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أونتاريو  :استثمار مليار دوالر إضافية

لتـوسيع نطـاق الرعـاية المنـزلية
•وزارة الصحة (متابعة البالد)
 - WHITBYكجزء من خطة حكومة أونتاريو إلبقاء المقاطعة
مفتوحة ،ومن أجل مساعدة كبار السن والمرضى المتماثلين للشفاء ،على
البقاء في منازلهم التي يحبونها ،تخطط حكومة أونتاريو الستثمار مليار
دوالر إضافي على مدى السنوات الثالث المقبلة لتوسيع نطاق الرعاية
المنزلية .هذا التمويل سيستفيد منه ما يقرب من  700000أسرة تعتمد
على الرعاية المنزلية سنويًا ،مما يمنع حاالت دخول المستشفى والرعاية
طويلة األجل غير الضرورية ويقصر فترات اإلقامة في المستشفى .سيوفر
توسيع الرعاية المنزلية لسكان أونتاريو خيار البقاء في منازلهم والمساعدة
في قدرة المستشفى على إبقاء المقاطعة مفتوحة.
قالت كريستين إليوت ،نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة" :منذ البداية،
اتخذت حكومتنا إجراءات لتقديم نظام رعاية صحية يركز على المريض
ويوفر المزيد من الخيارات لسكان أونتاريو .وسيضمن هذا االستثمار
الكبير أن يتمكن سكان أونتاريو من الحصول على الرعاية التي يحتاجون
إليها في منازلهم المريحة ويخفف الضغط غير الضروري على مستشفياتنا
مما يساعد على إبقاء مقاطعتنا مفتوحة".
سيدعم هذا التمويل خدمات الرعاية المنزلية الموسعة ،مع توظيف
وتدريب المزيد من العاملين في مجال الرعاية المنزلية .إنه يعتمد على
 548.5مليون دوالر على مدى ثالث سنوات لتوسيع خدمات الرعاية
المنزلية التي تم اإلعالن عنها في بيان الخريف االقتصادي في أونتاريو
لعام .2021
سيؤدي توسيع نطاق الرعاية المنزلية إلى تعزيز خطة أونتاريو للبقاء
مفتوحة من خالل السماح للمرضى بالحصول على الرعاية التي يحتاجون
إليها في منازلهم المريحة  ،مع الحفاظ على أسرة المستشفيات لمن هم
في أمس الحاجة إليها .هذا باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى التي تتخذها
الحكومة إلبقاء المحافظة مفتوحة بما في ذلك:
استثمار  142مليون دوالر إلطالق منحة " "Learn and Stayالجديدة.
سيبدأ البرنامج بمبلغ  81مليون دوالر على مدار العامين المقبلين لتوسيع
برنامج االلتزام المجتمعي للممرضات لما يصل إلى  1500ممرضة
خريجة كل عام لتلقي سداد الرسوم الدراسية بالكامل مقابل االلتزام
بالممارسة لمدة عامين في مجتمع يفتقر إلى الخدمات .ابتدا ًء من ربيع
 ،2023سيتم فتح باب التقديم لما يصل إلى  2500طالب مؤهل كل عام
يلتزمون بالبقاء في منطقتهم يعملون في مجتمع يفتقر إلى الخدمات لمدة
تصل إلى عامين بعد التخرج .سيكون الطالب مؤهلين للحصول على
تمويل كامل ومقدم للرسوم الدراسية والكتب والتكاليف التعليمية المباشرة
األخرى.
استثمار  764مليون دوالر على مدار عامين لتزويد ممرضات أونتاريو
بحافز استبقاء يصل إلى  5000دوالر لكل شخص.
تدريب المزيد من األطباء من خالل أكبر توسع في التعليم في كلية
الطب في أكثر من  10سنوات بإضافة  160مقعدًا جامعيًا و  295منصبًا

للدراسات العليا على مدار السنوات الخمس المقبلة.
دعم اإلنتاج المحلي لمعدات الحماية الشخصية ( )PPEواإلمدادات
والمعدات الحيوية ( )CSEمن خالل التشريع األول من نوعه في كندا
الذي يتطلب من المقاطعة الحفاظ على إمدادات مستمرة من معدات
الحماية الشخصية و  CSEلحماية جمهور أونتاريو الخدمات والعاملين
في الخطوط األمامية الحرجين الذين يقدمون الخدمات األساسية.
بناء أسرة المستشفيات من خالل أكثر من  50مشروع توسعة رأسمالية
كبرى من شأنها أن تضيف  3000سرير جديد على مدى  10سنوات
واستثمارات إضافية لدعم استمرار أكثر من  3000سرير للحاالت الحادة
وما بعد الحاالت الحادة في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية البديلة،
ومئات من البالغين الجدد ،أسرة الرعاية الحرجة لألطفال وحديثي الوالدة.
قال بيتر بيثلينفالفي ،وزير المالية" :لدى حكومتنا خطة لتقديم رعاية
عالية الجودة للمرضى أينما ومتى يختارون ،مع بناء قدرتنا على الرعاية
الصحية لضمان بقاء أونتاريو مفتوحة .من خالل استثمار ما يصل إلى
مليار دوالر في الرعاية المنزلية وتقديم ائتمانات ضريبية لجعل المنازل
أكثر أمانًا وسهولة في الوصول إليها ،تساعد حكومتنا كبار السن والمرضى
في أونتاريو على البقاء في المنازل التي يحبونها".
حقائق سريعة
• تقدم الرعاية المنزلية خدمات الدعم الشخصي والتمريض والخدمات
المهنية األخرى لكبار السن واألشخاص من جميع األعمار الذين يحتاجون
إلى رعاية للبقاء في المنزل أو التعافي من اإلقامة في المستشفى.
• في الفترة من  2021إلى  ،2022بلغ إجمالي استثمارات أونتاريو في
الرعاية المنزلية والمجتمعية  4.5مليار دوالر.
ضا في جعل المنازل أكثر أمانًا وسهولة في الوصول
• تساعد أونتاريو أي ً
لكبار السن من خالل االئتمان الضريبي للسالمة المنزلية لكبار السن
لعامي  2021و  .2022ويساعد االئتمان ،الذي تبلغ قيمته  25في المائة
من المصروفات المؤهلة التي تصل إلى  10000دوالر ،في تغطية تكاليف
الدرابزين والساللم المصاعد والتعديالت األخرى لجعل المنازل أكثر أمانًا
لكبار السن .الحد األقصى لالئتمان هو  2500دوالر لكل عام.
• سيوفر االئتمان الضريبي للسالمة المنزلية لكبار السن ما يقدر بنحو 65
مليون دوالر لدعم أكثر من  2021و  .2022ومن المتوقع أن يدعم حوالي
 32000شخص في عام .2022
• في  1مايو  ، 2022سيتم إلغاء قانون الرعاية المنزلية والخدمات
المجتمعية لعام  1994ولوائحه وسيتم اإلعالن عن مشروع القانون ،175
ربط الناس بقانون الرعاية المنزلية والمجتمعية لعام  2020ومجموعة
أولى من لوائح الرعاية المنزلية والمجتمعية الجديدة حيز التنفيذ .ستوفر
إطارا حديثًا لتقديم خدمات الرعاية
هذه التشريعات واللوائح الجديدة
ً
المنزلية والمجتمعية بواسطة فرق أونتاريو الصحية ضمن نظام رعاية
صحية متكامل.

تصريح كندي “الفت” ..من المستحيل
التعاون مع روسيا في مجموعة العشرين
قالت وزيرة المالية الكندية كريستيا
فريالند إن من المستحيل التعاون مع
روسيا في مجموعة العشرين طالما أن
موسكو تخوض حربا في أوكرانيا .وتجتمع
مجموعة العشرين لمناقشة سبل تعزيز
النمو االقتصادي العالمي.
وقالت فريالند “مجموعة العشرين ال
تستطيع العمل بفعالية مع وجود روسيا
على الطاولة نفسها” ،وذلك في مؤتمر
صحفي مشترك مع نظيرها األوكراني
سيرهي مارشينكو في واشنطن ،حيث
عقدت دول مجموعة العشرين محادثات
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق
النقد والبنك الدوليين.
كان الخالف حول الوجود الروسي
جليا طوال األسبوع إذ انسحب وزراء
المالية ومحافظو البنوك المركزية من
الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا ودول
غربية أخرى من االجتماعات كلما تحدث
المسؤولون الروس.
وأدت االنقسامات إلى فشل وزراء المالية
ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة
العشرين في االتفاق على بيان يوضح
مجاالت التوافق بشأن قضايا رئيسية مثل
إعفاء البلدان الفقيرة من الديون واآلثار
المترتبة على الحرب في أوكرانيا وتغير
المناخ.
اً
تضم مجموعة العشرين دول غربية
اتهمت موسكو بارتكاب جرائم حرب
في أوكرانيا ،وتضم كذلك الصين والهند
وإندونيسيا وجنوب إفريقيا ،التي لم تنضم
إلى العقوبات التي يقودها الغرب ضد
روسيا.
•المصدر :رويترز
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توسيع خيارات مؤهالت التخرج في كليات أنتاريو المدعومة رسم ًيا
برامج جديدة مدتها ثالث سنوات وأكثر من أربع سنوات لتكون الكليات قادرة على تقديم برامج تلبي احتياجات سوق العمل
•وزارة الكليات والجامعات (متابعة البالد)
اعتبارا من  10أبريل  ،2022ستتمكن الكليات
ً
العامة في أونتاريو من تطوير برامج شهادات
جديدة مدتها ثالث سنوات وبرامج شهادات
إضافية مدتها أربع سنوات في القطاعات
الرئيسة لمعالجة الفجوات في احتياجات العمل
في المقاطعة .هذه البرامج الجديدة ستساعد
في إيجاد مجموعة من الخريجين الجاهزين
للعمل الالزمين لدعم نمو قطاع السيارات في
المقاطعة ،مدعو ًما باالستثمارات األخيرة في
السيارات الكهربائية والبطاريات ،باإلضافة
إلى المساعدة في بناء الطرق والطرق السريعة
والمستشفيات ودور الرعاية طويلة األجل ،من
بين مشاريع البنية التحتية الحيوية األخرى.
ضا من زيادة الوصول
سيمكن هذا التوسع أي ً
إلى التعليم للطالب في المجتمعات األصغر
والمناطق الريفية ،مما يسمح للمتعلمين بالتخرج
مبكرا والدخول إلى القوى العاملة بسرعة أكبر
ً
في هذه المجاالت الحيوية.
قالت جيل دنلوب ،وزير الكليات والجامعات:
سا في تزويد
"تلعب كليات أونتاريو
دورا رئي ً
ً
الطالب بالتعليم الذي يركز على الحياة المهنية
وفي تلبية احتياجات العمل في القطاعات
الرئيسة التي تقود اقتصاد المقاطعة .ويتماشى
توسيع الدرجات الجامعية مع أولوية حكومتنا
لالستثمار في البنية التحتية الحيوية ووضع
أونتاريو كشركة رائدة في أمريكا الشمالية في
قطاع السيارات مع مساعدة المتعلمين على
اكتساب المهارات الالزمة لدعم هذا القطاع
ضا للطالب
من االقتصاد .سيوفر هذا التوسع أي ً
المزيد من الفرص للوصول إلى تعليم عالي
الجودة ويضمن تخرجهم بالمهارات والخبرات
والشهادات التي تلبي متطلبات سوق العمل اليوم ".
ستوفر الشهادات التطبيقية لمدة ثالث سنوات
فرصة للكليات لتطوير برامج لمعالجة
نقص القوى العاملة ،مثل العاملين في مجال
التكنولوجيا ذوي المهارات العالية في قطاعات
الرعاية الصحية والرقمية والبيانات والذكاء
االصطناعي واألمن السيبراني وأتمتة العمليات.
لدعم نمو وتحول قطاع السيارات في أونتاريو،
ضا عن البرامج التي تساعد
ستبحث الحكومة أي ً
في إعداد المواهب الالزمة لبناء مركبات
كهربائية ومستقلة ومتصلة ،باإلضافة إلى برامج

لدعم تطوير العمال الذين سيساعدون في بناء
البنية التحتية والطرق والعبور بالمحافظة.
قال مونتي ماكنوتون ،وزير العمل والتدريب
صا تاريخيًا
وتنمية المهارات" :تواجه أونتاريو نق ً
في العمالة ،ونحن بحاجة إلى جميع الموظفين
العمليين لمعالجته .ولهذا السبب تتخذ حكومتنا
إجراءات لضمان تخرج الشباب بالمهارات التي
يحتاجون إليها لكسب رواتب أكبر في انتظارهم.
هذه هي الطريقة التي نبني بها مقاطعة أقوى
ونوفر وظائف جيدة في كل ركن من أركان
أونتاريو ".
يُسمح للكليات بتطوير برامج درجات علمية
جديدة مدتها ثالث سنوات في مجال دراسي
تطبيقي ،وموجّه نحو الحياة المهنية ،ومتميّز
عن الشهادات الجامعية ،وتتم مراجعتها من قبل
مجلس تقييم جودة التعليم بعد المرحلة الثانوية
( )PEQABويوافق عليها الوزير .سيتم رفع
الحد األقصى لبرامج الدرجات العلمية التي

يمكن للكليات تقديمها بنسبة خمسة بالمائة لجميع
الكليات المدعومة من القطاع العام .وهذا يعني
أن حدود الدرجة العلمية ستصبح  20في المائة
لمعاهد التكنولوجيا والتعليم المتقدم ()ITALs
و  10في المائة لجميع الكليات األخرى.
أشارت أونتاريو أوالً إلى نيتها استكشاف
المزيد من الخيارات للتعلم المتقدم ،بما في ذلك
توسيع برامج الدرجات العلمية التي تقدمها
الكليات ،في قانون دعم األفراد واألعمال،
 ،2021والذي تم تقديمه في أكتوبر .2021
حددت اللجنة االستشارية الستعادة قوة العمل
صا في العمال المدربين في عدد
في أونتاريو نق ً
من المجاالت ،بما في ذلك قطاعات الرعاية
الصحية والرقمية والبيانات والذكاء االصطناعي
واألمن السيبراني وأتمتة العمليات.
يسمح قانون اختيار وتميز التعليم بعد الثانوي
لعام  2000للكليات بتقديم درجات البكالوريوس
في مجاالت الدراسة التطبيقية بمراجعة من

 PEQABوموافقة الوزير.
في السابق  ،كان بإمكان كليات الفنون التطبيقية
والتكنولوجيا أن تقدم ما يصل إلى خمسة في
المائة من نشاط برامجها كدرجات تطبيقية مدتها
أربع سنوات بينما يمكن أن تقدم ITALs -
 Conestogaaو  George Brownو �Hum
 berو  Senecaو  - Sheridanما يصل إلى
.٪15
من المتوقع أن تكون برامج الشهادات الجامعية
الجديدة لمدة ثالث سنوات وأكثر من أربع
سنوات في مجاالت الدراسة التطبيقية متاحة
للطالب بحلول خريف .2023
في السنة المشمولة بالتقرير ( 2020-21سنة
التخرج  ، )2019-20تم توظيف حوالي  77في
المائة من خريجي كليات أونتاريو في غضون
ستة أشهر من التخرج ،وكان  90.6في المائة
من أرباب العمل راضين أو راضين جدًا عن
الخريجين الذين وظفتهم.
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كندا ترحب بأكثر من  108000مقيم دائم أوائل عام 2022
• لندن  :متابعة (البالد)

ورقمنة التطبيقات ،وإعادة توزيع العمل بين
مكاتبنا حول العالم.

أوتاوا  -الهجرة تفيد جميع الكنديين من خالل
نمو اقتصادنا ومعالجة نقص العمالة وتقوية
مجتمعاتنا.

بينما نسعى جاهدين لتقليل أوقات معالجة
الطلبات ،تظل  IRCCمكرسة لتقديم معلومات
هادفة وشفافة وفي الوقت المناسب لعمالئها.
ضا عن تحديثات جديدة
اليوم ،أعلن الوزير أي ً
ألداة أوقات المعالجة عبر اإلنترنت الخاصة
بـ  IRCCلتزويد العمالء بتقديرات أكثر دقة
حول المدة التي ستستغرقها معالجة طلباتهم.

تلبية للكم الهائل من الطلبات ،تعمل دائرة
الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية ()IRCC
على تحسين عملياتها ،وإضافة الموارد حيث
تشتد الحاجة إليها ،وتبسيط العمليات التي توفر
للعمالء الخبرة التي يتوقعونها ويستحقونها.
أعلن شون فريزر ،وزير الهجرة والالجئين
ستستخدم معظم خدمات اإلقامة والجنسية
والمواطنة ،أن دائرة الهجرة والجنسية الكندية
الدائمة اآلن أوقات معالجة ديناميكية ،مع نشر
( )IRCCقد تجاوزت هدفها المتمثل في اتخاذ
حسابات محدثة أسبوعيًا ،استنادًا إلى بيانات
 147000قرار نهائي بشأن اإلقامة الدائمة في
من األشهر الستة السابقة .وقد تم بالفعل تنفيذ
الربع األول من عام  - 2022أي مضاعفة عدد
أوقات المعالجة الديناميكية لخدمات اإلقامة
القرارات النهائية في الفترة الزمنية نفسها في
المؤقتة ،بنا ًء على البيانات من األسابيع الثمانية
عام  .2021من خالل هذه الجهود ،استقبلت
أو الستة عشر الماضية.
كندا أكثر من  108000مقيم دائم جديد حتى
ستوفر هذه التغييرات معلومات واقعية
اطالع دائم بملفاتهم.
من  560.000طلب تصريح دراسة.
اآلن هذا العام.
وحديثة للعمالء ،وستعكس أحجام التطبيقات
التزام
نتيجة
هي
الجديدة
اإلنجازات
هذه
169000
من
يقرب
ما
انتقل
نفسه،
العام
في
التي تتم معالجتها باإلضافة إلى أحدث الحقائق
باإلضافة إلى ذلك ،تجاوزت كندا أهداف  IRCCالمستمر بتحسين خدمة العمالء .متقدم  -وهو رقم قياسي  -من حالة العامل إلى التشغيلية.
المواطنة الخاصة بها في الفترة من  IRCC 2021اتخذت أكثر من نصف مليون قرار اإلقامة الدائمة في كندا.
سيسمح ألولئك الذين يرغبون في القدوم إلى
إلى  ،2022بأكثر من  210.000مواطن ورحبت بأكثر من  405.000مقيم دائم جديد بدعم من تمويل إضافي قدره  85مليون دوالر كندا للعيش والعمل والدراسة لوضع خطط
كندي جديد .تقوم  IRCCبتحديث وزيادة في عام  - 2021وهو أكبر عدد من الوافدين من التحديث االقتصادي والمالي لعام  ،2021تستند إلى جدول زمني أكثر دقة .نواصل
خدماتها لألشخاص الذين يرغبون في أن الجدد في عام واحد في التاريخ الكندي .بعد نواصل جهودنا لتقليل مخزونات التطبيقات عملنا لرقمنة وتحديث كيفية تقديم برامجنا
يصبحوا كنديين ،بما في ذلك تقديم االختبار عام قياسي للحصول على تصاريح الدراسة المتراكمة أثناء الوباء .يعتمد التمويل على وخدماتنا ،حتى تتمكن كندا من االستمرار في
عبر اإلنترنت ،ومراسم المواطنة االفتراضية ،في عام  ،2019زادت  IRCCإنتاجها بنسبة العمل الذي تم إنجازه بالفعل لتقليل أوقات كونها الوجهة المفضلة للناس في جميع أنحاء
ومتعقب التطبيقات عبر اإلنترنت للبقاء على  ٪32في عام  2021من خالل إنهاء ما يقرب االنتظار ،مثل تعيين فريق معالجة جديد ،العالم.

ُ
حملت في حقائبي َ
رائحة النخيل
حملت يا ُ
ُ
َ
الجراح في االصيل،
عراق تلك
ُ
أحبها من وجِه َك الجميل.
حملت في حقائبي
ً
مالمحا ُّ
الشاعرة سوسن سلمان سيف

بشديد األلم والحزن غادرتنا صباح  11نيسان 2022 /في باريس
شقيقتي الشاعرة والفنانة التشكيلية الرائدة

سوسن سلمان سيف الخميسي
وفي هذا الوقت العصيب أود أن أعزي نفسي ووالدتي العزيزة أم ساطع وإخوتي ساطع والمع وأوالدها تانيا  ،نوار ،تمارا
لروح شقيقتي سوسن السالم والسكينة

وداعا يا سوسن فأنت في القلب والوجدان.
وستبقى ذكراها خالدة في نفوسنا ،لن نقول ً
وتعازينا الحارة لجميع األهل والمحبين.

أختك سمر سلمان سيف
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الحكومة ستقدم تشريعات لخفض ضريبة الغاز 5.7سنت للتر وضريبة الوقود  5.3سنت للتر

أنتاريو تخفض ضرائب الغاز والوقود لمدة ستة أشهر لراحة الشركات واألسر
•وزارة المالية (متابعة البالد)
تورنتو  -ضمن خطتها إلبقاء التكاليف
منخفضة للعائالت والشركات في أونتاريو ،تقدم
الحكومة تشريعات من شأنها ،إذا تم إقرارها،
أن تخفض ضريبة الغاز بمقدار  5.7سنتًا للتر
الواحد وضريبة الوقود بمقدار  5.3سنتًا للتر
الواحد لمدة ستة أشهر بداية من  1يوليو .2022
سيشهد مالكو السيارات في أونتاريو وفورات
مباشرة كبيرة من هذا التخفيض المقترح لضريبة
مؤخرا لرسوم تجديد
الغاز واإللغاء المعلن عنه
ً
لوحة الترخيص ،مع استفادة األسر من متوسط
دوالرا
مدخرات مجتمعة تبلغ حوالي 465
ً
في عام  .2022قال بيتر بيثلينفالفي ،وزير
المالية" :تعمل تحديات سلسلة التوريد المستمرة
والصراعات الجيوسياسية على رفع تكلفة
المعيشة من الغاز إلى البقالة .مع هذه الضغوط
اإلضافية ،تحتاج العائالت والشركات إلى
مساعدة إضافية للحفاظ على انخفاض التكاليف.
هذا هو السبب في أن حكومتنا تقدم تشريعات
لتوفير اإلعفاء الضريبي في المضخات وإعادة
األموال إلى جيوب الناس".
اعتبارا من  1يوليو حتى  31ديسمبر ،2022
ً
سيتم خفض معدل ضريبة الغاز من  14.7سنتًا
للتر إلى  9سنتات للتر الواحد ،وهو ما يمثل
ضا قدره  5.7سنتًا للتر الواحد .سيتم تخفيض
خف ً
معدل ضريبة الوقود ،الذي يشمل الديزل ،من
 14.3سنتًا لكل لتر إلى  9سنتات لكل لتر ،وهو
ضا قدره  5.3سنت لكل لتر.
ما يمثل خف ً
ضا دعوة الحكومة
أي
أونتاريو
حكومة
تواصل
ً
الفيدرالية لمساعدة العائالت والشركات في
مواجهة ارتفاع التكاليف عن طريق خفض
ضريبة الكربون ،التي زادت إلى  11.05سنتًا
للتر على البنزين و  13.41سنتًا للتر على الديزل
في  1أبريل  . .2022قال الوزير بيثلينفالفي:
"أونتاريو تزداد قوة ،وبهذا التشريع المقترح،
تقوم حكومتنا بدورها لدعم العمال واألسر".
"حان الوقت اآلن لتنضم إلينا الحكومة الفيدرالية
في توفير اإلغاثة للكنديين الكادحين من خالل
خفض ضريبة الكربون".
تعد خطة أونتاريو لخفض ضرائب الغاز
والوقود جز ًءا من حزمة أوسع نطاقًا ستوفر

إغاثة فورية من تكلفة المعيشة ،بما في
ذلك:خفض التكاليف لماليين مالكي المركبات
في أونتاريو عن طريق استرداد رسوم تجديد
ملصق لوحة الترخيص المدفوعة منذ مارس
 ،2020وإلغاء رسوم تجديد لوحة الترخيص
وملصقات اللوحات على أساس المضي قد ًما،
دوالرا سنويًا
مما يوفر لمالكي المركبات 120
ً
دوالرا سنويًا في
في جنوب أونتاريو و 60
ً
أونتاريو الشمالية لمركبات الركاب والمركبات
التجارية الخفيفة.
إزالة رسوم المرور على الطرق السريعة
اعتبارا من  5أبريل .توفير
 412و  418نهائيًا،
ً
إعفاء ضريبي للعمال واألسر وكبار السن من
خالل االئتمان الضريبي للعمال ذوي الدخل
المنخفض ،واالئتمان الضريبي للسالمة المنزلية
لكبار السن ،واالئتمان الضريبي لتدريب
وظائف أونتاريو ،واالئتمان الضريبي لرعاية
األطفال في أونتاريو.الوصول إلى اتفاقية مع
الحكومة الفيدرالية للحصول على تمويل بقيمة
 13.2مليار دوالر لنظام التعليم المبكر ورعاية

الطفل على مستوى كندا ،مما يوفر لعائالت
أونتاريو التي لديها أطفال تبلغ أعمارهم خمس
سنوات وأصغر في مراكز رعاية األطفال
المرخصة المشاركة ما يصل إلى  25في المائة
دوالرا في
من المدخرات ،من أجل بحد أدنى 12
ً
اليوم  ،بأثر رجعي حتى  1أبريل .2022
ستوفر هذه االتفاقية متوسط  10دوالرات
في اليوم لرعاية األطفال لألطفال المؤهلين
بحلول سبتمبر .2025سيحقق مالكو السيارات
في أونتاريو وفورات مباشرة كبيرة من هذا
التخفيض المقترح لضريبة الغاز واإللغاء
مؤخرا لرسوم تجديد لوحة الترخيص.
المعلن
ً
على سبيل المثال ،األسرة في جنوب أونتاريو
التي تمتلك سيارتين وتقود بانتظام ستوفر حوالي
دوالرا في عام  .2022ومن المتوقع أن
815
ً
تستفيد األسر التي ال تمتلك سيارات من تأثير
التخفيض المقترح في ضريبة الغاز على
األسعار المدفوعة لسيارات األجرة وتوصيل
الطعام والمنتجات االستهالكية.
يتكون السعر المدفوع في المضخة من تكلفة
النفط الخام ،وهوامش البيع بالجملة ،وهوامش

البيع بالتجزئة ،وضريبة المكوس الفيدرالية،
وضريبة الكربون الفيدرالية ،وضريبة البنزين
 /الوقود في أونتاريو ،وضريبة الوقود .HST
سيكون هذا التخفيض الضريبي المقترح ساريًا
في  1يوليو  2022لتزويد الصناعة  -بما في
ذلك المصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة
 بالوقت المطلوب لتعديل أنظمتهم وعملياتهمالتجارية.في عام  ،2018أصدرت الحكومة
تشريعًا إللغاء الحد األقصى الذي فرضته
الحكومة السابقة وضريبة الكربون التجارية
لخفض أسعار الغاز بمقدار  4.3سنت لكل لتر.
عند دمجها مع المدخرات من التشريع الذي
اقترحته الحكومة  ،فإن التخفيض في الضرائب
والرسوم اإلقليمية على الغاز سيبلغ إجمالي 10
سنتات للتر الواحد.
يدعم برنامج ضريبة الغاز في أونتاريو النقل
العام في البلديات عبر أونتاريو من خالل توفير
سنتين لكل لتر من ضريبة الغاز اإلقليمية لتحسين
النقل وتوسيعه .ستضمن حكومة أونتاريو أن هذا
التمويل لن يتأثر بهذا الخفض المقترح.

جاءنا هذا البيان القصير من منظمة "األصوات اليهودية المستقلة" يطلبون نشره

ادعموا منظمة  BDSفي مدينة لندن
هناك متجر في مدينة لندن يبيع العديد من المنتجات اإلسرائيلية،
من الطعام إلى األثاث ،وما وراء ذلك .جاء إلى إدارة المتجرأعضاء
من منظمة "األصوات اليهودية المستقلة"  -فرع لندن أردنا
مناقشتهم في أسباب إزالة المنتجات اإلسرائيلية من أرفف المتجر.
لألسف ،تم تجاهل جهودنا لمناقشة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.
فهل ترغبون في تشجيع متاجر لندن على مقاطعة المنتجات
اإلسرائيلية؟ هل لديكم أفكار للمشاركة؟ نود العمل مع مجموعة

من األشخاص الملتزمين بـ  BDSفي لندن.
منظمة "األصوات اليهودية المستقلة ( ")IJVهي منظمة وطنية
عا في جميع أنحاء كندا.
لها تسعة عشر( )19فر ً
تحافظ على التزام قوي بالعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان
العالمية .تدعم  IJVدعوة  2005الصادرة عن اللجنة الوطنية
الفلسطينية للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

( )BDSمن أجل حملة دولية للمقاطعة وسحب االستثمارات
وفرض العقوبات .ستجبر حركة مقاطعة إسرائيل  BDSدولة
إسرائيل على االمتثال للقانون الدولي ودعم حقوق اإلنسان
للفلسطينيين.
لمزيد من المعلومات ،راجع موقعنا على اإلنترنت https://
 /www.ijvcanada.orgأو اتصل بـ @London_on
. ijvcanada.org

11

العدد  Issue 242مايو(آيـار) May 2022

12

العدد  Issue 242مايو(آيـار) May 2022

مسجد الحياة

افطـار خيـري وتبرعـات سخية من اجل تطـوير المشـروع
في شهر رمضان المبارك يتسابق المؤمنون
الخيرون العارفون قيمة العطاء في ميادين
الخير ،والمؤمنون أن كل عمل خير هو في سبيل
هللا ،وأن هللا عنده حسن الثواب .يحاول الجميع
التقرب إلى هللا بغية طلب مغفرته ورضوانه من
خالل إقامة الشعائر الروحية المتمثلة في إقامة
الصالة وإيتاء الزكاة والصدقات لمن يستحقها
من المحتاجين من عباد هللا.
كما يحس هؤالء المحسنون المتصدقون
والمالكون لنصاب زكاة أموالهم أن هذا الوقت
في هذا الشهر المبارك هو أنسب األوقات لما فيه
من بركة ولما فيه من مضاعفة أجر العبادات.
ولذا يتسابقون لتلبية الدعوات إلى الخير وأداء ما
عليهم هلل تسديدا للحقوق المعلومة التي فرضها
هللا على القادرين روحيا وماديا.
وكان اليوم الثاني والعشرون من شهر أبريل
 2022الموافق للحادي والعشرين من شهر
رمضان المبارك موعدا للوقوف أمام هللا ألداء
هذا الواجب في مسجد الحياة الذي أقام إفطارا
تخللته شعائر الزكاة والصدقة إيمانا وثقة بأن
هذه األموال ستصل إلى مستحقيها وستقام بها
المشروعات التي تعمل على خدمة القضايا
اإلسالمية التي تبني وترفع من شأن المجتمع
المسلم وتساعد المحتاجين من غير المسلمين.
توافد مساء ذلك اليوم إلى مسجد الحياة عدد من

أبناء المجتمع المسلم لتناول اإلفطار إيذانا بانتهاء
يوم آخر من أيام الشهر الكريم ،وللمشاركة في
زرع بذور الخير الذي سيتمثل في المشروعات
التي يخطط لها في مسجد الحياة ليكون مركز

القرآن الكريم قدمها الشاب أحمد وافي ،وتاله
في الحديث الشاب باسل الحاطوم الذي رحب
بالحاضرين ثم قدم الدكتور منير القاسم المتحدث
األول في هذا اللقاء الخيري.

