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حكومة كيبيك تخصص نحو  10ماليين دوالر ألكثر من  150وسيلة إعالم مجتمعية
جريدة (البالد) توجه رسالة إلى رئيس وزراء أونتاريو تؤكد فيها أهمية (اإلعالم اإلثني)
و تطالبه بتقديم الدعم لهذه الوسائل اإلعالمية الهامة من أجل استمراريتها وتطويرها
الحفاظ على شبكة األمان االجتماعي وتعزيزها
البالد – لندن اونتاريو
أعلنت حكومة كيبيك مؤخرا تخصيص أكثر في كافة مناطق كيبيك‘‘.
من  9,5ماليين دوالر لدعم  153وسيلة إعالم
من خالل توفير المعلومات المحلية للمواطنين،
مجتمعية في مختلف أنحاء المقاطعة.
تقوم (وسائل اإلعالم المجتمعية) بالتعبئة
وقالت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل الالزمة إلرساء تغييرات اجتماعية وبالتالي
كيبيك ّ
ي شخص خلف الركب نقال عن
إن وسائل اإلعالم المطبوعة ومحطات عدم ترك أ ّ
اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم الرقمية جان بوليه ،وزير العمل والتوظيف والتضامن
االجتماعي في حكومة مقاطعة كيبيك .
جراء جائحة ’’كوفيد .‘‘19 -
تأثرت كثيرا ً ّ
وأضافت الحكومة أنها تعترف بالمساهمة
األساسية لهذه الوسائل اإلعالمية في المجتمع
الكيبيكي وترى ّ
أن األموال المعطاة لها تساهم،
من خالل دعم أنشطتها وخدماتها ،في توفير
المزيد من األخبار المحلية واإلقليمية.
وزيرة الثقافة واالتصاالت في الحكومة
الكيبيكية ،ناتالي روي ،قالت ّ
إن ’’وسائل
اإلعالم المجتمعية ،سواء كانت في المدن أو في
المناطق ،تمنح المواطنين صوتا ً ضرورياً‘‘
وإنها ’’أدوات رائعة للتنمية االجتماعية‘‘.
الوصول إلى المعلومات هو أحد دعائم
ديمقراطيتنا ،ووسائل اإلعالم التي ندعمها هي
وسائل نقل (معلومات) ضرورية في كيبيك.
وحكومتنا تفتخر باستثمار أكثر من 9,5
ماليين دوالر للمساهمة في مهمتها (مهمة
وسائل اإلعالم المجتمعية) وتنميتها نقال عن
ناتالي روا ،وزيرة الثقافة واالتصاالت في
حكومة مقاطعة كيبيك
وتؤ ّمن وزارة الثقافة واالتصاالت نحوا ً من
 6,62ماليين دوالر من أصل المساعدة المالية
اإلجمالية البالغة نحوا ً من  9,51ماليين دوالر.
ومن جهتها ،تؤ ّمن وزارة العمل والتوظيف
والتضامن االجتماعي الجزء المتبقي من
المبلغ وقدره  2,89مليون دوالر.
وزير العمل ،جان بوليه ،أضاف ّ
أن وسائل
اإلعالم المجتمعية تلعب ’’دورا ً مهما ً في

هذا الخبر ترجمه الزميل فادي هاروني من
عدة مصادر وأعده لراديو كندا الدولي .
(البالد) تابعت الخبر من مصادره األصلية
وأعدت رسالة تفصيلية الى رئيس وزراء
مقاطعة اونتاريو السيد دوغ فورد

دوغ فورد رئيس وزراء أنتاريو

أكدت فيها أن ( الصحافة اإلثنية ) ومنها
الصحافة العربية تلعب دورا هاما في تعريف
المهاجرين الذين ال يتقنون اللغتين الرسميتين
االنكليزية والفريسة بالحياة السياسية
واالجتماعية والثقافية في كندا ،وانها تقدم لهم
كل مايصدر عن الحكومة الفيدرالية وحكومات
المقاطعات من تعليمات وقوانين تنظم الحياة.
وأشادت رسالة جريدة (البالد) الموجهة إلى
رئيس الوزراء السيد دوغ فورد بقرار حكومة
مقاطعة كوبيك التي أدركت الصعوبات التي
يواجهها اإلعالم المجتمعي (اإلثني) فقررت
دعمه من أجل استمرار عمله وتطويره .
وأكدت رسالة جريدة (البالد) أن الوسائل
اإلعالمية اإلثنية بدأت تعاني الكثير من
المصاعب منذ بداية جائحة كوفيد ،19
كخسارة الكثير من المعلنين نظرا إلقفال
العديد من الشركات والمؤسسات ،إضافة
لزيادة أسعار الطباعة والنقل والتوزيع التي
أثرت على العديد من هذه الوسائل اإلعالمية
مما أدى إلى توقف بعضها.
وطالبت رسالة جريدة (البالد) حكومة مقاطعة
اونتاريو أن تحذو حذو حكومة (كويبك) فتقدم
الدعم والمساعدة لهذه الوسائل اإلعالمية
الهامة من اجل استمراريتها وتطويرها . .
هذا وقد وجهت (البالد) صورا من الرسالة
الى الوزراء المختصين في حكومة أونتاريو
المحافظة من جهة ،والى قادة أحزاب
المعارضة في برلمان المقاطعة من اجل دعم
طلبها.

8

العدد  Issue 241أبريل (نيسان) April 2022

ارتفاع معدل التضخم إلى  ،%5.7أعلى مستوى له منذ أكثر من  30سنة
كندا RCI :
السنوي المستهدف من
واصلت األسعار االرتفاع في كندا وبلغ قبل بنك كندا (المصرف
والذي
الشهر الماضي معد ُل تضخمها السنوي المركزي)
َ
ً
 ،5,7%مرتفعا من  5,1%في الشهر يتراوح بين  1%و.3%
السابق ،كانون الثاني (يناير) ،كما أفادت
وكالة اإلحصاء الكندية.
وقالت وكالة اإلحصاء
ّ
وهذا أعلى معدل تض ّخم سنوي في كندا
إن معدل المؤشرات
س ِ ّجل في آب الثالثة الحتساب معدّل
منذ ذاك البالغ  6%والذي ُ
(أغسطس) .1991
األساسي
التض ّخم
)core
(inflation
والشهر الماضي أيضا ً ساهمت أسعار بلغ  3,5%في شباط
وقود السيارات في ارتفاع معدل التضخم (فبراير) الماضي ،أعلى
السنوي ،إذ ارتفعت بنسبة  32,3%عن مستوى له منذ حزيران
مستواها في شباط (فبراير) من العام (يونيو)  ،1991مرتفعا ً
الماضي وبنسبة  6,9%عن مستواها في من  3,2%في كانون
كانون الثاني (يناير) الماضي.
الثاني (يناير).
ولو استُثنيت أسعار البنزين لبلغ معدل
التضخم السنوي الشهر الماضي .4,7%

ويولي بنك كندا أهمية
خاصة لمعدّل التض ّخم
األساسي الذي ال يأخذ
العناصر
باالعتبار
الشديدة التقلب كأسعار
والفواكه
الوقود
والخضار الطازجة،
ويرصده لتحديد معدل
الفائدة األساسي ويسعى
لجعله أقرب ما يكون
إلى هدفه المرجو البالغ
.2,0%

وقالت وكالة اإلحصاء الكندية ّ
إن تكاليف
اإليواء ،التي تشمل أسعار المنازل
واإليجار السكني ،ارتفعت الشهر الماضي
بنسبة  ،6,6%أسرع وتيرة سنوية لها منذ
آب (أغسطس) .1983

وتشير هذه األرقام إلى
ضغوط أكثر انتشارا ً
وأوسع نطاقا ً على
األسعار جعلت بنك
كندا غير مرتاح بشأن
التضخم.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة
من المتاجر بنسبة  7,4%في فترة الـ12
شهرا ً المنتهية في شباط (فبراير) الماضي،
مسجلة أعلى زيادة سنوية لها منذ أيار
(مايو) .2009
وهذا االرتفاع مدفوع بارتفاع أسعار
اللحوم وأيضا ً بارتفاع تكاليف النقل الناجم
عن ارتفاع أسعار الوقود والذي يتح ّمله
المستهلك في نهاية المطاف.

وشباط (فبراير) الماضي كان الشهر
الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل
التضخم السنوي عتبة الـ 5%والشهر
الحادي عشر على التوالي الذي يكون
فيه هذا المؤ ّ
شر أعلى من نطاق التضخم

ارتفع سعر الوقود في شباط (فبراير) الفائت
بنسبة  32,3%خالل سنة.الصورةRADIO-CANADA :

متسوق أمام براد اللحوم في متجر للمواد الغذائية في هاليفاكس في شرق كندا

ولفت المصرف المركزي إلى أنه قد يعلن
زيادات أُخرى على سعر الفائدة من أجل
وقبل أسبوعيْن رف َع بنك كندا معدل كبح جماح التضخم.
الفائدة األساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ويحذر خبراء االقتصاد من ّ
أن معدل
إلى  ،0,50%بعد أن أبقاه عند مستوى التضخم قد يواصل االرتفاع على خلفية
 0,25%منذ أواخر آذار (مارس) .2020

ارتفاع األسعار في محطات وقود
السيارات ومتاجر األغذية بعد أن أدّى
الغزو العسكري الروسي ألوكرانيا إلى
ارتفاع أسعار النفط والقمح العالمية.
(نقالً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
على موقع راديو كندا)
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إتفاق بين الليبرالي والديمقراطي الجديد
إلبقاء حكومة األقلية الليبرالية في الحكم حتى 2025
االتفاق يتضمن تفاصيل حول الرعاية الصحية واإلسكان وقضايا ّ
تهم حياة الكنديين
كندا ( RCI :البالد) لندن اونتاريو متابعة
أ ّكد رئيس الحكومة الفدرالية جوستان حصول
اتفاق بين الحزب الليبرالي الكندي (PLC
 )- LPCالذي يقوده والحزب الديمقراطي
الجديد ( )NPD - NDPبقيادة جاغميت سينغ
من شأنه أن يسمح للحكومة ،وهي حكومة
أقلية ،بالبقاء في السلطة حتى عام  ،2025أي
حتى نهاية واليتها.
وقال ترودو في إيجاز صحفي ّ
إن االتفاق يدخل
حيز التنفيذ ’’ابتدا ًء من اليوم‘‘)3-22( .
وكان ك ّل من راديو كندا و’’سي بي سي‘‘
(على التوالي القسمان الفرنسي واإلنكليزي
في هيئة اإلذاعة الكندية) قد أفادا  ،نقالً عن
مصادرهما ،عن حصول اتفاق مبدئي بين
الحزبيْن.
وأشار ترودو إلى حالة عدم اليقين المتصلة
بجائحة ’’كوفيد  ‘‘19 -وإلى التضخم في
األسعار والحرب في أوكرانيا ،من بين أمور
أخرى ،في معرض شرحه دوافع إبرام ’’اتفاق
الدعم والثقة‘‘ بين الحزبيْن.
ما يعنيه هذا (االتفاق) هو أنه في هذه األوقات
المضطربة ،سيكون بوسع الحكومة العمل مع
إمكانية التنبؤ واالستقرار ،وتقديم الميزانيات
وتنفيذها ،وإنجاز األمورنقال عن جوستان
ترودو ،رئيس الحكومة الفدرالية
’لقد ف ّكرت في األمر كثيرا ً ولم يكن القرار
سهالً‘‘ ،أضاف الزعيم الليبرالي الذي فاز
بحكومة أقلية ثانية على التوالي في االنتخابات
الفدرالية العامة التي جرت في  20أيلول
(سبتمبر) .2021
’’أريد أن أكون واضحاً :هذا االتفاق لن يشكك
في القيم األساسية لك ٍّل من حزبيْنا .سنواصل
النقاش بشكل سليم وسنبقى نختلف حول نقاط
معينة ،كما أننا سنواصل العمل مع األحزاب
األخرى في مجلس العموم‘‘ ،أ ّكد رئيس
الحكومة الليبرالية.
وأضاف ترودو ّ
أن حزبه والحزب الديمقراطي
الجديد حدّدا السياسات التي تتشابه أهدافُهما
بشأنها :تحسين الحصول على الرعاية
الصحية ،وإطالق نظام شامل للرعاية
الصيدلية ،وإنشاء نظام خدمات طب أسنان
للكنديين من ذوي الدخل المحدود ،واعتماد
تدابير لتيسير الحصول على سكن.
وبموجب االتفاق بين الحزبين لن يدخل
الحزب الديمقراطي الجديد ،اليساري التوجه،
إلى الحكومة.

واتفق الجانبان على ضمان البدء باجازة
مرضية مدفوعة االجر لمدة  10ايام لجميع
العمال الخاضعين للتنظيم الفيدرالي في اقرب
وقت ممكن .

مصافحة بين رئيس حكومة األقلية الليبرالية جوستان ترودو (إلى اليمين)
وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ.
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :
وفي مؤتمر صحفي عقده في وقت الحق  ،نفى
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد ،جاغميت
سينغ ،أن يكون منح الحكومة الليبرالية
تصريحا ً مجانيا ً بموجب هذا االتفاق.
هذا (االتفاق) ليس على اإلطالق تفويضا ً
مطلقاً .سنبقى حزبا ً معارضاً .نحتفظ بإمكانية
معارضة الحكومة والتصويت ضدّ مشاريع
القوانين ونحن على استعداد الستخدام هذه
الصالحيةنقال عن جاغميت سينغ ،زعيم
الحزب الديمقراطي الجديد
وعلمت هيئة اإلذاعة الكندية ّ
أن حكومة الحزب
الليبرالي ونواب الحزب عقدوا اجتماعا ً
عبر اإلنترنت لمناقشة موضوع االتفاق .ولم
يتم إبالغ النواب الليبراليين بموضوع هذا
االجتماع الذي دُعيوا إليه في اللحظة األخيرة.
وخالل هذا االجتماع االفتراضي ،الذي شابته
صعوبات فنية ،سأل بعض النواب رئيس
الحكومة عن دوافع هذا االتفاق في وقت ال
تلوح فيه تهديدات بإسقاط الحكومة وإجراء
انتخابات عامة جديدة ،وفق ما قالته مصادر
لراديو كندا و’’سي بي سي‘‘.
وتقول هيئة اإلذاعة الكندية ّ
إن المحادثات بين
الحزبين بدأت بعد فترة وجيزة من االنتخابات
ّ
وإن الليبراليين هم
الفدرالية العامة األخيرة
الذين تواصلوا مع الحزب الديمقراطي الجديد
إليجاد سبل للتعاون.

(البالد) تابعت بعض جوانب االتفاقية التي
تناولت :
في مجال الرعاية الصحية
في مجال الرعاية الصحية وبموجب هذا
االتفاق ستطلق الحكومة برنامجا للعناية
باالسنان للكنديين ذوي الدخل المنخفض
وسيقتصر البرنامج على االشخاص الذين
تقل اعمارهم عن  12عاما خالل عام 2022
 ،ويتوسع في العام المقبل ليشمل االشخاص
الذين تقل اعمارهم عن  18عاما وكبار السن
وذوي االعاقة.وبحلول العام  2025سيكون
البرنامج متاحا للعائالت التي يقل دخلها عن
السنوي عن  90الف دوالر،مع عدم وجود
مدفوعات الي شخص يقل دخله عن السنوي
عن  70الف دوالر  .وضمن اولويات الرعاية
الصحية هناك ايضا برنامجا وطنيا للرعاية
الصيدالنية سينفذ بحلول العام  2023وسيتم
تكليف الوكالة الوطنية لالدوية لوضع كراس
وصفات طبية وطني لالدوية االساسية وخطة
شراء بالجملة فيما بعد  .ايضا تحدد االتفاقية
الحاجة الى المزيد من اطباءوممرضات
الرعاية االولية  ،ودعم الصحة العقلية ،
وزيادة قدرات جمع البيانات ،ووضع قانون
رعاية آمنة طويلة االجل لتحسين رعاية كبار
السن على المستوى الوطني .

االسكان
اما في مجال االسكان فأن االتفاقية ستشهد
تمديد مبادرة االسكان السريع لمدة عام آخر
،واعادة النظر في تعريف االسكان الميسور
التكلفة،وتعزيز الجهود الطالق صندوق
تسريع االسكان.
والتزم طرفي االتفاق بالمضي قدما في
وعد الحملة االنتخابية الليبرالية بتنفيذ وثيقة
حقوق مشتري المساكن بحلول نهاية عام
،2023بهدف جعل عملية شراء منزل اكثر
انفتاحا وشفافية  ،وتوفير مبلغ  500دوالر
اضافي لمرة واحدة لمزايا االسكان الكندية في
عام  2022مع وعد بالتجديد مستقبال .
السكان االصليون
في مجال اوضاع السكان االصليين تعهد
الطرفان بزيادة االنفاق على اسكان السكان
االصليين في عام  2022مما يمنح المجتمعات
المحلية للسكان االصليين واالنويت والميتيس
السلطة لتقرير كيفية تصميم االستثمارات
وتسليمها.
ايضا تعهدا بااللتزام بتسريع تنفيذ المسار
الفيدرالي لمعالجة قضايا النساء والفتيات من
السكان االصليين المفقودين والمقتولين ،بهدف
انهاء العنف الموجه الى هذه المجموعات .
وتحدد اتفاقية الحزبين هدفا لتوفير الدعم
الالزم للمجتمعات التي ترغب في مواصلة
اعمال البحث عن المقابر المجهولة في مواقع
المدارس الداخلية السابقة .
وتناولت االتفاقية ايضا قضية العدالة الضريبية
بما في ذلك التغييرات للمؤسسات المالية التي
حققت ارباحا كبيرة اثناء الوباء  ،و في مجال
المشاركة االنتخابية اكدت االتفاقية على العمل
موع هيئة االنتخابات الكندية للوصول الى
توسيع قدرة الناس على التصويت وتحسين
عملية االقتراع بالبريد لضمان عدم حرمان
الناخبين من حق التصويت وضمان بقاء عدد
مقاعد كيبيك ثابتا في مجلس العموم  ،واخيرا
خطة للتخلص من التمويل العام لقطاع الوقود
االحفوري

تتقدم جريدة البالد بالتعازي لزميلنا في أسرة الجريدة
الدكتور محمد سعدالدين وأسرته
لوفاة والدة زوجته الدكتورة ندى زكي النعيمي
عقيلة البروفيسور الدكتور حسام عبدالكريم الربيعي ووالدة د.ليث والصيدالنية نسيم د .ايناس
تغمد اهلل الفقيدة برحمته وأسكنها فسيج جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر الجميل
وإنا هلل وإنا إليه راجعون
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أفضل طريقة للحصول على تصريح عمل مفتوح في كندا
أخبار كندا Eman Shaaian
تسمح تصاريح العمل المفتوحة للمهاجرين
بالمرونة في اختيار مكان عملهم في كندا.
وفي كثير من االحيان ،يحتاج الرعايا االجانب
الذين يرغبون في العمل في كندا الى تصريح
عمل ،وقد تكون هذه التصاريح مرتبطة
بصاحب عمل أو مهنة معينة ،على النقيض
من ذلك ،تسمح تصاريح العمل المفتوحة
بحرية التنقل سواء كان ذلك بين اماكن العمل
او المهن او المواقع في كندا.
كما اليحتاج اصحاب العمل الكنديون الى
اجراء تقييم تأثير سوق العمل ()LMIA
لتوظيف عامل اجنبي يحمل تصريح عمل
مفتوح.
تجدر االشارة الى ان ( )LMIAهو مستند
يدل على ان توظيف الشخص لن يؤثر سلبا ً
على فرص العمل للكنديين.
وهناك عدة طرق لتكون مؤهالً للحصول على
تصريح عمل مفتوح في كندا وفيما يلي بعض
الطرق االكثر بروزاً:
الطالب الدوليون
في عام  ،2021ذهبت معظم تصاريح العمل
المعفاة من ( )LMIAالى الطالب الدوليين
الذين تخرجوا من مؤسسات تعليمية كندية

والمؤهلين للحصول على تصريح عمل مابعد
التخرج (.)PGWP
وبعد التخرج يمكن للطالب الدوليين ان يكونوا
مؤهلين للعمل في كندا لمدة تصل الى ثالث
سنوات اذا اكملوا برنامج دراسة بدوام كامل
لمدة عامين على االقل ،وقد تكون البرامج
الدراسية التي تزيد مدتها عن ثمانية اشهر
ولكنها اقصر من عامين مؤهلة للحصول على
( )PGWPيتناسب مع طول البرنامج.
ولكي تكون موهالً يجب على الطالب الدوليين
الذهاب الى مؤسسة تعليمية ()DLIفي كندا.
برنامج IEC
صمم برنامج (IEC) International
 Experience Canadaللسماح للشباب
االجانب من اكثر من  30دولة مختلفة بالعمل
في كندا.
وقد يكون الشباب الذين تتراوح اعمارهم
بين  18و 35مؤهلين للحصول على تأشيرة
عمل .واليحتاج المرشحون ضمن البرنامج
الى عرض عمل ،لكن سيحتاجون الى استيفاء
معايير االهلية لـ .IEC
ويتطلب  IECعموما ً من المرشحين ان
يكون لديهم ما يعادل  2500دوالر كندي
لتغطية النفقات ،وأال يكونوا برفقة معالين،

ويمكن قبولهم في كندا من بين معايير آخرى.
االزواج والشركاء في القانون العام للكنديين
والمقيمين المؤقتين
تقدم كندا خيارات تصريح عمل مفتوح
لالزواج والشركاء في القانون العام للكنديين
والعمال االجانب المؤقتين والطالب الدوليين.
وقد يكون ازواج المواطنيين الكنديين
والمقيميين الدائميين مؤهلين للحصول على
تصريح عمل مفتوح اذا كانوا يتقدمون بموجب
رعاية داخلية ،ويعيشون في كندا مع شريكهم،
ويمكن ايضا ً ألزواج العمال االجانب المؤقتين
الحصول على تصريح عمل مفتوح.
ويجب ان يفي العامل االجنبي المؤقت ببعض
معايير االهلية مثل الحصول على تصريح
عمل ساري المفعول لمدة ستة اشهر بعد
استالم تصريح العمل المفتوح للزوج ،من بين
امور اخرى .ويجب ان يفي العامل االجنبي
ايضا ً به احد من اربعة شروط :الحصول
على عمل يتوافق مع فئآت  Aأو  Oأو  Bفي
التصنيف المهني الوطني ( )NOCأو العمل
في أي مهنة تتوافق مع برنامج Atlantic
 ،)Immigration Program (AIPأو مع
برنامج المرشح االقليمي ( ،)PNPأو مع
الحصول على شهادة اختبار كيبيك (،)CSQ
وهناك ايضا ً معايير اخرى خاصة بالبرنامج

يجب الوفاء بها اعتمادا ً على حالة العامل
االجنبي المؤقت.
واخيرا ً قد يتمكن ازواج الطالب الدوليين من
الحصول على تصريح عمل مفتوح اذا كان
بامكانهم ان يثبتوا للحكومة انهم على عالقة
حقيقية وان الطالب الدولي مسجل في برناج
مؤهل.
طالب االقامة الدائمة
تسمح تصاريح العمل المفنوحة ()BOWP
لالشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول
على اقامة دائمة بالبقاء في كندا اثناء انتظار
قرار بشأن طلبهم.
كما ان برامج الهجرة التالية مؤهلة للحصول
على :BOWP
•
Federal Skilled Worker
Program
•
Canada Experience Class
•
Federal Skilled Trades
Program
•
		 Provincial Nominee
Program
•
Quebec Skilled Workers
•
Agri-Food Pilot Program

تتقدم جريدة (البالد) بالتعازي
إلى الصديق سعد الصفار

ناشر ورئيس تحرير مجلة (الساحة) الكندية

لوفاة والده الباحث السيد سعيد هادي الصفار
تغمد اهلل الفقيد برحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر الجميل
وإنا هلل وإنا إليه راجعون
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تغييرات في أسلوب تسجيل السيارات الجديدة في مقاطعة اونتاريو
الورقية والمراجعات الى مراكز الخدمة في
البالد – لندن اونتاريو
ً
اعلنت حكومة مقاطعة اونتاريو عن تغييرات اونتاريو والتي تستغرق وقتا طويال عن طريق
في اسلوب تسجيل السيارات الجديدة عند استخدام االنترنت فقط وبمجرد التنفيذ الكامل
للخطة ستنقل ( )DDRحوالي  4.8مليون
شرائها المستهلك.
واطلقت الحكومة عملية التسجيل الرقمي معاملة تسجيل وبيع عبر االنترنت سنوياً،
للصفقات ( )DDRالتي قالت بأنها ستلغي بما في ذلك تسجيل المركبات المملوكة مسبقا ً
االعمال الورقية وتوفر الوقت كما انها تخفض ونقل المركبات واستبدال تصاريح المركبات
وجميعها يجب ان تجرى بشكل شخصي،
تكاليف على المستهلكين والشركات.
العملية الجديدة تسمح لوكالء بيع السيارات مع االشارة الى ان عمليات التسجيل ستصبح
بتسجيل السيارات عبر شبكة االنترنت اكثر دقة وخالية من االخطاء مع حماية آمان
واصدار التصاريح ولوحات الترخيص مباشرة ً وخصوصية بيانات سكان المقاطعة.
ويذكر ان حكومة اونتاريو كانت قد الغت
للمشترين.
وقالت الحكومة ان التنفيذ الكامل سيوفر وألول في وقت سابق من هذا العام رسوم ملصقات
مرة ألكثر من سبعة االالف وكيل بيع سيارات لوحات الترخيص في اونتاريو مما يوفر لمالكي
في اونتاريو الوصول الى برنامج يلغي االعمال السيارات  120دوالر سنوياً.

كندا ترفع صادراتها النفطية استجابة لالتحاد األوروبي الساعي للتحرر من النفط الروسي
كنداRCI :
أعلنت كندا عن زيادة صادراتها من النفط
نحو  %5استجابة لـ’’لطلبات المساعدة‘‘ من
األوروبيين.
وكندا هي رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم،
بعد الواليات المتحدة وروسيا والمملكة
السعودية على التوالي.
’’للصناعة الكندية القدرة على زيادة صادراتها
من النفط والغاز تدريجيا ً بنحو  300.000ألف
برميل يوميا ً ( 200.000ألف برميل من النفط

يوميا ً و 100.000ألف برميل من المكافئ
النفطي من الغاز الطبيعي يومياً) خالل عام
 2022لتحل مكان النفط والغاز الروسييْن‘‘،
قال وزير الموارد الطبيعية الكندي ،جوناثان
ويلكينسون ،في بيان.
ولكن كيف يمكن التوفيق بين الزيادة في إنتاج
النفط والغاز وبين أهداف كندا المناخية؟
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أجاب
على هذا السؤال الذي ُ
طرح عليه في مؤتمره
الصحفي بعد قمة منظمة حلف شمال األطلسي

(’’ناتو‘‘)في بروكسيل بالقول ّ
إن الهدف
على المدى الطويل لم يتغير.
يجب إيجاد التوازن ’’بين الحاجة لضمان
انتهاء اعتماد أوروبا على النفط والغاز
الروسييْن ومعاقبة (الرئيس الروسي
فالديمير) بوتين ،وبين االنتقال في الوقت
نفسه إلى الطاقة المتجددة بأسرع ما يمكن.
هذه محادثة معقّدة‘‘ ،قال ترودو.
’’من المهم استبدال النفط والغاز الروسييْن
على المدى القصير‘‘ ،أضاف ترودو.

جوناثان ولكنسون
وزير الموارد الطبيعية
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الـخـدمـات االسـتـشـاريـة األسَــريـة
مع األخصائية التربوية  -المستشارة األسرية

الدكتورة كـييت وتــد
 عند  -المرور بفترات صعبة وعصيبة مع شعوربالتوتر مواجهة سلوك األبناء وكيفية التعامل معهم صعوبة التفاهم بين األزواج ،وتوترالعالقات األسريةال تتكتموا وال تخشَوا االستشارة فذلك ال يحل المشاكل بل يجعلها أكثر صعوبة!
خدماتنا :استشارات تربوية وأسرية
 آمنة ومهنية وسرية تامة إمكانية لقاءات فردية خاصة أو لقاءات أسرية إمكانية اللقاءات الهاتفية أوعن طريق (زوم) في حالة الحظر المفروض -بعد الحظر يمكن اللقاءات المباشرة

Dr. Kathy Watad
- Author - Ph.D. Education
(- Certified Life Coach )CCF
- Coaching & Educational Consulting
Services - CECS
- London, ON
- dr.kathywkh@gmail.com

www.drkathy.ca
)519( 694-3186
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أونتاريو تشدد العقوبات على مطوري البناء الذين ينتهكون أخالقيات األعمال
كندا RCI :
أعلنت حكومة دوغ فورد في أونتاريو عن
ّ
مطوري العقارات الذين
بحق
إجراءات
ّ
يلغون مشاريع أو يرفعون أسعار الشقق
السكنية أو المنازل الجديدة بعد أن يكونوا
قد باعوها ُمسبقا ً قبل تشييدها.

والشركات التي تحاول تضخيم أسعارها
تعرض نفسها
بعد توقيع عقود البيع المسبَق ّ
لتعليق رخصة االستثمار الخاصة بها لمدة
تصل إلى عاميْن.
وزير الخدمات الحكومية وخدمات
المستهلك ،روس رومانو ،قال ّ
إن هذا
وتتضمن الخطة التي كشفت عنها حكومة اإلجراء يش ّكل رادعا ً مهما ً لحماية
فورد اليوم غرامات أكبر ومزيدا ً من المستهلكين.
الصالحيات للهيئة التنظيمية لبناء المساكن
( )HCRAفي كبرى مقاطعات كندا من وأشار رومانو إلى ّ
أن ’’التداعيات المالية
حيث عدد السكان وحجم االقتصاد.
ي
ستكون بالغة الخطورة‘‘ بالنسبة أل ّ
مطور بناء يفقد رخصته.
ّ
وكان رئيس حكومة الحزب التقدمي
المحافظ قد وعد في تشرين الثاني (نوفمبر) وتمنح الخطة الجديدة أيضا ً الهيئة التنظيمية
الماضي بالتحرك في هذا المجال بعد أن للبناء ،التي أبصرت النور العام الماضي،
طلب
مطور بناء في باري ،إلى الشمال صالحية إجراء التحقيقات التي تراها
ّ
من تورونتو ،من عمالئه دفع مبلغ إضافي مناسبة بدالً من أن يكون عليها انتظار تلقي
قدره  100.000دوالر عن كل شقة تمليك شكوى أوالً قبل أن تبدأ تحقيقها.
(كوندومينيوم) أثناء البناء ،مبررا ً طلبه،
بشكل رئيسي ،بارتفاع أسعار مواد البناء .وباإلضافة إلى ذلك ،تتضاعف مرتيْن
قيمة الغرامة التي يمكن للهيئة أن
وبموجب التنظيمات الجديدة ،يتعيّن على تفرضها ،والبالغة حاليا ً  25.000دوالر
ي
مطور بناء يلغي عقد بيع ،دون أن للفرد و 50.000دوالر للشركة .ويواجه
ّ
أ ّ
المتكررون غرامات تتجاوز
يكون قد حصل خطأ من قبل العميل ،تبرير المخالفون
ّ
خطوته أمام الهيئة التنظيمية لبناء المساكن .السقوف الجديدة.

وزير الخدمات الحكومية وخدمات المستهلك في أونتاريو ،روس رومانو (أرشيف).
الصورةRADIO-CANADA / ANGELA GEMMILL :

مع هذه التغييراتّ ،
مطوري البناء
فإن
ّ
الذين يتطلعون إلى تحقيق أرباح سريعة
سيف ّكرون مرتيْن قبل أن يحاولوا استغالل
سكان أونتاريو الذين يعملون بكدّنقال عن
روس رومانو ،وزير الخدمات الحكومية
وخدمات المستهلك في أونتاريو
يُشار إلى ّ
أن أونتاريو على موعد مع
انتخابات تشريعية عامة في  2حزيران
وفي حال ألغى
ّ
مطور بناء مشروعا ً ما( ،يونيو).
يتعيّن عليه أيضا ً دفع فائدة ،محسوبة
ي إيداع قدّمه (نقالً عن موقع راديو كندا ،ترجمة وإعداد
وفقا ً لسعر بنك كندا ،على أ ّ
الشاري بموجب عقد بيع مسبق.
فادي الهاروني)
ومن المتوقَّع أن تبدأ حكومة فورد
المشاورات في أقرب وقت لكي تصبح
التعديالت نافذة في األول من تموز (يوليو)
المقبل.
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رقم قياسي من موافقات الدراسة للطالب الدوليين في كندا
ماهي اكثر عشر دول مصدرة للطالب الى كندا ؟
بلغ عدد تصاريح الدراسة التي اصدرتها
كندا في العام الماضي للطالب الدوليين 450
الف تصريح متجاوزا ً الرقم القياسي السابق
المسجل في عام .2019
وكانت كندا قد شهدت قبل الوباء اصدار ما
يزيد عن  400الف تصريح للطالب الدوليين،
قبل ان ينخفض الرقم الى مايزيد قليالً عن
 255الف في عام .2020
وتقوم دائرة الهجرة والالجئين والمواطنة
الكندية ( )IRCCبأصدار بيانات شهرية عن
تصاريح الدراسة الجديدة التي تقدم للطالب
الجدد الذين يصلون الى كندا أو الرعايا
االجانب الذين يعيشون في كندا ويحصلون
على تصريح دراسة بنجاح ،ومما اليثير
الدهشة ان الفترة بين يوليو واغسطس شهدت
صدور معظم تصاريح الدراسة الجديدة التي
تجاوزت  200الف قبل بداية العام الدراسي
 2022-2021مباشرةً.
وفي بداية الوباء في مارس  2020فرضت
كندا قيودا ً على السفر أثرت على العديد من
الطالب المحتملين الذين لم يدخلوا البالد بعد،
وفي اكتوبر ،2020خففت كندا القيود على
الطالب الدوليين.
كما يرجع ارتفاع عدد تصاريح الدراسة في
العام الماضي بشكل كبير الى اولئك الذين
تأجل قدومهم الى كندا في العام  2020بسبب
الوباء مع اولئك الذين يعتزمون دراستهم في
العام .2021
ً
ويرجع االرتفاع ايضا الى تسهيل كندا لقواعد

تصاريح العمل بعد
التخرج ( .)PGWPفقبل
الوباء لم تسمح ()IRCC
للطالب الذين يتعلمون
عن بعد بالتأهل للحصول
على ( )PGWPلكنها
خففت مؤقتا ً هذه السياسة
حتى  31اغسطس 2022
لمساعدة الراغبين في
المضي قدما ً في خططهم
الدراسية في كندا رغم
الوباء.
تجدر االشارة الى ان
الطالب الدوليين الذين
يكملون دراستهم في
مؤسسة تعليمية كندية
معتمدة ( )DLIمؤهلون
للحصول على (.)PGWP
كما ان تصريح ( )PGWPيمكن الخريجيين
الدوليين من اكتساب خبرة العمل الكندية التي
يحتاجون اليها غالبا ً ليكونوا مؤهلين للتقدم
للحصول على االقامة الدائمة.
ماهي اكثر الدول المصدرة للطالب الدوليين
الى كندا ؟
ماتزال الهند الدولة االولى المصدرة للطالب
الدوليين الى كندا حيث يمثل طالبها حوالي
 35%من مجموع الطالب الدوليين في كندا.
اكثر الدول المصدرة للطالب الدوليين (حسب
حاملي تصاريح الدراسة في  31ديسمبر

 )2021هي :الهند  217410تصريح ،الصين
 ،105265فرنسا  ،26630ايران ،16900
فيتنام  ،16285كوريا الجنوبية ،15805
الفلبين  ،15545الواليات المتحدة ،14325
نايجيريا  ،13745المكسيك .11550
والجدير بالذكر ان الخطوة االولى للدراسة في
كندا هي اجراء بحث حول البرامج التعليمية
ومؤسسات ( )DLIويمكنك بعد ذلك تقديم
طلباتك الى ( )DLIوفي حالة الموافقة عليها،
تحصل على خطاب قبول ( )LOAوباستخدام
(  )LOAيمكنك تقديم طلب الحصول على
تصريح الدراسة من ( )IRCCالتي ستأخذ
بنظر االعتبار بعض العوامل مثل اهتمامك

الحقيق بالدراسة في كندا وتوفر االماكنية
المالية لدعم نفقات الدراسة والمعيشة من بين
معايير آخرى.
كما تقدم ( )IRCCايضا ً ( )SDSوهو مسار
تصريح دراسة سريع للمقيمين في  14دولة
اكبرها الهند والصين والفلبين وباكستان
وفيتنام والمغرب والسنغال والبرازيل
وكولومبيا وبيرو.
وتكافئ العديد من برامج الهجرة الكندية
المرشحين الذين درسوا في كندا حيث يمكن
للمرء الحصول على نقاط اضافية عبر برنامج
الهجرة ( )Express Entryنتيجة الدراسة
في كندا.
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أونتاريو تمدد تجميد أقساط التعليم في الكليات والجامعات
إجراء المقاطعة هذا يوفر للطالب واألسر إعانة مالية مستمرة
البالد – لندن اونتاريو
تورنتو  -قررت حكومة أونتاريو تمديد تجميد
الرسوم الدراسية الحالي للكليات والجامعات
لسنة إضافية ،حتى  ،2023-2022مما يوفر
اإلغاثة المالية وإمكانية التنبؤ للطالب واألسر
الذين يسعون إلى الحصول على تعليم ما بعد
الثانوي بتكلفة معقولة.

الدراسية للعام الدراسي  ،20-2019والتجميد
الالحق لمدة عامين من  .22-2020تمثل
هذه التخفيضات األولى من نوعها في تاريخ
أونتاريو .أتاح إجراء الحكومة لخفض الرسوم
الدراسية وتجميدها للطالب إعفا ًء من الرسوم
الدراسية بحوالي  450مليون دوالر سنويًا
مقارنةً بتكاليف التعليم في .19-2018
قالت الوزير دنلوب“ :تعد زيادة القدرة على
تحمل تكاليف الكليات والجامعة جز ًءا من
خطة أونتاريو لمساعدة الناس في الحصول
على التدريب الذي يحتاجون إليه للحصول
على وظائف جيدة األجر .من خالل تمديد فترة
تجميد الرسوم الدراسية  ،سنضمن حصول
الطالب على المهارات التي يحتاجون إليها
للنجاح في اقتصاد عالمي شديد التنافس”.

قالت جيل دنلوب ،وزير الكليات والجامعات:
“تدرك حكومتنا أن الطالب وعائالتهم يقدمون
تضحيات ضخمة لاللتحاق بالكلية والجامعة،
لذلك ستواصل حكومتنا البحث عن طرق
لتقليل الحواجز المالية أمام المتعلمين من
خالل تجميد الرسوم الدراسية لمدة عام آخر.
إننا نقول نعم لضمان حصول الطالب على
تعليم ما بعد الثانوي عالي الجودة وبتكلفة
معقولة ،وتقليل الضغوط المالية على العائالت
التي واجهت بالفعل العديد من التحديات طوال حقائق سريعة
قبل تخفيض الرسوم الدراسية
•
فترة الوباء”.
 ،20-2019كانت معدالت الرسوم الدراسية
يعتمد تجميد الرسوم الدراسية الممتد لمدة ألونتاريو هي األعلى في أي مقاطعة كندية.
عام لسكان أونتاريو على التخفيض التاريخي تراجعت أونتاريو اآلن إلى رابع أعلى نسبة
في أونتاريو بنسبة  10في المائة في الرسوم في كندا للطالب الجامعيين وثاني أعلى

مستوى لطالب الدراسات العليا.
سيدفع الطالب المسجلون في درجة
•
جامعية في اآلداب والعلوم ما متوسطه 660
دوالرا أمريكيًا أقل في الرسوم الدراسية مما لو
ً
لم يتم وضع سياسة تخفيض الرسوم الدراسية
وتجميدها.
لدعم الطالب وقطاع التعليم ما بعد الثانوي
أثناء جائحة  ، COVID-19في العام
الماضي ،قامت حكومة أونتاريو بما يلي:
قدمت  106.4مليون دوالر للكليات
•
والجامعات المدعومة من الجمهور للمساعدة
في معالجة اآلثار المالية لـ  COVID-19في
21-2020
استثمرت  28.45مليون دوالر
•
في دعم وخدمات الصحة النفسية لطالب ما
بعد المرحلة الثانوية في الكليات والجامعات
ومعاهد السكان األصليين المدعومة من
الجمهور  ،وأعلنت عن استثمار بقيمة 583
مليون دوالر على مدى ثالث سنوات لمساعدة
الكليات والجامعات على توفير بيئة تعليمية
حديثة وآمنة للطالب على حد سواء افتراضيًا
وفي الحرم الجامعي.

ِجل دنلوب
وزير الكليات والجامعات
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هآرتس :إسرائيل زمن الحرب..
محتل في زي وسيط ووزيرة يشغلها المال

عودة بشارات  -هآرتس
لو كنت يهوديا ً أوكرانيا ً لرفضت المجيء إلى إسرائيل
والحصول على معاملة تفضيلية في الوقت الذي يجري فيه
رفض دخول الالجئ األوكراني .هكذا يبدو المشهد المخجل.
فالموظفون المجتهدون في مطار بن غوريون يعملون بدأب
على تصنيف الذين يطرقون أبوابهم :أأنت يهودي؟ أهالً وسهالً؛
أوكراني؟ تعال لنرى ما إذا بقي مكان آخر في “الكوتة”.
حتى كتابة هذه السطور ،أكثر من مليون الجئ أوكراني
أغرقوا أوروبا ،واآلالف قتلوا ،ودمار من هنا وحتى إشعار
آخر ،ونقص في الكهرباء والمياه… وفي إسرائيل؟ في
إسرائيل يحصون اليهود القادمين .ينتظرون مجيء مئات
آالف المهاجرين الجدد من أوكرانيا ،واللعاب السائل من أفواه
المسؤولين المتحدثين عن النقاء الديمغرافي ،يمأل الميادين.

