمل فوائده أيًضا توسيع األوعية الدموية، 

مما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ”.

أحماض أوميغا-3

بإعداد  األمر  يتعلق  عندما  إنه  بست  وتقول 
فإن  الدماغ،  قوة  تعزز  التي  باألطعمة  قائمة 
ما  عادة  أوميغا-3  على  تحتوي  التي  األطعمة 
غنية  كونها  إلى  فباإلضافة  المقدمة،  في  تكون 
كذلك  غنية  األفوكادو  فاكهة  فإن  بالمغنيسيوم، 

بأحماض أوميغا- 3 الدهنية.
من   %60 من  يقرب  “ما  أن  بست  وتضيف 
الدماغ مصنوع من الدهون، 30% منها دهون 
الغنية  “األطعمة  أن  موضحة   ،”3 أوميغا- 
في  تساعد  أن  يمكن  أنها  علميًا  ثبت  بأوميغا-3 
الزهايمر  مرض  مثل  المعرفية  األمراض  منع 

وتباطؤ التدهور العقلي.
لصنع  أوميغا-3  دهون  إلى  الدماغ  يحتاج  إذ   
للذاكرة  حيوية  تعتبر  والتي  العصبية،  الخاليا 

وقدرة الفرد على التعلم”.

المصدر: العربية	 

عيون إلكترونية 
لفاقدي البصر تصبح شائعة 
في غضون بضع سنوات.؟

سيدني: )الشرق األوسط أونالين(	 

أفادت  خبرا  البريطانية  "ميترو"  صحيفة  نشرت 
بجامعة  األستراليين  الباحثين  من  فريقا  بأن  فيه 
تحقيق  استطاع  ويلز  ساوث  نيو  وجامعة  سيدني 
اختراق علمي بتقنية عين الكترونية يمكن أن ترجع 
من  اشكال  من  يعانون  الناس  من  لماليين  البصر 

الضعف.
بتجارب  العلماء  نجح  فقد  الصحيفة،  وحسب 
الكترونية في األغنام؛ حيث منح قطيع  زرع عين 
استثنائي"  بشكل  حادا  "بصرا  األغنام  من  صغير 
باستخدام عيون آلية تم زرعها جراحيا خلف شبكية 
العين. وقد وجدت التجربة أن األغنام التي أمضت 
ثالثة أشهر العام الماضي بالعيون اآللية الصناعية 
استعادت الرؤية الجزئية، فيما بقيت التقنية متوافقة 
اآلن  الفريق  قدم  لذلك  ونتيجة  األغنام.  أجساد  مع 

طلبا لبدء اختبار الزرع على المرضى من البشر.
وفي هذا االطار، يقول صموئيل إغنبرجر مهندس 
الزرع  تجارب  على  عمل  الذي  الحيوي  الطب 
األنسجة  من  متوقعة  غير  تفاعالت  هناك  تكن  "لم 
مكانها  في  تظل  أن  ونتوقع  بالجهاز  المحيطة 
أن  "وجدنا  آخر  باحث  قال  فيما  عديدة".  لسنوات 
الجهاز له تأثير ضئيل للغاية على الخاليا العصبية 
الالزمة لخداع الدماغ ... ونتوقع أنه يمكن أن يظل 
في مكانه بأمان لسنوات عديدة؛ إذ كانت الفكرة من 
وراء اختبار التقنية في األغنام هذه هي التأكد من أن 
الغرسات ال تسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها".
كشفت  الجديدة،  التقنية  هذه  عمل  كيفية  وعن 
 Phoenix الصحيفة ان الجهاز المعد للزرع المسمى
لتعلم  أساسي  بشكل  العين  خداع  على  يعمل   99
الالسلكي  اإلرسال  طريق  عن  أخرى  مرة  الرؤية 
النظارات  من  بزوج  متصلة  صغيرة  كاميرا  من 
إلى  مباشرة  إشارات كهربائية  الشمسية على شكل 
شبكية العين لمرتديها، ثم تتم معالجة هذه اإلشارات 

بواسطة العصب البصري وإرسالها إلى الدماغ.
الضوء  البشرية  العين  شبكية  تستشعر  وعادة، 
لمعالجتها.  الدماغ  إلى  كهربائية  نبضات  وترسل 
الشبكية  أمراض  من  يعانون  الذين  المرضى  اما 
ما  الوقت  بمرور  الوظيفة  هذه  فيفقدون  التنكسية 
الجديدة  الغرسة  وتخلق  بالعمى.  يصابون  يجعلهم 
على  مثبتة  كاميرات  خالل  من  صناعية  شبكية 
المريض.  عيون  من  بالقرب  موضوعة  النظارات 
الضوء  بتحويل  ذلك  بعد  الكاميرات  تقوم  بينما 
بها شبكية  تعمل  التي  بالطريقة  إلشارات كهربائية 
العين وتنقل الغرسة تلك اإلشارات للدماغ. ومع بقاء 
الخاليا السليمة في العين يمكن للتقنية المزروعة أن 

تعيد الرؤية الجزئية للمريض.

مثل  اإللكترونية  العيون  أن  الخبراء  ويعتقد 
Phoenix 99 يمكن أن تصبح شائعة في غضون 

بضع سنوات.
جدير بالذكر، عمل العديد من علماء الطب الحيوي 
على  مماثلة  إلكترونية  عيون  أنظمة  تطوير  على 
مضطردا  تقدما  المجال  هذا  شهد  وقد  السنين.  مر 
استعادة  في  نجحت  التي  الجديدة  التطورات  مع 
الباحثين طريق  الرؤية الجزئية. لكن ما يزال أمام 
طويل قبل أن يتمكن المكفوفون من استعادة الرؤية 
بشكل كامل. ومع ذلك، فإن نجاح كل نموذج للعين 
اإللكترونية يساعد في دفع المجال بأكمله إلى األمام.

ثمرة واحدة يومًيا لـ 6 أشهر تكفي.. 
ما الفاكهة األفضل إلبعاد الشيخوخة؟

كشفت أكبر دراسة من نوعها أن 
المخفضة  للعقاقير  الجانبية  اآلثار 
للكوليسترول )الستاتين( مبالغ فيها 
وأقل شيوعا بكثير مما كان يعتقد؛ 
ما  أن  بولندا  الباحثون في  يعتقد  إذ 
مستخدمي  من   %  6 عن  يقل  ال 
"عدم  بالفعل  سيطورون  الستاتين 
حسبما  وذلك  الستاتين"،  تحمل 
ميل"  "ديلي  صحيفة  نشرت 

البريطانية.
أوضح  الصحيفة،  وحسب 
البروفيسور ماسيج باناخ أخصائي 
لودز  بجامعة  القلب  أمراض 
على  )بناء  فريقه  نتائج  أن  الطبية 
تضم  حالية  دراسة   170 مراجعة 
أن  تُظهر  شخص(  ماليين   4
للكوليسترول  المخفضة  العقاقير 
"يمكن استخدامها بأمان لدى معظم 
للغاية  "مهم  مؤكدا  المرضى". 
الكوليسترول  مستويات  لخفض 
القلب  أمراض  من  والوقاية  لديهم 

واألوعية الدموية والوفاة".

تعمل  االطار،  هذا  وفي 
من  الحد  طريق  عن  الستاتينات 
الضار"  "الكوليسترول  إنتاج 
الدهني  البروتين  )كوليسترول 
والذي   )LDL- الكثافة  منخفض 
يمكن أن يصلب الشرايين ويضيقها 
ويزيد من خطر اإلصابة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية. وقد أثبتت 
الدراسات مرارا وتكرارا أن الدواء 
ينقذ األرواح. فيما يعتقد األطباء أن 
األشخاص  من  اآلالف  عشرات 
تجنبهم  بسبب  عام  كل  يموتون 
تناول هذه األقراص المنقذة للحياة. 

وغالبا بسبب اآلثار الجانبية.

 176 بمراجعة  الباحثون  قام  وقد 
تحمل  عدم  معدل  حول  دراسة 
مليون   4.1 فيهم  بما  الستاتين 
عمر  متوسط  وكان  مريض. 
المشاركين 60 عاما ونسبة اإلناث 
40 %، وبعد متابعة المرضى لمدة 
الباحثون  وجد  العام  ونصف  عام 

أظهروا  المرضى  من   % 9.1 أن 
عالمات عدم تحمل الستاتين عندما 
عن  التوقف  إلى  الناس  يضطر 
الجانبية.  آثاره  بسبب  الدواء  تناول 
ولكن استخدام معايير مختلفة لقياس 
المخفضة  العقاقير  تحمل  عدم 
المشكلة  أن  أظهر  للكوليسترول 

كانت أقل شيوعا.
من جانبهم، يقول الباحثون إنه من 
األطباء  يعرف  أن  للغاية"  "المهم 
لخطر  المعرضة  المجموعات 
للكوليسترول  المخفضة  العقاقير 
عالجات  في  التفكير  يمكن  حتى 
عقاقير  أو  أقل  جرعة  مثل  أخرى 

أخرى.
وبحسب البروفيسور باناخ "يجب 
إذا  ما  تقييم  أيضا  األطباء  على 
المتصورة  الجانبية  اآلثار  كانت 
لدى المرضى يمكن أن تكون نتيجة 
المخفضة  العقاقير  أن  لتصوراتهم 
إن  قائال  ضارة".  للكوليسترول 
 drucebo أو   nocebo تأثير 

أكثر  عن  مسؤوال  يكون  أن  يمكن 
من 50% من جميع األعراض بدال 

من الدواء نفسه".

وخلص باناخ الى ان "هذه النتائج 
ال  المرضى  أن  بوضوح  تظهر 
العالج  من  الخوف  إلى  يحتاجون 
جيدا  تحمله  يمكن  ألنه  بالستاتين 
ما  وهو   ،% 93 إلى  تصل  بنسبة 
أدوية  من  أفضل  حتى  أو  يشبه 
أدوية  ذلك  في  بما  األخرى  القلب 
خفض ضغط الدم وتجلط أو انسداد 
األوعية الدموية. عالوة على ذلك، 
أن  معرفة  إلى  المرضى  يحتاج 
العقاقير المخفضة للكوليسترول قد 
التي  الحاالت  وفي  حياتهم،  تطيل 
لدينا  الجانبية،  اآلثار  فيها  تظهر 
اآلثار  هذه  إلدارة  كافية  معرفة 

بشكل فعال".

األوسط 	  )الشرق  لندن: 
أونالين(

أكبر دراسة من نوعها عن اآلثار الجانبية 
للعقاقير المخفضة للكوليسترول )الستاتين(
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د. محمد أمين األعظمي 	 

بعض المعتقدات الشعبية القديمة الخاصة بالحياة والشمس

تعرف الغالبية العظمى من الناس، إن لم يكن 
تعتمد  األرض  على  الحياة  أن  اليوم  جميعهم، 
على الشمس التي تدور حولها األرض. ولكن 
مر  على  كذلك  تكونا  لم  المعلومتين  هاتين 
عند  مقبولتين  ليستا  اليوم  أنهما  كما  العصور، 
معتقدات  بعض  هنا  ونستعرض  الكثيرين.  
الشعوب التي كانت تسود، وقد تكون ما زالت 

راسخة في فكر الكثيرين.

األزتك Aztecs )المكسيك(	 

الشمس  فترة  في  يعيشون  أنهم  األزتك  اعتقد 
دمرت  شموس.  أربع  سبقتها  التي  الخامسة 
الثانية  ودمرت  الضواري  منها  األولى 
األعاصير والثالثة أتت عليها الحرائق والرابعة 
نانهاوتزن  االله  أن  ثم  الفيضانات.  أغرقتها 
الشمس  ليكون  بنفسه  Nanahuatzin ضحى 
الرياح  إله  اشتعاله  على  وساعد  الخامسة 

.Ehecatl إهيكاتل

الصين القديمة	 

الشمس شيهو  إلهة  أن  الصينيين  قدماء  اعتقد 
الشموس،  أبنائها  من  َخلَّفَت عشراً  قد   Shiho
في  الفضاء  عبر  أحدهم  ترسل  كانت  وأنها 
من  ضجروا  األبناء  إن  ثم  السماوية.  عربتها 
ذلك يوماً وقرروا أن يقطعوا السماء معاً بعربة 
مجتمعين،  بحرارتهم  كوكباً  وأحرقوا  أمهم 
فاستفزوا بذلك إله الشمس ديجون Dijun الذي 
ليلقن الشموس درساً، فقتل منهم  استأجر قوساً 
سرق  طفالً  ألن  العاشرة  الشمس  ونجت  تسعاً 

قوس إله الشمس.

مصر الفراعنة	 

لعب إله الشمس را Ra في مصر القديمة دوراً 
استحق معه الرأس الشبيه برأس الصقر  مهماً 
الذي كثيرا ما يشاهد في اللوحات الهيروغليفية. 
الشمس، وطاقماً  إله  إنه، أي  وتقول األساطير 
من اآللهة كانوا يبحرون في قارب عبر السماء 
كل يوم ثم يذهبون إلى العالم السفلي ليالً جالبين 
تحت  الرحلة  وكانت  لألموات.  الضوء  معهم 
 Apep األرض خطرة ألن اإلله األفعى أبيب

األساطير  وتقول  بابتالعه.  را  يمنع  أن  حاول 
أبيب  يمسك  الشمس يحصل عندما  أن كسوف 

بذراع را الذي يتمكن دائما من تخليص نفسه.

االغريق القدامى	 

آمن اإلغريق القدامى أن الشمس تسافر عبر 
أبن  عليها  ويسافر  طائرة  عربة  في  السماء 
العربة  وتجر   Apollo أبولو   Zeus زيوس 

خيول نارية. 
كان أبولو مهماً بالنسبة لإلغريق القدامى ألنه 
يمثل الشمس وينير الكون بالموسيقى والمنطق 
ر درب اإلنسانية بالمنطق والموسيقى  وألنه نوَّ

وزود كل إنسان بنور الشمس ودفئها.
 

 	)Greenland غرينالند( Inuit االنويت

غيرهم،  الكثيرون  يعتقد  كما  االنويت،  يعتقد 
)أنيغان  والقمر   )Malina )مالينا  الشمس  أن 
Annigan( شقيقان أو إلهان توأمان. وما لبث 
مختلفة  بتفاصيل  الشقيقان  اإللهان  اختلف  أن 
لهذا االختالف وراح إله الشمس يطارد شقيقته 
إليها  يصل  ما  ونادراً  الزمان.  مر  على  القمر 
أما  منه.  تفر  أن  تلبث  ما  ولكنها  بها،  ويمسك 

لُحيظات االلتقاء فتتمثل بكسوف الشمس.

 	 New  نيوزيلندا(  Maoriقبائل ماوري
 )Zealand

نيوزيلندا  سكان  وهم  الماوري،  معتقد  يقترح 
 indigenous Polynesian األصليون 
حركة  أن   people of New Zealand
كانت  اليوم.  نعرفها  كما  دائماً  تكن  لم  الشمس 
سريعة جداً بحيث أنها ال تترك مجاالً لإلنسان 
أن يقوم بأي عمل. وبقي الحال كذلك حتى قرر 
بنفسه.  األمر  يتولى  أن   Māui ماوي  البطل 
فقد صنع حبالً كافياً ليصل إلى الشمس ويعقلها 
ثم ضربها بعظم فك أحد أسالفه حتى تباطأت 
حركة الشمس وأصبحت تعطي العالم ما يكفي 

من ضوء النهار.

عراقية 	  اصول  من  كندي  اكاديمي 
)من كتاب البالد( لندن اونتاريو 
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ما عالقة إنسداد األذن بمرض السرطان؟
إحذر آالم الحلق والتغيرات في الصوت

أن  كوبيش  آرجي  التشيكي  الطبيب  أكد 
األورام الخبيثة في منطقة الرقبة خطرة جداً 
وأحياناً يمكن إكتشافها بعالمات غير عادية، 

من بينها إنسداد األذنين.

ولفت في حديٍث لصحيفة Express إلى أن 
»السرطان في منطقة الرقبة خطر جداً ويمكن 
أن يسبب مضاعفات في أي جزء من الجسم، 
ألنه ينتشر عبر الدم والجهاز اللمفاوي. وأن 
 األورام في منطقة الرأس أصبحت تنتشر أكثر. 

رأي  وهناك  قليلة.  عنها  المعلومات  ولكن 
يفيد بأن هذا النوع من السرطان يتطور عادة 

بسبب فيروس الورم الحليمي البشري«.

في  والرأس  الرقبة  أورام  »تتطور  وقال:   
منطقة األنف والحلق، لذلك تظهر أعراضها 
لها  تكون  أحياناً  ولكن  المناطق،  هذه  في 

مظاهر غير عادية. 

فمثالً، إنسداد األذن المستمر ، هو إحساٌس 
الغوص  عند  الشخص  به  يشعر  لما  مشابه 
في حوض السباحة، أو يمكن أن يكون األلم 
اإلصابة  على  عالمة  األذن،  في  المستمر 

بالسرطان في تلك المنطقة وحولها«.

 وتابع الطبيب: »كما يمكن أن يشير تورم 
الرقبة وألم وتقرحات اللثة وبقع في الفم إلى 
السرطان. ووفقاً له، هذه أعراض غير تقليدية 

للسرطان، لذلك عادةً ما يتجاهلها الناس«.

الحلق  في  األلم  استمر  »إذا  وأردف:   
في  تغيرات  أو حصلت  أسبوعين،  من  أكثر 
الصوت، يجب  في  بحة  أو ظهرت  الصوت 

أن تثير إهتمام الشخص وعدم تجاهلها«.

تشخيص  جداً  المهم  من  أنه  على  وشدد   
تزداد  حينها  المبكرة،  مراحله  في  السرطان 

فرص الشفاء كثيراً.

الذي  الحرقفي  العجزي  المفصل 
هو   )SI( مفصل  ببساطة  يسمى 
العمود  بين  يربط  الذي  المفصل 
عكس  على  والحوض.  الفقري 
أو  الركبة  مثل  األخرى  المفاصل 
قليالً.   )SI( مفصل  يتحرك  الكوع، 
غير  اإلصابات  تتسبب  أن  يمكن 
في  المتكرر  اإلجهاد  أو  المتوقعة 
الحرقفي  العجزي  المفصل  التهاب 
وتألمه. قد يشعر المرء بهذا األلم في 
أسفل الظهر. يحتوي سطح المفاصل 
غير  وانخفاضات  ارتفاعات  على 
أسطح  تشابك  إلى  تؤدي  منتظمة 
قوية  ضامة  ألياف  هناك  المفاصل. 
التي  األربطة  تسمى  مرنة  غير 
األمامي  الجزء  استقرار  على  تعمل 
والخلفي من المفصل. باإلضافة إلى 
مجموعات  من  العديد  هناك  ذلك، 
المفصل  التي تعبر  القوية  العضالت 
وتوفر دعًما إضافيًا. ويمكن أن يؤدي 
في  ألم  إلى  طويلة  لفترات  الجلوس 
الحرقفي أو يؤدي  العجزي  المفصل 
ذلك،  ومع  الموجود.  األلم  تفاقم  إلى 
بعض  تسبب  أن  المحتمل  غير  من 
غيرها.  من  أكثر  األلم  األوضاع 
وإللقاء المزيد من الضوء على هذاه 
رافيتشاندرا  الدكتور  يشرح  المشكلة 
العظام  جراحة  استشاري  كيلكار 
ببنغالورو  هيبال  مانيبال  بمستشفى 
النوم  أوضاع  تؤدي  أن  يمكن  كيف 
إلى حدوث خلل وظيفي في المفصل 
العجزي الحرقفي وتخفيفه ما يسمى 
حسبما  وذلك   ،)SI المفاصل  )ألم 
 "onlymyhealth" موقع  نشر 

الطبي المتخصص.

ما الذي يسبب آالم المفاصل SI؟

يمكن أن يكون سبب آالم المفاصل 
والتهاب  المفاصل  التهاب   )SI(
الفقار والحمل والصدمات والوضعية 
غير الطبيعية أثناء الجلوس لساعات 
الدراسات  من  العديد  وتشير  طويلة. 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  األرق  أن  إلى 
مزيد من آالم المفاصل ألن قلة النوم 
تزيد  التهابية  مسارات  إلى  تؤدي  قد 
بلة  الطين  يزيد  األلم. ومما  من حدة 
يمكن  السابقة  الليلة  في  النوم  قلة  أن 
أن تضخم األلم في اليوم التالي. ومن 
بضرورة  كيلكار  الدكتور  يحذر  هنا 
الحذر من التحرك ليال مع عدم وجود 
للسقوط  تجنبا  للرؤية  كاف  ضوء 
السقوط  ألن  الظهر؛  آالم  وتفاقم 
وتفاقم آالم الظهر أو الرقبة يمكن أن 
يكون أسوأ بالنسبة لشخص يعاني من 

.)SI( آالم المفصل

كيفية تخفيف آالم المفاصل SI؟

المفاصل  آالم  من  تعاني  كنت  إذا 
النوم  نصائح  ممارسة  عليك  فيجب 

هذه لتخفيف األلم ومنع المحفزات:
الوسائد  استخدام  يؤدي  أن  يمكن   -
محاذاة  في  والحوض  الوركين  لدعم 
 SI المفاصل  آالم  تقليل  إلى  أفضل 

عند االستلقاء.
- بالنسبة لجميع الذين ينامون على 
أسفل  وسادة  وضع  فإن  بطونهم 

البطن يمكن أن يكون مفيدًا.
- بالنسبة للذين ينامون على الجنب 
بين  بالطول  وسادة  وجود  سيكون 

الركبتين والكاحلين أمًرا رائعًا.
- لتحسين المشكلة، من المهم الحفاظ 

على وضعية مريحة أثناء الجلوس
يمكن  الظهر،  على  النوم  أثناء   -
للمرء أن يضع وسادة أو اثنتين تحت 
ركبتيه مما يتسبب في تسطيح منطقة 
للحصول  المرتبة  على  الظهر  أسفل 

على دعم أفضل.
يؤدي  أن  يمكن  ذلك،  من  بدالً   -
منطقة  أسفل  ملفوفة  منشفة  وضع 
الظهر السفلية أو لفافة النوم القطنية 
لتوفير الحماية ألسفل الظهر ومنطقة 

المفصل SI لتحقيق فوائد مذهلة
- قد يساعد الفراش الصلب في دعم 

الجسم وتخفيف األلم تدريجياً.
للحصول  أيًضا  مهمة  الوسائد   -
تساعد  أن  ويمكن  جيد،  نوم  على 
آالم  نقاط  تهدئة  في  القطنية  الوسائد 

المفاصل الرقيقة أيًضا.

آالم  من  للوقاية  إضافية  نصائح 
)SI( المفاصل

يقوم  أن  للمرء  يمكن  الصباح،  في 
لبدء  اللطيفة  اإلطالة  تمارين  ببعض 
في  لياًل  الجيد  النوم  مع  حتى  اليوم. 
تمارين  ممارسة  فإن  السابقة،  الليلة 
النهوض  وحتى  النوم  قبل  اإلطالة 
األلم  تقليل  في  سيساعد  السرير  من 
جسمه  بإعداد  للشخص  ويسمح 
تدريجيًا للحركات البطيئة. بعد جلسة 
التمدد، يمكن للمرء أن يتابعها بحمام 
ساخن لتهدئة المفاصل المتيبسة، كما 
يمكن أن يمنحك ذلك الطاقة للتجول 

طوال اليوم.