العمل جهده وماله حتى توفاه هللا في اليوم الثامن
والعشرين من شهر يناير عام  .2021ثم تحدث
عن المشروعات التي يخطط لتنفيذها حتى
يكون مسجد ومركز الحياة مؤهال ألداء مهامه
الروحية والتربوية والمادية .وعلى هذا دعا
الحاضرين إلى المشاركة في هذا الخير والتبرع
إلنجاح هذه المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى
دعم المتبرعين الخيرين ،مبينا الهدف من جمع
هذه التبرعات ومحددا المبالغ المطلوبة إلنجاز
هذا الهدف.
والحق أن كثيرا من الحاضرين سارعوا إلى
تلبية هذا النداء ليؤدوا واجبهم في المشاركة
في إنجاح هذه المشروعات فقدموا من أموالهم
وبسخاء ما يزيد عن المبلغ المحدد.

إشعاع روحي نموذجي يشارك به أشقاءه مساجد
مدينة لندن في إعداد وتطوير كل عمل من شأنه
أن يكون الضوء الذي سينير ألجيالنا المستقبلية
الطريق الواضح الموصل إلى النجاح في هذه
الدنيا والنجاة في تلك الدار التي يسعى كل منا
إلى الفوز بنعيمها.
قبل موعد اإلفطار افتتح هذا اللقاء بتالوة من

بدأ الدكتور منير القاسم الحديث عن مسجد
الحياة وعن اإلنسان الذي كان وراء إقامته
وجعله مركزا لخدمة اإلسالم والمسلمين،
الرجل الذي أهدى مسلمي لندن هذا الخير ثم
دعاه ربه إلى جواره ،ذاك هو المهندس فريد
متولي رئيس المركز االجتماعي المصري في
أنتاريو رحمه هللا تعالى الذي قدم في سبيل هذا

تال ذلك كلمات للسيد يوسف الحاطوم رئيس
الهيئة اإلدارية لمسجد الحياة والشيخ جمال
طالب إمام مسجد الحياة اللذين شكرا المتبرعين
على هممهم العالية وسخائهم في عطائهم في
سبيل هللا وهذا العمل الجليل.
بعدها تناول الجميع إفطارهم وصلوا العشاء
والتراويح وانتهى ذلك اللقاء وقد حقق هدفه الذي
ندعو هللا أن يكون ذلك في ميزان حسنات كل من
قدم شيئا في سبيل هللا.
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برنامج جديد لتوسيع نطـاق التدريب
سيقـدم مــا يصـل إلى  28ألـف دوالر لتعلم المهــارات الـالزمة لتحصيـل رواتب أعلى
•بيتربورو (متابعة البالد)
تعمل حكومة أونتاريو لصالح العمال من
خالل إطالق برنامج تدريب جديد هو
( Better Jobs Ontarioوظائف أفضل في
أنتاريو) .يمكن ألي شخص يتطلع إلى التدريب
على العمل المطلوب ،بما في ذلك أولئك الذين
يتلقون المساعدة االجتماعية ،والذين يعملون
لحسابهم الخاص ،والشباب ،والوافدين الجدد
إلى المقاطعة ،التقدم لبدء تعلم المهارات التي
يحتاجون إليها لكسب رواتب أكبر ألنفسهم
وعائالتهم.
يقول مونتي ماكنوتون ،وزير العمل
والتدريب وتنمية المهارات« :لبناء أونتاريو
أقوى ،نحتاج إلى كل األيدي المتوفرة ،إن
حكومتنا في مهمة لمساعدة األشخاص العاديين
على كسب رواتب أكبر ونحن ال نترك أحدًا
وراءنا .سواء كنت شابًا تكافح من أجل اقتحام
اً
عامل مؤقتًا يكافح لتغطية
سوق العمل ،أو
نفقاته ،أو عاطالً عن العمل وعلى المساعدة
االجتماعية ،فإن حكومتنا هنا لمساعدتك في
بناء حياة أفضل ومقاطعة أقوى من أجلنا
جميعا».
سيدفع برنامج  Better Jobs Ontarioما

دوالرا أمريكيًا كرسوم التدريب والتعليم الوظيفي لمن هم في أمس
يصل إلى 28000
ً
دراسية وتكاليف أخرى لبرامج التدريب الحاجة إليه».
قصيرة المدة التي تسمح للباحثين عن عمل،
بمطابقة مهاراتهم مع احتياجات أصحاب بالتزامن مع إطالق هذا البرنامج التدريبي
العمل في المجتمع .وبالتوسع في برنامج الجديد ،تواصل الحكومة تحويل خدمات
«الوظيفة الثانية» الحالي ،سيكون مزيد من التوظيف في أونتاريو في يورك وهالتون وشبه
المتقدمين مؤهلين اآلن للحصول على ما يصل جزيرة ستراتفورد-بروس لتحسين النتائج .كل
إلى  500دوالر أسبوعيا دعما ماليا لتغطية شهر ،يغادر واحد في المائة فقط من األشخاص
أونتاريو .يعمل للحصول على وظيفة ،مما
نفقات المعيشة األساسية.
يدل على أن النظام الحالي يخذل من هم في
قالت الدكتورة ميريلي فولرتون ،وزيرة أمس الحاجة إليه .ستساعد التغييرات العاطلين
الطفولة والمجتمع والخدمات االجتماعية :عن العمل والعاطلين جزئيًا في العثور على
«إن برنامج «وظائف أفضل في أونتاريو» وظائف مهمة في المجتمع ودعم الشركات
صا مهمة لألفراد المحلية التي تكافح للعثور على عمال.
هو برنامج مبتكر يوفر فر ً
الباحثين عن عمل هادف في مجتمعاتهم .أشجع
األفراد الذين يتلقون المساعدة االجتماعية على يعتمد التوسع في تحول خدمات التوظيف
متابعة هذا البرنامج الرائع إذا استطاعوا ،مع على نجاح المناطق المتكاملة الثالث األولى في
التأكد من أنهم لن يفقدوا مزاياهم الصحية أثناء بيل وهاملتون نياجرا وموسكوكا-كاوارثاس،
حيث وجد  87في المائة من العمالء الذين
التسجيل».
وقالت مورين أدامسون ،رئيسة كلية فليمنج :أكملوا خطط التوظيف وظائف و  81في المائة
«يفتح هذا التمويل األبواب أمام العمال يعملون أكثر من  20ساعات في األسبوع.
العاطلين عن العمل والطالب الجدد وأي تبني هذه الجهود على جهود الحكومة
شخص يتطلع إلى ممارسة مهنة جديدة تتطلب المستمرة لجذب العمال ودعمهم وحمايتهم،
مجموعة مهارات محددة .إنه يوسع نطاق مما يجعل أونتاريو أفضل مكان في العالم

للعمل والعيش وتربية األسرة.
حقائق سريعة
• يمول برنامج Better Jobs Ontario
الرسوم الدراسية لبرامج التدريب التي تبلغ
عا أو أقل ،بما في ذلك الكليات
مدتها  52أسبو ً
المؤهلة وبعض الدورات الجامعية وبرامج
االعتماد المصغر وبرامج التدريب المهني
األخرى.
صا
• منذ يناير  ،2021بدأ  5168شخ ً
التدريب من خالل البرنامج للحصول على اليد
التي يحتاجون إليها في الوظائف طويلة األجل
المطلوبة في مجتمعاتهم.
• من خالل  ، Better Jobs Ontarioقد
يتلقى المتقدمون للحصول على دعم إضافي
ضا الدعم المتعلق باإلعاقة أو رعاية األطفال
أي ً
أو اإلقامة بالقرب من تدريبهم ،اعتمادًا على
ظروفهم.
• بلغ عدد العاطلين عن العمل في أونتاريو
 429800في مارس .2022
• يتم دعم التوظيف في أونتاريو من خالل
اتفاقيات نقل سوق العمل بين حكومة كندا
وحكومة أونتاريو.
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إلغاء رسوم شهادة الميالد في أونتاريو لذوي الحاجة
•وزارة الحكومة وخدمات المستهلك
تورنتو  -ألغت حكومة أونتاريو بشكل دائم
دوالرا لشهادات الميالد لحوالي
رسم الـ 35
ً
 40.000من سكان أونتاريو المحتاجين.
وسيضمن برنامج اإلعفاء من رسوم شهادة
الميالد أن المنظمات الشريكة غير الهادفة
للربح يمكنها مساعدة سكان أونتاريو الذين قد
يعانون من التشرد أو غيرها من المصاعب
المالية الشديدة للحصول على شهادة ميالد
مجانًا.

يعد إلغاء هذه الرسوم طريقة أخرى ندعم بها
عمل المنظمات غير الربحية عبر مقاطعتنا
وبناء أونتاريو أقوى".
من خالل جعل برنامج اإلعفاء من رسوم
شهادة الميالد دائ ًما ،تضمن الحكومة
االستقرار للمنظمات التي تقدم هذه الخدمة،
والتي يمكنها اآلن االستمرار في التركيز
على خدمة المجتمع دون الحاجة إلى القلق
بشأن البحث عن مصادر أخرى للتمويل.

قالت الدكتورة ميريلي فوليرتون ،وزيرة
األطفال والمجتمع والخدمات االجتماعية:
شهادة الميالد في أونتاريو هي وثيقة هوية "إن ضمان أن يكون لدى األشخاص األكثر
تأسيسية ،لكن األفراد الذين يعانون من التشرد حاجة لدينا القدرة على الحصول على
قد يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على المستندات التي يحتاجونها للوصول إلى
نسخة مفقودة أو استبدالها.
الدعم والخدمات أمر حيوي لتحسين النتائج.
مع هذا التغيير ،تزيل الحكومة الحواجز
التي تحول دون الوصول إلى الخدمات العامة سنواصل العمل عبر الحكومة لبناء حلول
األساسية مثل اإلسكان والرعاية الصحية مبتكرة وقطع الروتين لجعل الحياة أسهل
والغذاء والمساعدة االجتماعية التي قد تتطلب لسكان أونتاريو".
شهادة ميالد كدليل على الهوية .يعمل البرنامج هناك ما يقرب من  27منظمة غير ربحية
ضا على حل معوقات رئيسية أخرى مثل في جميع أنحاء أونتاريو تشارك حاليًا في
أي ً
عدم وجود عنوان بريدي وضامن مقبول ،مع برنامج اإلعفاء من الرسوم وتشمل المراكز
قيام المنظمات المشاركة بتلبية هذه الحاجة.
الصحية والمالجئ والعيادات القانونية.
قال روس رومانو ،وزير الحكومة وخدمات
أمرا
المستهلك" :تحافظ حكومتنا على انخفاض يعد الوصول إلى الهوية الحكومية
ً
التكاليف من خالل توفير  1.4مليون دوالر مه ًما لألفراد الذين يعانون من الفقر ،والذين
في شكل إعانة مالية ألضعف سكان أونتاريو يحتاجون إلى هذه الوثائق للوصول إلى الدعم
وضمان وصولهم بسهولة أكبر إلى الخدمات الحيوي ،بما في ذلك اإلسكان والمساعدة
الحيوية التي يحتاجون إليها.
االجتماعية.

نقص العمالة يفاقم أزمة العقارات في كندا
يواجه وزير اإلسكان الكندي أحمد حسين
مهمة شاقة ،وسط محاوالت حكومته كبح جماح
االرتفاع الصاروخي في أسعار المنازل ،وهذه
المهمة هي مضاعفة وتيرة بناء المنازل في
البالد في غضون  10أعوام ،لكن افتقار البالد
إلى العمال يقوض المساعي الحكومية لزيادة
المعروض العقاري.
عين في منصبه بعد
يقول حسين ،الذي ُ
انتخابات العام الماضي ،إن كندا ال تملك أي
خيار آخر لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات
إذا أرادت االستمرار في تعزيز اقتصادها
وجذب المهاجرين المهرة ،مضيفاً ،في مقابلة
مع وكالة بلومبيرغ ،أن "قضية توافر المساكن
أمر بالغ األهمية لنجاحنا المستقبلي كدولة".
كانت أسعار المنازل في كندا مرتفعة بالفعل
قبل تفشي جائحة فيروس كورونا ،وقبل أن
ترتفع أكثر من  50%في العامين الماضيين،
وبالتالي ،أصبح ارتفاع أسعار الوحدات
السكنية إحدى أهم القضايا السياسية في البالد.
ومع تزايد صعوبة امتالك األسر األصغر
سنا ً منزالً في معظم المدن الكبيرة ،أصبحت
القدرة على تحمل التكاليف مشكلة رئيسية
بالنسبة للحكومة الليبرالية برئاسة رئيس
الوزراء جاستن ترودو .وتقول الحكومة إن
متوسط الوحدات السكنية الجديدة بلغ حوالي
 200ألف وحدة سنويا ً في األعوام األخيرة،
لكنها تعهدت بمضاعفة وتيرة البناء الجديد

الحالية خالل العقد المقبل.
لكن أفيري شينفيلد ،كبير االقتصاديين في
شركة "سي آي بي سي وورلد ماركتس"
لألبحاث ،شكك في جدوى الخطة الحكومية
لزيادة أعداد المنازل نظرا ً للقيود المفروضة
على العمالة.
وقال شينفيلد " :من دون خطة هجرة
مستهدفة ،أو جهود منسقة إلقناع السكان
الشباب بالتفكير في استخدام مطرقة بدالً من
جهاز كمبيوتر محمول ،سيواصل الكنديون
الكفاح من أجل امتالك منزلهم الخاص".
بدوره ،يقول وزير اإلسكان إنه يعلم أن هذه
الشكوك موجودة ،لكنه جادل بأن حكومته
أظهرت بالفعل قدرتها على تقديم برامج
طموحة .وكان تعزيز المعروض من المنازل
محور خطة اإلسكان الواردة في ميزانية
الربيع الخاصة بحكومة ترودو.
ويعد صندوق تسريع اإلسكان الذي تبلغ قيمته
 4مليارات دوالر كندي ( 3.2مليارات دوالر)
أكبر إجراء جديد لإلسكان في الميزانية ،فهذا
الصندوق يمكن للحكومات البلدية االستفادة
منه مقابل اتخاذ تدابير لتعزيز المعروض من
المنازل.
ووفق البيانات الرسمية ،وصلت الزيادة
الشهرية في أسعار المنازل إلى مستويات
قياسية في فبراير/شباط .إذ بلغ السعر
المعياري للمنزل  869ألف دوالر كندي
( 693ألف دوالر أميركي).
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هآرتس :إلى عالم يصفق لألوكرانيين..
هنــاك فلسطينيـون تحت االحتــالل اإلســرائيلي

•بقلم :ديمتري شومسكي
يجب االعتراف بأنه رغم وجود تشابه طفيف بين محاولة
روسيا احتالل أوكرانيا ،واحتالل إسرائيل لفلسطين ،إال أن الفرق
الجوهري بين الحالتين كبير .القوات األوكرانية تظهر مقاومة
حازمة وعنيفة ومسلحة ،أمام الجيش الروسي المحتل .وقد نجحت
كما يبدو حتى اآلن بقتل آالف الجنود الروس .وها هو العالم الحر
كله يصفق لهم بدون توقف ،ويعتبرهم أبطاالً يحاربون من أجل
حرية شعبهم الوطنية .في المقابل ،إذا قام الفلسطينيون بمهاجمة
وقتل جنود الجيش اإلسرائيلي في المناطق المحتلة ،فسيعتبرون
إرهابيين متعطشين للدمار ،ليس فقط من قبل اإلسرائيليين (األمر
المفهوم تماما ً إزاء النزاع القومي الدموي) ،بل أيضا ً من قبل
الدول الغربية ،تلك التي تحبس األنفاس وهي تشاهد بطولة
المقاومة األوكرانية.
سبب هذا الفرق واضح جداً؛ فاألوكرانيون لهم دولة قومية
معترف بها وشرعية ،في حين أن الفلسطينيين قومية بدون دولة.
الدولة ،مثلما أحسن وصفها أحد االشتراكيين الكبار ،ماكس فيبر،
هي تلك السلطة في داخل المجتمع التي تمسك بيدها احتكار
استخدام العنف الشرعي .من المفهوم ضمناً ،بناء على ذلك ،أن
العنف الذي يستخدمه جنود الجيش والمواطنون المسلحون في
الدولة األوكرانية ضد الجنود الذين قاموا بغزو أراضيها يعتبره
المجتمع الدولي مشروعاً .خالفًا لذلك ،شرعية العنف من جانب
جمهور ليست له دولة ،ستكون شرعية مشكوكا ً فيها.

هنا تتضح بكامل العبثية ثرثرة ما بعد الحداثة حول “نهاية عصر يريدون بيع هذه البضاعة المتعفنة للفلسطينيين ،سواء بوصف
الدولة” ،وهو الشعار الذي ظهر دائما ً في خطاب العولمة ما بعد “دولة ثنائية القومية” أو على شكل أي كيان غريب أقل من دولة
القومية .حيث إن الدولة القومية بصيغتها “القديمة” ،دولة ذات آخر ،في الوقت الذي إذا قام كيان من هذا النوع يوما ً بالفعل،
سيادة ومستقلة في حدود معترف بها من قبل أسرة الشعوب ،هي فسيكون هذا بالنسبة للفلسطينيين ساللة أخرى من “خطة ترامب”
اآلن الذخر األكثر حيوية بالنسبة للشعب األوكراني ،الذي يعطيه أو “أقل من دولة” .وإذا انضمت أوكرانيا للفيدرالية الروسية،
فإن هيمنة روسيا على الشعب األوكراني ستبقى موجودة ،مثل
الحق الثابت للدفاع عن الذات من محتل أجنبي.
ً
الشعب الفلسطيني ،في المقابل ،الذي ليست له دولة قومية هذا األمر سيحدث أيضا في إطار “الدولة الواحدة” في إسرائيل/
خاصة به ،متروك لمصيره أمام دولة إسرائيل المحتلة التي تطرد فلسطين .وهكذا لألسف الشديد ،في إطار كونفيدرالية ،التي كما
وتسلب ممتلكاته ،بدون الحق المتفق عليه من قبل جانب المجتمع يبدو من شأنها أن تضمن مساواة كاملة بين دولتين سياديتين
الدولي للرد بقوة على سلطات االحتالل اإلسرائيلية .هذا أيضا ً مستقلتين ،فإن اإلسرائيليين اليهود من غير المتوقع أن يتنازلوا
عندما يدور الحديث عن مقاومة لجنود مسلحين ،الذين استهدف عن تفوقهم القومي أمام الفلسطينيين (الفلسطينيون أيضاً ،من
وجودهم على أراضي فلسطين المحتلة تأمين سلب األراضي ناحيتهم ،ال يتوقع أن يتنازلوا عن حلمهم في إمساك زمام الهيمنة
الفلسطينية وضمان استمرار الترويج لليوتوبيا القومية المتطرفة القومية بأيديهم).
إذا يمكن األمل بأن تنتهي الحرب في شرق أوروبا بترسيخ
– المسيحانية التي هدفها الوحيد طرد الفلسطيني من وطنه.
الدرس الرئيسي الذي يمكن استخالصه من المعركة الروسية – االستقالل السياسي الكامل ألوكرانيا ،فإن مبدأ السيادة القومية
األوكرانية الحالية ،هو أن الدولة القومية ما زالت تشكل اإلطار سيحصل على تعزيز ويتم تأكيده ويصبح قابالً للتطبيق في الخطاب
األساسي الوجودي المفهوم ضمنا ً لدفاع اإلنسان أمام اإلنسان الدولي .بالمناسبة ،مسموح لنا األمل بأن نموذج الدولتين ،الذي ال
ودفاع القومية أمام قومية أخرى .بسبب ذلك ،معظم المجتمع يتوقفون عن دفنه هنا في السنوات األخيرة ،سيعود بكامل القوة
الدولي ال يشتري ديماغوجيا “الحكم الذاتي” لبوتين والتي تقول على اعتبار أنه الطريقة الصحيحة للمصالحة والمساواة الحقيقية
بأنه من األفضل لألوكرانيين“ ،األخوة السالفيين الصغار” بين اإلسرائيليين والفلسطينيين.
للشعب الروسي الكبير ،أن يعيشوا في إطار الفيدرالية الروسية
متعددة القوميات.
•هآرتس 2022/4/7
التقدمي،
القومي
بعد
ما
الخطاب
غطاء
فتحت
المشكلة؛
هنا تكمن
•عن (القدس العربي) لندن
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وخريج مدارس لندن
أسطورة التشريح في كندا والعالم ّ

كيث مور العالم الذي آمن بـالـقرآن بسبب آيـات خلق اإلنسـان

•بلقيس دارغوث
كان العالم الكندي كيث مور ضمن حضور
عقد في
المؤتمر الدولي لإلعجاز العلمي الذي ُ
موسكو أواخر السبعينيات ،وهناك سمع بعض
اآليات التي تحدثت عن تكوين الجنين والظلمات
الثالث ونمو اإلنسان ،فأُثير فضوله.
تساءل العالم الذي يعد أحد كبار الخبراء في
علم التشريح واألجنة :كيف يمكن لكتاب من
القرن السابع أو لشخص قبل  1400عام أن
يصف أطوار تطور الجنين بهذه الدقة ،والتي لم
ت ُكن معروفة حتى القرن الماضي ،فبدأت رحلته
مع تدبر القرآن.
وبعد رحلة طويلة من البحث والمقارنة بين
ما ورد في آيات القرآن الكريم ،وما الحظه
شخصياً ،أقر العالم بصدقية اآليات المذكورة،
وقال إن ما ورد في القرآن الكريم ال يمكن
أن يصدر عن رجل عادي في القرن السابع
الميالدي ،خصوصا ً أن العلماء لم يكتشفوه إال
في أواخر القرن العشرينُ ،م ِقرا ً بأنه "كالم الله
وبأن محمدا ً رسول الله".
ورغم هذا اإلعالن الذي أقره علنا ً وفي أكثر من
محاضرة ،إال أن مور لم يقر صراحةً إسالمه،
وإن كان الداعية اإلسالمي زغلول النجار وعبد
المجيد الزنداني أكدا هذا األمر.
من هو كيث مور؟
ُولد كيث مور أو كيث إل مور عام 1925
لرجل دين في مدينة برانتفورد الكندية ،والتي
تبعد نحو ساعة من مدينة لندن ،أونتاريو.
تابع تحصيل تعليمه الثانوي في مدينة لندن،
ثم حصل على شهاداته العليا في الطب وصوالً
إلى الدكتوراه من جامعة ويسترن ،حتى أصبح
أستاذا ً في قسم التشريح بكلية الجراحة بجامعة
تورنتو الكندية ،وعميدا ً مشاركا ً للعلوم الطبية
األساسية ورئيسا ً لقسم التشريح من  1976إلى
.1984
كان أيضا ً عضوا ً مؤسسا ً في الرابطة األمريكية
لعلماء التشريح السريري ( )AACAورئيس
الرابطة بين عامي  1989و ،1991وتصفه
جامعة ويسترن الكندية المرموقة بأنه "أسطورة
التشريح".
ألف  16كتابا ً في علم التشريح ،أربعة منها ال
تزال تُطبع كل حين وصدرت في أربع عشرة
لغة ،كما نشر أكثر من ستين ورقة بحثية حول
علم األجنة (التطور الطبيعي) وعلم المسخ
(التطور غير الطبيعي).

وعلى الرغم من تقاعده في عام  ،1991إال
أنه ظل نشطا ً من خالل تحديث كتبه وحضور
اجتماعات علم التشريح وإلقاء محاضرات في
جميع أنحاء العالم.
تلقى عشرات الجوائز الطبية المحلية والعالمية،
إحداها من الملكة إليزابيت الثانية ،بسبب
إنجازاته واكتشافاته وكتبه المعتمدة في كليات
الطب العالمية ،وأهمها كتاب "Clinically
 "Oriented Anatomyyو "�The Devel
oping Human Clinically Oriented
."Embryology
آيات القرأن عن علم الجنين تثير اندهاشه
في أواخر السبعينيات ،حضر مور المؤتمر
عقد في موسكو،
الدولي لإلعجاز العلمي الذي ُ
وهناك سمع بعض اآليات التي تحدثت عن
تكوين الجنين والظلمات الثالث ونمو اإلنسان،
فأُثير فضوله.
يروي الدكتور زغلول النجار قصة إسالم
كيث مور في كتابه (الذين هدى الله) بالقول
على لسانه" :تحول المؤتمر بعد ذلك إلى مشهد
إنساني مؤثر عندما وقف أحد العلماء الروس
ليشهر إسالمه ،تأثرا ً باآليات القرآنية ،وكم
كانت الفرحة عارمة للجميع حينما خرج من
خلف الغرفة الزجاجية أربعة مترجمين  -لم
نرهم ولم نحادثهم على اإلطالق بقدر ما كانوا
يقومون بعملية الترجمة من العربية إلى الروسية
والعكس  -وأخذوا يرددون بصوت واحد نشهد
أن ال إله إال الله وأن محمدا ً رسول الله ،بل إنني
علمت بعد ذلك بأن سبعة وثالثين عالما ً روسيا ً
أعلنوا إسالمهم بمجرد رؤيتهم حلقات المؤتمر
التي كان يبثها التلفزيون الروسي على الهواء
مباشرة في ذلك اليوم".
وأضاف الكتاب نقالً عن مور قوله" :وقف
الجميع مذهولين أمام تلك الشهادة الجماعية
للمترجمين ،بعد أن دخل اإليمان قلوبهم،
وأحسست حينها أن قلبي أنا اآلخر بات قاب
قوسين أو أدنى من أن يخرج بكلماته التي سأسلم
فيها مباشرة ،لكنني لم أكن في تلك الفترة نظرا ً
لظروف اجتماعية مستعدا ً إلعالن إسالمي،
أستطع تمالك
وفضلت انتظار الوقت المالئم ،ولم
ِ
نفسي حتى بدأت أقول للجميع :إن التعبيرات التي
تكون اإلنسان لتبلغ من
تفضلتم بها وأوجزتم فيها ّ
الدقة ما لم يبلغه العلم الحديث ،وهذا إن د َّل على
شيء فإنما يدل على أن القرآن ال يمكن أن يكون
إال كالم الله ،وأن محمدا ً رسول الله ،وقبل أن
ي عالم مسلم وقال لي :إذا ً
أختم حديثي التفت إل َّ
فأنت مسلم؟ فقلت له ليس بعد ،لكنني أشهد أن
هذا القرآن هو كالم الله ،فرد علي بالقول إذا ً
أنت مسلم ،لكنك ال تعلم وال تدري ،فأجبته على
الفور أنا لست بمسلم اآلن لكنكم ال تتعجبوا إذا ما

سمعتم يوما ً ما أن كيث مور أعلن إسالمه ودخل
في دين الله".
وواصل حديثه قائالً" :بعد انتهاء ذلك المؤتمر
عدتُ إلى موطني ،وانزويت إلى دراسة مع َّمقة
للقرآن الكريم ،خاصة فيما يتعلق باآليات التي
تتمحور حول دراسة تكوين اإلنسان ،ومنها قوله
ين *
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بعد ذلك ،وفي في عام  ،1980دُعي الدكتور
مور إلى السعودية إللقاء محاضرة في علم
التشريح وعلم األجنة في جامعة الملك عبد
العزيز .وأثناء وجوده هناك ،تواصلت معه لجنة
علم األجنة بجامعة الملك عبد العزيز وطلبت
مساعدته في تفسير آيات معينة من القرآن

صورة للدكتور كيث مور من موقع جامعة ويسترن

وبعض األقوال في األحاديث التي أشارت إلى
التكاثر البشري والتطور الجنيني.
قال مور إنه قبل أي شيء اندهش من الدقة
العلمية لبعض العبارات التي وردت في القرآن
في القرن السابع الميالدي.
ثم استكمل مور عمله مع لجنة علم األجنة
وإجراء دراسات مقارنة للقرآن والحديث وعلم
األجنة الحديث.
وبالفعل ،قدمت اللجنة ونشرت عدة أوراق
مع مور وآخرين شاركوا في تأليف عدد من
األوراق.
ومن التعابير التي أثارت دهشة مور على سبيل
المثال كلمة "مضغة" في آية "ث ُ َّم َخلَ ْقنَا النُّ ْ
طفَةَ
ضغَةً" ( 14المؤمنون)،
علَقَةً فَ َخلَ ْقنَا ْالعَلَقَةَ ُم ْ
َ

وقال" :بالفعل ،إن اإلشارة إلى المعرفة التي
لدينا حول بنية ومظهر الجنين الفعلي ،وأنه
يمر بمرحلة يشبه حجم شيء صغير يمكن أن
تمضغه األسنان".
“كل ما جاء في القرأن عن األجنة صحيح
وسابق عصره”
وفي عام  ،1986دُعي مور مجددا ً لحضور
عقد
المؤتمر العلمي لإلعجاز القرآني الذي ُ
بالقاهرة ،حيث دارت نقاشات حول دراساته
الخاصة بعلم األجنة وما ورد في القرآن.
وهناك صرح بأنه ال يعتقد بأن الرسول محمد
(عليه الصالة والسالم) أو أي شخص غيره قادر
على معرفة ما يحدث في خلق كل طور من
أطوار اإلنسان ،ألنها لم تُكتَشَف إال في أواخر
القرن العشرين ،حسب قوله.
وأكد صحة كل ما ذُكر في القرآن الكريم عن
تطور الجنين وأنه يتطابق كليا ً مع ما يعرفه
أجنّة.
كعالم ِ
وكانت طبعة خاصة من كتاب مور نُشرت
في السعودية بعنوان "تطوير اإلنسان :علم
األجنة الموجه سريرياً" في عام  1983بعنوان
"اإلنسان النامي :علم األجنة الموجه إكلينيكيا ً
مع اإلضافات اإلسالمية" ،والذي شارك معه في
تأليفه الدكتور عبد المجيد الزنداني.
وعن هذا الكتاب قال مور إنه كتاب يستحق أن
يدرسه الطالب المسلمون وفي كل دول العالم
ليثبت صحة ما ورد في القرآن الكريم.
إسالم مور صراحةً بقي مثار جدل لفترة طويلة
من الزمن ،وبينما لم يؤكد مور اعتناقه اإلسالم،
إال أنه لم ينكره.
سئل مور مباشرة
عندما
1990
وفي العام
ُ
عن اعتناقه اإلسالم ،قال إنه لم يجد صعوبة في
تصديق ما ورد في القرآن وأن محمدا ً رسول
الله ،وأضاف أنه ُولد في منزل متدين يشجع
على احترام الديانات األخرى وأنه يؤمن بأن
عيسى كما محمد رسوالن من عند إله واحد.
كما قال بأنه ال يشعر بأنه يحتاج العتناق
اإلسالم ليعبد الله وبأنه يتفهم جيدا ً اعتناق زمالء
علماء له اإلسالم بعدما اطلعوا على القرآن،
وأضاف" :لو لم أكن مؤمنا ً بالله لفعلت الشيء
نفسه ،ولكن لي طريقتي المختلفة في عبادة الله،
ونحن جميعا ً نعبد الله نفسه ،ولو عملنا سويا ً
سنعيش في عالم أسعد".
توفي مور عام  2019بعد صراع مع سرطان
اللوكيميا ،وطلب في وصيته عدم إرسال
ورود إلى جنازته وشجَّع على التبرع بدالً
منها للجمعيات الخيرية المعنية بدعم مرضى
السرطان.
•صحافية من أسرة جريدة (البالد) ومجازة
في تقديم الخدمات للقادمين الجدد
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الحقائق المخفية للنفس البشرية !
•د .محمد سعد الـدين
ال يحتاج األمر سوى لفهم بعض الثوابت االنسانية لتخفيف وقع
مصائب الدهر التي ال بد ان تصيب يقينا كل البشر ،المؤمن
منهم والملحد ،الغني قبل الفقير ،وكبير القوم وصغيرهم.