 300ألف يهودي أوكراني ،كما تتنبأ وزيرة الداخلية اييلت
شكيد (يوسي فيرتر“ ،هآرتس” ،)3/4 ،سيأتون إلى إسرائيل.
أوكرانيا تضمد الجراح ،وإسرائيل تلعق األصابع.
ً
ال تكتفي شكيد بهذا الوابل من المهاجرين؛ فهي تطمح أيضا إلى
نوع آخر من المحاصيل“ .في جلسة “الكابنت” ،أشارت شكيد
إلى أن الحرب في القارة األوروبية ستجعل دول أوروبا تدرك
أنها بحاجة إلى السالح ،الكثير منه .وسترغب في زيادة ميزانية
الدفاع ،وعلى األقل سنجبي أمواالً من األزمة ،اقترحت” ،كتب
فيرتر .مأساة أوكرانيا بدت فرصة إلسرائيل .هل توقف هؤالء
األشخاص عن النظر إلى المرآة؟
من المهم اإلشارة هنا إلى أن مأساة الشعب األوكراني ستلقي
بظلها على العالم كله ،وضمن ذلك الشرق األوسط أيضاً.
الشعوب المضطهدة تعلمت بأن المصالح االقتصادية واألخالق
خطان متوازيان ال يلتقيان أبداً .في نهاية المطاف ،المصالح
االقتصادية لما يسمى “العالم الحرب” نمت بوتيرة كبيرة جداً،
ولم يسلم منها حتى دول ظالمية .انظروا إلى العالقة بين أمريكا
والسعودية مثالً؛ فرائحة النفط تسمم الحواس ،لكننا اآلن نرى
أن معظم دول العالم تدين روسيا ،وكثير منها فرضت عليها
عقوبات ثمنها ثقيل جدا ً حتى عليها هي نفسها.
ً
السؤال المؤلم هو :لماذا تبدو هذه األخالق انتقائية جدا؟ لماذا
تنبت هذه األخالق في مكان وتذوي في مكان آخر؟ لماذا تسري
في دول يعيش فيها أصحاب جلود بلون معين ،وال تسري في
دول يعيش فيها من لديهم لون جلود مختلفة؟ وماذا بالنسبة
لالحتالل الذي يلقي بثقله الشديد على الفلسطينيين منذ  55سنة؟
أال يستحق الفلسطينيون القليل من هذه األخالق؟
لذلك ،يمكن تفهم الغضب على العالم المحيط بنا ،العالم الذي
يرضى للمأساة الفلسطينية االستمرار والتواصل ،وفي الوقت هآرتس  -عن (القدس العربي) لندن

نفسه يستمتع بشهر عسل طويل ويلهو مع المحتلين .يمكن
الفهم ،لكن محظور على هذا الغضب أن يعمي عيوننا .يجب
على الديمقراطي الحقيقي عدم تبرير احتالل ما ألن العالم
يغض الطرف عن احتالل آخر.
أسمع أصدقاء يشتاط غضبهم عند رؤية نفاق الغرب ،يعلنون
بأنه إذا أيدت أمريكا طرفا ً فسيختارون اآلخر .وأقول لهم بأن
هذا الموقف يعني تنازالً مسبقا ً عن كونهم أنفسهم .من غير
الصحي للشخص (أو المجموعة) أال يكون سوى صدى ،سلبيا ً
أم إيجابياً ،لرأي اآلخرين.
ً
كلمة حق أخرى لن تضر :بدال من تقليص عدوانه بعد تفكك
االتحاد السوفيتي ،يضم حلف الناتو المزيد من دول شرق
أوروبا في صفوفه .ولكن إذا لم تعد هناك حرب باردة ،فلماذا
كل هذا الزحف العسكري نحو الشرق؟ تتساءل روسيا وبحق.
في الوقت نفسه ،يظهر المزيد من األسئلة التي تصعب اإلجابة
عليها ،مثل :لماذا لم ينتفض ويغضب العالم بهذه الصورة ضد
غزو الواليات المتحدة للعراق وبسبب مئات آالف القتلى هناك،
وهو غزو استند إلى كذبة فظة تقول بأن في جعبة العراق
سالحا ً غير تقليدي؟
أجل ،العالم منافق .ولكن علينا أال نفقد البوصلة في عهد النفاق.
ألن االحتالل ،أي احتالل ،هو عمل متوحش ويدمر الحياة
داخله .اسألوا الفلسطينيين .لذلك ،من الجدير رسم خارطة
أخرى لألخالق ،ونقول :أيتها الشعوب المحتلة في كل العالم،
اتحدي! الفلسطينيون المحتلون هم أخوة األوكرانيين المحتلين،
وليس من الغريب أن فالديمير بوتين المحتل قد اختار نفتالي
بينيت المحتل من أجل التوسط.
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العراق ..خلط وقائع وخلط أوراق!
الصدري ،مقتدى الصدر ،المعني بالموضوع،
أو ربما العودة إلى المربع األول إذا ما أصر
تمرده وعصيانه ،وهو ما ألمح
الصدر على ّ
إليه في إعادة نشر تغريدته الداعية إلى حكومة
“أغلبية وطنية” ،بعد آخر لقاء له مع وفد
اإلطار التنسيقي.
صحي ٌح أن المناخ السياسي الذي سبق وصول
الرسالة “اإلنذار” بدا متوتّرا وأكثر تعقيدا مما
يُظن ،وصحي ٌح أيضا أن الخالفات واالختالفات
داخل الطبقة الحاكمة بلغت ذروتها ،بعد
إصرار الصدر على الطيران خارج السرب،
عبر تبنّي فكرة تشكيل حكومة “أغلبية وطنية
ال شرقية وال غربية” ،مستندا إلى حصوله
على أكثرية مقاعد البرلمان الجديد ،وقطيعته
مع “اإلطار التنسيقي” الذي يقوده خصمه
اللدود ،زعيم حزب الدعوة ،نوري المالكي،
إال أن كل المؤ ّ
شرات كانت توحي بأن التسوية
أصبحت بعيدة ،وأن الصدريين ومن يمكن
أن يتحالف معهم جاهزون لتشكيل حكومة
“األغلبية” ،لكن وصول قاآني مرة أخرى إلى
بغداد الذي ش ّكل مفاجأة للجميع قلب الطاولة،
وأعاد خلط األوراق .وال يبدو أن ث ّمة ما هو
ثابت في هذا األمر ،فاألحداث اليومية في حالة
سيولة ،والساحة تتقاذفها الرمال من كل جانب.
الخالفات واالختالفات داخل الطبقة الحاكمة
بلغت ذروتها
ث ّمة أكثر من عالمة استفهام وراء هذا التدخل

وللمرة شنّه الحرس الثوري اإليراني على ما قال إنه
المباشر من جانب قم ،والذي اتخذ،
ّ
األولى ،صيغة إنذار ،وتحذير من أن ينفرد قاعدة للموساد اإلسرائيلي في شمال العراق،
الصدريون وحلفاؤهم بالسيطرة على الحكومة واعتراف طهران بأنها من دبّر هذا الهجوم
فيما قد يصبح “الوالئيون” والوكالء ،عندئذٍ ،انتقاما من إسرائيل التي كانت قتلت اثنين من
خارج الحلبة ،وما يفهم من الوقائع المتداخلة كبار ضباط الحرس الثوري في سورية ،وما
جره هذا الحدث من تداعيات في إطار العالقة
أن طهران بدأت تدرك أن بغداد شرعت
ّ
تعرضت
تضع خطواتها بعيدا نسبيا عن مركز التح ّكم بين بغداد وطهران ،واإلحراج الذي ّ
والقرار في قم ،وربما تُفضي خطواتٌ كهذه له حكومة مصطفى الكاظمي ،واضطرارها
التصرف اإليراني في
في محصلتها إلى مزي ٍد من استقاللية القرار لتوجيه احتجاجٍ على
ّ
لدى العراقيين ،وإلى االنضواء أكثر داخل وق ٍ
ت كان على طهران أن تُبلغ بغداد بنيتها
المحيط العربي ،ما ينعكس سلبا بالضرورة شن هذا الهجوم الذي استهدف بالنتيجة أرضا
على حجم المكاسب التي تحققها طهران في عراقية ،وأرادت منه توجيه رسائل إلى أكثر
الحال الحاضرة ،وإلى خسارة دعم بغداد من عاصمة وفي غير اتجاه ،وربما يكون
أمنها القومي .ولسوف تخسر ،على مدى العراق هو اآلخر مقصودا لالستخفاف به،
تدر المليارات وإلظهار عدم االكتراث بما قد يصدُر منه من
الزمن الالحق ،سوقا تجارية ّ
من الدوالرات ،وهو ما اختبرته بالفعل بعد ردة فعل.
وتعرضها وعلى أية حال ،قد يش ّكل ما يجري عامال مضافا
محاصرتها من الواليات المتحدة،
ّ
لعقوبات دولية ،إذ ظهر أن المال العراقي الذي لدفع القادة العراقيين للقبول بإنذار خامنئي،
سرا وإن والعمل على تشكيل حكومة “توافقية” ،يجري
ضمنت بغداد تدفقه إلى طهران ،إن ّ
جهرا ،كان يصبّ في خدمة مخططات إيران بعدها أخذ العراق من جديد إلى خارج محيطه
ومشاريعها .ولذلك ال شيء يزعج اإليرانيين العربي ،بصرف النظر عما قد يظهر على
ت وتباينا ٍ
ويقلقهم أكثر من أن توقف بغداد دعمها المالي السطح مستقبال من توافقا ٍ
ت هنا أو
الالمحدود ،بخاصة ما يدخل منه في عمليات هناك.
تمويل أذرعها المليشياوية وأحزابها النافذة في * كاتب وصحفي عراقي،
ماجستير عالقات دولية من جامعة كالجري
المنطقة.
ٌ
وث ّمة حدث مستجد ،أمكن عطفه على كل – كندا،
هذه الوقائع ،هو الهجوم الصاروخي الذي “يكتب مقاال اسبوعيا في (العربي الجديد) لندن

• اي هم اكبر من هم العراق؟ ما زالوا يبحثون
عن رئيس دوله للعراق يجيد اللغة العربية ..
اي مصيبة حلت بنا  ...وما زالوا يبحثون ...
• هل يعقل ان يمنع السفير االيراني مهرجانا
اقيم في كربالء من عزف االنشيد الوطني
العراقي واستبداله بالنشيد االيراني؟ أين
الحكومة؟ أي كارثة حلت بك ياوطني؟ آه
ياعراق!!!
• عدنا لمربع التزويق وتالعب الكالم الكتلة
االكبر والكتلة الجامعة ...عجيب  ...ال شرقية
وال غربية  ...هل تيقى هذه الكلمات اساسا
...لنر!!
للتشكيل الوزاري
َ
• هل يحق لدوله لها سيادة ان تقبل بضرب
منشات وممتلكات وكما قيل مؤسسات من قبل
دولة اخرى سواء كان ثارا او تصفية امور...
هل نحن ساحة صراعات؟ عجبي!!!
• ان من غرابة االمر ان ايران ابلغت العراق
انها ستضرب االماكن في كردستان  ...هل
تنتظر الموافقة او مجرد اشعار الطرف االخر؟
• حكومتنا تبرر السرقات بحج البيت الحرام
وبناء الحسينيات والجوامع  .وال يهمها اطفالنا
الجياع  ..لقمة في بطن جائع خير من بناء
الف جامع.
• هل يصر السيد مقندى الصدر على حل
الميليشيات وحصر السالح بيد الدولة؟
• في االخبار العراقية إصرار على تولي
المالكي منصبا حكوميا ...لماذا؟ هل هناك
محافظة يتنازل عنها  ..ام تجنبا لمحاكمته
على “من اين لك هذا؟” من وراء المالكي بهذا
االصرار ومن اين استمد قوته؟ سؤال ليس • نريد حاكما عراقيا شريفا يحب العراق ...
وما اكثرهم في عراق االزل!!
محيرا  ..النه رجل ايران بامتياز.
• هل الغيت جرف الصخر من خارطة العراق • في حال وافق التيار على دخول (االيطار)
وال يمكن الي واكبر مسؤول في الحكومة المعترك السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة
وتعود الوجوه الكالحة ،هل هذا ما كنا ننتظر؟
العراقية ان يفكر بزيارة المدينة؟!

• أغلب الناس ال يهمهم االفكار وان كانت
صائبة بقدر ما يهمهم االشخاص وااللقاب
المصدرة لتلك االفكار وان كانت خاطئة!
تقديس االصنام البشرية والطاعة العمياء لكل
افكارهم واقوالهم دونما تحقق وتثبت من ادلتهم
وبراهينهم ومصادرهم التي استمدوا منها تلك
االقوال واالفكار .هي اسباب ضياع االمة
وتخلفها وانحطاطها.
• أفرحتني كلمة اريد وطنا ،واحزنتني النتيجة،
بيع ما تبقى من الوطن ...
• أتذكر هذا البيت من الشعرللشاعر صادق
درباش:
		
ايام كنا مالذ الناس أجمعهم
دار السالم ودار العشب والقيم
• في بلدي يسير المرء بقدرة القادر خوفا من
عبوة ناسفة او موكب مسئول او حتى حين
يعضه كلب سائب فيتعرض لفصل عشائري ....
• في بلدي اصبح المواطن عرضة للرشى
والفساد حيث انك لن تستطع ان تنجز اي معاملة
مهما كانت دون ان تدفع ثمن ذلك .في بلدي او
باالصح في البصرة اخر سينما بشارع الوطن
اصبحت مكبا للنفايات ....
• قيل يوما ً عن أهل العراق :اليغرنك صبرهم
وال تستضعف قوتهم فهم إن قاموا لنصرة رجل
ما تركوه إال والتاج على رأسه ،وإن قاموا على
رجل ما تركوه إال وقد قطعوا رأسه ...فانتصروا
بهم فهم من خير أجناد االرض  ...واتقوا فيهم
ثالثا ً ..
 1نساؤهم فال تقربوهن بسوء وإال أكلوكم كماتأكل األسود فرائسها ..
 - 2أرضهم وإال حاربتكم صخور جبالهم ..
 3دينهم وإال أحرقوا عليكم دنياكم ...ارفعوا رؤوسكم ياعراقيون فانتم هكذا .سيعود
العراق بعد هذه السنين العجاف ..

عبداللطيف السعدون*
يقال إن الرسالة “اإلنذار” التي وجهها مرشد
الجمهورية اإلسالمية ،علي خامنئي ،إلى
القادة السياسيين في العراق ،وحملها قائد فيلق
القدس ،إسماعيل قاآني ،أكدت وجوب الحفاظ
على “وحدة البيت الشيعي” ،واعتباره “خطا
أحمر ال يمكن تجاوزه بأي حال ،وتحت أي
ظرف ،ألن ذلك يعني إنهاء سلطة األكثرية
الشيعية ،وغمط حقوقها والتفريط بالمذهب”.
وإذا ص ّح ورود هذه اإلشارة الملغمة في
الرسالة ،فإنه يعني أن فصال جديدا أخذ يتش ّكل
في إطار اللعبة الجيوسياسية المتداخلة بين
العراق وإيران ،وقد انعكست بداياته في نشاط
محموم شهدته في األسبوع األخير أروقة بغداد
والنجف ،وشملت مدياته أكثر من عاصم ٍة في
المنطقة ،وما زال هذا النشاط محافظا على
وتيرته ،في انتظار ظهور الدخان األبيض في
الحنانة في مدينة النجف ،حيث يقيم زعيم التيار

وهل دماء ثوار تشرين تذهب هباء؟ وهل هذا
الوطن وهذه الحكومة تستحق دماء االبطال؟
• سئل اعرابي كيف تعرف اننا في اخر
الزمان؟ قال :حين يدفع الناطق بالحق ثمن
قوله ويقبض الناطق بالزور ثمن قوله.
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الذي يحمل اسفارا ...على التواصل االجتماعي!!!....
•د .محمد سعد الـدين

يكرر دهاة السياسية االمريكية في مجالسهم
كيف يستمتعون بإعطاء او بيع السالح لمن
ال يجيدون استعماله وال يملكون اسراره من
أعدائهم المحتملين او حلفائهم المخدوعين!!
يستطردون كيف تصل المتعة لقمتها حين
يبدأ هؤالء (بعد أن يتوهموا ان اصبحوا
اكثرا ذكاء!!) باستخدام هذا السالح ضدهم
 ....حينها يمتلك االمريكيون ومن ورائهم
المبررات األخالقية والمنطقية لتدمير من
اكل من خيرهم المسموم!! وغدر بمن قدم
لهم وعلمهم االنترنت واخواته!! فاألمر
ال يتوقف على السالح التقليدي بل اصبح
يشمل كل نواحي الحياة التقنية والمالية وحتى
االجتماعية منها.

االنترنت السالح األكثر فائدة واالشد فتكا
بالوقت نفسه فهو وان كان وسيلة فعالة
ومدهشة لتسهيل أوجه الحياة المختلفة وتسيير
امور البشرية فهو كذلك قادر على إعادة
تربية االجيال المتعاقبة باالتجاه المعاكس
كما يسعى من يملك أسراره وتغيير بوصلتها
ومصطلحتها ،بل حتى استخدامها كناقل
مجاني لشفرات سرية ال يفهمها سوى من
يمسك بمفاتيحه.
قد تصلك رسالة من أحدهم تدعوك الى عمل
خيري (مادي او اخالقي) ما ....هناك تجد
نفسك امام خيارات ثالثة .....إما المسارعة
ّ
بحث االخرين على
الى فعله قبل التفكير

األمر ذاته وهو الخيار النادر ...او التدبر
بالرسالة واختيار اولويات خيرية أخرى
لفعلها واالستحياء من الطلب من غيرك
فعل شيء لم تفعله انت وهو الخيار االكثر
ندرة  ..والخيار الثالث هو المسارعة باعادة
ارسالها الى االخرين دون فعلها او تدبرها
وهو األمر االكثر شيوعا ،وتعتقد حينها ان
االجر سيصيبك بارخص االثمان او ربما
بكبسة زر دون حتى مجرد محاولة التفكير
يفعل الخير هذا أو جزء منه .....فيصبح
المرء بحق مخدرا تماما وهو يشعر أنه قد
أدى واجبه بل ربما أكثر من ذلك ليعيش جل
الناس في وهم العمل والعطاء!!

لعل أخطر ما استطاع من يمسك بمفاصل
التواصل االجتماعي فعله خالل العقد
الماضي هو مالمسة الشعور بالرضا واقناع
العامة بان افعالهم اإلفتراضية تغني عن ما
يجب عليهم فعله من واجبات دينية او وطنية
مؤثرة!!! حتى انتهى األمر بأغلبية العامة
بااليمان بالجهاد االفتراضي واالكتفاء بقوة
عدد متابعيه عن القوة التي أمر الله باالعداد
لها!! بل حتى بالعالقات االجتماعية القائمة
على اسس واهية بال أي قيمة حقيقية او
تضحية ملموسة متبادلة ترسخ بين أفراد
المجتمع وتقاوم منعطفات الزمن القاسية.
*طبيب اخصائي وكاتب سوري

الـحـرب فـي أوكـرانـيـا  . .مـع مـن نـصـطـف؟

*ادهم ابراهيم
أثار الهجوم الروسي على االراضي االوكرانية
إدانة الواليات المتحدة والدول الغربية ,في
حين اصطف مع الروس عدد من الدول
المتضررة من السياسة االمريكية وسلوكها
المعادي للشعوب  ,ويخشى كثيرون من أن
هذا الصراع قد يشير إلى بدء أسوأ صراع في
أوروبا منذ عام .1945
وجاءت هذه الحرب بعد ان اعلن الناتو في
أوائل شهر شباط/فبراير عن إنشاء قوات
احتياطية وسفن وطائرات قتالية في أوروبا
الشرقية .كما وضعت واشنطن الجنود في
حالة تأهب في بولندا والمانيا  .وقد اثارت هذه
االعمال رد فعل الكرملين  ،الذي ندد بما اسماه
بـ “ الهستيريا “ في اوروبا .
وقد اعترف بوتين باستقالل األراضي
االنفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا،
بعد رفض عقد قمة مع بايدن يوم  21فبراير
.ثم بدأ غزو أوكرانيا بعد ثالثة أيام .
اوكرانيا ،التي يبلغ عدد سكانها  44مليون

نسمة وتقع بين أوروبا وروسيا ،هي جمهورية من جهة وروسيا والصين من جهة اخرى.
سوفيتية سابقة نالت استقاللها في عام .1991
كبيرا من البالد موا ٍل عندما يأتي  %55من الغاز المستورد إلى
في حين أن جز ًءا
ً
للغرب ،فإن الجزء الشرقي من أوكرانيا ألمانيا من روسيا .وبنسب اقل الى بولندا
يتحدث اللغة الروسية في الغالب ويشعر بأنه وفرنسا فهو نتيجة سياسات الحكومات
األوروبية التي عززت عالقتها مع موسكو
قريب من موسكو.
على مدار العشرين عا ًما الماضية ،وكان من
ووفقا ً لوجهة النظر الروسية ،كان الصراع في المفترض أن يرتفع اعتماد ألمانيا على الغاز
أوكرانيا حربا ً أهلية بين الحكومة األوكرانية من موسكو إلى  ، %70وفقًا للخبراء.
واالنفصاليين ،وبالتالي دعت موسكو وهكذا يتبين أن مصدر الحرب االساسي هو
إلى المشاركة المباشرة لممثلي جمهورية التنافس اإلمبريالي االقتصادي والجيوسياسي .
دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية
وهي الدويالت االنفصالية في دونباس في هناك بعض العرب قد عبّروا عن دعمهم
للخطوات العسكرية التي تقوم بها روسيا
المفاوضات المقترحه سابقا.
في أوكرانيا ومواقف أخرى مناقضة تدعم
اما رأي كييف المدعومة من الواليات المتحدة وجهة النظر االوكرانية على اعتبارها الدولة
واالتحاد األوروبي ،فقد كان على اساس ان المعتدى عليها.
الحرب نزاع دولي بين أوكرانيا وروسيا،
حيث كان االنفصاليون وكالء لروسيا .وعلى بعض اليساريين يعتقدون خطأ ان روسيا اليوم
هذا النحو ،لم تقبل أوكرانيا إجراء مفاوضات تمثل امتدادا لإلتحاد السوفياتي “الشيوعي”،
مباشرة مع االنفصاليين ،معتبرة ً مشاركتهم ولكن روسيا االن دولة رأسمالية وبوتين ليس
لينين ،ومع ذلك يتخذون موقفا مؤيدا لموسكو
بمثابة اعتراف بشرعيتهم السياسية.
في حربها ضد اوكرانيا ،وهم بذلك يلتقون مع
َّ
إن هذه التفسيرات المختلفة للنزاع األوكراني -اليمين المتطرف في دول االتحاد االوروبي
فيما يتعلق بأصوله وتسلسل طرق حله -تدعم الذي تبنى الموقف الروسي في غزو
المواجهة الحالية بين موسكو والغرب حول اوكرانيا!!.
أوكرانيا .لكنها تشير أيضا ً إلى شيء أعمق كيف يمكن أن نفهم هذا الواقع المؤسف لو
كثيرا ً يقود هذه المواجهة ،وهو صدام المصالح لم يكن هناك قصور في التفكير وسوء تقدير
الجيوسياسية واالقتصادية بين امريكا والغرب في تكييف السياسة الروسية التي تتجه باتجاه

قومي غير اشتراكي.
اال يكفي الحروب المشتعلة في بلداننا حتى
نساند او نشارك في حروب وصراعات دولية
قائمة على صراع مصالح قومية وامبريالية.
وبالرغم من األضرار االقتصادية التي
ستتعرض لها بعض الدول الصغيرة ومنها
العربية التي تعتمد في غذائها على القمح
الروسي واألوكراني ،فاننا غير معنيين
بالوقوف الى هذا الجانب او ذاك.
ليس هناك من يساند الحروب .فهي على الدوام
منافية لالنسانية وللتعايش السلمي ،ونحن غير
ملزمين بأن ندافع عن أمن روسيا ودوافعها
القومية ،وال نتحيز الى وجهة النظر االوكرانية
في اصطفافها مع حلف الناتو والواليات
المتحدة االمريكية ودوافعهم الرأسمالية.
ان كل االطراف المشاركة في هذه الحرب
سواء فعليا او باالنابة قد شاركت مشاركة
فعالة في الحروب العربية العبثية في سوريا
والعراق وليبيا وغيرها.
ان هذه الحرب ليست حربنا ،وعلى شعوبنا
ان تنظر الى مصالحها ،وتتجنب االنخراط في
صراعات دولية نحن في غنى عنها ،وكفانا
مايجري في بلداننا.
* كاتب عراقي (من كتاب موقع البالد

لـإلعـالن فـي الـبـالد 519-777-1391
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“تايمز أوف إسرائيل”

كاثرين بيرز شكدم جاسوسة تقول إنها
أوقعت بـ  100مسؤول إيراني والتقت خامنئي ورئيسي
مانوليس اندرواليكس

قنصل اليونان
ً
من أوكرانيا:
ا
عائد
“آمل اّأل يرى أحدٌ
ما شاهدت”
تم ّكن القنصل اليوناني العام “مانوليس
مدينة
مغادرة
اندرواليكس”من
ماريوبول المحاصرة ،وهو الدبلوماسي
األخير التابع لالتحاد األوروبي الذي تم
اجالؤه من المدينة.
وقال القنصل في حديث لوسائل االعالم
ان ماريوبول انضمت الى صف األماكن
التي تدمرت في حروب الماضي.
اندرواليكس قد ساعد عشرات اليونانيين
لمغادرة المدينة المد ّمرة منذ بدء االجتياح
الروسي ألوكرانيا .ترك ماريوبول ،
وبعد رحلة  ٤ايام في ارجاء اوكرانيا،
عبر الى رومانيا عن طريق مولدافيا الى
جانب  ١٠يونانيين آخرين.
” أتمنى ان ال يرى أحد ما شاهدت”،
قال الدبلوماسي اليوناني بعدما وصل الى
مطار أثينا الدولي حيث اجتمع مجددا
بعائلته .وأضاف“ :ماريوبول ستصبح
جزءا من قائمة المدن التي دمرتها
الحروب بالكامل ،لست بحاجة الى
تسميتها ،انها :جيرنيكا ،كوفنتري،حلب،
غرونزي ولينينغراد”.
ووفق وزارة الخارجية اليونانية،
أندرواليكس هو آخر الدبلوماسيين
االوروبيين الذين غادروا ماريوبول،
حيث علق مئات السكان ألكثر من
أسبوعين تحت قصف عنيف فيما تحاول
القوات الروسية فرض سيطرتها على
المدينة.
وافادت وكالة رويترز بان  ١٠اشخاص
من اصل يوناني على األقل قد قتلوا،
وأصيب العشرات منذ بدء القوات
الروسية هجومها على ماريوبول.
كذلك ،اشارت وزارة الخارجية اليونانية
الى ان  ١٥٠مواطنا يونانيا قد أجلوا من
المنطقة.
المصدر :رويترز

كشفت الجاسوسة اإلسرائيلية كاثرين بيرز
شكدم التي دخلت إيران بجواز سفر فرنسي،
عن عالقاتها بمسؤولين إيرانيين خالل فترة
عملها في وسائل إعالم حكومية إيرانية ،ومنها
وكالة أنباء “تسنيم” التابعة للحرس الثوري
وموقع المرشد االيراني علي خامنئي.
وفي التفاصيل بحسب “تايمز أوف إسرائيل”،
قالت شكدم إنها أوقعت  100مسؤول إيراني
في شباكها بعد أن استدرجتهم إلقامة عالقات
جنسية معها عقب االتفاق على عقد زواج
مؤقت”.
وأشارت إلى أن رجال الدين أو من أسمتهم
“الماللي” من أهم مصادرها المعلوماتية،
الفتة إلى أن معظمهم يتبوأ مناصب حكومية
مهمة في إيران.
وذكرت أن رغبتها في معرفة المزيد عن أحكام
الدين كانت الطريقة التي مهدت لها االتصال
برجال دين في الحكومة اإليرانية ،موضحة
أنها كانت تحدد موعدا ً وتعرض عليهم زواجا ً
مؤقتا ً في الوقت نفسه.
وعن كيفية الحصول على المعلومات منهم،
أضافت أن األمور كانت سهلة بعد عرض
طلب الزواج واكتساب ثقتهم ،متابعة أنهم
كانوا يسترسلون بالمزيد من المعلومات في
الخلوة.
وتحدثت الجاسوسة عن عالقتها بعضو في
البرلمان اإليراني ،شرح لها من تلقاء نفسه
كافة مداوالت الجلسة المغلقة للبرلمان التي
كانت سرية ،باإلضافة إلى أسرار البلد خالل
جلسة حميمة.

كاثرين بيرز شكدم
خامنئي والحرس الثوري اإليراني.
وأضافت الوكالة أن شكدم وكما كتبت في
مدونتها دخلت إيران بجواز سفر فرنسي،
وأنها كانت متزوجة من يمني مسلم ما أبعد
عنها الشكوك.
لقاء خامنئي ورئيسي
والتقت كاثرين شكدم بالمرشد االيراني علي
خامنئي في أول زيارة لها إليران ،وفي
رحلتها الثانية رافقت ابراهيم رئيسي في حملته
االنتخابية السابقة عام  2017وأجرت حوارا ً
معه.
وبعد أن نشرت شكدم مقاالً في صحيفة “تايمز
أوف إسرائيل” وكتبت عن تجربتها في إيران،
حذف موقع خامنئي وصحف الحرس الثوري
اإليراني مقاالتها ومقابالتها.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد
من جانبها ،اعترفت وكالة “تسنيم” بأن عددا ً نشرت في شباط/فبراير مقاالً لشكدام  ،التي
محدودا ً من الحوارات مع شكدم نشرت على سبق وأن “أعلنت إسالمها على المذهب
موقعها ،نافية أي دور لها في دخول الجاسوسة الشيعي” ،كاشفة عن حقيقة أنها عميلة لجهاز
اإلسرائيلية إلى إيران ،مشيرة إلى أن ذلك من المخابرات االسرائيلي “الموساد” وتوغلت
مسؤولية األجهزة األمنية.
إلى مواقع رسمية تابعة للمرشد االيراني علي

وقالت شكدم في المقال ،إنها “نفذت كل هذه
األعمال واألنشطة للتسلل إلى إيران بعدما
تمكنت من كسب ثقة السلطات اإليرانية”.
وأضافت أن “إيران تبحث عن قنبلة نووية”،
مشيرة إلى أنها ليست لديها معلومات سرية
عن برنامج إيران النووي.
لكن الصحافية اليهودية نفت الثالثاء في مقابلة
مع هيئة اإلذاعة البريطانية باللغة الفارسية ،أن
يكون وجودها في إيران ونفوذها داخل مكتب
خامنئي كان بهدف التجسس لصالح إسرائيل
أو أي جهة أجنبية .وقالت شكدم“ :أنا لست
جاسوسة” ،مضيفة أنها “لم تسافر أبدا ً إلى
إسرائيل ولم تكن على اتصال بالمسؤولين
اإلسرائيليين”.
وعن سبب كتابتها مقاالً في صحيفة تايمز
أوف إسرائيل ،قالت“ :قررت أن أقدم قصتي
لهذه الصحيفة اإلسرائيلية ..وشعرت أن الناس
في كل من إيران وإسرائيل يجب أن يعرفوا
وينظروا إلى التطورات في الشرق األوسط
بشكل مختلف”.
(المدن) البيروتية

بوتين محتد ..ويشتم الروس المعارضين للغزو :حثالة وخونة
دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى
«التطهير الطبيعي» لمن وصفهم بالحثالة
والخونة داخل روسيا الذين يشككون في غزوه
ألوكرانيا.
وفي خطاب ،أذاعته المحطات الحكومية
ضا بمحاولة
الروسية ،اتهم بوتين الغرب أي ً
تقسيم المجتمع الروسي .وقال« :يحاول التحالف
الغربي تقسيمنا ،بمزاعم خسائرنا جراء العقوبات
االقتصادية التي فرضها علينا إلثارة مواجهة
مدنية وتحطيم روسيا لكن الشعوب تعرف كيف
تفرق بين الوطنيين الحقيقيين والحثالة الخونة».
وقال بوتين عن المعارضين لغزو بالده
ألوكرانيا إن من الواجب (ببساطة بصقهم مثل

الذبابة التي دخلت عن طريق الخطأ في الفم).
ثم تابع بذات النبرة الحادة« :أنا مقتنع بأن مثل
هذا التطهير الطبيعي والضروري للمجتمع
سيقوي مجتمعنا».
ودعا بوتين إلى تقوية االقتصاد المحلي في
مواجهة العقوبات التي فرضها الغرب عليه
إثر إعالنه الحرب على أوكرانيا .مضيفاً« :هذا
الواقع سيفرض علينا إعادة هيكلية في اقتصادنا،
وال أخفي عليكم أن ذلك لن يكون سهال ،إذ
سيفرز بصفة مؤقتة تضخما وارتفاعا في نسب
البطالة..دورنا هو التقليل من هذه المخاطر».
(القبس) الكويتية

بوتين
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نازنين زاغاري راتكليف تدعو لإلفراج عن كل “المعتقلين ظلما” في ايران
لندن (أ ف ب) – دعت المواطنة اإليرانية-
البريطانية نازنين زاغاري-راتكليف اإلثنين
إلى إطالق سراح جميع “المعتقلين ظلما” في
إيران ،معتبرة أنه ما كان يجب أن تمضي ّ
ست
سنوات في السجن قبل اإلفراج عنها األسبوع
الماضي.
وقالت نازنين زاغاري-راتكليف خالل مؤتمر
صحافي في لندن إن “الشعور بالحرية لن
يكتمل أبدا حتى يتم لم شمل جميع المعتقلين
ظلما في إيران بعائالتهم”.
نازانين زاغاري راتكليف خالل مؤتمر
الذي
اإليراني
المواطن
وذكرت خصوصا
صحافي استضافته النائبة تولب صديق في
يحمل أيضا الجنسيتين البريطانية واألميركية بورتكوليس هاوس في لندن بتاريخ 21
مراد طاهباز وكذلك “مزدوجي الجنسية آذار/مارس  2022بعد إطالق سراحها من
اآلخرين” و”أفرادا من جماعات دينية وسجناء االحتجاز في إيران األسبوع الماضي فيكتوريا
الرأي”.
جونز تصوير مشترك/ا ف ب
وتابعت “هناك عدد كبير من األشخاص
تومسون رويترز ،في طهران أثناء زيارة
اآلخرين الذين ال نعرف أسماءهم والذين
ألسرتها مع طفلتها التي كان عمرها أقل من
يعانون في السجون في إيران ،لذلك أعتقد أن
عامين.
القضاء في إيران ال معنى له ألنه في أسوأ
واتُهمت بالتآمر لقلب نظام الجمهورية
الحاالت تحصلون على محاكمة غير عادلة،
اإلسالمية ،و ُحكم عليها بالسجن خمس سنوات،
قاض شبه
وإذا كنتم محظوظين ،سيحاكمكم
ٍ
قبل أن توجه لها تهم أخرى.
عادل”.
وبموازاة اإلفراج عنهما األسبوع الماضي،
أفرج عن نازنين زاغاري-راتكليف (43
أعلنت لندن تسديدها دينا قديما يبلغ 394
عاما) واإليراني-البريطاني أنوشه آشوري
مليون جنيه استرليني ( 470مليون يورو) إلى
( 67عاما) األسبوع الفائت وعادا إلى المملكة
طهران ،من دون أن تشير إلى رابط مباشر
المتحدة الخميس الماضي.
بين المسألتين.
وشكرت المرأة كل من شارك في الحملة لتأمين
وقالت نازنين زاغاري-راتكليف ،إنه
إطالق سراحها لكنها أضافت “ما حدث اآلن
بعد أسبوعين أو ثالثة أسابيع من اعتقالها
كان يجب أن يحدث قبل ست سنوات ...ماك
“أخبروني (اإليرانيون) أنهم يريدون شيئا
ان ينبغي أن أبقى في السجن ّ
ست سنوات”.
من البريطانيين” ،وأعلموها أنه “لن نسمح
دين قديم
لك بالرحيل طالما لم نحصل عليه” ،معتبرة
وفي العام  ،2016أوقفت نازنين زاغاري-
أنهم “التزموا ما قالوه” .وشاركت في المؤتمر
راتكليف التي كانت مديرة مشروع في مؤسسة
الصحافي روكسان ابنة مراد طاهباز .ألقي

القبض على الرجل الستيني رفقة نشطاء
بيئيين آخرين في كانون الثاني/يناير 2018
وحكم عليه بالسجن لمدة  10سنوات بتهمة
“التآمر مع أميركا”.
“متروكون”
وقالت روكسان طاهباز “لطالما أكدوا لنا
أن والدي سيُدرج في أي اتفاق يبرم إلطالق
سراح جميع الرهائن ...لقد شعرنا بانهيار تام
عند علمنا أن ذلك لم يحدث”.
وبحسب وزارة الخارجية البريطانية ،نُقل
طاهباز من سجن إيوين إلى منطقة سكنية في
طهران .وأكدت الوزارة أنه “نواصل الضغط
على السلطات اإليرانية على أعلى مستوى
لكي تسمح له بالعودة الى منزله فورا بما أن
الحكومة اإليرانية تعهدت القيام بذلك”.
وبدأ مراد طاهباز “إضرابا عن الطعام” ،وفق
شقيقته.
واعتبرت في تصريح لقناة “بي بي سي
تشانيل  ”4البريطانية أنه “ال يزال يستخدم
كبيدق في لعبة شطرنج” ،مضيفة “هو في
حالة يأس ونحن في حالة يأس ولم نعد نعرف
ما نقوم به”.
وتابعت أن شقيقها مريض بالسرطان وأصيب
بكوفيد -19مرتين وخسر “ 40كيلوغراما”
من وزنه.
وأردفت “نواصل دعوة الحكومة (البريطانية)
لمساعدتنا واستخدام النافذة الحالية للضغط من
أجل االفراج عنه فورا وبدون شروط”.
وختمت قائلة “نشعر بأنه تم التخلي عنا ،وال
نعلم كم من الوقت سيستغرق ذلك” معبرة عن
مخاوفها من أن يتم نسيان ملف شقيقها بسبب
الوضع الدولي الذي يطغى عليه االجتياح
الروسي ألوكرانيا.

روسيا تبحث مشروع
قانون للخروج
من منظمة
التجارة العالمية
تحاول روسيا الرد على العقوبات الغربية
واألمريكية منها االنسحاب من منظمة
التجارة العالمية ،حيث قدم نواب روس
إلى مجلس النواب “الدوما” الروسي
مشروع قانون لمناقشة مسألة خروج
روسيا من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة
العالمية.
وقدم مشروع القانون إلى المجلس نواب
عن حزب “روسيا العادلة – من أجل
الحقيقة” ،وتم نشر نص الوثيقة في
الموقع الرسمي لمجلس الدوما.
وبحسب مشروع القانون ،فقد تم التنديد
بالبروتوكول الخاص بانضمام روسيا
إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.
ووفقا لواضعي مشروع القانون فإن
الخطوة تهدف لحماية المصالح الوطنية
لروسيا وضرورة اتباع سياسة دفاعية
“كرد على ضغوط العقوبات”.
وبحسب وكالة “تاس” الروسية ،فإن
المقترح يشمل الخروج من اتفاقية مراكش
المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ،الموقعة
في جنيف في  16ديسمبر  ،2011كما
يقترح واضعو المشروع االعتراف بأن
قانون التصديق على البروتوكول باطل.

الجئو الروهينجا في مدينة كوكس بازار في بنجالديش

واشنطن تقر بارتكاب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد الروهينجا
واشنطن -رويترز
قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن
خلُصت بشكل رسمي إلى أن العنف الذي ارتكبه جيش ميانمار
ضد أقلية الروهينجا يرقى إلى مستوى اإلبادة الجماعية والجرائم
ضد اإلنسانية ،في خطوة يقول مؤيدوها إنها يجب
أن تعزز الجهود لمحاسبة المجلس العسكري
الذي يحكم ميانمار اآلن ،وفق وكالة “رويترز”.
وذكر مسؤولون أميركيون أن وزير الخارجية
أنتوني بلينكن سيعلن القرار بهذا الصدد ،االثنين،
في متحف ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست)
في واشنطن ،الذي يضم حاليا ً معرضا ً عن محنة
الروهينجا.
ً
ً
يأتي ذلك بعد  14شهرا تقريبا من تولي بايدن
منصبه ،وتعهده بإجراء مراجعة جديدة ألحداث
العنف.
كانت القوات المسلحة في ميانمار شنت عملية
عسكرية في عام  2017أجبرت ما ال يقل عن
 730ألفا ً من الروهينجا ،وغالبيتهم من المسلمين،
على مغادرة منازلهم إلى بنجالديش المجاورة
حيث تحدثوا عن وقائع قتل واغتصاب جماعي
وإضرام النيران عمداً.
وفي عام  2021استولى جيش ميانمار على
السلطة في انقالب.