آالم المفاصل

- هناك حاجة ماسة للتشخيص من 
يتجاهل  حيث  المفاصل.  آالم  حيث 
الكثير من الناس هذه األعراض على 
تجاهل  يتم  وبالتالي  عام،  ألم  أنها 

الظروف المحيطة.
المفصل  آالم  تشخيص  يمكن   -
طريق  عن  الحرقفي  العجزي 
الفحص البدني وطرق التصوير مثل 
األشعة السينية أو التصوير المقطعي 
بالرنين  التصوير  أو  المحوسب 

المغناطيسي واختبارات الدم.
عالج  يختلف  أن  يمكن   ، أخيًرا   -
الحرقفي  العجزي  المفصل  التهاب 
حقن  إلى  األلم  مسكنات  من  عادةً 
الحرقفي.  العجزي  المفصل 
األلم  مسكنات  اقتراح  ويمكن 
)مثل  طبية  وصفة  تستلزم  ال  التي 
المضادة  واألدوية  األسيتامينوفين( 
غير  االلتهاب  )مضادات  لاللتهابات 
أو  اإليبوبروفين  مثل  الستيروئيدية 
النابروكسين( لتخفيف اآلالم الخفيفة 

إلى المتوسطة.
الطبيعي  العالج  يكون  أن  يجب   -
بطرق مثل IFT و SWD وتمارين 

الظهر جزًءا من الروتين.
تكون  أن  يمكن  أخير  كمالذ   -
االندماج  مثل  الجراحية  العمليات 

مفيدة جدًا للكثيرين.

األوسط 	  )الشرق  لندن: 
أونالين(

يؤكد العلماء أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي 
الواليات  في  تقتل  حيث  العالم،  حول  للوفيات 
خصوصاً  سنوياً،  إنسان  ألف   659 فقط  المتحدة 

األمراض المرتبطة بمرض القلب التاجي.
 وبحسب مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
 40 كل  شخص  يُصاب  سام،  العم  بالد  في  منها 
ثانية بنوبة قلبية، ويصل عدد النوبات القلبية سنوياً 

ألكثر من 800 ألف نوبة مسجلّة سنوياً.
وعلى الرغم من أن بعض أعراض أمراض القلب 
التنفس  وضيق  الصدر  آالم  مثل  جداً،  معروفة 
إال  يعلمها  ال  األمراض  بعض  أن  إال  وغيرها، 

بأعضاء  المتشعبة  ارتباطاتها  بسبب  األخصائيون 
جسم اإلنسان.

 ويوجد مؤشرات طبية أخرى أكثر إثارة للدهشة 
أساسية، يجب على  تدل على وجود مشكلة طبية 
أثرها فحص القلب بشكٍل مباشر، لضمان السالمة 
الصحية للجسم، بحسب التقرير المنشور في مجلة 

Eat This, Not That األميركية.

على  مؤشر  هو  والجلد  الشفاه  في  اإلزرقاق   -1
نقص عنصر أساسي:

على  عالمة  والشفتين  الجلد  إزرقاق  يكون  قد 
اللون  يعتبر  حيث  القلب،  بأمراض  اإلصابة 
أو  الدم  في  األكسجين  نقص  على  مؤشر  األزرق 
ضعف الدورة الدموية، األمر الذي يتطلب مراجعة 

فورية لطبيب األمراض القلبية.

2- األظافر المتعرجة، الدم ال يصل:
ويعتبر الخبراء أن تعّرج األظافر في أصابع اليد 
أو أصابع القدم عالمة أخرى على مشاكل القلب، 
حيث يدل حدوث هذه الحالة على أن الدم المؤكسج 

ال يصل إلى األصابع.

في  يعلموها  التي  األشياء  أولى  من  واحدة  »إنها 
كلية الطب. نحن نهز يد المريض، ثم نلقي نظرة 

فاحصة على أصابعه خالل هذه العملية«.

3- اللثة غير الصحية واألسنان المتعفنة، قد تُسبب أزمة:
المتساقطة وغير  األسنان  أن  إلى  األبحاث  تشير   
قد تؤدي  التهابات  اللثة، يسببان  الصحية والتهاب 

إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
»يمكن للبكتيريا التي تعيش في فمك عندما تكون 

تنتقل  أن  اللثة  بأمراض  مصاباً 
وتدخل  الدم،  مجرى  إلى 

وتصيب  القلب 
صمامات  مباشرة 
الضعيفة.  القلب 
بشكل  مقلق  هذا 
لمرضانا  خاص 
لديهم  الذين 
قلب  صمامات 

إصطناعية«.

شحمة  تجعّد   -4
القلب  مرض  األذن، 

التاجي:
يؤكد العلماء أن حدوث تعرجات في شحمة األذن، 
هي  فرانك«،  »عالمة  بإسم  طبياً  يُعرف  ما  أو 

مؤشر على اإلصابة بمرض القلب التاجي.
وأظهرت دراسات متعددة وجود إرتباط مع تجعد 
األذن وتضخم أو تصلّب الشرايين، أو األمراض 

المتعلقة بتصلب الشرايين.
5- نتوءات دهنية على الجلد:

 ولفت المقال إلى أن النتوءات الدهنية التي تظهر 
بإسم »الورم األصفر  المعروفة  الجلد،  فجأة على 
على  مؤشراً  تكون  أن  يمكن  البركاني«، 
ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بشكٍل 
خطير وعالمة محتملة على اإلصابة 

بأمراض القلب.
  ويمكن أن تظهر مجموعات من هذه 
الجسم،  من  مكان  أي  في  النتوءات 
والذراعين  الكتفين  ذلك  في  بما 
العينين.  وحول  واألرداف  والساقين 
إستشارة  بضرورة  الخبراء  ويوصي 
هذه  ظهور  حال  في  فوراً  الطبيب 
األعراض لتجنُّب تفاقم أي مشكلة قلبية 

في حال وجودها.

تعرف على  5 إشارات 
ُتنبىء بضرورة إجراء 
فحص سـريع للقلب..

هناك صلة تربط 
آالم المفاصل
 ووضعية النوم
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تيغراي حين تتكلم بالعربية يحضر النجاشي وحماية الصحابة
نشطاء من إقليم تيغراي اإلثيوبي يسعون الى دعم من الجمهور العربي

عبر اسقاطات تاريخية ودينية مرتبطة خصوصا بهجرة المسلمين األوائل الى الحبشة

االجتماعي،  التواصل  مواقع  على   - بيروت 
تيغراي  إقليم  من  مسلمون  نشطاء  يخاطب 
صفهم  إلى  لكسبه  العربي  الجمهور  اإلثيوبي 
مستفيدين  اإلثيوبية،  الحكومة  مع  نزاعهم  في 
رمزيّة  ومن  واإلسالميّة،  العربيّة  ثقافتهم  من 
من  محمد  النبّي  أصحاب  حمت  التي  منطقتهم 

االضطهاد قبل خمسة عشر قرناً.
اهتمام  يثير  اإلثيوبي  النزاع  أن  الواضح  ومن 
وبعد  وجيوسياسية.  تاريخية  ألسباب  العرب، 
إثيوبيا  عن  العربيّة  المنشورات  كانت  أن 
بحسابات  الماضية  السنوات  في  تنحصر  تكاد 
بالقلق  مدفوعة  وسودانيّة،  مصريّة  وصفحات 
في  اإلثيوبي  النهضة  سدّ  مشروع  يشّكله  الذي 
هذين البلدين، ساهمت صفحات وحسابات باللغة 
العربية لناشطين مؤيدين لـ"جبهة تحرير شعب 
رئيس  قوات  ضد  حرباً  تخوض  التي  تيغراي" 
دائرة  توسيع  في  أحمد،  آبي  اإلثيوبي  الوزراء 
العرب  االهتمام، وفي جعل عشرات آالف  هذا 
يتابعون الصراع اإلفريقّي الدائر على بعد آالف 
الكيلومترات عنهم، في أعماق الهضبة الحبشيّة.

وهو  مستعار(،  )اسم  حبشي  مصطفى  ويقول 
العربية،  اللغة  يُحسن  تيغراي  إقليم  من  ناشط 
لوكالة فرانس برس في اتصال عبر اإلنترنت، 
اإلسالميّة  وثقافتنا  العربية  باللغة  "معرفتنا 
تساعداننا على مخاطبة العالم العربي واإلسالمي 

حول قضيّة شعبنا".
موقعي  على  الثالثينّي  الناشط  هذا  ينشر  لذا، 
فيسبوك وتويتر أخباراً وصوراً ومقاطع مصّورة 
اإلنسانيّة  الحالة  عن  أو  المعارك  سير  عن 
محّطات  أحياناً  وتستضيفه  اإلقليم.  في  المتردّية 
تلفزيونية عربيّة أو دوليّة ناطقة بالعربيّة ليتحدث 

عن النزاع.

 ،2020 الثاني/نوفمبر  تشرين  من  الرابع  في 
النطاق  واسعة  عسكريّة  حملة  أحمد  آبي  شّن 
على إقليم تيغراي ردّاً على هجمات على ثكنات 
قواته  وتمّكنت  رسميا،  أعلن  ما  وفق  للجيش، 
من دخول عاصمة اإلقليم، قبل أن تأخذ الحرب 
منعطفات جديدة مع استعادة "جبهة تحرير شعب 

تيغراي" السيطرة على اإلقليم.

حصدت  الضارية،  المعارك  وقع  وعلى 
باللغة  "إثيوبيا"  كلمة  تتضّمن  منشورات 
العربية على فيسبوك نحو سبعين مليون تفاعل، 
تانغل"  "كراود  موقع  بيانات  تُظهر  ما  بحسب 

المتخصص في تحليل شبكات التواصل.
وللمقارنة، بلغ عدد التفاعالت في العام السابق 
)نوفمبر -2019 نوفمبر  أقّل من أربعين مليوناً 
 ،2020 تموز/يوليو  في  معظمها  كان   )2020
أي بالتزامن مع إعالن أديس أبابا إنهاء المرحلة 
األولى من ملء سدّ النهضة وما أثاره من ردود 

فعل.

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله

قناة  بثته  بالعربية  فيديو  شريط  على  وتعليقا 
"Weyani Digital media"، وهي قناة على 
اإلنترنت مؤيدة لـ"جبهة تحرير شعب تيغراي"، 
كتب أحمد المهب على تويتر، "شكراً لكم على 
التي جعلتنا نفهم ماذا  العربية  باللغة  الحلقة  هذه 

يجري في إثيوبيا وفي تيغراي بصفة خاّصة".
عن  عقود  منذ  الشائع  االسم  هو  و"ويّاني" 

مقاتلي التيغراي.
وتتضمن المنشورات إجماال استشهادات شائعة 

في الثقافة العربيّة والمفردات اإلسالمية.
إنه  تقول  بما  مثالً  تيغراويّة  حسابات  وتندّد 
تدّخل لدول عربية وإسالميّة وإفريقية الى جانب 
والمسلمين  العرب  وتدعو  أحمد،  أبي  حكومة 
لنصرة اإلقليم، مستخدمة آية أوردها القرآن على 
لسان أصحاب الملك داوود، النبّي في اإلسالم، 
أثناء حربهم ضدّ عدّو يفوقهم عدداً وفيها "كم من 

فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله".
شعب  تحرير  "جبهة  انسحاب  على  وتعليقاً 
في  لتيغراي  المجاور  أمهرة  إقليم  من  تيغراي" 
القوات  هجوم  وطأة  تحت  الماضية  األسابيع 
بالعربي"  "تيغراي  حساب  أيّد  اإلثيوبية، 
االنسحاب  حول  اإلقليم  لقادة  الرسميّة  الرواية 
"التكتيكي"، قائالً انه "ليس هزيمة وليس نهاية 
الحرب. إن كنت ال تعلم ذلك، ننصحك أن تقرأ 
عن الصحابي خالد بن الوليد"، مشيراً إلى خلفيّة 

حنكة  العربيّة عن  الثقافة  في  مترّسخة  تاريخيّة 
أشهر القادة العسكريّين في تاريخ اإلسالم.

متابع  ألف  أربعين  نحو  الحساب  هذا  وجذب 
على تويتر في اأِلشهر الماضية. ويقدم القيّمون 
مسلمون  "تيغراويون  أنهم  على  أنفسهم  عليه 
مقيمون في الخارج". وهم يتولّون نشر ترجمات 
وردود  ميدانية  وأخبار  اإلقليم  قادة  لتصريحات 
مؤيدين  نشطاء  على  أو  الرسمّي  اإلعالم  على 
باقتباسات  منشوراتهم  ويدعمون  أحمد.  آلبي 
المصري  للكاتب  مثال  بينها  مختلفة،  عربية 
الراحل مصطفى محمود عن "الصراع بين أهل 

الحّق وأهل الباطل".

وال يشّكل المسلمون أكثر من 5 في المئة من 
عموم التيغراويين البالغ عددهم في إثيوبيا نحو 
بالمسيحيّة  معظمهم  يدين  والذين  ماليين  سبعة 

األرثوذكسيّة.
من  "هناك  محمد  عبده  سعاد  الناشطة  وتقول 
يقول إن معظم التيغراويين مسيحيون، فِلَم نحمل 

نحن التيغراويين المسلمين، قضيّتهم للعالم؟"

الحبشة فيها ملك ال يُظلم عنده أحد

التربية  في  المتخّصصة  الناشطة  وتجيب 
أهلي  هم  "التيغراي  اإلسالميّة  الشريعة  وفي 

وعشيرتي، أما الدين فحسابه عند الله".
وتعلّمت سعاد اللغة العربيّة بداية بفضل قراءة 

على  مسّجلة  دينيّة  دروساً  تقدّم  وكانت  القرآن، 
الحرب  خالل  تنتقل  أن  قبل  التواصل،  مواقع 

األخيرة إلى هذا الدور اإلعالمّي.
ويروي تاريخ اإلسالم أن النبّي بعث جماعات 
من  هرباً  الحبشة  بالد  إلى  المسلمين  من 
ال  "ملكاً  فيها  إن  لهم  قائالً  الوثنّي،  االضطهاد 
اإلسالميّة  المراجع  وبحسب  أحد".  عنده  يُظلم 
األولى، تعاطف هذا الملك المسيحي "النجاشي" 
في  وأسكنهم  فحماهم  المسلمين  الالجئين  مع 

مملكته إلى أن اشتدّ عود اإلسالم.

ولما توفّي النجاشي، أمر النبّي أن يُصلى عليه.
في بلدة نجاش الواقعة في إقليم تيغراي، ينتصب 
أيدي  الزمن على  ذلك  في  بُني  أنه  يُعتقد  مسجد 
المسجد،  وتعرض  المهاجرين.  النبّي  أصحاب 
مع اندالع النزاع العام الماضي، للقصف. وقال 
الجيش  من  جنوداً  إن  لوكالة  محليون  سّكان 
اإلريتري المتحالف مع الجيش اإلثيوبي، نهبوه 

أثناء اقتحامهم اإلقليم.

"أوقفوا  وسم  وتحت  "يوتيوب"،  موقع  على 
اإلقليم  من  مسلم  ناشط  قال  تيغراي"،  قصف 
المنطقة  فيديو "حمت هذه  أشهر في مقطع  قبل 

اإلسالم، ولها الفضل في أنني أنا مسلم اآلن".
ثم خاطب مسلمي العالم باللغة اإلنكليزيّة قائالً 
الماضي،  في  المنطقة  لهذه  بحاجة  كنتم  "مثلما 

اآلن هذه المنطقة بحاجة لكم".

المسلمون يشكلون حوالي 5 بالمئة فقط من عموم التيغراويين في إثيوبيا



إيفـا إيلـوز في كتـابهـا )انتهـاء الحب: سوسيولوجيـا العالقــات السلبّية(

)نهاية الحب(: المجرم األول هو الحرية الجنسية في المجتمعات االستهالكية
تبدو إيفـا إيلـوز شديدة التشـاؤم من الحـالـة التي انتهت إليهـا العالقــات العـاطفية في المجتمعـات الغربّيـة

العائليّة،  العالقات  تفكك  الجنسي،  التحرر 
الذين  األفراد  أعداد  تضاعف  الطالق،  انتشار 
التعارف،  مواقع  انتشار  وحيدين،  يعيشون 
األجساد...  تجارة  اإلنترنت،  عبر  العالقات 
في  األخالقي  االضمحالل  مظاهر  من  وغيرها 
كتابها  في  إيلوز  إيفا  -وفق  ليست سوى  الغرب 
الذي صدرت للتّو طبعته الورقيّة »انتهاء الحب: 
أعراض  السلبيّة«-  العالقات  سوسيولوجيا 
وانعكاس مباشر لتغّول ثقافة الرأسماليّة المتأخرة 

وتفشى النزعات االستهالكية.
االجتماع  علم  أستاذة  وهي  مقاربتها،  وتنطلق 
البارزة ومؤلفة عدّة كتب تبحث في تأثير الثقافة 
والعالج  االجتماعي  التواصل  ووسائل  الشعبية 
على  االستهالكية،  الرأسمالية  وأيضاً  النفسي 
أن  يرى  موقف  من  للحّب،  )الجديدة(  األشكال 
كل محاولة لفهم المصاعب ومشاعر االغتراب 
الجنسيّة  الهويات  وغموض  والتشتت  والحيرة 
التي  االرتباطات  مدّة  وقِصر  اإلشباع  وفقدان 
المعاصرة  )الغراميّة(  العالقات  على  تغلب 
السيكولوجية  التحليالت  على  حصراً  باالعتماد 
أبعاد  للقبض على  النفس، لن تكون كافية  وعلم 
ظاهرة عريضة معقّدة أصبحت ال تهدد الصحة 
على  سلباً  تؤثر  وإنّما  فحسب،  لألفراد  العقليّة 
ذاتها  تجديد  على  عموماً  المجتمعات  قدرة 
وتطوير اقتصاداتها وتوفير مستويات كريمة من 
رعاية األجيال األكبر سناً، وأنّه ال بدّ من مدخل 
سوسيولوجي أشمل ينقد شكل العالقات العاطفيّة 
الرأسمالي  للنظام  أعّم  نقد  إطار  في  والجنسيّة 

وديناميكيّاته.
الحّب«  »نهاية  في  تبدو  إيلوز  فإن  وللحقيقة، 
إليها  انتهت  التي  الحالة  من  التشاؤم  شديدة 
أقلّه  الغربيّة،  المجتمعات  العاطفيّة في  العالقات 
اليوتوبيا  »استهالك  مثل  األولى  بكتبها  مقارنةً 
ثمة  أن  اعتبرت  عندما   »1997  - الرومانسيّة 
الزواج  مؤسسة  داخل  الحّب  لعاطفة  مكاناً 
التقليديّة للطبقة الوسطى –دون الطبقات الفقيرة- 
على  الماديّة  بالقدرة  لذلك  الوثيق  واالرتباط 
الترفيهية،  األنشطة  في  والتشارك  الهدايا  تبادل 
أساٍس  حجر  نهاية  المؤسسة  تلك  تصبح  بحيث 
مهّمٍ للدّورة االقتصادية في دول الغرب. أّما في 
االقتصاد  منظومة  أن  ترى  فهي  كتبها  أحدث 
االستهالكي قد تسربت إلى أعماق دواخل الذات 
الخاص  المجال  وشّوهت  المعاصرة  الفرديّة 
الشخصية  »الحرية  آيديولوجية  خالل  من 
»العالقات  تسميه  ما  هي  والنتيجة  المتطرفة«. 
حين  »الاّلحب«،  أو  السلبية«  )االجتماعية( 
تتالشى العالقات وتتفكك وتتبخر وتذوب، لتحل 
المستقّرة.  والّرفقة  النّاضجة  الحب  أشكال  محّل 

»الاّلحب«  هذا  على  للتدليل  أمثلة  وتستعرض 
ولكّن  اإلعالم،  ووسائل  األدبيّة  النصوص  من 
الجزء األكبر لبياناتها يأتي من مقابالت أجرتها 
غربيّة  دول  في  يقيمون  شخص  مائة  نحو  مع 
وإناثاً، أغلبهم  مختلفة، صغاراً ومسنين، ذكوراً 
يمكن تصنيفه كطبقة وسطى. وإذا كان الحب في 
عصر الحداثة قد تميز ذات يوم بحرية الدخول 
المرء  إلرادة  وفقاً  وعاطفية  جنسية  روابط  في 
كما  إيلوز–  وفق  –دائماً  الحب  فإن  واختياره، 
مميزاً  أصبح  الحداثة،  بعد  ما  في عصر  انتهى 
بتعميم حرية االنسحاب من العالقات. وفي حين 
كيفيّة  على  كالسيكياً  ركّز  قد  االجتماع  علم  أن 
)نهاية  كتاب  فإن  االجتماعية،  الّروابط  تشكيل 
الحب( يذهب إلى الجانب اآلخر ليستقصي كيف 

ولماذا تنهار الروابط االجتماعية وتتالشى.
القرن  خالل  »ُوجهت  إيلوز  تقول  )الّرغبة(، 
عبر  العشرين  القرن  ومعظم  عشر  التاسع 
بها  أذن  التي  والرموز  والنصوص  المعايير 
)البرجوازيّة(«.  النخبة  مجتمع  ومصالح  الدّين 
أبوية  أّن تلك كانت نسقاً من سلطة  الجلّي  ومن 
للشباب  وفّرت  ذلك  مع  ولكنها  بطريركيّة، 
مساراً في اتجاه ممارسات المغازلة والغراميّات 
إلى  غالباً  تؤدي  التي  الخيارات  نطاق  ضمن 
الّزواج وتكوين األسرة، ناهيك بنوع من تعزيز 
الواحد  المجتمع  أفراد  بين  الوطني  التضامن 
اليوم،  ولكن  العائالت.  بين  المصاهرات  عبر 
على  هيمنتها  مع  االستهالكية،  الرأسمالية  فإن 
ذواتهم  في  التفكير  إلى  الناس  دفعت  العقول، 
والجنس اآلخر كسلع في سوق تصبح حتماً أقل 
ربحية مع مرور الوقت، ويجب استبدال أخرى 
الرغبة  أصبحت  ذلك،  من  واألسوأ  بها.  جديدة 
»نظام  تسميه  ما  خالل  من  تُعرف  الجنسية 
العمل البصري«: حيث تحالفت شركاء األزياء 
ومستحضرات التجميل ووسائل اإلعالم ومنتجو 
المواد اإلباحية لتحويل )الّرغبة( إلى أداء مرئي 
المثيرة  األجساد  عرض  أصبح  وقد  مسّطح، 
-وال سيما النساء- من أجل الربح أمراً شائعاً في 

مجال اإلعالن وأماكن العمل، وغدت الصناعة 
من  أساسياً  مكوناً  الجنسية  بالرغبة  المرتبطة 