ممر نحو مرحلة الشيخوخة والضعف ،وفترة وجود االوالد
بجانبك ليست سوى لوقت معين حتى يشتد ساعدهم ويرحلوا
حيث يبنون ،هم اآلخرون ،عوائلهم وبيوتهم.

لعل اول هذه الحقائق إدراك ان المبالغة بالفرح واالحتفال
المدوي باللحظات السعيدة تعني المزيد من الحزن والشعور
بالبؤس والقهر حين تتبدل االحوال من حال الى نقيضه .ربما
لهذا السبب كان اكثر الناس اكتئابا وقابلية لالنتحار في لحظة
الضعف هم من كانت األضواء والشهرة والمعجبون تحيطهم
في كل االوقات في عزهم .لهذا ربما كانت الحكمة االيمانية
تؤكد على االعتدال بالفرح والتعقل باالحتفاالت السعيدة دون
مبالغة او تنافس محموم.
الحقيقة الثانية المهمة هي التذكر الدائم بأن احوالنا كلها مؤقتة
ال تدوم سوى لفترة وجيزة ،ففترة الشباب والقوة ليست سوى

حين يستوعب المرء هذه الحقيقة يصبح بعدها يرى االمور
كلها بعينين اثنتين من منظور الحاضر ،وما سيتبعه بالضرورة
من حال الدنيا بعد حين ،مما يجعله مستعدا تماما لمواجهة
مشاق الحياة وتبدل احوالها ،وأقل عرضة للمشاعر السلبية
ومضاعفاتها وربما اقل شكوى من غدر الدنيا!!
ضبط عتبة السعادة واألحالم عند الحدود الدنيا المنطقية قد
تضمن في كثير من األحيان الشعور بالرضا والقبول الهادئ
للمفاجآت غير السارة التي قد تصيب االنسان ،فكلما كانت
طموحات المرء بمتاع الحياة الدنيا وزينتها اقل ،كلما كانت

قابليته للتاقلم مع المصاعب الحادة والتعامل معها اكثر واقعية
وهدو َءا.
خلق االنسان على مر االزمنة والعصور (البدائية منها
والمتقدمة) في كبد .يتقلب حاله من حال الى حال ويتأرجح
مزاجه من وضع الى نقيضه ،وإذا كان من المحال تغيير هذه
الحقيقة الكونية الثابتة فإن من الممكن تماما التعامل معها بطريقة
تجعلها في مفهومنا ركنا اساسيا من الحياة الدنيا ....وقبول
قواعدها واحكامها بفهم حقائق النفس المتقلبة وترويضها.
ربما حينها سيقلل الكثيرون من الشكوى المستمرة من حظهم
العاثر السئ!! ..ومن تاثير الحسد والعين على تبدل حالهم...
ومن غدر األصدقاء واالقارب والمحبين.
•طبيب اخصائي وكاتب سوري (من أسرة جريدة البالد)

 #قال امام المتقيين االمام علي بن ابي طالب
عليه السالم :

 #اذا اردنا ان نعيش واقعا اجمل  ...علينا ان
ندرك بان كلما كان في الماضي هو مجرد درس
 ..ليس بخيبات نحملها على عاتق حاضرنا ....
 #ماتت خالدة ...وبقت خالدة سترت عورتها
بالموت ..ماتت منكم وبكم ..هل تستر الحكومة
عورتها بالرحيل ..موت خالدة في ذمتكم  ...لو
كانت زوجة احد اعضاء الحكومة بالتفجير ماذا
كان يعمل (...ماتت خالدة بتفجيرات البصرة) ..
 #لماذا نخاف من وضع النقاط على الحروف
لماذا نهمس همسا ..ايران راس البالء بالعراق
ومن له رايا مخالفا يعلمنا ...قتلونا ودمرور مدننا
بحجة انهم وقفوا مع العراق بالمال والسالح وهذا
كذب والثوابت تفول عكس ذلك  ...هل يستطيع
احد بالحكومة ان يصرح علنا ويقول نريد عراق
فقط وال نريد احد لسنا بحاجة الحد في العراق
كفاءات تستطيع ادارة دول باكملها ...ليكن
احدا بالحكومة من يقول الحق ولو مرة واحدة
 ...نتمنى ذلك وبقيت حاالت التمني مصاحبة
الحزاننا واهاتنا ...نريد حكومة عادلة وخالصة
للعراق وناس شرفاء نريدها تحاكم السارقين
والمرتشين والبدء برجال الدين ...
هل يقدر السيد مقتدى الصدر على ذلك بجعل
هذا الشرف الناصع له وسيكتب التاريخ اسمه
بنور وهاج ...
 #قالوا نحن نتقد المسؤولين في حكومة عراقنا
الحبيب وهذا تشهير  ...اقول لما تبوؤا مناصب
عامه كفل لنا الدستور حق النقد ..فنحن نشخص
الخلل وعالجه ال نقصد الشخص ذاته ونحض
اللصوص والمرتشين دون هوادة ودون خوف
منهم ابد  ..من راى منكم منكرا فليغيره ...فلهذا
نريد تغيير الحال وال نريد ان نغير المنكر في
قلوبنا فقط ....

ال يلغى بنظر حكومتنا البائسة ..لذا ان دعوة لهذه
الخطوط هراء امام المطلب التشريني ..
 #كم هي امنية جميلة ان ارى العراق
حرا له قرار وموقف مع الحق دائما وان تسوده
العدالة واالمن واالمان وان يكون موحدا يارب
..
 #ما اجملك ياوطني تقف الكلمات حائرة حين
يتردد اسمك مبارك ايها العراق البهي  ....دمت
يا عراق حقيقة وحلما ال ينتهي ابدا .
لم اصدق هذا ابدا ..صديق احبه حد الوله واعتز
بشخصه وما ان اختلف معي براي سياسي بشان
عراقنا الحبيب وهو له راي اخر  ..حدثني بلغة
ما عهدتها منه سابقا ورغم هذا اجد له الف عذر
وعذر فلذا انا لم اتخذك جهة سياسية وانحاز لها
حتى ال اكون ضمن خطها المرسوم ..اقول اني
اطمح بعراق خال من اي وصي ومتحكم مهما
كان ...نريد عراقا يحمل غصن سالم ويحمل
قرارا عراقيا خالصا ..نعم وليختلف معي من
له رايا اخر ...نكبر بك ياعراق وتكبر بنا ....
 #لنرفع االصوات ...عراق دون احزاب
اسالمية .

عادات جيدة فانها ستجعلنا اشخاص ناجحين
والعكس صحيح ..
لذا قال ارسطو :نحن ما نواضب عليه...
 #فرق بين من يكتب الحروف ليتابعه االلوف,
وبين من يكتب الحروف لينشر المعروف
,فاالول اسير لمراد الناس .والثاني رائع وان لم
يعرفه الناس ....
 #سئل لقمان الحكيم ممن تعلمت الحكمة ....
قال من الجهالء ...كلما رليت منهم عيبا تجنبته ...
 #ما اكثر االختيار ....السقوط لالسفل مجرد
حدث عاير ...اما البقاء في االسفل فهو اختيار..
 #االستشارة هي فن استخدام العقول فبدال من
ان تفكر بعقل واحد يمكنك ان تفكر بعقول اكثر
فال تتردد فيمن تثق بهم..
 #سئل الدكتاتور االسباتي فرانكو عن ماهية
الديكتاتورية فاجاب:
هو ان تجعل المثقفين والمفكرين يصمتون ..
 #هناك حفبفة تقول ان الناس تتغيير لسببين :
اما النهم تعلموا كثيرا او النهم تالموا كثيرا ..
وتستمر الحياة ..

 #من المقوالت التي اعجبتني للفيلسوف رينيه
ديكارت...ال يمكن ان يكون لك عقل جيد ..

 #في كل زمان ومكان توجد عصبة ...تنقاد
بسهولة الفكار المنافقين المسمومه تتبع الفتنة
وتسهم في القيل والقال والقتل ال تسمحوا لهم ما
استطعتم فهم خراب خراب اينما حلوا ...

 #اذا عشقت مسارك ستفعل كلما تستطيع لتكون
االفضل ضمن حدود امكانياتك المبدعة ...

 #في متداول موروثنا الشعبي مقولة ...عشم
ابليس في الجنة ..يبدوا ان الخطوط الحمراء
ستبقى وتبقى مضرجة بدماء وطني حدا فاصال

 #ان من مرارة الخيبة ان تعرف الحق وتسكت
وال تستطيع حتى االشارة له ..
 #نحن جميعا صنيعة العادة ,واذا اعتدنا على

 #الكتابة احيانا صرخة الم ومعاناة واحيانا
همسمة واحيانا اهات ولكن االجمل من هذا
وذاك...هو احساس يصل الى كل القلوب

المهم هو ان تستخدمه بشكل جيد .

ياتي على الناس زمان ال يبقى فيهم من القران
اال رسمه ومن االسالم اال اسمه ومساجدهم
يومئذ عامرة من البناء خراب من الهدى سكانها
وعمارها شر اهل االرض منهم تخرج الفتنة
واليهم تاوي الخطيئة يردون من شذ عنها فيها
ويسوقون من تاخر عنها اليها يقول الله سبحانه
وتعالى فبي حلفت البعثنعلى اولئك فتنة تترك
الحليم فيها حيران وقد فعل ونحن نستقيل الله
عثرة الغفلة  ...اللهم صل على الحبيب محمد
واله وارزقنا شفاعتهم ...
 #كلما تقدم بي العمر اكتشفت خطا ما عرفته ..
ان االختالف ال يفسد للود قضية..
 #في عام اال اتذكرة بالضبط لكني اعتقد انه
في عام  1978كان المستشرق االنكليزي براون
مهتما باالدب والشعر وقد زار ابوظبي وعمل
مؤتمرا صحفيا فحضر كثير من الصحفين
واالدباء وكان فيهم الصديق المبدع الصحفي
يوسف صالح وجئت متاخرا قليال والتحقت
باالخوة الصحفيين والمهتمين بالعمل الثقافي
فقال يوسف للسيد براون جاء من ينفعك اكثر ما
ويعرف كل شاردة وواردة عن الشاعر العظيم
بدر شاكر السياب فسالني قال اخاف ان اموت
ولم ازر العراق وازور جيكور مكان الشاعر
الكبير السياب ففرحت بما قال وتوجت فرحي
هذا بمطلع قصيدة رائعة للسياب هي
وجيكور من دونها قام سور وبوابة واحتوتها
سكينة
من يفتح الباب يدمي على كل قفل يمينه ....
فاكمها عني بنغم وعشق  ..شعرت ساعتها
بحرقة واسى كيف يعرفونا المستشرقين اكثر
من معرفة بعضا البعض ...نشرت حوارا مطوال
معه في مجلة البصرة الثقافية تحدث فيها عن
تجربته وعالفاته مع الشعراء والمبدعين كان
حوارا جميال وقال انه يعد دراسة عن السياب ال
اعرف عنه وعنها ...هي ذكريات عابرة مرت
في الذاكرة ...
•فنان تشكيلي ناشر ورئيس تحرير صحيفة
(المغترب) الكندية
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الجامعة العربية:

أقوى  10دول اقتصاديًا في العالم لسنة ..2022

بيان اجتماع عمان بشأن األقصى
هو رسالة احتجاج عربية للمجتمع الدولي

الصدارة ألميركا والصين  ،وكندا في ذيل القائمة
	•(بيروت العربي الجديد)

القاهرة“ -القدس” دوت كوم -أكدت جامعة
الدول العربية أن البيان الصادر عن
االجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية
المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات
واالجراءات اإلسرائيلية غير القانونية في
القدس المحتلة هو رسالة احتجاج للمجتمع
الدولي واستنهاض للضمير اإلنساني.
وقال األمين العام المساعد رئيس قطاع
اإلعالم واالتصال بجامعة الدول العربية
السفير أحمد خطابي ،إنه أمام استمرار
االقتحامات اإلسرائيلية لألماكن المقدسة
خاصة في محيط المسجد األقـصى
المبارك ،بادرت المملكة األردنية الهاشمية
التي استضافة اجتماع طارئ في  21أبريل
 2022بعمان.
وأضاف خطابي في تصريح له اليوم،
ان التصعيد اإلسرائيلي في القدس المحتلة
ينذر بإدخال المنطقة في دوامة من العنف،
داعيا مجلس األمن لتحمل مسؤولياته ازاء
التصرفات االسرائيلية المتهورة ضد
حرية ممارسة الشعائر الدينية وفق ما
أقرته المواثيق الدولية باعتباره حقا انسانيا
أصيال.
وأكد خطابي أن قرارات األمم المتحدة
ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي
صلبها القدس ترفض سياسة األمر الواقع
التي تنتهجها إسرائيل في الجزء الشرقي
المحتل منذ  1967في تجاهل ألحكام
القانون الدولي من خالل إجراءات أحادية
الجانب بما في ذلك تسمية القدس عاصمة
“موحدة”.
وأشار إلى إنه وفي ظل االستفزازات
واالعتداءات القمعية ضد المدنيين
الفلسطينيين العزل والمصلين جاءت
أهمية أدانة البيان الوزاري لالنتهاكات
اإلسرائيلية المتكررة ،رافضا أي تقسيم
زماني ومكاني للمسجد االقصى مع التأكيد
على ضرورة التنسيق بين الجامعة العربية
ومنظمة التعاون االسالمي لحماية القدس
واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأوضح خطابي ،إن األمين العام للجامعة
العربية شدد على ضرورة إعطاء هذا
االجتماع الطارئ أكبر قدر من الزخم
الدولي خاصة داخل األمم المتحدة من
خالل الوفد الدائم بنيويورك وبتعاون مع
بعثات الجامعة العربية بالخارج ،مشددا
أن البيان رسالة احتجاج للمجتمع الدولي
واستنهاض للضمير اإلنساني لوقف هذه
األعمال اآلثمة والدفاع عن الطابع المتفرد
للقدس كموطن لألديان والتساكن.

يُعد المال أحد العوامل الرئيسية في تحديد
القوى العظمى في العالم ،باعتباره مؤثرا في
كل جوانب الحياة تقريبا ،كما له تأثير كبير
على المعايير التي يجري تصنيف اقتصادات
الدول على أساسها .ولعل الغالبية تعرف أقوى
بلدان العالم ،لكن لمعرفة الترتيب الدقيق اآلن
لالقتصادات إليك هذا التقرير.
هذا التصنيف يرتب البلدان بحسب الناتج
المحلي اإلجمالي المعتمد بأكثر المعايير دقة
لتصنيف االقتصادات األكثر ثراء في العالم،
حسبما أورد الموقع اإللكتروني للدورية الشهرية
 Cult MTLالتي تتخذ مونتريال مقرا.
فالناتج المحلي اإلجمالي يلحظ جميع السلع
والخدمات المحققة في بلد معين خالل مدة زمنية
معينة ،وهنا اعتُمد عرض السلع والخدمات
على أساس القيمة السوقية النقدية ،والتي يمكن
حسابها من خالل الدخل أو اإلنتاج أو النفقات،
وفق بيانات مستقاة من موق ع �bettingtips4y
.ou.com
ما هي الدول صاحبة أكبر اقتصادات في العالم
اآلن؟
 -1الواليات المتحدة
يُقدّر إجمالي الناتج المحلي االسمي لديها
بـ 21.44تريليون دوالر ،وهي على رأس هذه
القائمة منذ عام  ،1871وتهيمن على األسواق
العالمية ،لكونها من بين البلدان الثالثة األولى
في العديد من معايير تحديد االقتصادات األكثر
ثراء حول العالم.
فهي بلد يشجع رواد األعمال على استثمار
األموال ،ويجد طريقة لمساعدة األموال في
الوصول إلى العقول المدبرة الكبرى التي تتميز
باالبتكار .كما أن عدد سكان الواليات المتحدة
كبير جدا لدرجة أنه يسمح لها بتنويع قوتها
العاملة.
 -2الصين
بإجمالي ناتج محلي يبلغ  14.14تريليون
دوالر ،تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتستمر بتسجيل نمو سنوي ،حيث إن متوسط
معدل النمو خالل العقود الثالثة الماضية يقترب
من .%10
ويشكل الفحم والمعادن األرضية النادرة

الغالبية العظمى من موارد الصين الطبيعية
الغنية المقدرة بقيمة  23تريليون دوالر .كما تعد
كفاءة العمال ميزة إضافية للصين ،التي ازدهر
اقتصادها بشكل خاص بعد إجراءات اإلصالح
االقتصادي اعتبارا من عام .1978
 -3اليابان
تحتل اليابان المرتبة الثالثة بإجمالي ناتج محلي
يبلغ  5.15تريليونات دوالر مصدره األساسي
السلع اإللكترونية المتخصصة .أيضا ،صناعة
السيارات اليابانية هي ثالث أكبر قطاع من نوعه
في العالم .والميزة الرئيسية القتصاد هذا البلد
تكمن في أنه يعتمد فقط على طلبات العمالء
بدال من كونه نتاجا بحتا لقرارات تصدر عن
الحكومة.
 -4ألمانيا
ألمانيا هي رابع اقتصاد عالمي ،لكنها أقوى
اقتصاد أوروبي بإجمالي ناتج محلي قدره 4.44
تريليونات دوالر .وما يجعلها فريدة هو القوى
العاملة عالية المهارة الموجودة في مجموعة
واسعة من الصناعات ،وهذا ما جعل األلمان من
الرواد في مجال الكيميائيات والمعدات المنزلية
وصناعة السيارات واآلالت.

 -7فرنسا
رغم ارتفاع معدالت البطالة عن المتوقع في
السنوات العديدة الماضية ،ال تزال فرنسا ثالث
أكبر اقتصاد في أوروبا ،بعد ألمانيا والمملكة
المتحدة ،إذ يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 2.603
تريليون دوالر .وبصرف النظر عن الزراعة
والكيميائيات باعتبارهما مصدرين رئيسيين
لثروة البالد ،تعتمد فرنسا كثيرا على السياحة.
كذلك ،فإن الواليات المتحدة فقط هي التي تتفوق
على فرنسا في مجال الصادرات الزراعية.
 -8إيطاليا
من المتوقع أن تتفوق إيطاليا على فرنسا
والمملكة المتحدة خالل السنوات القادمة رغم
ارتفاع معدل البطالة إلى نحو  .%10إذ من
المتوقع أن يرتفع ناتجها المحلي اإلجمالي
البالغ  1.99تريليون دوالر في السنوات العديدة
القادمة ،بفضل الصادرات والصفقات التجارية
التي تجريها مع بقية دول االتحاد األوروبي.
وتصدر إيطاليا كل شيء من السيارات واآلالت
إلى المالبس والطعام.
 -9البرازيل
تمتلك البرازيل أكبر اقتصاد في أميركا
الجنوبية ،وهي أكبر الدول وأكثرها اكتظاظا
بالسكان في هذه البقعة الجغرافية .لكن توقف
النمو االقتصادي السريع في البرازيل بعد أزمة
حادة ضربت اقتصادها سنة .2017

 -5الهند
تقدمت الهند على دول مثل فرنسا والمملكة
المتحدة في السنوات الماضية ،ووصل ناتجها
المحلي اإلجمالي إلى  2.94تريليون دوالر بعد
فتح أسواقها خالل العقود الثالثة الماضية.
خالل هذه الفترة ،حررت الهند ضوابط
واستثمارات التجارة الخارجية ،وخصخصت
الشركات المملوكة للدولة ،وألغت القيود
التنظيمية لجميع المنافذ تقريبا .كما لديها اآلن
صناعة خدمات هي األسرع صعودا على
مستوى العالم.

وتسبب غياب السياسات العامة والفساد في
انتشار ظاهرة الفقر ،واتسعت الهوة بشدة بين
األغنياء والفقراء .وليس واضحا بعد ما إذا
كانت الدولة ستتمكن من تحسين الناتج المحلي
اإلجمالي الحالي البالغ  1.85تريليون دوالر،
والعودة إلى المسار اإليجابي خالل السنوات
المقبلة.

 -6المملكة المتحدة
كما هو الحال بالنسبة للهند ،يُعد قطاع الخدمات
المساهم الرئيسي في الناتج المحلي اإلجمالي
للمملكة المتحدة ،والبالغ  2.83تريليون دوالر.
وتمثل لندن ثاني أكبر مركز عالمي في قطاع
الخدمات المالية .وتشمل المجاالت األخرى
التي تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي القوي
للدولة قطاعات التصنيع والزراعة واألدوية
والفضاء.

 -10كندا
في ذيل القائمة هنا تأتي كندا التي من المتوقع
أن تواصل نموها وتتفوق على البرازيليين في
السنوات القادمة .ويسجل اقتصادها المتنامي
باستمرار ناتجا محليا إجماليا قدره 1.73
تريليون دوالر ،لكن االتجاهات تظل إيجابية كل
عام .يُشار إلى أن كندا غنية بالموارد الطبيعية،
مثل الغاز أو البترول ،ولديها واحد من أدنى
معدالت الفساد على مستوى العالم بأسره.
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هـآرتس:

دولـة تستوطن “حـومش” ..وأرملـة يهـودية :على إسـرائيل إعـادة احتـالل سينـاء أيضـًا
	•بقلم :جدعون ليفي
جميعنا ،جميع اإلسرائيليين ،سرنا) أول
أمس( ،حجيجا ً إلى “حومش” .جميعنا،
جميع اإلسرائيليين ،حاولنا السير أمس في
مسيرة األعالم داخل القدس .جميعنا ،جميع
اإلسرائيليين ،مستوطنون .ال طريقة أخرى
لوصف الواقع بغير هذه الصورة .من يظن أن
األمر يتعلق بأقلية استيطانية صغيرة ،عنيفة
ومتوحشة ،وأن ال عالقة لألغلبية بها؛ ومن
يظن أن األمر يتعلق بمنطقة من البالد ،بعيدة
ومقطوعة أو نوع من الحديقة الخلفية المظلمة
التي ال صلة لها بواجهة العرض… من يظن
ذلك يكذب على نفسه.
كم هو لطيف وكاذب من يفكر بغير ذلك؛ كم
هو لطيف وكاذب أن نفكر نحن المتنورين بأن ال
صلة لنا بذلك .أجل ،الدولة خضعت ألخطائهم.
حتى في عملية االبتزاز ثمة شخص مبتز
وآخر يمارس عليه االبتزاز .هؤالء هم القبعات
الكبيرة والسوالف الطويلة ،ال نحن .ما عالقتنا
بـ”حومش”؟ ما عالقتنا بالحرم؟ صحيح أن أقدام
معظم اإلسرائيليين لم تطأ هذه األماكن يوما ً ما،
وأن بعضهم ال يعرف مكان “حومش” ،ولكن
الحقيقة أننا جميعا ً هناك ،جميعا ً نتحمل الوزر.
أي علم استفزازي في “حومش” وأي هراوة
تلوح في الحرم يتم رفعها باسمنا جميعاً! ال يمكن

الجلوس في تل أبيب واكتشاف مشروب على
قاعدة الصويا ،والثرثرة والبدء في النحيب،
كيف سيكون األمر مع هؤالء المستوطنين،
هم يدمرون دولتنا ،ال يمكن أيضا ً الجلوس في
حكومة تدير كل ذلك ثم تقول بأنها حكومة تغيير.
من يحتاج ليثبت أن ال فرق بين هذه الحكومة
وسابقتها ،فـ“حومش” هي اإلثبات .كان يجب

على بني غانتس أن يغلق “حومش” .من الجيد
أن قام عومر بارليف على األقل بتفريق األعالم
وأن يئير لبيد حج إلى “حومش” ،وسار نيتسان
هوروفيتس في مسيرة األعالم ،وأن ميراف
ميخائيلي رفعت عصا على كبار السن في
باحات الحرم… هم شركاء .عيديت سيلمان
وايتمار بن غفير ال يسيران وحدهما ،فالجيش
اإلسرائيلي يقوم بحمايتهما ،وشرطة إسرائيل

التي ال توقفهما ،إلى جانب حكومة ال تحرك
ساكناً .لذلك ،جميعنا في “حومش”.
الحديث يدور عن شراكة في الجريمة ،ليس
بسبب عدم منعها فحسب ،والتي تعد مخالفة
جنائية ،بل بسبب المساعدة في ارتكاب المخالفة.
المادة  31في قانون العقوبات تنص على أنه
“من قبل ارتكاب الجريمة أو قام أثناء ارتكابها

بعمل من أجل السماح بارتكابها ،والتسهيل على
من ارتكبها أو حمايته أو منع إلقاء القبض عليه
أو كشف الجريمة أو نفيها ،أو من أجل اإلسهام
بطريقة أخرى في خلق ظروف الرتكاب جريمة،
فإنه مساعد” .هل يجب أن نضيف شيئا ً آخر؟
المظاهرة االستفزازية في “حومش” تعدّ مسيرة
إجرامية .هي أبرتهايد نقي ،وهي بصق في وجه
المحكمة العليا .هي أكثر استخفافا ً بالقانون مما

يظهر من االتهامات ضد بنيامين نتنياهو.
هي أبرتهايد؛ ألن أصحاب “حومش”
الفلسطينيين لم يعد بإمكانهم أن يحلموا بحجيج
مشابه إلى أرضهم ،وال حتى زيارة خاطفة.
هي إهانة لسلطة القانون؛ ألن المحكمة العليا
قررت قبل سنوات بأنها أرض يجب إعادتها
إلى أصحابها .وماذا إذا قررت .تخيلوا محكمة
تأمر بإرسال مجرم إلى السجن ،والسجن
يستخف بالمحكمة ،هذا تماما ً ما يقوله الحج إلى
“حومش” .هذا ما يقولونه في الحكومة والجيش
والشرطة الذين يسمحون بها.
هي أيضا ً تدعو إلى المزيد من اإلرهاب مع
التبرير) .أول أمس( ،وقفت على هذه األرض
المسروقة األرملة من العملية األخيرة في
“حومش” ،ودعت إلى إعادة احتالل شبه
جزيرة سيناء .بدالً من أن تقوم آتيا ديمنتمن
بالتوسل للغزاة واالنسحاب فورا ً من الجبل،
المضرج بدماء زوجها ،وإقامة عدالة متأخرة
وإعادة األرض إلى أصحابها ،هي تريد المزيد
من الدماء والمزيد من األرامل مثلها .وماذا بقي
ألصحاب األرض من برقة ليفعلوه كي يعيدوا
أرضهم؟ وما الذي يشعرون به عندما يسجنون
قريتهم من أجل السماح للصوص باالحتفال
بسرقتهم على األرض المسروقة بدعم الجيش
والشرطة؟ بدالً من حبس اللصوص وحماية
محتفلي برقة عند عودتهم إلى جبلهم ،تتصرف
الدولة غير األبرتهايدية بصورة معاكسة كلياً.
ماذا سنقول لسكان برقة؟ وماذا سنقول ألنفسنا؟
ال تقولوا “هؤالء هم المستوطنون”.
•هآرتس 2022/4/21

اإلسكوا" تحذر من ارتفاع عدد فقراء المنطقة العربية في 2023

ذكرت اإلسكوا أن البلدان العربية المتوسطة الدخل
قد تخسر  2.3بالمئة من ناتجها المحلي اإلجمالي المتوقع لعام 2022
•إسطنبول  -وكاالت
قالت لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" ، ،إن عام
 2023سيشهد ارتفاع عدد الفقراء بمقدار 3.7
ماليين شخص إلى  126مليونا في المنطقة
العربية ،نتيجة الحرب في أوكرانيا.
جاء ذلك ،في دراسة أصدرتها "اإلسكوا"
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة "الفاو"،
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وبرنامج األغذية
العالمي ،بعنوان "آثار الحرب في أوكرانيا على
المنطقة العربية".
ورأت أن للحرب في أوكرانيا ،التي تهز
أوروبا والعالم منذ  24شباط الماضي ،تداعيات
اجتماعية واقتصادية خطيرة في المنطقة العربية،
ال سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
التي تستورد الطاقة والغذاء.
وبحسب الدراسة ،من المرجح أن تخسر

بالمئة نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة وارتفاع
أسعارها.
ونظرا لكون روسيا وأوكرانيا مصدرين مه ّمين
لواردات الحبوب والزيوت النباتية" ،فقد أثارت
الحرب مخاوف تتعلق باألمن الغذائي ،حيث
انخفضت إمدادات الحبوب والنفط إلى المنطقة
بشكل كبير".