وجمع مسؤولون أميركيون وشركة محاماة خارجية أدّلة ،في
محاولة لسرعة اإلقرار بخطورة تلك الفظائع ،لكن وزير الخارجية
آنذاك مايك بومبيو رفض اتخاذ قرار.
الضغط الدولي

ونقلت “رويترز” عن مسؤولين أميركيين ،شريطة عدم الكشف
عن هوياتهم ،قولهم إن بلينكن أمر بإجراء “تحليل قانوني وتحليل
للوقائع” خاص به ،وهو ما خلص إلى أن جيش ميانمار ارتكب
إبادة جماعية.
وتعتقد واشنطن أن القرار الرسمي سيزيد من
الضغط الدولي لمحاسبة المجلس العسكري.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية
“سيجعل ذلك من الصعب عليهم ارتكاب المزيد
من االنتهاكات”.
ولم يرد مسؤولون في سفارة ميانمار في
واشنطن والمتحدث باسم المجلس العسكري
حتى اآلن على رسائل من رويترز تطلب
التعليق عبر البريد اإللكتروني األحد.
ونفى جيش ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد
الروهينجا ،الذين ُحرموا كذلك من حمل جنسية
ميانمار ،وقال إنه نفذ عملية ضد “اإلرهابيين”
في عام .2017
كانت بعثة لتقصي الحقائق تابعة لألمم المتحدة
خلصت في عام  2018إلى أن حملة الجيش
تضمنت “أعمال إبادة جماعية” ،لكن واشنطن
أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها
“تطهير عرقي” ،وهو مصطلح ليس له تعريف
قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.
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نحن وأوكرانيا

الياس خوري *
يحق للفلسطينيين والسوريين والعراقيين
واليمنيين واللبنانيين أن يشعروا باألسى
والغضب وهم يقارنون بين المواقف األوروبية
واألمريكية اليمينية السائدة من غزو أوكرانيا
ومن قضية الالجئين األوكرانيين وبين
الالمباالة والتواطؤ الغربيين ،التي ترافقت
مع مآسيهم ،والكراهية العنصرية التي تجلت
في المواقف من الالجئين السوريين واألفارقة
واألفغان.
المفاجأة التي قدمتها أوكرانيا في مأساتها هي
أنه ال يحق لنا أن نُفاجأ بالعنصرية اليمينية
األوروبية التي استيقظت.
الحق في اللجوء طبيعي ،ويجب أن يُدافع عنه،
لكن التمييز بين الالجئين بسبب اللون أو الدين
أو العرق ،يسيء إلى المسألة ،ويحولها من
قضية إنسانية إلى قضية تعصب.
كنا نعلم من تجربتنا الطويلة أن المسألة ليست
في ازدواجية المعايير كما يقولون ،بل في
خوائها من المعنى.
المعايير التي تُطبق هناك ال تُطبق هنا ،بل
يجري تناسيها والتالعب بها .هذا ما كان
وسوف يكون ،وكل أوهامنا من توق طه
حسين إلى اعتبار مصر جزءا ً من حضارة

المتوسط ،إلى استماتة األتراك للدخول إلى باألسلحة الكيميائية ،إلى التعامل الفظ تبني لغة العنصريين اإلسرائيليين يجردنا من
والوحشي مع الالجئين السوريين في لبنان ،حقنا ،فحقنا ليس أسطورياً ،إنه حق طبيعي وال
االتحاد األوروبي ،كانت حراثة في الماء.
ما نسيناه أو تناسيناه هو أن أوروبا لم تتحرر إلى الظواهر الفاشية والطائفية التي سادت يحتاج إلى أي مبرر سواء أكان أسطوريا ً أو
يوما ً من عنصريتها .فالحداثة والتقدم العلمي خالل قمع االنتفاضة الشعبية السورية ،إلى دينياً.
والتكنولوجي ال يمكن فصلهما عن المسار الطائفية في العراق ،إلى الحضيض المذهبي الخطر هو أن نتبنى لغتهم ،فالعنصرية ،عدا
الكولونيالي ،الذي استعبد البشر ونهب في الخليج ،وصوالً إلى االختناق الطائفي عن حقارتها األخالقية وسفاهتها ،هي عار
الثروات الطبيعية وأسس لتجارة العبيد وأباد والعنصري ،الذي يسود لبنان حالياً ،من دون سيبقى ملتصقا ً بمن يمارسه أو يدعو إليه.
أن ننسى العنصرية المعلنة والمستترة تجاه الشعور باألسى والغضب شرعي ،لكنه يجب ألاّ
شعوبا ً بأكملها.
هذه العنصرية اتخذت أشكاالً شتى ،وصلت الفلسطينيين التي تتخذ أشكاالً متنوعة وسط يحجب عن أعيننا أن الدفاع عن القيم اإلنسانية
إلى إحدى ذراها مع المحرقة النازية .غير أن قرع طبول الدعم الكالمي لفلسطين وقضيتها ليست مسألة يمكن إخضاعها للمصالح اآلنية،
وأن الموقف األخالقي والمبدئي يجب أن
بالغة دروس المحرقة لم تعصم عن السقوط وإلى آخره…
في اإلسالموفوبيا ،التي هي اليوم الشكل لعل عبارة إلى آخره مع نقاطها الثالث ،هي يحافظ على ثباته في كل الظروف.
أكثر العبارات تعبيراً ،حتى عندما تستبدل إدانة محاوالت الحلف األطلسي التوسع
الجديد لالسامية.
لكننا وفي غمرة غضبنا من العنصرية األسماء بالنقاط ،ألنها تفتح بابا ً ال تتسع له وضم أوكرانيا ،يجب ألاّ تحجب حق الشعب
األوروبية ،ننسى أو نتناسى أو ال نجرؤ على اللغة ،وتترك القارئ أمام حريته في إضافة األوكراني في االستقالل وتقرير المصير.
النظر في مرايانا ،كي ال نرى العنصريات حقائق مطموسة أو ال تقال ،كي ال يتحول كما أن إدانة الغزو الروسي ،الذي شهدنا
وحشيته التدميرية في سورية وسط صمت
والطائفيات المتنوعة األسماء واألشكال ،التي القول إلى جرح ال يندمل.
النقاط الثالث التي يسميها العرب عالمات دولي مريب ،يفقد معناه حين يتحول إلى
احتلت حياتنا في العقود األخيرة!
تعالوا نتأمل في ظاهرة العمالة اآلسيوية ،التي الحذف أو القطع ،تؤجل الكالم وال تلغيه ،عنصرية كامنة ضد الشعب الروسي والثقافة
تحولت إلى جزء من الحياة اليومية في بعض تعلّقه كي ال ينفجر ويتشظى .الوصف معلّق ،الروسية.
البلدان العربية ،هنا اتخذت العنصرية ضد ألننا ال نملك الجرأة على قول األشياء ،خوفا ً إن عالما ً يُمنع فيه تدريس دوستويفسكي
على أنفسنا من مواجهة صورتنا .تعالوا ننظر في وتولستوي وبوشكين وتشيخوف ومايا
العامالت الملونات شكل العبودية.
وبعد ذلك ،تعالوا نرى الهول في حياتنا الذي مرايانا ،ليس بهدف تفهم العنصرية األوروبية ،كوفسكي ،هو عالم ناقص يتصحّر روحياً.
صنعته البنى المسيطرة على مجتمعاتنا .وأنا بل بهدف مقاومتها .ال نستطيع مقاومة العنصرية يقال إن روسيا سقطت في المصيدة األوكرانية
ال أشير هنا إلى البربرية المخيفة التي ظهرتها بعنصرية مضادة ،كما ال نستطيع تبرير عنصريتنا التي نصبتها السياسة األمريكية ،وهذا صحيح
ّ
جر الفلسطينيات جزئياً ،ألن الشق الثاني من الحكاية هو أن
الممارسة الداعشية ،في تعاملها مع اإليزيديين بعنصريتهم .حاولت إسرائيل ّ
ً والفلسطينيين إلى لغتها العنصرية والطائفية ،إلى العالم بأسره مهدد بالسقوط في هاوية العودة
والمسيحيين ،فالظاهرة الداعشية كانت هامشا
ً درجة أنها اخترعت أسطورة رمي اليهود في إلى الحروب االستعمارية القديمة.
لاّ
ً
مريعا في حياتنا ،يجب أ ننسى دروسها أبدا .البحر ،وتمسكت بها ،حتى عندما كانت ترمي
من االضطهاد الوحشي لألكراد التي وصل
الفلسطينيين في البحر خالل اجتياح لبنان سنة *قاص وروائي وناقد وكاتب مسرحي (القدس
إلى ذروته في مأساة حلبجة التي أبيدت .1982
العربي) لندن
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اإلنســان في القـرآن
الجزء األول

•أحمد أبو رتيمة
تستهدف رسالة القرآن بوضوح هداية اإلنسان
وتزكيته ،وشفاء ما في صدره ومنحه الطمأنينة
واألمن والبركة والفالح:
ور َو ِكتَابٌ ُم ِب ٌ
ين * يَ ْهدِي
 "قَ ْد َجا َء ُك ْم ِمنَ اللَّ ِه نُ ٌَّالم َوي ُْخ ِر ُج ُه ْم
بِ ِه اللَّهُ َم ِن اتَّبَ َع ِرض َْوانَهُ ُ
سبُ َل الس ِ
ِمنَ ُّ
ص َراطٍ
الظلُ َما ِ
ور ِبإِ ْذنِ ِه َويَ ْهدِي ِه ْم ِإلَى ِ
ت ِإلَى النُّ ِ
ُم ْست َ ِق ٍيم".
 "يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكموشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين".
وفي ضوء هذه الغاية ال بد أن تكون
موضوعات القرآن تتعلق دائما ً باإلنسان ،حتى
تلك الموضوعات التي تعالج عوالم خارج حدود
اإلنسان فإن الطريقة التي يتحدث القرآن بها
عن تلك العوالم مثل المالئكة وخلق السماوات
واألفالك والجبال والنحل والنمل والذرة تؤدي
دورا ً في سياق هداية اإلنسان وتزكيته ورشاده
في هذه الحياة الدنيا.
وألن القرآن من عند الله الخالق العليم المحيط،
فال بد أن يكون تناول اإلنسان فيه مبنيا ً على
العلم المحيط وسبر أغوار هذا اإلنسان ومعالجة
أسراره الخفية التي ال تخفى على الناس من حوله
فحسب ،بل إنها كثيرا ما تخفى على صاحبها
أيضاً" :أال يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير".
لذلك فإن االنفتاح على القرآن بقلب خاشع
وتدبر معانيه بتجرد من األهواء والشهوات
يورث المؤمن عمقا ً ونفاذا ً وبصيرة ،فهذا الكتاب
هو المرآة التي يرى فيها اإلنسان ذاته متجردة،
وفي ذلك يقول" :لَقَ ْد أَنزَ ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم ِكت َابا ً فِي ِه ِذ ْك ُر ُك ْم
ۖ أَفَال ت َ ْع ِقلُونَ ".
مقابل الذكرى والتذكر هناك النسيان .يقول الله
سوا اللَّهَ
تعالى في القرآن" :ولاَ ت َ ُكونُوا كَالَّذِينَ نَ ُ
س ُه ْم ۚ أُو ٰلَئِكَ ُه ُم ْالفَا ِسقُونَ ".
سا ُه ْم أَنفُ َ
فَأَن َ
نسيان النفس هو تعبير قرآني محرض للتفكر!
كيف ينسى اإلنسان نفسه؟!
إن أكثر الناس ال يعيشون حالة وعي الذات،
وال يغرنك ما يبدو عليه أكثرهم من ذكاء ومهارة
وجني األموال والمكاسب ،فالقرآن يتجاوز هذه
المظاهر الفانية وينفذ إلى جوهر اإلنسان.
قد يكون اإلنسان ناجحا ً وظيفيا ً وعملياً ،يسابق
الزمان لجني الثروات والتمتع بملذات الحياة،
لكنه قد انقطع وصله بجوهره الروحي ،فهو ال
يعرف من هو ،وما هي غاية وجوده في الحياة،
وماذا بعد موته ،وما هو الفرق الجوهري بينه
وبين الضفدع والنملة والحجر الملقى على
قارعة الطريق؛ إذا كانت كلها سينتهي بها الحال
إلى الفناء والعدم.
لذلك يُكثر القرآن من استعمال تعبير الغفلة في
وصف كثير من الناس:
ْ
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" -أُو ٰلَئِكَ كَاأل َ ْنعَ ِام بَ ْل ُه ْم أ َ َ

ْالغَافِلُونَ ".
ُ
ع ْن آيَاتِنَا لَغَافِلونَ ".
"و ِإ َّن َكثِيرا ً ِمنَ النَّ ِ
اس َ
 َوالغفلة هي أن تنشغل وتلهو بمفاتن الطريق
فتنسى الغاية التي تسير إليها.
يرسم القرآن صورة بليغة النشغال اإلنسان
بملهيات الحياة وغفلته عن معناها:
 "ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر". "ا ْعلَ ُموا أَنَّ َما ْال َحيَاة ُ الدُّ ْنيَا لَعِبٌ َولَ ْه ٌو َو ِزينَةٌَوتَفَا ُخ ٌر بَ ْينَ ُك ْم َوتَكَاث ُ ٌر فِي األ َ ْم َوا ِل َواأل َ ْوال ِد ۖ َك َمث َ ِل
صفَرا ً
غ ْي ٍ
َ
ار نَبَاتُهُ ث ُ َّم يَ ِهي ُج فَت ََراهُ ُم ْ
ث أ َ ْع َج َ
ب ْال ُكفَّ َ
ً
ث ُ َّم يكون ُح َ
طاما".
اإلنسان الذي يغفل عن حقيقته الجوهرية
ينشغل بالتكاثر والتفاخر واللعب واللهو ،وهي
أشياء ليست من جوهر اإلنسان ،والعاقل ال
يربط مصيره بأشياء زائلة ومفارقة له" :قال ال
أحب اآلفلين".
يحرض القرآن في اإلنسان وعي الذات،
فاإليمان وفق معالجة القرآن يرتبط بالضرورة
بتفتيح منافذ الفهم واإلدراك ورفع حساسية
المالحظة الروحية ،واالعتبار من األحداث.
في القرآن حشد الفت من اآليات التي تدين
الذين يعطلون أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم فال
ينتفعون منها ،وألن القرآن هو كتاب عملي وليس
نظريا ،فإنه يصف الذين ال ينتفعون من أسماعهم
بالصم ،والذين ال ينتفعون من أبصارهم بالعمي،
فالقضية ال تتعلق بوجود اآللة البيولوجية ،بل
بمدى انتفاع اإلنسان منها:
 "ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما اليسمع إال دعاء ونداء صم بكم عمي فهم ال
يعقلون".
 "لهم قلوب ال يفقهون بها ولهم أعين اليبصرون بها ولهم آذان ال يسمعون بها أولئك
كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون".
 "ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصمولو كانوا ال يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت
تهدي العمي ولو كانوا ال يبصرون".
قد يثار سؤال :ما هو العمى والصمم الذي يكثر
القرآن الحديث عنه ،بينما نرى في الواقع أن
الكافر قد يكون حاد الذكاء واسع الحيلة وقد ينجح
ويبني دولة وأمة ذات قوة؟! هل األمر مجرد
تعبير مجازي؟
األمر أعمق من مجرد تعبير مجازي ،وهنا
يستدعى مفهوم "البصيرة" في القرآن" :فإنها
ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في
الصدور".
قضية العمى والصمم والحجاب واألكنة على
القلوب التي يؤكد عليها القرآن؛ تتعلق بعجز

الكافر عن االستشفاف وتجاوز ظواهر األشياء
إلى حقيقتها الباطنة" :يعلمون ظاهرا من الحياة
الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون".
قد ينجح هذا اإلنسان سياسيا ً وعسكرياً ،ويفرض
سطوته ويشعر بنشوة الغلبة والقهر ،لكنه حجب
عن جوهر روحه ،وتعطلت منافذ فهمه عن
مالحظة انسحاب بساط الزمان من تحت أقدامه
ودولة األيام من حوله وعبرة التاريخ من قبله،
فلم يعد يستمع حتى إلى نداء الفطرة في أعماقه.
وفي المستوى الفردي نرى قصصا ً كثيرة
تبين لنا معنى العمى الذي يشير إليه القرآن،
فكم من ضال بدل نعمة الله كفرا وقادته طريقه
إلى الهاوية وانتهى به المطاف إلى السجن أو
القتل وكانت عاقبة أمره خسرا وندما ،ويسهل
على المراقب أن يرى هذا التخبط والضالل
فيعجب كيف لم يسعفه ذكاؤه لتجنب هذا المآل.
والتجنب في لغة القرآن هو التقوى ،والسبب أن
عينيه مفتوحتان لرؤية المادة ،لكن عينه الداخلية
معطلة فهو مشوش حائر متخبط:
"أ َ َو َم ْن َكانَ َميْتا ً فَأَحْ يَ ْينَاهُ َو َجعَ ْلنَا لَهُ نُورا ً يَ ْمشِي
اس َك َم ْن َمثَلُهُ ِفي ُّ
الظلُ َما ِ
ِب ِه ِفي النَّ ِ
ْس ِبخ ِ
ت لَي َ
َارجٍ
ْ
ُ
ِم ْن َها ۚ َك ٰذَلِكَ ُزيِّنَ ِللكَافِ ِرينَ َما كَانُوا يَ ْع َملونَ ".
إن المعاني القرآنية ال تتعلق بعالم غيبي بعيد
المنال ،بل هي معان حيوية تتجلى في حياتنا
اآلن ،وأكثر الناس ال يلتقطون هذه المعاني
بسبب حجب الهوى والشهوة والكبر ،فيجادلون
فيها ويظنون أن الحديث فيها هو مواعظ دينية
بعيدة .والحق أن قضايا القرآن ذات اتصال وثيق
بمعاش اإلنسان وحياته الحاضرة ،فالصراط
المستقيم في الدنيا قبل اآلخرة ،وكذلك النور
والبشرى والهدى والتحرر من الخوف والحزن،
والطمأنينة والحياة الطيبة ،هذه هي ثمار اإليمان
في الدنيا التي يؤكد القرآن عليها دون انقطاع.
النقطة األعمق في اإلنسان
ذهبت مدارس علم النفس طرائق شتى في
سعيها لتحليل شخصية اإلنسان ،وهي طرائق
تقارب الحقيقة بقدر أو بآخر ،وينبغي االنفتاح
عليها وتطويرها.
لكن ميزة القرآن إلهي المصدر أنه األقدر على
مالمسة النقطة األعمق في اإلنسان ،فمنزل هذا
الكتاب هو الذي يرى باطن اإلنسان كما يرى
ظاهره ،ويعلم السر وأخفى .ويحرك فينا القرآن
هذا اإليمان حتى يقطع على اإلنسان محاوالت
التحايل والكذب على نفسه ،فال يكون أمامه
سوى مواجهة حقيقته العارية ،وهذه المواجهة
الصادقة مع النفس هي المقدمة الضرورية
لتزكيتها وترقيتها:
 "وإِ ْن ت ُ ْبدُوا َما فِي أَنفُ ِس ُك ْم أ َ ْو ت ُ ْخفُوهُ يُ َحا ِس ْب ُك ْمِب ِه اللَّهُ".
 "واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه". "والله مخرج ما كنتم تكتمون". "يومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافية"." -يَ ْعلَ ُم ال ِس َّّر َوأ َ ْخفَى".

القرآن ليس كتاب معارف بل كتاب تزكية ،فهو
ال يهدف إلى إتخامنا بشرح الحقائق النظرية ،بل
يوظف هذه الحقائق في الوجهة التي تنفعنا في
التزكية ،وفي هذا االتجاه يؤكد القرآن األساس
األول الذي يبنى عليه إصالح اإلنسان ،وهو
اإليمان.
لماذا كان اإليمان ضروريا ً إلصالح اإلنسان؟
اإليمان بالله عالم الغيب والشهادة المحيط
السميع البصير الحسيب هو الذي يوقظ في
اإلنسان أدق معاني المراقبة ،إذ إن من يعلم
أن هناك قوة تعلم خفايا نفسه وتحاسبه عليها
فإنه يبدأ طريق المجاهدة ويحرص على تنقية
سريرته ومواجهة آفاتها.
وهذا ما يتجاوز قدرة القانون والمجتمع
واعتبارات المجاملة والتجمل ،فهذه الوسائل
تدفع اإلنسان إلى مراقبة سلوكه الخارجي ،لكنها
ال تشعره بضرورة تهذيب دوافع باطنه في
الخالص من الحسد والكراهية وحب الشهرة،
والحرص على الرئاسة وتمني الشر لآلخرين.
أما من يعلم يقينا ً بأن سريرته مكشوفة وأنه
محاسب عليها فإنه يبدأ طريق التسامي األخالقي
الحقيقي.
ورب قائل يقول إن هناك كثيرا ً من المتدينين
تنطوي نفوسهم على خبث وحسد وغل ،أو إن
هناك ممن ال يؤمنون بالدين تنبع نفوسهم بالحب
وإرادة الخير لآلخرين.
هذا اعتراض وجيه ،واإليمان هو حجة على
الناس بينما الناس ليسوا حجة عليه ،أي أنه ليس
كل من عرف حقائق اإليمان نظريا ً فقد حقق
في نفسه اإليمان ،ألن اإليمان يقاس بالمجاهدة
والعمل وليس باإلدراك النظري.
أما أن هناك ممن ال عالقة لهم بالدين وتفيض
قلوبهم بالخير فهذا صحيح أيضاً ،ألن فطرة
الخير مغروسة في اإلنسان.
إذا ً ما الذي يفعله اإليمان؟
اإليمان يضبط سريرة اإلنسان ويزكيها وينمي
الخير فيها ،وتنمية الخير تفترض وجود بعضه
مسبقاً ،فاإليمان قد ال يكون منشئا ً لمكارم
األخالق ،ولكنه يعزز هذه األخالق ويقويها
ويبشر صاحبها بثوابها ،فيعلم أن عمله لن يضيع
هباء وأن جزاء اإلحسان هو اإلحسان.
وإذا أردنا قياس ثمرة اإليمان في تزكية
اإلنسان ،فإن علينا أن نقلب االستشهاد ،فال
نستشهد بأن هناك من يدعي التدين وهو ملوث
السريرة ،بل نستشهد كم ممن ز ّكى اإليمان
نفوسهم وهذب طبائعهم وأعلى مراقبتهم أنفسهم؛
من الصديقين والصالحين والشهداء.
يتبع..
•كاتب فلسطيني من غزة
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ليبيا بين أنقرة وأثينا

رافد علي *
حظي لقاء القمة التركية اليونانية األحد
الماضي ( )22 .3 .6في تركيا باهتمام دولي
بسبب طبيعة العالقات المشحونة بينهما ببحر
إيجا الذي تتنازع فيه الدولتان حدوديا ً وعرقياً،
فقد جاءت قمة األحد على ضوء تداعيات
الحرب بأوكرانيا باعتبارهما عضوين في
حلف الناتو الرامي إلظهار وحدة صفوفه
البيانات الرسمية للقمة ،من الطرفين ،تصب
فى صالح الحوار والدبلوماسية الهادئة ،رغم
الملفات العالقة بين البلدين ،المتعلقة بتنقيب
األتراك على الغاز بشرق المتوسط ،خصوصا ً
بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
التركية-الليبية أيام حكومة الوفاق برئاسة فائز
السراج ،التى عارضتها أثينا ،وطردت السفير
الليبي لديها حينها ،السيد محمد المنفى احتجاجا ً
على ما اعتبرته أثينا اتفاقية تعزز األتراك
سياسيا ً بالمتوسط ،دون التقليل من الجدلية
القانونية القائلة بأن االتفاقية “عديمة األثر
القانوني ألنها مبرمة من قبل حكومة ليبية
تدير وضعية سياسية استثنائية في ليبيا ،وهي
غير مخولة بإبرام أي اتفاقية دولية” استنادا ً
على اتفاق الصخيرات ،األم التليدة لحكومة
فايز السراج وقتها .فاليونان حينها سعت
للتقرب من حفتر عبر دعوته رسميا ً لزيارتها
في فبراير  ،2021كما سعت لتلطيف األجواء
مع المنفي بعد تسميته رئيسا ً للمجلس األعلى
للدولة ،والزالت اليونان على نهج طيب مع
الرجل وأسرته ،حسب ما تشير العديد من
التقارير الصحفية بالغرب.
تركيا اليوم ،فى ظل التأزم الليبي الراهن
بازدواج الحكومات في طرابلس ،باتت
تدرك أن أمر اتفاقية الحدود البحرية صار
بيد البرلمان للتصديق عليها ،ولهذا كانت
أنقرة من المرحبين بباشاغا ،كرئيس لحكومة
االستقرار ،النقيض السياسي لحكومة الوحدة
الوطنية برئاسة الدبيبة ،القريب من رابطة
الشركات الرسمية التركية المهتمة بالسوق
الليبي .فيرجح اآلن ،وعلي نطاق واسع هذه
األيام ،أن باشاغا والدبيبة سيلتقيان فى تركيا
بقصد التفاوض لحلحة االحتقان السياسي
الراهن بقصد تفادي أي صدام ،وإدارة
المرحلة الراهنة للوصول لالنتخابات في
“أقرب فرصة ممكنة” ،واالبتعاد عن التصعيد

كما حصل مؤخرا بالعاصمة وضواحيها.
تركيا اآلن فى منطقة جوار مشتعلة
باالضطرابات والقالقل ،فإلى جانب حرب
بوتن الحالية ،فهي دولة جارة لسوريا والعراق
وإيران ،وتسعى من خالل تواجدها سياسياً،
وعلى األرض ،فى ليبيا؛ أن تكسب أوراق
ضغط جديدة تكفل لها صون مصالحها التي
حققتها في العقدية األخيرة ،على األقل ،أمام
منافسيها بالمنطقة ،أو أمام االتحاد األوربي
ككتلة اقتصادية مهمة بالمتوسط ،وكداعم
لغريمها التاريخي أثينا .فتركيا تتخذ من
ظاهرة الهجرة غير الشرعية ورقة ضغط
هامة أكسبتها  3مليار يورو ،كدعم أوربي
ألنقرة في مواجهة موجات اللجوء إبان الحرب
السورية ،وأجلست تركيا كمفاوض أساس
في أول قمة تركو-أوربية تتعلق بمستقبل
عضويتها ،وتتعلق بنشاطات أعضاء حزب
العمال الكردستاني ببعض عواصم االتحاد ،إال
أن المفاوضات انتهت  2018بسبب اعتقاالت
اردوغان لخصومه بدواع أمنية أاعتبرت
أوربيا ً وامريكيا ً أنها “ادعاءات ملفقة”.
يأتي اللقاء بين اردوغان واليوناني
ميتسوتاكيس ضمن حملة دبلوماسية تركية
بقصد تهدئة األحوال علي أصعدة مختلفة
كما هو الحال مع إسرائيل ،ومع واشنطن
التي الزالت حكومة بايدن تضغط على أنقرة
بفرض بعض العقوبات بسبب قضية “الذهب
مقابل النفط” ،الهادفة للتحايل علي العقوبات
الدولية المفروضة على طهران ،والمتورط
فيها بنك الشعب التركيHalk Bank-

ومديره التنفيذي محمد هاكان اتيال ،وتاجر
الذهب التركي-إيراني رضا ضراب ،فالقضية
الزالت قيد نظر المحاكم في كل من أنقرة
ونيويورك ،ورد بنك خلق على الئحة االتهام
األمريكية فى مارس العام الماضى يُستشف
منه مدى الضغط األمريكي على األتراك،
والقادر على أن يسيس فى أية لحظة إعالمياً،
وفى وقت تشير أحوال السوق العالمية الرتفاع
السلع األساسية بسبب قرب شهر رمضان،
وحرب أوكرانيا بينما الليرة التركية ليست فى
أحسن أحوالها.
ليبيا ،بوضعها المشوش سياسياً ،تظل أحد
االهتمامات التركية بسبب مكسبها االستراتيجي
بتوقيع االتفاقية المذكورة ،إلى جانب محاولتها
حفظ نصيبها من الكعكة الليبية اقتصاديا،
وكذلك لحماية وجودها الجغرافي في منطقة
الساحل والصحراء ،ولرعاية حلفائها سياسيا ً
بالمنطقة لتعزيز موقفها التفاوضي أمام اآلخر.
فهل الليبيون على مقدرة حقيقة لتكييف كل هذا
لصالح وطنهم بعيدا ً عن توظيفه لمصالحهم
الشخصية؟!.
تركيا في كل المعمعة الليبية الراهنة تدخل
المعترك ألجل حماية مصالحها أوالً ،فهى
تتحدث بمنطق مؤسسة مهتمة بالعالقات
التركية-الليبية ،وليست العالقات الليبية-
التركية ،فليبيا اليوم مشتتة بين أبنائها.
والزعامة ،أو القيادة فى البالد قضية جدلية
معقدة ،بسبب حالة االستقطاب المسيس والحاد
بين أطراف المشهد المنقسم على ذاته ،وهذا

بذاته موضوع مربك لنا كليبيين .فإذا ما نظرنا
إلى النظريات البنيوية السائدة فى العالقات
الدولية اليوم ،والتي تتجاهل تأثير المتغيرات
على “الدبلوماسية الشخصية” للساسة أو
القادة حين التفاوض لخلق أي حلحلة ،فهى
نظريات تُنتقد بشدة بسبب عدم التركيز على
القدرة البشرية واإلرادة الفردية في العالقات
الدولية ،ألنها نظريات تفشل في فهم أهمية
القيادة التي تعطي معنى لبنى الدولة المخولة
بصنع القرار فى السياسة الخارجية كالبرلمان
واالستخبارات والنخبة الدبلوماسية وغيرها
من مراكز القوى .فأردوغان منذ االنتقال
للنظام الرئاسي ،ووسط تحالفاته السياسية
المحلية التى أقامها ،صار صاحب أثر كبير
على توجهات سياسة بالده الخارجية ،كونه
صاحب أغلبية برلمانية .بمعنى آخر ،إن
الرجل يعرف ما يريد ضمن مطالب ومصالح
مؤسسة بالده.

سيذهب الرجالن ،باشاغا والدبيبة،
للتفاوض بينهما في حالة ترسيخ جلي
لدبلوماسية شخصية بسيطة التركيب ،ألن
المرجعيات لكليهما محدودة في بلد مشطور
على نفسه ،وبقيادة بالكاد تملك زخما ً
وعراقة .لكنني ،فى كل األحوال ،سأكون
مبسوطاً ،كأي مواطن بسيط ومغلوب على
أموره ،بأن هذه الوضعية البائسة أفضل
من أهوال الصدام المسلح.
* كاتب ليبي (الوسط) الليبية

كاريكاتير للفنان الليبي خيري الشريف عن (بوابة الوسط)
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في تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية

تدهور معيشة السودانيين تتفاقم مع اشتداد األزمة المالية
تواتر زيادة األسعار يلتهم الرواتب الضعيفة
اتسعت حالة التذمر الشعبي وانتقادات أوساط
الخبراء في السودان محذرة من تداعيات
أكثر قسوة على معيشة الناس وعلى اقتصاد
البلد المنهك أصال مع اشتداد األزمة المالية،
وذلك بالنظر إلى ما تعيشه الدولة من تقلبات
سياسية والتي راكمت المزيد من المؤشرات
السلبية.
الخرطوم – ع ّمقت الضبابية السياسية التي
يعيشها السودان من تدهور معيشة السكان في
ظل الوضع المالي الخانق ،في وقت بات فيه
سيناريو عزلة البلد للوصول إلى التمويالت
الخارجية يتعاظم ويزيد من ارتباك استقرار
الفئات االجتماعية الهشة.
وبعد حظر أميركي دام ربع قرن بدأ السودان
بالكاد يتعافى اقتصاديا عقب اإلطاحة بنظام
عمر حسن البشير من السلطة في  ،2019لكن
المتابعين يقولون إن األحداث التي شهدها البلد
في أكتوبر الماضي تسببت في عزلة اقتصادية
جديدة لواحدة من أفقر دول العالم.
وتتجلى هذه المشكلة بوضوح مع عدم قدرة
السودانيين على مجاراة التكاليف المعيشية
الباهظة ،خاصة مع تراجع قيمة مستوى العملة
المحلية أمام الدوالر ولتنضاف إليها مشكلة
إمكانية عدم توفير الغذاء ،التي دفعت بمؤشر
أسعار االستهالك إلى االرتفاع بشكل ال يطاق.
ولم يعد بابكر محمد المدرس الذي يعيل أسرة
من ستة أفراد ،يعرف كيف يوفر قوت أسرته
بدخله الشهري الذي ال يزيد عن خمسين
دوالرا ،ولم يعد يكفي لسد االحتياجات
األساسية بعدما المس التضخم مستوى 260
في المئة ،رغم أنه تراجع عن مستويات العام
الماضي عند  366في المئة.
ويقول محمد لوكالة الصحافة الفرنسية إنه
قبل عزل القيادة العسكرية لحكومة عبدالله
حمدوك بسبب وجود الخبز المدعوم “كنت
أشتري عشرين رغيف خبز بمئة جنيه (022
دوالر) واآلن اختفى الخبز المدعوم وصار
سعر الرغيف  50جنيها أي أنه تضاعف سبع
مرات وحدث الشيء ذاته لخدمات الكهرباء
والمياه”.
ويضيف “اليوم أنفق  27ألف جنيه (60
دوالرا) أي نحو  90في المئة من راتبي،
لشراء الخبز ،ولست واثقا من أنني سأتمكن
من سداد نفقات المدرسة ألطفالي”.
ويعاني االقتصاد السوداني من أزمات كبيرة
بعد التدهور الذي طال كافة القطاعات ،وهو
ما أدى إلى ارتفاع مستوى الفقر إلى أكثر من
 55في المئة في بلد يبلغ تعداد سكانه أكثر من
 40مليون نسمة.
ورفعت السلطات مؤخرا أسعار الوقود للمرة
الرابعة في أقل من شهرين ليبلغ لتر البنزين
 672جنيها ( 1.06دوالر) بدال من دوالر
واحد .وكان سعره يبلغ قبل خمسة أشهر نحو

 0.7دوالر.
وإلى جانب ذلك ارتفعت أسعار الخبز بمقدار
 20في المئة وسط توقف تام للبيع بالسعر
المدعوم .ومع اقتراب شهر رمضان عادت
في معظم مناطق البالد طوابير الحصول على
غاز الطهي مرة أخرى وسط صعوبات كبيرة
في اإلمدادات.
وانضم محمد مثل المئات من المعلمين
والعاملين في السكك الحديدية والموظفين
إلى التظاهرات التي انطلقت احتجاجا على
هيمنة العسكريين على السلطة ،ولكنها اليوم
باتت كذلك تعبر عن االحتجاج على “غالء
المعيشة”.
ومنذ نوفمبر الماضي يغلق المتظاهرون طريقا
تجاريا مهما يربط السودان بمصر ،ويحتجون
بصفة خاصة على زيادة أسعار الكهرباء بنسبة
 600في المئة على األسر.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن البلد فقد
مؤخرا أربعين في المئة من إيراداته ،كما ج ّمد
المانحون الدوليون مخصصات القروض التي
كانوا سيدفعونها للحكومة االنتقالية لمساعدتها
على تنفيذ برنامج إصالح يمكنها من إعادة
تعديل أوتار االقتصاد المشلول.
وجمد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
ملياري دوالر من المساعدات كانا بصدد
تقديمها للسودان .كما جمدت الواليات المتحدة
 700مليون دوالر إضافة إلى شحنة قمح تبلغ
 400ألف طن كانت ستقدمهما خالل .2022
وقال جبريل إبراهيم وزير المالية واالقتصاد
الشهر الماضي إن “موازنة هذا العام تعتمد
على الموارد الداخلية بعد أن تم تجميد المنحة
والقروض”.
وكشف تقرير لبنك السودان المركزي أن
صادرات البالد تراجعت في يناير الماضي
إلى  43.5مليون دوالر مقارنة بنحو 293
مليون دوالر في ديسمبر .2021
وأكدت المحللة االقتصادية سمية سيد لوكالة

الخبير محمد الناير

المحللة االقتصادية سمية سيد

الصحافة الفرنسية أنه بعد الخامس والعشرين
من أكتوبر “عاد الحظر” الذي فرضته
واشنطن على الخرطوم في  1993بتهمة
“دعم اإلرهاب”.
ووصف الخبير محمد الناير وهو أستاذ
االقتصاد بالجامعات السودانية تجميد المنح
والقروض الدولية بأنه “صدمة شبيهة بتلك
التي حدثت عقب انفصال جنوب السودان”.
وحينذاك ،خسرت الخرطوم  85في المئة من
صادراتها البالغة  7.5مليار دوالر سنويا،
وانخفضت العملة وارتفع التضخم إلى 45
في المئة ،وهي نسبة أصبحت حلما بعد عشر
سنوات.
وفي محاولة لتحسين الوضع ،أعلن المركزي
االثنين الماضي تحرير سعر صرف الجنيه
الذي بات سعره  600ليرة للدوالر الواحد.
ورأت سمية سيّد أنه “قرار صحيح ولكن
في التوقيت الخطأ” ،موضحة أنه “بعد
تشكيل حكومة الثورة وحصول السودان على
مساعدات وحدوث استقرار اقتصادي نوعا
ما ،كان يمكن اتخاذ مثل هذا القرار”.
وقالت إن تحرير سعر صرف العملة المحلية
سيكون له “أثر تضخمي ينبغي أن يعالج

بتحفيز اإلنتاج وهو ما ال تفعله الحكومة ،بل
اتخذت قرارات بزيادة الضرائب والرسوم
على المنتجات خاصة الزراعية إضافة إلى
ارتفاع أسعار الكهرباء وأثرها على القطاعات
المنتجة”.
وأشار صاحب مصنع للمواد الغذائية في
الخرطوم بحري شمال العاصمة ،طالبا عدم
ذكر اسمه ،إلى أنه “أوقف العمل بمصنعه
وسرح العاملين وعددهم  300أغلبهم من
النساء اللواتي يعلن أسرهن” ،في بلد يعتمد
واحد من كل ثالثة من سكانه على المساعدات
اإلنسانية.
وأوضح أنه “مع ارتفاع أسعار مدخالت
اإلنتاج (المواد األولية) وقيمة الكهرباء لم أعد
قادرا على االستمرار”.
ويعتبر الناير أن “الموازنة الحالية تعتمد على
الضرائب بنسبة  58في المئة وهذا سيؤدي
إلى ارتفاع األسعار وحالة من الركود في
االقتصاد ،ولن تحقق الموازنة هدفها بخفض
معدل التضخم إلى  202في المئة بل يتوقع أن
يصل إلى  500في المئة”.
وليس لدى السودان الغني بمناجم الذهب،
احتياطات كافية من العمالت األجنبية أو
الذهب.
وأعلنت الحكومة تشكيل لجنة للطوارئ
االقتصادية برئاسة محمد حمدان دقلو الشهير
بحميدتي نائب رئيس مجلس السيادة ،وقال في
حديث بثه التلفزيون الرسمي “لدينا احتياطي
من النقد األجنبي والذهب في بنك السودان”،
لكنه لم يعط أي أرقام.
أما البنوك التي كان يفترض أن تعود إلى النظام
الدولي بعد رفع العقوبات األميركية في نهاية
 ،2020فقال مصدر بالقطاع إنه لم يعد لديها
“أي صلة بالبنوك األوروبية أو األميركية”.
وأمهل البنك الدولي السودانيين حتى يونيو
المقبل ليصلوا إلى حل لألزمة السياسية كي
يستكمل خطة إعفاء السودان من ديونه وإال
سيوقف سياسة األيدي الممدودة.
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س ّر جزيرة التتـار المسلمين "القـرم"ّ :إنهـا الميـاه..
سيجلس الجميع إلى الطاولة في النهاية للبحث عن ّ
حل للحرب في أوكرانيا،
ّ
مستعدون للتنازل عنه ،وهو ّ
ضم جزيرة القرم إلى روسيا.
إال ّأن بنداً وحيداً ال يبدو ّأن روسيا وقيصرها الجديد فالديمير بوتين
التدقيق قلي ًال في حال القرم بعد ْ
سلخه عن أوكرانيا ُيبيّن أ ّن روسيا هي َمن قامت بما تح ّدث عنه بوتين
ّ
بحق المسلمين بالدرجة األولى ،إذ ّإنها ّ
حطمت حياة  250ألفًا من مسلمي تتار القرم ،وحرمتهم من
العمل ،ومن لغتهم ،وحظـرت كتبهم الدينية وصحفهـم وطريقة حياتهم لدفعهم نحو الرحيل األبدي.
سمح ّ
األصلي إال في أواخر العام ْ ،1989
لم ُي ْ
لكن من دون ّأي تعويضات عن
للتتار بالعودة إلى وطنهم ّ
األراضي التي فقدوها ،ولم يت ّم ّاتخاذ ّأي إجراءات قــانونية ّ
بحق مرتكبي عمليات التطهير العرقي.

تحت ّل شبه جزيرة القرم حيّزا ً بالغ األهميّة
في مفهوم األمن القومي لدى موسكو ،حتى
ّ
إن أهميّتها تتقدّم على إقليم ْي "لوغانسك"
سر هذا االهتمام الروسي
و"دونيتسك" .فما ّ
الكبير بالقرم؟ وهل يتنازل العالم ومعه أوكرانيا
عن هذه الجزيرة لوقف الحرب؟
سيجلس الجميع إلى الطاولة في النهاية للبحث
عن ح ّل للحرب في أوكرانيا ،إال ّ
أن بندا ً وحيدا ً ال
يبدو ّ
أن روسيا وقيصرها الجديد فالديمير بوتين
مستعدّون للتنازل عنه ،وهو ض ّم جزيرة القرم
إلى روسيا
حصن القياصرة
القرم ،التي تعني القلعة أو الحصن ،هي إقليم
يقع إلى الجنوب من أوكرانيا ،ويمتدّ بين البحر

األسود وبحر آزوف ،ويفصله عن روسيا
مضيق "كيرتش" .ويحظى هذا اإلقليم بأهميّة
تاريخية عظيمة لدى الروس ،فمنذ قديم الزمان
والقياصرة الروس على قناعة ّ
بأن من يحكم
القرم يحكم البحر األسود بأسره.

ّ
محطات كثيرة ،حتى تناقص
الهجرة بعد ذلك في
عدد التّتار من نحو  6ماليين مع غزو الملكة
كاترين ،إلى نحو  300ألف مع اندالع الثورة
البلشفية.