هيكليّة االقتصاد.
ومع أّن هذه الحالة التي انتهينا إليها نتجت أساساً 
االستهالكيّة،  بنزعتها  المتأخّرة  الرأسماليّة  عن 
فإن المجرم الذي كلّفته الرأسمالية بمهّمة القضاء 
قبولها  مع  الجنسية،  الحرية  هي  »الحب«  على 
قيود،  دون  المتبادلة  بالمتعة«  »الحق  لمبدأ 
مؤسسة  عن  لألفراد  الجنسيّة  الحياة  لتفصل 
مشاعر  تبادل  من  المتأتيّة  والحميمية  الزواج 
الجنسية  الحرية  إيلوز  وتتهم  األيّام.  عبر  الحّب 
الجنسين  بين  للتودد  االجتماعية  الطقوس  بقتل 
واآلداب  المدى،  طويلة  األهلية  -الحسابات 
السليمة، وتوقعات الشفافية العاطفية- واستبدلتها 
محض  بفهم  المرتبطة  »الموافقة«  مفهوم  بها 
الشائعة  المساكنة  عالقات  وحتى  للرغبة.  ذاتّيٍ 
البعض  يقول  قد  والتي  الغربيّة  المجتمعات  في 
حيث  التعاقديّة  العالقة  أشكال  من  شكل  بأنها 
مستقرة  جنسيّة  عالقة  في  طوعاً  العشاق  يدخل 
بهدف تبادل المتعة مع الحفاظ على االستقاللية 
التزامات  وجود  عدم  على  اإلصرار  من خالل 
طويلة المدى أو مترتبات على االنفصال، يقول 
هذا  إن  إيلوز-  تؤكد  -وكما  الموضوعي  الواقع 
توافق  بتحقيق  يفشل  ما  غالباً  التعاقدي  الشكل 
متبادل في اآلراء ألن الطرفين قد تكونت لديهما 
ما  العالقة، وغالباً  أهداف وتوقعات مختلفة من 
األيّام الفتقادها  بمرور  المتعة  نقص  تنتهي عند 
روح الحميميّة والتشارك، وهو ما يكون مؤلماً 
على الصعيد العاطفي أقلّه بالنسبة للنساء اللواتي 
يَِمْلن عادةً إلى تأسيس عالقات قائمة على التقدير 
– الذّكور  شركاؤهن  يرغب  بينما  الشخصّي، 
على العموم– في التمتع بعالقات جنسيّة متعددة 
تمّر  النساء  أجساد  طبيعة  بأن  ناهيك  ومتغيّرة، 
والحمل  اإلخصاب  بعمر  تتعلق  بتحوالت 
تغيّراً  أقّل  الّرجال  أجساد  تبدو  فيما  والوالدة، 

بالمقارنة.
تقارن إيلوز األشكال الكالسيكية من التعارف، 

وقوعهم  بعد  الجنس  بممارسة  الناس  يبدأ  حيث 
على  أنفسهم  لتقديم  جهداً  ويبذلون  الحّب،  في 
أفضل صورة للطرف اآلخر في إطار سعي ال 
يكّل لتحقيق نوع من تطابق الخلفيّات االجتماعيّة 
الحقاً،  الطالق  فرص  لتقليل  للطرفين  والطبقيّة 
استبدال  فيها  تم  التي  الجديدة  الصيغ  مقابل 
فرديّة  اتصاالت  للعالقة  االجتماعي  باإلطار 
كثيراً ما تبدأ عبر وسائل التواصل االجتماعّي، 
أساس  على  لآلخر  فورية  ثنائية  وبتقييمات 
الجاذبيّة الجنسيّة بشكل أساس. وفي هذا المزاج 
المواد  لتسوق  أقرب  التعارف  يبدو  الجديد 
من  جواً  ويخلق  الدّوران،  سريعة  االستهالكيّة 
عدم االلتزام وغياب االستقرار والخيانة، يؤدي 
وتشييئهن،  للنساء،  الجنسي  االستغالل  إلى 
وإذالل األقل حظاً جمالياّ وَطبَقيّاً منهن في سوق 

العرض والطلب هذه.
إيلوز إلى أن »الحب« كي يزهر فإنه  تَخلص 
الجاذبيّة  من  أكثر  وتوافقات  معايير  إلى  بحاجة 
الجنسيّة المحضة. ولكنّها بعد ذلك، تنفي أن كتابها 
أو  التقليديّة  األسرية  القيم  إلى  لـ»العودة  يدعو 
ثقافة المجتمعات البطريركية، أو الحد من حريّة 
يُوقِع  قد  الذي  األمر  العابر«،  الجنس  ممارسة 
الممارسات  تنتقد  فهي  كبيرة،  في حيرة  القارئ 
األشكال  تعادي  لكنها  العالقات،  بتكوين  الحاليّة 
التقليديّة منها دون تقديم أي تصورات عن بدائل 
الكارثة  من  محتملّة  كمخارج  فيها  النظر  يتعيّن 
المتأخرة. لكّن ذلك  الرأسماليّة  إليها  التي أخذتنا 
ال يقلل بأي شكل من قيمة الكتاب والجدّل النّقدي 
المجتمعات  مستقبل  صلب  في  يطرحه  الذي 
الغربيّة واإلنسانيّة عموماً، وبشأن التفلسف حول 
معنى الحريّات الشخصيّة، ال سيما أن مجتمعات 
شرقيّة كثيرة –ومنها عالمنا العربي– في موقع 
وجدانها  واخترقت  المهيمنة،  للثقافات  التلقي 
ممارسات استهالكيّة مستوردة، ومنها دون شك 

بعض الظواهر التي رصدتها إيلوز.

)الشرق االوسط(	 

لندن: ندى حطيط	 
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الدنـيا هل تخطط للسفر؟ احذر 10 خدع احتيال يقع السياح ضحيًة لهاحول 
كاتب: توبي أوليفا	 

للصحافي  مقااًل  فيرس«  »ليست  موقع  نشر 
توبي أوليفا حول الخدع االحتيالية التي يتعرض 
حول  نصائح  ُمقدًما  الخارج،  في  السياح  لها 

طريقة تجنبها وعدم الوقوع فيها.
قد  السائح   أن  إلى  الكاتب  يشير  البداية  وفي 
يسافر  وعندما  واعٍ،  وغير  فضوليًّا  يكون 
شخٌص ما إلى مكاٍن ما من أجل المتعة، فدائًما 
ويهبط من  المكان،  بهذا  المعرفة  بقلة  يتَّسم  ما 
عليه،  جديدة  ثقافة  الجتياح  مستعدًا  الطائرة، 
معتقدًا أنه يتمتع بمعرفة جيدة عن الوجهة التي 
إن  لراحته؛  متوفر  شيء  كل  وأن  إليها  سافر 
السائح يفترض حسن النية، معتقدًا أن هذا هو 
ما يحتاج إليه فقط لجعل رحلته مميزة، وفجأةً 
يجد نفسه في فندق رديء، ويدفع بقشيًشا نظير 
للسرقة  ضحية  ويقع  مجاني،  أنه  اعتقد  شيء 
من  النقود  وتؤخذ  يائٍس،  موقٍف  في  يُترك  أو 
بين يديه دون نتائج. فتأكد من تجنُّب هذه الحيل 

العشر الشائعة التي يقع فيها السائحون.

10-  جوالت رهيبة

الضوء،  دائرة  عن  بعيدًا  القائمة  هذه  نبدأ 
بمخطط شائع يسهل الوقوع فيه؛ فمن المألوف 
أن تشترك في جولة سياحية، ومن ثم تضطر 
عشوائي،  مكاٍن  في  الحافلة  من  النزول  إلى 
تأِت على  لم  السياحية  الحافلة  أن  بسبب  وذلك 
اإلطالق، أو ألن الجولة فظيعة بوجه عام؛ لذا 
مرشدين  مع  سياحية  جوالت  حجز  من  تأكد 
ذات  شركات  خالل  من  شخصيين  سياحيين 

سمعة طيبة.

9- تغيير العملة بأقل من قيمتها

ذاته  حد  في  النقود  تغيير  أن  الكاتب  يوضح 
ليس شيئًا يدعو إلى الريبة؛ إنه تحويل عمالت 
بسيط؛ ولكن إذا كنَت مسافًرا إلى بلٍد أجنبي، أو 
يحاول صاحب  فقد  بالعملة،  دراية  على  لسَت 
متجر عديم الضمير أن يحتال عليك من خالل 

إعطائك سعر تحويل غير صحيح عن عمد.

8- عداد السيارة المعطل

إن سيارات األجرة غالية الثمن؛ لذا تخيل أنك 
ستدفع تكلفة مضاعفة، وهناك كثير من عمليات 
أقذرها  ولكن  األجرة،  سيارات  في  االحتيال 
الطريقة  وهذه هي  المعطل،  العداد  هي خدعة 
المتبعة: تخرج من المطار وتبحث عن سيارة 
السيارة  صندوق  في  حقائبك  وتضع  أجرة، 
وتستعد للركوب إلى الفندق، وبمجرد وصولك، 
تسأل عن المبلغ المستحق، ويكشف لك السائق 

أن عداده معطل.

7- التذكارات والحلي »المجانية«

لك  وقدَّم  نيويورك  مدينة  في  تمشي  كنَت  إذا 
أن  يجب  ماذا  تعرف  فهل  شيئًا،  ما  شخص 
تفعل؟ استمر في السير، سيتدخل صديق صالح 

ما  أخذ  بعدم  ويخبرك  الهدايا  مانح  وبين  بينك 
بلدان  في  األمريكيين  يخص  فيما  لكن  مه،  يقدِّ

أخرى – فرنسا، 
إن العنصر األكثر شيوًعا الذي يُمنَح »مجانًا« 
هو سوار الصداقة؛ لذا سيقترب منك شخص ما 
ويربط السوار حول معصمك، وعندما ال تدفع 
لهم ثمنه، يضايقونك حتى تدفع، لذلك إذا حاول 
شخص ما أن يمنحك شيئًا ما، فتجاهله أو قل: 

ال، وتمسَّك بالرفض.

6- احتيال مراكز الواي فاي

إن جاذبية شبكات الواي فاي العامة المجانية 
مغرية للغاية بحيث ال يمكن أن يضيعها بعض 
الناس، ولكن ال يجب عليك االتصال بأي شيء 
فاي  الواي  شبكات  إن  اإلطالق؛  على  عام 
اآلمنة؛ فهي وسيلة يستخدمها األشخاص  غير 
وسرقة  بك  الخاص  الكمبيوتر  جهاز  الختراق 
الفخ،  هذا  في  الوقوع  ولتجنب  معلوماتك، 
حافظ على إيقاف تشغيل الواي فاي والبلوتوث 
المراكز  من  فقط   واتصل  الكبرى  المدن  في 
المعتمدة، ، ، أكثر أمانًا من المركز العشوائي 
الطعام في مركز  لتناول  الذي يظهر في قاعة 

تجاري.

5-  صور مع الشخصيات

هذا االحتيال ينطبق باألخص على قطاع الس 
فيجاس وتايمز سكوير، حيث ينتشر األشخاص 
والشخصية  األنيقة،  األزياء  يرتدون  الذين 
وتشجعك  معك  وتتفاعل  منك  ستقترب  الودية 
يقولون  ال  بالطبع،  معها؛  صورة  التقاط  على 
إذن  السحر،  إبطال  شأنه  من  فهذا  شيء؛  أي 

ماريو  بجوار  بحماس  تقف  أنت  تفعل؟  ماذا 
وتلتقط  ألفيس(  ستصادف  )ربما  بيكاتشو  أو 
لك  ليكتب  واحدة  صورة  إنها  رائع!  صورة، 

عليها تذكاًرا، وهو ما يجب عليك دفع ثمنه.

4- رجال الشرطة المزيفين

االحتيال  عمليات  أكثر  أحد  االحتيال  هذا  أن 
يواجهها  أن  يمكن  التي  لألعصاب  المثيرة 
المزيفين وعناصر  السائح؛ إن رجال الشرطة 
مقنعون  وهم  مزحة،  ليسوا  الحدود  حرس 
الرحلة  عليك  يفسدوا  أن  ويمكن  ومزعجون، 

السياحية.
المال  عن  يبحثون  المدَّعين  هؤالء  معظم  إن 
نقاط  بإنشاء  وسيقومون  الثمينة،  واألشياء 
يُحِدثون »مشكالت«  أو  مزيفة  حدودية  توقف 
سفرك،  جواز  برؤية  ويطالبون  مصطنعة، 
المشكلة، وسيأخذ  لحل  ودفع غرامة  وهويتك، 
األشياء  الوهميين  الحدود  بعض ضباط حرس 
يمكنك  ال  أنه  مدعين  سيارتك،  من  الثمينة 
طريقك،  في  القادم  البلد  إلى  اصطحابها 
إليك بال نقود،  وسيفتشون محفظتك ويعيدونها 
في  باألخص  المحتالون  الشرطة  ينتشر رجال 

دولة بوليفيا، 

3- سارق هوية مكتب االستقبال

تلقيت  إذا  الهوية:  لسرقة  أخرى  عملية خداع 
مكالمة هاتفية من »مكتب االستقبال« في فندقك 
االئتمانية  بطاقتك  معلومات  تأكيد  منك  يطلب 
نظًرا لوجود مشكلة في معالجة مدفوعاتك، فال 
إذا  المحتال  مجاراة  ويمكنك  تنخدع،  أن  يجب 
أردت، ولكن من األفضل إيقافه وقطع الطريق 

مكتب  يحتاج  ما  نادًرا  أنه  هي  عليه.والحقيقة 
االستقبال لالتصال بك بعد تسجيل الوصول.

2- النشالون في باريس

النشالين ينتشرون في كل مكاٍن، لكن باريس 
2015، ضبط  بالتأكيد، وفي عام  معروفة بهم 
كانت  عائلية  نشالين  عصابة  باريس  مسؤولو 
تعمل بالقرب من برج إيفل؛ لقد كانوا يسرقون 
إنها  اليوم؛  في  يورو  آالف   4 إلى  يصل  ما 
وقعت  الحظ،  ولحسن  للسياح،  كبيرة  مشكلة 
النشَّال  تحديد  جرى  حتى  كثيرة  نشل  حوادث 

أثناء ارتكاب الجريمة.
اإللهاء  هي  جعبتهم  في  األولى  والحيلة 
الكالسيكي بالخاتم، حيث يأتي إليك شخص ما 
ويسأل: هل »هذا خاتمك«، وأثناء نظرك فيه، 

يُفِرغون جيوبك،
 

يتطوعون  منْ  مساعدة  تقبل  1-ال 
لتقديم خدماتهم

لذا،  للغاية؛  كثيرة  هناك عمليات سرقة هوية 
إذا عرض أحد مساعدتك في التعامل مع اللغة 
فهذه  اآللي،  الصراف  ماكينة  أمام  األجنبية 
بالقرب  يقفون  تدعهم  ال  لك،  تحذير  إشارة 
منك ألنهم يريدون رؤية رقمك السري، وربما 

يسرقون بطاقتك.
رحمة  تحت  فأنت  سائًحا،  تكون  عندما 
وبعضهم  هناك،  يعيشون  الذين  األشخاص 
الصرف  ماكينات  تجنب  لذا  محترف؛  محتال 
اآللي، ألنها تقترح مبالغ باهظة وتفرض عليك 

رسوًما باهظة كذلك. 

)ساسة بوست(	 
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الشعـراء الثوريـون... اآليديولوجيــا ونـدم المشيب
آراء سيـاسية عـاطفية يطلقونهـا خصوصـًا في بدايـاتهم

العمر والزمن هما الغربال األكثر أثرًا في أرواح الشعراء... الزمن هو المهّدئ الوحيد لقلقهم وهو الفيصل في كثير من األشياء

محمد مهدي الجواهريمظفر النوابجميل صدقي الزهاويمعروف الرصافي

عارف الساعدي	 

قبل عامين كنُت ضيفاً في مهرجان شعري بدولة 
انسللُت  االفتتاح  جلسة  اختُتمْت  أن  وبعد  خليجية، 
بعيداً عن صخب  البلد  مع شاعر صديق من ذلك 
سيارته  في  معه  وذهبت  واألصدقاء،  المهرجان 
التعليمي حيث يرقد الشاعر مظفر  إلى المستشفى 

النواب.

عن  معي  يتحدث  الصديق  كان  الطريق  في 
في  مظفر  مع  يقيم  الذي  المرافق  إقناع  ضرورة 
لرؤية  بالدخول  أعوام،   6 ومنذ  نفسها،  الغرفة 
النواب؛ ألنه ممنوع الدخول إلى الغرفة ومعاينته؛ 
لوضعه الصحي المتعب جداً، وهذا المنع آٍت من 
أعلى السلطات حفاظاً على وضع النواب وصحته.
إلى  »النجار«  لي  أشار  المستشفى  دخلت  حين 
رقم الغرفة وانسحب وقال لي: »انت وشطارتك«، 
إلي  خرج  قليالً،  موارباً  كان  وقد  الباب  فطرقت 
فته بنفسي وطلبُت منه أْن أسلّم على النواب  شاب عرَّ
أنا  له: »عزيزي  قلُت  لكنني  بلطف،  فاعتذر مني 
ألتاجر  النواب  مع  آخذ صورة  ولن  سياسياً  لسُت 
وهي  شعري،  لمهرجان  ودعيت  شاعر  أنا  بها، 
زلنا  وما  النواب«،  مظفر  جبين  أقبَّل  أْن  فرصة 
نتبادل الحديث على الباب، وإذا بصوٍت يأتي من 
داخل الغرفة: »تفضل... تفضل«، لحظتها دخلُت 
سرير  قرب  جالساً  آخر  شاباً  فوجدُت  مباشرةً، 
يعرف  ال  غيبوبة،  شبه  حالة  في  وهو  النواب، 
وقال  الشاب  ذلك  بي  ب  رحَّ يسمعهم،  وال  الناس 
إنه ابن أخت مظفر النواب، وجاء قبل ساعات من 
عشر  النواب  قرب  جلسُت  خاله،  لرؤية  أستراليا 

دقائق وقبّلتُه في جبينه وخرجُت مباشرةً.
المشفى يقع في أطراف المدينة، وهو ليس مشفى 
متكاملة، وحين  مدينة  إنما هو عبارة عن  تقليدياً، 
دخلُت عتبة المستشفى كأنَّي أدخل فندقاً من »خمسة 
والمطيبات  واإليتيكيت  النظافة  حيث  نجوم« 
»كورونا«  قبل  وهذا  مكان،  كل  في  والمطهرات 
ومن  المهمة،  الطبية  الكوادر  عن  فضالً  بأيام، 

جنسيات مختلفة.
وهي  النواب؛  مظفر  غرفة  من  خرجُت  حين 

ونزلُت  المستشفى،  زاوية  أقصى  في  كبير  جناح 
ألول  النواب  برؤية  جذل  بين  وأنا  السلم  درجات 
مرة، وحزين ألني لم أستطع أن أكلمه، ويسمعني، 
شعر  حول  يراودني  آخر  هاجس  كان  ويراني... 
ضد  ومشتعالً  ملتهباً  كان  الذي  النواب  مظفر 
بعضهم  من  سخر  حيث  العرب،  الحكام  بعض 
وشتم  وأدان  آخرين،  على  وتهكم  قصائده،  في 
الثورية، ومندداً  الروح  عن  مدافعاً  منهم،  كثيرين 
النواب - ولكن في  المتخاذلين - كما يصفهم  بكل 
النهاية لم تُفتح األبواب في وجهه، بقيت الشعوب 
تردد قصائده، وبقيت فلسطين تدور في نصوصه، 
ولكن حين تُمنح »جائزة القدس« فإنها تُمنح لغيره 
يُنسى  المقاومة  يُكرم شعراء  وحين  الشعراء،  من 
مظفر النواب، فيما احتضنته هذه الدولة الخليجية 
بكل حب ورعاية. فأين المشكلة؟ هل المشكلة في 
إن  أم  يكن صائباً؟  لم  أنه  في  النواب  مظفر  شعر 
عقله  على  أكثر  مهيمنين  كانا  والعاطفة  الحماس 
ومنطق األشياء؟ أم إن هؤالء الحكام الذين شتمهم 

لم يكونوا كما وصفهم في قصيدته؟
درويش:  محمود  مقولة  صحة  مدى  أعرف  ال 
لم تسقط،  لكنها  الحكومات خمسين عاماً،  »شتمنا 
والذي سقط هو الشعر«، إن صّحت هذه المقولة؛ 
المثقف  بفكرة  ترتبط  كثيرة  أسئلة  إلى  يحيلنا  فهذا 

والسلطة في قربه وابتعاده؛ في ليله ونهاره.

هذا  في  كثر  النواب شعراء  نموذج مظفر  ومثل 
الدكتاتوريات  على  والغاضب  المعارض  الخط 
واالستعمار، ولكن حين تسأل عن هؤالء الشعراء 
أو واشنطن مثل عشرات  لندن  يعيشون في  فإنهم 

المثقفين الثوريين.
يحلم  ثم  ومن  االستعمار  يشتم  بشاعر  كيف 
المستعمر؟!  البلد  ذلك  جنسية  على  بالحصول 
بالوسط  فقط  مرتبطة  ليست  المسألة  وبصراحة 
في  انتشر  قد  أيام  قبل  فيديو  رأيت  فقد  الثقافي، 
وسائل التواصل االجتماعي يظهر شخص المقرب 
من صدام حسين؛ كنا نشاهده يومياً في التلفزيون 
حمايته  أكابر  أحد  بوصفه  يقف خلف صدام  وهو 
حتى  ثابتة  بقيت  الصورة  وهذه  األول.  ومرافقه 
آخر لحظة من حكم صدام حسين، ولكننا شاهدناه 

علمُت  حيث  الفم،  ملء  يضحك  وهو  أميركا  في 
أميركا، فضالً عن آالف من  في  أنه طلب لجوءاً 
العدو  ويعدّونها  أميركا  يكرهون  الذين  البعثيين 
األول، لكنهم طلبوا اللجوء السياسي لديها وعاشوا 

بأمان واسترخاء.
سبقوا  الذين  الشيوعيين  ينطبق على  األمر  وهذا 
العراق وجحيمه  البعثيين، حيث هربوا من نيران 
الرأسمالية  أوروبا  إلى  فانطلقوا  السبعينات،  أيام 
دون أن يفكروا في االتحاد السوفياتي االشتراكي، 
ندر،  ما  إال  االشتراكية؛  الشرقية  أوروبا  دول  أو 
الشيطان  أميركا  يعدّون  الذين  اإلسالميون  وكذلك 
األكبر، ولكنهم حين يريدون العيش بكرامة فإنهم 
يقفوا  أن  االستعداد  ولديهم  إليها،  اللجوء  يطلبون 
طلباً  الغربية  السفارات  أبواب  على  وأشهراً  أياماً 
للجوء، دون أن يفكروا ولو للحظة في العيش في 
إحدى الدول اإلسالمية التي يسبّحون بحمدها؛ بل 
طقوسهم  ممارسة  في  بالحرية  يشعرون  ال  إنهم 
إال في تلك الدول الكافرة -حسبما يدعون - وإنهم 
ينعمون بتعليم ممتاز وتأمين صحي لهم وألوالدهم.