االقتصادات العربية نحو  11مليار دوالر في
 ،2022و 16.9مليارا في .2023
وذكرت أن البلدان العربية المتوسطة الدخل قد
تخسر  2.3بالمئة من ناتجها المحلي اإلجمالي

المتوقع لعام  ،2022بينما ستسجل الدول العربية
األقل دخال انكماشا بنسبة  0.6بالمئة.
بينما البلدان المصدرة للطاقة وحدها ،ستشهد
زيادة في ناتجها المحلي اإلجمالي بنحو 0.7

وأوضحت أن أسعار المواد الغذائية والسلع
األساسية ارتفعت بشكل كبير ،ففي مصر
ارتفعت  17بالمئة ،وفي السودان زادت أسعار
الحبوب بنسبة تصل إلى  80بالمئة ،في حين
قفزت أسعار السكر بأكثر من  27بالمئة في
سوريا.
وأوصت الدراسة بضرورة خفض الحواجز
التجارية واإلجراءات والرسوم الجمركية،
لتسهيل تجارة األغذية والحبوب والمواد الغذائية
األساسية ما بين الدول العربية
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عن هادي "الظاهرة" وليس الشخص

لقائد نام ما يكفي في السلطة
وداع أخير ٍ
بعد سنوات طوال من السريالية السياسية ،التي
شابت أداء فترة الرئيس عبدربه منصور هادي،
ال يكاد المرء يصدق أنه أنفق أكثر من 10
سنوات من عمره ،وهو ينتظر "جودو" الذي ال
ولن يأتي .كانت ال َملَكة التفكيكية للقائد واضحة،
ضا على واقع الذهول الذي وجدت
لكن اللوم أي ً
القوى السياسية نفسها فيه ،من أن فترة على
هذا المستوى من التطاول والكارثية ،ستصمهم
ضا-
بالتخاذل والعجز واألنانية .تأتي الحسرة -أي ً
في كون هذه المقامرة ،ثمنها بلد بكامل قواه
البشرية والمادية ،إذ إن رمزية السلطة ال يمكن
اكتسابها بالصك الشعبي وحده ،إذا كان ما بعد
انتخابات مارس /آذار  ،2012أورثنا ند ًما جمعيًّا
ال يمكن تناسيه.
ال يعني هذا بأي حال ،اكتساب القوى التي
استثمرت في نوم هادي وكسله ،أي شرعية،
وخاصة منها التي جالدت سلطة األخير
بالبنادق؛ ألنها هي األخرى ،أقامت على أنقاض
"الجمهورية الفانية" ،دولة الولي الفقيه التي ال
يرتجى منها شيئًا .لكن حين ال ينفع الندم ،يأتي
صا؛ إنه
التأكيد ،بأن هادي لم يكن بأي حال شخ ً
ظاهرة ،بل من أبرز تجليات السياسات الخاطئة
ألكثر من أربعة عقود ،من الحكم بالترضيات
المالية وتوازنات القوة والجاه ،وقد رأينا ،كيف
أن القوى السياسية ،سلطة ومعارضة ،اختارت
االنحياز لحساباتها الضيقة ،وقد رأت في هادي
رجل المرحلة الذي ال يمكن تفويته.
لذلك أثمرت  11فبراير /شباط ما يسمى ثورة
مؤسسات .هذه األخيرة ال تنتمي للثورة بشيء،
إال في كونها فعل فوضى إلحالل الجهاز الحزبي
اً
بديل عن الكادر الحكومي ،الذي استجاب هو
اآلخر لهذه الموجة من التجريف ،بدافع من
شعوره بالذنب ورغبة في مقاسمة الوافدين الجدد
اً
طويل.
كعكعة الفساد التي احتكرها حزب صالح
هذا االنشغال فجّر حينها سجاالت وصلت إلى
صحف األحزاب ،إلى الدرجة التي اختزلت فيه
قوى المعارضة السابقة؛ السلطةَ ،والمصلحة
العامة ،في حصتها من التعيينات والمناصب.
وفي غمرة هذا النوع المقيت من االشتباك ،كان
يتم إيقاظ هادي من هجعته ،فقط عند الحاجة
لتوقيع مراسيم قرارات جاهزة ،إلرضاء الطرف
ذاك ،وربما إطفاء فورة غضبه.
مع كل هذا التجاذب ،لم تستطع مؤسسة الرئاسة
ً
تمايزا .كان شعور هادي ،باالمتنان
أن تبدي
ال يضاهى .كيف أن ماليين من اليمنيين الذين
ارتضوا بمهزلة تشريحه وحيدًا ،ليسوا ذوي
قيمة ،من األحزاب التي أجمعت على تصعيده
إلى السلطة.
لقد صممت مرحلة هادي بعناية ،كما لو أنه تم
وضع رجل آلي على كرسي الرئاسة ،من شأنه
العمل وفق نظام برمجي ،أنتج ليناقض نفسه.
وهناك على بعد مسافة ال تذكر من دار الرئاسة،
متوترا على
كان يقعد الرئيس السابق صالح
ً
أريكته ،يقضم أظافر الندم ،ألن ر ُجله الخانع في
السلطة ،لم يعد يرد على هاتفه.
تمرد عليه ،وبالنواميس الطبيعية للسلطة،
لقد ّ
كان على هادي أن يتمرد هو اآلخر ،ألن علم
اليمن الذي استلمه بيد مرتعشة ،كان يعني له

لكن ال خشية ،أو هكذا التزم اإلقليم الحياد ،من أن هذا التداعي هو لدولة الثورة
وليس للشركاء االستراتيجيين في تقاسم النفوذ والثروة .في الفترة ذاتها ،تم
إسقاط أكثر صفقة تملك فسادًا لميناء عدن ،من قبل شركة موانئ دبي ،التي
حلت في المنفذ البحـري االستراتيجي لتحجيـمه لصـالـح مينــاء علي
ماضيًا من القهر واإلهانة والتهميش ،حتى دبّجت
القصص في أدبيات التنابذ السياسي القائم ،ومن
ذلك ّ
أن هادي يرفض استقبال طارق صالح؛ ألن
األخير أزاحه من على منصة ما ،في لحظة تدافع
ما ،أثناء توليه فترة النائب األول .هادي يكره
ضا ،ألن هذا المعارض البجح،
حميد األحمر أي ً
ينازع الرئيس بالوراثة رمزية أحقية السلطة ،من
حكرا على القبيلة ومشائخها،
باب اعتبار الحكم
ً
وأن هذه اللحظة من خطيئة تنصيب بدوي على
هرمها ،هو تكتيك ال بد منه .وهنا يجب التأكيد
على أن هادي الرجل المطواع ،يحمل حقد الجبال
وأثقالها في قلبه ،وأتت اللحظة المواتية لالنتقام
من كل لحظات الهزء به ،والتقليل من شأنه.
اإلقليم هو اآلخر ،سيّر العملية السياسية من
خالل الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية،
كما لو أن أي فوضى هي خالقة على أية حال،
على األقل للتأكيد بأن المغامرات والثورات في
محيط ملكي مغلق ،نوع من الحماقة غير محسوبة
العواقب .لذلك تم النظر إلى االشتباكات المسلحة
التي بدأت العملية السياسية ،باعتبارها نتا ًجا
طبيعيًّا إلسقاط النظام القديمّ ،
وأن هذه التناقضات
شر ال بد منه في طريق إضعاف الكل،
العنيفة ّ
تخطي ً
طا في إعادة العسكر ودورهم التاريخي في
االنقالب على السلطة ،لكن اللعب بالنار ،يُخرج
األمور عن السيطرة ،ويجعل ما هو مستحيل
ممكنًا.
داخل هذا الخليط غير المتناغم ،كانت جماعة
أنصار هللا (الحوثيين) ،هي التكتل الوحيد
المتماسك ،والتي هي األخرى لم تكن أقل ًّ
حظا
في نوم القائد وأحالمه الوردية بمستقبل أفضل.

لذلك رأت في كل هؤالء السياسيين الحمقى،
وتكالبهم على الوظيفة العامة ،لحظة عظيمة
البتالع كل شيء ،ومن ثم التجريب بنا ،مثل
فئران المختبرات .وهكذا ادَّعت أن ثورتها هي
إلسقاط ألف لاير عن صفيحة البنزين ،وعندما
أمسكت بالسلطة ،أضافت عليها أكثر من 10
آالف لاير.
لكن ال خشية ،أو هكذا التزم اإلقليم الحياد ،من
ّ
أن هذا التداعي هو لدولة الثورة وليس للشركاء
االستراتيجيين في تقاسم النفوذ والثروة .في
الفترة ذاتها ،تم إسقاط أكثر صفقة تملك فسادًا
لميناء عدن ،من قبل شركة موانئ دبي ،التي
حلت في المنفذ البحري االستراتيجي لتحجيمه
لصالح ميناء علي.
نتوخى من كل هذا القول ،أن المساهمة في بناء
شخصية هادي وسياساته ،ليست بالهينة ،وأن
النظر إلى المشكلة باعتبارها فردًا ،هو من قبيل
الهروب من المسؤولية الوطنية ،إلى المصلحة
الضيقة للجماعات ،وسيخسر الكل في ضياع
األمة .لقد رأينا كيف أن التشكيل الجديد للمجلس
الرئاسي المعترف به دوليًّا ،استثنى األحزاب
التي جعلت من مؤسسة الرئاسة ألعوبة ،وصارت
الخاسر األكبر ،في حين يحدث هذا التدافع والهلع
وهي تعتقد ّ
أن بإمكانها حيازة السلطة خارج
قنواتها الرسمية.
لذلك ،يجب أن يتمايز "مجلس القيادة الرئاسي"،
سا أمينًا للمصلحة العامة ،ال
باعتباره حار ً
مصلحة التشكيالت التي يمثلها .إن المزيد من
التشظيات واالنقسامات في المناطق التي تديرها
اً
مجال
الحكومة المعترف بها دوليًّا ،لن يخلق

للسالم ،وسيُبقي على حالة الجحيم التي يعاني
ضا عن كون
منها السكان اقتصاديًّا وأمنيًّا ،عو ً
اً
عامل سلبيًّا في تعطيل
النزاعات البينية ،كانت
أداء الحكومة ،ومنعها من ممارسة مهامها.
ضا ،أن يخلق مسافة
يستطيع المجلس الجديد ،أي ً
آمنة مع دول الجوار ،لصالح مواطنيه .وأن يكف
عن البقاء في دائرة االرتهان الكامل ،ليستطيع
أن يفرض سيادته على الكانتونات العسكرية
تحول أراضي
والسياسية المتناحرة ،ومنع
ّ
الجمهورية اليمنية ،مسر ًحا للتنازع بالوكالة بين
دول اإلقليم .هذا األمر قد ال يتحقق باألماني ،وال
اً
مستحيل بالنظر
بالسهولة التي نقولها ،لكنه ليس
إلى أسوأ تجارب الحكم في الجمهورية اليمنية.
ضا التركيز على الملف االقتصادي ،هو
أي ً
ّ
الضامن لخلق شرعية للحكام الجدد ،طالما لم
يُحدث االعتراف الدولي بنظام هادي أي فارق
في حياة اليمنيين ،إلى جانب إنهاء سياسة التمييز
بين اليمنيين ،وخاصة غير المنخرطين في
الحرب ،وإذابة التباينات والفوارق التي يحاول
اً
وبدل من ذلك إرساء ثقافة
أن يصنعها القادة،
االحتكام للقانون ،وإنهاء الجريمة ،وتمكين
المواطنين من حقهم في التنقل والسفر .ولدى
المجلس تركة ثقيلة في منع الممارسات التي
ال تمت لثقافة الدولة بصلة ،ومن ذلك إغالق
المحتجزات غير الرسمية ،ومنع االحتجاز غير
القانوني ،وكشف مصير المختفين قسريًّا ،وإنهاء
حاالت التعذيب.
•المصدر  :موقع (خيوط) اليمني
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األزمة الليبية إلى تعقيد أكثر

•بشار نرش
بعد مضي خمسة أشهر على تعثر تنظيم
مقررة في 24
االنتخابات الليبية التي كانت ّ
ديسمبر /كانون األول الماضي ،وبعد فشل
جهود عديدة لوضع مسارات توافقية ليبية إلعادة
تشكيل مؤسّسات الدولة الليبية وإنشائها ،ال تزال
األزمة الليبية تدور في حلقة مفرغة من التيه
السياسي ،بسبب غياب الحدّ األدنى من التوافق
بين األطراف السياسية الليبية ،وإصرارها على
تكرار األحاديث ذاتها ،مع عدم قدرتها على
اتخاذ أي قرار ينهي األزمة الليبية أو يؤسّس
لنهايتها ،في وق ٍ
ت تتضارب فيه مصالح الدول
الراعية لهذه األطراف ،وما ينتج عنها من
اصطفافا ٍ
ت سياسية تأتي في إطار المعارك
السياسية الهادفة إلى استغالل ليبيا ،باعتبار هذا
البلد ورقة في لعبة التوازنات وتصفية الحسابات
السياسية الداخلية والخارجية.
في ظل هذا الواقع المعقد بجزئياته وكلياته،
ر ّكزت معظم المبادرات التي تلت فشل تنظيم

هذه االنتخابات ،على الجانب الدستوري ،بوصفه
مخرجا من هذه األزمة ،مع إهمال جوانب أخرى
عديدة ال تقل أهمية عن الجانب الدستوري،
كالمصالحة الوطنية الحقيقية التي يجب أن تسبق
أي استحقاق دستوري مستقبلي ،على اعتبار أن
أمر ال مفر منه
إجراءات المصالحة ودسترتها ٌ
في حالة الدول التي خاضت حروبا أهلية كالحالة
الليبية ،فالدستور هو في األصل عقد اجتماعي
يُكتب بالتوافق بين الجميع وليس بالمغالبة ،وإال
يمر ولن يحقق السلم المجتمعي ،وسيكون
لن ّ
ب أهلية ،إن جرى بالمغالبة وتجاهل
منطلقا ً لحر ٍ
حق اآلخرين .لذلك يرى باحثون ومهتمون
عديدون بالشأن الليبي أن القاعدة الدستورية،
على الرغم من أهميتها بالنسبة للحالة الليبية،
إال أن المصالحة الوطنية أهم ،بوصفها خيارا
مستعجال إلقامة الدولة الليبية التي يجب أن تسبق
االتفاق على القاعدة الدستورية التي تجري عليها
االنتخابات ،خصوصا ً أن هذه القاعدة لطالما
كانت مسألة خالف رئيسية في ليبيا منذ ،2015
وال سيّما بين الطرفين الرئيسين ،مجلس النواب
في الشرق والمجلس األعلى للدولة في الغرب،
ومن يرتبط بهما من قوى أخرى ،سواء أكانت
شخصيات أم مجموعات مؤثرة ،أم قبائل متنفّذة.
وبالتالي ،يرى هؤالء أنّه ال فائدة ترتجى من
االتفاق بين مجلس النواب والمجلس األعلى
للدولة على قاعدة دستورية حاكمة إلجراء

االنتخابات ،في ظل وجود حكومتين مختلفتين
وتصر
ترفض كل منهما التعاون مع األخرى،
ّ
ّ
التحرك المنفرد ضمن محاولة التمكن
على
ّ
الكامل من السلطة .كذلك ال فائدة ترتجى من
هذا االتفاق في ظل استمرار النقاط الخالفية
بشأن هوية الدولة وشكل نظام الحكم ،ووضع
األقليات ،والتي ال تزال هي نفسها منذ تشكيل
لجنة كتابة الدستور عام  ،2014وال فائدة
ألي قاعدةٍ دستورية في ظل استمرار السالح
المنفلت ،وسطوة مليشيات عديدة وسيطرتها
على مدن وبلدات ليبية عديدة ،واستمرار انقسام
الجيش ووالءاته ألشخاص وجهات خارجية.
يدلل ذلك كله على ّ
أن األزمة الحالية في
ليبيا ليس مردّها فقط عدم االتفاق على القاعدة
الدستورية ،على الرغم من أهميتها ،بل ترجع،
في جانب كبير منها ،إلى حرص بعضهم على
البحث عن تموقعات جديدة ،تضمن لهم استمرار
الحفاظ على مصالحهم ومكتسباتهم .لذا يكمن
الحل لتجاوز هذه األزمة واالنسداد السياسي
باالبتعاد عن التسويات الظرفية التي ساهمت
في االنقسامات ،وباتت تهدّد وجود الدولة الليبية
من األساس .وهذا ما يمكن أن توفره جلسات
الحوار الوطني الجامع ،المدعومة من المجتمع
الدولي الذي تقع عليه المسؤولية الكبرى بالتخلي
عن المراوحة التي تالزمه في إدارة األزمة،

والدعوة إلى جلسات حوار وطني جدّية ،يمكن
لها أن تكون مقدّمة إلنهاء حالة االنقسام السياسي
والجهوي والمناطقي ،وتعمل ،في الوقت نفسه،
على توحيد المؤسسات المنقسمة وسحب السالح
وإخراج المرتزقة ،إلى جانب صياغة قوانين
ب تحظى بقبول الجميع ،مع وضع سقفٍ
انتخا ٍ
زمني إلنجاز كل تلك المتطلبات ،قبل البدء
بتدشين مرحل ٍة جديدة لعهد جديد ،يبدأ بانتخابات
حرة ونزيهة وشفافة تحظى باعتراف دولي
ّ
وقبول شعبي ،وتفتح اآلفاق لليبيا جديدة بعيدة
عن التوترات والتجاذبات.
في الختام ،تدور األزمة الليبية في حلقة مفرغة
تزيد من دورانها العبثي الخالفات الداخلية
المتنامية والتدخالت الخارجية المتشعبة ،ما
يثير االنطباع بأن هذه األزمة سائرة نحو
مزيد من التعقيد المحمول على نتائج تحالفا ٍ
ت
ت ومناورا ٍ
وصراعا ٍ
ت ومعادالت إقليمية ودولية
تستمر على األقل حتى
لم تستقر بعد ،ويمكن أن
ّ
شهر يونيو /حزيران المقبل ،موعد انتهاء أجل
خريطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي
الليبي ،وحلول الموعد الذي طرحه رئيس
حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد
الدبيبة إلجراء االنتخابات في البالد.
•العربي الجديد – لندن

أم نحن حالمون ؟
والتعذيب وأمام قوائم التشريد ومراكز االعتقال ثرواته في باطن األرض وظاهرها  ،منسجما ً سوى تأجيل كل خالف بيننا إلى مرحلة الحقة
منحاز للثورة
والتخندق في موقف واح ٍد
السرية في بيوت األشباح  ..وعلى ذلك الطريق في ذلك مع رغبات بعض دول اإلقليم..
ٍ
ٌ
مرهون تماما ً برفض
انفجرت ثورة ديسمبر  ٢٠١٨في وجهها  – ،الحركات المسلحة في إطار الجبهة الثورية وضرورة تقدمها  ،وذلك
التي لم تفهم من السالم سوى محاسبة كل االنقالب العسكري (انقالب البرهان/حميدتي في
جذريَّةً وأصيلة  ،وبدأت في إسقاطها ..
أعوام وشعبنا يكافح ِل َ
ي الصفحة األولى السودان على “ظالمات الماضي”  ،ضمان  ٢٥اكتوبر  ، )٢٠٢١التمسك الصارم بمدنية
ثالثة
ٍ
ط ّ
من ثورة ديسمبر (إسقاط النظام)  ،فقد قفز من المقاعد الوزارية والرئاسية لقياداتها في السلطة الدولة الخالصة  ،أن تذهب القوى النظامية إلى
صفوفه “عندما آل للسقوط” جنراالت الصف  ،خلق ما أسمته بالمسارات قناب َل موقوتة في مهامها وتبتعد نهائيا ً عن شؤون الحكم والسياسة
•محمد عتيق
األول الحريصين على مواقعهم ومصالحهم  ،وسط  ،وشرق وشمال البالد  ،وفي هذا اإلطار … انتصار الثورة كذلك ال يتم اال بهزيمة
أحسنت الثورة ُ
ّ
قوات الدعم السريع وإلغائها وليس دمجها في
الظن فيهم في المرحلة األولى تحالفت مع غريمها “الجنجويد” ..
اإلنتماء ٍ
لتيار سياس ّ
القوات المسلحة  ..بمعنى أننا لن ننتصر وننقذ
ي ٍ مرجعيّته دينية  ،ودعوتهُ  ،وظ َه َر تماما ً أنهم إنما كانوا – وال زالوا –
ة
سابق
ة
حيا
لنمط
الناس
يعود
أن
(أي
ض ِويَّة”
ٍ
ٍ
ِ
“ما َ
بالدنا من الضياع  ،لن ننجو ببالدنا من هيمنة
يبتغون حماية تلك المصالح الضيقة والنجاة من قوى انقالب  ٢٥اكتوبر : ٢٠٢١
* “البرهان ورهطه” يحثون الخطى في أنظمة ودويالت فاسدة في االقليم  ،إال بوحدة
في التاريخ)  ،ومهما كانت إدعاءات أصحاب جرائمهم العديدة ..
ً
مثل هذا االنتماء فإنه يعكس خلال في شخصية انفرط عقد الثورة (مؤقتاً) باالنقسامات البائسة مسعاهم لحكم السودان بتأسيس حاضنة سياسية قوى الثورة  ،تحقيق مدنية الدولة  ،هزيمة قوات
المنتمي  ،في تكوينه (سيرته الشخصية وقواه ونزعات المكاوشة في صفوف قوى الحرية لهم من النظام الساقط وحلفائه من قوى اإلسالم الدعم السريع وإسقاط مشروعها الخبيث  ..وفي
العصبية)  ،مع االحترام للفئة القليلة التي انتمت والتغيير  ،تجمع المهنيين  ،ويجري أيضا ً في السياسي وبعض أقسام حزبي األمة واالتحادي ذلك مصلحة حقيقية للقوات المسلحة والنظامية
بصد ٍ
* الجنجويد “الدعم السريع” في لهفتها األخرى  ،وفيه مغالبةٌ للنفس  ،نحارب فيها
ق ومبدئي ٍة لمثل هذا التيار  ،فهو يسعى صفوف لجان المقاومة ..
ْ
ً
َ
العناية
َة
ن
د
س
و
“الحقيقة”
ة
ل
م
ح
من
ا
جزء
ليكون
َ
َ
َ
َ
ٌ
وانفراط آخر في الجبهة العسكرية  ،هي الجامحة العتالء عرش السودان مشيخةً آلل األمراض الذاتية ….
ً
دقلو بمعادنها وحيواناتها ومزارعها ..
اإللهية بُ ِعثوا لها لترعى وتقود دائما إلى الحق مواجهةٌ قيد اإلعداد :
ً
حتى لو كان تنكيال باآلخر المختلف والبطش – تيار القيادات العسكرية القادمة من الجيش هذين التيارين  ،القوتين العسكريتين  ،في على هذا الطريق :
بأبخس
له
لتؤول
العامة
الممتلكات
به وتدمير
عدوهما المشترك
 ،وبعد أن نفّذت انقالبها في  ٢٥اكتوبر  ٢٠٢١طريقهما للمواجهة والحسمّ ..
ً
األثمان  ،وأحيانا بوضع اليد (،فالدولة ال يحق الذي استهدف أصالً ضرب الثورة من داخلها هو الثورة وقواها ؛ ُك ٌّل (بطريقته) يدّعي أنه هل يمكن أن نتوقف عن ترديد االتهامات وتبادلها
للخصخصة
سيدعو
الذي
نظره
لها التملُّك في
بعد ركوب موجتها  ،تريد المحافظة على منها ولكن أهدافهما متعارضة  ،ومع إصرار كل ؟ هل يمكننا تناسي كل األحكام والتصنيفات
والملكية الفردية المطلقة لكل شيء)  ،كما أنه مصالحها الطبقية  ،والنجاة من آثار جرائمها طرفٍ على تحقيق أهدافه ال بد من المواجهة  ..السابقة  ،أن نلتقي جميعا ً إلنقاذ السودان ،ليكون
ٌ
وطن تفتخر به األجيال القادمة ؟ … هل
سيمضي ب”ثورته” ليفتح العالم “الكافر”  ،وتكوين حاضنة سياسية (ديكورية) لسلطتها * أما حركات الكفاح المسلح ،سالم جوبا  ،لنا
ويتقدم بلواء الدين في تلك الديار (إذ ال حدود االنقالبية حتى ولو باللجوء إلى رموز من النظام الجبهة الثورية  ،فسيكون موقعها من اإلعراب يستطيع رؤساء األحزاب والتنظيمات أن يتداعوا
غامضا ً  ،هو موق ٌع على األعراف بين قوتي الجتماعٍ يناقشوا فيه موضوع واحد  :كيفية بناء
لألوطان في عرفه  ،وإنما الدين هو الحدود) … الساقط وحلفائه داخل وخارج السجون ..
المواجهة ؛ إما إلى سقوط أو تغيير لموقفها جبهة واسعة مع لجان المقاومة لهزيمة االنقالب
صع ٍة بالثقة
هكذا ما كان من أمر الدولة الدينية التي قامت – تيار الدعم السريع “الجنجويد” وقائدها الذي وموقعها تماما ً إلى جانب الثورة وقواها …
والصعود بالثورة بروحٍ جديدةٍ مر ّ
في بالدنا  ،والتي بدأ الشعب في مقاومتها يتطلَّع بجرأةٍ و “قوة عين” لحكم “السودان” ملكا ً فهل نحن مستعدون إليقاف هذا السيل من واالحترام ؟ ..
منذ اإلعالن عنها في  ٣٠يونيو  ١٩٨٩سلما ً
توجا ً  ،جامعا ً آل دقلو من بوادي وصحارى “المناقرات” واالتهامات المتبادلة في وسائل
ُم ّ
ً
ً
وحربا وواجه طغيانها صمودا أمام آالت القتل وسط افريقيا وغربها إلى عرش السودان ونعيم التواصل ومختلف المنتديات ؟ ليس أمامنا
•كاتب سوداني صحيفة (التغيير) السودانية

26

العدد  Issue 242مايو(آيـار) May 2022

يوم وطئ الغـزاة أرض بغـداد

•هيفاء زنكنة
في التاسع من نيسان /أبريل  ،2003تسلق
أحد جنود الغزو األمريكي تمثاال ضخما لرئيس
العراق السابق صدام حسين ،في ساحة بوسط
بغداد ،ليرفع العلم األمريكي ،فوقه .معلنا
االنتصار األمريكي في لحظة إنتشاء ،عاشها
الرئيس األمريكي جورج بوش فيما بعد على
ظهر باخرة عسكرية ،قائال «معركة العراق
انتصار واحد في الحرب على اإلرهاب التي
بدأت في  11سبتمبر  2001وما زالت مستمرة»
وأن قتال أمريكا هو «من أجل الحرية والسالم
في العالم» .لخص بوش بذلك جوهر السياسة
األمبريالية تجاه العراق ودول الجنوب ،مثيرا في
تلك اللحظة نفسها تساؤال ال يزال حيا في ذاكرة
الشعوب العربية واإلسالمية ومناهضي الحرب
العدوانية في أرجاء العالم ،مفاده االنتصار على
من؟
هل هو انتصار على رئيس دولة تم تضخيم
خطره بواسطة آلة إعالمية باتت منذ منتصف
التسعينات سمة عصر ما بعد الحقيقة؟ أم على
شعب أنهكته الحروب والحصار األشمل في
التاريخ على مدى  13عاما ،بحيث تم إجبار
مواطني واحدة من الدول األغنى في المنطقة
على بيع كل ما يملكون فقط للبقاء على قيد
الحياة ،وصار رفع العقاب الجماعي عن الشعب
مشروطا بتغيير النظام؟ ويبقى السؤال األهم ،بعد
مرور  19عاما ،من الغزو واالحتالل ،عما تم
تحقيقه عراقيا وعربيا وغربيا ،معلقا بارتفاعات
وثقل غير متساو ،على رؤوس الشعوب ،في
مختلف المجاالت .تم خاللها نشر آالف الكتب
والدراسات ،وإنتاج مئات األفالم والمسرحيات،
وإقامة المعارض .معظمها يحلل ويبرر
ويتغنى ،في حالة األفالم االمريكية ،ببطولة
وتضحيات القوات االمريكية في محاولتها
نشر «الديمقراطية» وإنقاذ العالم من خطر
عراقي إرهابي محتم .وفي مجال الغناء وتأليف
الموسيقى ،تراوح اإلنتاج ما بين أغنية الجندي
األمريكي الذي يتباهى بقتله مواطنين عراقيين
والتي تطلق على العراقيين نعوتا تسلخهم من
إنسانيتهم  ،ليسهل قتلهم ،إلى الحفل الموسيقى،
وهو األكثر شهرة ،الذي أقيم في كانون األول/
ديسمبر  ، 2003بواشنطن إحتفاء بـ»االنتصار»
األمريكي بحضور مهندسي ومنفذي غزو العراق
من الرئيس بوش ،والسيدة األولى لورا بوش ،
ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد  ،ومستشارة
األمن القومي كوندوليزا رايس ،إلى رند رحيم
فرانكي التي كوفئت على تعاونها مع االحتالل
بتعيينها سفيرة لدى الواليات المتحدة .حضرت
الحفل ،أيضا « ،النخبة» العراقية التي مهدت
للغزاة طريق الوصول إلى بغداد وفتحت أبواب
الجحيم على العراقيين .هذه « النخبة» ،التي
كان يجب إخضاعها للمساءلة والعقاب ،جراء «
خيانتها» والتعاون مع العدو ،كما فعلت فرنسا،
مثال ،تجاه المتعاونين مع االحتالل النازي،
صارت هي الرحم الخصب الذي أنجب للغزاة
وكالء يتكاثرون حتى اآلن لتخريب العراق
وتركيع أهله.