في عام  ،1927جمع ستالين نحو  40ألفا ً من
عام  1783نجحت "كاترين الثانية" ملكة التّتار وأرسلهم إلى معسكرات العمل القسري
روسيا العظيمة في هزيمة العثمانيين وض ّم القرم في سيبيريا .ث ّم في  18أيار  1944أمر ستالين
ي،
ي لنحو ربع مليون تتار ّ
إلى اإلمبراطورية الكبيرة ،بعدما بقيت أربعة بعمليّات تطهير وحش ّ
قرون تحت حكم خانات التّتار المرتبطين اسميا ً ت ّم ترحليهم إلى آسيا الوسطى وأوزبكستان ،عبر
بسالطين آل عثمان .ومذّاك سعى القياصرة تكديسهم في عربات قطارات الماشية والبضائع،
الروس إلى محو هويّة القرم ،وتغيير تركيبته فمات نصفهم في الطريق بسبب المرض
والجوع.
الديموغرافية.
شجّعت الملكة كاترين انتقال الروس إلى شبه
ي
الجزيرة ،ومنحتهم أراضي المسلمين ،األمر لم يُسمحْ للتّتار بالعودة إلى وطنهم األصل ّ
واستمرت إال في أواخر العام ْ ،1989
ي
الذي أدّى إلى ّأول موجة هجرة للتّتار.
ّ
لكن من دون أ ّ

تعويضات عن األراضي التي فقدوها ،ولم يت ّم
ي إجراءات قانونية ّ
بحق مرتكبي عمليات
اتّخاذ أ ّ
التطهير العرقي.
العرقي
عودة التطهير
ّ
في خطابه الذي أطلق خالل العملية العسكرية،
تحدّث الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن قيام
النخبة األوكرانية الحاكمة بتطهير البالد من
صهر القسري واتّخاذ
الروس ،عبر عمليّات ال ّ
القرارات العنصرية ،واستبعاد اللغة الروسية
من المؤسسات التعليمية ،وتطبيق عقوبات على
المواطنين الروس وعلى مؤسّساتهم ،وصوالً
نوابهم في البرلمان.
إلى ّ
ْ
ً
ّ
بيد أن التدقيق قليال في حال القرم بعد سلخه
عن أوكرانيا يُبيّن ّ
أن روسيا هي َمن قامت
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في عـام  ،1927جمع ستالين نحو  40ألفًا من ّ
التتـار وأرسلهم إلى معسكـرات العمل القسـري في سيبيريـا.
وحشي لنحو ربع مليون ّ
تتـاري ،ت ّم ترحليهم إلى آسيـا الوسطى
في  18أيار  1944أمر ستـالين بعمليّـات تطهير ّ
وأوزبكستان ،عبر تكديسهم في عربات قطارات الماشية والبضائع ،فمات نصفهم في
الطريق بسبب المــرض والجــوع.
ّ
بحق المسلمين بالدرجة
بما تحدّث عنه بوتين
األولى ،إذ إنّها ّ
حطمت حياة  250ألفا ً من مسلمي
تتار القرم ،وحرمتهم من العمل ،ومن لغتهم،
وحظرت كتبهم الدينية وصحفهم وطريقة حياتهم
لدفعهم نحو الرحيل األبدي .وفي ك ّل عام يُمنَع
تتار القرم من التج ّمع في الساحات إلحياء ذكرى
وتبرر السلطات الروسية
ترحيلهم في  18أيار،
ّ
ذلك بخطورة "الوضع المتوتّر بين القوميّات".
كان بوتين سبق ْ
أن وصف القرم بـ"المكان
المقدّس" ،في خطاب أعقب توقيع معاهدة ض ّم
القرم .إلاّ ّ
أن هذا المكان المقدّس أوشك على
التصحّر خالل السنوات الفائتة

من المؤسف ّ
أن الغرب ومؤسّساته التي أُنشِئت
المتفرج
موقف
وقفت
اإلنسان
حقوق
للدفاع عن
ّ
إزاء التطهير العرقي والثقافي لتتار القرم،
في حين أنّها تتباكى اليوم على حال الشعب
األوكراني.
ّ
المقدس
عطش المكان

يذكر بوتين أيضا ً في خطاب ساعة الصفر ّ
أن
الزعيم السوفياتي السابق نيكيتا خروتشوف،
ب ما" .هذا السبب
منح القرم ألوكرانيا لـ"سب ٍ
يتحدّث عنه الكاتب والمحلّل السياسي األوكراني
أوليكساندر بالي قائالً ّ
إن "الحاجة إلى المياه
يقول إسكندر بارييف رئيس "مركز موارد العذبة ،وغياب الطرق البريّة والحديديّة المؤدّية
القرم" إنّه ت ّم تسجيل أكثر من  35ألف نازح إليها بغرض اإلمداد إال من خالل أوكرانيا هي
عن القرم منذ بسطت روسيا سيطرتها عليها .األسباب الرئيسية التي دفعت خروتشوف إلى
علما ً ّ
أن األعداد الحقيقية أكبر من ذلك بنحو نقل القرم إداريّا ً إلى أوكرانيا عام  ،1954وليس
ّ
ثالثة أضعاف .ألن الكثيرين لم يسجّلوا أنفسهم بهدف تعزيز الوحدة بين الروس واألوكرانيّين".
نازحين ،باإلضافة إلى عشرات اآلالف الذين فقد كانت شبه جزيرة القرم تحصل على 85%
من المياه العذبة عبر قناة الشمال التي تحمل
غادروا البالد.
إليها جزءا ً من مياه نهر الدنيبر .وردّا ً على ض ّم
وتقول غيانا يوكسيل عضو "مجلس تتار القرم" روسيا القرم ،قامت الحكومة األوكرانية ببناء
ّ
إن اإلحصاءات تؤ ّكد توطين روسيا نحو  800سدّ على "قناة شمال القرم" ،قاطعةً ما يقرب
ألف روسي في القرم ،وتؤ ّكد يوكسيل أيضا ً من  %90من المياه العذبة عن المنطقة ،جاعلةً
توثيق  1000عملية مداهمة روسية استهدفت أهلها يعيشون ُ
ش ّحا ً في المياه .فاقتصرت التغذية
بيوتا ً ومساجد قرميّة أثريّة ،مع ما صاحبها من بالمياه في مدينة "سيمفروبول" عاصمة القرم
على  6ساعات يوميا ً فقط ،وهو ما دفع بعض
اتّهامات وشتائم عنصرية.

المنتجعات والفنادق إلى إنشاء محطات خاصة
لتحلية مياه البحر.
تكبّد قطاع الزراعة وفق إحصاءات رسمية
خسائر ناهزت  2.7مليار دوالر ،وتقلّصت
مساحة األراضي الصالحة للزراعة من 130
ألف هكتار عام  2013إلى  14ألف هكتار عام
 ،2017أي خالل  3سنوات فقط من ض ّم القرم
إلى روسيا.
من جانب آخر ،بلغت تكلفة دعم القرم خالل
السنوات الخمس األولى  1.5تريليون روبل
روسي (حوالي  20مليار دوالر) .وقد تكبّدت
موسكو ما يناهز  1.42مليار دوالر لدعم القرم
في عام  2021فقط ،بما يش ّكل  %68من ميزانية
اإلقليم مقابل  %32من عوائد ضريبية .بذلك
تفوق حصة القرم في الموازنة نصيب األقاليم
الجنوبية من الدعم الفيدرالي الروسي ،متقدّمة
بذلك على الشيشان وداغستان شمال القوقاز.
باإلضافة إلى ذلك ،قامت الحكومة الروسية
ببناء أطول جسر في أوروبا يربط القرم بمدينة
ويمر فوق
"كراسنودار كراي" الروسيّة،
ّ
ي
مضيق "كيرتش" ،من أجل إيجاد منفذ ّ
بر ّ
البرية التي تربط شبه
للقرم بعد إقفال المنافذ ّ
الجزيرة باألراضي األوكرانية .جسر بلغ طوله
 19كلم ،افتتحه بوتين عام  ،2018وبلغت تكلفته
نحو  7مليارات دوالر.

عودة شريان الحياة
يُبيّن هذا السخاء الروسي غير المعهود مدى
أهميّة القرم لدى بوتين ،باعتبارها قاعدة "الحلم
القيصري" .إال ّ
أن مشكلة المياه بقيت تنغّص هذا
ّ
الحلم .لذلك كان المحللون في مراكز الدراسات
يتوقّعون منذ أشهر أن تقوم روسيا بعملية
عسكرية للوصول إلى القناة التي تنطلق من
مدينة خيرسون شمالي القرم.
وهو ما فعلته القوات الروسية التي تم ّكنت
من السيطرة على مدينة خيرسون بعد معارك
ضارية .ث ّم قامت بعد ذلك بتدمير السد الذي
أقامته الحكومة األوكرانية على نهر الدنيبر،
ووثّقت العملية بفيديو قامت بنشره على مواقع
التواصل االجتماعي.
بمنحه شبه جزيرة القرم شريان الحياة ّ
فإن
بوتين يكون قد حقّق واحدا ً من أهداف الحملة
وطوب نفسه حاكما ً
العسكرية على أوكرانيا،
ّ
على البحر األسود.
وبعدما حقّق حلم بطرس األكبر في أن يكون
لروسيا موطئ قدم في المياه الدافئة (المتوسط)،
ها هو يخطو خطوة جديدة نحو اإلمبراطورية
الروسية الجديدة وإنشاء نظام عالم "ما بعد
الغرب".
•(اساس ميديا) البيروتية

االحـتـفـال بـتـكريـم مـتـطـوعـي الـمـطـبـخ اإلســالمـي الـخـيـري MSK
أقام مسجد الحياة يوم السبت  26من شهر مارس
 2022حفال تكريما لمتطوعيه العاملين في
المطبخ اإلسالمي الخيري MSK
قال يوسف الحاطوم رئيس الهيئة اإلدارية
لمسجد الحياة مخاطبا المتطوعين الحاضرين:
عندما كان الناس قلقين للغاية وخائفين من
التعامل مع اآلخرين ،كنتم في الخارج تمدون
أيديكم إلى المحتاجين  -لم يوقفكم شيء ،وال
شيء يمكن أن يمنعكم من التواجد لمن يحتاجون
إلى مساعدتكم ،سواء كان ذاك المانع وبا ًء أو
سا قاسيًا.
طق ً
أنتم الوجه الحقيقي للمجتمع المسلم في مدينة
لندن أنتاريو.

وشكرا جزيالً
يجب أن تفخروا حقًا بما حققتموه،
ً
للمؤسسات اإلسالمية في لندن التي جمعت
األموال من أهل السخاء من المتبرعين الذين
آمنوا ووثقوا برؤية MSKالمطبخ اإلسالمي
الخيري ،لكنكم في الحقيقة أنتم األبطال الحقيقيون
الذين صنعواهذا المطبخ  MSKحقيقة.
منذ نوفمبر  2019وحتى اليوم ،قدم ()MSK
المطبخ اإلسالمي الخيري  101حدَث ّ
وزع
خاللها  11350وجبة طعام 86 ،منها من مسجد
الحياة بتكلفة تزيد عن  70000دوالر.
هذه األرقام مهمة ،لكن الرقم األكثر أهمية هو
عدد الساعات التي قضيتموها في هذه الخدمة

في أثناء أنشطة  ، MSKعشرة متطوعين لكل
حدث لـ  100حدث .كل متطوع أمضى ساعتين
على األقل ما يعادل أكثر من  2000ساعة من
التفاني واإلخالص.
الكلمات عاجزة عن شكركم بما يكفي.
خيرا.
جزاكم الله ً
كل واحد منكم لديه القدرة على تقديم وإضافة
المزيد من النجاح إلى  .MSKوقد حان الوقت
للتخطيط االستراتيجي لتوسيع  MSKوإشراك
قطاع أكبر من المجتمع األكبر – انسخوا
تجاربكم الحياتية وحددوا أهدافًا قابلة للقياس
لتحقيقها في السنوات القادمة .يوجد بينكم أفراد
يمكنهم نقل  MSKإلى مستوى مختلف من

النجاح ،يرجى التقدم لألمام ومشاركة أفكاركم
بصوت عا ٍل دون تردد.
أخيرا ،أود أن أشكركم جميعًا كونكم بُناة مذهلين
ً
للمطبخ اإلسالمي الخيري .MSK
وشكرنا الخاص ألخينا المحبوب “مير
صاحب” ،صاحب الدماغ والقلب الكبير الذي
كان وراء مبادرة  ،MSKواألخت زيبا
الهاشمي إلدارة  . MSKولن تنسى كبارنا
الناشطين سنا ،الشباب قلبا وروحا وخدمات،
األخت ناريدا ،األخَوان زياد علي وعاصم
فاضل ...
أسال الله أن يبارك لكم بالصحة والعمر المديد.
جزاكم الله خيرا

الـقـلـق يـجـعـلـه تـجـربـة مـرهـقـة

هـل الـتـقـدم في الـسـن يـمـنـع الـرجـل مـن مـمـارسـة الـجـنـس؟

كمبردج (والية ماساشوستس األميركية):
ماثيو سوالن
لست مضطرا ً ألن تدع الظروف المتعلقة
بتقدم السن تحول دون استمتاعك بحياة صحية
نشطة .إذ كشفت الدراسات أن ممارسة الجنس
بانتظام يعتبر أحد العوامل المهمة المعززة
لصحة الرجال .إال أنه مع تقدم الرجال في
العمر ،يمكن أن تصبح المشكالت الصحية
عائقا ً على هذا الصعيد .وفي حين يمكن
لمشكالت معينة التأثير على األداء الجنسي
للرجال والقدرة على التحمل واالستمرار،
فإن العقبة الكبرى ربما تكمن في الطريقة
التي يستجيب من خاللها الرجال لمثل هذه
التحديات.
 مواجهة المخاوففي هذا الصدد ،يشرح د .مايكل أوليري ،أستاذ
الجراحة في كلية الطب بجامعة هارفارد ومدير
شؤون صحة الرجال في مستشفى «بريغهام
آند ويمينز فولكنر» التابع لجامعة هارفارد،
أنه« :يمكن أن يتسبب القلق بخصوص الكيفية
التي قد تفرض من خاللها الظروف قيودا ً
جسدية أو تخلق مخاطر صحية محتملة أثناء

ممارسة العالقة الحميمة ،في جعل الجنس
تجربة مرهقة».
والتساؤل هنا :ما الذي يمكنك فعله حيال ذلك؟
فيما يلي نظرة عامة على ثالثة مخاوف شائعة
تتعلق بالجنس وكيفية مواجهتها:
> أمراض القلب .غالبا ً ما يشعر الرجال
المصابون بأمراض القلب بقلق بالغ إزاء أمر
واحد :هل يمكن أن يتسبب الجنس في نوبة
قلبية؟
الخبر السار هنا ،أن مثل هذا األمر مستبعد
للغاية ،ففيما يتعلق بالرجال المصابين
بأمراض القلب ،تقدر احتماالت اإلصابة بنوبة
قلبية أثناء ممارسة الجنس بواحد من كل 50
ألفاً ،تبعا ً لبعض التقديرات.
في هذا الصدد ،يوضح د .أوليري أن« :الخطر
هنا ضئيل للغاية ،ألن المجهود البدني الفعلي
خالل ممارسة الجنس صغير جدا ً ويستمر
لفترة وجيزة فقط».
على سبيل المثال ،يتطلب صعود مجموعتين
من الساللم نحو  5.5مكافئ أيضي للمهمة،

 آالم المفاصل والظهر* التهاب المفاصل .بعض األحيان ،يتعارض
ألم وتيبس التهاب المفاصل  arthritisمع
العالقة الحميمة .ومع ذلك ،يمكن أن تساعدك
تجربة أوضاع مختلفة في التغلب على أي
صعوبات تعترض طريقك.
عالوة على ذلك ،يمكن أن يؤدي تناول مسكن
لأللم أو االستحمام الدافئ لمدة ساعة قبل
ممارسة الجنس إلى تخفيف تصلب العضالت
والمفاصل .وبمقدورك كذلك وضع دعامة
تحت مفاصلك لتخفيف األلم .في هذا السياق،
فإن الوسائد تعمل على نحو جيد ،أو يمكنك
الحصول على أوتاد داعمة بزاوية خاصة
ووسائد من متاجر المستلزمات الطبية أو عبر
اإلنترنت.

(يعتبر المكافئ األيضي metabolic
 equivalents METsإحدى الطرق لقياس
استهالك الجسم للطاقة) .أما متوسط النشاط
الجنسي ،فيتطلب ما بين  2و 4مكافئ أيضي،
أي ما يعادل المشي سريعا ً أو القيام باألعمال
المنزلية ،مثل التنظيف والكنس.
أما عن سبب استخدام اختبار «درجات
الساللم» لقياس ما إذا كان من اآلمن ممارسة
الجنس ،خاصة بعد اإلصابة بنوبة قلبية،
يجيب د .أوليري« :إذا كان بإمكانك صعود
مجموعتين من الساللم دون الشعور بألم في
الصدر ،أو صعوبة في التنفس ،أو دوار،
أو إرهاق شديد ،فأنت في حالة جيدة تسمح
بممارسة الجنس».
وينبغي أن تضع في اعتبارك أنه إذا كنت
تتناول دوا ًء للقلب يحتوي على النترات،
مثل «النتروغليسرين»  nitroglycerinأو بإمكانك كذلك التفكير في جدولة النشاط
«ثنائي نترات إيزوسوربيد»  isosorbideالجنسي ونقله إلى فترات تكون خاللها نوبات
 ،dinitrateفإنه يتعين عليك استشارة األلم أقل احتماالً ـ
طبيبك قبل تناول أي دواء آخر لعالج ضعف
االنتصاب ،ذلك أن الجمع بين االثنين يمكن  -رسالة هارفارد « -مراقبة صحة الرجل»
أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم على نحو  -خدمات (تريبيون ميديا)
المصدر ( :الشرق االوسط) لندن
خطير.
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ستنت stent
التي قد تنقذ حياتك … .وكل تساؤالتكم
•د .قيس أبوطه

الستنت
واهم التساؤالت:
كلمة ستنت جاءت من اسم طبيب االسنان
البريطاني شارلز ستنت ()١٨٨٥-١٨٠٧
الذي استعمل دعامة في صناعة األسنان
الصناعية.
اول ستنت ادخل في الشريان التاجي كان عام
 ١٩٨٦بواسطة جراح القلب الفرنسي جاك
بوويل.
اول ما كتب ونشر عن العمليات الجراحية
التي استعمل فيها الستنت للشريان التاجي
كان في المجلة الطبية المشهورةNEJM :
التي تصدر
في بوسطن وذلك في عام  ١٩٨٧وكانت
تناقش نتائج اول  ١٩عملية في التاريخ.
نَفخ البالون لكي يوسع الشريان المتصلب قبل
وضع الستنت يحتاج احيانا الى ضغط يساوي
 ٢٠ضغط جوي ،كأنه لنفخ عجل سيارة!!.

أول بالون تستعمل لتوسيع الشريان التاجي
كان عام  ١٩٧٧بواسطة الدكتور األلماني
جرون تزويج .Gruentzig
الدعامة تتكون من سلك معدني شبكي على
شكل أنبوب دقيق مضغوط يتم فتحه ليأخذ
شكله النهائي بعد وضعه في المكان المحدد،
وقد تطورت
صناعته خالل السنوات القليلة الماضية
تطورا هائالً لكي ال يسبب تفاعال مناعياً،
ولكي ال يتفاعل مع أنسجة الجسم.
انواع الدعامات ٠١ :الدعامة المعدنية
وهي احدى هذه السبائك :الستانلس ستيل،او
كوبالت-كروم ،نيكل-تيتانيوم ،او بالتينيوم-
كروم.
 :٢الدعامة المعدنية الدوائية التي تحتوي
على أدوية تمنع انسداد الشريان مجدداً.
 :٣الدعامة الحيوية مصنوعة من اللدائن
القابلة لالضمحالل خالل ثالثة اشهر وبحد
أقصى سنتين.
يمكن وضع  ٤-٣دعامات في الشريان
الواحد .ويمكن وضع  ٣-٢دعامات في نفس

الجزء الثاني

الوقت في حاالت نادرة.
كان الرقم القياسي لعدد الدعامات التي
وضعت لمريض واحد وهو اميل لوهين
. Emil Lohenاألمريكي الجنسية بلغ 34
دعامة ،بين العامين .200-2002
هل يمكن للدعامة ان تتحرك من مكانها؟ لم
يثبت أبدا أن أي دعامة تتحرك من موضعها.
هل يمكن للدعامة ان تغلق مرة ثانية؟ :نادرا،
حيث تتكون ترسبات او جلطات جديدة تسمى
البطانة الجديدة داخل الدعامة.
توصيات
لما بعد عملية الدعامه:
ان الطبيب سوف يستعرض معك األدوية
التي كنت تـأخذها قبل العملية ،مثل ادوية
السكري والكوليسترول ،فقد يجري عليها
بعض التعديالت.
وسوف يضيف لك بعض األدوية التي تناسب

العملية مثل األسبرين ودواء معروف وهو
بالفكس  .Plavixوهو من األدوية التي تساعد
في عدم تكوين جلطات جديدة .عليك االلتزام
بهذه التوصيات بدقة.
االمتناع عن التدخين،
تجنب بذل المجهود الشديد ،وخاصة في الجو
الرطب جداً.
البارد او ّ
ممارسة الرياضة التي ينبغي ان يشرف
عليها متخصص.
اذا كان الوزن زائدا ً فانت تحتاج الى تنزيل
وزنك بإشراف اخصائي او اخصائية التغذية.
و اخيرا ً وليس آخرا ً ممارسة الجنس ،عليك
أن ال تتردد وان تناقش هذا الموضوع مع
طبيب القلب الذي سوف يرشدك و يعطيك
التوصيات المناسبة.
مع تمنياتي بدوام الصحة والعافية.
•أخصائي األمراض الباطنية.
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com

	•
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غدة البروستاتا
تضخم البروستاتا الحميد
• د .خالد الخيري اﻻدريسي

الشريك “األكثر سعادة”
قد يحميك من مرض خطير!

الجزء الثالث

اسباب ارتفاع هـرمـون (:)PSA

حيث يعتقد الباحثون القائمون على
الدراسة ان الشريك السعيد يساعد في
تبني نمط حياة صحي اكثر مقارنة مع
االخرين.

 -1سرطان البروستاتا
 -2التقدم بالسن.
-3تضخم البروستاتا الحميد.
-4التهاب الجهاز البولي.
-5التهاب البروستاتا.
-6القذف.
 -7تدليك البروستاتا اما اثناء الفحص او جزء
من العالج.
 -8ارتفاع نسبة هرمون غدة الباراثيرويد.
 -9تعرض اسفل الحوض لالصابة اثناء حادث
او عملية جراحية.
 -10اﻻمساك.

وصلت هذه الدراسة التي نشرت في
مجلة ()Journal of Personality
إلى النتائج من خالل استهداف اكثر من
 4,000شريك لمدة وصلت إلى ثماني
سنوات.
والحظ الباحثون ان االزواج الذين يملكون
شركاء سعداء ،تمتعوا بقدرات معرفية
افضل من غيرهم ،ويعتقد ان السبب وراء
ذلك يعود إلى الحياة الصحية والخالية من
التوتر التي يعيشونها مع ازواجهم.

يعالج تضخم البروستاتا الحميد عن طريق:
 -1تغيير طـراز الحياة ،وذلك بتقليل اخذ
السوائل خصوصا قبل ترك المنزل او النوم،
اﻻقالل من القهوة والشاي والكحول ،اﻻمتناع
عن اخذ ادوية البرد ومضادات الهستامين،
 -2باﻻدوية :عادة ما يلجأ اﻻطباء للعالج
باﻻدويه عندما تكون اﻻمور في:
* اولها.
* ال يوجد مؤشرات على وجود سرطان
بالبروستاتا.
* الصحة العامة للمريض ال تسمح بالمزيد من
التدخالت بالطرق
اﻻخري المعروفة.
اﻻدوية المتاحة حاليا تنقسم حسب عملها الى
ثالثة انواع:
أ -ادوية تثبط نمو البروستاتا وتصغر
حجمها عن طريق اقالل افرازهرمون
فيناستريد
مثل
ديهادروتيستوستيرون
وديتاسترانيد.
ب -ادوية ترخي عضالت البروستاتا فتقلل من
الضغط على القناة البولية فتسهل التخلص من
البول وتقليل كمية "البول المتبقي"،
وهذة المجموعة تنتمي الى فصيلة مثبطات
" مستقبالت الفا"(Alpha receptors
تامسيولوسين
مثل
)blockers
و،وتيـرازوسين ودوكساسوزين.
ج -مثبطات هرمون فسفوداياستيريز مثل
تادالفيل فتسبب ارتخاء في عضالت الحوض
بشكل عام ومنها عضالت البروستات
فتقلل الضغط على القناة البولية وتسهل

كشفت نتائج دراسة علمية جديدة ان
الشريك االكثر سعادة من شانه ان يقلل
من خطر إصابة شريكه بمرض الخرف
الحقًا.

افراز البول (وليكن معلوما ان هذا الدواء ب-استئصال اجزاء من البروستاتا المحيطة
المدعو "سيالس" وابن عمه المدعو سيلدينافيل بالقناة البولية ( T.U.I.P. Trans Urethral
"فياجرا" اللذان يستعمالن اصال لعالج ) Incison of Prostate
"الضعف الجنسي" فانهما يسببان صعوبة
ج-المايكروويف من خالل القناة البولية
التبول بسبب اثرهما على القضيب واشتداد
انتصابه مما يسبب ضغطا متزايدا يصعب معه (.)Transurethral Microwave
التبول اثناء اﻻنتصاب الشديد).
د-الموجات الصوتية العالية والمركزة(High
وهذا اﻻمر غير مطروح عند مرضى تضخم .)Intensity focused Ultrasound
البروستاتا بسبب ضعف او انعدام اﻻثر على
ه-التبخير من خالل القناة البولية (Trans-
انتصاب القضيب في ذلك العمر.
د -استعمال خليط من اﻻدوية خصوصا .)urethral Electro-vaporization
الصنف (أ) والصنف(ب).
و-العالج بالماء الساخن (Water-induced
كما هو معروف ليس هناك دواء ذو مفعول .)Thermotherapy
ﻻ اثار جانبية له فالفصيل (أ) اهم اثاره
الجانبية هو الفشل الجنسي ،انكماش القضيب ز -تركيب دعامه في القناة البولية
وتضخم الصدر .تما فصيل (ب) فمضاعفاته (.)Deployment of a Urethral Stent
هى الدوخه ونادرا ما يهبض الضغط لدرجة
ان ﻻ يستطيع المريض الوقوف .لذا ينصح ح -رفع القناة البولية ()Urethral Lift
باخذ الدواء عند النوم ويمنع قيادة السيارة او
المركبات واﻻﻻت ذوات الحركة الذاتية اﻻ ط -الدعامة الفرنسية.
بعد مرور خمس ساعات على تناول الدواء.
 -4الجراحة:
فصيل (ج) اثاره الجانبية هي الصداع
واحمرار الوجه وربما انتصاب القضيب عند أ-اﻻستئصال التام Classical Surgery
-Prostatectomy
من هم في سن صغيره نسبيا.
ب – الليزر .Laser surgery
 -3معامالت تداخليه مثل:
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
أ -استئصال جزء البروستاتا المحيط بالقناة
(• T.U.R -Trans Uretheralزميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
البوليه
•مستشار جراحة القلب التداخلية
.)Resection

قضاء وقت اطول مع الشريك السعيد من
شانه ان يحث اإلنسان على اتباع انماط
حياة صحية ،تناول طعام صحي باإلضافة
إلى ممارسة الرياضة وحتى المساعدة في
اإلقالع عن التدخين.
إلى جانب ذلك ،افاد الباحثون ان االزواج
في هذه الحالة يملكون العديد من الذكريات
واالحداث الخاصة بهم والتي تترسخ في
ذاكرتهم ،واسترجاعها فيما بينهم من شانه
ان يعزز من صحة الدماغ ويقلل من خطر
اإلصابة بالخرف الحقًا عند التقدم بالعمر.
”طب ويب“

استرجاع الذكريات يعزز صحة الدماغ
ويقلل من خطر اإلصابة باأللزايمر
(الخرف)
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إرشادات جديدة حول أعراض النوبة القلبية
ومع ذلك ،تبقى األسباب األكثر شيوعاً ،والتي
ال تتعلق بالقلب على اإلطالق ما يلي:
* ارتجاع الحمض  .Acid refluxيُعرف
كذلك باسم حرقة الفؤاد أو حموضة المدة
 ،heartburnويحدث حال ارتداد الحمض
عند تهيج السوائل من المعدة إلى المريء،
وهو األنبوب الذي يربط الحلق بالمعدة .في
كثير من األحيان ،يحدث هذا بعد تناول وجبة
ثقيلة أو حارة الطعم .ويبدأ األلم خلف عظم
القص مباشرة ويتحرك إلى أعلى الحلق ،وقد
يتفاقم عند االستلقاء أو االنحناء .ومن بين
األعراض األخرى الطعم المر أو الحامض
في مؤخرة الحلق.

كمبردج (والية ماساتشوستس األميركية):
جولي كورليس قدمت إرشادات جديدة تشرح
بالتفصيل ما قد يشعر به الناس حال تعرضهم
لنوبة قلبية ،وكذلك التفسيرات األخرى
المحتملة للشعور بآالم في الصدر
رصد األعراض
إذا راودتك الشكوك في أنك تعاني من نوبة
قلبية ،عليك أال تتردد إزاء االتصال برقم
الطوارئ .بوجه عام ،عندما يتعلق األمر
بمجابهة حدث قد يشكل تهديدا ً للحياة ،فإنه
ينبغي االلتزام هنا بتوخي الحذر قدر اإلمكان،
تجنبا ً للشعور بالندم الحقاً.
ً
ومع ذلك ،فإن الكلمتين اللتين غالبا ما
تستخدمان في وصف أعراض النوبة القلبية
وهما «ألم الصدر» ينطويان على إشكالية
كبيرة.
في هذا الصدد ،أوضح الدكتور رون
بالنكشتاين ،طبيب القلب في مستشفى بريغهام
آند ويمينز التابع لجامعة هارفارد وأستاذ الطب
واألشعة في كلية الطب بجامعة هارفارد« :ال
يستخدم الناس دائما ً كلمة األلم عند وصف
أعراض النوبة القلبية لديهم» .وأضاف أنه
عالوة على ذلك ،ال تقتصر أعراض النوبة
القلبية على الصدر.
في الوقت الحالي ،يهدف أول اإلرشادات
التوجيهية من نوعها على اإلطالق لتقييم
وتشخيص ألم الصدر إلى توضيح األمور من
خالل توثيق أعراض النوبة القلبية المحتملة.
وأفاد الدكتور بالنكشتاين ،الذي كان من
بين األطباء الـ 22الذين عكفوا على صياغة
اإلرشادات التوجيهية ،بأن« :بدالً عن الشعور
باأللم ،غالبا ً ما يستخدم الناس كلمات مثل
ضغط  pressureأو ضيق  tightnessأو
صر  ،squeezingأو ثقل .heaviness
ع ْ
َ
ويمكن أن يمتد هذا الشعور كذلك إلى الكتفين
أو الذراعين أو الظهر أو العنق أو الجزء
العلوي من البطن أو الفك.
وقدم التقرير ،الذي حوى اإلرشادات وجرى
نشره أواخر العام الماضي ،خريطة طريق
لمساعدة األطباء على تقييم آالم الصدر
باستخدام انتقائي ألحدث االختبارات المتاحة.
اختالف أعراض النساء
يعتبر ألم الصدر أحد األسباب الرئيسية التي

تجعل الناس يلتمسون الرعاية في غرف
الطوارئ ،والعديد من هؤالء األشخاص من
النساء في سن  65عاما ً أو أكبر .ومع ذلك،
تكشف الدراسات أن النساء اللواتي يعانين من
انخفاض تدفق الدم إلى القلب أقل عرضة لتلقي
الرعاية المناسبة في الوقت المناسب .وفي كل
من الرجال والنساء ،تتمثل أكثر أعراض
النوبة القلبية شيوعا ً في الشعور بعدم راحة في
منطقة الصدر.
ومع ذلك ،تعد النساء أكثر عرضة لإلصابة
بأعراض أخرى مرتبطة بالنوبات القلبية،
من بينها الغثيان  nauseaوضيق التنفس
 .shortness of breathمن الناحية التقليدية،
غالبا ً ما يشير األطباء إلى هذه األعراض
باعتبارها «غير نمطية  »atypicalـ وهو
مصطلح ال تحبذه اإلرشادات الجديدة اآلن،
وذلك ألنه يمكن أن يساء فهمه باعتباره يعني
أنها أعراض أقل أهمية أو غير مؤذية.
وبدالً عن ذلك ،يجب على األطباء استخدام
مصطلحات تشير إلى األعراض باعتبارها
ذات صلة بالقلب ،أو من المحتمل أن يكون لها
صلة بالقلب أو ليس لها صلة بالقلب.
الذبحة الصدرية
يحدث األلم القلبي أو المرتبط بالقلب عادة
بسبب تدفق الدم المحدود إلى الشرايين التي
تغذي القلب ،األمر الذي قد يتسبب في نوبات
عرضية من الشعور بعدم ارتياح في منطقة
الصدر ،والذي يظهر عادة أثناء المجهود

البدني أو اإلجهاد ،والمعروف باسم الذبحة
الصدرية المستقرة .وإذا اشتدت هذه األعراض
واستمرت ألكثر عن  10دقائق ،فقد تكون
نوبة قلبية.
إضافة لذلك ،يمكن أن ينشأ ألم الصدر

* مشكالت العضالت أو المفاصل Muscle
 or joint issuesقد تسبب العضلة المتمددة
أو الممزقة ألما ً شديدا ً في الصدر .ويمكن أن
يحدث هذا إذا قمت بالكثير من عمليات الدفع
 ،push - upsأو يعرف بتمارين البنش ،أو
تمارين مماثلة ـ خاصة إذا كنت ال تتمتع بلياقة
بدنية عالية .ويمكن أن يؤدي السقوط كذلك
إلى إصابة عضلة في الصدر أو الجزء العلوي
من الجسم .وتنتج حالة أقل شيوعاً ،التهاب
الغضروف الضلعي ،costochondritis
عن التهاب الغضروف بين الضلوع وعظم
الصدر .أما السبب األساسي وراء هذا األمر
فيبقى لغزا ً في الغالب ،ويمكن أن يسبب ألما ً
حادا ً أو مؤلما ً في الصدر يتفاقم عندما تأخذ
نفسا ً عميقا ً أو تسعل.

كذلك عن حاالت أخرى تؤثر على القلب أو
األعضاء المجاورة (انظر «الحاالت التي قد
تشبه النوبة القلبية») .والحقيقة أن أكثر عن
نصف األشخاص الذين يعانون من شعور بعدم
االرتياح في الصدر ويجري تشخيصهم في
النهاية باعتبار أن ثمة سببا ال عالقة له بالقلب
وراء األعراض التي يشعرون بها .ومع ذلك،
على المرء تجنب ممارسة التشخيص الذاتي
لألعراض التي يعانيها ـ وإنما يتعين عليه
دوما ً استشارة طبيب ،حسبما ينصح الدكتور * مشكالت الرئة .يمكن أن يؤثر االلتهاب
بالنكشتاين.
كذلك على األغشية التي تفصل الرئة عن
جدار الصدر ،ما يؤدي إلى التهاب الجنبة
حاالت مشابهة للنوبة
 .pleuritisوينتج ذلك عن مجموعة متنوعة
ما هي الحاالت التي قد تحاكي النوبة القلبية؟ من الحاالت األساسية ،بما في ذلك االلتهابات
قد ينشأ الشعور بعدم االرتياح أو األلم بالقرب وحدوث كسور في األضالع .ويؤدي التهاب
من منتصف الصدر عن مشكالت ال عالقة لها الجنبة إلى ألم في الصدر عندما تتنفس،
بإمداد القلب بالدم.
ويتوقف الشعور باأللم لدى حبس األنفاس.
التهاب
في
المشكالت
هذه
من
وتتمثل واحدة
ويمكن كذلك أن تسبب العدوى داخل الرئتين،
غشاء التامور(الكيس الليفي المحيط بالقلب) مثل االلتهاب الرئوي ،ألما ً قد يظنه البعض
 ،pericarditisوالذي ينتج في الغالب عن عن طريق الخطأ ،نوبة قلبية.
عدوى فيروسية ويسبب تورما ً وتهيجا ً في
الغشاء مزدوج الطبقات المحيط بالقلب .وعادة * رسالة هارفارد للقلب،
ما يكون األلم حادا ً ويزداد سوءا عند الشهيق  -خدمات (تريبيون ميديا) (الشرق االوسط)
واالستلقاء.

النوم في الظالم الدامس يحد من مخاطراإلصابة بأمراض القلب والسكري
توصلت دراسة أجراها باحثون بجامعة
نورث وسترن األمريكية في شيكاغو
إلى أن النوم في الظالم الدامس أثناء
النوم للحد من مخاطر اإلصابة بأمراض
القلب والسكري ،وأوصت بضرورة
إطفاء جميع األنوار وإغالق الستائر قبل
النوم.
وأرجعت الدراسة التي نشرت نتائجها في
مجلة “وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم”،
النتيجة التي توصل إليها العلماء ،إلى أن

قد تؤدي إلى ضعف تنظيم الغلوكوز
والتمثيل الغذائي.

الجسم ال يستطيع أن ينعم الراحة بشكل
صحيح عندما يكون الضوء قوياً ،مما
يتسبب في ارتفاع معدل ضربات القلب.
وأشار الباحثون إلى أن حتى اإلضاءة واكتشف الباحثون أن التعرض المعتدل
الخافتة من مصادر طبيعية أو للضوء تسبب في دخول الجسم في حالة
اصطناعية أثناء النوم ،يمكن أن تضر تأهب ،وهو ما ترافق مع زيادة في
بوظيفة القلب واألوعية الدموية ،وتزيد معدل ضربات القلب وكذلك القوة التي
من مقاومة األنسولين ،إذ تكافح الخاليا ينقبض بها ،ومعدل سرعة توصيل الدم
في العضالت والدهون والكبد من أجل إلى األوعية الدموية بالجسم لتدفق الدم
امتصاص الغلوكوز من الجسم ،وبالتالي المؤكسج.
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فايروس عمره  106مليون سنة
متحجر في جينوم اإلنسان

يعزز فيتامين  Aجهاز المناعة للدفاع ضد
األمراض والعدوى ،ويحسن الرؤية في
اإلضاءة الخافتة ،ويحافظ على صحة الجلد.
ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين  Aإلى مشاكل
الجلد ،حيث الحظ الطبيب جيل جينكينز،
أن الجلد الجاف وضعف التئام الجروح
وحب الشباب يمكن أن تكون إشارات
إلى أنك تفتقر إلى نظام غذائي متوازن.
وأضاف“ :فيتامين  Aضروري للمساعدة
في استقالب الحديد والحفاظ على األغشية
المخاطية الصحية والجلد والرؤية ووظيفة
المناعة وتخصص الخاليا .وبدون إمدادات
كافية ،ال يمكن أن تظهر فقط مشاكل الجلد،
ولكن قد تبدأ عالمات التحذير األخرى في
الظهور”.

•د .محمد أمين األعظمي

في  18شباط 2022/كتب مايكل موران
 Michael Moranوتبعه مايكل ل بيج
Michael Le Page
تحت عنوان“ :اكتشاف بقايا فايروس قديم أصاب
أسالف الثدييات في فترة ازدهار الدايناصورات
اندمج بجينوم الثدييات”Ancient virus،
from the age of the dinosaurs found
hidden inside every human
وأُعيد نشر الموضوع في  20شباط.
قبل حوالي  106مليون سنة ،اندمج الحامض
النووي منقوص األوكسيجين  DNAبجينوم
(منظومة الجينات) أسالف الثدييات .وبعد
مليوني سنة ،حدث أمر مشابه .إذ اندمج فايروس
آخر ُمشابه لألول مع الجينوم ذاته .وقد تم ال ُكشف
عن بقايا الفايروسين في جينوم االنسان أو إن
ِشئْت في خالياه .والفايروسان ال وجود لهما
اليوم خارج جينوم الثدييات ،أي أنهما انقرضا
من وقت بعيد.
يقول األستاذ ِآرس كاتزوراكيس Professor
 )Aris Katzourakis(1من جامعة أوكسفورد
المرموقة" :كان الفايروسان مختبئين في جينوم
اإلنسان .وهما من أقدم ما اندمج في جينوم
الثدييات ،بل أقدمها على االطالق ،ويقدمان
مثاالً ألمثالهما من الفايروسات المنقرضة التي
اندمجت مع جينومات أحياء أخرى ".وهذان
الفايروسان وغيرهما من الفايروسات التي
وصفها األستاذ ِآرس كاتزوراكيس وغيره
مختلفان عن أي فايروس آخر .فهما ال يصيباننا
بأي مرض كما تصيبنا الفايروسات األخرى
مثل فايروسات االنفلونزا و .Covid-19تمثل
الفايروسات الراجعة  retrovirusesالغالبية
المطلقة من الفايروسات الحديثة .وتمتاز هذه
الفايروسات بكونها تحوي الحامض النووي
الرايبي  RNAبعكس الفايروسين موضوع
المقال وكثير غيرهما التي تتخذ من DNA
مادتها الوراثية .ويشكل  DNAالفايروسي عديم
الفائدة وعديم الضرر نسبة  %10-5من جينوم
اإلنسان .ويعود الفايروسان المكتشفان حديثا ً إلى
مجموعة يسميها االختصاصيون ،المنشقين أو
المنشقات .Maverick
وقد وجدت حاالت مشابهة في األسماك
والبرمائيات والزواحف سابقاً .ويعتقد الباحثون
أن الفايروس نشأ قبل اندماجه بجينوم أسالف

وسادة تتمدد وتنكمش
مثل الرئة لعالج القلق
طورت باحثة ألمانية وسادة تحاكي عملية
ّ
التنفس ويمكن عناقها لتقليل نوبات القلق.
وأظهرت تجربة شارك فيها  129متطوعا ً أن
بإمكان هذه الوسادة توفير راحة شبه فورية من
دون تناول أدوية لمن يعانون من القلق.
وبحسب دورية “بلوس وان” ،تعمل الباحثة
أليس هاينز في جامعة سارالند بمنطقة
ساربروكن األلمانية ،وتم ّكنت بمعاونة فريق

عالمات تحذيرية لنقص
فيتامني  ..Aتعرف عليها

وتشمل المؤشرات المحتملة األخرى لنظام
غذائي يفتقر إلى فيتامين  Aما يلي:

 Mark P. Wittonرسم تخيلي لحيوانات ما قبل التاريخ لمارك وتون

• تساقط الشعر • ،.تأخر النمو.
وأوضح جينكينز أن هناك نوعين مختلفين
من فيتامين  Aيجب أن تكون على دراية
بهما .أحدهما الموجود في اللحوم والدواجن
واألسماك ومنتجات األلبان .ويوجد الشكل
اآلخر لفيتامين ( Aبروفيتامين  )Aفي:
الفواكه والخضروات والمنتجات النباتية
األخرى على شكل كاروتينات.
وفيما يلي بعض األطعمة الغنية بفيتامين :A
• بطاطا حلوة •.يقطين •.جزر •.صفار
البيض •.كرنب •.لحم كبد البقر •.بقدونس•.
جبنة الشيدر.
وقالت “ :NHSيجب أن تكون قادرا
على الحصول على كل فيتامين  Aالذي
تحتاجه من خالل تناول نظام غذائي متنوع
ومتوازن”.