أعود إلى مظفر النواب الشاعر المهم واإلشكالي 
لشاعرين؛  انقسم  الذي  الشاعر  نفسه،  الوقت  في 
فصيح وشعبي، فهو في الفصيح غيره في الشعبي، 
وكأنما قالب الفصيح لديه ُوضع للشتائم الموزونة 
والفصيحة، فيما كان قالب الشعبي للحب والغزل، 

وبهذا فهو شاعران وليس واحداً.

إياهم؛  الساسة وشتمه  فيما يخص موقفه من  أما 
الجواهري  منهم  كثيرين،  على  ينطبق  األمر  فإن 
الذي ندم فيما بعد على تعريضه بالملك فيصل أو 
الرصافي  قبله  ومن  العراق،  في  المالكة  العائلة 
الذي عاتبه الملك فيصل على بيته الذي يقول فيه:

وليس له من يـومه غير أنه
ً يعدد أيامـاً ويقبض راتبا

فيُروى أن الملك فيصل األول التقى بعد مدة مع 
السعيد،  نوري  من  بوساطة  البالط  في  الرصافي 
فقال له؛ كما يذكر الجواهري في مذكراته بالجزء 

أياماً  يعدد  الذي  أأنا  الرصافي  أستاذ  »يا  األول: 
والتحديات،  بالمشكالت  مثقل  وأنا  راتباً،  ويقبض 
أن  األمر  في  والغريب  بأسرها؟«،  أمة  وبهموم 
أنه  نفسها  المذكرات  هذه  في  يروي  الجواهري 
ما  بالمراسالت  الخاص  األدبي  الملف  على  عثر 
والثقافية،  األدبية  الشخصيات  وبعض  الملك  بين 
والمفاجأة أن الجواهري عثر على رسالة للزهاوي 
شاعره  يكون  أن  الملك  من  فيها  يطلب  يده  بخط 
الخاص، لكن الجواهري يقول إن المفاجأة الكبرى 
هي الرسالة األخرى التي بخط يد الرصافي كأنه 

يتسابق مع الزهاوي في الغرض نفسه.
وهي  مهمة،  قضية  إلى  األمر  هذا  يحيلنا  لذلك 
يطلقها  التي  السياسية  اآلراء  وعاطفية  ثورية 
قصائدهم،  في  والمتضمنة  العادة  في  الشعراء 
الفتّوة والقوة  الشعرية، حيث  بداياتهم  في  وتحديداً 
وعدم التأني وتلبُّس الروح اآليديولوجية في عمر 
مبكر، مما يسهم في بناء حاجز يشبه اللجام للشاعر 
يمنعه من رؤية األشياء كما هي، على الرغم من 
ألنها  شاعر؛  كل  حياة  في  المرحلة  هذه  أهمية 
السنوات  مرور  بعد  ولكن  ومطراً،  دفقاً  األكثر 
المواقف  من  كثير  على  نادمين  الشعراء  سيقف 
سواء  الكبرى  السياسية  القضايا  إزاء  تبنوها  التي 
أكانوا معها أم ضدها، واألمر ليس مقتصراً على 
األمر  هذا  من  يسلموا  لم  فالنقاد  فحسب،  الشعراء 
في  كنا  فمرة  والمعرفي،  الفكري  المستويين  على 
بالسجال  وذّكرناه  المطلبي  مالك  الدكتور  ضيافة 
جواد  علي  الدكتور  الراحل  وبين  بينه  دار  الذي 
»الجمهورية«،  جريدة  صفحات  على  الطاهر 
والنقد  المطلبي،  يمثله  الذي  البنيوي  النقد  بين  ما 
االنطباعي الذي يمثله الطاهر، فقال لنا المطلبي: 

»لو رجع بي الزمن لما كتبت حرفاً واحداً أساجل 
قضية  بسبب  مزاجه  أعّكر  أو  الطاهر  أستاذنا  به 
بعد  بندمه  اعترف  المطلبي  ولكن  بسيطة«،  نقدية 
مرور نحو أربعين عاماً على سجاالتهما، ذلك أن 
العمر والزمن هما الغربال األكثر أثراً في أرواح 
وهو  لقلقهم  الوحيد  المهدّئ  هو  الزمن  الشعراء... 

الفيصل في كثير من األشياء.

)الشرق االوسط( لندن 	 



رواية "الحفرة: عودة يامتش"

صدر حديثا

الفنانة السودانية شادن :

هذا زمـان الثـورة وليس الغنــاء للحب والعيــون
حصدت الفنانة السودانية شادن محمد حسين إعجاب السودانيين بعد مناهضتها لالنقالب العسكري في البالد عبر عدة أغنيات ثورية كانت آخرها »خيال الحكامة«.
شادن تحدثت في عجـالة، عن دور الفنانين والمبدعين في المشاركة بإحداث التغيير في البالد، ومناهضة الظلم والطغيان، وكشفت مالمح مشروعهـا الفني والرسالي.

التغيير- حوار: عبد الله برير	 

الثورية  أغنيتك  أن تحدث  تتوقعين  كنِت  	 هل 
»خيال الحكامة« هذا الحضور في نفوس الثوار 

السودانيين؟
)خيال الحكامة( هي رابع أغنية ثورية، وسبق 
أن قدّمت عمالً على قناة الجزيرة القطرية تحدث 
عن مناهضة الفنانين لالنقالب العسكري، »خيال 
الدم  بائعة  االنقالبية  للحكومة  الحكامة« موجهة 
وهي محتوى ثوري يفضح البؤس الحاصل في 

السودان.

»خيال الحكامة« محتوى ثوري يفضح البؤس 
في السودان

ربما  الصرفة  المحلية  باللهجة  الغناء  لكن   	
يخصم من رصيد الوصول إلى المتلقي؟

المحلية  بلغته  فنه  م  يقدِّ العالم  في  فنان  كل 
وساليفو  ماكيبي  مريم  فعلت  كما  األم  ولسانه 
كيتا وغيرهم ألن اإلنسان ابن بيئته، مشروعي 
تقويمي وتعريفي باللهجات المحلية وهذا يميزني 
أوصل  المحلية  في  اإليغال  الوسط،  فناني  عن 
الفهم  سهلة  أعمالي  للعالمية،  صالح  الطيب 
للمتلقي، وهذا ليس انغالقاً على لهجة الغرب فأنا 
أغاٍن  ولدي  وثقافاته  السودان  أجزاء  كل  أحب 
هذا  السودان،  شمال  أقصى  الحلفاوية  باللهجة 
زمان الثورة وليس وقت الغناء للحب والعيون، 
المواكب والنضال هما صالة الثورة وهو واجبنا 

كمواطنين وفنانين.
أتأسف لحال بعض الفنانين الذين آثروا االختباء
	 هل بإمكان الفن أن يقف في وجه الديكتاتورية؟
الشعب  هذا  ألن  مستمرة  السودانية  الثورة 

فنحن  العالم  دول  بقية  مثل  يعيش  أن  حقه  من 
كل  البلد  من  يطرد  أن  ويفترض  أحراراً  خلقنا 
البالد  مقومات  السودان،  خراب  في  ساهم  من 
الثورة  وهذه  عنها  ويناضل  يدافع  أن  تستحق 
من  االنتهازيين  وأوضحت  الصفوف  مايزت 
الوطنيين ونحن اخترنا االنحياز للشارع، أتأسف 
الذين آثروا االختباء وعدم  الفنانين  لحال بعض 

بالحرية  والمناداة  الحالي  الوضع  مناهضة 
والمدنية الحقيقية.

إلى أي مدى سيصل صوت شادن وغناؤها   	
حول العالم؟

أثق أن غنائي سيصل للمستمع العربي والعالمي، 
الفكرة في المحتوى والتوزيع والرسالة المضّمنة 
كسودانيين  لالستماع،  اآلخر  يجبر  ما  وهو 
نستمع للغناء المصري والخليجي والغربي فلم ال 
يسمعنا هؤالء، الوصول السهل ال يستهويني فأنا 

أختار الصعب دائماً.
خالل  عليها  تركزين  التي  القيم  هي  ما   	

مشروعك الفني؟
من  تضرراً  أكثر  السودان  غرب  أن  أعتقد 
البائد وحتى  النظام  الحروب والنزوح منذ عهد 
اآلن، شعب الغرب يموت يومياً مثلما يحدث في 
السالم  قيم  على  أعمالي  في  أركز  لذلك  سوريا 

ونبذ الحرب والتوعية.
الرقص  استصحاب  حيال  فلسفتك  هي  ما   	

االستعراضي مع الغناء؟
الغناء االستعراضي يمثل النهج السلوكي الفني 
السليم، علينا نقل لوحة متكاملة للمتلقي، من أجل 

التعريف بالثقافة غير منقوصة.
	 بعض الفنانين األقل جمهوراً تركوا المسارح 
محدودة  جلسات  في  للغناء  واتجهوا  واألندية 

العدد، هل سبب ذلك هو قلة الجمهور؟
الفن الرسالي ال يقيم بعدد الحضور وال يؤطر 
أن  الفنان  على  التذاكر،  وشباك  السوق  بمعايير 
م ما هو الئق ومناسب لمشروعه وهل يبحث  يقدِّ

عن المال أم إيصال الفن ومعالجة القضايا.
	 هل أنت راضية عما وصلِت إليه حتى اآلن؟

برامج  في  صغيرة  طفلة  وأنا  الغناء  بدأت 
مشروعي  األهلية،  جامعة  ثم  ومن  األطفال 
الرحلة بكل نجاحاتها  طويل وأنا مستمتعة بهذه 
والنقطة  إنتاج  أول  بين  وعقباتها،  ومشاكلها 
الحالية التي أنا اآلن عليها هنالك تطور كبير، أنا 
يقود  الفن  والوعي،  والتغيير  التجديد  أحب  قلقة 

اإلنسان لإليجابية.

 جريدة »التغيير« السودانية 	 

"لورانس العرب في الحرب والسلم.. 
مختارات من كتاباته العسكرية"

"لورانس  كتاب  حديثاً  صدر  الساقي"،  "دار  عن 
العرب في الحرب والسلم.. 

مختارات من كتاباته العسكرية" الذي يضيء جانباً 
 )1935  -  1888( البريطاني  الضابط  سيرة  من 

العالمية  من خالل تقاريره التي كتبها خالل الحرب 
وترجمها  براون  مالكوم  لها  وقدّم  وحّررها  األولى، 

هيثم فرحت. 

في  بها  قام  التي  رحلته  تفاصيل  الكتاب  يوثّق 

ووصفه  الشام  بالد  من  ومناطق  العربية  الجزيرة 
التي  والشخصيات  زارها  التي  األمكنة  من  للعديد 
كان  التي  السّرية  المراسالت  يضّم  كما  التقاها، 
تأّمالته  جانب  إلى  الفترة،  تلك  خالل  فيها  طرفاً 

الذاتية التي تتناول رؤيته للحرب وتداعياتها

 للكاتب التركي جوكهان هورزوم

صدرت حديثاً عن "منشورات فالمنكو" النسخةُ العربية من رواية "الحفرة: 
زكريا  أحمد  بترجمة  هورزوم.  جوكهان  التركي  للكاتب  يامتش"  عودة 
ومالك دينيز أوزدمير، تدور أحداث العمل، الذي اقتُبس منه مسلسٌل تلفزيوني 
بالعنوان نفسه حاز "جائزة سيول الدولية للدراما" عام 2019، في حّي هامشي 

تنتشر فيه الجريمة بمدينة إسطنبول، أّسسه شخٌص يُدعى إدريس كوشوفالي 
وأصبح زعيماً عليه. 

يقع االبن يامتش في حّب شابّة فيرحل بحثاً عن حياة جديدة بعيداً عن 
الحي الذي يُسّمى "الحفرة"، لكنه سرعان ما يترك كّل شيء ويعود إليه 

بطلب من والدته
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بانة القاسم	 

كلمة نبيلة
طالب يدرس في روسيا يقول:

في روسيا درجة أغلب اإلمتحانات على 5...
ووضع  سؤال  أي  على  طالب  يجب  لم  اذا 

ورقته بيضاء يأخذ 2 من 5...
ففي أول أيامي بجامعة موسكو لم اكن أعرف 
الذي  الدكتور  وسألت  فتعجبت  النظام  هذا 
يدرس لنا المادة: "أمن المعقول أنه من لم يجب 
أليس   0 لماذا ال يأخذ   2 على اي سؤال يأخذ 

هذا هو المنطق؟"
أجابني قائال: "كيف نعطي لمخلوق بشري 0؟ 
كيف نعطيه صفرا وهو من كان ينهض على 
المحاضرات؟  كل  ليحضر  7 صباحا  الساعة 
هذا  في  نهض  أنه  بما  صفرا  نعطيه  كيف 
ووصل  المواصالت  وركب  البارد  الطقس 
كيف  حله؟  وحاول  وقته  في  االمتحان  الى 
ليدرس  الليالي  سهر  من  وهو  صفرا  نعطيه 

وأنفق نقوده على االقالم والكراريس واشترى 
وهو  نعطيه صفرا  كيف  به؟  ليدرس  حاسوبا 

من تخلى عن حياته ألجل الدراسة؟

هنا يا بني ال نعطي صفرا لمجرد انه لم يعرف 
االجابة فنحن على االقل نحترم انه انسان وأن 
ليست  الدرجة  بذل مجهودا ألن  له عقال وأنه 
تقدير  أقل  على  هذه  بل  فقط  االمتحان  درجة 

احترام آدميته...

 ... أرد  تبكمت ولم أعرف كيف  الحقيقة  في 
أحكي  اليوم  وأنا  كإنسان  قيمتي  عرفت  هناك 
قصتي كرسالة للمدرسين لدينا ومن أجل تغيير 

نظام التعليم المهترئ.
نظام  على  فقط  ينطبق  ال  األمر  هذا  الحقيقة 
ما  قيمة  الجهد،  قيمة  حقيقة  وإنما على  تعليم، 
يقوم به اإلنسان ليصل إلى هدفه. قيمة التعب 

المعهد  مدير  لي  قال  تعبك.  يقدر  من  وقيمة 
ترين  هل  مرة،  دمشق  في  للموسيقى  العالي 
انه  التشيللو؟   آلة  يحتضن  الذي  الشاب  ذلك 
يسكن  المدينة،  عن  جدا  بعيدة  بقعة  من  يأتي 
وال  قريبة  مدة  من  الكهرباء  رأى  ريف  في 
يشجعه  واالجتماعي  العائلي  الجو  أن  أعتقد 
الوطنية.  السيمفونية  الفرقة  في  العزف  على 
أخبرني أنه شجعه ودفعه للعمل أكثر وأمن له 
غرفة مدفوعة التكاليف لكي يتمكن من التواجد 
يوميًا والتدرب مع زمالئه. قال لي انه يحضر 
إغالق  عند  ليال  ويغادر  البواب  قبل  صباًحا 
آلته بكل  الذي يحتضن  الشاب  ... هذا  المعهد 
شغف وحب، هل أملك له إال كل التشجيع حتى 
...أخبركم  المعتاد  من  أقل  إمكانياته  كانت  لو 
أصدقائي أني أحس بكامل السعادة كلما فتحت 
إلحدى  واستمعت  السورية  الفضائية  على 
الذي  الشاب  هذا  وكان  السيمفونية  حفالتها 

أصبح رجال طويل الشعر أبيضه، يعزف بين 
بذاكرتي  أعود   ... وتميز  جدارة  بكل  زمالئه 
إلى مدير المعهد الذي أعطاه قشة النجاة وهو 

يصارع أمواج التحدي والوجود...
حتى  بقدراتنا  بمواهبنا،  فينا،  يؤمن  من 
تشجيع  كلمة  لنا  يقدم  من  بسيطة،  كانت  لو 
ونحن في حالة إثبات وجود، هو من يبقى في 
ذاكرتنا، وهو من يستحق لقب المعلم ...صانع 
ربنا  والتبرير...إن  الفرص  وخالق  اإلنسان 
عليه  ماعقدنا  على  حاسبنا  قد  العالمين  رب 
النية، ألنه يعلم مسبقا كم عانينا لكي نحّول النية 
إلى فعل ....تحية لكل من زرع كلمة أمل وقدم 
أرضا  وجدانه  بقطرات  وروى  تشجيع  كلمة 

يابسة استحالت الى جنة بفضل نبله.

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو

»فن األدب )المحاكاة(« لسهير القلماوى
صدر حديثا، كتاب »فن األدب )المحاكاة(« 
مقدمة  فى  القلماوى  قالت  القلماوى.  لسهير 
»فرضت  الكتاب  هذا  من  الثانية  الطبعة 
وسائل  فى  الحديثة  المتالحقة  المكتشفات 
االتصال بالجماهير بصماتها الجبارة على كل 
الفنون طبيعة وإبداعا وتلقيا، لذلك وجدت أنى 
أو  أشرح  أن  أو  الجديد  أضيف  أن  أردت  إذا 
الكتاب  هذا  من  جزء  أى  أعمق  بشكل  أعالج 
صلته  تكون  قد  آخر  بكتاب  سأخرج  فإننى 
نفس  عليه  نطلق  أن  من  أضغف  الكتاب  بهذا 
العنوان، لذلك قررت أن ينشر الكتاب كما هو 
الدراسات  داال على مرحلة مهمة من مراحل 
النظرية فى الفن واألدب فى جامعاتنا«، مشيًرة 

إلى أن »بدايات الدراسة النظرية كانت تبشر 
بأكثر مما قد تحقق فعال فى هذا الميدان«. 

األدب  أداة  عن  دراسة  الكتاب  بهذا  وألحقت 
وعن وظيفته بحيث تكمل الصورة من الماهية 

واألداء والوظيفة على نحو من األنحاء. 

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يتناول أولها 
الثانى  والفصل  وقيمته،  القديم  اليونانى  النقد 
يتحدث عن أثينا ومسرحها، أما الفصل الثالث 
يتحدث  فيما  والمحاكاة،  أفالطون  بعنوان 
وأخيرا  والمحاكاة  أرسطو  الرابع عن  الفصل 
أرسطو  بعد  المحاكاة  يتناول  الخامس  الفصل 

وأفالطون.
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سميرة أحمد: اشتقت للوقوف أمام الكاميرا
“ انتظرت طوياًل حتى يظهر للنور مسلسل »بالحب هنعدي« الذي كتبه يوسف معاطي”

القاهرة: انتصار دردير	 

قالت الفنانة المصرية، سميرة أحمد، 
إن أكثر ما أزعجها في شائعة وفاتها 
أحدثتها  التي  الذعر  حالة  األخيرة، 
ألهلها وأصدقائها وجمهورها. وكشفت 
»الشرق  مع  حوارها  في  أحمد، 
المهن  أنها طلبت من نقيب  األوسط« 
التمثيلية، تقديم بالغ للنائب العام ضد 
هذا  لوقف  الشائعات،  هذه  مروجي 
األمر الذي تحول لظاهرة طالت كبار 
الفنانين، ونفت سميرة أن يكون غيابها 
في  سبباً  أخيراً،  الفنية  الساحة  عن 

إطالق شائعات حولها.

وبينما كانت الفنانة المصرية تقضي 
بنادي  أصدقائها  بين  الوقت  بعض 
لبيتها  المواجه  الرياضي،  الجزيرة 
باتصاالت  فوجئت  الزمالك،  بحي 
أدهشها  حتى  سالمتها،  حول  متتالية 
تداول  كم االتصاالت، لتكتشف الحقاً 
مواقع  بعض  عبر  وفاتها  شائعة 
التواصل االجتماعي، وتؤكد أن األمر 

صدمها وآلمها.

قائلة:  حزينة  بنبرة  أحمد  تتحدث 
سميرة  )وداعاً  عنوان  قرأت  »حينما 
في  تألمت  المواقع،  بأحد  أحمد( 
هذه  ينشرون  لماذا  وتساءلت:  نفسي، 
ولماذا  حياتنا؟  تمس  التي  الشائعات 

حيث  النشر؟  قبل  عنها  يتحرون  ال 
من  فيه  تسببوا  ما  بشدة  ضايقني 
ابنتي  على  بالخوف  وشعرت  ذعر، 
يقيم  الذي  بشقيقي  وإخوتي، واتصلت 
اتصلوا  من  فهناك  ألطمئنه،  بكندا 
يخبروني  أن  دون  من  عليَّ  ليسلِّموا 
بالشائعة، وقد رفضوا أن يخبروني«.

عن  بعيدة  دائماً  كنت  »لقد  وتلفت: 
كانت  تغير،  الزمن  لكن  الشائعات؛ 
أقوالها  في  مصداقية  أكثر  الناس 
وأفعالها، بالتأكيد هذه شائعات سخيفة 
وليست  لهم،  ضمير  ال  أناس  أطلقها 
لديهم ذرة إنسانية؛ ألن كل ما يعنيهم 
بمواقع  أهتم  ال  أنا شخصياً  )الترند(، 
حسابات  أي  لي  وليس  التواصل، 

عليها«.
وعن غيابها الفني، تقول إنها لم تغب 
حتى  طويالً  انتظرت  بل  بإرادتها؛ 
يظهر للنور مسلسل »بالحب هنعدي« 
وينتجه  معاطي،  يوسف  كتبه  الذي 
غطاس،  صفوت  المنتج  زوجها 
مؤكدة تمسكها بهذا العمل المهم الذي 
يعرض مشكالت حالية مطروحة في 
يكون  حلها  أن  إلى  ويشير  المجتمع، 
بهذا  أتمسك  »أنا  الناس:  بين  بالحب 
لكنني  بعمري؛  يوم  آخر  حتى  العمل 
خدي،  على  يدي  وأضع  أجلس  لم 
فابنتي جليلة -وهي مهتمة بالكتابة منذ 
سنوات- تكتب لي حالياً مسلسالً اتفقنا 

تصويره  أبدأ  وسوف  فكرته،  على 
اشتقت  فقد  جاهزاً،  يكون  أن  بمجرد 

للوقوف أمام الكاميرا«.