لقد سقط الكثير من العراقيين ضحايا التضليل
السيكولوجي اإلعالمي الذي مهد للغزو
باعتباره خالصا من الدكتاتورية وتحقيقا لحلم
الديمقراطية ،و»مذاق الحرية الحلو» كما
وعد كولن باول .واختارت غالبية الشعوب
الغربية أما تأييد حكوماتها المدافعة عنها ضد
«أسلحة الدمار الشامل» أو إنتظار جني الغنيمة
االقتصادية أو الصمت ألن ما يحدث في أماكن
نائية ال يعنيها .كان هذا واقع عام  ،2003عام
اعالن « االنتصار األمريكي» ،فما الذي تغير
حاليا؟ عراقيا وعالميا؟ ما هي سردية الشعب
الذي ذاق يوميات االحتالل ونتائجه من القضاء
على الدولة ،وتنصيب وكالء متعددين معززين
بالميليشيات إلى نثر بذور اإلرهاب ونمو أعشاب
الطائفية والمحاصصة الضارة؟
فرض مسار التدهور الداخلي العام ،بكل
المستويات ،من السياسي الى االقتصادي وكل
ما له عالقة بتوفير اساسيات الحياة بكرامة ،ومع
نمو جيل جديد من الشباب ( ربع سكان العراق لم
يكونوا مولودين في عام الغزو)  ،تغيرا محسوسا
في الموقف من النظام السابق والحالي واألحزاب
القديمة المتآكلة والجديدة المولودة حسب الطلب.
تبدى التغير بأوضح صوره في إنتفاضة تشرين
األول /أكتوبر  ،2019التي طالبت بوطن خال
من «الوكالء» المعتمدين خارجيا ،الذين ال
يمثلون أبناء الشعب وإن أجادوا رطانة االدعاء
بذلك بلغة تجمع ما بين التستر بالدين وممارسات
الفساد المادي واألخالقي .وهي وليدة تجذر
الهيمنة االمبريالية بشكل عقود و»استثمارات»
في بلد بات مقسما ،عمليا ،بين ثالث حكومات
يُطلق عليها تسميات :حكومة بغداد وحكومة إقليم
كردستان بفرعيها في أربيل والسليمانية .ينخرها
كلها التهافت على السلطة والوقوف متفرجة على
تحويل البلد الى ساحة للتفاوض واستعراض
العضالت بين أمريكا وإيران.

أمريكيا ،يلخص أنتوني كوردسمان الذي شغل
مناصب عليا في اإلدارة األمريكية كمختص
باألمن األمريكي ،وسياسات الطاقة ،وسياسة
الشرق األوسط المنظور السائد في التقييم
الغربي لما يطلقون عليه مصطلح حرب العراق،
تزويرا لحقيقة إنها حرب ضد العراق ،قائال:
«منذ سقوط صدام حسين في عام  2003وحتى
الوقت الحاضر ،لم يكن لدى الواليات المتحدة
مطلقًا استراتيجية كبيرة قابلة للتطبيق للعراق أو
أي خطط وإجراءات متسقة تجاوزت األحداث
الجارية ».وهو منظور ال يتماشى إطالقا مع
وجهة النظر السائدة ،عموما ،في العراق وكل
البلدان التي تعيش محنة تغيير أنظمتها ،مهما
كانت طبيعتها ،أو احتاللها ،أو معاقبتها بفرض
العقوبات االقتصادية .هناك بالتأكيد استراتيجية
أمريكية تجاه العراق .وهي التي صاغها
المحافظون الجدد في مشروع القرن األمريكي
الجديد ونفذها مسؤولو اإلدارة االمريكية برئاسة
بوش وواصل العمل بها من تاله من رؤساء.
إنها استراتيجية شاملة تهدف الى إعادة رسم
خريطة الشرق األوسط .كان العراق نقطة
البداية فيها ،وصاحب المصلحة األولى فيها ،بعد
أمريكا ،هو كيان االحتالل الصهيوني .فحركة
توقيع االتفاقيات والتطبيع مع المحتل الصهيوني
وتسارع الهيمنة االمبريالية وفرض السياسات
االقتصادية االستغاللية هو وجه من أوجه تلك
االستراتيجية خاصة بعد تفكيك الدولة العراقية
وما تالها من خراب في ليبيا واليمن ولبنان
وسوريا .وإذا كانت االستراتيجية قد تعثرت
جراء مقاومة الشعب العراقي فإن هذا ال ينفي
وجودها .وتتطلب مواجهتها وجود مقاومة تجمع
بين المقاومة المحلية وحركات التضامن العالمية
النابعة من بطن الوحش نفسه.
•كاتبة من العراق
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ً
بطـولة  ..مقـاومة االحتـالل إرهـابـ ًا
مقـاومة االحتـالل

•سمير الزبن
تكتف الدول الغربية باإلدانة الواسعة للغزو
لم
ِ
الروسي ألوكرانيا بتصريحات من ك ّل الزعماء
الغربيين ،كبارا ً وصغاراً ،حاكمين ومعارضين،
بل اتخذت هذه الدول أيضا ً قرارات جماعية
وفردية لدعم الشعب األوكراني في مواجهة
الغزو الروسي ،والعمل على ك ّل المستويات من
أجل إفشال هذا الغزو ،ليس بإدانة وحسب ،وليس
بمساعدة الشعب األوكراني بالمال والسالح وفتح
باب التطوع في هذه الدول للمشاركة في صد
الغزو الروسي ،بل اتخذت هذه الدول قرارا ٍ
ت
عقابية بحق روسيا ،وفرضت عقوبا ٍ
ت على
مؤسسات روسية ،وعلى أشخاص مرتبطين
بالسلطة الحاكمة فيها.
وقد استضافت برلمانات الدول األوروبية،
إضافة إلى الواليات المتحدة وكندا وإسرائيل،
وغيرها من الدول ،الرئيس األوكراني،
فولوديمير زيلينسكي ،ليعرض قضيته أمامها
وليصفق أعضاؤها له ،وهو بدوره طالب بمزيد
من العقوبات ضد روسيا ،وطالب بحظر جوي
فوق أوكرانيا لمنع الروس من قصف المدن
األوكرانية.
ظهر العالم موحدا ً ضد الغزو الروسي
ألوكرانيا ،وباتت قضية االحتالل مسألة غير
قابلة للمساومة من العالم الذي يقف مع الضحية
في مواجهة الجالد .واستنتج بعضهم ّ
أن زمن
االحتالل السهل لم يعد قائماًّ ،
وأن العالم أصبح
أكثر عدالة ،وأكثر إنصافا ً للشعوب التي تعاني
من االحتالل الذي لم يعد غير شرعي فحسب،
بل لم يعد من الممكن السكوت عنه ،ويعاقب من
يقوم به ،ما يعني ّ
أن على الدول األخرى منعه
ً
ً
من االنتصار ،بجعله مكلفا وخاسرا ،ليس على
مستوى الصراع في ساحة المعركة فحسب،
بل وفي معاقبة الغازي اقتصاديا ً وحتى طرده
من المؤسسات الدولية ،وإخراجه من دورة
المصارف الدولية ،مع العمل على عدم التسبّب
بحرب عالمية جديدة.

لقد أصبح العالم أكثر عدالة ،وهذا يعني ّ
أن
كل دولة احتالل يجب أن تدفع الثمن ،وعلى
العالم أن يقف مع ك ّل ضحية ويقدّم لها المساعدة
وحريتها .تحتل
والدعم ،لتحصل على حقوقها
ّ
هذه الصورة وسائل اإلعالم في العالم ،فأوكرانيا
حدث الساعة ،الدرس البليغ الذي يجب قراءته
جيداً ،هل يقول ّ
إن العدالة باتت مطلبا ً في العالم،
وهي قابلة للتعميم في عالم اليوم ،ليغدو أكثر
عدالة ،مستندا ً إلى الدرس األوكراني في الدعم
الدولي الذي تلقته أوكرانيا ضد االحتالل في
أسابيع قليلة؟
يعتقد الكاتب هنا ّ
أن الدرس األوكراني يشير
إلى مزيد من اختالل العدالة في عالم اليوم ،بدل
أن يشير إلى اقتراب العدالة من تحقيق ذاتها في

هذا العالم .لماذا؟ ألنّني ببساطة ،إذا استبدلت
االحتالل اإلسرائيلي باالحتالل الروسي في
الفقرة السابقة من هذا المقال ،سأحصل على
نتائج متناقضة بشكل صارخ .بالطبع ،مسألة
دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي أخالقية في
االصطفاف مع الضحية في مواجهة الجالد،
حتى لو كان المرء يختلف مع القيادات األوكرانية
في قضايا كثيرة ،في مقدمتها أنّهم ال يرون
غضاضةً في االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية ،في وق ٍ
ت يصرخون في وجه العالم
كله ،أن يدعمهم في مواجهة االحتالل الروسي.
وهنا مسألة محرجةّ ،
أن ضحية ال تدعم ضحية

تشبهها ،بل تذهب لدعم الجالد .بالطبع ،ال
يغير هذا من ضرورة الوقوف مع الضحية في
مواجهة الجالد ،مع الشعب المظلوم في مواجهة
الشعب الظالم.
ب تتعلق
ال يدعم العالم الغربي أوكرانيا ألسبا ٍ
بأخالقية قضيتها ،أو برفض هذا العالم االحتالل
ومقاومته من حيث المبدأ ،بصرف النظر عن
هوية ال ُمحتل ،ما يحكمه هو عالم المصالح
المغلف بالوقوف مع الحقوق .وإذا كانت المسألة
دعم القضايا المحقة في العالمّ ،
فإن هذا السلوك
القوي في مواجهة االحتالل الروسي يجب أن
نراه في مواجهة احتالل آخر ،اإلسرائيلي.
لكن ما نراه هو العكس ،فبدل معاقبة إسرائيل
على احتاللها األراضي الفلسطينية ،تقدّم
الواليات المتحدة المساعدات السخية لها،

الدول إلسرائيل عن الدعم األميركي.
ليست المسألة معقدة ،إنها المصالح "يا غبي"
المحرك للسياسات ،وليست العدالة وحقوق
هي
ّ
اإلنسان .وليس القارئ في حاجة إلى سرد تاريخ
الواليات المتحدة مع االحتالل وحقوق اإلنسان.
تكفي اإلشارة إلى االحتالل األميركي للعراق
وأفغانستان والجرائم التي ارتكبت فيهما ،وإلى
سجن غوانتانمو ،والقائمة تطول.
يؤ ّكد الدرس األوكراني ّ
أن العالم يذهب إلى
مزيد من عدم العدالة ،وحتى تكون العدالة
معك ،يجب أن تكون مع الطرف األقوى وتحقق
مصالحه .في هذه الحالة ،تنطبق الشرعية
الدولية وحقوق اإلنسان عليك ،وأوكرانيا في
هذه الحرب كانت في الموقع المناسب ،لذلك
باتت قوانين حقوق اإلنسان تنطبق عليها ،وحق
مقاومة االحتالل ،وأصبح األوكرانيون الذين
يقتلون جنودا ً روسا ً أبطاالً (قارن مع الفلسطيني
الذي يقتل جنديا ً إسرائيلياً ،فهو إرهابي ،ليس
بالمقياس اإلسرائيلي فحسب ،بل بمقياس ك ّل
الدول الغربية أيضاً).

أما إذا كنت على الجهة األخرى من الخندق
فليس لك حقوق ،وال تنطبق عليك شرعة حقوق
اإلنسان ،وليس هناك غضاضة في أن تدعم
الدول الغربية ال ُمحتل ،مع قليل من نقد خجول،
ال يعيق استيالء االحتالل اإلسرائيلي على مزيد
من األراضي الفلسطينية.
بدل أن يشيع الدرس األوكراني األمل لدى
ّ
بأن زمن العدالة قادم ويشمل
الفلسطينيين
فلسطين ،فهو يصيبهم باليأس واإلحباط ،من عدم
ويصطف مع محتلهم ،وهذا
عدالة عالم ال يراهم
ّ
ما يجعلهم يعملون على إعادة إثبات وجودهم
وبمليارات الدوالرات ،وتتعاون معها عسكريا ً عبر عمليات يقوم بها أبطال في مواجهة
يصر العالم الغربي ،المنحاز ضد
واستخباراتيا ً واقتصادياً .عندما تريد الواليات االحتالل،
ُّ
المتحدة انتقاد سلوك احتاللي إسرائيلي في االحتالل في أوكرانيا ،أن ينحاز ضدهم ويقف
األراضي الفلسطينية ،فهي ،في أحسن الحاالت ،مع دولة االحتالل ويسميهم "إرهابيين".
تعدّه "ال يخدم العملية السلمية" .يتحدثون عن
•العربي الجديد – لندن
عملي ٍة ماتت منذ أكثر من عقدين ،من دون أن
•كاتب وروائي فلسطيني ،من كتبه
تحاول الواليات المتحدة ممارسة أي ضغوط
جدّية على إسرائيل إلعادتها إلى عملية السالم "النظام العربي ـ ماضيه ،حاضره ،مستقبله"،
التي تتحدّث عنها .والحال أسوأ مع القيادات "تحوالت التجربة الفلسطينية"" ،واقع
ي تصريح فيه قليل من انتقاد الفلسطينيين في سورية" " ،قبر بال جثة"
األوروبية ،فأ ّ
لالحتالل اإلسرائيلي يوا َجه من إسرائيل بتوبيخ( ،رواية) .نشر مقاالت ودراسات عديدة في
تسكت هذه القيادات عنه ،كما ال يقل دعم هذه الدوريات والصحف العربية.

عن الحرب الروسية األوكرانية وأحالم ظهور قطب عالمي جديد
الصراع اليوم بين إمبرياليات تتدافع على مواقع النفوذ في العالم والضحية هي الشعوب
منذ اندلعت الحرب الروسية – األوكرانية والعرب والمسلمون منقسمون
بين تأييد هذا الطرف او ذاك ،وبين مراهن على ظهور قطب جديد ينهي
األحـادية القطبية لالمبريالية االمريكية .شخصيا أتفهم المراهنة
على ظهور قطب جديد ألن العرب والمسلمين يعانون من انفراد
الواليات المتحدة بالعالم ووقوفها ضد حق الشعب الفلسطيني في
إقـامة دولته المستقلة التي أقرتهــا االمم المتحدة ،وغزوها للعـراق
وتدمير بنيته االقتصـادية واالجتمـاعية  ،ولكنني ال استطيع تقبل
ردود الفعل السياسية التي ال تنم عن الحكمة ،وإال فمـــاذا نسمي
مشاركة عرب ومسلمين في هذه الحرب لصالح هذا الطـرف او
ذاك؟ وهي حـرب ال نـاقة لنـا فيهـا والجمل!!
أظرف ما في القضية اولئك الذين يتحدثون
عن روسيا بوتين وكأنها أي (الدولة الروسية)
امتداد لالتحاد السوفيتي.
ليس الغرض من مقالتي هذه ان اقف مع هذا
الطرف او ذاك ولكن ألطرح وجهة نظري في
طبيعة الصراع.
كمدخل للموضوع ال بد من عودة الى الوراء
بسرعة.
انتهت الحرب العالمية الثانية بعد ان
استخدمت الواليات المتحدة وألول مرة في
تاريخ الحروب القنبلة الذرية التي ادت الى
استسالم اليابان ،من هناك بدأت مالمح ظهور
(االمبريالية) ،الحقا اصبحت الواليات المتحدة
الدولة االمبريالية االولى في العالم ،يواجهها
االتحاد السوفيتي بايديولوجيته السياسية
وبعقلية ستالين الذي ابتعد باالتحاد السوفيتي
عن الماركسية الحقيقية وبدأ ببناء دولة الحزب
االمنية القمعية .أوروبا خرجت من الحرب
العالمية الثانية متعبة وساعدت حركات التحرر
الوطني في المستعمرات التابعة لدولها على
إنهاكها وإضعافها فقد كانت تلك المستعمرات
خزينا استراتيجيا للموارد الطبيعية والبشرية
الوربا وال يحتاج الباحث للكثير من الجهد
للوقوف على جرائم االستعمار الفرنسي
او البريطاني او االيطالي او البلجيكي او
البرتغالي في اسيا وافريقيا.
منذ ذلك الوقت بدأت االمبريالية االمريكية
كنظام سياسي واقتصادي في تكريس نهجها
االستعماري الجديد الذي ورث االستعمار
القديم البريطاني والفرنسي واالوربي عموما.

كانت الواليات المتحدة منذ البدء تواجه االتحاد
السوفياتي بما تسميه غياب (الديمقراطية)،
رغم انها كما يقول المفكر الكبير نعوم
تشومسكي تملك تاريخا حافال في تقويض
الديمقراطيات ايران عام ،1953غواتيماال
عام  ،1954وتشيلي عام .1973

قراراته دائما وخاصة ما يتعلق بالقضية
الفلسطينية ،وايضا استثمرت هذه االطراف
نتائج الحرب العالمية الثانية لتكريس عدد
اعضاء مجلس االمن واال فماذا يعني استبعاد
دول صناعية متقدمة مثل اليابان والمانيا عن
هذا المجلس؟ بل ماهي قيمة هذا المجلس اساسا
في ظل (الفيتو)؟ .

ساحة تيانا نمن في بكين مع عدد من اعضاء
الوفد برفقة مترجمنا الصيني الذي حرص
على ان يشرح لنا بالعربية الفصحى التي
درسها في مصر تاريخ الساحة دون ان يشير
لتلك االحداث الدموية التي حصلت فيها عام
 ،1989يومها انتحى بي جانبا ً عضو الوفد
الصديق المغدور باسل الدره وكانت تربطني
به عالقة صداقة منذ ايام عمله في الشركة
العامة للصناعات الميكانيكية في االسكندرية
وسألني:

مرحلة الخمسينات والستينات او ما اصطلح
على تسميته بالحرب الباردة ،كان العمالقان استمرت سنوات الحرب الباردة التي انتهت
الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي يتسابقان بهدم جدار برلين وتفكك االتحاد السوفيتي
على تطوير تكنولوجيات السالح ،وكانت واصبح العالم يدار بقطب واحد هو االمبريالية
االمبريالية االمريكية تواجه االتحاد السوفياتي االمريكية التي استمرت في عبثها بمقدرات ها شنو رأيك بشيوعية الصين؟
في محيطه الدولي بمختلف االساليب الشعوب باعتبارها شرطي العالم  ،واطلق
وفي مقدمتها اإلعالم واستخدام الحركات الغرب في حقبة ما بعد االتحاد السوفيتي قلت له :بئس الشيوعية ،لو عاد ماركس الى
السياسية وتوظيفها بمواجهة ما كانت تسميه نظريته الجديدة (العولمة) كنظام عالمي جديد الحياة لضرب قادة الصين بحذائه ..لقد قاتل
(التمددالشيوعي) ،ودعمت الكثير من هو في حقيقته نتاج لجشع الراسمالية ورغبتها الرجل منذ بدايات صياغته للبيان الشيوعي مع
االنقالبات العسكرية التي حصلت في دول في تكديس المزيد من االرباح في خزائنها رفيقه انجلز من اجل بيئة عمل نظيفة وآمنة
العالم الثالث من اجل تحقيق ذلك الهدف .هذا ال وهو ما سيحققه نقل الصناعات الى الدول لعمال النسيج في انكلترا وتشهد على ذلك
يعني ان االتحاد السوفيتي الذي ناصر حركات التي يعمل في مصانعها العمال بأجور متدنية مراسالته مع رفيقه الذي كانت اسرته تمتلك
معمال للنسيج هناك ،ليته يرى بيئة العمل هنا
التحرر الوطني وقدم لها الكثير من الدعم لم وساعات عمل طويلة وبيئة عمل ال ترحم.
اكبر المستفيدين على المستوى االقتصادي في ظل نظام يسمي نفسه شيوعيا!
يرتكب اخطاء قاتلة لعل ابرزها دخوله الى
افغانستان ودعمه لحزب ثوري (تبخر بانتهاء من العولمة كانت الصين فقد فتحت ابوابها
الوجود السوفياتي ولم نعد نسمع عنه شيئا) ،على مصراعيها امام االستثمارات الغربية ،كانت الصين يومها تستخدم عملتين (االيوان
وايضا انفاق السوفيات ماليين الدوالرات كانت حركات البيئة قد بدأت بالتبلور في القديم) الذي تدفع به اجور عمالها و (االيوان
لدعم دكتاتوريات متخلفة في افريقيا على امل الغرب ونتيجة لذلك تم ترحيل ما يسمونه الجديد) في تعامالتها االخرى ويمكنك ان
تحولها الى حركات ثورية مثل مانغستوهيال الصناعات القذرة الى الصين وبعض الدول تلمس الفرق بمجرد بقائك عدة ايام في البلد.
مريام في اثيوبيا وزياد بري في الصومال الفقيرة ،الصين كانت تستقبل كل شيء من ركزت الصين على جلب العمالت الصعبة
اجل المزيد من العمالت الصعبة .اذكر انني عن طريق الصادرات وبتقديري فإن
وغيرهما.
زرت الصين بداية التسعينات ضمن وفد من الصناعات الصينية كانت سببا في تدمير
سياسيا هيمن الطرفان االمريكي والسوفياتي وزارة الصناعة العراقية ،كان التلوث قاتالً (النوعية) خاصةً في الصناعات االستهالكية
ومعهما الصين على منظمة االمم المتحدة التي في المدن الكبيرة ،اما المصانع فهي أسوأ بيئة التي يستوردها الغرب والتي تباع باسعار
ورثت عصبة االمم من خالل مجلس االمن عمل رأيتها في حياتي رغم انني زرت العديد زهيدة وهي عموما صناعات ال تخضع الية
الدولي واستخدام حق النقض (الفيتو) الذي من البلدان وزرت مصانعها بحكم عملي في مواصفات عالمية ،وكانت منشآتها ال تمتلك
كانت الدول العربية واالسالمية من ضحايا القطاع الصناعي .اذكر هنا انني كنت اقف في اية مراكز للبحث والتطوير وتعتمد في عملها

يخطئ الذين يراهنون على ظهور قطب عالمي جديد اذا اعتقدوا بأن هذا القطب سيعمل لصالح شعوب العالم الثالث
عمومًا او العالم العربي واالسالمي خصوصا ألن صراع االقطاب هو من اجل المزيد من النفوذ والتوسع واستغالل الشعوب
على (الهندسة العكسية) وهو ما تعلمناه منهم
كعراقيين ،كان الصينيون في الخارج يشحنون
الى الصين كل جديد من اسواق العالم حيث
يتم تفكيكه وتصنيع منتج مماثل له وتصديره
بثمن بخس ،المهم جلب العمالت الصعبة وقد
سارت عدة دول على هذا الطريق فيما بعد
وتحمل المستهلك النتائج في جميع انحاء العالم .
وبينما كان بوتين يسعى لتقوية نظامه وتجديد
اسلحته كانت الصين تعمل الشيء نفسه ولكن
مع التركيز على سياسة جلب العمالت الصعبة
التي حولتها الى ثاني اكبر قوة اقتصادية في
العالم بعد الواليات المتحدة.
استثمرت االمبريالية االمريكية هجمات
11سبتمبر 2001لتذهب بجيوشها الى
افغانستان لمطاردة القاعدة ورموزها فسقطت
في ذات المستنقع الذي سقط فيه السوفيت من
قبل.
ثم جاء احتالل العراق الذي تم باتفاق مع
حليفها البريطاني القديم توني بلير ودعم
الدول التي تدور في فلك السياسة االمريكية
واثبتت االيام بطالن المسوغات التي طرحتها
الواليات المتحدة لتبرير االحتالل الذي فتح
شهية بوتين في السنوات االخيرة لالنتقال الى
مرحلة االمبريالية هو اآلخر وشهدنا ما فعله
الجيش الروسي في سوريا من اجل تعزيز
مناطق نفوذه حيث حول الساحة السورية الى
حقل لتجارب اسلحته القديمة والجديدة من اجل
دعم وتثبيت نظام دكتاتوري يقمع شعبه ،الحقا
تدخل في ليبيا ودعم مشيرها خليفة حفتر .كلها
خطوات تؤكد مسيرته نحو االمبريالية التي لم
تعد وقفا على الواليات المتحدة.
الصراع في اوكرانيا اليوم هو صراع
(امبرياليات) ال عالقة له بمصالح الشعوب
بل ان الشعوب هي ضحيته ،بوتين يريد ان
يتقاسم مع االمبريالية االمريكية النفوذ في
العالم وان يهيمن على اجزاء من اوربا،
واالمبريالية االمريكية تحاول تحجيمه كي
تظل (امبرياليتهم) وحدها تتحكم في العالم،
والصين تفعل الشيء نفسه ولكن عبر
االقتصاد ،فالصينيون اذكى من ان يخوضوا
حروبا ً تضعف مكانتهم االقتصادية في العالم
خاصة وانهم يتقدمون حثيثا الحتالل الموقع
االول .الصين اليوم تقدم القروض للدول
الفقيرة من اجل البنى التحتية ،وحين تعجزتلك
الدول غالبا عن تسديد القروض وفوائدها تضع
الصين يدها على ما تم تمويله (موانئ ومنشآت
صناعية واقتصادية) .إبحثوا وسترون العجب
في هذا المجال.

افريقيا ،وقد تمكن عبدالناصر بما كان يملكه
من كاريزما سياسية من حشد عدد من
الزعامات التاريخية االفريقية لالنضمام لتلك
الحركة التي كان من الممكن ان تقدم الكثير
لشعوب العالم الثالث الضائعة بين المحاور
الكبرى لو استمرت في زخمها الذي بدأت به.

زعامات العرب والمسلمين اليوم تعيش
وتقود دولها على هامش العالم (كل يغني
على لياله) ،فالعرب الذين يمتلكون من
الموارد المالية والبشرية لو تعاونوا مع
امكانيات الدول االسالمية (تركيا ،ماليزيا،
اندونيسيا  ،الباكستان) لتمكنوا من تشكيل
قوة اقتصادية تضاهي القوى العظمى
بمواردها المالية والبشرية ،واالقتصاد
اليوم هو من يجلب القرارات االيجابية في
السياسة لصالح قضاياهم.
اما الذين ما زالوا يعتقدون بأن روسيا اليوم
هي امتداد لالتحاد السوفيتي (صديق الشعوب)
فهم غارقون بالوهم ومطلوب منهم ان يبحثوا
بدقة عن حلفاء بوتين ليكتشفوا بانفسهم أن
الرجل هو داعم اساسي للدكتاتوريا ت الفاشية،
وانه ال يختلف كثيرا ً عن ساسة الغرب وانه
صديق حميم لقادة الحركات واالحزاب اليمينية
في العالم ،ابتداء من فكتور اوربان ،زعيم
المتطرف ،المعادي
حزب "فيدس" الهنغاري
ّ
قادة حركة عدم االنحياز التاريخية
للمهاجرين ،الى اإليطالي ماتيو سافيني رئيس
حزب "عصبة الشمال" ،اليميني ،العنصري،
المتطرف ،الى زعيمة الجبهة الوطنية
ّ
الفرنسية مارين لوبان التي اشارت المنظارات
التي سبقت االنتخابات الفرنسية االخيرة الى
تلقيها قروضا من بنوك روسية ومعلوم من هو
المسيطر على تلك البنوك واداراتها ولوبان
التي تفتخر بعدائها للعرب والمسلمين وتطالب
بترحيلهم من فرنسا سبق لها ان زارت
الكرملين والتقت بوتين الذي قال لها يومها:
"أعلم أنكم تمثلون شبحا ً سياسيا ً في أوروبا
ينمو بسرعة" ..مستخدما الجملة األولى التي
كتبها ماركس وإنجلز في بيانهما الشيوعي:
"شب ٌح يخيّم على أوروبا :إنه شبح الشيوعية"،
واخيرا ال آخرا عالقاته الوطيدة مع احد قادة
االنقالب السوداني االخير نائب رئيس المجلس
بوتين مع مارين لوبان العنصرية المعادية للمهاجرين خاطبها بعبارة لماركس!!
العسكري االنتقالي الحالي ،الفريق أول محمد
من هنا يخطئ الذين يراهنون على ظهور الفرصة الوحيدة للتحرر من هيمنة المحاور حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي” احد قادة
قطب عالمي جديد اذا اعتقدوا بأن هذا القطب الكبرى كانت في الخمسينات والستينات (الجنجويد)!!
سيعمل لصالح شعوب العالم الثالث عموما ً (مرحلة الحرب الباردة) ،هي قيام حركة عدم
او العالم العربي واالسالمي خصوصا ألن االنحياز التي قادتها زعامات تاريخية مثل
صراع االقطاب هو من اجل المزيد من النفوذ جوزف بروز تيتو في يوغسالفيا ،وجواهر
الل نهرو في الهند وجمال عبدالناصر في
والتوسع واستغالل الشعوب.

والعزاء لمن اليقرأ وال يتابع
ويعيش على الشعارات...