شارك هوسيه غابريل باريات Gabriel Nino Barreat
البروفسور كاتزوراكيس في إجراء البحث.
الثدييات ،وقدروا أن ظهوره وقع قبل 268مليون
سنة.
ً
كنت قد كتبت سابقا عن اندماج الفايروسات مع
الجهاز العصبي (الدماغ) في مقالتين سابقتين
نُشرتا في البالد ،إحداهما في العدد  ،213أما
الثانية فال أذكر العدد ولكنها تتحدث عن فايروس
أصبح يقوم بعمل الناقل العصبي في اإلنسان.

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

من الباحثين من تطوير نموذج ّأولي لوسادة
تتمدد وتنكمش مثل رئتي اإلنسان ،من خالل
روبوت يستخدم أجهزة لمس تفاعلية.
وأجريت التجربة على متطوعين كانوا على
وشك إجراء اختبار في مادة الرياضيات.
و ُ
طلب من  45متطوعا ً عناق الوسادة لمدة 8
دقائق ،واستمع  40متطوعا ً آخر إلى جلسة
تأ ّمل ،بينما جلس  44متطوعا ً دون أن يفعلوا
شيئاً.
وأظهرت النتائج أن مستوى القلق انخفض
لدى من عانقوا الوسادة ومن تلقوا جلسة التأمل

بنفس القدر ،بينما زاد مستوى القلق لدى
المجموعة الضابطة التي لم تفعل شيئا ً قبل
مواجهة اختبار الرياضيات.
ويبلغ طول الوسادة  36سم ،وتحتوي على
محرك ويتم توصيلها بمضخة هواء خارجية.
وقالت هاينز“ :من الجيد منح األشخاص الذين
يعانون من القلق مجموعة مختلفة من الطرق
لدعم أنفسهم .وتتمثل إحدى مزايا الوسادة
في أننا لم نضطر إلى إعطاء إرشادات ألي
شخص بشأن استخدامها ،يبدو أنها بديهية
للغاية”.

ومع ذلك ،قد يكون من الصعب االلتزام
بنظام غذائي صحي في معظم األوقات.
المصدر :وكاالت

Michael Moran (Feb 20,2022):
Ancient virus from the age of the
dinosaurs found hidden inside every
human

وأضافت“ :بشكل عام التنفس البطيء ينشط
جزء الجهاز العصبي المرتبط بالراحة
والهضم”.
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الحد من
اللحوم والألبان
يطيل العمر
إذا كنت في عمر أقل من الـ  60وتتناول
نظاما ً غذائيا ً أمريكيا ً غنيا ً باللحوم
واأللبان ،يمكنك تقليل خطر أمراض
الشيخوخة المسببة للوفاة بمعدل يطيل
العمر أكثر من  10سنوات ،إذا استبعدت
اللحوم واأللبان وتناولت مكانها أطعمة
نباتية ،وفقا ً لدراسة نروجية حديثة.
أجريت الدراسة في جامعة بيرغن تحت
إشراف البروفيسور الرس فادنس،
واستندت إلى مئات الدراسات عن التغذية
وعوامل الخطر المؤدية إلى الوفاة في
الشيخوخة ،مع مقارنتها بمعدالت الوفاة
العالمية.
وبحسب دورية “بلوس ميديسن”،
توصلت الدراسة إلى أن النظام الغذائي
األمثل إلطالة العمر يتضمن عدم تناول
اللحوم الحمراء أو المصنّعة ،وعدم
شرب المشروبات المخالة بالسكر،
وتقليل استهالك األلبان والبيض ،وتناول
المزيد من البقوليات والحبوب الكاملة
والمكسرات.
ويعتقد فادنس أن طريقة معالجة األطعمة
هامة وليس نوعها فقط .وأنه إذا تحول
شخص في عمر الـ  20إلى هذا النظام
المثالي من وجهة نظره فمن المتوقع أن
يعيش  13عاما ً أطول في المتوسط ،بينما
إذا تحول الشخص وهو في عمر الـ 80
إلى النظام الغذائي المثالي فسيعيش 3
سنوات أطول من العمر المتوقع له إذا ظل
متبعا ً حمية غذائية غربية.
ويلفت فادنس االنتباه إلى أن تقديراته هي
متوسطات وال تنطبق على حاالت فردية.

مزيد من الخضروات لتفادي
أمراض الشيخوخة
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تحذيرمن المخاطر المرتبطة بـ”طقطقة الرقبة”
حذر أحد األطباء من بعض المخاطر المرتبطة
بـ”طقطقة عنقك” أو “فرقعة الرقبة” حيث
يمكن أن يؤدي ذلك إلى شد األربطة الذي
يؤدي بدوره إلى صداع أو آالم العضالت بين
لوحي الكتف أو في الرقبة.
وبحسب موقع نيوزويك فقد حذر الطبيب براين
بوكسر من مضاعفات أكثر خطورة يمكن أن
تنشأ من تمدد الرقبة أو التشقق أو الفرقعة،
صغيرا
خطرا
مؤكدا أن القيام بذلك يحمل معه
ً
ً
ونادرا لإلصابة بسكتة دماغية.
ً
وقال أستاذ التشريح بجامعة النكستر بالمملكة
المتحدة ،آدم تايلور ،إن هناك عددا ً من
المخاطر المرتبطة بتكسير الرقبة ،وبعضها
صغير مثل تلف الهياكل العضلية مثل العظام
أو الغضاريف أو األوتار أو األربطة ،يمكن
لآلخرين أن يكونوا أكثر أهمية.
ضا خطر ألن األشخاص
وتابع« :هذا السلوك أي ً
الذين لم يتلقوا تدريبًا مناسبًا قد يفرطون في
حركة شد الرقبة والتي بدورها ليست مصممة
لتحمل الحركات السريعة والمتطرفة».
ولفت تايلور في شرحه للمخاطر األكثر
خطورة المرتبطة بـ”طقطقة الرقبة” من مجرد
تلف العضالت أو األوتار ،قائال“ :إن الخطر
األكبر هو احتمال تلف الشرايين واألوردة
الرئيسية في الرقبة ،وخاصة الشرايين
الشرايين الفقرية التي تقع بجوار فقرات العنق
مباشرةً”.
وأضاف أنه مع استدارة الرقبة فمن المحتمل

أن تتمزق بعض الشرايين ،مما قد يؤدي إلى
فقدان الدم بشكل كبير ،مضيفا“ :إذا كان هذا
تمزق كبير ،خاصة عند أولئك الذين تقل
أعمارهم عن  45عا ًما ،فإن هذا يؤدي إلى
زيادة خطر اإلصابة بسكتة دماغية من خالل
جزء صغير من الشريان الداخلي ينفصل
وينفصل في الوقت التالي للتالعب بالرقبة».
وأكدت كريستين روف  ،أستاذة طب السكتة
الدماغية في جامعة كيلي بإنجلترا ،وجود
خطر السكتة الدماغية الصغيرة المرتبطة
بالتالعب بالرقبة ،موضحة أن «هناك خطر
ضئيل للغاية لكنه موثوق  ،يتمثل في اتالف
أحد الشرايين الفقرية أو كليهما والتسبب في
حدوث سكتة دماغية”.

ومضت في حديثها“ :في حالة حدوث السكتة
الدماغية  ،يمكن أن تكون مهددة للحياة أو يمكن
أن تترك المريض يعاني من إعاقة دائمة  ،مثل
فقدان البصر ومشاكل في المشي ومشاكل في
الكالم والبلع”.
وأوضح روف أن الشريان الفقري معرض
لإلصابة بالدوار و انحناء الرقبة  ،حيث يمر
عبر قناة عظمية في جانبي الفقرات ويتم شدها
أثناء هذه الحركات.
وأضافت أن المفاصل بين الفقرات ترتبط
ببعضها البعض بواسطة األربطة ،والتي يمكن
أن تضعف بفرقعة الرقبة المعتادة ،وهذا يسمح
بحركة أكثر شموالً وقد يفسر سبب حدوث
معظم حاالت السكتة الدماغية في بوبرس
الرقبة المعتادة.

روبوت جراحي محمول لوقف فقدان الدم
بعد وقوع حادث ،هناك فترة زمنية صغيرة
يمكن خاللها لألطباء تطبيق العالج المنقذ
للحياة على الضحايا الذين يعانون من نزيف
داخلي حاد ،ويعد تقديم هذا النوع من الرعاية
أمرا معقدا ،وتتطلب التدخالت الرئيسية إدخال
إبرة وقسطرة في وعاء دموي مركزي ،يمكن
من خالله إعطاء السوائل أو األدوية أو غيرها
من الوسائل المساعدة .وال يتم تدريب فنيي
الطوارئ الطبية في سيارات اإلسعاف ،على
تنفيذ هذا اإلجراء ،لذلك ال يمكن تقديم العالج
إال بعد نقل الضحية إلى المستشفى ،وفي بعض
الحاالت ،عندما تصل الضحية لتلقي الرعاية،
قد يكون «األوان قد فات» بالفعل.
وقام الباحثون بمستشفى ماساتشوستس العام
بأميركا بتطوير حل لهذه المشكلة ،وهو جهاز
التدخل بالموجات فوق الصوتية الموجه
بالذكاء االصطناعي ،وهو «عبارة عن منصة
محمولة لديها القدرة على مساعدة األفراد من
خالل التدريب البسيط لتثبيت قسطرة بسرعة
في وعاء فخذي ،مما يتيح العالج السريع عند
نقطة اإلصابة.
ووفقا ً لدراسة منشورة أول من أمس في
دورية «بايوسينسورس» عن هذا الجهاز،

فإنه «مصنوع من
خوارزميات مصممة
خصيصا ً وروبوتات
متكاملة يمكن أن
تقترن بمعظم أجهزة
فوق
الموجات
الصوتية المحمولة
التجارية» .ولتشغيله
«يضع المستخدم أوالً
الجهاز على جسم
بالقرب
المريض،
من مكان التقاء
الفخذ بالبطن ،وتقوم شاشة استهداف بسيطة ومع وجود القسطرة بأمان داخل الوعاء،
بتوجيه المستخدم إلى الموقع الصحيح ثم يمكن لفني الطوارئ بعد ذلك توصيل السوائل
ترشده إلى سحب الزناد ،والذي يقوم بإدخال أو األدوية أو غيرها من التدخالت .ويقول
اإلبرة في الوعاء بدقة ،ويتحقق الجهاز من جوش ويربلين ،المهندس الميكانيكي المشارك
أن اإلبرة قد اخترقت الوعاء الدموي ،ثم بتصميم الجهاز في تقرير نشره الموقع
يطالب المستخدم بدفع سلك توجيه متكامل ،اإللكتروني لمستشفى ماساتشوستس بالتزامن
وهو سلك رفيع يتم إدخاله في الجسم لتوجيه مع نشر الدراسة« ،عندما تقوم بحقن اإلبرة في
أداة أكبر ،مثل القسطرة إلى الوعاء ،ثم يقوم اتجاه مركز الوعاء ،فإنها تبحث عن وجود الدم
المستخدم بتحريك القسطرة يدوياً ،وبمجرد عن طريق عملية الشفط ،وتعمل البصريات
إدخال القسطرة بشكل آمن في الوعاء الدموي ،الموجودة في مقبض الجهاز عند وجود الدم،
مما يشير إلى أن اإلدخال كان ناجحاً».
يسحب الجهاز اإلبرة».

الطيرة..

حكاية بلدة فلسطينية
رفض أهلها مغادرتها تحت وطأة الحرب

وسط مدينة الطيرة

طيرة حيفا وتسمى أحيانا "طيرة اللوز" لكثرة أشجار اللوز فيها
•علي سعادة
يطلق اسم الطيرة على عدة تجمعات سكانية
في فلسطين ،منها قرية الطيرة وتقع إلى الشمال
الغربي من مدينة بيسان ،وقرية طيرة دندن وتقع
شمال شرقي الرملة وشرقي يافا.
ثم بلدة طيرة حيفا التي سنتحدث عنها بتفصيل
أكثر ،وتسمى أحيانا "طيرة اللوز" لكثرة أشجار
اللوز فيها .وهي بلدة عربية تقع على مسافة
 12كم جنوبي مدينة حيفا الساحلية ،وتصلها
بالطريق الساحلية الرئيسة ،طريق فرعية وتوجد
فيها محطة للسكة الحديدية.
تقع البلدة على السفوح الغربية لجبل الكرمل،
على ارتفاع قرابة الـ 75مترا فوق سطح البحر،
وتوجد ضمن أراضي البلدة مجموعة من
الينابيع.
وتعد ثالث أكبر مدينة في منطقة المثلث بعد
أم الفحم ،ومدينة الطيبة ،ووفقا لمعطيات الهيئة
المركزية لإلحصاء فإنها تعتبر ثامن أكبر
مدينة عربية داخل فلسطين المحتلة عام 1948
بعد الناصرة وأم الفحم والطيبة ورهط وشفا
عمرو وسخنين وطمرة ،واعترف بها االحتالل
اإلسرائيلي مدينة عام .1991
وبلغت مساحتها  224دونما عام  1945وتشبه
في شكلها العام الصليب المقلوب ..وربما يعود
ذلك إلى امتداد حافة جبل الكرمل من الشمال إلى
الجنوب ،وامتداد وادي العين بصورة عامة من

الشرق إلى الغرب مع االنحناء نحو الجنوب في
منطقة التقائه بوادي الجع.
وهي أيضا من بلدان القضاء العشر األولى في
عدد السكان .ففي عام  1922كان فيها 2,346
نسمة من العرب ،ارتفع عددهم إلى 3,191
نسمة عام  .1931وكان فيها  624مسكنا
حجريا ،وأصبحت  5,270نسمة عام .1945
وفي عام  1950بلغ عدد سكانها  5,250نسمة،
ارتفع إلى  13,300نسمة عام .1970
وبلغ تعداد سكان البلدة عام  2012نحو 24
ألف نسمة.
ويعتمد السكان في معيشتهم على زراعة
الحبوب والمحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة.
وحلت الطيرة في عام  1943بالمرتبة األولى
في قضاء حيفا من حيث المساحة المزروعة
زيتونا واألولى أيضا في إنتاج زيت الزيتون،
وكان فيها في ذلك العام ثالث معاصر زيتون
آلية .وإلى جانب ذلك عمل السكان بتربية
المواشي.
تاريخيا عرفت قرية الطيرة في العهد الروماني
باسم بيتار وذكرها الفرنج باسم تيرة ،وفي عهد
المماليك كانت الطيرة محطة للبريد بين دمشق
وغزة ،وبنى فيها ناصر الدين تنكز نائب دمشق
في النصف األول من القرن الثامن الهجري خانا
يأوي إليه التجار والمسافرون.
وفي عام  1596كانت الطيرة قرية في لواء
اللجون وكان سكانها يؤدون الضرائب على عدد
من اإلنتاج والمستغالت كالماعز وخاليا النحل

وكروم العنب .وأخذ اقتصاد القرية يتدهور بعد
عام  1872إثر التجنيد اإلجباري الذي فرضه
العثمانيون على المنطقة بأكملها ،لكن القرية
عادت فازدهرت الحقا.
تعتبر حرب  1948من أهم الفترات في تاريخ
الطيرة والتي حسمت بقاءها وعدم اندثارها شأن
العديد من القرى العربية الساحلية التي أزيلت من
الخارطة وتحول سكانها إلى الجئين .فقد صمم
أهالي الطيرة عند اندالع الحرب عام 1948
على البقاء فيها والدفاع عنها مهما كلف األمر
وأقسم زعماء البلد قسما جماعيا أن ال يغادروا
القرية وإن قدر لهم الموت فسوف يموتون فيها.
وبالرغم من تلك الوقفة الباسلة التي وقفها
أهل الطيرة في معارك عام  ،1948فإن القرية
سلمت لالحتالل مع سائر قرى المثلث الجنوبي
إثر هدنة رودوس عام  ،1949تلك الهدنة التي
كرست الهزيمة العربية من ناحية ،وسمحت
بقيام األساس األول لدولة االحتالل من ناحية
ثانية.
وقبل أيام سلمت قوات االحتالل  110أوامر
هدم ألصحاب منازل ومحال تجارية في مدينة
الطيرة ،وقالت بلدية الطيرة إن من بين المباني
المهددة بالهدم  46منزال و 64مصلحة تجارية
بملكية أهالي المنطقة الشرقية من المدينة.
وقال أصحاب المنازل والمحال التجارية
المهددة بالهدم ،إنهم يواجهون منذ سنوات
مخططا لترحيلهم عن أراضيهم واالستيالء

عليها ،تحت عدة ذرائع تحججت بها السلطات
اإلسرائيلية على مدار عقود للهيمنة على
أراضيهم ،منها تمرير خط الكهرباء فوقها ،كما
االستيالء على آالف الدونمات لصالح إقامة
شارع "عابر إسرائيل" وسكة القطار القطرية.
وترفض قوات االحتالل إصدار تراخيص
بناء ألهالي مدينة الطيرة ،ما يدفعهم للبناء على
أراضيهم الخاصة التي يمتلكونها منذ مئات
السنين ،وعلى الرغم من ذلك فإنهم يواجهون
مخططا القتالعهم.
وكثيرا ما خاضت المدينة مواجهات عنيفة مع
االحتالل طيلة السنوات الماضية وحتى اليوم،
فالبلدة التي لم تستسلم يوما تواصل مسيرتها
النضالية دون توقف.
المراجع:
ـ أنيس صايغ :بلدانية فلسطين المحتلة (1948-
.1968 ،)1967
ـ مصطفى مراد الدباغ :بالدنا فلسطين.1974 ،
ـ عبد الصمد الحاج يوسف أبو راشد ،طيرة
الكرمل -األرض واإلنسان.1993 ،
ـ محمد عقل ،طيرة الكرمل :حكاية كفاح ورحلة
عذاب وتهجير.
ـ مدينة الطيرة ،أبو عبد الله الطيراوي ،موقع
فلسطين في الذاكرة. 2011/1/8 ،
•(عربي  )21لندن
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ّة َ
ألفيت َّ
المني ُ
أنش َبت أظفـا َرهـا َ /
ميمة ال َت ُ
نفع) :الشعراء والموت
(وإذا َ
كـل َت ٍ
•عبد الواحد لؤلؤة
ي التفكير .وقد يكون الشعراء أكثر من
حضور الموت في الحياة ال يكاد يفارق ذاكرة اإلنسان َ
سو ّ
يعبّر عن حضور الموت الذي قد يفاجئ اإلنسان في غير المتوقع من الظروف .لذا يكون التعبير
في إطار من الخوف ،أو في عبارات من الحكمة والنصيحة ،والتذكير بأن الموت أقوى من ك ّل
األقوياء من البشر .فهذا هوميروس أكبر شعراء اإلغريق يختتم الكتاب  23من اإللياذة بمرثاة هيلين
الطروادية وهي تستقبل جثمان البطل هيكتور« :كانت هذه طقوس دفن هيكتور مر ّ ِوض الخيول».
فقد كان هيكتور بطال في معارك اإللياذة ولكن الموت غَلبَه في النهاية ،وكان الرثاء الحزين كل ما
بقى من ذكراه.
وفي تراث الشعر العربي نجد طرفة بن العَبد يتكلم بحكمة فِطرية دونها فلسفة الالحقين:

َ
َ
الم ِّ
الموت َي ُ
َ
الكرام َ
الفاحش ُ
تشد ِد
مال
وي
عتام
أرى
ِ
صطفي/عقيلة ِ
ِ
ّ
ً
ُ
َ
ُ
ُ
والدهر ينف ِد
نقص األيام
أرى الدهر كنزا ناقصا كل ليلة  /وما ت ِ
وقد امتدّت الحكمة الجاهلية إلى أبي ذؤيب الهذلي الذي عاش في الجاهلية واإلسالم وفي العهد
األموي .ففي رثاء أوالده الخمسة ،الذين أصابهم الطاعون في مصر ،يقول أبو ذؤيب:

َّ
ني ُة َ
َ
ميمة ال َت ُ
وإذا َ
الم ّ
نفع
كل َت
ألفيت
أنش َبت أظفا َرها /
ٍ
المعري عجيبٌ في كل ما يقول ،ومن ذلك رأيه في الموت الذي يُشبه الوالدة .لذلك طلب
وأبوالعالء
ّ
ي /وما جنيتُ على أحد» .وما ال يق ّل ُ
شهرة ً عن ذلك قوله:
عل
أبي
ناه
ج
«هذا
قبره:
على
أن يُكتب
َ
ّ

ّ
نوح باك وال ُّ
ُ
ترنم شادي
جد في ِملتي واعتقادي ٍ ُ /
غير ُم ٍ
ُ
َ
ٌ
وشبيه صوت الن ّ
عي إذا قيس  /بصوت البشير في كل نادي
ّ
ُ
ٌ
ُ
ازدياد
لراغب في
أعجب  /إال
كلها الحياة فما
تعب
ِ
ٍ
وأحسب أن كلمة «ازدياد» هنا تعني «الوالدة» وقد بقيت الكلمة تعني ذلك في بعض بالد المغرب
المعري يكون النعي
العربي .ففي تونس يسألونك عن «تاريخ اإلزدياد» أي تاريخ الوالدة .فعند
ّ
بموت أحد مثل البشير بوالدة أحد .وإن كنت ال ترى ذلك «يا صاحبي» قال لك:

الر َ
صاح هذي قبو ُرنا تمأل ُّ
عاد ّ؟!
حب  /فاين القبور من عهد ِ
ِ
حش كا ِسر له أنيابٌ وأظفار ومخالب ،حتى في
وبقيت صورة الموت في ذهن الشعراء صورة َو ٍ
يصف الموت هكذا:
العصر الحديث .فهذا الجواهري (تِ )1997 .

َ
وفوق نيوبه ُ /
ِذ ٌ
ئب َت ّ
وصحابي.
رصدني
دم إخوتي وأقاربي ِ
ِ
صد من وراء الباب يستهوي األطفال لكي يروا ما وراء ذلك
والموت ،الوحش ،الذئب ،الذي يتر ّ
الباب .يقول السيّاب ( :)1964 -1926

فالموت َ
ُ
ٌ
غريب يفتن الصغار،
عال ٌم
ُ
ّ
الخفي كان فيك يا ُب َويب.
وبابه
بشر ماث ٌل
ومن الشعراء الذين ال يغيب عن بالهم الموت محمود درويش ،الذي يخاطب الموت كأنه ٌ
أمامه ،بلغ ٍة تكاد تكون ودّية ،على ما فيها من عتاب صديق لصديق .وهذا ما قد يثير القشعريرة عند
َخصن الموت ،ذلك الالمرئي:
بعض ّ
القراء ألنها لغةٌ تُش ِ

وت انتظر يا َم ُ
ويا َم ُ
وت
ِ
َ
وص ّحتي
حتى أستعيد صفا َء ذهني في الربيع ِ
صي ً
ادا شريفاً
لتكون ّ
َ
الظبي َ
َ
قرب النبع
ال يصيد
ً
ُ
ولتكن العالقة بيننا ّ
ودية وصريحة.
ِ
يغيب الموتُ عن أذهانهم شاعر الهند األكبر طاغور الذي توفي عام .1941
ومن الشعراء الذين ال
ُ
وعندما كلّفني ال ُم َج ّمع الثقافي في أبو ظبي عام  1994بترجمة مجموعة كبيرة من أشعار طاغور
هالني ما وجدتُ من احتفائه بجمال الطبيعة والفصول واألشجار واألزهار ،من كل نوع وصنف ،لم
أجد لدَيه ما يمكن أن
أجد مقابالً لها في العربية ،وكان في ذلك ك ِلّه ُمشرقَ المزاج
خفيف الروح ،ولم ِ
َ
يوصف بالتشاؤم أو الخوف من الموت .ولكن الموت لم ي ِغب عن باله .ولو أنه كان يذكره بااللتفاف
حول الكلمة التي تشير إلى الموت .فقد كان يقول:

«ذات يوم ستتوقف كلماتي عن االزدهار في المدى /وال مفر لي من االنتهاء بنظرةٍ أخيرة /وكلم ٍة
أخيرة /وإن كانت الرغبةُ في الحياة حقيقةً ُكبرى /فالوداع النهائي هو حقيقةٌ ُكبرى أخرى».
ومن شعراء الحداثة المعاصرين في العراق ،بُلَند الحيدري ،الذي عرفتُه عن قريب لسنوات طويلة
في بغداد الخمسينات ،ولم أجد منه سوى المراح وإطالق األوصاف الساخرة على كل حد ٍ
ث أو
شخص تقريباً ،بما في ذلك السخرية من تصرفاته الشخصية نفسها .ولم يخطر ببالي يوما ً أنه سيكتب
ٍ
قصيدة ً بعنوان موت شاعر:

ّ
ُ
َ
لكفيه خذوال َ /
َ
شفتاه
بازدراء
وتم ّطت
الرأس
أسلم
ٍ
َ
ُ
الغيم ُ
َ
خفقت َب َ
سناه…
كنهار شرب
سمته دنيا أسى /
ٍ
ّ
يتخطى إنتاج شاعرة العراق الكبرى
والحديث عن تشاؤم الشاعر والتفكير في الموت ال يمكن أن
صباها من المتأثرين بتشاؤم الفيلسوف األلماني
نازك المالئكة .فقد كانت الشاعرة في ِ
شوبنهاور ،كما تذ ُكر في كتاباتها .ففي العشرين من عمرها أصدرت مجموعة شعرية بعنوان
سئِ ْ
لت عن معنى الموت عندها أجابت:
«مأساة الحياة» تتحدث فيها عن الموت بتشاؤم .وعندما ُ

ُ
فهمت الحياة كي أفهم الموت  /وأدنو من ِّ
المكنون
سره
هل
ِ
ُ
ّ
َ
ّ
ُ
َ
لم يزل عالم الم ّ
الحزين
ني ِة لغزا  /عز حال على فؤاد
ِ
وآخر شعراء الحداثة في العراق ،وأبرز من غنّى للعراق اعتزازا ً وتكريماً ،عبد الرزاق عبد
سبُه الشعري بالجواهري والمتنبي ،ال يُحسِن البكاء على األطالل وال التفَجُّع
الواحد ،الذي يتّصل نَ َ
المراسيمي .ومن بين قصائده القليلة التي تتحدث عن الموت قصيدة بعنوان «الزائر األخير» ألقاها
في مهرجان شعري في ستوكهولم ،من بين جميع بالد الله ،فأثّرت في الجمهور تأثيرا ً كبيرا ً بحيث
ُمنِحت الجائزة األولى في ذلك المهرجان الشعري .وأنا إلى اليوم ما أزال غير قادر على فهم كيف
صل ذلك الجمهور غير العربي مع هذه القصيدة القصيرة المؤثِّرة بعنوان «الزائر األخير» ،وأيّة
توا َ
ترجم ٍة هذه وبأيّة لغةٍ ،يا سيدي الجاحظ ،جرى «نقل الشعر» من دون أن يسقط موضع التعجّب فيه؟
تخر ُج ال توقظ ببيتي أحداً/
أطرق على الباب… وعندما ُ
«من دون ميعاد /من دون أن تُقلقَ أوالديُ /
أوالدي حينَ يعلمون».
بصره العيون /وجوهُ
ألن من أفجعِ ما ت ُ ُ
َ
ب عن الموت في إطار محبّة الوطن قصيدة ٌ قصيرة ٌ أحسب أنها آخر ما
ومن أصفى وأصدق ما ُكتِ َ
ي بالتلفون من مستشفاه في باريس وهو ينتظر دخوله
عل
أمالها
وقد
الواحد،
كتب عبد الرزاق عبد
ّ
صوته ،نَفثة ُحزن بعنوان« :يا عراق»:
إلى «مسرح العمليات» وكان ذلك آخر ما سمعتُ من َ

مي/سأطبق اآلن أوراقي على َ
خوفا على َ
ً
ُ
قلمي
قلبك المطعون من َأل
َ
َ
ّ
َ
ً
ً
نش ُ
َ
رت فيك حياتي كلها َعلما  /اآلن َهبني َيدا أطوي بها َعلمي
َ
َ
ُ
ُ
بموت فيك يحملني  /به َضجيجٌمن األضواء والظلم
حلمت
ياما
ٍ
ً
ٌ
ّ
َ
َ
َ
ُ
َ
نازة أصواتا بال ك ِلم
أهلي وصحبي وأشعاري منثرة  /على الج ِ
ُ
ّ
إال ع ُ
ُ
األرض من حلمي
بقاع
راق ُتناديني… وها أنا ذا  /أصحو بانأى
ِ
ِ
ِ
لم ُم َ
َ
الروح فيهـا َث ُ
َ
نث ِلم
الناس ال أهلي وال لغتي  /وأبصر
فـأبصر
ِ
ُ
ٌ
َ
َ
أموت فيكـم ولو مقطوعة رئتي  /يـا الئمي في العراقيين ال تل ِم.
سم دَ َرس ال يلبث حتى تذروه الرياح .أما البكاء على األوطان
البكاء على األطالل وعلى كل َر ٍ
الضائعة فيبقى حبيس القلوب المطعونة من ألَ ِم الفراق.
•(القدس العربي)
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أبدا خالل ً 30
زوجان لم يتشاجرا ً
عاما..

حول الدنـيا
•كاتبة :كورتني مور
نشرت صحيفة «نيويورك بوست» األمريكية
تقريرا أعدَّته الصحافية كورتني مور ،المهتمة
ً
بالموضوعات االجتماعية ،سلَّطت فيه الضوء
على قصة زوجين لم يسبق لهما الشجار طيلة
فترة زواجهما التي امتدت  30عا ًما ،وهما هانا
كيلي ،استشارية أمور الحياة ،وزوجها بلير
كيلي ،أخصائي تسويق ،ورصدت الكاتبة سبع
نصائح استخلصتها من الزوجين تساعد في
نجاح أي زواج دون خالف أو شجار.
في مستهل التقرير تستشهد الكاتبة برأي بعض
الخبراء حول األمر ،حيث قال أحدهم« :موقف
و(نادرا ما
مثل هذا يبدو (غير مألوف) تما ًما،
ً
ى
رؤ
شاركا
يُمكن تحقيقه)» .لكن الزوجين
ً
مثيرة لالهتمام حول نقاط القوة في شراكتهما،
وقاال :إن «العالقات الزوجية مهارة ،وليست
موهبة» .وأضافا :لقد (قررنا منذ البداية أن
زواجنا مهم بما يكفي لحثنا على تنمية مهارات
التواصل).
وفي حين أن الزوجين يعترفان بأن أحدهما
كان يستاء من اآلخر أحيانًا خالل عالقتهما
التي استمرت ثالثة عقود ،لكنهما أكدا أنهما كانا
يتعامالن مع «الغضب على أنه سوء تفاهم»،
لذلك يختار الزوجان بدلاً عن تغذية مشاعر
الغضب أن «يقفا في جانب واحد ،بدلاً عن أن
يقفا ضد بعضهما» ،وأشارا إلى أنه (ليس هناك
ربح أو خسارة في الشجار بين األزواج).
وترصد الكاتبة في هذه التقرير سبع نصائح
شاركها الزوجان خالل لقائهما مع قناة (فوكس
نيوز ديجيتال)
 -1مشاركة المشاعر واآلمال
اعتقد الزوجان أن الشجار والصراخ سلوكان
يشبهان تعرض طفل لنوبة غضب .وأوضحا:
«أنت تصيح بصو ٍ
ت عا ٍل وتصرخ في وجه
أقرب هدف أمامك ،زوجك أو زوجتك .إن
الزواج ليس تنظي ًما للعاطفة ،ولكنه شراكة في
الصالحيات» .وهذا هو السبب – بحسب قولهما
– الذي جعلهما يختارا التواصل مع بعضهما
قبل أن تتاح للغضب فرصة للتجذر في النفوس
بعمق.
 -2التنافس ليقدم كل طرف أفضل ما عنده
يلفت التقرير إلى أن الزوجين يتمسكان
بإيمانهما عندما يُواجهان أي تحديات ،ويشمل
هذا الرجوع إلى ما يقوله الكتاب المقدس .يقول
الزوجان «إذا كان الزواج عالقة بين شخصين
يُحاوالن إصالح عيوب بعضهما ،و«إكمال»
كل نقيصة بشرية ،فعادة ً ما تكون العالقة بينهما
عبارة عن شراكة تتسم بالتوتر والضعف ،أما
إذا كان الزواج عالقة بين شخصين كاملين
يتنافسان ليقدم كل منهما أفضل ما عنده كي تنمو
هذه الشراكة وتثمر فهذه شراكة قوية وهادئة.

ما سر هذا الزواج الهادئ؟
 -3قراءة لغة الجسد
ُنوه التقرير إلى أن عائلة كيلي تنصح األزواج،
ي ِّ
الذين يرغبون في عالقة أكثر انسجا ًما،
باإلنصات إلى بعضهما دون مقاطعة ،وأن يقرأ
كل شريك لغة الجسد لدى شريكه .وأكدا قائلَيْن:
(انظر إلى وضعية الجسد والنظرات ،فإذا كانت
وضعية الشخص منغلقة (يميل نحو االنغالق
على نفسه) ،فعندئذ يشعر بأنه سيتعرض لهجوم.
أما إذا كان كثير الحركة ،فإنه يشعر أنه غير
مهم .وإذا كان ينظر إلى أسفل ،فإنه يشعر
بالحرج أو الخجل .وإذا كان ينظر إلى أعلى،
فإنه يشعر باالرتباك).
 -4ال تخلد للنوم أبدًا وأنت غاضب
أصرا على أهمية
أفاد التقرير أن الزوجين
َّ
عدم الذهاب إلى السرير في حالة الغضب؛
يحول فيه البشر
وهذا ألن الليل هو الوقت الذي ّ ِ
غالبًا تجاربهم المعرفية خالل اليوم إلى إشارات
عصبية لكي تستقبلها الدماغ .وأوضح الزوجان:
(يُمكن أن يتحول الغضب تجاه شريكك بسهولة
إلى معتقد إذا لم تسيطر على التفكير قبل النوم.
فكيف نفعل ذلك؟ من خالل االعتراف دائ ًما
بحبك لهذا الشخص ،حتى لو لم تكن هناك حل
للمشكلة .والحل النهائي ألي مشكلة يكون من
خالل اتخاذ القرار الواعي بأنك تحبه).
 -5تجنب قول (ينبغي)
أضاف التقرير أن الزوجين أ َّكدا أن الشركاء
العاطفيين في حاجة إلى تجنب لفظة (ينبغي)،
إذا كانوا يريدون تحقيق عالقة ناجحة ،ومجرد
التفكير في أن الشريك «ينبغي» أن يكون مختلفًا
يُعد جدالاً مع الواقع ،وإذا فعلت ذلك فستخسر
 %100من وقتك؛ إذ عليك إدراك أن أعظم

مظهر من مظاهر الحب هو السماح بحرية
التصرف دون توقعات.
 -6التواصل والتواصل ثم التواصل
يُشير التقرير إلى أن الزوجين التقيا ألول
مرة في عام  1986خالل دراستهما الجامعية،
لكن شرارة الحب بينهما لم تبدأ إال بعد التعرف
على بعضهما بعد ثالث سنوات ونصف .وبعد
التخرج ذهب بلير إلى السعودية للعمل مع وكالة
أنباء لتغطية عملية (درع الصحراء) ،بينما
بدأت هانا دراستها العليا في كولومبيا ،وكان
ضا خطابات طوال
الزوجان يكتبان لبعضهما بع ً
ذلك الصيف .وفي نهاية المطاف تزوجا في 21
ديسمبر (كانون األول) .1991
 -7ال تفسد الجيد
ويستدل التقرير على هذه النصيحة بما قاله
الزوجان( :ليس على الناس تصديق أننا لم
نتعارك أبدًا ،فهذا ال يُزعجنا .لكن األقربين منَّا،
الذين يشاهدوننا على مدار الساعة وطيلة أيام
األسبوع ،يُصدِّقون ذلك بالتأكيد ،وهذا كل ما
يهمنا ،فنحن نؤ ِث ّر في الذين يحبوننا ويعرفوننا
بصورة أفضل).
سئل الزوجان عن أفكار أخرى
وعندما ُ
بشأن الذين يُشككون في عالقتهم الخالية من
الشجار ،رأى الزوجان أن المجتمع ربما جعل
الناس يعتقدون أن العراك أصبح ال مفر منه
في العالقات حاليًا .يقول الزوجان «إذا اعتقدنا
أننا ال نستطيع تجنب شيء ما ،فسنفسِد جهودنا
الشخصية إلثبات أي دليل يتعارض مع هذا
المعتقد .وربما يكون أفضل شيء يمكنك فعله
لنجاح زواجك هو االعتقاد بأن االنسجام في هذه
الشراكة ليس ممكنًا فحسب ،بل يسهل تحقيقه».