أعمال  تقديم  أحمد  سميرة  وترفض 
تعتمد على عدد محدود من الحلقات، 
القنوات  بعض  تعرضه  ما  مثل 
والمنصات، وتبرر ذلك قائلة: »أشاهد 
أو   5 تتجاوز  ال  التي  األعمال  هذه 
انتهائها،  بمجرد  وأنساها  حلقات   7
من  تقدم  ألنها  الذاكرة؛  في  تبقى  وال 
خالل  ومن  الطرح،  في  عمق  دون 
نقدم  كنا  بينما  محدودة،  شخصيات 
تجاوباً  وتلقى  حلقة،   13 مسلسالت 
مسلسل  مثل  الجمهور،  من  كبيراً 
شاركني  الذي  الزهور(  تتفتح  )غداً 
وحتى  ياسين،  محمود  النجم  بطولته 
مسلسالت الثالثين حلقة تظل مرهونة 
لكافة  دقيق  ورسم  متكامل،  بسيناريو 
الكاتب  أعمال  مثل  الشخصيات، 
الذي  عكاشة،  أنور  أسامة  الراحل 
كتب لي )أميرة في عابدين(، و)امرأة 
من زمن الحب(، وغيرها من إبداعاته 

األخرى«.
األعمال  مشاهدة  أحمد  تحب  ال 
للمرأة«،  »إهانة  على  تنطوي  التي 
غير  وألفاظ  وشتائم  ضرب  ومشاهد 
مسلسالت  جداً  كثرت  »لقد  الئقة: 
البلطجة، وانعكست على سلوك الناس 
للفن  إساءة  أراه  الشارع، وهو ما  في 

في  جميلة  أشياء  هناك  وللمجتمع. 
لماذا  نظهرها؟  ال  لماذا  مجتمعنا، 
باسم  والجرائم  البلطجة  على  نركز 
واقعية  قصصاً  قدمنا  نحن  الواقعية؟ 
أرى  لذا  تجاوز،  دون  الناس،  تمس 
الرقابة دورها مهم جداً، وأندهش  أن 
ليس  التجاوزات.  بهذه  سمحت  كيف 
جيدة،  أعمال  توجد  ال  أنه  ذلك  معنى 
فقد أعجبني مسلسل )االختيار( بجزأيه 
األول والثاني، وكان كريم عبد العزيز 

موفقاً في تقديم شخصيته«.

الفنان قدوة،  بأن  تؤمن سميرة أحمد 
مؤكدة:  به،  يتأثر  الجمهور  وبأن 
على  الحفاظ  على  دوماً  »حرصُت 
صورتي، فقد عشت ملتزمة في حياتي 
الشخصية  اختيار  عبر  أعمالي،  وفي 
الناس،  يخاطب  الذي  والموضوع 
والممثلين الذين لن أنجح من دونهم«.

»لم  تضيف:  أن  قبل  أنفاسها  تلتقط 
المصرية  القنوات  عن  أعمالي  تغب 
أشاهد إحدى  أيام كنت  قبل  والعربية. 
حلقات مسلسل )ماما في القسم( الذي 
مشهداً  ويتضمن  حالياً،  عرضه  يعاد 
بالمطهر  وأمسك  الكمامة،  فيه  أضع 
خوفاً من إنفلونزا الخنازير التي كانت 
المشهد  في  وأصرخ  وقتها،  منتشرة 
قائلة: )ممنوع خلع الكمامة( التي ظهر 
بها في المشهد كل الممثلين، وكأن هذا 

العمل كان يستشرف ما يحدث اليوم، 
عشرين  من  أكثر  قبل  أُنتج  أنه  مع 
في  خالدة  تبقى  األعمال  هذه  عاماً. 
أخلصنا جميعاً  المشاهد؛ ألننا  وجدان 
قبل  عديدة  بروفات  نجري  كنا  لها. 
بدء التصوير، وكان الجميع يلتزمون 
وال  كنت  ألنني  معي؛  مواعيدهم  في 
زلت شخصية قوية في العمل، وأحب 

االلتزام وأحترم مواعيد التصوير«.

تقفز المقارنة بين الماضي والحاضر 
بشكل عفوي في حديث الفنانة الكبيرة، 
وهي تتطرق لبعض أفالمها التي تسعد 
يُعرض  )الشيماء(  »فيلم  بمشاهدتها: 
وهناك  عديدة،  دينية  مناسبات  في 
أتذكر  حينما  أبكي  تجعلني  به  مشاهد 
)البنات  وفيلم  تصويرها،  كواليس 
والصيف( أمام عبد الحليم حافظ الذي 
جسدت فيه شخصية )فتحية الشغالة(، 
من  ظهرت  )الخرساء(  فيلم  وفي 
أرى  وأنا  أجن  أكاد  لذا  ماكياج،  دون 
ممثلة في أحد المشاهد التي ترقد فيها 
رموشاً  وضعت  وقد  بالمستشفى، 
وأتساءل:  كامالً!  وماكياجاً  صناعية 
هذا  على  تركها  لماذا  المخرج؟  أين 
النحو؟ وأين هي المصداقية؟ لقد كان 
األولى  الكلمة  صاحب  دائماً  المخرج 

واألخيرة في أفالمنا«.

)الشرق االوسط( لندن 	 
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عرضحال العرب

الفنان العراقي رائد الراوي عن صفحة كاريكاتيريون عراقيون

عن مجلة )الدبور( اللبنانية )رائدة الصحافة الساخرة في الوطن العربي(



من انشق مرة !!
ال تعولوا كثيرا على تماسك االطار التنسيقي.. فكل 
قياداته منشقة اصال.. ومن انشق مرة يمكن ان يتشقق 

باستمرار .. ما دامت هناك وزارات بيها خبزة.
وشوهت صورة )الشيعة(!

)الشيعة(  على  ضيعت  الحالية  )الشيعية(  االحزاب 
وشوهت  ونزاهة،  وعدالة  بقوة  العراق  حكم  فرصة 
غالبية  يمثلون  الذين  العراقيين  )الشيعة(  صورة 

المثقفين والفنانين والمبدعين في العراق.
قائد )نزيه وقوي ويفتهم(!!

على  االتفاق  على  )الشيعية(  االحزاب  قدرة  عدم 
اي شيء، وعدم قدرتها على انتاج قائد )نزيه وقوي 
ويفتهم(، وتكالبها على افشال اي قائد تفرزه التوافقات، 

قلل وسيقلل من عمرها االفتراضي في السلطة.
ويضعف الدولة لصالح االحزاب!!

كان المرتجى ان يتحول العراق الى الحكم الوطني 
المكونات  الديمقراطي، لكن بفضل الطائفيين من كل 
الزال العراق بعد حوالي العقدين من سقوط نظام صدام 

طائفيا بامتياز، ويضعف الدولة لصالح االحزاب.
ما يگدر يقود دوله!!

اللي يشتري منصبه العسكري بفلوس ما يگدر يحقق 
أمن، وال يحارب إرهاب. واللي يبيع هاي المناصب 

ما يگدر يقود دوله وال يدير إقتصاد.
بالسياسة كلشي ممكن !!

يتخلى  ممكن  االطار  كلشي ممكن يصير/  بالسياسة 
اليكتي ممكن  بيه.  يقبل  السيد ممكن  او  المالكي،  عن 

يرجع  وي البارتي, ويتصالحون وي الجيل الجديد.
وبافل ممكن يروح للحنانة.. او يدزون قباد!

مصالحة كبرى !!
هناك تسريبات بمصالحة كبرى .. وهي ليست سبة 
يتقاتلون  البارتي واليكتي  على اي حال سروة خان.. 
الجيل  مع  يتصالحون  ان  المانع  ما  ويتصالحون.. 
الجديد.. ويسقطون الدعاوي .. ويدفعون التعويضات 

القانونية.
لو يجي أبو قاآني!!

يبدو ان السيد لن يرتدي الكوفية الباسيجية.. لو يجي 
أبو قاآني!

#مدري_عليمن_جبناها

صحفي واعالمي عراقي )تويتر( 	 
Salehalhamadani@

صالـح الحمداني	 

أمنيات عراقية تغريدات خارج السرب
للعام 2022  

خضير الحميري  

منذ سنوات وانا اطلق على فنان الكاريكاتير العراقي الرائد خضير الحميري
لقب )نبض الشعب( كونه يتحسس بـ اوجاع الناس ومشاكلهم الحياتية في اعماله االسبوعية

الحميري قدم في مجلة )الشبكة العراقية( امنياته للعام الجديد  مع هذه المقالة السريعة

مثل كل عام يطيب لي أن )أدس( ملفا من 
وقتها  عل  الجديدة،  السنة  يدي  بين  األماني 
محتوياته،  على  نظرة  بإلقاء  يسمح  الثمين 
من  بكثير  تعاملن  السابقات  أخواتها  إن  مع 
العنجهية والتعالي مع ماورد فيه، فقد طوحت 
دون  من  المهمالت  سلة  في  إحداهن  به 
غالفه:  على  أخرى  همّشت  بينما  مناقشة، 
تسعة  منذ  ومازلت  ميسرة،  حين  به  ينظر 

عشر عاما أنتظر تلك الميسرة!
في  أغالي  بأني  أعتقد  بدأُت  لذلك  ونتيجة 
بعض األمنيات مما دفع السنين المتعاقبة على 
تجاهلها، وعليه عكفت على تشذيبها وتعديلها 

المخصصة  األماني  وميزانية  يتوافق  بما 
بأني  القول  من  فبدال  جديدة،  سنة  ألي 
كلمة  حشرت  المدينة،  شوارع  تبليط  أتمنى 
للسنين  وتركت  )تبليط(،  كلمة  بعد  )بعض( 
الشوارع  من  شارعين  أو  شارعاً  تختار  أن 
التي تسكنها الرؤوس الكبيرة لتبليطها، وبدال 
كلمة  أضفت  الفاسدين،  بمحاربة  القول  من 
للسنين  وتركت  )الفاسدين(،  قبل  )بعض( 
لتحاربهم  المقدور عليهم  الفاسدين  تختار  أن 
وبدال  المدعومة،  للحيتان  الحرية  وتترك 
من القول: أتمنى توفير السكن المالئم لكافة 
المواطنين، إستبدلت كلمة )كافة( المستنكرة 

بكلمة )بعض( المحببة، وتركت للسنين حرية 
التبعيض في توزيع الدور و األراضي.

التحقيق  ممكنة  أمنياتي  وهكذا..أصبحت 
كانت  التي  المهمالت  سلة  من  وأنقذتها 
أعد  فلم  السابقة،  السنين  طوال  تستضيفها 
الرشوة  على  القضاء  أتمنى  مثال:  أقول 
عبارة  أضفت  وإنما  الرسمية،  دوائرنا  في 
حرف  بعد  عن(  تتحدث  التي  )الشائعات 
ونقضي  المعنى  يستقيم  أن  أجل  من  )على( 
على الشائعات المغرضة التي تنال من هيبة 

الدوائر والوزارات.. ونعيش عيشة سعيدة!
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عن  سوري،  ناشط  أو  كاتٌب،  يتحدّث  إن  ما 
جرائم ارتُكبت في عهد حافظ األسد، أو وريثه 
بلهجة  القراء،  أحد  عليه  يردّ  حتى  القاصر، 
العرب  الحّكام  كّل  سيدي،  يا  الواثق:  العارف 
هكذا .. هنا، في الواقع، يصّح فينا المثل الشعبي: 
"كله عند العرب صابون"... إذ يُحَسب الصابون 
األربعة،  البراميل  ذو  األصلي  الحلبي  الغار، 
إدارةُ  توّزعه  الذي  المفشفش  الصابون  بسعر 
على  السوري  العقائدي  الجيش  في  التعيينات 
العساكر، لكي يستحّموا، خشية أن يصابوا بالقمل 
والصئبان والجرب، مثل صابون FA الفرنسي 
ذي العلبة الخضراء األنيقة .. ومن الطريف أّن 
أهل الالذقية القدماء يستخدمون كلمة "فا" بمعنى 
أحدُهم  دخل  يوم،  وذات  يوجد...  أي  "في"، 
فأجابه  FA؟  صابون  فا  صاحبه:  وسأل  دكاناً، 

البائع: صابون فا، اَلِكْن صابون FA ما فا.
إذا كان المتحدُث عن ديكتاتورية األسد ذا نَفَس 
ويمضي.  التعليق،  يتجاهل  ما  سرعان  قصير، 
وإذا كان معالقُه كبيراً، مثل كاتب هذه األسطر، 
تحزر،  لم  يا صاحبي،  والله  ال  عليه:  يردّ  فإنّه 
تفضلت،  كما  سواء  كلهم  ليسوا  العرب  الحكام 
األسد  حافظ  نظاَمي  استثنيَت  إذا  أنّك  ولتعلم 
ستجد  العراق،  في  حسين  وصدّام  سورية،  في 
عيال"...  "ألعاب  كلّها  العربية  الديكتاتوريات 
على  اصطلح  مما  انتفاضة  أول  بدأت  عندما 
تونس،  في  العربي"  الربيع  "ثورات  تسميتها 

بالده،  علي  بن  العابدين  زين  الرئيس  وغادر 
أطلقت  السورية  النور  صحيفة  في  مقالة  كتبُت 
الظريف..  الديكتاتور  لقب  علي  بن  على  فيها 
واآلن، كلما خطر ببالي أن أقارن أحداث الثورة 
حكاية  أتذّكر  السورية،  الثورة  بمآالت  التونسية 
نتيجة  شهرين،  إدلب  في  ُسجن  الذي  شقيقي 
حادث سير. وفي السجن، الحَظ زعيُم القاووش، 

فقال  شروده،  للتمديد،  قابلة  سنة   15 المحكوم 
له: شايفك زعالن، علّي الطالق بالثالثة أنا أنام 

الشهرين مقلوباً على رأسي في المرحاض!
اكتووا  الذين  والعراقيين  السوريين،  نحن 
اإلعالم  نتابع  عندما  بجحيم حكم صدّام حسين، 
القائم  السياسي  للنظام  المؤيد  سواء  المصري، 
منذ 1952 )جمال عبد الناصر، أنور السادات، 
الفتاح  عبد  مرسي،  محمد  مبارك،  حسني 

إذ  الضحك،  ينتابنا  له،  معارضاً  أو  السيسي(، 
نسمعهم يقولون إّن فالناً من المعارضين َغضب 
منه رجال المباحث، فلفّقوا له قضية .. وعاّلناً ما 
زال يُحاكم بتهمة كذا وكيت، وفليتاناً ُسجن ظلماً 
القضاء  يبرئ  أو سنتين. وأحياناً  سنة،  وعدواناً 
متهماً على نحو معاكس لرأي السلطة الحاكمة، 
 .. فعلت  ماذا  للقاضي  يقول  أن  أحد  يجرؤ  وال 

معارضي  أحد  أّن  األسواني  عالء  يرويه  ومما 
السيسي فرضوا عليه، بعد خروجه من السجن، 
الشهر، ويبقى  الشرطة مّرة في  يراجع قسم  أن 
معاملة  من  يعاني  وهو  الصباح  حتى  هناك 

الحراس السيئة.
أصدقائه،  أحد  أّن  جبلي  نادر  األستاذ  روى 
رؤساء  أحد  زار  مخضرم،  معارٌض  وهو 
فتحدّث عن  تجّرأ  األمنية. وخالل ذلك،  األفرع 

مبادئ دستورية، ومواد قانونية تتعارض مع ما 
يتصّرف به رجال األمن، فما كان من الضابط إاّل 
أن وقف، وطلب منه مرافقته إلى النافذة، وهناك 
أشار إلى سور الفرع، وقال: الدستور والقانون 
وهذه األشياء التي تتحدّث عنها موجودة خارج 

هذا السور.
إنعام  للعراقية  األميركية"  "الحفيدة  رواية  في 
بهنام،  زينة  الراوية  والد  يعتقل  جي،  كجه 
اعتقاله  واستمر  مشهور،  تلفزيوني  مذيع  وهو 
األسنان  مكّسر  ذلك  بعد  يعود  أسبوعين، 
والضلوع، وقد ُضرب لسانه بآلة حادّة. وتبين، 
الحقاً، أّن سبب االعتقال تقرير ُكتب بحقه، يشير 
إلى أنّه وصف نشرة األخبار بأنّها طويلة ومملّة. 
بعثي  مسؤول  أمام  موضوعه  ُطرح  وعندما 
صديق للعائلة، ضحك وقال: وهل تعتبرون هذا 
تعذيباً؟ أين شاهدتم التعذيب الحقيقي؟ ونصحهم 
ألنّه  سريرتهم،  في  ويضحكوا  يفرحوا،  بأن 

خرج، فالداخل عندهم غير الخارج.

عليه  ينطبق  بالدنا  في  السجين  باختصار، 
وصف الكاتب محمد بّرو عندما أعفي من حكم 
اإلعدام فصار يبكي، ألنّه بقي حياً في مواجهة 

تعذيٍب ال تطيقه الجبال.

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

الصحفية، دون جدوى.. 
)العربي الجديد( لندن	 

خطيب بدلـة 	 

العرب عرب والصابون صابون

الفنان عماد حجاج عن جريدة  )العربي الجديد( لندن 

األبواب  على  شهر رمضان  دقات  إلى  أستمع 
وأتابع لهاث البعض إلعداد برامج النميمة، التي 
أصبح لها جمهورها العريض، بقدر ما ينتظرها 

بكل شغف، بقدر ما يلعنها بكل بجاحة.
الجمهور العربى تابع وشاهد  مع مطلع  األلفية 
حكاية  رأينا  وهكذا  منها،  كبيًرا  عددًا  الثالثة 
الزوج الذي انتهك طحال زوجته، والزوجة التي 
سألوها عن عدد أزواجها أكدت أنهم فى الليمون،  

وال أحد يعد الليمون.
الفنانين  حياة  تفاصيل  البرامج   من  العديد  فى 
بعضهم إلمداد  يسعى  »الميديا«،  تنشرها   التي 
الصحافة والفضائيات ببعض منها؛ ظنًا منه أن 
هذا يؤدى إلى زيادة مساحة االهتمام  والشغف 
الجماهيرى، تغيَّر الزمن الذي كان يحرص فيه 

الناس  الفنان على أن يظل بعيدًا عن الجمهور، 
ال تتعامل معه كحالة إنسانية بشرية يحب ويكره 
ولكنهم  خلعه؛  يتم  أو  ويطلق،  ويتزوج  وينجب 
يفضلونه كائنًا خياليًا، تلك هى صورة الماضى.

عدد من الفنانين   وكبار اإلعالميين بين الحين 
الجماهير  ود  لكسب  خطتهم   باتت  واآلخر 
تؤكد  أخبار  شيوع  على  العمل  فى  تتلخص 
الجانب الخيرى والمثالى  لهم، خاصة وأن تلك 
عند  إيجابيًا  دوًرا  تلعب  المبدئية  االنطباعات  
دائرة واسعة من الجماهير، لديها  »ترمومتر«  
مجرد  كان  ولو  حتى  والورع،  التقوى  اسمه 

إعالن زائف.
 لو عدنا للزمن الماضى الذي نطلق عليه دائًما 
الفن الجميل«، وإن كنت أرى أن  تعبير »زمن 
كل زمن به الجمال والقبح، وال يمكن أن يصبح 
فقط لدينا زمن يحتكر الجمال وآخر هو عنوان 
القبح،  فى الزمن الماضى  كان هناك غطاًء ال 
يمكن اختراقه يغلف حياة المشاهير،  ويحرص 
الكبيرة  اإلذاعية  لى  روت  الفنان،  أيًضا  عليه 
مع  حدثت  كلثوم   أم  مع  لها  حكاية  فهمى  آمال 

مطلع الستينيات.
للجمهور  ينقلون  الذين  المذيعين  أغلب  كان   

حفالت »الست« على الهواء عبر أثير اإلذاعة 
عن  قلياًل  ويتحدثون  األغنية  كلمات  يقدمون 
بين  الفرصة  لهم  تأتى  ثم  والملحن  المؤلف 
الوصلتين لوصف فستان أم كلثوم، ولكن ال أحد 
منهم يتجاوز أكثر من ذلك، إال  أن آمال فهمى، 
غلبتها الحاسة اإلعالمية وقررت أن تبحث عن 
للمستمعين،  تقوله  أن  الممكن  من  الذي  الجديد 
»وجدتها  هتفت  أرشميدس  طريقة  وعلى 
وجدتها«، وكانت ضالتها المنشودة أنها استغلت 
وعرفت  كلثوم،  أم  وصيفة  بـ»سعدية«  عالقتها 
الغناء العربى  قبل الحفل  منها ماذا أكلت سيدة 
فى وجبة الغداء، وقبل أن تفاجئ آمال الجمهور 
أم  به  تفاجئ   أن  قررت  اإلذاعي،  السبق  بهذا 
كلثوم فى االستراحة، وقبل رفع الستار بلحظات 
قالت لها »أنا عرفت أنت أكلت إيه قبل الحفل« 
ردت عليها بكل ثقة »ال أحد يعرف  يا شاطرة 
»ربع  بقولها  فاجأتها  كلثوم«  أم  أكلت   ماذا 
خبز  ورغيف  برتقال  عصير  وكوب  دجاجة 
وماجت  وهاجت  وسلطة«،  أرز   وطبق  أسمر 
أم كلثوم بعد أن افتضح سرها فهى تأكل وتشرب 
مثلنا،  ولم تستطع المذيعة  أمام فيضان الغضب 
من إذاعة سبقها على الناس، واكتفت بأن وصفت  

مثل اآلخرين للمستمعين  فقط لون الفستان، وفى 
االستراحة الثانية استدعتها أم كلثوم إلى غرفتها 
وقالت لها أنها كانت تعتقد وهى صغيرة أن كبار 
الفنانين أقرب إلى األساطير  عندما يعلم الناس 
ماذا أكلوا  وكأنها  تنقل أم كلثوم  من السماء فى 

لحظات إلى األرض.
والجرأة  البرامجى  الظهور  كثرة  اآلن   تابع 
المادية   النجوم  حياة  تفاصيل  عن  اإلعالن  فى 
تلك  لهم   تحقق  ربما  والشخصية،  والعاطفية 
البرامج، أموااًل تدفعها الفضائيات  مقابل العثور 
على األسرار، إال أنها على الجانب اآلخر تخصم 

الكثير من األلق الشخصي.

ال أوافق قطعًا على أن يبتعد الفنان عن الناس 
وكأنه كائن أسطورى، فلقد قلصت »الميديا« تلك 
الماضى  فى  والجمهور،   الفنان  بين  المسافات 
يحافظ  واحد  كل  قائاًل  يصرخ  إمام  عادل  كان 
على »لغلوغه«، اآلن بات على كل منا أن يحمى 

ُطحاله!!

اليوسف( 	  )روز  مصري  وناقد  كاتب 
القاهرة 

 بـرامج النميمة.. مـن )اللغـلـوغ إلى الطحــال(!!

طارق الشناوي 	 

كلمة
 و نص..
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ميكانيكي كائنات بشرية

أفرض مثال مثال يعني:

أن نستطيع بتغييرات جينية أو أي هندسة 
وراثية أو توريثية ما، أو بأي طريقة مذهلة 
تبريرات  الى  يحتاج  ال  -فالخيال  الغرابة 
تفكيك  نستطيع  أن  -تخيلوا  أصال  منطقية 
شئنا،  وأينما  نشاء  وقتما  وعيوننا،  آذاننا 

كمرحلة أولى.

هنا يبدأ المخيال …. تدخل إلى الندوة بكل 
فشخرة وترتمي على أحد المقاعد، وما أن 
في  تشرع  حتى  المحترم  المحاضر  يشرع 
األيام  صمغ  من  بتنظيفها  وتبدأ  أذنيك  فك 

الماضية. 
تسمع  ال  لكنك  الخطيب،  شفاه  تتحرك 
أذنيك  إيقاع  ضبط  تستطيع  وربما  شيئا، 
عدسة  تغير  كما  األذن  طبلة  بتغيير  وتقوم 
العين، وتركب مصافي وحواجز لتسمع ما 
تشاء، حتى لو كانت أذنك ثابتة في مكانها 

الطبيعي. 