ما هو التضيق الشوكي؟
أبرز األعراض تتمثل في آالم مؤخرة العنق وآالم عرق النسا والخدر والوخز في الذراعين والقدمين

الجلوس في المرحاض لفترة
طويلة يؤدي إلى نزيف في المستقيم
حذرت خبيرة بريطانية من أن الجلوس
لفترة طويلة على كرسي المرحاض يمكن
أن يكون له عواقب صحية خطيرة.
ويقضي اإلنسان العادي ما متوسطه ثالث
ساعات ونصف على المرحاض أسبوعيًا،
ومع ذلك ،قد ال يكون هذا مثاليًا لصحتك،
حيث حذرت ستيفاني تايلور ،خبيرة الصحة
والرفاهية ،من أنك قد تستمتع بالجلوس
على المرحاض لقراءة الجريدة أو تصفح
وسائل التواصل االجتماعي ،ولكن ذلك قد
يؤدي ذلك إلى اإلضرار بمستقيمك.
وأوضحت الخبيرة أن قضاء الكثير من
الوقت في الحمام يمكن أن يسبب البواسير
ونزيف المستقيم .وقالت "عندما تجلس
هناك ،وتكون فتحة الشرج في مستوى
مختلف عن بقية النصف السفلي ،فإن هذا
يضع ضغ ً
طا إضافيًا على األوردة في أسفل
المستقيم ،و يمكن أن يؤدي هذا في النهاية
إلى البواسير التي يمكن أن تكون غير
مريحة وتؤدي إلى نزيف في المستقيم".
ما هي أعراض البواسير؟

أنواع التضيق تصنف تبعا لمكان حدوث الحالة في العمود الفقري
برلين  -قالت الجمعية األلمانية لطب
وجراحة العظام إن التضيق الشوكي هو تضيق
غير طبيعي في القناة الشوكية أو الثقبات بين
الفقرات ،مشيرة إلى أنه يسبب الضغط على
النخاع الشوكي أو جذور األعصاب.
وأوضحت الجمعية أن التضيق الشوكي قد
يرجع إلى أسباب عدة مثل إصابات الظهر
وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي
واالنزالق الغضروفي وانحناء العمود الفقري
وأورام العمود الفقري.
وحسب الجزء المصاب من العمود الفقري
ينقسم التضيق الشوكي إلى تضيق عنقي
وصدري وقطني ،وتتمثل أعراضه في آالم
مؤخرة العنق وآالم عرق النسا والخدر والوخز
في الذراعين والقدمين وضعف العضالت
في الذراعين والقدمين واضطرابات المشي
واالتزان والمهارات الحركية.
ويتم تشخيص اإلصابة بالتضيق الشوكي
بواسطة الرنين المغناطيسي وتصوير النخاع

الطبقي المحوري ،بينما يتم العالج بواسطة
األدوية واألجهزة والتمارين .وإذا لم تفلح
هذه الوسائل في العالج ،يتم حينئذ اللجوء إلى
الجراحة ،والتي تتمثل في استئصال ما يعرف
“بالصفيحة الفقرية”.
وتشيع اإلصابة بالتضيق الشوكي بسبب
تغيرات التآكل واالهتراء في العمود الفقري
والمرتبطة بااللتهاب المفصلي العظمي .وقد
يوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية في
الحاالت المزمنة من التضيُّق الشوكي ،لخلق
مساحة إضافية للحبل النخاعي أو األعصاب.
وتصنف أنواع تضيق القناة الشوكية تبعا لمكان
حدوث الحالة في العمود الفقري .ومن المحتمل
أن يكون هناك أكثر من نوع منه .ويتمثل
النوعان األساسيان من تضيق القناة الشوكية في:
التضيق العنقي ،وفي هذه الحالة ،يحدث التضيق
في جزء العمود الفقري الموجود في الرقبة.
والتضيق القطني ،وفي هذه الحالة ،يحدث
التضيق في جزء العمود الفقري الموجود في

أسفل الظهر .وهو النوع األكثر شيوعا من
تضيق القناة الشوكية.
ويعتمد عالج تضيق العمود الفقري على موقع
التضيق وشدة العالمات واألعراض التي تشعر
بها.
وفي معظم الحاالت ،تساعد العمليات الجراحية
إلنشاء مساحة في تقليل أعراض تضيق القناة
الشوكية .ولكن تظل األعراض عند بعض
األشخاص كما هي أو تزداد سوءا بعد الجراحة.
وتتضمن المخاطر الجراحية األخرى اإلصابة
بعدوى وتمزق في الغشاء الذي يغطي الحبل
الشوكي وتجلط الدم في أوردة الساق وتدهور
حالة األعصاب.
وتجري التجارب السريرية الختبار استخدام
الخاليا الجذعية لعالج الداء الشوكي التنكسي،
وهو منهج يُسمى في بعض األحيان الطب
التجديدي .وتُجرى تجارب الطب الجينومي
أيضا ،حيث يمكن أن تسفر عن عالجات جينية
جديدة لتضيق القناة الشوكية

قالت تايلور "يمكن التعرف على البواسير
بعالمات مثل الدم األحمر الفاتح على ورق
التواليت بعد المسح أو في المرحاض،
وظهور تهيج حول الشرج هو عرض
آخر" .وأشارت إلى عالمة أخرى وأضافت
"الشعور بعدم الراحة عند تمرير البراز أو
وجود كتلة من الجلد تندفع من خالل فتحة
الشرج (البواسير الداخلية)".
كيفية تجنب اإلصابة بالبواسير
الجواب بسيط ،اقضي وقتًا أقل في الحمام.
وتنصح تايلور بتجنب الجلوس على
اً
وبدل
المرحاض لفترة طويلة في كل مرة،
من ذلك ،اجلس فقط طالما شعرت بالحاجة
إلى إخراج الفضالت ،وإذا لم يحدث
شيء ،قم وافعل شيئًا آخر .ووفقًا إلحدى
الدراسات ،يجب أن يستغرق األمر خمس
سا
دقائق فقط لفتح أمعائك ،وإذا كنت جال ً
لمدة تزيد عن  15دقيقة بدون حركة أمعاء،
فقد يشير ذلك إلى إصابتك باإلمساك،
بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
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النوم أقل من  5ساعات
يؤدي لإلصابة بالخرف
الخرف هو حالة تنكسية في الدماغ ويمكن
أن يكون لقلة النوم تأثير كبير عندما يتعلق
األمر بمخاطر اإلصابة بهذا المرض.
للخرف تأثير معوق على من يعانون
منه ،حيث يعيق ذاكرتهم تدريجيا ً ويسلبهم
استقالليتهم .ولحسن الحظ ،فإن اإلجراءات
الوقائية ضد هذا المرض واسعة النطاق.
وتشير نتائج إحدى الدراسات إلى أن النوم
أقل من خمس ساعات كل ليلة يمكن أن
يكون له عواقب وخيمة على الدماغ.
و ترتبط األنواع المختلفة من الخ ََرف
بمشكالت نوم مختلفة .ويبدو أن الخرف
المصاحب ألجسام ليوي ومرض باركنسون
مرتبطان بشكل خاص باضطرابات النوم
الخفيف ،وقد اقترحت بعض الدراسات أن
اضطرابات النوم الخفيفة هي مؤشر مبكر
جدًا لهذه الحاالت ،خاصة عند الرجال
األكبر سنًا.
و استكشفت دراسة أجراها قسم
اضطرابات النوم والساعات البيولوجية
في عام  2021العالقة بين مجموعة من
اضطرابات النوم وخطر اإلصابة بالخرف،
وكشفت النتائج أن خطر اإلصابة بالخرف
تضاعف بين األشخاص الذين أفادوا بأنهم
ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة،
مقارنة بمن ينامون سبع إلى ثماني ساعات.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة ،ريبيكا
روبينز ،من قسم اضطرابات النوم
والساعات البيولوجية "نتائجنا تسلط الضوء
على العالقة بين قلة النوم وخطر اإلصابة
بالخرف وتؤكد أهمية الجهود المبذولة
لمساعدة كبار السن في الحصول على قسط
كافٍ من النوم كل ليلة".
و تشير النتائج إلى أن عدم كفاية مدة النوم
يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالخرف
ويؤكد على أهمية عادات النوم الجيدة.
وقالت جمعية الزهايمر البريطانية إن النوم
الجيد يرتبط بالصحة الجيدة ،بما في ذلك
الصحة اإلدراكية.
وأضافت المنظمة الخيرية الصحية "لقد
ضا فيما إذا كانت هناك
حقق الباحثون أي ً
عالجات فعالة لقلة النوم وما إذا كانت هذه
العالجات يمكن أن تؤثر على خطر اإلصابة
بالخرف .وتم ربط بعض العالجات الدوائية
لسوء النوم ،مثل البنزوديازيبينات ،بزيادة
خطر اإلصابة بالخرف على الرغم من
تضارب األدلة الكامنة وراء هذا االرتباط".
و ال توجد طريقة معينة للوقاية من جميع
أنواع الخرف ،حيث ال يزال الباحثون
يبحثون في كيفية تطور الحالة .ومع ذلك،
هناك دليل جيد على أن نمط الحياة الصحي
يمكن أن يساعد في تقليل خطر اإلصابة
بالخرف عندما تكبر.
ويمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي
ضا في الوقاية من أمراض القلب
أي ً
واألوعية الدموية ،مثل السكتة الدماغية
والنوبات القلبية ،والتي تعد بحد ذاتها
عوامل خطر لإلصابة بمرض الزهايمر
والخرف الوعائي ،بحسب صحيفة
إكسبريس البريطانية.
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ادوية عائلة «ستاتين» ال غني عنها..
ليبيتور  ,Lipitorزوكور  Zocorو كريستور …Crestor
•د .قيس أبوطه

لماذا اقول انه العالج الذي ال غنى عنه ،دعونا
نستعرض أهم الحاالت المرضية التي سوف
تحتاج لهذا العقار ،كم هي
شائعة جدا.
أثبتت جميع األبحاث والدراسات ان زيادة
نسبة الكوليسترول ،وخاصة الضار ,LDL
وانخفاض الكوليسترول المفيد  ,HDLتسبب
تصلب الشرايين وخاصة الشرايين التاجية ،وهنا
تكمن الطامة الكبرى.
ان المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة
الكوليسترول الضار كبيرة جدا في كل
المجتمعات .في كندا فان مؤسسة القلب و جلطة
المخ ( ) Heart and Stroke Foundation
ذكرت ان الدراسات تقول ان  ٪40من االشخاص
الذين تتراوح أعمارهم بين  18و79عندهم نسبة
الكوليسترول اعلى من النسب الطبيعية…وهذا
عدد هائل .جميع هؤالء يحتاجوا الى احد االدوية
من عائلة ستاتين ألن زيادة نسبة الكوليسترول
وخاصة الضار (  ) LDLخطر على الشرايين
التاجية وكافة شرايين الجسم.
ومرض السكري :في كندا اليوم يوجد أكثر
من ثالثة ماليين شخص يعانون من مرض
السكري…و العدد يتزايد سنويا ً بمعدل ٪3.3
في كل سنة ،ومعظم هؤالء يجب ان يتناولوا
ستاتين .اما اذا نظرنا الى سكان العالم ،فإن
عدد مرضى السكري بلغ  425مليون إنسان،
منظمة السكري العالمية (  ) IDFتقول انه في
عام  2030فإن عدد مرضى السكري قد يصل
الى  500مليون إنسان .معظمهم سوف يحتاجوا
إلى ستاتين.
والسؤال هنا :لماذا سوف يحتاج مرضى
السكري ستاتين؟… ثبت ان واحدا ً من كل
مريضين من مرضى السكري سوف يصاب
بالذبحة الصدرية او جلطة القلب او هبوط
وظائف القلب او جلطة دماغية .و هذه الحاالت
سببها ارتفاع الكوليسترول في الدم و تصلب
الشرايين.
كل هؤالء المرضى الذين يقدرون بمئات
الماليين يحتاجوا ستاتين!!! إذن ما هو ستاتين؟
هو مجموعة من األدوية المتشابهة كيميائيا ً و
لذلك تعتبر من عائلة واحدة ،وسوف استعرض
اشهرها باسمائها الطبية و اسمائها التجارية:
 .1اتورفاستاتين  ،Atorvastatinأو ليبيتور
Lipitor
 .2فلوفاستاتين  ,FLuvastatinاو ليسكول
Lescol
.3سيمفاستاتين  ،Simvastatinاو زوكور
Zocor
 .4روزوفاستاتين  ,Rosuvastatinاو
كريستور .Crestor
ان الطبيب المعالج سوف يختار للمريض
واحدا ً من هذه االدوية التي تناسب حالته.
كيف تعمل هذه األدوية:

هذه االدوية تعمل على خفض نسبة الكوليسترول
وخاصة الكولسترول الضار  ,LDLوترفع
نسبة الكوليسترول المفيد  ,HDLو خفض نسبة
الشحوم الثالثية .Triglyceride
ان الكبد ينشط كثيرا في الليل وخاصة في
تصنيع و انتاج الكوليسترول ،لذلك فان الجرعة
المحددة للمريض يفضل ان تؤخذ في المساء..
بعد امتصاص المواد الدهنية من الجهاز
الهضمي ووصولها الى الكبد فإن الكبد يحتاج الى
خميرة ( )Enzymeتساعد في سلسلة عمليات
بيوكيميائية لتصنيع و انتاج الكوليسترول ،هذه
الخميرة تسمى ,HMG-CoA Reductase :
ولم أجد في المراجع اسما ً او ترجمة عربية
واضحة لهذه الخميرة.
وهنا ياتي دور احد االدوية من عائلة الستاتين،
وجد أنها تستطيع تأخير او اثباط عمل هذه
الخميرة و بالتالي ال يستطيع الكبد تصنيع
الكوليسترول بالكمية الكافية لحاجة الجسم،
ولكننا نعلم أهمية الكوليسترول ووظائفه الكثيرة
في الجسم ،منها على سبيل المثال :الجدار الذي
يحيط في كل خلية من خاليا الجسم مصنوع من
الكوليسترول ،كما يدخل الكوليسترول في عملية
تصنيع معظم هرمونات الجسم ،وهو مكون
رئيس في خاليا المخ والجهاز العصبي…إذن
عندما ال يستطيع الكبد تصنيع الكوليسترول
بكميات كافية بسبب وتأثير الستاتين فإن الجسم

يضطر ان يأخذ الكوليسترول من الكميات التي
تجري في الشرايين مع الدم ،وهذا ما تحتاجه
الشرايين لكي ال يترسب الكوليسترول داخلها
وال يسبب تصلب الشرايين ،وهذا ما يحتاجه
كل المرضى الذين ذكرناهم في مقدمة هذا
الموضوع.
رغم فوائد أدوية الستاتين فإن لها بعض
المضاعفات .نسبة قليلة جدا ً قد يشعرون بضعف
عام ،أو آالم بسيطة في العضالت ،او بعض
التغيرات في تحليل الدم لوظائف الكبد ،في هذه
الحالة فإن الطبيب المعالج قد يخفض الجرعة
التي يتناولها المريض أو يبدل العالج بآخر من
نفس عائلة الستاتين التي ذكرنا بعض اعضائها
سابقاً ،او يضطر إلى وقف العالج.
كلمة اخيرة اود ان اوصي بها محبو او متابعو
الكيتو دايت التي تعتمد على الدهون التي تتحول
إلى كوليسترول :قبل البدء بهذا النظام الغذائي
ينبغي ان تعملوا تحليل نسبة الكوليسترول في
الدم فإذا كان مرتفعا ً عن النسب الطبيعية فإنه من
الخطورة أن تلجأوا للكيتو دايت او ان تستمروا
بها.
•أخصائي األمراض الباطنية.
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com

	•
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الذبذبة األذينية Atrial Fibrillation
تعريفه ،أنواعه ،أسبابه ،أعراضه ،مضاعفاته
اجلزء األول

• د .خالد الخيري اﻻدريسي
مقدمة ضرورية

( .)Bundle of Hissهذه حزمة رئيسية توزع
الشحنة الكهربائية على البطينين .تخرج منها
حزمتين واحدة للبطين اﻻيسر واﻻخري
للبطين اﻻيمن ثم تنتشر تلك الحزم لتدخل
.عضلة”()Burkinje Fibers
بؤرة المولد ( )S.A. nodeهي البؤرة الرئيسه
وهي الساءدة واﻻسرع على اصدار الشحنات
الكهربائية وهي المحدد والمنظم لضربات
القلب( )Pacemakerحسب حاجة الجسم .تتم
هذه اﻻنقباضات بوسط شحنة كهربائية تصدر عن
جهاز متخصص في القلب يدعى جهاز التوصيل
الكهربائي(.)Conductive system

القلب عبارة عن مضخة دقيقة التكوين رائعة التنظيم
يتكون من اربعة حجرات ،اذينان(أيمن وأيسر) وبطينان
(أيمن وأيسر) ،يفصلهما عن بعضهما صمامان .الصمام
التاجي( )Mitral Valveيفصل االذين اﻻيسر عن البطين
اﻻيسر ،والصمام ذو الثالث شرفات ()Tricuspid valve
يفصل اﻻذين اﻻيمن عن البطين اﻻيمن .هذه المضخة تعمل
بدون توقف طوال العمر .فترة الـراحة لعضلة القلب هي فتره
اﻻرتخاء ( )Diastoleينقبض القلب ما بين  45ضربة في
الدقيقة (قمة الـراحـة كالنوم مثال) و 140دقة بالدقيقة في قمة
النشاط العضلي (مسابقة الركض  100متر حر).
تبدأ كل اﻻحداث في القلب ( )Cardiac cycleبصدور
الشحنة الكهربائية من المولد ( ،)S.A. Nodeفيبدأ اﻻذينان
باﻻنقباض( )Atrial Systoleفي الوقت الذي يكون البطينان
في حاله ارتخاء ( )Ventricular Diastoleفيمتلئان،
ساعتها تصل الشحنة الكهربائية لعضلة البطينين فينقبضان
( ،)Ventricular Systoleيفتح الصمامان األبهر على
الجانب اﻻيسر والرئوي على الجانب اﻻيمن ويضخ الدم
فيهما ،في آخر هذه المرحلة يرتخي البطينان .وهكذا دواليك،
يستمر عمل القلب على مدى عشرات السنين بدون كلل او
ملل ،وتستمر معه الحياة.

Courtesy of Cleveland Clinic
مقطع عرضي في القلب يظهر جميع مكوناته
Transverse section in the heart that shows its structure

عضلة القلب تختلف عن باقي العضالت في الجسم بأمرين:

بؤرة المولد ( )S.A. nodeهي البؤرة الرئيسه وهي
السائدة واﻻسرع على اصدار الشحنات الكهربائية وهي
المحدد والمنظم لضربات القلب ( )Pacemakerحسب
حاجة الجسم .تتم هذه اﻻنقباضات بوسط شحنة كهربائية
تصدر عن جهاز متخصص في القلب يدعى جهاز التوصيل
الكهربائي(.)Conductive system
عضلة القلب تختلف عن باقي العضالت في الجسم بامرين:
 -1انها من نوع يطلق عليها “ العضلة البيضاء” وهي
ذات قدرة اكبر على اﻻستمرار في العطاء من “العضالت
الحمراء” المكونة لباقي عضالت الجسم بكثير.
Con�C
2
 )ductive tissueذات قدرة على اصدار شحنة كهربائية
تنبه القلب وتسبب عملية اﻻنقباض .وهذا النظام الدقيق يتكون
من مولد اساسي( , )Sino-Atrial node,SA nodeومن
 -3حزم من نفس نوع اﻻنسجة توصل الشحنة الكهربائية
لالذينين ،تتالقى هذه الحزم تسمي “حزمة هس”

تعرف الذبذة اﻻذينيه بانها اﻻضطراب الغير
منتظم للضربات القلب
.)irregularly irregular heart beats
ينتج عنه اختفاء اﻻنقباض المنتظم لعضلة
االذينين وتحوله الى ذبذبه “غير فعالة”مما يؤدي
الى ركود الدم في اﻻذينين وفقدان مقدره اﻻذينين
على تفريغ نفسيهما بالكامل ،يسبب هذا عدم
امكانية تعبئة البطينين بالكامل.

تتم هذه اﻻنقباضات بواسطة شحنة كهربائية تصدر عن
جهاز متخصص في القلب يدعى جهاز التوصيل الكهربائي
(.)Conductive system

 -1انها من نوع يطلق عليها “العضلة البيضاء” وهي
ذات قدرة اكبر على اﻻستمرار في العطاء من “العضالت
الحمراء” المكونة لباقي عضالت الجسم بكثير.
Con�C
2
 )ductive tissueذات قدرة على اصدار شحنة كهربائية
تنبه القلب وتسبب عملية اﻻنقباض .وهذا النظام الدقيق يتكون
من مولد اساسي ( ،)Sino-Atrial node,SA nodeومن
 -3حزم من نفس نوع اﻻنسجة توصل الشحنة الكهربائية
لالذينين ،تتالقى هذه الحزم تسمي “حزمة هس” (Bundle
 .)of Hissهذه حزمة رئيسية توزع الشحنة الكهربائية
على البطينين .تخرج منها حزمتين واحدة للبطين اﻻيسر
واﻻخرى للبطين اﻻيمن ثم تنتشر تلك الحزم لتدخل .عضلة
“()Burkinje Fibers

الذبذبه اﻻذينيه(.).Atrial Fibrillation,A.Fib

رسم قلب يظهر دقات قلب منتظمه

هذا النوع من اضطراب ضربات هو اكثر
انواع اضطراب ضربات القلب شيوع .وال يقتصر
حدوثها على كبار السن فهي تصيب  %1من
السكان في الدول المتقدمة ممن بلغوا سن  60عاما
او ما دون  ،و %6ممن بلغوا  80عاما فما فوق.
هذا اﻻضطراب يقضي على الجزء الذي يقدمه
اﻻذينين عند انقباضهما ( )Atrial kickمما
يسبب انخفاض “عطاء القلبCardiac output
“ بمقدار .%25
يالحظ في التخطيط ما يلي:
 -1عدم انتظام الضربات .
 -2اختفاء اجزاء من التخطيط والمسماه (P
 )waveوتحولها الى ذيذبة.
(.)f wave
 -3زيادة سرعة ضربات القلب.

تخطيط قلب يظهر دقات قلب في حالة ذبذبه اذينية

في الحالة السليمه كما ذكرت اعاله تنتج شحنة
الكهرباء من مصدر واحد(كما هو مبين في
الصورة ادناه الواقعة على اليسار) يتبع النظام
العام لفسيولوجيا الجسم .اما في حالة الرفة(
الصورة الواقعة على اليمين) فان مصدر اخر في
مكان ما من اﻻذينين يتهيج ويطلق شحنات سريعة
غير منتظمه وخارجة عن القانون الفسيولوجي
العام المحدد لعمل القلب  .في الصور ادناه وضحت
الظاهرة رسما للتوضيح.
يتبع
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية
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 10قواعد لنظام غذائي صحي للقلب
•كمبردج (والية ماساشوستس األميركية):
هيدي غودمان

تمنحك اإلرشادات قدرا ً من
المرونة لصياغة نظام صحي
للقلب يتواءم مع أسلوب
حيـاتك واحتيــاجـــــــــــاتك.

يعد اتباع نظام غذائي صحي حجر الزاوية في
عالج أمراض القلب والوقاية منها .ومع أنه من
السهل فهم ذلك ،فإنه يصعب تنفيذه في بعض
األحيان .والمؤكد أنه ال توجد خطة طعام واحدة
تناسب الجميع .ومع وضع ذلك في االعتبار،
تولت جمعية القلب األميركية تحديث إرشاداتها
الغذائية ألول مرة منذ  15عاماً.
وبدالً عن سرد ما يجب فعله وما يجب تجنبه
من عناصر غذائية معينة (مثل البروتينات أو
الدهون) ،تركز اإلرشادات الجديدة  -المنشورة
على اإلنترنت في  2نوفمبر (تشرين الثاني)
 2021من مجلة «سيركيوليشن»  -على أنماط
األكل الصحي.
قواعد غذائية
وما دمت تلتزم بالقواعد التالية ،يمكنك صياغة
نظام غذائي صحي للقلب تبعا ً لما يتوافق مع
ذوقك واحتياجاتك.
 -1عليك الموازنة بين تناول السعرات الحرارية
والنشاط البدني ،ذلك أن زيادة الوزن تشكل
عامل خطر ينذر باإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية ،وتناول سعرات حرارية أكثر
مما تحرق يسفر عن زيادة الوزن .عليك الحديث
إلى اختصاصيي تغذية لمعرفة عدد السعرات
الحرارية التي تحتاج إلى الحصول عليها ،مع
مراعاة حجم النشاط الذي تبذله .وربما يتطلب
األمر إدخال بعض التعديالت على نظامك
الغذائي لتحقيق توازن بين السعرات الحرارية
التي تتناولها واألخرى التي تحرقها في أثناء فعل
نشاط.
في هذا الصدد ،أوضحت ليز مور ،اختصاصية
التغذية لدى مركز «بيت إسرائيل ديكونيس
الطبي» التابع لجامعة هارفارد ،أنه «قد تحتاج
إلى تقليل الوجبات السريعة وإفساح المجال
لألطعمة المغذية .أو ربما تكون الحصص
التي تحصل عليها كبيرة للغاية .مثالً ،ربما
يحوي طبق السلطة الذي تتناوله على كوب
من الفاصوليا ،بينما ربع كوب منها يبدو أكثر
مالءمة».
 -2عليك تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة
والخضراوات .وتشير اإلرشادات إلى
أن استهالك مجموعة متنوعة من الفواكه
والخضراوات الملونة (الغنية بالعناصر الغذائية
وأنواع مختلفة من المكونات النباتية المفيدة)،
مرتبط بتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب
واألوعية الدموية والموت المبكر .وينبغي لك
الحصول على خمس حصص يوميا ً منها على
األقل.
في هذا اإلطار ،أوضحت مور أن المنتجات
ليس من الضروري أن تكون طازجة ،وإنما
يمكن أن تكون مجمدة أو معلبة .واستطردت
موضحة« :أفضل من جانبي المجمدة ،ألن
األطعمة المعلبة تحتوي على ملح مضاف ،لكن
يمكن تقليل الملح من خالل غسل الخضراوات
المعلبة».

الحبوب والبروتينات
 -3اختر األطعمة والمنتجات المصنوعة من
الحبوب الكاملة :وتشدد اإلرشادات على أهمية
تناول الحبوب الكاملة (مثل خبز القمح الكامل
أو األرز البني) ،بدالً عن الحبوب المكررة
(مثل الخبز األبيض أو األرز األبيض) ،ذلك
ألن تناول الحبوب الكاملة بصورة يومية يرتبط
بتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية
والسكري.
عن ذلك ،قالت مور« :اجعل األمر ممتعا ً من
خالل تجربة الحبوب الكاملة الجديدة بالنسبة
لك ،مثل الكينوا أو الحنطة السوداء أو األرز
البري ،خصوصا ً أنها تحتوي على فيتامينات
(ب) وبروتينات ،ومن السهل العثور عليها في
معظم المتاجر».
 -4عليك اختيار البروتينات الصحية :في هذا
الصدد ،تقترح اإلرشادات تناول البروتينات
النباتية في الغالب ،مثل المكسرات أو البقوليات
(الفاصوليا والعدس) ،إلى جانب من حصتين
إلى ثالث حصص من األسماك أسبوعياً.
وترتبط جميعها بتقليص مخاطر أمراض القلب
واألوعية الدموية.
ورغم استمرار الجدل ،توصي اإلرشادات
الجديدة باستخدام منتجات األلبان قليلة الدسم
(مثل الحليب أو الزبادي) بدالً من منتجات
األلبان كاملة الدسم ،لتحسين صحة القلب.
أما إذا كنت تريد اللحوم أو الدواجن ،فإن
اإلرشادات تحث على تناول قطع قليلة الدسم
فقط واالبتعاد عن اللحوم المصنعة من أي نوع.
أما فيما يخص مقدار البروتين الذي تحتاج إليه،
فتنصح مور« :ال تقلق بشأن الوصول إلى رقم
محدد ،ما عليك سوى تضمين البروتين في كل
وجبة ،سواء كانت من البقوليات أو األسماك أو
الجبن قليل الدسم».
 -5استخدم الزيوت النباتية السائلة بدالً عن

الزيوت االستوائية :وتعد فوائد الدهون غير
المشبعة من الزيوت النباتية (مثل زيت الزيتون
والكانوال وزيت القرطم  )safflower oilفعالة
بشكل خاص لصحة األوعية القلبية ،عندما
تحل محل الدهون المشبعة ،مثل تلك الموجودة
في اللحوم الحمراء والزيوت االستوائية (مثل
جوز الهند أو زيت النخيل) ،طبقا ً لما ذكرته
اإلرشادات.
إال أن هذا ال يعني الدعوة إلغراق األطعمة في
زيت نباتي ،ذلك أن الزيوت تظل دهوناً ،وتحتوي
الدهون على ضعف عدد السعرات الحرارية لكل
غرام مثل البروتين أو الكربوهيدرات .ويعتمد
المقدار المناسب لك على أهدافك من السعرات
الحرارية.
األطعمة المصنعة والمشروبات
 -6قلل ما تتناوله من األطعمة المصنعة بأقصى
قدر ممكن :وتشير اإلرشادات إلى أن تناول
األطعمة فائقة المعالجة (التي تحمل كميات
كبيرة من الملح والسكر المضاف والدهون
والمواد الحافظة) يرتبط بزيادة خطر اإلصابة
بالسمنة والسكري وأمراض القلب والوفاة ألي
سبب .وعليه ،فإنه بقدر ما تستطيع ،ينبغي لك
تجنب اللحوم المصنعة والوجبات المجمدة
والمخبوزات الجاهزة والرقائق واألطعمة
المصنعة األخرى .بدالً عن ذلك ،عليك اختيار
األطعمة الكاملة التي لم تتم معالجتها وتعبئتها
لتعيش على الرف لفترات طويلة.
 -7عليك تقليل تناول األطعمة والمشروبات التي
تحتوي على السكريات المضافة بأقصى قدر
ممكن :وتذكر اإلرشادات أن استهالك األطعمة
والمشروبات السكرية ارتبط على الدوام بارتفاع
مخاطر اإلصابة بمرض السكري وأمراض
القلب واألوعية الدموية وزيادة الوزن.
عليك إمعان النظر في ملصقات حقائق التغذية
بحثا ً عن «السكريات المضافة» ،أو ابحث عن

السكريات المضافة في قائمة المكونات (ابحث
عن أسماء مثل الغلوكوز أو سكر العنب أو
السكروز أو شراب الذرة أو العسل أو شراب
القيقب أو عصير الفاكهة المركز) ،واحرص
على إبعادها عن نظامك الغذائي قدر اإلمكان.
 -8عليك اختيار أو إعداد األطعمة بقليل من
الملح أو دون ملح تماماً :وتحذر اإلرشادات
من أن تناول الكثير من الملح قد يرفع ضغط
الدم ،وهو عامل مخاطرة لإلصابة بالنوبات
القلبية والسكتة الدماغية .تشمل األطعمة شديدة
الملوحة األطباق التي تقدمها المطاعم واألطعمة
المصنعة .ومع ذلك ،يختبئ الملح حتى في
تتبيلة السلطة وخبز القمح الكامل .وعليك قراءة
ملصقات األطعمة بعناية للتحقق من مستويات
الصوديوم (الملح) ،وحافظ على تناولك أقل عن
 2300مليغرام يومياً.
 -9قلل استهالك الكحول (إذا كنت ال تشرب ،ال
تبدأ) :تحذر اإلرشادات من أن تناول الكثير من
الكحول يزيد خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية
وعدم انتظام ضربات القلب.
 -10احرص على االلتزام بهذه اإلرشادات أينما
تناولت الطعام .وطبق اإلرشادات على الوجبات
التي تتناولها في أي مكان .كيف يمكن ذلك إذا
كنت في منزل صديق أو مطعم؟ عن ذلك ،تقول
مور« :ربما يكون األمر ممتعاً ،لكنه ليس مجانيا ً
للجميع .ما زلت بحاجة لمتابعة حصصك.
قلل الصلصات ،فهي غالبا ً مصادر الملح والسكر
والدهون ،لكن ال تضغط على نفسك إذا انتهكت
القواعد من حين آلخر.
فقط حاول تقديم أداء أفضل في المرة القادمة،
وتذكر دوما ً أن قلبك يعتمد عليك».
الصحية

•رسالة «هارفارد»
(تريبيون ميديا)
•عن (الشرق االوسط) لندن

خدمات
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األحياء الدخيلة :فوائد وأضرار
•د .محمد أمين األعظمي

قد ال تظهر أعراض تصلب الشرايين
حتى يكاد الشريان أن يغلق أو حتى
تصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ،يحدث
تصلب الشرايين ،عندما تتراكم الدهون
والكوليسترول على جدار الشرايين،
فتصبح سميكة ومتيبسة ،مما يؤدي لضيق
الشرايين.