رأي الخبراء
وألقى التقرير الضوء على آراء خبراء
العالقات المتعددة والمتخصصون في الصحة
العقلية ،الذين أكدوا أن العالقات الخالية من
الشجار غير شائعة ،ولكن تحقيقها ليس مستحيلاً .
يقول الطبيب النفسي داريل أبليتون« :يُمكن أن
أمرا صحيًّا حقًا ألننا نرى شخصين
يكون هذا ً
ما زاال يعيشان حالة حب بعد  30عا ًما مع قليل
من االضطرابات أو من دونها .ولكننا نعلم أن
عدم وجود خالف أو اختالفات عاطفية يمكن أن
يكون غير صحي ألنه يطرح السؤال :هل يمكن
بالفعل االتفاق على كل شيء في الحياة؟».
ويُضيف أبليتون« :يُمكن لألزواج أن يتشاجرا
شجارات صحية ومحترمة عندما ينصتون
لبعضهم جيدًا ،ويتقاسمون تحمل المسؤولية في
حل المشكالت .لكن الشجارات غير الصحية
التي يجب على األزواج تجنبها تتضمن الشتائم
والعنف واالعتداءات الشخصية وعدم تحمل
المسؤولية والضغينة» .مؤكدًا على أنه «ال
ينبغي أن يكون الهدف من العالقة الصحية هو
تجنب الشجار ،ولكن القدرة على االختالف
بطريقة تسمح بحل المشكالت».
وتختم الكاتبة تقريرها بما أوضحه فرانك
ثيوز ،أخصائي المعالجة النفسية في نيوجيرسي:
«الزوجان اللذان يدَّعيان عدم الشجار أبدًا ،إما
مناسبان لبعضهما تما ًما لدرجة أنهما ال يختلفان
أبدًا ،وإما يميل كالهما إلى االنسحاب من
الصراع ،وتجنب النزاعات المحتدمة» وخلُص
ثيوز إلى أنه «إذا تمكن الزوجان من حل جميع
مشكالتهما من خالل التواصل الهادئ ،فسيكون
هذا مثاليًّا ،وإن كان من النادر تحقيقه».
•ترجمة :ساسة بوست
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 .13الكالم الخفي غير المسموع – سقي – دق ،للجرس (معكوسة)
 ,14جانب مجرى مائي – انتساب (معكوسة)
 .15سكوت – معرفة وفهم (معكوسة) – يرفسه برجله (معكوسة)
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 .1وقت نزول القرآن الكريم – حرف ندبة – صنارة صيد السمك
ل
ا
عازف آلة اموسيقية ل– حصنح مرتفعم ي د
أسماء هللاعالحسنىب– د
 .2من 1
 .3حكيم ورد ذكره في القرآن – مال إلى طرف ضد آخر (معكوسة)
وضعت فيهايمخصبات ع
حرف أمر ناقصح– ي
(معكوسة) – ن
ا
الصحراءم
 .4أرض2خضراءل في ق
للتربة
 .5بال ثمن أو مقابل (معكوسة) – حرص واعتناء
ب
ا
ر
الزواحف المتلونة  -عاتبتهماد ج م
من ا
متشابهان – ا
3
.6
ن
فلم يفهم ا
(معكوسة) –ن غمغم ،عجل دبالكالم خ
المنبتة ج
المراعي ب
 .7حرف4نصب ء– ء
 .8الصبر والتجلد – عملة آسوية (معكوسة) – تساهلتُ (معكوسة)
ل غ ت س
ا
(معكوسة)  -متشابهانل
األعمال اإلبداعيةهـ ر
متشابهة – ا
5
.9
 .10عودة – جزء من العين  -يابسة
ق ة
ا
ل ي
ء
أوسمته ا
محتلة  -ي
فلسطينية م
 .11مدينة 6ل
لإلضراب
عطف
حرف
–
المكان
،
أترك
–
شوقا
أو
قصدا
ة
ا
ا ف ل
ج ء
ا
 .12أتى 7للقائه د
 .13أداة نصب – ثبت واستمر – عاصمة أوروبية – ظرف ،اسم إشارة
منفصل  -متشابهة
ل
ا
ا
ل
ا
ضمير س
األعناق – ي
8 .14
 .15قبر – حشرات صغيرة تمتص الدم – سِمنة – أداة نصب
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أحيانا (ا = أ = إ = ء = ئ = ؤ = ى) ( -ت = ة = هـ) – (الجيم المصرية تكتب غ) – (ى = ي)

من��ذ أكثر من س��بعة أعوام ،بالكم��ال والتمام،
حي��ن بدأن��ا التعري��ف بأخين��ا أبي الكاش��ف،
وصديق��ه عب��د المذل ،مدي��ر مجل��س الظل،
الم��كان المريح الوارف ،الذي يجد فيه األحبة
كل ال��ود والمحبة .هما ش��خصيتلن متميزتان
بين العباد ،وبنشاطهما الملحوظ على صفحات
«الب��اد» .أعج��ب بأدبهما كثي��رون ،وفتحت
لهم��ا اآلذان والعي��ون ،فحي��ن توج��د الثقافة،
تتاش��ى كل عاه��ة وآف��ة .ج َمع��ا حولهم��ا
األصحاب ،م��ن محبي الثقاف��ة أولي األلباب،
يجتمعون في ظل ظليل ،تنعش��ه أحاديث مفيدة
رقيقة كالنس��يم العليل ،وأس��ميا ذل��ك المجلس
«الظل ال��وارف» ،وش��عاره (ال ل��كل مكابر
لدود ومخالف).
بين ش��عر ونثر ومقاالتُ ،وضعت سلسلة من
«المقامات» ،وعديد من القصص والحكايات،
وكله��ا محلية لندني��ة ،تعالج قضاي��ا المجتمع
الدنيّ��ة والعليّة .وصدق الق��ول في جميع رواد
هذا المجلس ،فكانوا خير مجموعة عرفها وافر
العلم وخسرها المفلس.
تعرف بعض القراء
من نشر سلسلة المقاماتّ ،

َعــ ْو ُ
ـذ ّل
الـكـاشـف يا
أبـي
دة
ــد املُـ ِ
األفقية عــ ْب ِ
الكلمات

 .1من أشهر أواخر الخلفاء المسلمين العثمانيين
(معكوسة)وأساطين الصحة وأطباءها ،صار حاكم األمم
تعال��جألحقُأمورا
ألول م��رة عل��ى بطلها أب��ي الكاش��ف ،الذي أعتق��د أنها مفي��دة .موضوعات
 .2رجل ذكر في القرآن ولقب بـ "الحكيم" – خجول –
والش��عوب ،فاس��تجاب ألوام��ره الحكيم الجاد
نقدية.
وسمواجتماعية
وقضايا
اإللهي
ونظراتالحب
(معكوسة) – شاعرة
سياسية– رفعة
ُوص��ف يومه��ا باللندن��ي الع��ارف ،صاحب .3متشابهان
لقبذكي متوقد
النار –
يتصاعد من
(معكوسة) –
ومدون ما يرى ويسمع في .4أذكياء
الكاتب،الذهنوالهامل اللعوب .واس��تجابت ل��ه الحكومات،
اس��مه
يضاف إلى
وفضالء هذا
عبد المذل
الحكايا والسوالف،
ّ
نهي
حرف
–
(معكوسة)
شخصية
لمصلحة
أمر
استعمال
–
ط
ق
.
5
المجتم��ع م��ن أخب��ار ومواق��ف ،سياس��ية فه��و رجل نه��م في الق��راءة ،وف��ي الكتابة ال وتناسى العالم األحياء وانشغل بكثرة األموات،
 .6اسم علم مؤنث – كياسة – وكالة أنباء روسية
وإفناءلمحب العلم :وتعطل��ت األعمال ف��ي المكاتب والش��ركات.
يقول
دائما
العم َلالجراءة.
تنقصه
إهالك
غاب –
(معكوسة) –
واجتماعي��ة وما فيها من الخفي��ف والثقيل من .7أحسنَ
وكان َ
أتناول سائال
للتعريف –
استفتاح –
تمتشق أداة
(معكوسة) –
الموسيقي
كثير من األخبار شملها التعتيم ،وانشغل الناس
للقلم
واحسب أن
القلم.
قبل أن
السلمالكلم
الطرائ��ف .يقص قصصا واقعية من المجتمع .8،فيإقرأ
ع
أخاف وأفز
السواد –
وما فيه من إخاص وبراءة وبدع ،وما فيه من .9بارز –
جوابهَ .
شرط َ
بالنظاف��ة والتعقي��م ،منتظري��ن إيج��اد أدوي��ة
شديد لكل
ظالموأن
حسابه،
 .10مجرى الدم – جيوان بري مخطط
وبعبدللحسد"التطعيم .تحجّب النس��اء والرجال ،وشمل ذلك
الكاش��ف
نذكركم اليوم
لم��اذا
خسة ونذالة وجش��ع .يعطي كل ذي حق حقه .11،لكن
العنق "منعا
بأبيتعلق في
(معكوسة) –
حالة واحدة
الثابت على
حتى األطفال .أصيبت األعمال بالش��لل ،حتى
الكاتب؟
المذل
ف��إن كان��ت األولى فه��ي الرضا م��ن المولى .12يسابقه – مساقط مائية
الكالم
بحلو
خادع
–
الفلك
مراقبة
عبدأماكن
روسية –
وللفاعل البش��رى ،وإن كانت األخرى فا شك .13عملة
المذل سافر عنا منذ سبعة أعوام ،أص��اب الن��اس الكس��ل الم��ؤدي إل��ى الملل.
ذلك ألن
 .14حرف ندبة – حرف عطف – فرن للخبز – طريقة أداء لغة ما
طلب��ا لبعض الراحة وانتقل��ت األعمال إلى المن��ازل ،وقل اإلنجاز
التقاعد،
بع��د– أن
أنها الطامة الكبرى.
الطويلة
س��نالمسافات
بلغ سباق
وعد –
 .15شحم
وال ش��ك أن من يذكره يذكر أيضا صديقه عبد وليس رغب��ة بالتباعد .كانت بين فترة وأخرى واإلنتاج ،وكثرت معها مشاكل األزواج ،التي
الم��ذل ،وما يتصف به من الدماثة وخفة الظل .تنقط��ع من��ه األخب��ار ،لك��ن روحه ل��م يغادر يمنعنا من إثارتها اإلزعاج واإلحراج.
حبيب جلس��ائه ف��ي «مجلس الظ��ل الوارف» مجلسنا والجوار ،ألن له في كل جلسة حضورا عل��ى أية حال ،لنا عودة ح��ول هذا المقال .أما
الذي ال يدخله إال الش��خص الذي ال يعرف إال وذك��رى ،وقصص��ا ل��ه حوله��ا ينب��وع خير اآلن فالترحيب بأبي الكاشف أولى وأهم ،فذلك
يفرحنا ويبع��د عنا الهم والغم .وهل هناك أمتع
ثرا.
الصف��اء وال��ود ،جده��م ج��د وطريفه��م جد .ومجرى ،ونهر ثقافة ّ
أخوة ،وحبهم رجولة ونخوة .وياليت وعد أال يطيل الغياب ،وكان على وشك العودة من اجتم��اع الصحب��ة ،أهل الصف��اء والوفاء
ش��عارهم ّ
م��ن لم يلتق بهذي��ن الرجلين س��ابقا ،أال تفوته واإلي��اب ،إذ ح��ل بالعال��م ذاك الوب��اء ،لعن��ة والمحبة؟
معرفتهم��ا الحقا .هما بطا «كت��اب المقامات الكوفي��د زعيم كل األدواء ،فايروس حط على أبو الكاشف سيكشف لنا بعد استراحته ،ما خبر
اللندني��ة» الموج��ود على موقع جري��دة الباد العالم خفية وتس��لا ،وصار عند الناس األثير وش��اهد في طول رحلته ،وحمدا هلل على إيابه
الكندي��ة .وفيه من الموضوع��ات الجديدة التي المدلا .تمطى حتى أعج��ز األدوية وعلماءها ورجعته.
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•ناهض زقوت
تكشف األعمال الروائية الفلسطينية المعاصرة
عن تطور كبير في الكتابة الروائية على المستويين
الجمالي والسردي ،حيث قدمت بعض التجارب
الروائية صورة جديدة للواقع من خالل استثمار
التاريخ مع المحافظة على المتخيل السردي .وكان
االتكاء على الوقائع التاريخية يرمي إلى إعادة
بناء حقبة من الماضي بطريقة تخييلية تتداخل فيها
األحداث مع الشخصيات ،وابراز قضايا مسكوت
عنها.
رواية «ليالي الالذقية» الصادرة عن مكتبة
كل شيء في حيفا عام 2022م ،وهي التجربة
الروائية الثانية بعد (فوانيس المخيم ــ )2018
للشاعر والكاتب سليم النفار الذي استقرت عائلته
في مخيم لالجئين قرب الالذقية ،وفي مدارسها
وجامعة تشرين أنهى دراسته ،وبين دروبها
وحاراتها وأزقتها نشأ وترعرع ،وعلى أرضها
كون صداقات وارتباطات تنظيمية وسياسية،
وفي قاعاتها ألقى أولى قصائده الشعرية ،فلم تكن
الالذقية بالنسبة له مدينة عربية بل وطن ثاني،
فشكلت ذهنيته تفاصيل المكان ووقائعه وأحداثه.
كان نتاجها هذه الرواية التي حملت اسم المكان
وعمق التاريخ وأواصر المحبة.
جاءت الرواية في  180صفحة موزعة على عدة
فصول ،كل فصل حمل عنوانا ً دالليا ً على مضمون
الحدث ،ومنها عناوين شخصية أي تحمل أسماء
الشخصيات الروائية ،وعناوين وصفية عبر بها
السارد عن مواقف وأحداث .حينما تنتهي من
قراءتها تشعر كأنك في وسط مدينة الالذقية تتنقل
بين أحيائها وأزقتها وشوارعها ،تستمع إلى ناسها
وأهلها ،وتشهد صراعاتها واختالفاتها الفكرية
والسياسية .لقد تمكن الكاتب من ادخالنا بقوة االبداع
إلى أجواء مدينة الالذقية لنعيش معه السنوات التي
عاشها بين هذه األجواء ،وكان شاهدا ً على أحداثها
ومتغيراتها .فمن خالل حركة الشخصيات نتعرف
على جماليات المكان من أحياء المدينة وأسواقها،
وإلى مكونات هذه األحياء :مقهى الرومي ،وبستان
الصيداوي ،وجامع عاشور ،ومعسكر الطالئع،
ومطعم أبو يوسف ،وساحة الشيخ ظاهر قرب
مقهى الحكيم ،ومدرسة جول جمال ،وشارع
هنانو ،وشارع بور سعيد ،وحديقة مارتقال،
ومطعم العصافيري ،وغيرها الكثير ،فقد كانت
بعض هذه األماكن هي ملتقى األصدقاء والعشاق،
وملتقى السياسيين والحزبيين.
تتمتع الرواية بشكلها الفني المتميز القائم على
المزج بين التاريخ والمتخيل بهدف التعبير عن
جوهر الواقع السوري في فترة الثمانينات ،إال أنها
ال تقتصر على حقبة زمنية محددة ،وإن كانت فترة

رواية «ليالي الالذقية»:

التاريخ وجمالية المكان

الثمانينات هي زمن وقوع الحدث ،إال أن الكاتب
يعود بذاكرته إلى فترتي الستينات والسبعينات ،بل
يغوص في العمق الزمني وصوالً إلى نكبة ،1948
حيث يتحدث عن هجرة عائلة الرومي من صور
إلى الالذقية ،وتعود جذورها إلى مدينة حيفا.
وقد تميزت الرواية بتعدد شخصياتها إال أنه لم
يكن ثمة بطولة شخصية ،وإن كان ثمة مالمح
بطولية لعماد الرومي بما امتاز به من شخصية
قيادية في حزب العمل الشيوعي ،وقدرته على
كسب ود اآلخرين حتى أحزاب المعارضة من
إخوان مسلمين وبعثيين ،إال أن البطولة الحقيقية
لمكان سرد األحداث هي الالذقية ،ففي هذا المكان
نتعرف على معالمه التي ارتبطت بها الشخصيات:
حي سكنتوري وهو حي الفقراء ،ويقابله حي
الطابيات وهو حي األغنياء ،وحي صليبة الذي
تتآلف فيه الحياة المشتركة ،ومن هذه األحياء
خرجت نواة النضال «حزب العمل الشيوعي» ضد
قمع الحريات وغياب الديمقراطية ،ورغم الفروق
الطبقية بينهم إال أننا لم نلمس أية فوارق طبقية
بينهم فقد وحدهم النضال سوريين وفلسطينيين ضد
الهدف المشترك.
إن ما فعله النظام ورجاله في سوريا جعل البالد
من سيء إلى أسوء ،وأفقد الناس األمن واألمان،
و»بقيت سيرة الغانم على كل لسان مثاالً لبؤس
الحال ،ومآل العباد هناك حيث ال أمن إال لصمت
صموت ،فمن يستطيع كسر ذلك التابوت».
وقد ساهمت بطولة المكان في التأكيد على الداللة
الواقعية للرواية بما تضمنته من أحداث وعوالم

«السِرقة ِمن المسلمين..
َّ
ك ْ
كيف َش َّ
ُ
ُ
اإلسـالمية أوروبــا»
العمــارة
لت
ش َّك ْ
لت
يؤكد كتاب «الس َِّرقة ِمن المسلمين ..كيف َ
العمارة ُ اإلسالميةُ أوروبا» تأليف ديانا دارك
وترجمة د .عامر شيخوني وإصدار الدار العربية
للعلومّ ،
أن أنماط العمارة تتأثر بما سبقها ،وهو مما
َ
ص ٍل يعبّر عن تأثير
يتطرق إليه الكتاب بشرح ُمف َّ
العمارة اإلسالمية في العمارة القوطية في أوروبا،
عبر االحتكاك الثقافي الذي حدث أثناء الحروب
الصليبية في شرق المتوسط .وقبل ذلك في إسبانيا
وصقلية ،وتتتبع المؤلفة الكثير من التفاصيل
المعمارية التي تميز العَمارة المسيحية القوطية في
كاتدرائيات أوروبا وأبنيتها الشهيرة ،وتسرد أدلة
مهمة إلثبات وجهة نظرها .وتحاول اإلجابة عن
ْ
دخلت إبداعات الشرق األوسط إلى
سؤال :كيف
أوروبا تدريجيا ً وغيَّرت عمارة الغرب إلى األبد
عن قَصدٍ؟
ق ت ّم تجاوزها َ
بطر ٍ

ض ْ
ت أكثر من  700سنة على آخر ال َحمالت
انقَ َ
الجدال َحول
الصليبية ،وال يو َجد
ٌ
كثير من ِ
التَّبادل الثقافي الذي َحدَ َ
ث بَين ال ِفرن َجة واإلسبان
والنورمانديين والبيزنطيين واألر َمن واألتراك
والعرب وغيرهم .لم يدرك معظم األوروبيين في
العصور الوسطى َمدى عمق ذلك التأثير ،وكيف
أدى إلى االزدهار الثقافي والمعماري الذي شو ِهدَ
في أوروبا في القرن الثاني عشر وحتى القرن
السادس عشر.
و ليس القَصدُ من هذا الكتاب ،الذي يقع في 574
صفحة من القطع المتوسط ،كما تؤكد المؤلفة إثارة
ْ
نعرات أو تنافُس أو صراع بين الحضارات ،وإنما
هو دعوة ٌ للتعارف وللتالقي بين الشعوب والثقافات
والحضارات وأنماط العمارة.

حقيقية واقعية ،ولكي يؤكد الكاتب على حقيقة
األحداث كان يهتم بتسجيل تاريخ الحدث مثالً
يشير إلى عام  1961وهو عام انفصال الوحدة،
ويرصد تأثيرات االنفصال على الناس ،كما يشير
إلى عام  1980لمعركة الخالف التي وقعت بين
زياد الطاير والشيخ الحلبي ،ويشير أيضا ً إلى
عام  1985وهو عام حملة االعتقاالت التي قام
بها النظام ضد المعارضين ،وتعبر الرواية عن
األجواء التي كانت مهيمنة في الثمانينات وما
كانت تشهده كافتيريا جامعة تشرين من نقاشات
وحوارات فكرية صاخبة ،وكذلك الحدائق العامة
والمقاهي .هذه األحداث تدور في نفس المكان
الالذقية ،وان كان ثمة انزياحات ألماكن أخرى
كدمشق وحيفا ،إال أن المكان األساسي لسير
األحداث يبقى الالذقية ،لذا سارت األحداث في
عدة مسارات :مسار تنظيم حزب العمل الشيوعي،
مسار العالقة بين األحزاب المعارضة للنظام،
ومسار العالقات الفلسطينية السورية ،ومسار قمع
الحريات ومفاسد النظام.
ان جمالية الرواية التي تستند إلى التاريخ ال تكمن
في أسلوب الكاتب والخصائص الفنية للرواية ،إنما
تكمن في اظهار وكشف الجانب الخفي والمسكوت
عنه وإعادة إضاءته ،وهذا ما جاء في تناول
الكاتب لفترة نشوء وتكون حزب العمل الشيوعي
وصراعاته مع النظام ،ومع األحزاب المعارضة
األخرى كجماعة اإلخوان المسلمين وحزب
البعث ،فحينما يعود الكاتب إلى التاريخ فهو يستمد
منه ما يحتاجه في السياق الروائي دون التعمق في

التفاصيل ،وفي أثناء اتكائه على التاريخ فقد جعل
من محاكاة التاريخ سردا ً روائيا ً يضفي على النص
جمال التعبير وعمق الفكرة.
هذا عماد الرومي الذي انتمى مبكرا ً إلى
منظمة العمل الشيوعي رغم أنه ينحدر من أسرة
برجوازية تقيم في حي الطابيات ،يقود النضال مع
رفاقه عادل الغانم من حي صليبة ،وعمر البيروتي
وزياد الطاير من حي سكنتوري من أجل الحرية
والدفاع عن قضية فلسطين ،يواجههم النظام بكل
قسوته وال يفرق في تعذيبهم بين ابن سوريا أو
فلسطين ،فالنظام ضد الفكرة وليس األشخاص،
لكن األشخاص يدفعون ثمن اإليمان بفكرتهم
سنوات في المعتقل.
قدمت الرواية صورة مشرقة ألواصر المحبة
و العالقات الحميمية بين الشعبين السوري
والفلسطيني ،تلك العالقة التي تمتد إلى عمق
التاريخ ،فهذا عدنان الرومي كانت جدته لوالده
سورية من الالذقية ،وتحكي له عن جمال المدينة
والعالقة الحميمية بين أهلها وبين الفلسطينيين،
لذا اختار االقامة في الالذقية بعد النكبة .وترسم
الرواية نسيج هذه العالقات بالنضال والمصاهرة،
حيث ترتبط عائلة الرومي بأواصر المصاهرة مع
عائلة الغانم البرجوازية السورية المقيمة في حي
صليبة ،حيث يتزوج عدنان الرومي والد عماد من
ابنتهم زهرة الغانم ،ويتزوج عماد الرومي من
سمية الطاير ابنة العائلة السورية البسيطة ،ودالل
الرومي تتزوج من الدكتور عدنان المنزلجي من
أبناء الالذقية األصالء.
إن حمالت االعتقال ومطاردة المعارضين من
شيوعيين وإخوان مسلمين في أواخر الثمانينات،
وبطش النظام بهم وزجهم في معتقالت ال
تصلح للحياة اآلدمية ،وممارسة التعذيب بكل
قسوة وعنف ،أوصلت عمر البيروتي إلى ما
يشبه الجنون .ناهيك عن مفاسد رجال السلطة
وابتزازهم للناس ،وهذا ما حدث مع عبد العزيز
الغانم ،الذي كان يشتري مصالحه بالمال ،وحين
رفض مواصلة منحهم المال خطفوه ولم يعرف
مصيره ،كما قتلوا الشيخ الحلبي لزرع الفتنة
بين الشيوعيين واالخوان المسلمين .كل ذلك دفع
أهالي أحياء الالذقية للخروج والتظاهر أمام مقر
المحافظة ،ففرقتهم الشرطة بالقوة والعنف.
إن ما فعله النظام ورجاله في سوريا جعل البالد
من سيء إلى أسوء ،وأفقد الناس األمن واألمان،
و»بقيت سيرة الغانم على كل لسان مثاالً لبؤس
الحال ،ومآل العباد هناك حيث ال أمن إال لصمت
صموت ،فمن يستطيع كسر ذلك التابوت».
•كاتب وباحث فلسطيني
•(القدس العربي)
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قـصـة رحــاب
•بانة القاسم
الوقت :الساعة السادسة صباحا ،الزمن:
باألمس البعيد ،األبطال :هي.
تقوم سريعا” من فراش دافىء في يوم
شتوي بارد واألمطار تغمر المدينة ،
تلبس سريعا ،تتناول شايا أو ربما ال
تتناوله ،تقضم لقمة أو ربما ال يسنح
لها الوقت .وهناك طفلتان عليها أن
تجهزهما للخروج معها سريعا إلى
المدرسة.وهناك طفلة غادرت إلى
الروضة منذ قليل.
وقوفا على قدميها خمس ساعات
مستهلكة روحها في تعليم األطفال
مباديء القراءة والحساب والعلوم،
ومحتملة بصبر صراخهم و شكواهم
ومشاكساتهم لبعض .ينتهي الدوام
وتركض إلى بيتها تقوم بواجباتها
المنزلية .هي ماكينة الحياة  ،خلقت
لتظل تحيك أسبابا للعيش .كانت تعود
من عملها مرهقة لدرجة أن تظل
صامتة ساعتين وتتعامل بلغة اإلشارة
والحركات .كانت تقول عن طالباتها،
أنهن بناتها .وكانت ابنتها الحقيقية
تستشيط غيظا ألنها تقاسمها مع غرباء
حبها واهتمامها.
في يوم من األيام شديدة البرودة،
اكتشفت أن هناك طالبتين أختين ال
تحضران إلى المدرسة ولما سألت
وتقصت ،علمت أن الفاقة الشديدة
منعتهما ،فهما ال تملكان أحذية للسير
وال حتى مريول (لباس المدرسة

الرسمي آنذاك)  ..في اليوم التالي كانت
الطالبتان اول الحضور بمالبسهما
وأحذيتهما الجديدة ،لقد ذهبت إلى منزل
عائلتها ترجو والدهما إرسالها وبأنها
مسؤولة عن تيسير كل المستلزمات.
وهكذا اقترحت صندوقا مدرسيا لدعم
الطالبات ذوات الحاجة (كما نرى اليوم
في مدارس كندا).
في مكان عملها كانت شعلة ابداع وطاقة
حتى أن ابنتها (اياها) كانت تموت من
الغيرة عندما ترى البنات يغمرن والدتها
بالعناق أو تقديم الهدايا والورود...فهي
أمها لها وحدها.
في البيت هي نور الشمس الذي يملؤه
حياة واطمئنانا ،هي رائحة الطعام
اللذيذ ،ونكهة طبق الحلوى ،والذوق
الراقي في ترتيب منزلها .في العمر
هي أم ومعلمة وحضن كبير متسع يمأل
زوايا الحياة بحنان ذي نكهة خاصة.
صنعت عائلة بمزيج من الحنان الشديد
والحزم وعدم التغاضي عن األخطاء،
حتى أن ارضاءها لم يك باألمر اليسير.
ليس عيد المعلم ،وليس عيد األم،
وليست كل المناسبات هي التي تذكرني
بهذه التفاصيل ألكتبها ولكن ،رسالة
قصيرة من إحدى صديقات الفيسبوك
تفتح بوابة ذاكرتها في يوم المعلم
لتشاركني قصتها التالية :قالت لي:
أعلنت المدرسة عن رحلة سنوية ولم
أك أملك طبعا ثمن االشتراك ويوم

الرحلة طلبت من والدتي أن تسمح لي
برؤية ووداع صديقاتي يركبن الباص
 ....خرجت الساعة الخامسة صباحا
برفقة شقيقي الكبير كي أشهد فرحتهم
ويشهدن حرقتي .ولكن للقدر رؤية
أخرى ،إذ رأتني المعلمة رحاب أبكي
عن بعد وهي تعرفني ،ولما علمت
سبب عدم اشتراكي ،ارسلت أخي ليعلم
األهل بذهابي معهم وسددت من جيبها
مشاركتي وطعامي... .كيف ينسى
الطفل المحروم موقفا كهذا في حياته
كلها ..
رجتني أن أرسل تحيتها إلى هذه السيدة
.
هذه المرأة النبيلة هي أمي ،وانا مازلت
أغار من محبة طالباتها (بناتها) لها.
هي أكبر من كلماتي وأرقى من كل
المعاني ،هي رحاب عشت فيه وصنع
أجمل ما بي.
هي ليست قصة شخصية ،هي قصة
كل واحد في قلبه رحابه التي زرعت
طريقه ورودا” و روتها من مصل
روحها .تفاصيل القصة تشبهني  ،وأنت
لك تفاصيلك ،نكهة الطعام الخاصة
بأمك والتي ال تستسيغ غيرها ،الحضن
الذي يختصر العالم والذي تصغر الدنيا
ببعاده ،الرائحة التي تسكن ذاكرتك أبدا”
...رحابك أنت  ،لك وحدك ،يفصل بينكما
حبل مشيمة وتلتصق بروحك بعدد أيام
العمر ...دامت أمهاتكم جميعا”

اللوحة للفنانة سليمة محمد حامد

“حركة ألفاظ الحضارة العربية :من بيان الجاحظ إلى عقد ابن عبد ربه”
 ،في كتابه “حركة ألفاظ الحضارة العربية :من بيان الجاحظ
إلى عقد ابن عبد ربه”،يقرأ الباحث العُماني علي بن حمد
تطور المجتمع المدني
الريامي العالقة بين اللغة والحضارة مع ّ
والفكري وما تركه من تأثير على اللغة في مختلف استعماالتها.
الكتاب الذي صدر حديثا ً عن “اآلن ناشرون وموزعون”
و”الجمعية العُمانية للكتّاب واألدباء” ،يعتمد مؤلَّفَيْن ،أحدهما
اشتمل على األلفاظ الدالّة على مظاهرة الحضارة العربية في
المشرق واعتُبر كتابا ً مؤسّسا ً في علم البيان وفلسفة اللغة،
وثانيهما موسوعة ِعلمية وأدبية ظهرت في األندلس ،جامعةً
نصوصا ً شعرية ونثرية واألمثال واألخبار والحكم والنوادر
صة على حدّ سواء.
التي جرت على لسان العا ّمة والخا ّ
ويعتمد الريامي مفهوم “ألفاظ الحضارة” التي يحصرها في
األلفاظ المادية المحسوسة التي ابتدعها اإلنسان ،وأضافها إلى
قائمة ألفاظه التي يستعملها في حياته اليومية بعد انتقاله من بيئة
ي الدقيق أللفاظ
إلى أخرى ،في محاولة لكشف المعنى المعجم ّ
ي الواحد .وير ّكز على ثالثة مظاهر
ضمن إطار الحقل الدالل ّ
أساسية تتمثّل باتساع الداللة مع ازدياد معاني اللفظة الواحدة
التماسا ً أليسر السبُل في الكالم ،واالنتقال الداللي بحيث تكتسب
وضيْق الداللة الذي
المفردة
معنى جديدا ً مغايرا ً لمعناها القديمِ ،
ً
يعكسه اقتصار مدلول الكلمة على أشياء تق ّل في عددها ع ّما

كانت عليه في األصل ،وهي بذلك تخرج من المعنى العام إلى تبيان المعاني في سياقاتها الجديدة وذ ْكر مصادر اقتراضها من
المعنى الخاص ،وشاع ذلك في المطعومات والمشروبات على لغات أخرى أو اشتقاقها من العربية نفسها.
ّ
ّ
وجه الخصوص ،بفعل االزدهار الذي عاشه المسلمون وأنتج ويبيّن المؤلّف ّ
أن العديد من األلفاظ المتعلقة بالسكَن اتسعت
وخير مثال على ذلك مفردة “الدار” ،التي تعدّدت
داللتها،
أصنافا ً أكثر ودقةً أعلى في استعمالها.
ُ
معانيها إلى تسعة ،منها :الحياة الدنيا ،والبيت ،والقصر ،والبلد،
يتتبّع تحوالت األلفاظ الدالة على السكن واألزياء والحروب
صص الفصل األول لدراسة حقول األلفاظ الدالّة على البيوت ودار المحبوبة ،والسجن ،والجنّة ،وبيت اإلمارة ،وواقعة مقتل
يُخ ّ
ّ
ّ
والدور والقصور ومقتنياتها ومتعلقاتها ،عبر استعراض عثمان بن عفان .بينما انتقلت داللة مفردات مثل “المنبر”
تكررت فيها مفردات مثل “الف ّخار” و”السقيفة” ــ الذي كان يعني المكان المرتفع ــ ليد ّل بعد ظهور اإلسالم
المرات التي ّ
ّ
و”الديوان” و “القبة” و “والمنزل” و “المحراب” وغيرها مع إلى المكان المرتفع في المسجد ،وضاقت داللة كلمات مثل
“السور” الذي بات يعادل الجدار أو الحائط بعد أن كان يد ّل
على معان أكثر.
ّ
وتُناقش الفصول األربعة الالحقة األلفاظ الدالة على المطعومات
والمشروبات واألواني واألوعية ومتعلّقاتها ،وكذلك على
األقمشة والملبوسات والثياب ،وعلى المواد واألدوات المتعلّقة
بوسائل معيشة اإلنسان والمعادن واألحجار ومتعلّقات الدواب،
والجيوش والحروب واألسلحة.
ويالحظ الريامي ّ
أن تقاطعات عديدة في ألفاظ الحضارة العربية
بين “البيان والتبيين” للجاحظ و”العقد الفريد” البن عبد ربه،
بالنظر إلى اعتماد الحضارة األندلسية في بداياتها على حضارة
المشرق فكريا ً ومادّيا ً وثقافيا ً وعلمياًّ ،
لكن االختالف تزايد مع
تقادم الزمن.
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أدباء على خط النار

حين تدون الرواية مآسي الحرب

•الشارقة :عالء الدين محمود
كثير من األدباء المشهورين حول العالم ،عملوا في مجال الصحافة،
غير أن هناك من تفردوا في هذا الجانب من خالل العمل كمراسلين
حربيين في الخطوط األمامية ،هؤالء واجهوا الموت والصعوبات
كي ينقلوا للعالم أخبار الحرب في حينها ،وتسربت تلك التجارب
إلى إبداعاتهم القصصية والروائية ،فكانت بمثابة أعمال تسجل تلك
اللحظات القاسية ،وتحمل في ذات الوقت تصورا ً فكريا ً وأدبيا ً عن
الحرب.
الحرب المستعرة حاليا ً بين روسيا أوكرانيا ،أعادت لألذهان مرة
أخرى ذاكرة األدباء والحرب ،وذلك عندما سقطت الكاتبة األوكرانية
إيرينا تسفيال والتي أبت نفسها إال أن تشارك في الدفاع عن مدينتها
التي اجتاحتها القوات الروسية ،فكانت أن حملت السالح برفقة
زوجها ديمتيرو ،الذي سقط هو اآلخر .وتسفيال هي أم لخمسة أوالد،
و عضو في اتحاد الكتاب األوكرانيين ،وصاحبة الكتاب الشهير
«أصوات الحرب ..تاريخ المحاربين القدامى».
مغامرة
تؤثر الحرب في اإلنسان منذ اللحظة التي يشاهد فيها فظائعها؛ حيث
تبقى صورها حية في داخله إلى أن يفارق الحياة ،ولعل من أشهر
الروائيين الذين كانت للحروب أثر قوي في حياتهم وكتاباتهم األديب
األمريكي أرنست همينجواي ،»1961 1899« ،والذي حصل على
جائزة نوبل لآلداب عام  ،1954وهو روائي وكاتب قصة قصيرة
وصحفي ،و من أكثر األدباء الذين كان لهم حضورهم وأثرهم القوي
على األدب في القرن العشرين.
نشأ همينجواي في بلدة «أوك بارك» ،في والية إلينوي األمريكية،
واشتهر بالشجاعة وحب المغامرة ،لذلك لم يكن غريبا ً عليه المشاركة
في الحروب كمراسل صحفي ،فتلك هي الحياة التي تناسب شخصيته،
بعد تخرجه في المدرسة الثانوية عام  ،1917عمل بصحيفة «ذا
كانساس سيتي ستار» ،قبل أن يغادر إلى الجبهة اإليطالية مجندا ً
بصفة سائق سيارة إسعاف في الحرب العالمية األولى ،وخالل تلك
خطرة،
المرحلة أصيب بنيران قذائف الهاون نتجت عنها جروح ِ
وأمضى أشهرا ً في عملية االستشفاء في إيطاليا قبل أن يعود لموطنه،
فكان أن شكلت تلك الفترة اللبنات األساسية لروايته «وداعا ً أيها
السالح» ،التي نُشرت في عام .1929
وفي الفترة الممتدة من  1936إلى  ،1939شارك همينجواي

في تغطية مجريات الحرب األهلية اإلسبانية ،التي شكلت أحداثها
األساس لروايته «لمن تقرع األجراس» ،التي نشرها عام ،1940
وتحكي قصة شاب أمريكي ينتمي إلى الكتائب الدولية المرافقة
إلحدى عصابات الحرب الشيوعية خالل الحرب األهلية اإلسبانية،
وخالل تواجده في إسبانيا ألف همينجواي كذلك عمله األدبي «الموت
في فترة ما بعد الظهر» حول مصارعة الثيران.
والمالحظة األهم أن معظم أدب همينجواي مرتبط بذكريات
الحروب ،ولعل من أهم المواقف التي تعرض لها الرجل هي نجاته
من الموت في عام  ،1954لمرتين في ظرف أيام إثر حادثي تحطم
طائرتين كان على متنهما لينجو منهما بإصابات ظل يعاني آالمها
لبقية حياته ،وأدت بشكل رئيسي إلى اعتالل صحته إلى لحظة وفاته
منتحراً.
الفيلسوف المقاتل
الفرنسي أندريه مالرو ،»1976 1901« ،هو واحد من أميز
الصحفيين واألدباء والفالسفة الفرنسيين ،ويعتبر من أبرز الكتاب
الذين تأثرت أعمالهم بالحروب وذكرى مشاهد القتل ،نشأ عصاميا ً
ومغامرا ً سافر إلى الهند الصينية التي كانت في ذلك الوقت تحت
هيمنة السلطات الفرنسية ،التي ألقت عليه القبض وأودعته السجن؛
حيث لمس مالرو الجانب غير اإلنساني لالستعمار الفرنسي
والغربي ،وعاين ظروف القهر واإلذالل ،التي تعيشها الشعوب
المستع َم َرة ،فشارك في أعمال المقاومة ،وشارك في تأسيس صحيفة
ذات توجهات مضادة لالستعمار الفرنسي ،وبذاكرة تلك المرحلة
كتب روايته الشهيرة «الشرط اإلنساني» ،المتأثرة بالثقافة الصينية
وفاز عنها بجائزة جونكور ،ثم كتب بعد ذلك روايته «الغزاة».
ولم يكتف مالرو بكونه مراسالً صحفيا ً ينقل للناس أخبار الفظائع في
الخطوط األمامية؛ بل شارك كمقاتل في الحرب األهلية اإلسبانية
التي بدأت عام  1936وانتهت بانتصار الفاشية ،وشكلت أحداث تلك
المرحلة أساس روايته «األمل» ،التي كتبها أثناء الحرب ونشرت
عام .1937
ولئن كانت المغامرة هي التي دفعت همينجواي إلى أحضان الحروب
كمراسل صحفي ،فإن اعتناق مالرو لنظرية الفيلسوف األلماني
فريدريك نيتشه عن «اإلنسان األعلى» ،هي التي دفعته نحو أعمال
البطولة والشجاعة؛ حيث أن مالرو يُعتبر من أكثر ال ُكتاب تأمالً في

قضية البطولة والثورة ،لذلك كتب روايته «غرقى ألتنبورغ» بعد أن
استوحى موضوعها من نضاله في المقاومة الفرنسية ضد االحتالل
النازي.
الحرب واأليديولوجيا
كان للحرب اإلسبانية تأثير كبير في كاتب آخر أكثر شهرة وهو
البريطاني جورج أورويل « ،»1950 1903واسمه الحقيقي إريك
آرثر بلير ،وهو من أبرز الكتاب الذين أثرت الصحافة في أعمالهم
األدبية.
اتجه أورويل إلى إسبانيا في عام  ،1936للعمل كمراسل صحفي
هناك؛ حيث كانت تلك البالد تشهد غمار حرب أهلية طاحنة ذات
طابع أيديولوجي ،ولم يشأ أورويل أن يكون مراسالً فقط؛ بل التحق
بالميليشيات التي تناهض الفاشية.
دون أورويل خبراته التي عاشها في الحرب اإلسبانية في كتاب
أصدره عام  1938بعنوان «تقديرا ً لكاتالونيا» ،وفي ذات العام
أصيب بالسل وسافر لقضاء بعض الوقت في المغرب ،وهناك ألف
روايته الثالثة «الخروج إلى المتنفس» التي نشرت سنة ،1939
وهو العام الذي بدأت فيه الحرب بين ألمانيا النازية وبريطانيا والتي
أراد أورويل أن يشارك فيها لكنه ُرفض بسبب حالته الصحية ،وفي
عام  1941التحق بالقسم الهندي بهيئة اإلذاعة البريطانية ،وفي
عام  1943ترك الخدمة باإلذاعة ليعمل محررا ً أدبيا ً في صحيفة
«تريبيون» ،وهو الوقت الذي بدأ في كتابة روايته األكثر شهرة
«مزرعة الحيوانات».
صور حية
عربياً ،يعتبر الروائي والصحفي جمال الغيطاني،»2015 1945« ،
هو أشهر وأبرز األدباء العرب الذين عملوا كمراسلين صحفيين على
جبهات القتال ،عمل الغيطاني كمراسل حربي منذ نكسة  1967وحتى
نصر أكتوبر عام  1973و نقل صورا ً حية عن المعارك وبطوالت
الجيش المصري ،ولم يكتف بذلك؛ بل وعمل مراسالً أثناء الحرب
األهلية اللبنانية والحرب العراقية اإليرانية ،وأنتجت مشاركاته تلك
العديد من األعمال اإلبداعية ومن أهمها رواية «الرفاعي».
•(الخليج) االماراتية

عرضحال العرب

الفنان حجاج عن جريدة (العربي الجديد) لندن

الفنان العراقي خضير الحميري
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•صالـح الحمداني
ال تبخسوا الرجال تضحياتهم !!
أي /إنسان يقتل في الحرب دفاعا عن العراق والواجب
فهو شهيد ومحل احترام وتبجيل..
سواء كان مطوعا او متطوعا او مكلفا.
وسواء كان العدو الذي قاتله داخلي أم خارجي،
عثماني أم انگليزي أم اسرائيلي ام أيراني ام امريكي
أم قبه داري! ال تبخسوا الرجال تضحياتهم حتى وان
اختلفتم مع القائد العام!
مجرد ورقة !!
اكو ناس /تريد تحول الشيعة العراقيين الى مجرد
ورقة يلعبون بيها في حروبهم بالمنطقة ..وما يريدون
يكون الهم اي دور وطني .واي شخص يقف ضد هذا
يتعرض للتسقيط والتهديد.
تحب بلد آخر على حساب بلدك!!
أكو /فرق بين تكره صدام وبين تكره العراق ،وأكو
فرق بين تكره بارزاني وبين تكره أربيل ،وأكو فرق
بين تحب مذهبك وبين تحب بلد آخر على حساب بلدك
لمجرد أن قادته من نفس مذهبك! #أهلك_لتهلك
ال يستحق الجنسية العراقية!!
قصف /اي منطقة في العراق مرفوض ومدان ،سواء
كان (ردا على اسرائيل) أو (ضغطا على األمريكان)
أو (ضد التواجد التركي) أو (ضغطا على التحالف
الثالثي).
السياسي العراقي والمواطن العراقي الذي ال يؤمن
بسيادة العراق وحرمة أراضيه ال يستحق الجنسية
العراقية
#مدري_عليمن_جبناها
•صحفي واعالمي عراقي (تويتر)
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من جور بغداد جيت الشام ألقضي العمر
•خطيب بدلـة
تشريق وتغريب
قلت لصديقي أبو أحمد ،معلم المدرسة
الظريف المقيم في مدينة إدلب ،في اتصال
جرى بيننا عبر تقنية الواتس أب:
ي  -كما
إل
التحدث
 بما أنك تتصل بي ،وتحبّ
ي بك أن تتحمل طريقتي
تقول لي دائما ً  -فالحر ُّ
في الكالم ،إنها الطريقة التي كان أستاذُنا حسيب
كيالي يصفها بكلمتين هما :تشريق وتغريب..
والتشريق والتغريب ،بالمناسبة ،نوعان ،األول
مهم ،ومتألق ،وال يجيده سوى الكتاب ذوو
الخبرة الطويلة في الكتابة اإلبداعية ،كحسيب
كيالي وعبد السالم العجيلي ،مثالً ..وهناك
التشريق والتغريب الفارغ ،غير المترابط،
الذي يقول أهل مدينة دمشق في وصف قائله:
عم يحكي ش ََروي غ ََروي..
 ش ََروي غ ََروي؟ هل يقصدون شرقي غربي؟ نعم .وهذا تصحيف غريب للكلمتين ،ولكنهظريف ،فهم ،هنا ،يقلبون القاف والباء كليهما
إلى واو .والشوام القدامى ،لعلمك ،كانوا يقلبون
الجيم إلى زاي ،والشين إلى سين ،فإذا أرادت
ْ
(طلعت الشمس
المرأة الشامية أن تقول لجارتها
ْ
ع
ع الجوزة) ،فإنها تلفظها:
مس َ
س ْ
طلعت ال َ
الزوزة .وأنا مرة سمعت امرأة شامية عجوزا ً
تقول عن صحن السيكارة :صحن جيكارة.
وهناك موال كوميدي لرفيق السبيعي ،أبو
صياح ،يقول فيه:
ع الزسر -عيوني عليك ْسخَاص
يا زا ِلسا ً َ
ً
(وترجمته :يا جالسا ع الجسر عيوني عليك
ْشخَاص)
والكوميدي أكثر من هذا ،موال "من جور
بغداد" للرائع فيلمون وهبي الذي كان يُعرف
بلقب "شيخ الملحنين" ،وهو الذي اشترك مع
عاصي ومنصور الرحباني في صنع مجد
األغنية الرحبانية الفيروزية ،وبعدما توفي
عاصي سنة  ،1986استمر ،برفقة الشاعر
جوزيف حرب ،بصناعة قمة أخرى لمجد
فيروز ،ويكفيهما إسوارة العروس ،وأسامينا،
ولما ع الباب منتودع..
 طول بالك أبو مرداس ،ترى إذا كنتستشرق وتغرب أكثر من هذا الحد ،فربما
نضيع .ما هو موال فيلمون؟
 يغني فيلمون بطريقته التهكمية المضحكة:العمر
من جور بغداد جيت الشام ألقضي
ْ