كما تستطيع أن تحول أذنيك بشكل مؤقت 
واحدة من طين واألخرى من عجين )مثلك 

مثل أي مسؤول(

وإذا لم تعجبك حركات الخطيب، فيمكنك 
وتخلص  تراه  فال  عينيك،  تفكيك  أيضا 
تغيير  يمكنك  كما   .… القلب  وجع  من 
العدسات  قصة  على  واللعب  األوضاع، 
المقعرة والمحدبة، فتجعل الخطيب، مقلوبا 
أم  صغيرا  الجوانب،  على  مبطوحا  أو 
عن  وجهه  مالمح  تغيير  ويمكنك  كبيرا، 
داخل  )الفوتوشوب(  برنامج  إدخال  طريق 
مرايا  الى  عينيك  تحويل  يمكنك  أو  العين، 
إلى  السيرك…أنظر  مرايا  مثل  مضحكة 
إلى  انظر  بل  ال   .… والجمهور  الخطيب 
نفسك أيضا وتمتع بالسيرك بال تذاكر وال 

مذاكر.

رغبت  وإذا  األولى،  المرحلة  في  هذا 
نزع  أيضا  فيمكنك  التخيل،  فكرة  بتصعيد 
األيام،  وأصماغ  أسخام  من  وتنظيفه  قلبك 
والغدة  عشر  واالثني  المعدة  فك  ويمكنك 
من  تشاء  ما  أماكن  وتغيير  المعثكلة، 

األجزاء -حسب الطلب-.

تستطيع بالخيال أن تفعل كل شيء تقريبا، 
على  سوى  النهاية  في  تضحك،  ال  لكنك 
نفسك، وستكتشف أن التغيير الوحيد الممكن 
هو فقط في االنخراط في الحياة والممارسة 

اليومية العملية.

كاتب اردني ساخر موقع )سواليف(	 

يوسف غيشان 	 

كامل النصيرات	 

عاصم حنفي 	 

ثـورة حـريـمى..!

دورك محصور في أن تحاول فقط أن تنظر 
لبصيص النور في آخر النفق..وكل محاوالتك 
تسب  و  تلعن  وأنت  تمارسها  هذه  الفاشلة 
أن  ظانّاً  دموعك  تسكب  ..وأنت  الظالم  في 
صوت  أن  ..والحقيقةُ  دموعك  سترت  العتمة 
كّل  على  نغمة  صار  اليوم  مدار  على  نحيبك 

الموبايالت ..!
أغلظ  تحلف  ..و  الشفافية  تدّعي  و  تأتي  كل 
..وأنها  تهّر شفافية  ..وأنها  أنها شفّافة  األيمان 
..وأنها  شفافية  ترقص  ..وأنها  شفافية  تتنفس 
تمارس )عدلها( عليك بشفافية ..ولكنك تحاول 
أن تفهم ماذا يجري ..فال ترى شيئاً ..! تحاول 
أن تفهم لماذا الفقراء وحدهم يحدث معهم ذلك 
أن  تجد  تقترب  وأنت  ؛  تقترب  و  ..تقترب 
االجابات تبتعد عنك و الفقراء يزدادون فقراً و 
أوجاعهم )تحبل و تخلّف( أوجاعاً جديدة وأنت 
ال تستطيع حتى أن تقف لتسلّم على وجع أحد 

!..
هذا  كّل  تستوعب  ال  أنك  ..لدرجة  شفّافية 

التعتيم ..! لماذا المثقفون تائهون ..وال يفهمون 
واضحة  الشفافية  ..؟!  يجري  ما  يفهمونا  كي 
لدرجة أنك تسأل : أين ومتى و كيف ولماذا ..؟ 
..اشمعنى  حالك  في  خليك   : االجابات  فتأتيك 
بين  راسك  ..حط  الناس  كل  عن  دوناً  إنت 
..ما توقعتها منك ..ال تظل تبحبش..!  الروس 

وهكذا دواليك..
..أشكر  الشفافية  نعمة  على  الجميع  أشكر 
بحر  في  يبرطعون  الذين  الصغار  و  الكبار 
أن  واألهم   !.. مالبسهم  ينشفون  وال  الشفافية 

هناك شفافية في الهروب من الشفافية ..!

كاتب اردني ساخر موقع )سواليف(	 

النور..  عاصمة  باريس..  فى 
الحرية واإلخاء والمساواة.  ومدينة 
الحريمى  المظاهرة  خرجت 
الرجل  تهتف ضد  عاتية..  عاصفة 
يفرض  الذى  والمسيطر..  الظالم 
شغل  فى  ويتحكم  الخاص..  قانونه 
نصب  وقد  العاملة..  المرأة  زميلته 
يسلب  وقاضيًا..  حكًما  نفسه  من 
ويعاملها  المكتسبة..  حقوقها  المرأة 
أنه  تصور  وقد  الجوارى..  معاملة 
حين  فى  بالرعاية..  األولى  الوطن 
تكد  الثانى..  الصف  فى  هى  تقف 
مثل  تماًما  وتنتج..  وتشقى  وتعمل 
فى  النهاية  وفى  الرجل..  زميلها 
ينقص  راتبًا  تتقاضى  الشهر  آخر 
أنها  بحجة  زميلها..  راتب  عن 
امرأة.. مع أنها تتساوى مع زميلها 
ال  لكنها  والواجبات..  األعباء  فى 

تتساوى فى الحقوق والعالوات..!
أمسكت امرأة نحيفة بالميكرفون.. 
لالعتصام  زميالتها  تدعو 
احتجاًجا  العمل..  عن  واإلضراب 
المرأة  قالت  المعاملة..  سوء  على 
وأنها  دانييل..  فرانسواز  اسمها  أن 
معاملة  سوء  يفضح  كتابا  ألفت 
وتحيزه  وعنصريته  الرجل.. 
التكريم  تستحق  التى  المرأة..  ضد 
واألجر المضاعف.. وإقامة تماثيل 
البيوت  مداخل  فى  بها..  خاصة 
هى  فالمرأة  العمل..  بوابات  وأمام 
المسئولة عن تجهيز األبناء لمشوار 
إعداد  ثم  الصباح..  فى  المدرسة 
أن  قبل  الشغل..  لمرحلة  الزوج 
ال  به..  للحاق  األخرى  هى  تستعد 
يهم أبدا بهدلة المواصالت.. ألن أى 
تأخير عن مواعيد العمل الرسمية.. 
يقابل بالشخط والنطر والغضب من 
الرئيس..  وسعادة  المدير  حضرة 
وغالبًا ما يترجم الغضب إلى خصم 

من الراتب والعالوة.
تقرأ  وهى  النحيفة  المرأة  قالت 
فقرات من كتابها الذى أحدث ضجة 

المرأة  إن  قالت  كلها.  فرنسا  فى 
مواقع  من  المائة  فى  ستين  تحتل 
والمستشفيات  المدارس  فى  اإلنتاج 
المصانع  فى  العمل  على  عالوة 
النقل  وسيارات  القطارات  وقيادة 
فى  العمل  عن  ناهيك  العام.. 
تنسى  وال  والمزارع..  المناجم 
ضابط  والمرأة  القاضية..  المرأة 
الشرطة والمرأة العالمة والمحاسبة 

والوزيرة وعضوة البرلمان.

المرأة  أن  المسألة..  فى  المثير 
صفوف  فى  األغلبية  تشكل  التى 
طوابير  فى  األقلية  هى  العاملين.. 
المرأة  ألن  العمل..  عن  العاطلين 
الشغل  عن  التوقف  أبدًا  تقبل  ال 
الكسول..  الرجل  عكس  واإلنتاج.. 
الذى يميل إلى التغيب والتسكع هنا 

وهناك.. عن الذهاب للعمل.
الزوجة  إن  النحيفة..  المرأة  قالت 

العاملة هى أول من يعود إلى البيت 
األبناء  لتستقبل  النهار..  آخر  فى 
الزوج  ثم  المدرسة..  من  القادمين 
المرهق من مشوار العمل.. الجائع 
عش  الزوج  يغادر  ثم  باستمرار.. 
وينشغل  أصحابه..  ليقابل  الزوجية 
الزوجة  لتتولى  بالمذاكرة...  األبناء 
والتنظيف..  الكنس  أمور  األم 
إيقاظ  يوم  كل  مشوار  ليتكرر 
وإفطار وعمل وطبخ وكنس ومسح 

من جديد.

قالت صاحبة الكتاب.. وقد أحتقن 
المرأة  به  تقوم  ما  كل  أن  وجهها.. 
الفور..  على  يتوقف  أن  يجب 
الرجل..  تواجه  أن  المرأة  وعلى 
المرأة  بعودة  سوى  ذلك  يتم  ولن 
مكرمة..  معززة  لتجلس  للبيت.. 
بالصرف  يتكفل  أن  الزوج  وعلى 

واإلنفاق!

وقد  لبرهة..  الحاضرات  صمتت 
ثم  النحيفة..  استعدن كالم زميلتهن 
فجأة دوى التصفيق والهتاف.. وقد 
فوق  عاليًا  زميلتهن  النساء  رفعت 

الرؤوس!
و.. يحاول الرجل الفرنسى اآلن.. 
األفكار  عن  بالتخلى  زوجته  إقناع 
الهدامة للمرأة التى اسمها فرانسواز 
انقالبًا  دانييل.. والتى أحدث كتابها 

حقيقيًا فى المجتمع الفرنسى..!
زوجاتنا  عنه  تسمع  أال  الله  نسأل 
مع  يساهمن  الالتى  العاقالت.. 
أعباء  الكادح والغلبان.. فى  الزوج 
ال  والالتى  البيت..  ومصروفات 
يمانعن باإلضافة للعمل الخارجى.. 
فى طبخ البامية والكوسة وصوانى 

البطاطس والمسقعة..!!
  

مخضرم 	  مصري  صحفي 
)روز اليوسف( القاهرة 

شفــافية أشــّف مـن الشفــافية

الكاريكاتير للفنان عمرو سليم ) اختيار محرر الساخرون(
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نعرف  العالم، ال  فالسفة  أشهر  أحد  يزال  ال 
الذي أشعل معظم  الرجل  ُكتب عنه،  كتاباً  كم 
تزال  ال  والذي  العشرين،  القرن  ثورات 
أي  إلى  باألمس،  كأنها صدرت  تباع  مؤلفاته 
نعرف جيداً  فقيرا؟،  ماركس  كارل  كان  مدى 
أن بداياته كانت صعبة، حيث كان يعيش أليام 
هو وزوجته وأبناؤه على أكل الخبز والبطاطا، 
الوحيد  المأوى  تشكالن  اللتين  الغرفتين  في 
لهم، ومرة كتب لصديقة المقرب إنجلز بأنه ال 
أنه "وبكل  البيت، حيث  الخروج من  يستطيع 

فرح" رهن معطفه ليسدد بعض الديون.

في مرات كثيرة اععود لكتاب المفكر الفرنسي 
جاك أتالي "ماركس إرادة العالم" ، حيث نراه 
يسعى لرد االعتبار لأللماني الذي مات معدماً، 
في هذا الكتاب يقرر مستشار الرئيس الفرنسي 
عالم  في  الخوض  ميتيران  فرنسوا  الراحل 
االشتراكية والدفاع عن حقوق ، وفي صفحات 
كتاب  عن  الحديث  يدور  الكتاب  من  كثيرة 
ماركس الشهير "رأس المال" وما يتعلق بهذا 
الكتاب من أحداث ومفارقات، وكيفية كتابته، 
تلك الكتابة التي سلبت الرجل جل حياته، ولم 
بعد عقدين من  المجلد األول  يشهد إال طباعة 
ثم نشر رفيقه  النشر،  والكتابة ووعود  البحث 

إنجلز األجزاء الثالثة األخرى.

رأس  كتاب  لقراءة  متلهفاً  كنت  أنني  أتذكر 
المال وحين حصلت على نسخة منه بترجمة 
قراءة  أستطع  لم  حمصي  أنطوان  السوري 
في  ضالتي  أجد  أن  وحاولت  األول  الجزء 
كتاب الفيلسوف البنيوي لوي ألتوسير" قراءة 
القراءة  "إن  يقول  فوجدته،  المال"  رأس 
الحقيقية التي يمكنها أن تكشف عن رأس المال 
هي القراءة الفلسفية، فقد قُِرئ الكتاب من قبل 
علماء االقتصاد والمؤرخين، ولكنه لم يُقرأ من 
الحقيقي"  جوهره  عن  يكشفون  فالسفة،  قبل 
وبما أنني لست من الفالسفة فقد تصورت ان 
القراءة الجديدة لكتاب رأس المال التي قامت 
بها السيدة سهى النجار رئيسة هيئة االستثمار 
العراق  اعمار  اعادت  التي  الهيئة  وهي 
ونفذت المشاريع العمالقة في السكن والطرق 
المواطن  ان  حتى  والمدارس  والمستشفيات 

كل  يقرأ  وهو  بالضجر  اصيب  العراقي 
يوم عن انجاز جديدة لهيئة االستثمار 

عفوا اقصد " هيئة الموالت " 
وبلفتة  النجار  فالسيدة   ،

ان  اكتشفت  فلسفية 
تتلخص  مشاكلنا 
التي  االشتراكية  في 

من  تُطرد  ان  يجب 
 .. الرافدين  ارض 
الملعونة  هذه  الن 

واقصد " االشتراكية 
مئات  سرقت   "

ت  ا ر لمليا ا
عتها  ز و و

على 

العراقيين ، بدال من ان تستثمر بعدد جديد من 
"الموالت".

الفيلسوفة  مع  جدل  في  أدخل  أن  أريد  ا 
موضوعات  حول   ، االستثمار  هيئة  رئيسة 
لكن  أمثالها،  من  المفكرون  بها  تخّصَص 
المواطن  أن  تعتقد  هل  سؤاال:  أسأل  أن  أريد 
العراقي بال ذاكرة ، وأن ما جرى من خراب 
خالل السنوات الماضية سببه المرحوم كارل 
ماركس واشتراكيته ، وان الساسة الذين تولوا 
زمام االمور حاولو ان يبنوا لنا مدن للمستقبل 

، لكن ماذا نفعل وماركس يتأمر علينا !!.

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

احمد حسن الزعبي	 

يا أخي هذا “#الذكاء_الصناعي” قّصة كبيرة، 
صارت  #محركات_البحث  أن  نعرف  كلنا 
لك  وتوّجه  وبحثك عن ضآلتك  اهتمامك  تعرف 
تصفّحك  بطريق  وترميها  واألخبار  اإلعالن 
ما،  عطر  نوع  عن  بحثت  اذ  لتصطادك..مثال 
كل  من  عليك  تنهال  العطور  إعالنات  فستجد 
بل  الخ، ال  الكاميرات  حدب وصوب،الساعات، 
أتحدث  كنت  أيام  ذلك..قبل  تجاوز  الموضوع 
دون  جيبي  في  والهاتف  سهرتنا  في  العيال  ألم 
 ، للحاكورة  سماد  أفتحه عن ضرورة شراء  أن 
السماد  أنواع  بكل  واذا  الفيسبوك  فتحت  ان  وما 
الصلب والكيماوي والسائل تعرض لي مباشرة.. 

“اشي بخالط الجنان”..

الغريب أكثر, قبل أيام كنت أقرأ تفاصيل خبر 
يخشى  أنه  ملحس  عمر  المالية  وزير  فيه  يقول 
آخر  فيدو  استعرضت  المالية”..ثم  من “فسحلتنا 
مديونية  أن  فيه  يقول  يحيى  أبو  سليمان  للنائب 
200 مليون وفي آخر خمس  أمانة عمان سنوياً 
أمامي  رشح  دينار..ثم  مليار  إلى  قفزت  سنوات 
فيديو مقتضب من برنامج نبض البلد عن موازنة 
مليار   39 الى  ستقفز  المديونية  وان   2022
والعجز في هذه الموازنة قد يصل إلى 3 مليار.. 
الذكاء  على  الله..وبناء  علم  غامض  ومن  فجأة 
أمامي  ظهر  األجانب  اخترعوه  الذي  الصناعي 
من  ..تخلّص  يقول  الطبية  المراكز  ألحد  إعالن 
اإلعالن  تفاصيل  وفي  دقيقة،   15 في  البواسير 
الشرجي،  الناسور   ، البواسير  يعالج  المركز  أن 
والناسور العصعصي بفضل أحدث التكنولوجيا..
حول  قرأتها  التي  األخبار  بين  أربط  وصرت 
المديونية والفسحلة والعجز المالي و “الباسور” و 
“الناسور العصعصي” وما عالقته بمنطق الذكاء 
الصناعي..فوجدت أن الذكاء الصناعي عرف أن 

في الحالتين الوضع “مهتري” عاآلخر..
رفعت التلفون واتصلت بالمركز..

الصبية: الو معك مركز..كيف ممكن أساعد..
تعالجوا  ممكن  انه  كاتبين  انتو  اختي  يا  أنا: 
#الناسور_العصعصي و #الباسور بربع ساعة..

صحيح؟
يفحصك  ما  بعد  طبعاً  صحيح  نعم  الصبية: 

الطبيب المختص..
أنا: مش أنا يا أختي أنا وضعي الحمد لله ممتاز..

الصبية: ما فهمت !
“الناسور  تعالجوا  ممكن  قصدك  أنا: 
اللي  االقتصادي”  “الباسور  و  الخصخصي” 

وجع البلد..
الصبية: عفواً من حضرتك احنا بنعالج بواسير 

بس.. #خوازيق مالنا فيها..

تحرير 	  رئيس  اردني  وكاتب  صحفي 
موقع )سواليف(

علي حسـين 	 

“الناسور 
العصعصي”..

مؤامرة ماركس

لبنان”  افالس  “مصرف  بأمر  الحاكم  يستمر 
التصاريح  وتعميم  البهلوانية  التعاميم  بإصدار 
سياساته  مسلسل  من  حلقة  وهي  المتناقضة 
وسياسيي  بسياسات  وارتباطها  والمالية  النقدية 
“طبقة سرقة لبنان”! فتعميمه الذي صدر أخيرا 
النقدي  الدوالر  شراء  باتاحة  آخراً  يكون  لن 
للمواطنين عبر المصارف! وفجأة بسحر ساحر 
الى  النزالها  فريش  دوالرات  لديه  اصبحت 
َمن هي  اين ظهرت وِمن حساب  السوق! وِمن 
جديد!  ِمن  وتُشترى  ستباع  َمن  ِحساب  وعلى 
تُعطى  ال  لماذا  الدوالرات  هذه  ُوجدت  وطالما 
تشتري  ان  بدل  الحقوق؟!  واصحاب  للمودعين 
الذي  دوالرهم  المصرفيون  وشركاؤك  انت 
حولتموه الى لوالر بـ 8000 ليرة لتعود وتبيعهم 
اياه بـ 23000 على منصة صيرفة! ويقول المثل 
اللي استحوا  اذا لم تستح فافعل ما شئت! وفعالً 

ماتوا! والمودع تبّخروا مصرياتو!

 مجلة )الدبور( اللبنانية  )رائدة الصحافة 	 
الساخرة في العالم العربي(

اللي استحوا ماتوا.. والمودع تبّخروا مصرياتو!
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There is a growing global body 
positivity movement to combat the 
stigma and prejudice that overweight 
and obese individuals face. Some of 
this stigma arises from the perception 
that obese individuals are unhealthy.

However, weight is only one of the 
metrics that medical professionals 
use to assess overall health. In fact, 
some studies have demonstrated that 
a significant number of obese people 
are metabolically healthy, leading 
to the contention that one could be 
healthy at any size. This phenomenon 
is referred to as metabolically healthy 
obesity )MHO(. Research is now 
starting to explore what this means.

A person who is MHO has healthy 
blood pressure, normal levels of blood 
lipids )cholesterol and triglycerides( 
and normal blood sugar. Having 
high values of one or more of these 
measures significantly increases one‘s 
risk for cardiovascular disease.
It has been proposed that 

metabolically healthy obese 
individuals might be protected against 
obesity-related diseases. The extent of 
this protection has been controversial 
within the scientific community, and 
this is partly because we still don‘t 
have a standardized definition of 
MHO.
So, over the past few years, 

researchers have gone to work to find 
out who can be defined as MHO, and 
to what extent people with MHO are 
protected from chronic disease.

Emerging consensus

Several large population studies 
have been initiated towards this end. 
So far, results show that, indeed, 
more rigorous definitions of MHO 
are needed. This can be achieved by 
including other measures of health 
such as insulin resistance and blood 
markers of inflammation. Insulin 
resistance is when the body does not 

respond well to the insulin hormone 
that helps to take up sugar from the 
bloodstream for use as a fuel for 
energy. This leads to elevated blood 
sugar and the consequent health 
complications.
An emerging consensus has been 

that although MHO individuals show 
some protection from chronic disease, 
they still seem to be significantly 
less protected than those who are 
metabolically healthy and lean.
The fact that people with MHO 

still have a relatively higher disease 
risk led some researchers to suggest 
that the term ”metabolically healthy 
obesity“ could be a misnomer. 
Moreover, a majority of the MHO 
population tends to progress towards 
”metabolically unhealthy obesity“ 
or MUO over a number of years, 
leading to enhanced risk of diabetes, 
cardiovascular disease and other 
disorders linked with obesity.
This leads to another question: is 

MHO truly protective over an entire 
lifetime, or is it just a question of time 
before MUO sets in, making MHO a 
transient state?

Protective factors

One factor to consider that might 
differentiate metabolically healthy 
versus unhealthy obesity is how fat 
is distributed in the body. A genetic 
predisposition for depositing fat under 
the skin, called subcutaneous fat, 
seems to play a protective role.
People with this predisposition are 

mostly premenopausal women who 
accumulate subcutaneous body fat in 

the hips rather than the waist )pear-
shaped(. They are better protected 
against diabetes and cardiovascular 
disease compared to people whose 
body fat is located more in the 
abdomen )apple-shaped(.
In contrast, obese individuals with 

a high waist circumference show 
excessive fat deposition in the 
abdomen and a pro-inflammatory 
state that leads to insulin resistance, 
which can be a precursor to Type 2 
diabetes.
Researchers have also looked at 

the lifestyle habits that differentiate 
MHO from MUO individuals to 
see if development of metabolically 
unhealthy obesity can be prevented.
One factor is exercise. People with 

MHO are involved in regular physical 
activity to a greater extent than 
MUO individuals. The other is diet. 
Although dietary studies show mixed 
results, it seems that MHO people 
consume healthier diets such as the 
Mediterranean diet, which is rich in 
fish, fruits, vegetables, whole-grain 
products, legumes, extra virgin olive 
oil and nuts.

Healthy diets provide anti-
inflammatory and antioxidant 
benefits that help achieve a healthy 
metabolic profile. Indeed, of the 
MHO population, those who follow 
the Mediterranean diet seem to have 
lower mortality rates. Adopting these 
healthy lifestyle habits could help 
prevent the trajectory of metabolically 
healthy obesity moving towards 
metabolically unhealthy obesity over 
the course of a lifetime.

Is metabolically healthy obesity 
real?