كثيرا ما تدخل أنواع من األحياء بيئات جديدة
دخوال سلبيا أو إيجابيا .والمقصود هنا بالدخول
السلبي أو االيجابي طريقة الدخول ومردوده.
فالكثير من األحياء تدخل بيئات جديدة عن غير
قصد منها أو من اإلنسان الذي يدخلها .وقد
ساعدت وسائل النقل من سيارات إلى طائرات
وبواخر في العملية هذه .فكان لهذا الدخول أو
اإلدخال آثار سلبية أو إيجابية أو خليط منهما.

وبمرور الوقت ،قد تنسد الشرايين وتحدث
جلطات دموية وأزمات قلبية ،ولذلك ينصح
األطباء دوما ً بتجنب األطعمة الدهنية
وممارسة الرياضية.

لذا يتوجب على من يتصدى لمثل هذا العمل أن
يقوم بدراسة مستفيضة على تأثير ادخال نوع ما
إلى بيئة جديدة.

وبالنسبة للبعض قد تكون الرياضة شاقة
يصعب االلتزام بها ،وخاصةً للمرضى في
شهر رمضان ،لذلك نطرح لكم البديل.

وأريد هنا أن أذكر القاريء بنوعين من
األسماك أدخلتهما مديرية األمراض المتوطنة
العراقية في أوائل ستينات القرن الماضي ،هما
سمكة البعوض  Gambusia affiniوسمكة
أبو الحكم  Heteropneustes fossilisالتي
أسميت كذلك سمكة الزعيم إلطالقها في المياه
العراقية أيام حكم المرحوم عبد الكريم قاسم.
فأما األولى ،وهي سمكة صغيرة ولودة ،فقد
اطلقت لتأكل يرقات البعوض ،لكنها بعد اطالقها
استساغت بيض االسماك األخرى وفضلته على
يرقات البعوض.

ويرصد موقع “هيلث الين” األمريكي
في التقرير التالي ،أطعمة صحية يمكنها
أن تقي الجسم من خطر تصلب الشرايين
واإلصابة بسكتة قلبية.
 -1السلمون
يحتوي السلمون على دهون صحية ،من
شأنها خفض نسبة الكوليسترول في الجسم،
ومن الممكن تناول سمك الماكريل أيضا ً
والتونة ألن بهما نفس المزايا الصحية.

وأما الثانية ،فقد أدخلت لتأكل القواقع التي
تشكل مضيفا متوسطا لطفيلي البلهارزيا ،غير
أنها تحولت إلى آفة نافست األنواع المحلية من
األسماك لدرجة أنك إذا ما ألقيت بقطعة خبز في
أحد األنهار الموبوءة بها حصلت على دائرة
سوداء يصل قطرها إلى أربعة أو خمسة أمتار
بفعل تكدس هذه السمكة .وأتعبت الصيادين
وهاجمت بشوكتها الكتفية السامة كل من سولت
له نفسه أن يسبح أو يغتسل أو يتوضأ ،فتسبب
للضحية ألما مبرحا وقد يصاحبه شلل مؤقت.

 -2عصير البرتقال
عصير البرتقال من المشروبات الصحية
التي ينساها الناس في رمضان ،ويصلح
كعصير شهي يقدم قبل وجبة اإلفطار ،ألن
له خصائص مضادة لألكسدة تقي الجسم
من تصلب الشرايين ،كما يحتوي على
فيتامين سي المهم لنضارة البشرة.

إن ما دعاني لكتابة هذه األسطر هو خبر قتل
أحدهم ،واسمه جيسون ليون ،أفعى من نوع
البايثون البورمية في والية فلوريدا في العشرين
من مارس .2013
والبايثون من األفاعي العاصرة غير السامة ،و
تقتل هذه األفاعي فريستها بالضغط على صدرها
حتى تتوقف عن التنفس ومن ثم تموت فتبتلعها
بعد ذلك .والبايثون البورمية هي األكثر شعبية
لدى الهواة على الرغم من أنها يمكن أن تكون
عدوانية ،وبخاصة عندما يتعلق األمر بالطعام.
ولم تكن هذه األولى التي تقتل أوتصطاد في
فلوريدا ،وإنما كانت األولى بهذه المقاسات.
فقد بلغ وزنها ( 58باوند) وبطول  5أمتار
وستين سنتيمترا ( 18قدما وثمان بوصات).
وتشاهد في الصورة المرفقة ممدة بطول ثالثة
من باحثي جامعة فلوريدا (الرقم القياسي ألنثى
هذه األفعى  7أمتار ،بينما تقل مقاسات الذكر
عن ذلك).
والبايثون البورمية ،كما يستنتج من اسمها،
دخيلة على الواليات المتحدة ،بل وعلى كل
أمريكا ،فموطنها األصلي جنوب شرقي آسيا.
ويظن أنها أدخلت إلى فلوريدا ألول مرة في

 5أطعمة تحميك
من تصلب الشرايين

 -3المكسرات
تحتوي المكسرات على فيتامين أوميجا
 ،3الذي يقوي الذاكرة ،كما تخفض نسبة
الكوليسترول ،وينصح باألخص بتناول
اللوز وثمرة الجوز (عين الجمل).
 -4ثمرة التين الكاكي (كاكا)
هذه الثمرة غنية باأللياف والمواد
المغذية وتساعد كذلك في خفض نسبة
الكوليسترول ،إضافةً إلى مذاقها الشهي
والمحبب.
 -5السبانخ

تسعينات القرن الماضي من قبل بعض الهواة
وسجلت للمرة األولى في أحراشها عام .2000
ويقدر المعنيون عددها اليوم في فلوريدا بمائة
ألف‘ على الرغم من اقتناص ما معدله 300
أفعى سنويا .وقد أخل إدخالها إلى أحراش
فلوريدا بالتوازن البيئي نتيجة كفاءتها في

التنافس وتغذيها على بيوض الطيور ،بعض
منها من األنواع التي تكاد تكون من األنواع
المهددة باالنقراض.
•اكاديمي عراقي (من كتاب البالد) لندن
اونتاريو

تمتلك السبانخ فوائد متعددة منها خفض
نسبة السكر في الدم ،وبها جرعة عالية من
الحديد ،كذلك فإنها غنية بحمض الفوليك
وأمالح البوتاسيوم ،مما يقلل من خطر
اإلصابة بسكتة قلبية أو تمزق في عضلة
القلب.

38
أسبـاب تجعل أنـواع التوت المختلفة
من أهـم األطعمـة على اإلطــالق
تعتبر أنواع التوت المختلفة من أكثر األطعمة فائدة وصحة
مغذية،وتزود الجسم بعدد من المنافع الصحية.
للجسم.فهي لذيذة،
ّ
وفي ما يلي نستعرض األسباب التي تحث على ادخال التوت
في النظام الغذائي.
• ّ
مخزنة بمضادات األكسدة
تحتوي أنواع التوت على مواد مضادة لألكسدة التي تساهم في
جعل الشوارد الحرة تحت السيطرة.
والشوارد الحرة هي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تؤذي الخاليا
عندما ترتفع أعدادها .وأثبتت احدى الدراسات أ ن �blueber
 riesو  blackberriesو raspberriesلديها اعلى مستويات
مضادات األكسدة.
•تحسين مستويات السكر في الدم
تستطيع أنواع التوت أن تحسن مستوى السكر في الدم ومستويات
األنسولين .وأظهرت بعض الدراسات أن التوت قد يحمي الخاليا
من مستويات مرتفعة من السكر في الدم .وهذه اآلثار تحصل عند
األشخاص األصحاء والذين يعانون من مقاومة األنسولين.
•غنية باأللياف
يعد التوت مصدرا مهما لأللياف بما فيها االلياف القابلة للذوبان.
وأظهرت الدراسات أن استهالك األلياف القابلة للذوبان يبطئ
حركة الطعام في الجهاز الهضمي ،ما يودي الى تخفيف الشعور
بالجوع وزيادة االحساس بالشبع.
باالضافة الى ذلك ،تساعد األلياف على تخفيف عدد السعرات
الحرارية التي نمتصها من الوجبات المختلطة .وأظهرت احدى
الدراسات أن مضاعفة كمية األلياف قد يجعل المرء يمتص ١٣٠
سعرة حرارية أقل.
•المساعدة في محاربة االلتهابات
يتميز التوت بخصائص مضادة لاللتهابات .وتعد االلتهابات ردة
فعل الجسم الطبيعية ضد االصابات.
ويعتقد أن انواعا من االلتهابات المزمنة تودي الى امراض مثل
السكري وأمراض القلب والسمنة .
•المساعدة في الوقاية من السرطان
تساهم أنواع عديدة من مضادات األكسدة الموجودة في التوت
في تخفيف مخاطر االصابة بالسرطان.
في هذا الشأن ،أشارت العديد من الدراسات التي أجريت على
االنسان والحيوان الى ان انواع التوت المختلفة يمكنها ان تحمي
من االصابة بسرطان المريء والفم والصدر والقولون.
كذلك وجدت احدى الدراسات أن كل انواع الفراولة لديها
تأثيرات قوية ووقائية على خاليا الكبد السرطانية.
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ال تشجع على تخلص المراهقين من اإلدمان

السجائر اإللكترونية واإلقالع عن التدخين
•القاهرة :د.هاني رمزي عوض
يلجأ المراهقون إلى تجربة السجائر
اإللكترونية (،)E – cigarette
باعتبارها مرحلة انتقالية للتخلص من
التدخين ،ولكن حسب أحدث دراسة طبية
تبين أنها ال تخلص الشباب من إدمان
النيكوتين ،ولكن فقط يتم استبدال طريقة
بأخرى.
كما تبين أنها من الممكن أن تزيد من
تعلقهم بالتدخين ،نظرا ً إلحساسهم بنوع
من األمان النسبي ،بجانب أن التدخين
اإللكتروني مقبول اجتماعيا ً أكثر من
التدخين الفعلي ،على اعتبار أن هذه
الوسيلة غير ضارة بالصحة ،وال تؤذي
اآلخرين .ونشرت هذه النتائج في مجلة
«الرابطة الطبية األميركية» (the
Journal of the American Medi )cal Associationفي مطلع شهر
أبريل (نيسان) من العام الحالي.
التخلص من اإلدمان
أوضحت الدراسة أن كثيرا ً من
المراهقين يحاولون بالفعل التخلص من
السجائر اإللكترونية ،ولكن نسبة الفشل
في تزايد مستمر ،وبلغت على وجه
التقريب  5.7في المائة في عام 2020
لمحاولة واحدة على األقل لإلقالع عن
التدخين ،سواء الحقيقي أو اإللكتروني.
وهذه النسبة تعد أعلى نسبة لفشل
المحاوالت منذ عام  2006وحتى اآلن،
وكانت النسبة سابقا ً حوالي  4.2فقط.
وهذه النسب حديثة ألنه لم تكن هناك أي
دراسات لرصد محاوالت اإلقالع عن
التدخين اإللكتروني من قبل ،مما يعني أن
السجائر اإللكترونية أصبحت تمثل تهديدا ً
كبيرا ً لنجاح الجهود المبذولة في تقليل
استخدام النيكوتين بين الشباب في العقود
األخيرة ،بعد أن ازداد عدد مستخدميها
من المراهقين بشكل واضح.
قامت الدراسة بتحليل نتائج االستطالعات
المختلفة في الفترة من عام  1997إلى
 ،2020التي شملت بيانات أكثر من
 800ألف طالب أميركي من المدارس
المتوسطة والثانوية ،وعالقتهم بالتدخين،
سواء السجائر العادية أو اإللكترونية،
ومحاوالتهم لإلقالع عنه وعدد مرات هذه
المحاوالت .وأظهرت الدراسة أن نسبة
المراهقين الذين أبلغوا عن محاولة واحدة
فاشلة على األقل لإلقالع عن السجائر
العادية ارتفعت بشكل طفيف إلى 2.23
في المائة عام  ،2020مقارنة بـ 1.27في
المائة فقط عام  ،2019لكنها ظلت أقل
بكثير من  9.82في المائة عام ،1997
وهو ما يشير للنجاح الملموس مع بداية
األلفية للتخلص من ظاهرة التدخين نتيجة
لزيادة الوعي الصحي.
وتبعا ً للدراسة ،يجب أن تنال ظاهرة
التدخين اإللكتروني االهتمام الكافي
لمحاوالت الحد منها ،بغض النظر عن

الدراسات التي تراها ضارة من عدمه ،لمراكز  .CDCوبلغ عدد الطالب الذين
ألن المشكلة األساسية اآلن أصبحت شملهم البحث في عام  ،2021وقاموا
االعتياد مما يهدد باحتمالية عودة التدخين بتجربة السجائر اإللكترونية ،حوالي
الحقيقي مرة أخرى .ويكفي أن نعرف مليون طالب من المدارس اإلعدادية
أن االنخفاض الحاد في معدل التدخين والثانوية ،وبلغ عدد الطالب الذين
اإلجمالي في الواليات المتحدة يعد من استخدموا هذه السجائر لمدة وصلت إلى
أكبر إنجازات الصحة العامة في القرن  20يوما ً في الشهر السابق لعملية المسح
الماضي ،حيث انخفضت النسبة العامة حوالي نصف مليون طالب.
لطالب المدارس الثانوية الذين أبلغوا عن أرجعت الدراسة الزيادة الكبيرة في
تدخين السجائر لمرة واحدة على األقل أعداد مستخدمي السجائر اإللكترونية
من  36في المائة عام  1997إلى  6في من المراهقين إلى استهداف إعالنات
المائة عام  ،2019وذلك تبعا ً لبيانات الشركات المصنعة لها للشريحة األصغر
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها عمرا ً من الشباب ،بجانب عدم وجود رأي
االميركية.
طبي قاطع حول أضرار هذه السجائر
على الصحة ،سواء بشكل عضوي،
انتشار السجائر اإللكترونية
أو حتى كسلوك إدماني ،خصوصا ً أن
الدعاية تركز على أن هذه السجائر أنيقة
أشارت الدراسة إلى خطورة انتشار وجذابة وآمنة صحياً ،بجانب احتوائها
السجائر اإللكترونية بين الشباب ،حتى على نكهات مختلفة محببة للشباب ،مما
الذين لم يقوموا بتجربة التدخين الحقيقي دفع العديد من األوساط الطبية لمطالبة
نهائياً ،نظرا ً ألنها أصبحت نوعا ً من إدارة الغذاء والدواء ( )FDAبالتعامل
الموضة ،وتبعا ً لإلحصائيات في عام مع هذه المنتجات اإللكترونية ،كما لو
 2014كانت أكثر أنواع التبغ استخداما ً كانت منتجات تبغ حقيقية.
من قبل طالب المدارس مما يزيد من ونصحت الدراسة اآلباء والمراهقين
مخاوف تأثيرها على الصحة العامة .بالتعامل بجدية مع السجائر اإللكترونية،
هناك جدل دائم بين الدراسات التي تشير ألن األنواع الحديثة منها توفر المزيد من
إلى خطورتها ،وهناك دراسات تشير إلى النيكوتين ،مما يؤدي إلى زيادة فرص
عدم ضررها الصحي.
التعود عليها ،وعدم القدرة على االستغناء
وحذرت الدراسة من أن استخدام عنها ،بجانب مشكلة عدم وجود أبحاث
السجائر اإللكترونية تزايد بنسبة  900كافية عن أساليب اإلقالع عن التدخين
في المائة بين طالب المدارس اإلعدادية اإللكتروني ( )vapingبشكل عام .ولذلك
والثانوية في الفترة من عام  2011وحتى يفضل أال يقوم المراهق بتجربة األمر من
عام  ،2015وفي عام  2021أبلغ واحد البداية ،ويجب أيضا ً أن يدرك اآلباء أن
من كل  35طالبا ً في المدارس اإلعدادية التدخين اإللكتروني ،حتى وإن كان أقل
وواحد من كل  9طالب من المدارس ضررا ً من السجائر ،إال أنه ليس آمناً.
الثانوية أنهم قاموا بتدخين السجائر وهناك العديد من الدراسات التي تشير
اإللكترونية لمرة واحدة على األقل في إلى تأثيره على الرئتين والقلب على
الشهر السابق لالستبيان .وفي المقابل أبلغ المدى البعيد ،بجانب أنه غير مناسب
واحد من كل  100طالب من المدارس للمراهقين الذين يعانون من الربو.
اإلعدادية ،ومن كل  50من المدارس
الثانوية أنهم قاموا بتدخين السجائر
•استشاري طب األطفال
ً
الحقيقية في الفترة الزمنية نفسها تبعا
•(الشرق االوسط) لندن

الخليل –-جهاد القواسمي – عادت معصرة
شارو ،التي تسرد إرثا حضاريًا تليدًا وتحاكي
التاريخ العريق لبلدة الخليل العتيقة ،للواجهة من
جديد بعد تأهيلها وترميمها ،لتكون إحدى المعالم
األثرية الهامة ،ولتقف سدًا منيعًا أمام محاوالت
طمس الهوية العربية اإلسالمية لبلدة ضاربة
جذورها في عمقه ،رغم ما أصابها من ألواء
الزمن من تلف بعض معالمها وتهديد ما تبقى من
مكوناتها المعمارية بالزوال واالندثار.

معلم حضـاري في قلب مدينة الخـليل العتيقة
معصـرة شـارو تسـرد إرثـا حضـار ًيـا ً
تليدا
وتحــاكي التــاريخ العـريق لبلدة الخلـيل

ثـالث عصـور
واستحضر فوزي شاور ،الذي استحضر آلية
عمل معصرة جده للسمسم في البلدة العتيقة،
والتي استلمها والده منذ ثالثينات القرن الماضي،
مشيرا أنها ردمت مع السنوات وتحولت إلى
ً
محل تجاري ،لتعيد لجنة اعمار الخليل ،التنقيب
عنها وتأهيلها مجددًا ،ضمن مشاريع ترميم البلدة
ولتكون على خارطة المسار السياحي.
وأضاف ،إنه كان يتم العمل في المعصرة ،بعد
نقع السمسم بالماء والملح في أحواض كبيرة
مصنوعة من الحجارة ،وبعد مضي  24ساعة
عليه يتم غسله بالماء ومن ثم تجفيفه ،وبعدها يتم
تحميصه على درجة حرارة عالية ،موض ًحا أنه
ينقل السمسم إلى طاحونة كبيرة خاصة لهرسه،
فيتناثر السمسم المهروس نحو حواف الطاحونة،
وبعدها يخرج بشكله النهائي عبر فتحة أسفل
الطاحونة ،وبالقرب منها يوجد حوض آخر كبير
لهرس السمسم واستخراج الزيت منه وعمل
الكسبة والحلويات ،ويستخدم زيت السمسم في
عالج بعض اآلالم الصدرية ولزيادة جمال
البشرة ،مؤكدًا أن المعصرة كانت تسد حاجة
المواطنين وزوار المدينة.
وبين الدكتور يوسف أبو ميزر ،أن مبنى
المعصرة يعود إلى ثالثة عصور ،فالقسم خلف
المعصرة يعود للعصر الصليبي ويتبع حارة
العقابه ،بينما القسم على يسار الداخل إلى
المعصرة باتجاه الخان مملوكي ،والقسم الذي
على يمين الداخل إلى المعصرة هو عثماني.
وأضاف ،أنه في بداية الثالثينات بدء العمل
بإنتاج معدة للتصدير ،وبقيت تعمل حتى منتصف
تسعينات القرن الماضي ،إلى أن تحول إلى محل
لبيع منتجات السمسم من السيرج والحالوة
والطحينية وغيرها.

خمتفية املعـالـم
وأوضحت سيرين مناصرة ،مهندسة لجنة
اعمار الخليل ،إن المعصرة التاريخية التي كانت
أرضيتها مغطاه بالبالط ،وخالل عملية الترميم
تم اكتشافها والعثور على مقتنيات هذه المعصرة

كاملة تحت الردم ،مطمورة ومختفيه معالمها.
وأضافت ،بعد وجود هذه المقتنيات تم التواصل مع وزارة السياحة
لإلشراف والعمل على حفر تنقيبي للحافظ على هذه المقتنيات وعدم الحاق
الضرر بها.

ضمن املسـار السيـاحي
وقال عماد حمدان ،مدير عام لجنة اعمار الخليل ،حفا ً
ظا على إرث
األجداد ،وتنشي ً
طا للحركة السياحية في البلدة القديمة ،والتصدي للهجمة
الشرسة التي يشنها االحتالل ومستوطنيه ضد البلدة وسكانها لتفريغها

وتهويدها ،مؤكدًا أن هذا المشروع من شأنه استنهاض الحركة التجارية
والذي يشمل ترميم المحالت التجارية والمرافق الخدماتية االخرى ذات
مشيرا أنه هناك حمام تركي يتم ألن ترميمه ومعاصر الزيتون
العالقة،
ً
والسمسم.
وأكد ،أن معصرة شاور ،معلم في البلدة القديمة ،ومرتكز رئيس فيها،
ضمن مشروع  200محل تجاري والمظالت في شارع الشاللة ،النعاش
الوضع االقتصادي في البلدة التي تعيش في عزله بسبب االحتالل وما
يفرضه وحواجزه على البلدة العتيقة ،لتبقى عصية على الكسر واالندثار.
•“القدس” دوت كوم
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بيوت أمازيغية محفورة في باطن األرض تقاوم قسوة الطقس

"بيوت الحفر" في ليبيا تحف معمارية تنتظر السياح

غريان (ليبيا)  -في مدينة غريان شمال غرب
ليبيا تنتشر تجويفات ُحفرت بطريقة بدائية داخل
سفح الجبل يُطلق عليها اسم “بيوت الحفر”
أو “الداموس” ،وهي تحف معمارية تاريخية
أغلبيتها مهجورة ويأمل السكان في أن تساهم
السياحة في إحيائها.
وقال العربي بالحاج ( 55عاما) ،الذي يملك
أحد أقدم المنازل في المدينة التي تضم سكانا من
العرب واألمازيغ في جنوب العاصمة طرابلس،
إن أحد أسالفه حفر هذه األرض قبل  355سنة.
وتوجد في هذا الموقع ثماني حجرات وفناء
واسع ونظام للمياه وتصريفها .وقد يُخيل للزائر
أن المكان أشبه بقصر ملكي ُ
شيد على يد المئات
من المهندسين والعمال ،وليس بناء حفره بضعة
أشخاص بأدوات بسيطة.
وتتم عمليات الحفر في مرحلتها األولى باختيار
تركيب صخري يكون بمثابة السقف ،تلي ذلك
أعمال حفر في أسفل التركيب الصخري ،ثم
طالء الحائط والسقف بالجبس أو الطين لمنع
تفتت الصخور أو تساقطها.
أما المرحلة األخيرة فتختص بالتصميم وتركيب
ملحقات الداموس ،حيث تُصنع األبواب في

شكل أقواس دائرية من جذوع النخيل المربوطة
بأغصان الزيتون .وتُستخدم لذلك مسامير خشبية
“طرية” من جذوع أشجار الزيتون الخضراء.
وتقام في جدران الغرف حفر مختلفة األشكال
تُخزن فيها لوازم المنزل الصخري.
ويقول الباحث التاريخي يوسف الختالي
إن بيوت الحفر هذه “لها استخدامات أربعة،
صممت لتكون متعددة المهام وصالحة
وبالتالي ُ
لكل الحقب التاريخية المتعاقبة ،وهو سبب
إضافي يدل على أهميتها المعمارية في التاريخ
الليبي”.
ويوضح الختالي هذه المهام واالستخدامات
قائالً “أولها أنشئ بغرض السكن البشري،
والثاني مصمم للعبادة؛ إذ توجد دواميس في
مدن الجبل ُحفرت كمعابد يهودية ومسيحية قبل
تحويل معظمها إلى مساجد للمسلمين”.
ويضيف “االستخدام الثالث عسكري بامتياز،
إذ كانت بمثابة تحصينات للجنود تاريخياً”
بهدف المراقبة وصد أي هجمات عسكرية في
الحروب ،فيما االستخدام الرابع كان “لدفن
الموتى ،وهناك شواهد أثرية تعود إلى الحكم
الفينيقي في ليبيا ،حين كانت تُستخدم كمقابر”.

ويشير الباحث التاريخي إلى أن هذه المنشآت
الجبلية في المدينة الرابضة على علو يقرب
من  700متر ،تحولت إلى وجهة سياحية أثناء
االستعمار اإليطالي لليبيا في القرن الماضي.
وقد أولت إيطاليا هذا الموقع أهمية من خالل
نشرها سنة  1936أول دليل سياحي يسلط
الضوء على هذه المنشآت البدائية التي تحولت
في خمسينات القرن العشرين إلى وجهة سياحية
بارزة .وتتباين الدواميس في هندستها المعمارية،
إذ ال تتشابه في أشكالها أو مساحاتها ،وذلك تبعا
لنوع االستخدام وحجمه في هذه المواقع.
وتتميز هذه المنشآت باعتدال درجة الحرارة
طوال العام ،فهي باردة صيفا ودافئة شتاء ،لكون
الصخور المحيطة بها تعزل بإحكام درجات
الحرارة لتعمل عمل أجهزة التكييف المشغلة
بالكهرباء.
ويرتبط هذا البناء داخل الجبال بثقافة ليبيا
القديمة وحضارتها ،وقد أظهر باستمرار تطور
هذا النمط المعماري الفريد من نوعه حتى وصل
إلى هذا الشكل حديثاً.
ويعود تاريخ بعض هذه المنشآت إلى أكثر من

 2300سنة ،لكن القليل منها ترك أثرا ً إذ ال يزال
حوالي عشرة منها فقط صامدا ،فيما يبقى داموس
عائلة بالحاج “شاهدا” على تاريخ المنطقة.
وأكد العربي بالحاج أن أغلبية الدواميس
مهجورة ،لكن البعض الذي خضع لعمليات
ترميم تحول إلى “معلم سياحي”.
وقال في هذا الصدد “حوش الحفر الخاص
بعائلتي غادرته آخر عائلة كانت تقطنه عام
 ،1990ومنذ ذلك التاريخ تحول إلى وجهة
سياحية ،وصار الليبيون واألجانب على حد
سواء يقصدونه للتجول واالطالع على معماره
المميز”.
ويمكن لزوار الموقع التنقل من غرفة إلى
أخرى في مقابل دفع مبلغ رمزي.
وختم بالحاج قائال “مقابل دوالر واحد يمكن
ألي ليبي ودوالرين لألجنبي التجول في بيت
الحفر هذا ،كما يمكن نظير عشرين دوالرا ً
قضاء يوم كامل واستخدام إحدى الغرف وتناول
وجبة غداء فيها
•(العرب) لندن

41

العدد  Issue 242مايو(آيـار) May 2022

حول الدنـيا

هل يجب أن يسمح اآلباء لألجداد بالتدخل عند شجار األحفاد؟

•ندى دردور
تقريرا
نشرت مجلة "فام أكتويل" الفرنسية
ً
تحدثت فيه عن الخالف الذي قد ينشأ بين اآلباء
واألجداد بشأن كيفية التدخل عند حصول شجار
بين األطفال.
وتطرقت المجلة ،في هذا التقرير إلى التصرف
الصحيح الذي ينبغي على األجداد اتباعه إزاء
الخالفات التي قد تحدث بين األحفاد.
لماذا يجب التدخل؟
يتحمل األجداد مسؤولية حماية األحفاد
في كل مرة يتشاجر فيها األطفال أمام األجداد
سيكون عليهم حمايتهم .فال يمكن مشاهدتهم
وهم يتشاجرون ويهينون بعضهم البعض دون
التدخل .وإذا سمحنا لهم بذلك ،فإننا نخبرهم بأننا
ال نهتم لما يقومون به وأن أمرهم ال يعنينا.
في المقابل ،يجب أن نتمالك أنفسنا ونتحكم في
غضبنا ،فنحن نعلم أن الكلمات القاسية ستكون
مؤلمة ويمكن أن تؤثر عليهم سلبًا .وما هو
مطلوب في هذه الحالة هو التدخل والحد من
التوتر مع تجنب العبارات التي يمكن أن نندم
على قولها الحقًا.
فرصة للتحدث عن الالعنف
أوردت المجلة أن التدخل لحل خالفات األحفاد
فرصة لنعلّمهم كيفية التحاور من دون شجار
من خالل حثهم على التعبير عما يشعرون به
دون التطاول على الطرف اآلخر والحفاظ على

هدوئهم واالستماع إلى الطرف المقابل والتعامل
مع احتياجاته ومطالبه بجدية .ويمكن أن تكون
هذه الخالفات طريقة مناسبة لتعزيز التواصل
غير العنيف بين األطفال والمراهقين.
الحفاظ على الهدوء عند التدخل لحل الشجار

يكون ضروريًا .غالبًا ما تتعلق الخالفات بين
األشقاء أو أبناء العم بممتلكات كل منهم .ففي
بعض األوقات ،يكتبون على الباب "ال تدخل
غرفتي دون أن تطرق الباب!" ،ويؤكدون
على تفردهم عند قول "أعد لي حقيبتي ،إنها
ملكي أنا!" كطريقة ليثبت كل منهم نفسه أمام
اآلخر .وبالطبع ،يمكن أن تكون المحادثات بينهم
صاخبة في هذه الحالة ،لكنها في النهاية تحدد
شخصياتهم.

ال يوجد سبب وجيه يدفعنا إلى تحمل الضوضاء
والصراخ الناتج عن عراك األحفاد ألنه من حقنا
أن نتمتع بلحظة من الهدوء والسالم ،لذلك ال بد
من التدخل لفض الشجار ووضع حد له.