عمر
ورصاص زخ المطر وسيوف تاخد ْ
وهنا تتألق موهبته الكوميدية ،فيردد عبارة
(ورصاص) بطريقة توحي أنه يتشاجر مع
شخص ما ويقول له :ورصاص!
قال أبو أحمد :بصراحة؟ إنني صرت أزداد
حبا ً بما ترويه من قصص وأحاديث ،وأستمتع
به.
قلت ضاحكاً :ذنبك على جنبك ،أو ،كما يقول
المثل العربي القديم :يَدَاكَ أوكتا .هل تعرف
قصته؟
 ال والله. تقول الحكاية ،وقد قرأتها ذات يوم في كتابالعقد الفريد البن عبد ربه األندلسي ،إن أحد
العربان صنع ( ِوكَا ًء) ..الوكاء اختراع بدائي،
وعاء إهليلجي الشكل ،يَصنعه اإلنسان من جلد
خروف ،أو من جلد حيوان آخر ،ويضعه على
فمه ،وينفخه كما لو أنه ينفخ بالوناً ،ثم يغلقه،
ويركَب عليه ،ويقطع به النهر إلى الطرف
اآلخر ،كما لو أنه بلم يهاجر بواسطته السوريون
الهاربون من براميل حافظ األسد إلى اليونان،
ومنها إلى البالد العلمانية الديمقراطية التي
يصفها بعض المهاجرين أنفسهم بأنها كافرة..
المهم أن ذلك األعرابي ،ركب الوكاء الذي
ش ،وكاد
صنعه ،ونزل في النهر ،فانبعج به ،وفَ ّ
أن يغرق ،فصار يصرخ ،ويتذمر ،ويلقي باللوم
على الناس بشكل عام ،وعلى صاحبه بشكل
خاص ..ولكن صاحبه رد عليه بجملة صائبة.
ي
قال له :لماذا تصرخ وتولول وتلقي اللوم عل َّ
وعلى الناس اآلخرين؟ (يداكَ أوكتا وفوك
نَفَخ) ..فذهب قوله مثالً ..وهذا األمر شبيه
بحال أبناء بالدنا ،اليوم ،حينما يلقون بمصائبهم
وإخفاقاتهم الحضارية ،وبالويهم الزرقاء ،على
اإلمبريالية ،والصهيونية ،وأذناب االستعمار،
وال يعترفون بأية مسؤولية لهم في هذا التخلف..
 بماذا يفيد اعترافهم بالمسؤولية؟ برأيي أن اعترافهم بالمسؤولية هو الشيءالوحيد الذي يفيدهم ،ألنهم ،وقتها سيفكرون
بالخروج من المأزق ،ولكن إذا كانوا موقنين
أن جهلهم وتخلفهم وغباؤهم من صنع أناس
آخرين ،فيسبقون نائمين ،مستجيبين لنصيحة
الشاعر الكبير معروف الرصافي (1875-
 )1945حينما قال ساخرا ً منهم:
يا قوم ال تتكلموا
إن الكالم محر ُم
ناموا وال تستيقظوا
ما فاز إال النُ َّو ُم
ودعوا التف ُّه َم جانبا ً
فالخير أن ال ت َ ْف َهموا
 ما أجمل هذه السخرية .أتدري؟ هذه أولمرة أعرف أن الرصافي شاعر ساخر .ولكن،
أين كنا؟

 كنا عند قومنا الذين ال يعترفون بفشلهم،ويح ّملون مسؤوليته للغير .ولقد سمعت ،ذات
مرة ،جملة من أحد إخوتنا السوريين يقول:
يا أخي ،الغرب تقدم ألنه أخذ منا األخالق
الحميدة.
سألته ،على سبيل المناكفة :أية أخالق أخذ منا
الغرب؟
قال :الصدق.
قلت له :إن الصدق لم يكن سببا ً في تقدم
الغرب قط ،والغرب ،حقيقةً ،يعتمد في تنظيم
مجتمعاته على القانون ،وليس على الصدق،
والمواطن هناك ،سواء أكان صادقا ً أم كذابا ً
أشراً ،إذا ارتكب مخالفة يُحاسب عليها ..في
ألمانيا ،مثالً ،توجد مؤسسة حكومية اسمها
( ،)Ausländerbehördeإنها باختصار:
دائرة األجانب .نذهب إليها ،نحن الالجئين،
بين الحين واآلخر ،من أجل تسجيل ما يخصنا
من معلومات ،أو لتجديد إقاماتنا بشكل دوري،
والموظف (أو الموظفة) يقف أمامنا ،ويسألنا
بعض األسئلة ،ويسجل ما نقوله له بشكل
أوتوماتيكي ..وال مرة الحظت أن الموظف
يشك بصحة كالمنا ،وهو ال يعرف ،وال يهمه
آخر
أن يعرف إن كنا نصدق أو نكذب .هذا ُ
همه .فإذا أنت قدمتَ معلومة كاذبة مضللة،
و ُكشفت في ما بعد ،ال بد أن تُسأل عنها،
وتحاسب عليها بموجب القانون .هذا باإلضافة
إلى شيء آخر مهم جداً.
 ما هو؟ َمن قال إن الغرب أخذ الصدق من عندنا؟و َمن قال إننا صادقون؟
ً
 رويدك أبو مرداس .أنا قرأت حديثا للنبيالكريم يقول إن (المؤمن ال يكذب).
 نعم ،وأنا قرأته ،وأحفظه ،ولعلمك فإنه يوجدما هو أقوى من الحديث الشريف ،أقصد اآلية
ِب الَّذِينَ الَ
القرآنية الكريمة (إنَّ َما يَ ْفت َِري ْال َكذ َ
ت اللّ ِه َوأ ُ ْولئِكَ ُه ُم ْالكَا ِذبُون) ..ولكن
يُؤْ ِمنُونَ ِبآيَا ِ
السؤالَ :من قال لك إن معظم الناس متقيدون
بنص اآلية الكريمة أو الحديث الشريف؟
قال أبو أحمد :سؤالك في محله .وكأنك تقول
إن ما جاء في تعاليم اإلسالم شيء ،وتطبيقه من
قبل المسلمين شيء آخر..
(فجأة انقطع االتصال بيني وبين أبو أحمد).
•قاص وسيناريست وصحفي سوري،
له  22كتابا ً مطبوعا ً وأعمال تلفزيونية
مدونة " إمتاع
وإذاعية عديدة؛ المشرف على ّ
ومؤانسة" ...كما يعرف بنفسه :كاتب عادي،
يسعى ،منذ أربعين عاماً ،أن يكتسب شيئا ً من
األهمية .أصدر ،ألجل ذلك كتباً ،وألف تمثيليات
تلفزيونية وإذاعية ،وكتب المئات من المقاالت
الصحفية ،دون جدوى...
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رسالة في زجاجة مولوتوف فارغة

• أحمد عمر
السيد قيصر روسيا المعظم ،فالديمير بوتين ،ابن
المستفرمة بعجم الزبيب:
أنصارا في سوريةّ ،
وأن المهاجرين
فلتعلم أن لك
ً
الهاربين من نارك أكثر من أنصارك ،وبين
ومخبرا
شاعرا وكاتبًا
أنصارك من مدمني المتّة؛
ً
ً
وحرامية كثر ،وهم من فلول لينين ،مع أنك تلوم
لينين ورفاقه وتتهمهم بخيانة روسيا القيصرية
وتدميرها بإنشاء أوكرانيا .ولتعلم َّ
أن المسألة
خيارا بين نارين؛ ناري أميركا وروسيا،
ليست
ً
وقد اعترفت أميركا بقتل آالف السوريين بسبب
"أخطاء جانبية" ،وسلّمت كنوز سورية لجماعة
انفصالية ،وهي التي ّ
وطأت لك احتاللها ،وأنكما
تتعاونان علينا تعاون ذئب القيّوط وغرير العسل،
وتتسابقان إلى المكارم بدعم أعداء الشعب
السوري ،لكني عجبتُ من وقاحتك باعترافك أنك
جربت في سورية ثالثمائة نوع من األسلحة ،يا
مشية الغراب .وأريد أن أسألك ،ليس عن مضاء
أسلحتك وفتكها ،وإنما عن َجلَد الشعب السوري،
وأعترف أنك ترأف بالشعب األوكراني ،وتمنحهم
الممرات اإلنسانية ،وتحاول
الهدن ،وتفتح لهم
ّ
تجنّب قصف المناطق اآلهلة بالسكان ،فالكاميرات
تراقب وتسجّلّ ،
وأن ابن زبيبة ليس كابن أنيسة.
ب وقائية ،كانت عادة
وقد أفهم أنك تقوم بحر ٍ
أميركية عسكريةَّ ،
وأن حلف الناتو خان العهود،
وأنك تطمح إلى روسيا القديمة القيصرية التي

تمتد حدودها من ياقوتيا إلى إسطنبول ،وأحاول أن
أفهم لغة األثاث ،التي ابتدعها جنابك ،وهم يرونك
المقربين واألصدقاء على طاولة قصيرة
تستقبل
ّ
مثل عنق الخنزير ،واألباعد على طاولة طويلة
مثل عنق الزرافة.
ويصيبني الحرج وأنا أشاهدك تهين رئيسنا
المفدّى ،الذي لم ت ُجد األرحام بمثله ،وإهانة رئيس
وزراء المانيا ،ورئيس أذربيجان ،وتسريب صور
لإليحاء أنك أهنت رئيس تركيا .وليس من المروءة

وزير خارجيته عبد الرحمن شلقم  ،فعلى ِرسلك يا
أبيض الجاعرتين.
وأقر أنك كنت أكرم مع األوكران منك مع
ُّ
السوريين الذين لم يقذفوك حتى بوردة ،ففعلت بهم
األفاعيل ،ود ّمرت مشافيهم وأسواقهم ،ولم يطمعوا
بممر إنساني ،وتزعم َّ
إن األوكران خانوك
منك
ّ
وتتهمهم بالنازية ،فأرجو منك إقناعنا بنازيتهم،
اذكر أمثلةً ،يا فنان االستقبال التشكيلي ،أظهر
صورا للمعتقالت النازية األوكرانية ،اذكر،
لنا
ً

الفنان عماد حجاج (العربي الجديد) لندن
عدوا ،لكني أجد
إهانة الضيف ،حتى لو كان لك ً
صعوبة في فهم أسباب إهانتك وزراءك .وأتعجّب
من جعلك رئيس مخابراتك يتلعثم مثل تلميذ لم
يحفظ درسه ،ولتعلم َّ
أن صدام حسين ،بجبروته،
كان يقاسم مجلس قيادة الثورة علب السيكار التي
يرسلها إليه الرفيق فيدل كاستروّ ،
وأن القذافي،
صاحب الجماهيرية ،كان يصبُّ الماء على يدي

إن كنت شجاعا ،أسماء النازيين في الحكومة
األوكرانية؟
لقد وجدت بعض السوريين الموالين لرئيسهم
الذي أهنته في داره ،يمحضونك الحب واإلعجاب.
برأ النسمة وفلق الحبَّ  ،ال يحبك قلبي أبدًا
والذي ّ
ُّ
أظن أنك
حتى تحبّ األرض الدم المسفوح ،وال
منتصر في حربك ،لكني أقول لك وأنت تدخل
ٌ

التاريخ برجلك اليسار ،قول رئيسنا المفدّى:
توكل على الله وصحّح المسار ،وأطلق الحركة
التصحيحية البروتينية المباركة .وأظنك قريبًا
المحرمة ،مقتديًا
ستضطر إلى استخدام األسلحة
ّ
ّ
بموالك األسد ،فطريقك مسدود ،مسدود ،مسدود.
غرتك نفسك ،يا ابن ماريا إيفانوفنا بوتينا،
لقد ّ
وظننت َّ
أن الحزام األسود في الجودو سينفعك في
اليوم األحمر ،ونسيتَ ّ
أن البطوالت هي في الرأي
والمكيدة ،والرأي قبل شجاعة الشجعان ،البطولة
في الشطرنج ال في السياسة ،ولو كنتَ حكي ًما
لجعلت أنصارك يقومون بانقالب أبيض أو رمادي
في أوكرانيا ،أو دفعتَ أنصارك إلى مظاهرات،
واضطررت األوكران إلى إيذائهم ،فتهبَّ لنجدتهم،
يا مغيث اللهفان ،أو جعلت األوكران يتوقون إلى
سهم
العيش في ظلك وعدلك وكرمك ،وجعلت رئي َ
يفضّل أن يكون محاف ً
ظا ألوكرانيا وضيفًا على
سا في ظل
طاولتك القصيرة ،بدلاً من أن يكون رئي ً
"الناتو".
أشكرك ألنك جعلت القوى العظمى تتذ ّكر مآسي
حلب ،والسالح الكيماوي في سورية ،وأعتب
عليك ،للمرة الثالثة ،ألنك تجلس إلى الحسناوات
على طاولة قصيرة ،وتجعل وزراء دفاعك
وهجومك يلوون أعناقهم في القطب الشمالي من
طاولتك الجميلة ،وأهنئك على إيقاظ العنصرية من
نومها الخالّس ،حتى َّ
أن خصومك األفاضل في
"الناتو" استبعدوا الهررة الروسية من مسابقات
الجمال ،والرياضيين الروس من اللعب في
المباريات الدولية ،وحكموا على دوستوفسكي
بالنفي من الجامعات اإليطالية.
أتمنى قريبًا أن أرى وجهك قريبًا على القمر.
•كاتب سوري (العربي الجديد) لندن

بين ثيران الحضارة وجحوش الجاهلية

•باسل طلوزي
تُرى ،كم حربًا خلفيّة ستتمخض عن حرب
روسيا وأوكرانيا ،وهي الحروب األخطر في
رأيي؛ ألنها ال تدار بالمدافع ،بل بانهيارات
أخالقية متوالية ،كحروب التمييز العرقية التي
بدأت بالفرز واالنتقاء بين ألوان المتدافعين على
أبواب القطارات والحافالت هربًا من جحيم
الحرب ،وليس انتهاء بحرب التنقيب في هويات
من نجحوا بالهرب ،لفرز من يحق لهم اللجوء من
غيرهم ،ومن سيحظى بالمأوى واالستقبال في
دول أوروبية أخرى ،ومن سيُركل على مؤخرته،
وتغلق في وجهه الحدود والمعابر.
ي،
ث ّمة فرق بين الجئ والجئ ،في العرف الغرب ّ
ّ
يحق له االحتضان ونفض غبار السفر عن
األول
جبينه وثيابه ،وإشعاره بأنه لم يغادر بلده أبدًا ما دام

يحمل هوية "العيون الزرق" والبشرة البيضاء،
واآلخر كان حريًّا به أن يموت هناك ،وأن يعتذر
عن نجاته وحقّه في الحياة.
ي للغرب ،عندما
سياس
سقوط
كنا نتحدّث سابقًا عن
ّ
كان يكيل بمكيالين في القضايا الدولية البعيدة عنه،
على غرار القضية الفلسطينية ،غير أن حربهم
الدائرة بينهم تضيف إليه سقو ً
طا أخالقيًّا أشدّ قب ًحا،
ي (من حسن طالعي أنني لم
كأن يعتلي نائب إسبان ّ
أحفظ اسمه) منبر البرلمان محتقنًا ،ويدلي بآراء
غاية في الفجاجة ،وهو يتحدّث ع ّمن ينبغي فتح
أبواب البالد له من الجئي أوكرانيا مفتت ًحا خطابه
بعبارة" :أهلاً بالالجئين األوكرانيين ،ال لالجئين
المسلمين" ،ثم يضيف متحدثًّا عن األوكرانيين:
"هؤالء النساء واألطفال وكبار السن يجب أن
يرحّب بهم ،وينبغي إدراك الفرق بين تدفق هؤالء
الالجئين وغزو شبان من أصول مسلمة جرى
إرسالهم إلى حدود أوروبا الستعمارها وزعزعة
استقرارها" .ومن الواضح هنا أن حضرة الثور
ي يستحضر عقدة األندلس وفظائع فرديناند
اإلسبان ّ
وإيزابيال بحق المسلمين في حروب "االسترداد"،
كما يتناسى أنه إنما يعتلي رفات أزيد من نصف
مليون ضحية أجهزت عليها الحرب األهلية
اإلسبانية أواخر ثالثينيات القرن المنصرم،
دكتاتورا سام البالد شتى صنوف الخسف
وأفرزت
ً

واالستبداد ،بدعم من النازيين ،نحو  36عا ًما ،فهل
ّ
ي مخجل على هذا الغرار
يحق لصاحب جذر دمو ّ
أن يتحدّث عن الفوبيا اإلسالمية أو غيرها؟
وفي باريس ،تتكرر الحرب العرقية والطائفية
يصرح المرشح الرئاسي الفرنسي،
نفسها ،عندما
ّ
إيريك زيمور (من سوء طالعي أنني حفظت اسمه)،
فيقول" :يجب منح األوكرانيين الذين تربطهم
صالت عائلية بفرنسا تأشيرات دخول ،على عكس
الفارين من النزاعات في الدول العربية
أولئك
ّ
ويكرر هذا "الديك الممعوط" الموقف
اإلسالمية".
ّ
األخالقي الهابط نفسه للثور اإلسباني السابق عندما
ي قذر أطاح نصف
يحاول القفز عن إرث استعمار ّ
عدد سكان الجزائر في قرن ونيف ،وبما انطوى
عليه هذا االستعمار من عذابا ٍ
ت وزنازين وتحويل
سجناء إلى فئران تجارب نووية ،واألدهى أن
االستعمار نفسه نجم عن ثورة فرنسية تسربلت
بمفردات الحرية وتغنّى بها العالم ،بوصفها
انعطافة جذرية في الحراك اإلنساني العالمي ،غير
أن الحرية الفرنسية ،والغربية بر ّمتها ،تمييزية
وانتقاويّة ،عندما يتعلّق األمر بشعوب ما وراء
الحدود األوروبية واألميركية .وهذا ما يدفعنا إلى
ترجيح أن نصبح ،نحن العرب ،طرفًا في الحرب
الروسية األوكرانية ،حتى وإن لم نخضها ،ذلك أن
ي بقعة سرعان ما تستدعي
ي حر ٍ
ب تندلع في أ ّ
أ ّ

عقدة "الحرب الصليبية" ،والعداء لكل ما هو
ي ومسلم.
عرب ّ
ولئن حظي الثور اإلسباني والديك الفرنسي
ي حاد لقاء هذه السموم التي تتخذ
بتصفيق داخل ّ
هيئة كالم وتصريحات على المنابر ،فثمة أيضًا
ي ينبعث من قصور زعمائنا؛ ألنهم
تصفيق خارج ّ
ي ،بعد
الحقيق
وجذره
البالء
مبعث
كانوا أنفسهم
ّ
أن أوصلوا شعوبهم إلى قرار الهجرة واللجوء؛
ألنهم يريدون "مجتمعا ٍ
ت متجانسة" على حدّ تعبير
أحدهم من فئة "الجحوش" ،الذي طرد نصف شعبه
ٌ
تمييز من طراز
لتحقيق هذا "التجانس" ..وفي هذا
آخر ،بين موا ٍل وغير موا ٍل للزعيم "الجحش".
ي أن يظ ّل
وفي المحصلة ،قدر المواطن العرب ّ
مراو ًحا بين شتى صنوف التمييز ومطاردًا بين
ثيران الحضارة وجحوش الجاهلية.
•كاتب وصحافي فلسطيني.
•يقول :أكتب في "العربي الجديد" مقاالً
ساخرا ً في زاوية (أبيض وأسود) .أحاول فيه
تسليط الضوء على العالقة المأزومة بين السلطة
العربية االستبدادية عموما والشعب ،من خالل
شخصيتين رئيسيتين ،هما (الزعيم) والمواطن
البسيط (فرج) .وفي كل مقال ،ثمة ومضة من
تفاصيل هذه العالقة ،ومحاولة الخروج بعبرة.
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بين الروبل والدوالر «بالروح بالدم نفديك يا فالديمير»…
لكن االسم األخير يبدو صعبا عند الهتاف به
بلسان عربي أو أوسطي.
الجميع ومن مختلف الطوائف يريد أن يموت
في تلك المساحات البعيدة إما دفاعا عن «شرف
أوكرانيا» أو تحت إمرة الجيش األحمر ،أما
سوريا نفسها فيهجرها أوالدها العسكر مع أن
أجرة الغرفة الواحدة شهريا مؤخرا ،وحسب
صديق دمشقي أصبحت تعادل رواتب أربعة
أشهر بـ”الليرة السورية” التي تكاد تختفي عن
الخارطة.

•بسام البدارين
الروح «الفدائية» والمائلة لالنتحار باسم
«الشعب السوري» تحيرنا حقا ،وكأن المواطن
السوري الغلبان في الشام – التي كانت
«مدهشة» – ال يكتفي بأنباء القتل والتدمير ،التي
يبثها اإلعالم التعبوي في الفضائية السورية،
حيث صوت المذيع الجهوري يطرق السمع كلما
اقتربت «مصيبة».
اإلعالمان الغربي والشرقي مشغوالن بالفصام
العجيب بين «األشقاء السوريين» ،حيث مئات
منهم وجدوا أن تحرير الجوالن يبدأ بالقتال مع
الرفيق «أبو علي بوتين» في المناطق االنفصالية
التي سلخت بالدبابات عن أوكرانيا.
بثت قناة «الجزيرة» على الهواء االجتماع
«الحربي» األخير للرئيس بوتين ،حيث «أمر
مباشر» لرئاسة األركان بـ”تسهيل استقبال
المتطوعين بنكهة الشرق األوسط» وأغلبهم من
شباب الغوطة وحلب وطرطوس ومن جماعة
«خبطة قدمكم ع األرض هدارة» سيحاولون

الفنان السوري موفق قات عن تلفزيون سوريا (الكاريكاتير من اختيار محرر الساخرون)
التعبير عن «االمتنان» للرفيق بوتين بإرسالهم
إلى حتفهم في الصفوف األمامية.
روح «أممية وقومية» وثابة وفدائية التقطتها
مبكرا الفضائية الخاصة بالجيش الروسي ،وهي
تنقل مقطعا يهتف به المتطوعون« .بالروح..
بالدم ..نفديك يا بشار» ،مع أن الهتاف الصحيح
« ..نفديك يا فالديمير»!

«السوري المقاتل» ال تأخذه رحمة عندما
ينفصم أو يتحول إلى «محارب مبدئي» فجيش
المرتزقة الذي يتوافد إلى أوكرانيا أيضا حافل
بفدائيين سوريين وليبيين وخليجيين وشيشان
وكوكتيل مستعربين ومستغربين أعلنوا االنضمام
لزيلينسكي ما غيره ،نكاية ببوتين وجماعته.
ولوال العيب وقصة «الممثل الكوميدي» لهتفت
المالمح األوسطية أيضا «نفديك يا زيلينسكي»،

معيبة تلك الحرب التي تغذيها القوى الكبرى
على حساب األبرياء من أبناء الشعب األوكراني.
ساقطة أخالقيا بامتياز كل تلك المحاوالت
الستجالب مقاتلين بـ”األجرة” ومن طرفي
النزاع .
مخجل بكل االمتيازات أن يتحدث الطرفان
عن «متطوعين من الشرق األوسط» ،والمخجل
أكثر أن يتنافس «سوريون» شعبهم مشرد
ومدنهم مدمرة على تصنيفات االرتزاق ،فيما
«المازوت» غير متاح ألغلبية أهل الشام
ومحافظات سوريا تجوع وتتحول إلى مركز
دولي في مجال تهريب المخدرات والخطف
والقتل والسرقة ،حتى عندما يكون القبض هو
النضال بالروبل الروسي أو بالدوالر األوكراني!
•(القدس العربي) لندن

جدول الضرب!!
معها العنف الذى هو عادة وفولكلور شرقى..
مثل شرب القهوة أو نوم العصارى ..اليثير
غضبا أو عجبا ..ولو اعترضت امرأة مشاغبة
فنحن نسأل فى عجب :لماذا االعتراض ولماذا
الغضب والرجل لم يخرج عن النص ..وضرب
الحبيب مثل أكل الزبيب!!

•عـاصم حنفى
ضرب الزوجات عندنا هو فولكلور شرقى..
هو شكل من أشكال التعبير عن العواطف ..وهو
بديل عن الركود والزهق داخل عش الزوجية..
ولو ضربت زوجتك فهذا أمر طبيعى ليس فيه
خروج عن النص ..على اعتبار أنك الولى
والمسئول والحاكم بأمره ..أنت الرجل يمارس
صالحياته ووظيفته المثالية داخل البيت.
وفى بالد الخواجات ..األم الفرنسية تحذر
ولدها :ال تضرب أنثى ..ثم تعلمه أصول التعامل
مع الجنس اآلخر ..ال تضربها حتى بوردة ..ألنه
ليس من الذوق واللطف والرجولة أن تضرب
امرأة ..ومن أجل هذه النصيحة العفوية فإن
العنف الزوجى محدود فى بالد بره ..والخناق
واستعراض العضالت يكون خارج بيت
الزوجية ..أما لو اختلف الزوجان ..فالنقاش هو
وسيلة التفاهم ..فإذا استحال التفاهم ..فالطالق
عندهم هو الحل المناسب ..وهو هناك ليس
أبغض الحالل!
عندنا فى مجتمع سى السيد ..حيث يسود
الذكر ويتبوأ مكانة ملك الغابة ومركز الكون..
ترسم األم لولدها معالم المستقبل وخطوات

كاريكاتير للفنان عمرو عكاشة عن (الوفد) المصرية (من اختيار محرر الساخرون)
الطريق ..فتقول ما قل ودل ..وتؤكد أن ضرب
الحبيب مثل أكل الزبيب ..بما يعنى أن الضرب
والعنف وتكسير العظام هو نوع من التعبير عن
العواطف!
هناك نوع من الرجال يمارس العنف مع
زوجته ليل نهار ..بطريقة العرض المستمر..
هو ال يعرف وسيلة أخرى للتفاهم والحوار..
والزوج اليتوقف أبدًا ..هو يمارس صالحياته
كرب لألسرة مسئول عن تهذيبها!
وهكذا يترسخ مبدأ العنف فى التعامل مع

الزوجات منذ بداية مشوار الزواج ..حتى لو كان
العنف يوم الزفاف ..والخيبة أن إعالمنا العربى
اليتخلف عن المسيرة ..وفى جميع أفالمنا
العربية ..الواقعية والرومانسية والبوليسية
وحتى الكوميدية..أنت تلمح بين المشاهد
واألحداث علقة ساخنة من نصيب البطلة ..قد
تستبدل أحيانا بصفعة على الوجه أو ضربة على
القفا ..المهم أن المرأة الزوجة تضرب باستمرار
حتى ال يغيب عن عقلنا الباطن والظاهر أن
وجود المرأة فى هذه الدنيا لمجرد أن نمارس

فى المقابل وقد تعلمت حواء الدرس واستوعبت
الحدوتة فإنها تقرر التعامل باألسلوب نفسه مع
زوجها حبيب القلب ..وتشهد أقسام البوليس
وساحات المحاكم ودفاتر أحوال المجتمع
حكايات وحواديت عن خناقات وضرب متبادل..
وقد زهقت المرأة تماما ً من أكل الزبيب فتدبر
لزوجها مقالب ساخنة ..تعبيرا عن الحب والوجد
والهيام ..كأن تضع له السم فى قهوة الصباح..
أو تطبخ له المسقعة بالمبيد الحشرى المركز..
أو أن تنسى قفل أنبوبة الغاز قبل النوم ..أو
تفتحها تسربها وحضرة الزوج يسترخى مع
حمام المساء ..أو أن تذبحه على طريقة خروف
العيد ثم تقطعه إلى قطع مناسبة تعبأ فى أكياس
بالستيكية من الحجم العائلي!!
وفى النهاية يسجنون الزوجة الغشيمة التى
تجرأت على زوجها وصاحب النعمة ومربط
الفرس ووتد الخيمة ..والتى لم تستوعب الدرس
أبداً ..فلم تعرف أن المرأة وليس الرجل مقصودة
بأكل الزبيب والبندق واللوز والجوز!!..
•صحفي مصري مخضرم (روز اليوسف)
القاهرة
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لماذا اربيل وليس تل ابيب ؟

مغامرات
ّ
بطــوط

•علي حسـين

يقول الخبر األول إن أردوغان مصر على أن
تبقى طائراته تسرح وتمرح في سماء العراق،
ويؤكد الخبر الثاني أن الصواريخ التي قصفت
أربيل جاءت من طهران وبمباركتها لمعاقبة
إسرائيل ،ويقول الخبر الثالث ،واألهم ،أن
وزارة الخارجية العراقية أدانت القصف الذي
تعرض له البلد الشقيق "العراق" ..الحدث
األبرز ذو شأن خاص حيث امتألت صفحات
التواصل االجتماعي بعبارات عنصرية تسخر
من األكراد وتتمنى زوالهم من الحياة ،وأصحاب
هذه التعليقات ال يختلفون بالتوجه عن الذين
يرون أن تركيا تدافع عن مصالحها من خالل
القصف الجوي.
يا سادة لم يحدث في تاريخ البلدان أن مواطنا
يفرح لموت أبناء شعبه ،ويصر على أن
الصواريخ انطلقت لضرب إسرائيل ،وأن
طريق تحرير القدس يمر عبر إزالة أربيل
من الوجود ،وهي نفس النظرية التي لوح بها
"القائد الضرورة" عندما أعلن أن طريق تحرير
فلسطين يمر عبر الكويت.
طبعا ً ال أحد يمكن له أن يصادر حق إيران في
أن تدافع عن مصالحها القومية ،وال أعتقد أن
مهمتنا االنتقاص من سعي تركيا إلى لعب دور
كبير في منطقة الشرق األوسط ،ولكنني أسأل
ساستنا األفاضل ،لماذا يرتضون أن يلعبوا دوما
دور التابع؟ ولماذا يظهر العقوق ونكران الجميل
للعراق فقط؟
هل تتبّع مثلي أخبار بالد الرافدين؟ هل شاهدت

•أحمد حسن الزعبي

كاريكاتير الفنان ياسر أحمد (جريدة العرب)
المحللين السياسيين وهم يقسمون بأغلظ األيمان
ّ
أن ال احد سيجلس على كرسي رئاسة الوزراء
من دون موافقة طهران ،هل استمعت إلى عزت
الشابندر وهو يقول ّ
إن تشكيل الحكومة العراقية
ملف تتولاّ ه إيران ،ومن يريد أن يحجز له مقعدا ً
ٌ
في المنطقة الخضراء عليه أن يرضي إيران
أوالً ،وثانياً ،وثالثاً؟ هل تعرفون ان بعض ساستنا
ال يتخذون قرارا دون اخذ مشورة السلطان
اردوغان  ،ثم يخرجون يتلمظون" بالوطنية
 ،من دون أن يدركوا أنه يهينون البالد التي
يتقاضىون منها رواتبا ً وامتيازات ويمارسون
فيها نهب المال العام والضحك على البسطاء؟.
تخبرنا كتب التاريخ ان اثنين من رجال الشيعة
الكبار ومثقفيها كانوا أول من تصدى لمشروع
الطائفية ،وكان صوتهم واضحا وهما محمد
رضا الشبيبي وعلي الشرقي ،فاالول ارتبط

بعالقات مع معظم ادباء ومثقفي كردستان  ،فيما
الثاني كان صوته يعلو ضد العنصرية واساليبها
الخبيثة ،محذرا البعض ممن يتخذ من الطائفة
وسيلة لقمع االخرين ومصادرة حرياتهم،
وال ننسى كيف رفض اهالي الموصل خالل
االستفتاء الذي اجري اثناء االحتالل البريطاني
االنضمام إلى تركيا ،ودافعوا عن عروبتهم
وتمسكهم بتراب العراق ,هذا عراق تربت عليه
األجيال ،فال شيعي ينتمي الى ايران وال سني
يقبل ان يكون جزءا من تركيا ،اما اليوم فمشكلتنا
ليست في الشعب وإنما في ساسة يتاجرون باسم
الطائفة والدين ،ويكسب البعض منها ثروات
طائلة..بينما تعاني األغلبية من اإلهمال والفساد
والرشوة .
•صحفي عراقي من جيل (الرواد) رئيس
التحرير التنفيذي لجريدة (المدى) البغدادية

شعب الطواويس

•يوسف غيشان
لكم أن تتخيلوا رجال يدخل إلى أحد مطاعم
الدرجة األولى ويتفق مع مدير المطعم على
استئجار طاولة عامرة باألطايب والمشروبات
من أغلى وأثمن االنواع ،يجلس على الكرسي
يضع الصحن أمامه يحمل الشوكة والسكين،
يضع الفوطة على حضنه وينظر إلى الطاولة
ويرمق الزبائن االخرين على سبيل التفاخر
والتباهي … .يمد يده.
لكنه يتذكر فجأة أن كل ما على الطاولة هو
مستأجر وليس لألكل … .يسيل لعابه وهو
ينظر إلى المشوي والمقلي والمطبوخ والمنفوخ
والمسلوخ ،فيكاد يمد يده ،ثم يتذكر االتفاق مع
مدير المطعم ،إذا ازدرد لقمة واحدة أو نصف

رشفة ،فهو مضطر أن يدفع الثمن ثمن كل شيء
على الطاولة.
على زعيق أمعائه المتخمة بالجوع يتلهى– أو
يحاول – عن طريق مراقبة الزبائن
االخرين وهم ينظرون اليه فيكتشف
أنه قد لفت نظرهم لكثرة ما طلب،
يندهشون قليال ألنه لم يمد
يده إلى الطعام ،ثم يتناسونه
وينسونه رويدا رويدا.
ال تسخروا من هذا
الرجل  ،فهو نحن
جميعا  ،من
عرب عاربة
و مستعر بة
و مستغر بة .
نعم يا سادة:
سادة
نحن
التباهي االخرق،
منذ ذلك الصبي
لتخر
الذي بلغ الفطام
ّ
له الجبابر ساجدينا ،مرورا

باالعرابي الذي تحدى المارة في سوق عكاظ
أن يجروء أحدهم على قطع قدمه بالسيف ،حتى
وصل من هو أكثر منه تباهيا وقطعها ،وليس
انتهاء بوعودنا القاطعة أمام سمك القرش بأننا
سوف نتخمه من جثث المحتلين الصهاينة.
البعض يتباهى بما فيه ،فيتهمه الناس بالغرور،
أما نحن فنتباهى بما ليس فينا بل بعكس ما فينا.
نحن مجرد طواوويس متباهية بشعرها
الملون ،بينما عقولها منخورة كالجبن
الفرنسي ،وعيونها رمداء …وهي خاوية
القلب والمعدة والجيب.
نحن … من نحن؟
نحن أبناء يعرب أعرب الناس لسانا ،وأنظر
الناس عودا
وعين الحسود فيها عود
وكمنجة.
•كاتب
(سواليف)

اردني

موقع

حتى أصغر أبنائي “أربع سنوات” لم يعد
يطيقكم جميعا ً “قلم قايم”  ،كلما ارتكيتُ
خطيئة وفتحت #التلفاز على قناة محلية
قص أظافري أو تزبيط
ألتسّلى أثناء
ّ
#رأس_الصوبة الخربان  ،وما أن يرى
طفلي الصغير مسؤوالً يريد أن يتحدّث أو
يصرح أو يعيدون له لقطة يعتقدون أنها
ّ
حماسية ومؤثرة وذات قيمة يهرول إلى
الريموت يضبطه على وضعية الصامت
ّ
المحطة بكبسات
بخطوة أولى  ،ثم يغيّر
عشوائية عادة ما تستقر على #قناة_كرتون
لنشاهد سوية “مغامرات بطوط”..
حتى األطفال لم يعودوا يصدّقون ما
يسمعون منكم  ،صار لديهم قناعة أن أفالم
الكرتون الخيالية أكثر واقعية من حديثكم
ووعودكم وجملكم المصفوفة على حافة
اإلنشائية المملة..معنبرين أبطال الكرتون
أكثر تسلية ورمزية من كل الصور التي
ّ
تزج في وجوههم صبح مساء”..هذا من
ناحية”.
من ناحية أخرى..زيارات للمحافظات
شعر مدرسية  ،ووعود طيّارة ال
،وأبيات
ٍ
يقابلها “مخزون عملي” أو جدّية حقيقية
في التنفيذ  ،تأكل بعقول معازيم البيتي
فور حالوة  ،ج ّل الحضور غير مقتنعين
بالكالم الذي يسمعونه لكن لزوم الصورة
والوجاهة تضطرهم لذلك ،علّها ترفع
رصيدهم عند أم العيال ليس اال..أما عن
الزيارات “فالحكي ما عليه جمارك”..
والضمانات على الله..
**
الشيء بالشيء يذكر ،راجع أحد #الشباب
المهذّبين أحد المراكز األمنية ،وعندما
طلب الضابط المناوب من الشاب هويته
الشخصية  ،قال له الشاب :أن الهوية
في البيت هل أذهب وأحضرها..قال له
ّ
يضمنك؟..تنطح صاحب
الضابط :ومين
يحرك
أسبقيات يضع رجال على رجل وهو ّ
زنوبته ذهابا ً وإيابا ً أنا بضمنه سيدي ..قال
له الضابط :أقعد أنت بدّك مين يضمنك!.
الحكومة التي تعد أهالي المحافظات
المهذّبين بمشاريع وفرص عمل وتنمية
مستدامة ّ
تدق على صدرها أنها الضامنة
لهذه الوعود..ولسان الحال يقول :أقعدي..
أنت بدّك مين يضمنك!.
•كاتب اردني موقع (سواليف)
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EFFECTIVE TIPS TO HELP YOUR BODY IN RAMADAN
Sadia Imam - IslamicFinder
The Holy Month of Ramadan is around the
corner! If you’re planning to fast the whole
month in good health, it’s essential to know
how to ease your body into Ramadan the right
way.

Increasing your water intake at least a week
before Ramadan (by adding an extra glass
or two daily) also helps since it keeps your
hydration level regulated throughout the month
of fasting.

3- Drink More Water

Ameen.

4- Cut Back On Snacks
Here are 5 effective tips to help your body get We all love a good snack during the day! So,
Ramadan-ready:
right now, your body is used to having three
meals a day along with other occasional snacks.
1- Lower Your Sugar and Salt Intake
By cutting back on the snacks beforehand, you
Reducing the amount of sugar and salt prepare your body for long hours of fasting
consumed within a day before Ramadan helps during Ramadan.
you fight food cravings. In addition to curbing
those hunger pangs, reducing salt/sugar intake 5- Fix Your Sleeping Pattern
also helps you switch to a much healthier Lastly, try setting your alarm a little earlier
lifestyle in general.
every day so that the change of routine in the
month of Ramadan goes much easier on you
2- Reduce Your Caffeine Input
and you don’t feel sleep deprived especially
Similarly, cutting back on caffeine in advance during the daytime.
helps you struggle less with withdrawal
headaches during Ramadan, especially during May Allah (SWT) grant us the chance to
the first Ashra.
witness another Ramadan in good health.
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FUTURE CITIES COULD BE 3D PRINTED
USING CONCRETE MADE WITH RECYCLED GLASS
3D printed concrete may lead to a
shift in architecture and construction.
Because it can be used to produce
new shapes and forms that current
technologies struggle with, it may
change the centuries-old processes
and procedures that are still used
to construct buildings, resulting in
lower costs and saved time.
However, concrete has a significant
environmental
impact.
Vast
quantities of natural sand are
currently used to meet the world’s
insatiable appetite for concrete, at
great cost to the environment. In
general, the construction industry
struggles with sustainability. It
creates around 35% of all landfill
waste globally.
Our new research suggests a way to
curb this impact. We have trialled
using recycled glass as a component
of concrete for 3D printing.
Concrete is made of a mix of cement,
water, and aggregates such as sand.
We trialled replacing up to 100% of
the aggregate in the mix with glass.
Simply put, glass is produced from
sand, is easy to recycle, and can be
used to make concrete without any
complex processing.
Our mission is to share knowledge
and inform decisions.
Demand from the construction
industry could also help ensure glass
is recycled. In 2018 in the US only
a quarter of glass was recycled, with
more than half going to landfill.

Grey concrete structure
A building envelope prefabricated
using the 3D printing process.
Mehdi Chougan, Author provided
If used in this way, waste glass
can find a new life as part of a
construction material.
The presence of glass does not only
solve the problem of waste but also
contributes to the development of
a concrete with superior properties
than that containing natural sand.
The thermal conductivity of sodalime glass – the most common
type of glass, which you find in
windows and bottles – is more than
three times lower than that of quartz
aggregate, which is used extensively
in concrete. This means that concrete
containing recycled glass has better
insulation properties. They could
substantially decrease the costs
required for cooling or heating
during summer or winter.
Improving sustainability
We also made other changes to the
concrete mixture in order to make
it more sustainable as a building
material,
including
replacing
some of the Portland cement with
limestone powder.
Portland cement is a key component
of concrete, used to bind the other

ingredients together into a mix that
will harden. However, the production
of ordinary Portland cement leads to
the release of significant amounts
of carbon dioxide as well as other
greenhouse gases. The cement
production industry accounts for
around 8% of all carbon dioxide
emissions in the environment.
Limestone is less hazardous and has
less environmental impact during
the its production process than
Portland cement. It can be used
instead of ordinary Portland cement
in concrete for 3D printing without
a reduction in the quality of the
printing mixture.
3D printed layers of a wall element.
Mehdi Chougan, Author provided
We also added lightweight fillers,
made from tiny hollow thermoplastic
spheres, to reduce the density
of the concrete. This changed
the thermal conductivity of the
concrete, reducing it by up to 40%
when compared with other concrete
used for 3D printing. This further
improved the insulation properties
of the concrete, and reduced the
amount of raw material required.

code and send it to a 3D printer to be
constructed. 3D printers can operate
for 24 hours a day, decrease the
amount of waste produced, as well
as increase the safety of construction
workers.
Our research shows that an ultralightweight, well insulated 3D
building is possible – something that
could be a vital step on our mission
towards net zero.
We believe in the free flow of
information
Republish our articles for free,
online or in print, under Creative
Commons licence.