So is MHO real and does it protect 
against disease? There isn‘t a yes or 
no answer yet. The more we learn 
about it, the more nuance is injected 
into the concept that one can be 
perfectly healthy at any size. Based on 
the information we have so far, only a 
narrow segment of obese individuals 
are without risk of developing obesity-
related chronic diseases.
We also know a lot more about 

their characteristics. They have less 
abdominal fat and more subcutaneous 
fat. They have less insulin resistance, 
less inflammation and a metabolically 
healthy cardiovascular profile. They 
also have healthy lifestyle habits such 
as regular exercise and a healthy diet. 
It seems that genetics play a role as 
well.

We can expect more insight from 
major international population studies 
and clinical trials that are currently 
underway. But in the meantime, the 
age-old advice holds truer than ever: 
regular physical activity and a healthy 
diet are crucial to maintain health and 
longevity.
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The Canadian government has 
announced its Immigration Levels 
Plan 2022-2024.

Canada is increasing its 
immigration targets yet again. It will 
look to welcome almost 432,000 
new immigrants this year instead of 
its initial plan to welcome 411,000 
newcomers.
Some 60 per cent of these 

immigrants will arrive under 
economic class pathways such as 
Express Entry and the Provincial 
Nominee Program )PNP(.

Over the coming three years, 
Canada will target the following 
number of new immigrant landings:

2022: 431,645 permanent residents
2023: 447,055 permanent residents
2024: 451,000 permanent residents
Today‘s announcement was the 

first Immigration Levels Plan since 
October 2020.

Canada‘s main immigration law, 
the Immigration and Refugee 
Protection Act )IRPA(, states 
the Canadian government must 
announce its immigration plan 
by November 1 each year when 
Parliament is sitting. However, 
a levels plan announcement did 
not take place last year due to the 
Canadian government holding an 
election in September.
The levels plan guides Canada‘s 

immigration system. It outlines the 
number of immigrants Canada will 
look to welcome under its various 
federal, provincial, and territorial 
programs. Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada )IRCC( and 
the provinces and territories then 
adjust their operations based on 
the plan to ensure they are able to 
attract, settle, integrate, and retain 
the targeted levels of newcomers set 
to arrive.
Up until 2015, Canada welcomed 

about 250,000 immigrants per year. 
In 2016, it announced a new baseline 

target of 300,000 newcomers 
annually. Prior to the pandemic, 
the target was set to about 340,000 
immigrants per year but immigration 
fell to below 200,000 in 2020 due to 
the pandemic.
The Canadian government then 

made the surprise announcement 
in October 2020 it would look to 
welcome over 400,000 immigrants 
annually moving forward to help 
support its post-COVID economic 
recovery. This represents the highest 

targets in Canadian history.

Last year Canada broke its 
newcomer record by landing 
405,000 new permanent residents, 
mostly by transitioning those within 
the country to permanent residence. 
Prior to the pandemic, most new 
immigrants arrived to Canada from 
abroad.

In 2021, 62 per cent of new 
immigrants arrived under economic 
class pathways such as Express 
Entry, the Provincial Nominee 

Program )PNP(, and Quebec‘s 
streams.

Some 20 per cent were welcomed 
last year under the family class 
through the Spouses, Partners, and 
Children Program and the Parents 
and Grandparents Program. 
A total of 15 per cent were 

welcomed in 2021 under refugee 
and humanitarian programs. 

The remaining amount was 

categorized under ”All Other 
Immigration.“

Canada targets high levels of 
newcomers to support its economy 
and fiscal standing. Due to its aging 
population and low birth rate, Canada 
needs higher levels of immigration 
to support its population, labour 
force, and economic growth, as well 
as to have enough workers to pay the 
taxes necessary to support important 
social services such as health care 
and education. 
Canada also pursues social 

immigration objectives including 
reuniting families, providing 
humanitarian assistance, and 
strengthening its Francophone 
heritage.
Immigration has arguably taken on 

greater economic importance during 
the pandemic. Governments across 
Canada are running fiscal deficits 
due to increased spending amid the 
pandemic and weaker economic 
activity. In addition, employers 
across Canada are facing labour 
shortages due to Canada‘s aging 
population, major changes to the 
economy during COVID, and fewer 
immigrants arriving from overseas.

Immigration Levels Plan 
2023 -2025 to be announced 
by November 1st, 2022

Barring the very unlikely scenario 
Canada holds an election for the 
second year in a row, the Canadian 
government will be legally required 
to table its second Immigration 
Levels Plan of the year by Tuesday 
November 1st, 2022 at the latest. 
This plan will replace the one 
announced today.

CANADA INCREASES TARGET TO 432,000 IMMIGRANTS IN 
2022 UNDER IMMIGRATION LEVELS PLAN 2022 - 2024

CANADA HAS SET AN EVEN HIGHER BAR, AS IT WILL LOOK 
TO WELCOME 451,000 NEW IMMIGRANTS BY 2024.

	 Kareem El-Assal 
	 CIC News
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Even Amnesty‘s biggest devotees wouldn‘t call 
the veteran human rights organization a great fan 
of the Zionist movement. And its new report that 
accuses Israel on both sides of the Green Line of 
the crime of apartheid is an anti-Zionist document. 
The authors‘ recommendation to fling open the 
country‘s gates to the descendants of the 1948 
refugees would be a death sentence for the two-
state solution. The recommendation to realize the 
right of return is considered problematic or worse 
even on the Israeli left, including by the Meretz 
party, which supports a definition of Israel as the 
state of the Jews and of all its citizens.

Prof. Mordechai Kremnitzer was correct when 
he wrote that, in this sense, Amnesty erred by 
overreaching. It played into the hands of its 
critics, especially those who have spent decades 
specializing in the much graver error of holding 
on to occupied territory at the expense of human 
rights.
In order to distract attention from a long list of 

statistics and evidence that points to the injustices 
of the occupation, government spokespeople 
resort to the age-old trick of smearing the 
messenger. And, of course, no accusation has 
a more powerful effect than the accusation of 
antisemitism. Former Prime Minister Benjamin 
Netanyahu invariably transformed any document 
that dared to be critical of the occupation into 
a new edition of the Protocols of the Elders of 
Zion. A report on the human rights situation in the 
territories served as an opportunity to brandish 
the sword of the Holocaust. Foreign Minister and 
Alternate Prime Minister Yair Lapid has adopted 
the same tactic, and even improved on it.

In a statement issued on the eve of the 
report‘s publication, Lapid said that Amnesty 
is not a human rights organization, but rather 
”just another radical organization that echoes 
propaganda with no serious examination.“ He 
wondered why Amnesty doesn‘t label Syria, 
where the government has killed half a million 
civilians as an ”apartheid state.“ And why it has 
not attached this label to Iran or to murderous 
regimes in Africa and Latin America. Only to 
Israel. If he weren‘t so quick to echo propaganda 
without first seriously examining it, Lapid would 
have discovered that Amnesty did call for Bashar 
Assad and for the government of the Ayatollahs 
to be tried for crimes against humanity and 
war crimes. But no other country in the club of 
democracies to which Israel purports to belong 
has been forcibly ruling over millions of 

people for 55 years.
Lapid said that he hates using the argument 

that if Israel were not a Jewish state, no one in 
Amnesty would dare to accuse it of being an 
apartheid state. Hates it, but still uses it. This 
claim recurs in a press release from his ministry, 
which used the occasion of International 
Holocaust Remembrance Day last week to single 
out Amnesty. ”A few days after International 
Holocaust Remembrance Day, we once again 
learn that antisemitism is not just a part of history, 
but unfortunately, is also part of today‘s reality… 
Amnesty‘s report effectively serves as a green 
light for the perpetrators and others to harm not 
only Israel, but Jews around the world.“

If describing the situation in the territories since 
1967 is antisemitism, then I am an antisemite. If 
saying that Israel is increasingly suffering from 
the symptoms of apartheid is antisemitism, then 
I am an antisemite. And don‘t tell me that many 
people here really care about the human rights 
situation in the territories. How many readers 
know that Halav Ha‘aretz goat-milk yogurt is 
made at a settlers‘ dairy on the lands of Susiya, 
a stronghold of the criminal zealots of the illegal 
outposts )Pardon me, I mean the ”heroes of the 
young settlement project“(? Boycotting Osem 
pasta because of price hikes is much more 
important.
Bullets, brutality and bulldozers: What Israeli 

apartheid is really like
The missed opportunity in Amnesty's Israeli 

apartheid report
The Israeli bill to preserve demographic Jewish 

supremacy
If writing countless articles and a hefty 

book )”Lords of the Land,“ with Idith Zertal( 
that chronicles the control of the Palestinian 
population in the occupied territories by means 
of land policy and discriminatory enforcement 
is considered antisemitism – then I am an 
antisemite. If accusing Israeli governments of a 

deliberate policy of denying Palestinians in East 
Jerusalem rights in order to push them out of the 
city is antisemitism, then I am an antisemite. If 
demonstrating against the eviction of Palestinian 
families from their homes in Sheikh Jarrah so that 
Jews can move into them is antisemitism, then I 
am an antisemite.

The authors of the Amnesty report wrote that 
demographic considerations guided Israeli 
legislation and policy from the start. They say 
that the Palestinians, inside Israel and, later, 
in the territories, were perceived as a threat to 
the establishment and preservation of a Jewish 
majority, and consequently were subjected to 
expulsion, separation, oppression, confiscation 
of property and land, and denial of economic 
and social rights. The report cites the Citizenship 
Law, which is being advanced on the basis of 
security concerns.

If claiming that these concerns serve as a disguise 
for ethnic discrimination is antisemitism, then I 
am in good company. At a Yesh Atid party faction 
meeting in July, party chairman Yair Lapid 
admitted that the Citizenship Law is ”one of the 
tools meant to ensure a Jewish majority in Israel.“ 
Problem is, Lapid and his coalition comrades 
from the Zionist camp, who have come to accept 
the occupation, have become accomplices to the 
right-wing settler movement‘s commission of 
apartheid.

In another day or two, perhaps even before 
this article appears in print, the Amnesty report 
will fade from the public agenda. Yet another 
document will join countless similar documents 
from international and Israeli human rights 
organizations, having served as the punching bag 
of the hour and then filed away in the archives. But 
how long will antisemitism )which unfortunately 
is very much alive and well( be able to go on 
concealing the shame of apartheid?

IF SPEAKING AGAINST INJUSTICE IS ANTISEMITIC, I'M AN ANTISEMITE

	 Akiva Eldar - Haaretz
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A new Statistics Canada study 
shows immigrant children have a 
higher postsecondary education 
rate, and make more money after 
their mid-20s than the overall 
Canadian population.

The study is based on 2019 income 
tax data from the Longitudinal 
Immigration Database )IMDB(, 
which provides a long-term 
perspective on how immigrant 
children integrate into Canadian 
society.

The results show immigrants 
who came to Canada as children 
participated in postsecondary 
education more often than the 
Canadian population as a whole, 
with those admitted at younger 
ages participating the most. Also, 
children admitted as economic 
immigrants fared better than the 
overall Canadian average from age 
25 on. Then by age 30, children 
of sponsored and refugee families 
had median wages comparable 
to the overall population. These 
results were similar to what Stats 
Can found in a study for the 2018 
tax year.

Data from 2019 will contribute to 
baseline estimates in preparation 
for future research on the impact 
of the COVID-19 pandemic 
on immigrant children, their 
adjustment period, and their long-
term socioeconomic outcomes in 
adulthood.

Immigrant kids participation in 
post-secondary studies

Kids who immigrated to Canada 
before age 15 had particularly 

high rates of postsecondary 
participation. The participation 
rate was about 70% for 20-year-old 
immigrants admitted as children, 
compared with about 59% of the 
overall Canadian population. At 
age 25, the participation rate was 
about 33% for immigrants admitted 
as children, and about 27% for the 
overall Canadian population.

As immigrant kids landed at 
older ages, their participation in 
postsecondary education generally 
decreased. In 2019, nearly 77% 
of 20-year-old immigrants 
admitted before age five went 
into postsecondary studies. The 
participation rate dipped to about 
72% for those admitted between 
ages five to nine, and nearly 64% 
for those admitted between the ages 
of 10 to 14 years. Various factors 
affect postsecondary participation, 
such as academic preparation and 
knowledge of official languages.

Postsecondary participation 
among child immigrants also 
appears to be related to their parents‘ 
socioeconomic characteristics. 
As a result of Canada‘s selection 
process for economic immigrants, 
most of these parents already have 
some postsecondary education 
at the time of their admission. 
Because of this, immigrants 
admitted as children of economic 
immigrant families have much 
higher postsecondary education 
participation than children 
admitted under other immigration 
categories, especially during early 
adulthood.

Children of economic immigrants 
saw a postsecondary participation 
rate of more than 75% at age 20, 
compared to children of sponsored 
families at about 61%, and the 
overall population of Canada‘s rate 
at nearly 59%. Refugee children 
had the lowest participation in 
postsecondary education at a rate 

of nearly 54%.

The 2019 postsecondary 
education participation for 
immigrants admitted as children, 
by age at admission, relative to the 
overall Canadian population: 10 to 
14 years of age at admission 5 to 
9 years of age at admission 0 to 4 
years of age at admission Canadian 
population Age 30 in 2019 13.2 
13.1 13.0 11.1 Age 25 in 2019 
31.0 33.6 33.9 26.6 Age 20 in 2019 
63.8 71.4 76.7 58.9 Source)s(: 
2020 Longitudinal Immigration 
Database )5057( and table 43-10-
0075-01.
Economic class children report 

higher earnings
At age 20, immigrants who came 

to Canada as children had lower 
median wages )$10,900( than 
the overall Canadian population 
)$12,900(. The study suggests this 
is because at this age, immigrants 
were most likely enrolled in 
postsecondary studies. At age 
25, median wages of immigrants 
went up to $31,500, surpassing 
the overall Canadian population at 
$30,290.

However, at age 25, economic 
immigrant children had about 11% 
higher median wages )$33,700( 
than the overall Canadian 
population )$30,290( of the same 
age. Median wages of 25-year-old 
immigrants who came to Canada 
as children of sponsored families 
were lower than the overall 
Canadian average.

At age 30, immigrants admitted as 
children of economic immigrants 
had median wages of $55,500, 
about 29% higher than the overall 
Canadian population at $42,940. 
Children admitted with refugee 
families were making slightly 
more than the Canadian average 
at $43,200, and children of 
sponsored families were making 
about $41,000.

IMMIGRANT CHILDREN BECOME MORE EDUCATED AND 
HIGHER PAID THAN CANADIAN AVERAGE: STUDY

Statistics Canada's new study using immigrant tax data 
offers insights to how young newcomers fare in the labour market.
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	 Ministry of Education

MISSISSAUGA — The Ontario 
government continues to invest in its 
plan to challenge Islamophobia and 
provide new supports and programs 
for students who have experienced 
discrimination. Too many students 
in Ontario schools face hate, racism, 
and divisive rhetoric that has no 
place in this province or country.

To decisively counter the 
threat of racism in schools and 
communities, Stephen Lecce, 
Minister of Education, joined by 
Parm Gill, Minister of Citizenship 
and Multiculturalism, and Kaleed 
Rasheed, Member of Provincial 
Parliament for Mississauga East-
Cooksville, announced funding and 
partnerships that will help create 
province-wide guides, resources, and 
materials to counter Islamophobic 
narratives in culture, online, and 
in the classroom. The resources 
are designed for school staff and 
students, and to support Muslim 
families, students, and educators.

As reported by Toronto Police, 
hate crimes across all categories 
rose 51 per cent in 2020 and kept 
rising in 2021. In 2020, the Muslim 
Association of Canada‘s )MAC( 
Masjid Toronto saw six major 
incidents at both of its locations since 
the start of the pandemic, including 
spray-painted racial slurs and broken 
glass.

As part of Priorities and Partnerships 
Funding )PPF( COVID-19 Equity 
Supports, and in support of Muslim 
students in Ontario‘s publicly 
funded school system, the provincial 
government is providing:

$150,000 to the Muslim Association 
of Canada to create new resources, 
including online courses, training 
modules, videos, and a web-based tool 
for educators, mentors, newcomer 
students, and parents. These 
resources will address mental health 
and well-being issues in connection 
with racism, discrimination, and the 
pandemic.

$50,000 to Naseeha Youth Helpline 
to support the growing demand for 
counselling support from Muslim 

students as well as racialized students, 
parents, and families during the 
pandemic. The funding will enhance 
Naseeha‘s capacity to provide direct 
supports and resources.

”We have one message to racist 
bullies in our schools: it ends now,“ 
said Minister Lecce. ”Senseless 
attacks and hateful rhetoric against 
Canadians of Islamic faith – including 
students and staff – underscore 
why we are taking further action to 
counter Islamophobic narratives in 
culture, online, and in the classroom. 
Developed by Muslim leaders and 
youth, these province-wide resources 
will empower educators, parents, 
and students to address racism head-
on to inspire change, respect, and 
inclusion.“

The announcement builds on past 
initiatives intended to support safe 
and welcoming schools, including 
targeted investments for Muslim 
students. This includes partnerships 
with Muslim-led organizations to 
counter racism and empower students 
and communities to confront hate 
wherever they see it.

Last year, Ontario provided:

$225,000 to the Muslim Association 
of Canada that supported the 
development of digital resources for 
educators, students, and parents to 
raise awareness about Islamophobia.
$50,000 to the National Council 

of Canadian Muslims, which 
implemented community check-
in sessions for Muslim newcomer 
families in multiple languages in 
locations across the province.
 

Quick Facts

For this school year, Ontario‘s 
Priorities and Partnerships Funding 
)PPF( COVID-19 Equity Supports 
includes funding for initiatives that 
focus on combatting racism and other 
forms of discrimination, including 
anti-Asian racism, Islamophobia 
and antisemitism, promoting equity 
and academic success for Black 
youth and families, and supporting 
newcomer parents.
As part of the Safe Return to Class 

Fund, the Ontario government 
directed $6.4 million to support 

equity-related projects. This 
included funding to community 
organizations to address anti-Asian 
hate, antisemitism, and Islamophobia 
support for Black, Indigenous and 
2SLGBTQI+ students as well as 
support for newcomer youth, parents, 
and families to enhance access to 
school and community resources, 
and culturally appropriate mental 
health and well-being supports for 
youth, families, and teachers.
On January 31, 2022, the Ontario 

government announced it was 
doubling its investment in the Anti-
Racism Anti-Hate Grant Program 
and bringing the total funding for the 
grant program to $3.2 million over 
two years. The funding will help 
support more community-led public 
education and awareness projects.
To hold educators accountable for 

racist remarks and behaviour, Ontario 
amended regulations to explicitly 
set out remarks and behaviours that 
expose persons to hatred based on a 
prohibited ground of discrimination 
under the Human Rights Code as acts 
of professional misconduct, effective 
November 5, 2020.

Ontario requires all school boards 
to have an anti-bullying policy in 
place to help foster more welcoming 
and supportive school communities. 
As announced in November 2021, 
for the first time, there are specific 
references regarding religiously 
motivated discrimination, such 
as anti-Islamophobia, along with 
discrimination based on sexual 
orientation, and racism.
 

Quotes

"One of the greatest strengths we 
have as a province comes from our 
cultural and religious diversity, 
and this is reflected in schools and 
classrooms across Ontario. 

Our government remains committed 
to creating conditions that combat 
racism, and today‘s announcement 
is another important step toward 
ensuring classrooms are free from 
discrimination and students can feel 
safe and secure in their schools. "

- Parm Gill
Minister of Citizenship and 
Multiculturalism

"I would like to thank Minister Lecce 
for his dedication and involvement 
with the Muslim community to help 
the fight against Islamophobia. This 
is a continuation of our government‘s 
commitment to make our province 
safer and more inclusive. Our 
government, under the leadership 
of Premier Ford, has been with the 
Muslim community every step of 
the way. When we were told more 
funding supports were needed to 
combat Islamophobia, we listened 
and have acted in a meaningful way 
by providing support to the Muslim 
Association of Canada and Naseeha 
Youth Helpline to create new 
resources to address mental health 
and racial discrimination."

- Kaleed Rasheed
Member of Provincial Parliament for 
Mississauga East-Cooksville.

"We all share a responsibility in the 
fight against hate and discrimination 
in Ontario and across the country. 

The Muslim Association of Canada 
is dedicated to working with the 
Government of Ontario to ensure 
that Muslim students learn in 
an environment that is free of 
Islamophobia and intolerance. 
Offering resources and tools to 
students to support their mental health 
and well-being will be built on the 
success of our www.IslamAwareness.
ca web portal, which was established 
in collaboration with the Ministry of 
Education."

- Sharaf Sharafeldin
Executive Director of the Muslim 
Association of Canada

"We are seeing the effects of 
COVID-19 every day at Naseeha, 
and the challenges Muslims and 
other racialized groups are facing. 
Social isolation, violence, and other 
unhealthy behaviours affecting 
students must end. Increasing our 
capacity through this funding will 
have a direct impact in our ability 
to answer more calls and build on 
much-needed support systems."

- Muhsin Kermalli
Executive Director of Naseeha Youth 
Helpline

ONTARIO EXPANDS PLAN TO COMBAT ISLAMOPHOBIA IN SCHOOLS
ADDITIONAL INVESTMENT TO SUPPORT RESOURCES TO FIGHT DISCRIMINATION
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Independent Jewish Voices Canada 
)IJV( welcomes today‘s launch of a 
major report by Amnesty International, 
which makes the case with meticulous 
detail that Israel is committing the 
internationally-recognized crime of 
apartheid.  

Amnesty International is the third 
major human rights organization 
since January 2021 to issue a report 
announcing it has come to this 
conclusion. It follows similar reports 
from US-based Human Rights Watch 
and the Israeli organization B‘Tselem.

Amnesty‘s 280-page report details 
Israeli practices of apartheid going 
back to the country‘s founding in 
1948. 

One of the central themes of the 
report is ”the home“, which has 

become particularly poignant for 
Palestinian families in occupied East 
Jerusalem in recent weeks. Forced 
expulsions of Palestinian families 
have made international headlines, 
and at least 200 Palestinian families in 
East Jerusalem are still at risk of home 
demolition to make way for Jewish 
Israeli settlers. 

”There has been a growing consensus 
in the global human rights community 
that Israel‘s treatment of Palestinians 
amounts to apartheid, and Amnesty‘s 
report puts a rubber stamp on it,“ says 
IJV‘s Communications and Media 
Lead Aaron Lakoff. ”Israel‘s practices 
of apartheid are consequently 
becoming more and more evident 
to Jews around the world,“ he says. 
A poll taken last year by the Jewish 
Electoral Institute  found that at least 
a quarter of American Jews agree 

that Israel is an apartheid state. Also 
in 2021, a survey of Middle East 
scholars from various disciplines 
found that two-thirds agree with the 
apartheid label. 

”Palestinians and Israeli dissidents 
have been arguing that Israel is 
practicing apartheid going back 
several decades,“ says Lakoff. 
”Several former high-level Israeli 
officials have also agreed that 
Israel‘s practices against Palestinians 
constitute apartheid, including 
Michael Benyair, a former Attorney 
General, and Shulamit Aloni, a former 
Education Minister. What has changed 
is that the case is now being made at 
increasingly high international levels 
and in more and more concrete legal 
terms.“
The Israeli Foreign Minister Yair 

Lapid has expressed anxiety in recent 

weeks that 2022 will see an intense 
effort to paint Israel as an apartheid 
state. Lapid is also leading a well-
funded government project to improve 
Israel‘s image on the global stage. In 
anticipation of these efforts, IJV calls 
on Canadian government officials to 
read Amnesty‘s report carefully and to 
come to its own conclusions.