Seyed Ghaffar
Associate Professor in Civil
Engineering and Environmental
Materials, Brunel University
London
Mehdi Chougan
Marie Skłodowska-Curie
Research Fellow, Brunel
University London

Pawel Sikora
Associate professor in Civil and
Engineering,
Using 3D printing technology, we Environmental
can simply develop a wall structure West Pomeranian University of
on a computer, convert it to simple Technology in Szczecin

Building better
We used brown soda-lime beverage
glass obtained from a local recycling
company. The glass bottles were first
crushed using a crushing machine
and then the crushed pieces were
washed, dried, milled, and sieved.
The resulting particles were smaller
than a millimetre square.
The crushed glass was then used
to make concrete in the same way
that sand would be. We used this
concrete to 3D print wall elements
and prefabricated building blocks
that could be fitted together to make
a whole building.

3D printed house
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ONTARIO TRAINING MORE DOCTORS AS IT
BUILDS A MORE RESILIENT HEALTH CARE SYSTEM
Province Launching Largest Expansion of Medical School Education in Over 10 Years
Premier›s Office
BRAMPTON — The Ontario
government is expanding medical
school education as it continues
to build a stronger, more resilient
health care system, especially
in growing and underserved
communities. Ontario is adding
160 undergraduate seats and
295 postgraduate positions over
the next five years, the largest
expansion of undergraduate and
postgraduate education in over 10
years.
“As our province grows, our
government has a plan to build
a stronger, more resilient health
care system,” said Premier Doug
Ford. “We’ve already shored up
domestic production of critical
supplies like PPE and have
added thousands more hospital
beds. Now, building on our work
to recruit and retain nurses and
personal support workers, we’re
launching the largest expansion of
medical education in ten years.”
This expansion will support
all six medical schools across
Ontario, including the University
of Toronto’s new Scarborough
Academy of Medicine and
Integrated Health, the Queen’sLakeridge Health Campus, the
Northern Ontario School of
Medicine, Western University,
McMaster University and the
University of Ottawa. Medical
seats will also be allotted to the
new Ryerson School of Medicine
in Brampton when it becomes
operational.

is a testament to the education
they receive through Ontario’s
universities and colleges,” said
Jill Dunlop, Minister of Colleges
and Universities. “This expansion
will increase access to family and
specialty physicians and other
health care professionals in every
corner of the province to ensure
that Ontarians can access the health
care they need, when they need it,
wherever they may live.”
Expanded undergraduate and
postgraduate medical school

positions will be allocated as
follows:
•
Ryerson University will
receive 80 undergraduate seats and
95 postgraduate positions
•
University of Toronto will
receive 30 undergraduate seats and
45 postgraduate positions
•
Northern Ontario School
“Ontario’s
health
care of Medicine will receive 30
professionals are some of the finest undergraduate seats, and 41
practitioners in the world and that postgraduate positions

•
Queen’s University will
receive 20 undergraduate seats and
30 postgraduate positions
•
Western
University,
McMaster
University
and
University of Ottawa will each
receive 28 postgraduate positions.

•
To strengthen the health
and long-term care workforce,
Ontario is investing $342 million,
beginning in 202122-, to add over
5,000 new and upskilled registered
nurses and registered practical
nurses as well as 8,000 personal
support workers. In addition,
Ontario is investing $57.6 million,
beginning in 2022–23, to hire 225
nurse practitioners in the long-term
care sector.

“Ontario›s doctors are key partners
of a strong and sustainable health
care system,” said Christine Elliott,
Deputy Premier and Minister of
Health. “Supporting more students
to become physicians is a key part Quotes
of our plan to build up our health “As a growing city with pressing

healthcare needs, I›m proud of
the fact that the first new medical
school in Ontario in over 30 years is
being built right here in Brampton.
After years of chronic staffing
shortages, budget cuts, and neglect
from previous governments, our
community is finally getting our
fair share. Brampton›s new medical
school will give the eager students of
today the opportunity to become the
skilled doctors serving our community
tomorrow — improving access and
quality of care for all Bramptonians.”
- Hon. Prabmeet Singh Sarkaria
MPP for Brampton South

care workforce and ensure patients
can access the care they need no
matter where they live.”

“Ryerson University will offer a
new approach to medical education
in Ontario — one that draws on
the university’s commitment to
community, diversity and inclusion,
and innovation to address the changing
needs for healthcare delivery and
practice. We are encouraged and
grateful for this announcement of longterm investment by the government
of Ontario and we look forward to
shaping the future of healthcare with
our partners in Brampton and Peel
region.”

Quick Facts
•
The University of Toronto’s
new Scarborough Academy of
Medicine and Integrated Health
will also receive funding for
enrolment in life sciences and - Mohamed Lachemi
physical therapy programs.
President & Vice-Chancellor, Ryerson
University

Issue 241 April 2022

55

ONTARIO LAUNCHES FIVE NEW ONROUTE
ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS
Province’s historic expansion of charging infrastructure means greater convenience for drivers

Ministry of Energy
TORONTO – Ontario is delivering
on its commitment to bring electric
vehicle (EV) fast chargers to the
province’s busiest highways with
the launch of the five new fast
charging stations at Ingleside,
Tilbury North, Tilbury South,
Woodstock and Innisfil ONroute
stations. This launch brings the
total number of ONroute stations
with EV fast chargers to eleven.
“Ontario is putting shovels
in the ground to build critical
infrastructure that will boost EV
ownership, support Ontario’s
growing EV manufacturing industry
and reduce emissions,” said Todd
Smith, Minister of Energy. “With
EV fast chargers now available at
eleven ONroute stations along our
province’s business highways it’s
even more convenient than ever
for workers and families to grab
a coffee or a meal while charging
their car.”
The new fast charging stations are
part of a historic EV charger rollout announced in December by the
Ontario government, along with Ivy
Charging Network, ONroute and
Canadian Tire that will see a total
of 69 fast chargers built at all 23
ONroute locations.
The deployment of rapid charging
infrastructure will see ONroute
locations along highways 401
and 400 equipped with at least
two EV fast chargers at each site,
with busier sites equipped with
more. The EV fast chargers will be
available to all drivers on a pay-peruse basis and will serve all vehicle
types.
“With a total of eleven ONroute
stations now equipped with EV
fast chargers, our government
continues to make life easier for
those who drive electric vehicles,”
said Caroline Mulroney, Minister of
Transportation. “With more people
switching to electric vehicles each
year, our government continues
to rapidly build the infrastructure
required to support a greener, more
accessible Ontario for drivers.”
These chargers will further
encourage the electrification

of the transportation sector in
Ontario by making EV charging
more accessible, and as the EV
population grows more chargers
may be added at each site. The
electrification of the province’s
vehicles will continue to reduce
greenhouse gas emissions by
shifting away from gas-powered
vehicles and utilizing Ontario’s
clean electricity supply, one that is
more than 90% emissions-free.
This is one more way that Ontario
is supporting EV ownership and
reducing emissions. In February,
Minister Smith asked the Ontario
Energy Board (OEB) to provide
him with options to implement
a new ultra-low overnight Timeof-Use electricity price plan that
could help Ontario families save
money and support electric vehicle
adoption by reducing overnight EV
charging costs when province-wide
electricity demand is lower.
This initiative builds on the
government’s Driving Prosperity:
The Future of Ontario’s Automotive
Sector plan to create a domestic EV
battery ecosystem in the province
and position Ontario as a North
American automotive innovation
hub, by working to support the
continued pivot to electric, lowcarbon, connected and autonomous
vehicles.
“Our government›s Driving
Prosperity auto plan positions
Ontario as a North American leader
in developing and building the car
of the future through emerging
technologies and advanced
manufacturing process,” said Vic
Fedeli, Minister of Economic

Development, Job Creation and
Trade. “By delivering on our
commitment to bring EV fast
chargers to the Ontario›s busiest
highways, we›re supporting
consumers and our auto,
manufacturing, and critical mineral
sectors as we look to achieve our
goal of building at least 400,000
electric and hybrid vehicles by
2030.”
Quick Facts
• As of February 28, 2022, there are
75,274 EVs registered in Ontario.
By 2030, one out of every three
automobiles sold will be electric.
• ONroute operates 23 service
centres along highways 401 and
400. With eleven ONroute locations
now equipped with EV fast chargers,
additional sites will open later this
spring, and two additional sites (King
City and Barrie) will open later in
2022. Chargers at the last three sites
(Maple, Ingersoll and Newcastle) are
currently anticipated to open between
20232025- as part of planned
renovations at the sites.
• The Ivy Charging Network, a
joint venture between Hydro One
and Ontario Power Generation
(OPG), will be responsible for the
installation, ownership, and operation
of the fast chargers.
• Ivy’s fast chargers charge 30
cents a minute to charge an electric
vehicle. With a fast charger most
drivers can get a 150 km range of
charge for as little as $7, depending
on their vehicle.
• Ingleside, Tilbury North, Innisfil
and Woodstock EV Fast Chargers are
available today. Tillbury South EV
Fast Chargers will be available no

later than Monday, March 21.

Quotes
“Today’s announcement means that
local commuters will have more
choice and convenience when it
comes to driving an electric vehicle.
As we open the first electric vehicle
fast chargers along Highway 400,
it’s also good news for our tourism
sector in Simcoe County. This great
opportunity also means more job
creation in our Province as we are
mining the resources right here in
Ontario for electric vehicle batteries.”
- Andrea Khanjin
MPP for Barrie Innisfil
“Our partnership with ONroute,
Canadian Tire and the Ontario
Ministry of Transportation will
end range anxiety for EV drivers
travelling on the province’s major
highways. These new fast-charging
locations will give drivers the
confidence they need on their road
trips, to get them where they need to
go this summer.”
- Michael Kitchen
General Manager, Ivy Charging
Network
“ONroute is proud to now offer EV
charging stations to our customers,
in partnership with Ivy and Canadian
Tire. We are focused on supporting
the growth of electric cars and
offering this convenience for our
customers as we strive to be the
recharge destination for all travelers
across Ontario.”
- Melanie Teed-Murch
Chief Executive Officer of ONroute
“Together with our partners, CTC
is proud to announce the opening
of EV fast-charging stations at
five additional ONroute locations
along the 400-series highways. Our
network of EV charging stations
is just one of the ways CTC is
supporting EV drivers of today and
tomorrow to make life in Canada
better. We will have approximately
140 sites across the country by the
end of the year, making CTC one of
the largest retail networks of EV fast
charging stations in Canada.”
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LESSON THREE:
SOMETIMES NEO-NAZISM
CAN BE TOLERATED

such as the Azov movement
and Right Sector, that espouse
neo-Nazi ideology. While highprofile, they appear to have little
public support. Only one far-right
party, Svoboda, is represented in
Ukraine’s parliament, and only
holds one seat.

But Zelensky is not alone.
When it comes to Palestine,
the hypocrisy reaches a new
The analysis also fails to highlight
level. One empty high-rise
some of Putin’s valid points about
hit in the Ukraine dominated
the Ukraine; which by no means
the news and prompted deep
justify the invasion, but need
analysis about human brutality,
our attention even during the
Putin and inhumanity. These
invasion. Up to the present crisis, The previous warnings of an
bombings should be condemned,
the progressive Western media
outlet such as The Hill (November of course, but it seems that
outlets, such as The Nation, the
9, 2017), the largest independent
those leading the condemnation
Guardian, the Washington Post
news site in the USA, are
among world leaders were
etc., warned us about the growing forgotten:
silent when Israel flattened the
power of neo-Nazi groups in the
town of Jenin in 2000, the AlUkraine that could impact the
There are, indeed, neo-Nazi
Dahaya neighborhood in Beirut
future of Europe and beyond. The formations in Ukraine. This has
in 2006 and the city of Gaza in
same outlets today dismiss the
been overwhelmingly confirmed
one brutal wave after the other,
significance of neo-Nazism in the by nearly every major Western
over the past fifteen years. No
Ukraine.
outlet. The fact that analysts are
sanctions, whatsoever, were even
able to dismiss it as propaganda
discussed, let alone imposed, on
The Nation on February 22, 2019 disseminated by Moscow is
Israel for its war crimes in 1948
reported:
profoundly disturbing. It is
and ever since. In fact, in most
especially disturbing given the
of the Western countries which
Today, increasing reports of farcurrent surge of neo-Nazis and
are leading the sanctions against
right violence, ultra nationalism
white supremacists across the
Russia today, even mentioning
and erosion of basic freedoms
globe.
the possibility of imposing
are giving the lie to the West’s
sanctions against Israel is illegal
initial euphoria. There are neoLESSON FOUR: HITTING
and framed as anti-Semitic.
Nazi pogroms against the Roma,
HIGH-RISES IS ONLY A WAR
rampant attacks on feminists and
CRIME IN EUROPE
Even when genuine human
LGBT groups, book bans, and
solidarity in the West is justly
state-sponsored glorification of
The Ukrainian establishment
expressed with the Ukraine, we
Nazi collaborators.
does not only have a connection cannot overlook its racist context
with these neo-Nazi groups and
and Europe-centric bias. The
Two years earlier, the Washington armies, it is also disturbingly
massive solidarity of the West is
Post (June 15, 2017) warned, very and embarrassingly pro-Israeli.
reserved for whoever is willing
perceptively, that a Ukrainian
One of President Volodymyr
to join its bloc and sphere of
clash with Russia should not
Zelensky’s first acts was to
influence. This official empathy
allow us to forget about the power withdraw the Ukraine from the
is nowhere to be found when
of neo-Nazism in the Ukraine:
United Nations Committee on
similar, and worse, violence is
the Exercise of the Inalienable
directed against non-Europeans,
As Ukraine’s fight against
Rights of the Palestinian People– in general, and towards the
Russian-supported separatists
the only international tribunal
Palestinians, in particular.
continues, Kiev faces another
that makes sure the Nakba is not
threat to its long-term sovereignty: denied or forgotten.
We can navigate as
powerful right-wing ultraconscientious persons between
nationalist groups. These groups
The decision was initiated by
our responses to calamities
are not shy about using violence
the Ukrainian President; he had
and our responsibility to point
to achieve their goals, which are
no sympathy for the plight of
out hypocrisy that in many
certainly at odds with the tolerant the Palestinian refugees, nor did ways paved the way for such
Western-oriented democracy Kiev he consider them to be victims
catastrophes. Legitimizing
ostensibly seeks to become.
of any crime. In his interviews
internationally the invasion of
after the last barbaric Israeli
sovereign countries and licensing
However, today, the Washington
bombardment of the Gaza Strip
the continued colonization and
Post adopts a dismissive attitude
in May 2021, he stated that the
oppression of others, such as
and calls such a description as a
only tragedy in Gaza was the one Palestine and its people, will
“false accusation”:
suffered by the Israelis. If this is lead to more tragedies, such as
so, than it is only the Russians
the Ukrainian one, in the future,
Operating in Ukraine are several
who suffer in the Ukraine.
and everywhere on our planet.
nationalist paramilitary groups,
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NAVIGATING OUR HUMANITY: ILAN PAPPÉ
ON THE FOUR LESSONS FROM UKRAINE
Originally published: Palestine
Chronicle by

Ilan Pappe
War Gaza, Israel,
UkraineNewswire
The USA Today reported that
a photo that went viral about a
high-rise in the Ukraine being hit
by Russian bombing turned out to
be a high-rise from the Gaza Strip,
demolished by the Israeli Air
Force in May 2021. A few days
before that, the Ukrainian Foreign
Minister complained to the
Israeli ambassador in Kiev that
“you’re treating us like Gaza”;
he was furious that Israel did not
condemn the Russian invasion and
was only interested in evicting
Israeli citizens from the state
(Haaretz, February 17, 2022).
It was a mixture of reference
to the Ukrainian evacuation of
Ukrainian spouses of Palestinian
men from the Gaza Strip in May
2021, as well as a reminder to
Israel of the Ukrainian president’s
full support for Israel’s assault on
the Gaza Strip in that month (I
will return to that support towards
the end of this piece).

abundance of ruined high-rises
in the Gaza Strip. However, it
is not only the hypocrisy about
Palestine that emerges when we
consider the Ukraine crisis in a
wider context; it is the overall
Western double standards that
should be scrutinized, without,
for one moment, being indifferent
to news and images coming
to us from the war zone in the
Ukraine: traumatized children,
streams of refugees, sights of
buildings ruined by bombing and
the looming danger that this is
only the beginning of a human
catastrophe at the heart of Europe.
At the same time, those of us
experiencing, reporting and
digesting the human catastrophes
in Palestine cannot escape the
hypocrisy of the West and we can
point to it without belittling, for
a moment, our human solidarity
and empathy with victims of any
war. We need to do this, since the
moral dishonesty underwriting
the deceitful agenda set by the
Western political elites and
media will once more allow them
to hide their own racism and
impunity as it will continue to
provide immunity for Israel and
its oppression of the Palestinians.
I detected four false assumptions
which are at the heart of the

Western elite’s engagement with
the Ukraine crisis, so far, and have
framed them as four lessons.
LESSON ONE:
WHITE REFUGEES ARE
WELCOME; OTHERS LESS
SO
The unprecedented collective EU
decision to open up its borders to
the Ukrainian refugees, followed
by a more guarded policy by
Britain, cannot go unnoticed
in comparison to the closure of
most of the European gates to the
refugees coming from the Arab
world and Africa since 2015.
The clear racist prioritization,
distinguishing between life
seekers on the basis of color,
religion and ethnicity is abhorrent,
but unlikely to change very
soon. Some European leaders are
not even ashamed to broadcast
their racism publicly as does the
Bulgarian Prime Minister, Kiril
Petkov:
These [the Ukrainian refugees] are
not the refugees we are used to …
these people are Europeans. These
people are intelligent, they are
educated people.… This is not the
refugee wave we have been used
to, people we were not sure about
their identity, people with unclear

Israel’s assaults on Gaza should,
indeed, be mentioned and
considered when evaluating the
present crisis in the Ukraine. It
is not a coincidence that photos
are being confused–there are not
many high-rises that were toppled
in the Ukraine, but there is an
Israeli warplanes attacked hundreds of towers and civilian ‹targets› in the
)Gaza Strip. (Photo: Mahmoud Ajjour, The Palestine Chronicle

pasts, who could have been even
terrorists…

He is not alone. The Western
media talks about “our kind of
refugees” all the time, and this
racism is manifested clearly on
the border crossings between
the Ukraine and its European
neighbours. This racist attitude,
with strong Islamophobic
undertones, is not going to
change, since the European
leadership is still denying the
multi-ethnic and multicultural
fabric of societies all over the
continent. A human reality
created by years of European
colonialism and imperialism
that the current European
governments deny and ignore
and, at the same time, these
governments pursue immigration
policies that are based on the
very same racism that permeated
the colonialism and imperialism
of the past.
LESSON TWO: YOU CAN
INVADE IRAQ BUT NOT THE
UKRAINE

The Western media’s
unwillingness to contextualize
the Russian decision to invade
within a wider–and obvious–
analysis of how the rules of the
international game changed in
2003 is quite bewildering. It
is difficult to find any analysis
that points to the fact that
the U.S. and Britain violated
international law on a state’s
sovereignty when their armies,
with a coalition of Western
countries, invaded Afghanistan
and Iraq. Occupying a whole
country for the sake of political
ends was not invented in this
century by Vladimir Putin; it
was introduced as a justified tool
of policy by the West.
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ONTARIO STRENGTHENING PROTECTIONS
AGAINST BULLYING AND VIOLENCE AT SCHOOL
Partnerships will Help to Combat Human-trafficking, Violence and Bullying of Students
TORONTO — The Ontario
government is investing more than
$550,000 in initiatives that will help
keep kids safe in class and online.
The funding will support programs
that
combat
sex-trafficking,
violence against women, bullying
and cyberbullying.
According to the Centre for
Addiction and Mental Health,
23 per cent of Ontario students
reported being bullied at school
and 22 per cent of Ontario students
reported being bullied over the
internet. And Statistics Canada
found the following:

why our government has adopted
a zero-tolerance approach to
serious crimes against children,
harassment and bullying, and
through these investments, we are
protecting children of all faiths,
heritage, sexual orientation and
colour of skin.”

Ontario’s partnership with One
Child builds on the Keeping
Students Safe – Policy Framework
for School Board Anti-Sex
Trafficking Protocols, which sets
a strong foundation for school
boards to establish key partnerships
and regionally tailored anti-sex
trafficking protocols. School boards
95 per cent of victims of police- will collaborate with community
reported human trafficking were and police organizations with the
women and girls.
goal of having protocols in place
22 per cent of police-reported for all provincially funded schools.
victims of human trafficking are
children under the age of 18.
These new investments are part
Most of all police-reported of the Priorities and Partnerships
incidents of human trafficking in Funding (PPF) COVID-19 Equity
Canada occur in Ontario.
Supports, which funds various
The Final Report of the National initiatives that help to promote a
Inquiry into Missing and Murdered positive school climate, support
Indigenous Women and Girls healthy
relationships,
build
(2019) highlighted that, “While empathy, and address bullying and
Indigenous women represented cyberbullying.
only four per cent of the Canadian
population in 2016, they comprised Quick Facts
nearly 50 per cent of victims of On November 25, 2021, the
human trafficking. Of those, nearly Ministry of Education announced
one-quarter were under the age of a strengthened Policy/Program
18.”
These statistics are
disturbing, and the
Ontario government is
acting to protect students
through
partnerships
with
community
organizations
“All students deserve
to feel safe at school,
and our government
has zero tolerance for
sexual
exploitation,
violence or bullying of
any kind,” said Stephen
Lecce, Minister of
Education. “That is

Memorandum
(PPM)
144
– Bullying Prevention and
Intervention. It provides a
framework for all school boards to
adopt as a directive of the ministry.
The government has invested
through the Priorities and
Partnerships Funding and the
COVID-19
Equity
Supports
Funding streams, which fund
various programs, partnerships and
services that help to promote equity,
promote a positive school climate,
support healthy relationships, build
empathy and address bullying and
cyberbullying.
As part of the Safe Return to Class
Fund, the Ontario government is
directing $6.4 million to protect
against discrimination in schools
and to better support all students.

Women’s Issues
“I am proud that MarkhamUnionville is home to organizations
like One Child, who dedicate
their efforts to combatting sexual
exploitation of children. Through
this investment of $150,000 to
One Child, our government will
continue to support and work
alongside organizations to help
keep kids safe in class and online.”
– Billy Pang
Member of Provincial Parliament
for Markham-Unionville
“I am pleased that our government
has committed $100,000 to the
White Ribbon campaign to combat
violence against women and girls.
Changing the minds of young men
is key to getting at the root cause
of violence and fostering positive,
equal relationships. The 2018
Toronto van attack remains seared
into my memory and is a reminder
that what the work groups like
White Ribbon do to combat
violence against women, is needed
now more than ever.”
– Stan Cho
Member of Provincial Parliament
for Willowdale

Quotes
“When students fear for their
safety or worry about being
bullied, their learning suffers. To
help ensure every classroom is
free from harassment of any kind,
our government is supporting
additional programs to stop
bullying, discrimination, violence
and sexual exploitation. We are
committed to fostering a healthy
and supportive school environment
where students are engaged.”
“It is important that we educate
– Jane McKenna
and empower children and youth
Associate Minister of Children and to recognize and take action to
prevent harassment,
bullying and sexual
exploitation
in
schools.
Building
on efforts underway
across government,
these
new
partnerships will help
to raise awareness,
support victims and
survivors, and prevent
recruitment
into
human
trafficking,
violence
against
women and all forms
of bullying.”
– Sylvia Jones
Solicitor General of
Ontario
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ONTARIO MAKING CAR REGISTRATIONS
EASIER AND MORE CONVENIENT
New Digital Dealership Registration process will eliminate paperwork,
save time, and cut costs for consumers and businesses

Ministry of Government
and Consumer Services
LONDON – The Ontario
government is launching the
Digital Dealership Registration
(DDR) to make it easier,
faster, and more convenient
for Ontarians to buy a car and
enjoy their new vehicle almost
immediately after purchase
by enabling car dealerships to
register vehicles online and
issue permits and licence plates helping build a stronger Ontario
by making common sense
directly to purchasers.
changes like eliminating needless
At full implementation, the new paperwork, saving consumers
DDR process will, for the first and the dealerships that serve
time ever, provide over 7,000 them their precious time, energy,
Ontario car dealerships access to and money.”
an online program that eliminates
duplicative paperwork and time- Once fully implemented, DDR
consuming trips to ServiceOntario will help move online up to 4.8
centres. This new process will million dealership registration
speed up service delivery while transactions annually including
improving the ease of doing the registration of pre-owned
business in the province with vehicles, vehicle transfers, and
dealerships being able to provide vehicle permit replacements,
registration and licence plates all of which must currently be
directly to customers, reducing conducted in person. It will also
the administrative burden they mark the successful completion
face and saving them additional of the government’s commitment
to improve or bring online the ten
costs and time.
highest volume ServiceOntario
“Implementing the new Digital transactions.
Dealership Registration process is
yet another way our government In addition to making vehicle
is cutting red tape for businesses registrations faster and more
and improving the speed and efficient, DDR will also facilitate
ease with which Ontarians access more accurate and error free
government services,” said Ross registrations while protecting
Romano, Minister of Government the security and privacy of
and Consumer Services. “We’re Ontarians’ data. This is part of the

government’s ambitious plan to
provide user friendly and secure
digital solutions to the people and
businesses of Ontario, with this
being a major step in a series of
ongoing innovations to enabling
online vehicle registration and
ownership transfers.

we are keeping more money in
people’s pockets, and helping
drivers get behind the wheel of
their new vehicles faster.”

Quick Facts
•
DDR is available for
registration of new passenger
vehicles and is being tested in
“Our government is reducing select dealerships through the
red tape for car dealerships by spring.
eliminating repetitive paperwork
and trips to the registration office,” •
When the system is fully
said Nina Tangri, Associate developed, eligible dealerships
Minister of Small Business and can participate in the program
Red Tape Reduction. “With the as it expands and as additional
introduction of Digital Dealership transaction types are introduced,
Registration, businesses will save including used vehicle and
time and money and customers electric vehicle transactions.
will be able to enjoy their new
vehicle sooner.”
•
Industry associations are
working with their dealership
“Since day one, our government members
interested
in
has been focused on making participating.
life easier for Ontario families
and
businesses
in
every •
Participating dealerships
corner of this province”, said will comply with privacy laws
Caroline Mulroney, Minister and procedures to safeguard
of Transportation. “By moving Ontarians’ personal information
vehicle registrations online, and data

60

Issue 241 April 2022

WHO’S WINNING THE CONSERVATIVE
LEADERSHIP RACE SO FAR?
Some are trying to take the high road. Some are playing hardball.
One strategy seems to be working better — for now

By Steve Paikin - TVO
Let’s acknowledge that, as a
lawyer with McCarthy Tétrault
in Montreal for the past 10 years,
Charest has had no social-media
presence at all. Having said that, his
first attempt out of the gate was met
with a yawn from the Twitterverse.
People wondered what that red
mug was doing in the foreground
of the shot. And wasn’t that an
odd choice of colour for someone
trying to convince Conservatives
that he’s true blue like them? Not
only that: Charest appears slouched
in his chair against a non-descript
background. Frankly, he sounds
bored when he tells Canadians that
he’s “built to win” this race. One
political observer said to me, “He
couldn’t even have put a flag in the
background?”
One thing I was looking for
was evidence of rust, given the
significant amount of time Charest
has spent on the political sidelines.
Would he be like John Turner,
whose near decade on Bay Street
culminated in a lacklustre, notready-for-prime-time showing in
the 1984 Liberal leadership? The
good news for Charest supporters
was, no, the candidate showed
plenty of moxie and passion at his
kickoff event in Calgary last week.
However, again, whoever was in
charge of Charest’s “theatrics”
badly let their candidate down. We
can all understand why a former
premier of Quebec wanted to begin
his campaign in Alberta, thereby
demonstrating his national reach.
Unfortunately, the businessman
who introduced Charest may be a
fine fellow, but he had zero pizazz
or stage presence. The event
began with a thud. If the whole
idea behind Charest’s campaign is
“built to win,” the event certainly
didn’t convey that.

Patrick Brown’s entry into the race
promised more excitement. Before
the candidate took to the stage, an
uptempo video played on a loop,
ending with the slogan: “Mayor
Brown. Fighter. Leader. Winner.”
I wondered whether this was an
attempt to piggyback on Pete
Buttigieg’s “Mayor Pete” moniker,
which he used in his impressive
bid for the Democratic presidential
nomination in 2020. It also might
be a subtle reminder that Brown,
unlike any of the other candidates
in the race, has a governing role in

hall.

of the day. Back in 2013, Ontario
Liberal
leadership
candidate
There’s little doubt that, so far, the Kathleen Wynne’s campaign was
campaign with the best presence
determined to make its candidate
the nicest on offer, in hopes of
on social media and the sharpest getting subsequent ballot support.
elbows in real life belongs to Pierre It worked for Wynne. Poilievre has
Poilievre. The MP from the eastern thrown out that playbook. He aims
to win by hitting his opponents
Ontario riding of Carleton dropped with chippy videos.
a confident-sounding three-minute
video on social media to announce Having said that, there’s one video
his entry into the race. Most of it that steers clear of the Poilievre’s
is simply Poilievre speaking to the attack-dog reputation. It instead
camera and making the case for tries to present him as a congenial
guy you’d like to have a beer with.
(Witness this attempt at telling a
folksy anecdote about two former
prime ministers.)

From left to right: leslyn-lewis-patrick-brown-jean-charestpierre-poilievre-composite

At his campaign kickoff in
Calgary, Charest laughed off the
Poilievre campaign’s efforts,
insisting he intended to stick to
the issues and the high road. With
Poilievre constantly nipping at his
heels, we’ll see how long Charest’s
plan to stick to the Marquis of
Queensbury’s rules lasts.

The leadership contest raises a
politics these days. (The author›s freedom. Interestingly, the video profound question for the politics
wife, Francesca Grosso, was a finishes with a slogan saying “Pierre of today: Are there enough
health-policy adviser to Brown Poilievre for Prime Minister” people out there prepared to
during his tenure as Progressive — rather than “for Conservative champion moderation? We know
Conservative leader. She was leader.” One wonders whether the Poilievre and his rougher edges
co-chair of the Progressive campaign staffers landed on that have found an engaged and
Conservative
Health
Policy idea because their party’s brand motivated constituency: 40 current
Platform in 2017 and also assisted is so toxic for so many Canadians Conservative MPs have endorsed
Brown with his 2018 memoir.)
right now, or maybe they’re simply him already, and the race has barely
following the political advice that begun. The question is, can either
Give Brown credit for packing if you say something often enough, Charest or Brown get the same
a big hall with several hundred people will start to believe it.
kind of enthusiastic commitment
people on a Sunday morning. Many
from supporters? Maybe they will,
of them had come some distance to Poilievre’s social-media team has but they haven’t yet.
see him: my informal survey found been sharp and disciplined as well.
people from Barrie, Newmarket, Even before Charest and Brown But, of course, the candidates
Aurora, Niagara Falls, and more. had entered the field, Poilievre had have until June 3 to sign up new
However, despite the inspiring content ready to go and uploaded, members and get this party started.
tension track in the video and taking tough (cheap?) shots at his So far, Poilievre’s two main
then Brown’s speech, there was a opponents. His team has clearly challengers appear to have brought
decided lack of enthusiasm in the decided that hardball is the order knives to a gunfight.
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IN THE SPIRIT OF RAMADAN

WE NEED TO STAMP OUT CRIMES
OF HATRED AND DISCRIMINATION

Lindsay Mathyssen
MP London Fanshawe
The holy month of Ramadan is a time
dedicated to prayer, dawn-to-sunset
fasting, personal reflection, and good
deeds. It is also a time of celebration
among family and friends. In the spirit
of that self-reflection, I continue to

give thought to the work we need to
continue to stamp out expressions of
hatred and discrimination, as well as
hate crimes and violence that target
the Muslim community.
New Democrats remain committed
to defending human rights in Canada
and around the world and to fighting
against racism and Islamophobia. We
must work together to build a fairer,
more inclusive, and peaceful world.
I’m proud of the work my NDP
colleagues in the provincial legislature
in their introduction of Our London
Family Act. If passed, it would
establish a provincial review of hate
crimes and hate-motivated incidents

that happen in Ontario. It would also
designate safe zones around houses of
worship, prevent white supremacist
groups from registering as societies,
and
establish
an
anti-racism
council that would provide input
on government policies. The bill,
which was created with the National
Council of Canadian Muslims and
follows similar recommendations put
forward by that organization, would
also present new tools for schools to
combat racism.
Coming out of the National Action
Summit on Islamophobia, there were
many strong recommendations that
the federal government can and should

move forward on. I have been talking
with community members on what a
federal Our London Families Act can
look like and is something I want to
push forward. The fight against hate
needs to have all levels of government
participate in.
On behalf of all New Democrats, I
wish all those in Canada observing
Ramadan a peaceful month with
family, friends, and love ones. And
may we all be inspired by this time
to discover new ways to improve our
communities and the lives of those
around us.

Ramadan Mubarak!

BOTH NDP LEADER ANDREA HORWATH AND LIBERAL LEADER STEVEN DEL DUCA
SAID THAT THEY WERE NOT INTERESTED IN PROPPING UP A FORD GOVERNMENT
London Free Press
Ontario goes to the polls June 2 in a
general election that will give voters
the opportunity to judge how the
PCs did running the government,
the success of the NDP as official
opposition and whether the political
timeout given the Liberals should end.
Unlike in Ottawa where Prime
Minister Justin Trudeau was able
to secure a deal with NDP Leader
Jagmeet Singh to keep governing,
a minority Ford government would
probably not find support in the
opposition benches.
“This is a time when I think it’s
important to acknowledge that I will
never, ever support a Doug Ford
government,” Horwath said. “And so,
whatever the people of this province
decide, they need to know that I will
not support a Doug Ford government.”
Horwath would not say if she would
form a coalition with Del Duca,

and the Liberal
Leader said he
had not spoken
to her about it but
would keep an
“open mind.”
There
are
a
number
of
MPPs
sitting
as independents but the PCs’ most
obvious allies were booted out of their
own caucus.
Asked about the federal political
deal, Government House Leader Paul
Calandra said Ontarians know what a
NDP-Liberal coalition meant for the
province.
Former Liberal premier David
Peterson and former NDP leader Bob
Rae formed a coalition in 1985 to
topple the newly-elected minority PC
government of Frank Miller.
“It led to really a decade of
extraordinarily difficult times for

the people of the
province of Ontario
— high debt, high
taxes, an economy
that was certainly
not the engine of
confederation,”
Calandra said. “We
saw the same thing
happen between 2011 and 2014 in the
coalition between the Liberals and the
NDP here.”
Liberal Leader Justin Trudeau and
NDP Leader Jagmeet Singh take
part in the federal election Englishlanguage
debate
in
Gatineau
September 9, 2021.
Liberals, NDP reach deal to keep
minority government in power till
2025.
Liberal Leader Justin Trudeau and
NDP Leader Jagmeet Singh take
part in the federal election Englishlanguage Leaders debate in Gatineau,

Canada, September 9, 2021.
Some key details in the ‹confidence
and supply› deal between the Liberals,
NDP
Liberal Leader Justin Trudeau and
NDP Leader Jagmeet Singh shake
hands following the federal leaders
French language debate in Gatineau,
Quebec, October 10, 2019.
KINSELLA: Breaking down the
motive for this undemocratic LiberalNDP backroom deal
However, Ford will continue to
work with the federal government
regardless of the coalition in Ottawa,
Calandra said.
“I think Mr. Ford has shown that he’s
not the easiest person to work with,”
Horwath said, when asked about the
PC Premier’s ability to work with the
new dynamics at the federal level.
“What we’ve seen is the only premier
in this country unable to secure a
childcare deal for Ontarians.”
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CONTINUED FROM P. 1 ENG.
New Democrat MPs remain in
opposition, they get no seats at
the cabinet table and the NDP can
walk away from the deal if it feels
it no longer serves its interests.

the deal states that both parties
agree to keep in touch on issues
that would “cause unnecessary
obstructions
to
legislation
review, studies and work plans at
committees.”

The deal only requires the
NDP to vote in support of the
government on confidence votes
and budgetary matters such as
budget implementation legislation
and money bills.

The parties also agree to
expedite bills through the House
of Commons, with the NDP
promising to “support a limited
number of programming motions
to pass legislation that both parties
agree to.”

The voting commitment stands
until Parliament rises in June 2025,
allowing the Liberals to present
four federal budgets.
Liberals agree to launch dental
care program in exchange for NDP
support
Liberals, NDP leadership reach
tentative deal to support Trudeau
government to 2025
NDP Leader Jagmeet Singh said
Tuesday that Prime Minister Justin
Trudeau did not offer to bring the
NDP into the government — and
he would have turned down such
an offer.
“I want to go into it with the spirit
of hopeful optimism but I will
remain critical and we›re going
to remain an opposition party,”
Singh said Tuesday. “We are going
to remain forceful in getting help
to people and making sure that this
agreement is followed through.”
How will the parties work
together day by day?
The PMO statement says that in
order to make the deal work, the
NDP has agreed not to move a vote
of non-confidence in government
or to vote in favour of one should
it be introduced by another party.
The deal says that if a vote in the
House has been crafted to “impede
the government from functioning,”
it will declare it a confidence vote
while giving the NDP advance
notice. Similarly, the NDP
promises to inform the Liberal
government “before declaring
publicly to permit discussions
around confidence to take place.”
To ensure that parliamentary
committees continue to function,

Justin Trudeau - Liberal
To ensure the NDP stays informed,
the Liberal government is
promising to make public servants
available to brief the NDP “in a
timely fashion” to give the party
enough time to respond before
actions are taken.
The parties also have agreed
to party leaders meeting every
quarter, regular meetings between
the House leaders and whips and
monthly take-stock meetings
presided over by a group of staff
and politicians.
Singh said that he will select the
NDP MPs and staff members
attending those meetings.
The NDP and the Liberals have
identified seven key areas where
they say they will work together.
Here›s what they›ve agreed to
pursue:
Health
A new dental care program that
would start with low-income kids
under 12 this year before expanding
next year to include under-18s,
seniors and people living with a

disability. The program would be
restricted to families earning less
than $90,000 with no co-paying
requirements for anyone earning
less than $70,000.
A commitment to work on a
“universal national pharmacare
program” by passing pharmacare
legislation by the end of next
year. It would be followed up by
tasking the National Drug Agency
to recommend essential medicines
and a bulk purchasing plan.

Jagmeet Singh - NDP
A commitment to “additional
ongoing investments” to shore up
provincial health care systems by
hiring more doctors, nurses and
mental health supports.
A Safe Long-Term Care Act to
address the funding and policy
shortcomings exposed by the
COVID-19 pandemic.
Affordability
An Early Learning and Child Care
Act — to be passed this year —
to ensure child care agreements
struck between the federal and
provincial governments get secure
long-term federal funding and are
focused on non-profit spaces.
More affordable housing, a
$500 top-up to the Canada
Housing Benefit this year and a
“homebuyer›s bill of rights.”
Climate change
A commitment to phasing out
federal government support for
the fossil fuel sector — including
funding from Crown corporations
— starting in 2022.
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A commitment to finding new
“ways to further accelerate the
trajectory” to a net zero economy
by 2050.
A “Clean Jobs Training Centre”
to support retraining for energy
workers as Canada moves away
from fossil fuels.
Labour
A pledge to implement as soon
as possible legislation passed by
the Liberals to ensure federally
regulated workers get 10 days of
paid sick leave every year.
The introduction of legislation
by the end of next year making
it illegal to call in replacement
workers when an employer of
unionized employees in a federally
regulated industry locks out
workers.
Reconciliation
A commitment to continued
funding to help First Nations, Inuit
and Métis communities undertake
burial searches at the former sites
of residential schools.
A commitment to work with
Indigenous peoples to decide how
housing investments are delivered
and designed.
A commitment to advance policies
related to missing and murdered
Indigenous women and girls.
Tax initiatives
Changes to taxation for financial
institutions that have made robust
profits during the pandemic.
Implementation of a publicly
accessible beneficial ownership
registry by the end of 2023.
Democracy
A commitment to work with
Elections Canada to expand voter
participation, which could include
expanding election day to three
days of voting.
A change to elections rules to
allow people to vote at any polling
place within their electoral district.
Improvements to mail-in ballots so
that voters are not disenfranchised.
A commitment to ensuring that
the number of seats Quebec has in
the House of Commons remains
constant.
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THE LIBERAL-NDP AGREEMENT:
WHAT IT MIGHT MEAN FOR CANADIANS
Parties to work together on 7 key policy areas
including health, climate change and affordability

Peter Zimonjic · CBC
The
“supply-and-confidence”
agreement struck between the
governing Liberals and the
opposition New Democrats could
affect the kind of legislation
Canadians can expect to see pass
through Parliament between now
and 2025.

The parties have agreed to work
together on key policy areas in
situations where both parties want
the same “medium term outcome”
— while avoiding an early election
call.

health care spending, reconciliation
with Indigenous peoples, economic
growth and efforts to make life
more affordable.

intentions. The Prime Minister›s
Office published a statement on its
website outlining the deal. Here›s
a look at some key questions.

To do this, the parties will Is this a coalition government?
need to establish a working No. The NDP does not become
According to the deal, those key relationship that governs how they part of the Liberal government.
policy areas are climate change, communicate plans and voting
CONTINUED ON PAGE 62