”The evidence is in, and the facts 
are clear. If government officials read 
Amnesty‘s report, there should be 
no doubt in their minds that Israel is 
indeed practicing apartheid. 

We as Canadian Jews join Amnesty 
International, Palestinians, and people 
of conscience around the world in 
demanding that Canada call it what it 
is and place sanctions on Israel until it 
ceases its well-documented practices 
of apartheid.“

	 Ministry of Labour, Training and Skills 
Development

TORONTO — Ontario's safe employers are 
receiving a rebate of up to $1.5 billion as Workplace 
Safety and Insurance Board )WSIB( surplus funds 
are returned for the first time. This rebate will give 
300,000 businesses back approximately 30 per cent 
of their annual premium payments, helping create 
new jobs and allowing for bigger paycheques for 
workers. This builds on the government‘s $2.4 
billion that has already been given back to employers 
through premium reductions, while maintaining 
benefits for injured workers.

”After historic underfunding and mismanagement, 
Premier Ford and I are creating generational change 
at the WSIB to ensure it is working for workers,“ 
said Monte McNaughton, Minister of Labour, 
Training and Skills Development. ”We are getting 
cheques in the mail for businesses on Main Street 
who need this relief so they can pay their workers 
more, create new jobs, and grow our economy. 
In the coming weeks, I will announce a series of 
unprecedented supports for the people of Ontario 
that continue to rebalance the scales in favour of 
workers.“

The surplus distribution will only be provided 
to safe employers, who will receive their rebates 
starting in April. For a business with 80 to 125 
employees, this could mean receiving $28,000 to 

reinvest in their business and workers.

”Ontario businesses are paying the lowest average 
premium rate in more than 20 years,“ said Grant 
Walsh, Chair of the WSIB. ”With solid financial 
management we can give this rebate to businesses 
at a time when they need it most while protecting 
coverage for people injured at work.“

This distribution comes only four years after the 
elimination of the board‘s historic unfunded liability. 
Today, the WSIB is in its strongest financial position 
in its history and, as of September 30, 2021, has 
$6.4 billion in reserve.

 
Quick Facts

* Surplus distribution was a key recommendation 
in an independent operational review of the WSIB.
* The WSIB provides loss of earnings and other 
benefits to workers and their survivors, health care, 
and assists in early, safe return to work for workers 
injured on the job or made ill by an occupational 
disease.
* The WSIB is an independent agency. It is entirely 
funded by employers.
 
Quotes

"As the indispensable partner of business and on 
behalf of our 60,000 members, today‘s announcement 

is welcome news for Ontario employers who have 
created safe workplaces. Premiums come out of the 
pockets of business owners and today‘s news means 
that this surplus can be redirected to workers, new 
technologies and infrastructure."

- Rocco Rossi
President and CEO, Ontario Chamber of Commerce

"Refunding WSIB surplus to businesses means 
much needed direct support for retailers and other 
employers in Ontario. 
The pandemic has been challenging for many 

businesses and today‘s announcement by the 
Ontario government puts more money in the hand 
of employers which they can then reinvest in their 
business and in their employees, ensuring economic 
growth."

- Diane J. Brisebois
President & CEO, Retail Council of Canada

"We thank the Ontario government for acting 
on CFIB‘s long-standing request to return WSIB 
surplus funds to the employers that paid them. This 
is great news for Ontario‘s small businesses at a 
time they need it most as they navigate their path 
to recovery. "

- Dan Kelly
President, Canadian Federation of Independent 
Business

CANADIAN JEWISH GROUP WELCOMES NEW AMNESTY
REPORT ON ISRAILE APARTHEID, URGES GOVERNMENT TO ACT

ONTARIO’S SAFE EMPLOYERS RECEIVING UP TO $1.5 BILLION REBATE
Rebate will support businesses, maintain jobs and help safe employers impacted by COVID-19
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 CITY OF LONDON PASSES ACTION PLAN, OUR
LONDON FAMILY ACT TO BE INTRODUCED

On February 15th, 2022, London 
City Council unanimously passed 
a comprehensive plan to dismantle 
Islamophobia. Said Mayor Ed Holder, 
”What happened the eve of June 6, 
2021, was London‘s darkest hour. From 
that moment onward, there could be no 
question, racism existed in our city. 

Hatred had managed to take root. There 
was no way to deny we were somehow 
immune to the potential of deadly 
violence.“ 

Mayor Holder also noted that ”This 
represents the start of our work, not the 
end.“

Hikma wishes to express our deep 
appreciation to City Council for passing 
this Plan and to Rumina Morris, Director, 
Anti-Racism and Anti-Oppression, for her 
hard work in developing the consultation 
process and driving the creation of the 
plan and getting the plan to City Council 
in a timely fashion.
See Hikma's website for more 

information about this Action Plan:

h t tp s : / / h ikma .ca / c i t y -o f - london-
islamophobia-report-plan/

If you can, kindly send a thank you note 
to the Mayor and your ward Councillor 
for passing this action plan, )mayor@
london.ca, mvanholst@london.ca, 
slewis@london.ca, msalih@london.
ca, jhelmer@london.ca, mcassidy@
london.ca, joshmorgan@london.ca, 
slehman@london.ca, ahopkins@

london.ca, pvanmeerbergen@london.ca, 
sturner@london.ca, epeloza@london.ca, 

shi l l ier@london.
ca, mhamou@
london.ca.(

Some very important advocacy wins this week and coming up next week for 
Muslims!  Three updates in particular: City of London Passes anti-Islamophobia 
action plan; Ontario NDP to Introduce the Our London Family Act this week;

	 Nawaz Tahir

CITY OF LONDON PASSES ANTI-ISLAMOPHOBIA ACTION PLAN

ONTARIO
,
S NEW DEMOCRATS INTRODUCE ANTI-ISLAMOPHOBIA BILL

Mayor 
Ed Holder

	 Canadian Press

TORONTO - NDP Ontario, an opposition 
party in the Ontario Legislative Assembly 
on Wednesday, February 23, 2022, 
introduced a bill aimed at combating 
Islamophobia and other hate crimes.
This bill would create a regional review 
of hate crime incidents and hate crimes in 
Ontario.

It would also designate safe areas around 
places of worship, prohibit ethnically 
intolerant groups from registering as 
associations, and establish an anti-racism 
council that would provide input on 
government policies.
The bill, which was developed in 

cooperation with the National Council 
of Canadian Muslims )NCCM(, follows 
similar recommendations made by that 
organization. It will also introduce new 
tools for schools to combat racism. In 
addition, it will enable the speaker of 
parliament to prevent protests in the 
legislature that promote hate.

Faisal Hassan, MP for one of the 
Toronto constituencies, MPs Peggy 
Sattler, Theresa Armstrong and Terence 
Kernaghan, introduced the bill. Faisal 
Hassan said: "It is time for bold and 
concrete action to tackle Islamophobia 
and hate in Ontario". The bill was named 
”Our London Family Act“ after the Afzal 
family, the victim of a deadly truck attack 

in London, Ontario, last year.
"This is not a partisan issue, it is a 

moral issue," Hassan told the Legislative 
Council. "I hope and trust that all 
members of Parliament will support our 
family law in London and we are able 
to pass this very important legislation as 
soon as possible."
Other opposition parties said they would 

support the bill.

House Leader Paul Calandra said the 
government will take a look at the details 
once the legislation is introduced.
"The bill was very important legislation," 

said Liberal House of Representatives 
leader John Fraser. "If you look around at 
what's happening in Canada now, it's even 

more important."
NDP leader Andrea Horwath said she 

was pleased that the Liberals and Green 
Member of the Legislature had agreed to 
support the bill after reaching out to all 
parties.

"We hope the government will do the 
same. Why? Because that's exactly what 
society is asking," she said.

On Thursday 24 February. The Ontario 
legislature voted and passed the bill in its 
first reading.

The New Democratic Party said that 
the bill is scheduled to be debated on the 
tenth of next March
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	 Ministry of Municipal Affairs 
and Housing

LONDON — The Ontario 
government is providing nearly $5.5 
million to help build 30 accessible 
modular housing units in London to 
support people with addictions and 
mental health challenges, and those 
from racialized groups or at risk of 
homelessness.

”Our government's Social Services 
Relief Fund is providing immediate 
housing and homelessness relief in 
communities across Ontario,“ said 
Steve Clark, Minister of Municipal 
Affairs and Housing. ”Supporting 
innovative solutions like these 
new accessible modular homes in 
London is critical as we work to 
keep our most vulnerable safe and 
housed, both during the pandemic 
and into the future.“

Construction for the innovative 
modular housing complex is now 
under way at 122 Baseline Road 
West. Of the 30 accessible units, 
10 will be for people experiencing 
or at risk of homelessness, 10 will 
be dedicated to people in need 
of mental health and addictions 
supports, and 10 will serve people 
from racialized groups. With units 
expected to be occupied by March 
2022, residents will be close to 
public transportation, schools, 
parks, grocery stores, pharmacies 

and employment opportunities.

”This project will make a real 
difference in helping our most 
vulnerable neighbours find a home 
with the supports they need to remain 
stably housed,“ said Jeff Yurek, MPP 
for Elgin—Middlesex—London. 
”I am proud that all partners have 
prioritized such an innovative 

project, where residents will be 
matched with supports that meet 
their unique needs and situations.“
The units will be fully accessible 
with wider hallways and doors, roll-
in showers and outdoor spaces with 
barrier-free paths and rest areas. The 
site will include accessible parking, 
charging stations for personal 
mobility devices such as scooters, 
and a laundry room with accessible 

controls and equipment.
”A safe and affordable place to call 
home is something that we want to 
see for every Londoner - this is a 
top priority for our Council and our 
community,“ said Ed Holder, Mayor 
of the City of London. ”Funding 
in support of the housing initiative 
at 122 Baseline Road West will 
help achieve greater dignity for 

individuals, and greater economic 
prosperity for our communities.“
As highlighted in Ontario‘s 
Action Plan: Protecting People‘s 
Health and Our Economy, today‘s 
announcement is part of the 
province‘s Social Services Relief 
Fund, which has provided $1 billion 
of support throughout the COVID-19 
pandemic, to help municipalities and 
Indigenous program partners create 

longer-term housing solutions and 
help vulnerable Ontarians, including 
those who are homeless or at risk of 
homelessness.
 
Quick Facts

* The City of London has been 
allocated almost $23 million 
through Ontario‘s Social Services 
Relief Fund, which is designed to 
help municipalities and Indigenous 
program partners deliver critical 
services, such as shelters, food 
banks, funding for rental arrears and 
housing.

* The City of London also received 
over $26.3 million in 202021- 
through the joint federal-provincial 
Safe Restart Agreement, and $11.7 
million in provincial COVID-19 
financial relief for municipalities 
to address ongoing COVID-19 
operating costs, help ensure the 
delivery of critical services and keep 
capital projects on track.

* Ontario has provided $147 
million to help expand access 
to the provincial mental health 
and addictions system in every 
community. This funding builds 
on the province‘s $176 million 
investment in the Roadmap to 
Wellness, a comprehensive plan 
to build a fully connected mental 
health and addictions system across 
the province.

ONTARIO CREATES SUPPORTIVE HOUSING IN LONDON
Province helps build accessible modular homes for people in need

The federal government also announced an investment of $11.6 million to build a 65-unit 
apartment complex at 191 Commissioners Road West, where 33 units will be allocated to 

vulnerable individuals and those on London's housing waitlist. CMHC/Twitter

CANADA’S INFLATION RATE RISES TO 5.1% — HIGHEST SINCE 1991
GAS, FOOD AND SHELTER ARE MAJOR CONTRIBUTORS TO INCREASE

	 RCI

Canada's inflation rate hit 5.1 per 
cent in January, its highest level 
since 1991.

Statistics Canada reported that if 
volatile items, like food and energy, 
are stripped out of the numbers, the 
cost of living went up at a pace of 
4.3 per cent. But even that toned-
down figure is the highest dating 
back to 1999.
Grocery bills continue to rise 

quickly, with the price of food 

purchased at stores up 6.5 per cent 
in the year leading up to January. 
That's the fastest pace since 2009.

Increasing grocery bills is likely a 
trend that continued into February, 
with protests blocking key trade 
arteries for food, said economist 
Royce Mendes, with financial 
services conglomerate Desjardins.
The cost of keeping a roof over 

your head also continues its ascent, 
as shelter costs rose by 6.2 per cent 
in the past year. That's the fastest 
increase since 1990.

Canada and the U.S. are both 
grappling with much higher than 
usual inflation right now.
Inflation increasing at highest level 

in decades
Gasoline prices increased by 4.8 

per cent during the month, and are 
now 31 per cent higher than they 
were this time last year.
With energy prices continuing to 

rise, inflation is set to accelerate 
even further and is unlikely to 
materially slow down before April, 
Mendes said.
Canada is not the only country 

grappling with high inflation. 
Supply-chain imbalances caused by 
the pandemic, coupled with record 
amounts of stimulus spending, 
have combined to push up inflation 
just about everywhere. The U.S. 
inflation rate hit 7.5 per cent )new 
window( in January — its highest 
level in 40 years.
While economists had been 

expecting Canada's rate to be high, 
the 5.1 per cent rate was higher 
than the 4.8 per cent figure that 
a consensus of those polled by 
Bloomberg had been expecting.
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	 Lindsay Mathyssen
      MP-London-Fanshawe

Everyone has the right to feel welcome, secure and 
respected in his community. It is alarming to see 
the growing use of symbols of hatred to be freely 
sold in stores and publicly displayed. Displays of 
racism and hate are vile and violent and the most 
recent events in Ottawa highlight the urgent need 
for action at all levels of government— to make 
sure hate is not normalized or tolerated.

Very recently, we have seen the abhorrent 
display of these hateful symbols in London. I was 
shocked to hear reports of Confederate flags being 
flowed in our neighbourhoods and I strongly 
condemn these hate symbols being flowed in our 
city. People in London have seen what this hatred 
can do firsthand – we must not allow it to grow 
unchecked.

White supremacist extremism and far-right 
radicalisation represent a real threat and we must 
fight against it. Canada has seen a 200% increase 
in active hate groups in the last 5 years, with an 
increasing number of violent incidents targeting 
Muslim, Jewish and Black Canadians. Indigenous 
peoples face discrimination and racism in their 
daily lives, too often with tragic consequences. 
More subtle discrimination exacts a toll, too. In 
Canada today, racialized people are more likely 
to face systemic barriers to employment, while 
immigrants and racialized communities are the 
targets of divisive rhetoric that pits neighbours 
against each other.
That is why New Democrats continue to fight 

against Islamophobia and all forms of racism and 
discrimination. Last week I seconded my NDP 
colleague‘s legislative initiative, Bill C-229, 
An Act to amend the Criminal Code, that bans 
symbols of hate. Allowing these symbols of 

hatred to be freely sold in stores and publicly 
displayed is retraumatizing for people who have 
been, and continue to be, targets of violence 
and oppression. Symbols that have been used to 
incite violence against people have no place in 
our society. During recent illegal occupations in 
Ottawa, all of us witnessed despicable displays 
of Nazi swastikas and the flying of Confederate 
flags at the very centre and heart of our democratic 
institutions. But, long before the blockade, the 
COVID-19 pandemic revealed deep socio-
economic inequalities experienced by the most 
vulnerable populations in Canada. Islamophobia, 
anti-Semitism, racism, homophobia, transphobia 
and misogyny are growing problems in our 
society. Hateful and violent crimes against 
Indigenous people, Black, Asian and other 
racially marginalized communities rose and 
the number of hate groups in Canada increased 
during the pandemic. Yet, symbols of hate are 
freely displayed and sold across our country. This 
must end.

Canadians are tired of symbolic gestures; the 
time for rhetoric is over and the government needs 
to act. Banning symbols of hatred like swastikas, 
Confederate Flags or Klu Klux Klan insignia is 
now more important than ever for all Canadians 
to feel safe. It is up to all of us to stop the spread 
of hate in our communities. And this bill is a step 
in the right direction. I continue to work with 
my NDP colleagues to push the government to 
take on white supremacist and neo-Nazi groups 
with a national action plan to dismantle far-right 
extremist organizations. We have been calling on 
the government to establish national standards for 
identifying and recording all hate incidents and 
their dispensation in the justice system and work 
in collaboration with not-for-profits to increase 
the reporting of hate crimes. 
I hope you will join me in calling for the 

government to support Bill C-229 in banning 
these symbols of hate. I know that together we 
can continue to fight for a more inclusive and 
diverse Canada.

SYMBOLS OF HATRED ARE FREELY SOLD 
IN STORES AND PUBLICLY DISPLAYED

EVERYONE HAS THE RIGHT TO FEEL WELCOME, SECURE AND RESPECTED IN HIS COMMUNITY

Until recently, this Confederate flag had been flying on the grounds of a rural property in south 
London, Ont., south of Highway 402. Its owners removed it shortly after CBC News arrived to ask 

about why they chose to fly it. )Angela McInnes/CBC News(
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 ONTARIO ELIMINATING LICENCE
PLATE RENEWAL FEES AND STICKERS

PROVINCE IS CUTTING COSTS AND MAKING LIFE MORE CONVENIENT FOR MILLIONS OF VEHICLE OWNERS
	 Premier's Office

TORONTO – The Ontario 
government is making life more 
affordable and convenient for nearly 
eight million vehicle owners by 
eliminating licence plate renewal 
fees and the requirement to have a 
licence plate sticker for passenger 
vehicles, light-duty trucks, 
motorcycles and mopeds, effective 
March 13, 2022.
”As the cost of living continues to 

go up, our government is cutting 
costs for families to make life more 
affordable,“ said Premier Doug 
Ford. ”Eliminating the fee to renew 
your licence plate and refunding 
the cost of doing so for the past two 
years is a concrete way we can put 
and keep more money in the pockets 
of hard-working Ontarians.“

The government is introducing red 
tape legislation that would enable 
the province to refund eligible 
individual owners of vehicles for any 
licence plate renewal fees paid since 
March 2020. Upon passage, vehicle 
owners will receive a cheque in the 
mail starting at the end of March and 
throughout the month of April.

”Our government is taking strong 
action at a time when the cost 
of living and doing business in 

Ontario is skyrocketing,“ said 
Caroline Mulroney, Minister of 
Transportation. ”For many families, 
driving is an absolute necessity. 
Eliminating licence plate renewal 
fees and stickers is part of our 
government‘s commitment to 
support drivers as we continue 
to build Ontario‘s transportation 
network, including by building 
the Bradford Bypass and Highway 
413.“

To receive a refund cheque, vehicle 
owners who have moved recently 
will need to confirm that their 
address information on their vehicle 
permit or driver‘s licence is up-to-
date at Ontario.ca/AddressChange 
by March 7, 2022, and pay any 
outstanding fees, fines or tolls. For 
more information and/or assistance 
with changing an address, vehicles 
owners can call ServiceOntario‘s 
dedicated line at 1-888-333-0049.

Under the proposal, renewal 
fees will also be eliminated for 
passenger, light duty commercial 
vehicles, motorcycles and mopeds 
that are owned by a company or 
business. However, no refunds will 
be given for the period of March 
2020 to March 2022.

”Small businesses play a vital role 

in fostering Ontario‘s economic 
growth,“ said Nina Tangri, Associate 
Minister of Small Business and Red 
Tape Reduction. ”Starting next 
month, eliminating renewal fees for 
vehicles owned by a company or 
business is just one of the many ways 
we are supporting small businesses 
across the province so they can 
continue to thrive and contribute to 
their communities.“
Vehicle owners will still be 

required to renew their licence plate 
every one or two years at no cost to 
confirm their automobile insurance 
is valid and pay any outstanding 
Highway 407 tolls and other 
municipal fines. The government is 
working with partners to develop a 
new, more user-friendly process that 
will continue to validate automobile 
insurance requirements, support 
law enforcement efforts and collect 
municipal fines and unpaid Highway 
407 tolls.
The Ontario government is also 

investing in Automated Licence Plate 
Recognition )ALPR( technology as 
part of its commitment to provide 
police with the tools they need to do 
their jobs, improve public safety and 
strengthen roadside law enforcement 
efforts across the province. An 
ALPR system can read thousands of 
licence plates per minute allowing 
officers to process more information 

on licence plates. It also has the 
capability of capturing vehicles of 
interest such as amber alerts, drivers 
with a suspended licence, and stolen 
vehicles.
Renewal fees and requirements 

for licence plate stickers for 
heavy commercial vehicles and 
snowmobiles remain unchanged.
 
Quick Facts

	 Eliminating renewal fees 
will save vehicle owners $120 a year 
in southern Ontario and $60 a year 
in Northern Ontario for passenger 
and light commercial vehicles.
	 Vehicle owners should 
update their address before March 
7, 2022 in order to receive a refund 
for fees previously paid by the end 
of April 2022.
	 Physical licence plate 
stickers have been eliminated 
in other jurisdictions in Canada 
including Quebec, Saskatchewan, 
Northwest Territories, Manitoba and 
Alberta.
	 Driver‘s must continue 
to renew their driver‘s licence 
every five years online or at a 
ServiceOntario centre and pay a $90 
fee.
	 ALPR is tested technology 
already being used by a number of 
Ontario police services.

	 Ministry of Health

TORONTO — The Ontario 
government is extending the 
requirement to renew health cards 
until September 30, 2022.

"In response to the pandemic our 
government extended the renewal 
requirements for Ontario health 
cards," said Christine Elliott, Deputy 
Premier and Minister of Health. 
"While the majority of Ontarians 
have continued to renew their 
documents throughout the pandemic, 

we are committed to ensuring all 
Ontarians have the opportunity to 
renew while continuing to access 
the care they need, when they need 
it.“

Ontarians will continue to be able 
to use their expired health card, 
including a red and white health 
card, to access insured health care 
services. Health care providers 
can continue to accept expired 
health cards following the previous 
February 28, 2022 deadline.
To make it easier and more 

convenient for Ontarians to renew 
health cards online, ServiceOntario 
is taking steps to enable online health 
card renewal using O n t a r i o 
Photo Cards in the 
coming months.
An individual who 

faces difficulties 
renewing their 
health card, for 
whatever reason, 
should contact 
S e r v i c e O n t a r i o 
at 1-866-532-3161 
)TTY : 1-800-387-5559( to 

inquire about options for their 
specific situation.

ONTARIO EXTENDING HEALTH CARD RENEWAL REQUIREMENT
INDIVIDUALS HAVE UNTIL SEPTEMBER 30, 2022 TO RENEW
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ONTARIO ELIMINATING LICENCE 
PLATE RENEWAL FEES AND STICKERS
ONTARIO EXPANDS PLAN TO COMBAT ISLAMOPHOBIA I N SCHOOLS
INVESTMENT TO SUPPORT RESOURCES TO FIGHT DISCRIMINATION
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