إنهم يتدربون على الحياة الواقعية

في بعض األحيان يستحسن تركهم بمفردهم دون
التدخل
أكدت المجلة أن عدم التدخل يعد أحيانا قد

ال شك أن العالم مليء بالصراعات واألشخاص
الذين سيتعين عليهم مواجهتهم في بعض
المناسبات .من خالل المشاحنات داخل األسرة،

يتعلم األطفال كيفية الدفاع عن أنفسهم ومناقشة
بعضهم البعض ،األمر الذي سيكون مفيدًا لهم
في الحياة الواقعية .لذلك دعهم يديرون الخالف
بأنفسهم.
األجداد ليسوا مثل اآلباء!
أشارت المجلة إلى أن التدخل لتصحيح سلوك
أحفادنا يعد طريقة غير مباشرة النتقاد أسلوب
الوالدين في التربية ،وهي رسالة ال شعورية
تشير إلى أنهم ال يقومون بمهمتهم على أكمل
وجه .لكن ،ليس هذا هو الموقف الذي نريد أن
نتبناه.
•"عربي 21اليت"،

االستحمام في هذه األوقات ..قد يؤدي إلى الوفاة
كثيرا ً ما نسمع
حاالت
عن
الوفاة التي تحدث
بسبب استنشاق كمية
كبيرة من بخار الماء
االستحمام،
أثناء
نتيجة تراكم غاز أكسيد
الكربون الذي يتسرب
في مجرى الدم،
ويؤدي إلى حدوث
خلل بالقلب ووظائف
المخ ،والشعور بضيق
في التنفس ،وفقدان التوازن
والغثيان ،ويسبب تراكم بخار
الماء أثناء االستحمام صعوبة
التنفس،
في
و خا صة
إذا

زادت المدة عن  20دقيقة.
البداية مع مخاطر استنشاق بخار الماء:

األوعية الدموية ،ما يتسبب حالة من عدم االتزان واإلغماء
نتيجة عدم وصول األكسجين للمخ وقد يصل األمر للوفاة ،إذا
لم يتم عمل اإلسعافات األولية يؤدي إلى الوفاة ،وذلك بسبب
تورم الحنجرة والقصبة الهوائية.

مياه االستحمام الساخنة تؤدي إلى تبخر المواد الكيميائية
الموجودة في الماء ،حيث يتفاعل غاز الكلور مع األمونيا ،ما
يسبب في تهيج الجهاز التنفسي.

نصائح مهمة لتفادي مخاطر استنشاق البخار عند
االستحمام:

	•يحدث تورم األغشية المخاطية باألنف نتيجة استنشاق
البخار ،ما يؤدي لضيق الشعب الهوائية.
	•تورم الحنجرة والقصبة الهوائية األمر والذي يؤدي إلى
االختناق ثم الوفاة.
	•بخار الماء يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي ،وانسداد
الرئة ،وبالتالي يسبب االختناق.
	•يولد غاز ثاني أكسيد الكربون إذا كان بخار الماء ناتج من
مصدر كالفحم المشتعل ،وهو غاز سام يتسبب في اإلصابة
باالختناق.
	•عندما يتعرض اإلنسان الستنشاق بخار الماء تتفتح

	•عدم االستحمام أثناء احتواء الحمام على كميات كبيرة من
البخار.
	•عند الشعور بضيق في التنفس أو دوار ،يجب الخروج من
الحمام على الفور.
ً
	•عند حدوث إغماء يجب نقل المريض فورا خارج الحمام
الستنشاق الهواء.
ً
	•يجب نقل المريض للدكتور المختص فورا لعمل االسعافات
األولية.
	•ترك فتحات للتهوية أثناء تشغيل مياه االستحمام حتى ال
يتكون بخار الماء.
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ُ
سؤال يتكرّر
تاريخ
نهاية الكتاب":
ٍ
•باريس
منذ صعود اإلنترنت ،وظهور الكتاب اإللكتروني
كصيغ ٍة جديدة للنشر والقراءة ،تتوالد األسئلة حول
مستقبل الكتاب ،الذي ال يتردّد البعض في إعالن
انتهائه و"موته" قريباً" ،متنبّئين بأن المستقبل
سيكون للكتاب الرقمي .وال يتوانى المدافعون
كثير استنا ٍد
عن رؤية كهذه بالتنويه ــ من دون
ِ
إلى معطيا ٍ
ي أق ُّل
الرقم
الكتاب
ت ودراسات ــ بأن
ّ
ضررا ً للبيئة من ذلك الورقي.
وإن كان الكتاب اإللكتروني ،في صيغة PDF
على األقل ،لم يعد شيئا ً جديدا ً لدى القارئ العربي،
حيث تكثر منذ سنوات حاالت القرصنة وتكاد
الكتب الجديدة تُنشَر إلكترونياً ،في نسخ مقرصنة،
فور صدورها ،فإن هذه الصيغة الرقمية من الكتاب
قد عرفت صعودا ً كبيرا ً في الغرب خالل السنوات
القليلة الماضية ،وهو صعودٌ جاءت جائحة كورونا
لتعطيه دفعةً كبيرة إلى األمام ،معيدة ً إلى الواجهة
سه حول مصير الكتاب الورقي.
السؤا َل نف َ
ّ
العمل الجماعي "نهاية الكتاب :ال يتوقف عن

الموت ( 1841ــ  ،")1930الصادر حديثا ً
بالفرنسية في نسخ ٍة إلكترونية عن منشورات
"بوبلي نيت" ،يأتي ليُعطي بُعدا ً تاريخيّا ً لهذا
السؤال ،الذي يكتشف القارئ معه أن نهاية الكتاب
بعيدة ك ّل البُعد عن أن تكون فكرة جديدة :فالكتاب،
يكف عن كونه في
في صيغته المتعارف عليها ،ال ّ
طور النهاية والموت منذ أربعينيات القرن التاسع
عشر على األقل!

عام  ،1894بأن الصورة الفوتوغرافية ،التي كانت
اكتشافا ً جديدا ً في ذلك الوقت ،ستح ّل مكانَ الورق.
أ ّما الكاتب الساخر ألفونس ألّيه فقد اقترح ،في عام
الحبْر المؤقّت لح ّل أزمة
 ،1900استخدام نوعٍ من ِ
الورق التي عرفتها فرنسا في ذلك الوقت ،بما يُتيح
مرة!
إعادة استخدام الصفحات نفسها أكثر من ّ
محرري "نهاية
وكما يُشير فيليب إيتوان ،أحد
ّ
الكتاب" ،وناشره ،فإن نهاية الصيغة الورقية من
تكف عن العودة إلى األضواء في صيَغ
الكتاب لن ّ
تحول
جديدة مع ك ّل اكتشاف تعرفه البشرية ،منذ ّ
الصحافة إلى وسيلة قراءة شعبية ،مرورا ً بوالدة
المذياع ،فالتلفزيون ،وليس انتها ًء بالكومبيوتر
واإلنترنت؛ ْ
لكن رغم كل هذه التنبّؤات واالبتكارات
العلمية ،ما يزال الكتاب الورقي الصيغة األكثر
تداوالً بين الناس حتى اليوم ،وال يبدو ،كما تُشير
ُ
آخر الدراسات الفرنسية ،أنه ذاهبٌ إلى االختفاء
في القريب العاجل.

ال ينشغل العمل بتبيان معقولية هذا االدّعاء من
عدمها ــ ادّعاء موت الكتاب ــ بل يسعى إلى
الك ْشف عن أنه ليس باالدّعاء الجديد ،عبر إعادة
ّ
تغطي قرنا ً من الزمن تقريباً،
نصوص
ن ْشر
ٍ
ّ
وضعها كتاب وعلماء وصحافيون فرنسيون،
وتنبّأ ك ٌّل منهم فيها بطريق ٍة النتهاء الكتاب بصيغته
المعروفة.
فها هو الكاتب شارل نودييه يتوقّع ،في مقال
نشره عام  ،1841بانحسار الكتاب حدّ االختفاء
القراء ،في حين يتنبّأ ك ّل
مع انحسار "هُواته" من ّ

من أوكتف أوزان وألبير روبيدا ،في مقال نشراه

•العربي الجديد

صدر حديثا
"السومر يون"

"تاريخ العرب"

صدرت عن منشورات "شهريار" النسخة
العربية من كتاب "السومريون" للباحث اإليطالي
فرانكو غوستينو .بترجمة سناء السيوفي يقدّم العمل
إضاءة واسعة على المادة األركيولوجية التي تتعلق
بالحضارة السومرية ،وكيف استنطقها المؤرخون
لبناء معالم هذه الحضارة في مجاالت عدة؛ مثل
العقائد وتنظيم الحكم والتعبيرات الفنية المتنوعة.

عن "دار خطوط وظالل" ،صدرت حديثا ً النسخة
العربية من كتاب "تاريخ العرب" لـ رودريغو
خيمينيز دي رادار بترجمة أيمن التميمي.
الكتاب الذي ألّفه رئيس أساقفة طليطلة (- 1170
 )1274أتى بعد تبحّر في القرآن وتاريخ اإلسالم
تعرض
وعلوم العرب التي بدأ اهتمامه بها بعد ّ
دولة الموحدين لهزائم عديدة في األندلس خالل
القرن الثالث عشر ،وسعى في كتابه إلى توثيق
التاريخ العربي منذ دعوة النبي محمد وحتى انهيار
الخالفة األموية في األندلس عام  1031ميالدية،
وقيام ممالك الطوائف ،مبتعدا ً فيه عن الكثير من
المغالطات بحق اإلسالم التي سادت عصره

يؤ ّكد المؤلف أن عمله هذا يمثّل حصيلة أبحاث
بدأها منذ أربعين عاماً ،وسعى فيها إلى تجاوز
قراء يمكنهم أن
الدوائر األكاديمية لمالمسة ّ
يستفيدوا من تجارب الشعب السومري ومغامراته

مؤسسة الدراسات الفلسطينية

معركة مخيم جنين الكبرى  2022التاريخ الحي
•تأليف :جمال حويل
صدر حديثا ً عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية
كتاب "معركة مخيم جنين الكبرى :2002
التاريخ الحي" من تأليف جمال حويل ،وتقديم
األسير مروان البرغوثي.
يراوح الكتاب بين الموضوعي التحليلي
والشخصي ليبحث عن معنى معركة مخيم جنين،
ومعنى النصر ،ومعنى الهزيمة .وعليه يسعى
إلى الوقوف لحظة تأمل عن قرب شديد من
المعركة ،تاريخيا ً ومكانيا ً وروحياً ،لإلجابة عن
األسئلة التالية :ماذا فعل المنتصرون بالنصر؟
وماذا فعل المهزومون بالهزيمة؟ وكيف استطاع
الفلسطينيون المزاوجة بين فهم تجربة مخيم
جنين كـ " ملحمة صمود وتصدٍّ" من ناحية
كونهم قد انتصروا ،وبين فهمها كـ "مجزرة"
من حيث حجم الخسائر والتضحيات؟ و ِل َم بالغ
المبالغون الذين لم يشاركوا في المعركة في

الكتابة عنها عن بعد؟ و ِل َم زهد الزاهدون الذين
خاضوا غمارها في الكتابة عنها؟يستمد الكتاب
أهميته القصوى من ثالثة عناصر أساسية:
أولها أنه يُعَدُّ تاريخا ً لصيقا ً بالحدث نفسه نظرا ً
إلى خصوصية أن المقاوم صار الكاتب وثانيهما
أنه يبيّن مدى النقص في عملية استخالص
العبر من تجارب كهذه على المستويين الرسمي
والشعبي.
وثالثهما أن تدوين تاريخ تفصيلي مشفوع
بالتحليل السياسي والعسكري والثقافي لمعركة
مخيم جنين من شأنه أن يعزز ثقافة المقاومة في
ظل االحتالل الصهيوني المتواصل ،وفي ظل
قناعة البعض باستنفاد خيار المقاومة المسلحة.
يقسم الكتاب الذي جاء في  190صفحة من
القطع المتوسط ،إلى خمسة فصول رئيسية؛ يبدأ
الفصل األول بتناول مخيم جنين في األدبيات،
ومن ثم يضع الفصل الثاني مخيم جنين في سياقه

الفلسطيني التاريخي واالجتماعي والعسكري
والسياسي .ويتناول الفصل الثالث عملية اإلعداد
للمعركة :الخريطة والميدان ،وما قبل "السور
الواقي" ،أما الفصل الرابع فجاء بعنوان "
الصورة واألسطورة :يوميات المعركة ،ويتضمن
الفصل الخامس واألخير خالصات معركة جنين
ومالحظات نقدية .الكاتب جمال حويل حائز
على درجة دكتوراه في العالقات الدولية من
جامعة القاهرة ،وماجستير في الدراسات العربية
المعاصرة من جامعة بيرزيت ،وبكالوريوس في
االقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة األردنية،
ويعمل أستاذا ً للعلوم السياسية والعالقات الدولية
في الجامعة العربية األمريكية في جنين ،وهو
عضو في مجلس أمنائها.
انتخب عضوا ً في المجلس التشريعي الفلسطيني
سنة  ،2006وهو عضو في المجلس الوطني
الفلسطيني ،وفي المجلس الثوري لحركة "فتح".
اعتقل عدة مرات.

45

العدد  Issue 242مايو(آيـار) May 2022

المقلوبة
•بانة القاسم
طبعا ،أتحدث عن األكلة الشهيرة والتي تتفنن
فيها الفلسطينية بمقادير معروفة من باذنجان
ولحم وأرز .وهذه األكلة قدمت أول مرة للفاتح
صالح الدين األيوبي حينما دخل القدس محررا،
فاحتفى به أهلها بتقديم هذا الطبق له .ولذلك
اكتسبت هذه االكلة شهرتها وقيمتها بعدما أبدى
البطل األيوبي إعجابه بفكرة الطعام المقلوب.
خرجت مقلوبة الفلسطيني معه عندما أجبر على
الرحيل من بالده عام  ،1948فكانت العائالت
تجتمع في المخيمات على هذه االكلة التي تعلن
انقالب الحال فيهم واختالل ظروف حياتهم من
استقرار الوطن إلى ضياع المنافي.
وأما هنادي الحلواني أشهر امرأة ارتبط اسمها
بالمقلوبة المقدسية ،فهي حكاية طريفة بكل ألمها
ومعاناتها ،بل وصمودها العجيب .فبعد مالحقة
االحتالل لها كونها تعلم القران الكريم في
ساحات المسجد األقصى وتقاوم تهويد الوطن
واالعتداء على مقدساته عبر استجالبها لطالبها
وزرع بذور التعلق بالوطن والدين والهوية فيهم.
وهذا ما دعا االحتالل لمنعها من دخول المسجد
األقصى.
تقول هنادي" :أنا أعلم أن االحتالل سيستمر
بفرض قرارات اإلبعاد على الدوام ،ولكني واثقة
اً
عاجل غير آجل" ،ومن
أنه زائل هو وقراراته
هنا ،قاومت حلواني هذا األمر من خالل سفرها
سمح لها بالسفر لمدة عام،
خارج البالد حيث ُ
وذلك بعد أن انتهى قرار منعها الذي استمر
لثالث سنوات.
تقول :سافرت إلى عدّة دول؛ إلى تركيا،
مرارا ،إندونيسيا،
الكويت ،البحرين ،األردن
ً
شرق آسيا ،وكل ذلك في سبيل إيصال رسالة
القدس واألقصى ،وعقدت الكثير من النشاطات
والمؤتمرات التي تدعم وتُثبت المقدسيين،

وأوصلت رسالة المسجد األقصى رغم إبعادي
عن دخوله لكل العالم وأكثر مما لو ُكنت
جالسة في باحاته" .أما االحتالل فلم يهنأ له بال
بسفرها ،فمنعها من مغادرة البالد مرة أخرى.
وهنا قاومت هنادي اإلبعاد عن األقصى والمنع
صنع المقلوبة ،توضح" :بدأت بهذه
من السفر ب ُ
الفكرة منذ عام  2015حينها جرى إبعادي عن
األقصى ،وكان ألول مرة يتم في شهر رمضان
المبارك ،فأصبحت أرابط أنا وأخواتي ال ُمبعدات
على باب السلسلة ،وصنعت حلّة مقلوبة وقلبتها
ت هذا المكان تحديدًا؟ تُجيب
هناك" ،ولماذا اختر ِ
المقدسية" :اخترنا باب السلسلة كونه الباب الذي
يخرج منه المستوطنون والسياح واألجانب،
وارتدينا مالبس خاصة ُكتِب عليها بالعربي
واإلنجليزي (أنا ُمبعدة عن المسجد األقصى)،
وكنا نتحدث مع األجانب ونخبرهم أن دولة
االحتالل التي تدّعي الديمقراطية والحفاظ على
حقوق اإلنسان تمنعنا نحن المسلمين من دخول
المسجد ،وتسمح لكم كأجانب وتسمح للمقتحمين،
فأوصلنا رسالة قوية جدًا".
ومن هُنا كان اختيار حلواني لتقلب أول
أكلة مقلوبة على بابه ،ومن ثم تلتها العديد
من المرات ،حتى اُت ُ ِهمت في محاكم االحتالل
حرض الناس بدعوتهم لتناول
اإلسرائيلية بأنّها ت ُ ّ
المقلوبة في المسجد األقصى ،تقول" :يحلو لي
وأنا ُمبعدة عن األقصى أن أصنع المقلوبة وأقلبها
في أقرب نقطة منه ،وعندما سافرت طبختها في
إندونيسيا وتركيا واألردن ،وأصبحت المقلوبة
ً
رمزا للنصر والتحدي لقرارات االحتالل وقلب
قرارته على رأسه ،وأنا أعتبر مكوناتها صمودًا
وتجذرا في هذه األرض ،وكما نقلبها
وتحديًا
ً
سيُقلب االحتالل بإذن الله ويزول.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو
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المسلسل الذي اعاد فلم (اريد حال) للذاكرة
ً
ً
رسميا في مصر
تفاعال
معاناة «فاتن أمل حربي» تجتذب
•القاهرة :انتصار دردير

من دون علم األم.

مؤكدا ً «أنه منذ أن أطلقت بطلة الفيلم فاتن حمامة
صرختها ،وحتى مسلسل (فاتن أمل حربي)
 ،2022ال تزال مئات اآلالف من السيدات
المصريات تكررن الصرخة نفسها من عظم
المعاناة ،التي تواجههن من قانون أُصدر عام
 ،1920وال يزال يطبق حتى اآلن» ،حسب
وصف البيان.

أثار المسلسل المصري «فاتن أمل حربي» وأطلقت جمعيات أهلية نسائية من بينها رابطة
بطولة نيللي كريم ،وشريف سالمة ،تفاعالً المرأة العربية ،ومؤسسة مبادرة المحاميات
رسميا ً من منظمات المرأة ،وتضامنا ً واسعا ً المصريات لحقوق اإلنسان ،ومؤسسة كير
من جمهور «السوشيال ميديا» ،مع بطلته التي مصر للتنمية ،واالتحاد النوعي لمناهضة
تنفصل عن زوجها بعد عشر سنوات زواج ،الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل ،حملة
لسوء عشرته واعتداءاته المتكررة عليها ،لتبدأ
رحلة من المعاناة بين أقسام الشرطة والمحاكم
مع طفلتيها ،قبل استيالئه على أثاث الزوجية
وطردها من بيتها هي وطفلتيها ،مسلطا ً الضوء
على معاناة المرأة المعيلة.
وتسبب المسلسل الذي عرضته قناة «،»On E
ومنصة «شاهد» في مطالبة عدد من المنظمات
النسائية بضرورة تغيير قانون األحوال
الشخصية إلنقاذ آالف النساء وأطفالهن من
التشرد والضياع ،مستشهدة بما أثاره فيلم «أريد
حالً» لـ«سيدة الشاشة العربية» فاتن حمامة قبل
 47عاماً ،وتسبب في تغيير مواد حق المرأة
بالطالق.
وتفاعل المجلس القومي للمرأة ،مع حلقات
نيللي كريم في لقطة من المسلسل
المسلسل ،وأصدر بيانا ً صحافيا ً  ،قال فيه« :إن
المسلسل يتطرق لقضية المنقوالت الزوجية،
والنزاع حول أحقيتها فيه» ،موضحا ً خطوات تحت عنوان« :وما زالت تبحث عن حل» ،من جهتها ،قالت األديبة د .عزة كامل ،رئيسة
حصول المرأة على منقوالتها عن طريق بهدف رفع الوعي المجتمعي بضرورة إصدار مجلس أمناء مؤسسة «وسائل االتصال من أجل
القضاء« :حق الزوجة في جهاز الزوجية قانون متحضر وعادل يحقق السالمة والكرامة التنمية» ،إحدى الجهات المشاركة في حملة
مكفول بحكم القانون ،حتى وإن لم توجد قائمة لألسرة ،ويضمن أن ينشأ األطفال في بيئة صحية «وما زالت تبحث عن حل» ،إنه ال بد من َ
طرق
مكتوبة» ،ولفت إلى أن «حق الوالية التعليمية متوازنة ،مع مطالبات بتغيير قانون األحوال الحديد وهو ساخن ،موضحة« :إن دورنا نحن
الجمعيات األهلية أن ننبه صناع القرار لكل
تكون للحاضن ،من دون حاجة لصدور حكم الشخصية الحالي».
قضائي إذ إنها ثابتة بقوة القانون» ،إذ شهدت وربط بيان الحملة بين فيلم «أريد حالً» ،الذي اإلشكاليات ،التي تواجه المرأة في مصر ،ونحن
حلقات المسلسل ،نقل األب طفلتيه من مدرستهما
عرض عام  ،1975وبين المسلسل الرمضاني ،بحاجة لتغيير قانون األحوال الشخصية ،الذي ال
ُ

نزال نطبق أحكامه إلى اآلن ،فهو قانون ظالم
وغير عادل على اإلطالق» ،على حد تعبيرها.
مشيرة إلى أن (المسلسل نجح في طرح قضية
جديدة ،تواجهها المرأة الحاضنة كل يوم ،بفضل
سيناريو يرصد الواقع بدقة عالية).
وتصدر هاشتاغ «فاتن أمل حربي» ترند
«تويتر» منذ حلقته األولى ،في مصر،
وتفاعلت نيللي كريم بطلة العمل على صفحتها
بـ«فيسبوك» مع قضية البطلة ،وكتبت« :الواقع
الذي تمر به معظم السيدات بعد الطالق ،أسوأ
كثيرا ً من قصة تونة ،لألسف الواحد مش عارف
يساعدهم إزاي» ،وأضافت( :من  50سنة تقريباً،
قدمت فاتن حمامة فيلم (أريد حالً) وساهم العمل
في تعديل القانون ،وأتمنى أن يساهم المسلسل
في أي تعديل لمصلحة المرأة ،خصوصا ً بعد
الطالق).
وبدأت نيللي كريم مشوارها الفني راقصة
باليه ،ومن ثَم اتجهت إلى التمثيل حيث قدمت
أول أعمالها من خالل فوازير رمضان ،التي
جمعتها مع الفنانة غادة عادل ،وشاركتا معا ً
الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في مسلسل «وجه
القمر» ،وتألقت نيللي سينمائيا ً في أفالم عدة من
بينها« :إسكندرية نيويورك» ليوسف شاهين،
و«أنت عمري» لخالد يوسف ،و«واحد صفر»
لكاملة أبو ذكري ،و«الفيل األزرق» لمروان
حامد.
وسبق لكريم تقديم عدد من المسلسالت،
التي تتصدى لقضايا المرأة في أكثر من عمل
رمضاني ،على غرار (ذات ،وسجن النسا،
وتحت السيطرة ،وألعلى سعر ،وضد الكسر)

كندة علوش :أعود للسينما بثالثة أعمال إنسانية
قالت إن مشاركتها في فيلم «األتوبيس األصفر» أكسبتها خبرات
•القاهرة :انتصار دردير
قالت الفنانة السورية كندة علوش ،إن مشاركتها في  3أفالم عربية وعالمية أخيراً ،أكسبتها خبرات
مهمة ،ال سيما بعد غيابها عن التمثيل لمدة  3سنوات ،عقب إنجابها طفلتها «حياة» والتفرغ لرعايتها.
واعتبرت علوش ،خالل حوارها مع «الشرق األوسط» أن هذه المشاركات «نقلة نوعية في مشوارها
الفني».
ويعد فيلم ( )The Swimmersأول تلك األفالم ،وهو من إنتاج منصة «نتفليكس» ،ويتناول
قصة سباحتين سوريتين شابتين ،وتقول كندة( :رغم أن دوري بهذا الفيلم ،الذي تخرجه المخرجة
المصرية البريطانية سالي الحسيني ،لم يكن أساسياً ،لكن المشاركة في مثل هذا العمل كانت مهمة
جدا ً بالنسبة لي).
كما انتهت علوش كذلك من تصوير فيلم «نزوح» للمخرجة السورية سؤود كعدان وتوضح قائلة:
(ينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميديا السوداء ،وهو عن عائلة سورية تعرضت لضغوطات في الحرب،
ويقدم العمل ابتسامة رغم الوجع ،وتم تصويره أيضا ً خارج مصر)
وفي تجربتها الثالثة ،تشارك علوش بالفيلم العالمي (« )The Yellow Busاألتوبيس األصفر»
للمخرجة األميركية ويندي بيدنارز ،وبمشاركة النجمين الهنديين تانيتشا تشاتيرجي ،وإميت سيال،
بطل مسلسل ( )InsideEdgeالشهير ،باإلضافة إلى ممثلين عرب وأوروبيين ،والفيلم من إنتاج «أو
إس إن» وشركاء آخرين ،وتدور أحداثه في بلد خليجي.
وتعلق الفنانة السورية على الفيلم قائلة« :تتركز قصة الفيلم على عائلة هندية تفقد طفلتها في حادث
سيارة مدرسية ،ويخلق ذلك صراعا ً بيني كصاحبة مدرسة ،وبين والدة الطفلة ،حيث أدافع عن
مصالحي وسمعة مدرستي ،لكنني أيضا ً تأثرت كأم بما حدث للطفلة ،وهو عمل مؤثر جداً ،وله

علوش في لقطة من فيلم «األتوبيس األصفر»
صبغة إنسانية مميزة».
القضايا اإلنسانية التي تطرحها األفالم الثالثة كانت وراء موافقة كندة على المشاركة بها( :هذه
األفالم عرضت علي في وقت واحد ،وهي تطرح قضايا إنسانية جدا ً ليس فقط عن سوريا ،وبالنسبة
لي ،لو أن هناك عمالً يتناول أوضاعا ً إنسانية أو يسلط الضوء على ظاهرة معينة يكون حماسي له
أكبر ،والعامل المشترك بينها أنها من إخراج نساء ،لكن ما يهمني في هذه األفالم التي أقدمها أال
تنطوي على تعا ٍل على الجمهور في الطرح ،وأن تكون سلسة للناس فتشعر بمصداقية ما تشاهده،
وقد جاءت األعمال الثالثة شبيهة بما أحب تقديمه وأحب أيضا ً مشاهدته)

عرضحال العرب

الفنان ناصر الجعفري عن جريدة (القدس) الفلسطينية

الفنان خضيرالحميري صفحته رسوم مندسة
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ألكسندر دوغني :بوتني أو حنرق العالمني

•صالـح الحمداني
• أحمد عمر

«متساوية الگرعة وي أم شعر» فال تعيّروا بعضكم،
هدانا هللا واياكم الى حسن العاقبة!
إنتخابات مبكرة
اعتقد أن أي #إنتخابات_مبكرة قادمة ستأتي بنتائج
تفاجئ الجميع ،الدنيا تتغير والمجتمع العراقي يتغير،
وحبل الكذب قصير وان طال!
اجواء رمضان
اجواء /رمضان هي اللي تخلي سفراء الدول يلتقون
بكثافة بالقادة السياسيين ،لو القادة السياسيين عادة
يلتقون بكثافة وي السفراء برمضان؟
دعاء السحور
#دعاء_السحور ربي چفينه شر الفضائيين و شر
الياخذون رواتب الفضائيين واحفظنا من الصحون
الطائرة قادر يا كريم
وامالكهم اكبر برهان
نموذج حزب هللا اللبناني فشلت ايران في تكوينه في
العراق ،النها صنعته هنا من مجموعة مزيفين ،ال
يؤمنون ال بمذهب وال بمقاومة وال حتى باهلل سبحانه
وتعالى .وامالكهم اكبر برهان!
مصلحة المذهب تعني مصالحهم
اصرار ايران على بقاء الكتلة الشيعية موحدة ،ال
فائدة منه ،فرؤوس هذه الكتلة ينامون في (سرير واحد
واحالم متعددة) كما يقول المثل الصيني ،وصراعهم
على الثروة هو االساس ،اما شعارات المقاومة فهي
للتهديد ،ومصلحة المذهب تعني مصالحهم الشخصية،
وحقوق المكون تعني حصص رؤساء االحزاب
والكتل.
#مدري_عليمن_جبناها

•صحفي واعالمي عراقي (تويتر)

ُوصف ألكسندر دوغين بأنه فيلسوف بوتين
ال ُمل ِهم ،وال أعرف لطغاتنا المعاصرين
ملهمين من المفكرين والفالسفة ،فهم
الملهمون ،بل إن حافظ األسد غدر بصالح
البيطار ،أما ميشيل عفلق ،فنجا بنفسه إلى
قارة بعيدة .ويُستثنى صدّام حسين الذي
ّ
كان معجبًا بميشيل عفلق ،فأوفد صالح
مرتين إلقناعه
عمر العلي إلى األرجنتين ّ
بالسكنى في بغداد ،واستطاع استدراجه
إلى جنة "البعث" العراقية ،وكان صدّام
كثيرا ،ومردّ ذلك أن نبي "البعث"
يجلّه
ً
ميشيل ليس عراقيًا" ،فزامر الحي ال تشجي
مزاميره" .ولم يكن لجمال عبد الناصر،
ُ
صاحب الميثاق ،مف ّكر معروف يلهمه.
أما حافظ األسد ،فكان هو فيلسوف ثورته
التصحيحية ،وكذلك معمر القذافي صاحب
ب تشابه
"الكتاب األخضر" ،وهو اسم كتا ٍ
مع اسم فيلم شهير عن سيرة العازف دون
شارلي ،بطله موسيقي أسود كان يعاني من
العنصرية .أطلق القذافي النظرية الثالثة،
أما دوغين ،فيس ّمي نظريته الرابعة .وقد
أُخذ مذيع "الجزيرة مباشر" ،أحمد طه،
عندما سمع مف ّكر بوتين الملهم ي ّكرر أقوال
"الفيلسوف" السوري شريف شحادة،
ويقول" :إذا لم تنتصر روسيا ،فسالم على
العالم" ،وهو صدى لشعار نظام األسد
وتابعيه" ،األسد أو نحرق البلد" ،فأكد
الفيلسوف قوله ثانية ،وأثنى على بوتين ثنا ًء
عهدناه من منافقي السلطان في اإلذاعات

ّ
رئيس نووي ،فشعاره ينفعه في مقابالت حسناوات شركة الطيران
وألن بوتين
العربية.
ٌ
أكبر ،ويمكن تقديره معربًا على الطريقة الحكومية ،ونذ ّكر أن القوات الروسية
السوريّة :بوتين أو نحرق العالمين ،أو :بوسائل اتصال صينية تجارية نس ّميها
تلفونات الشحاطة ،حتى إن المخابرات
روسيا أو نحرق الدنيا.
ّ
شريف شحادة الذي قال "إن األسد لن يسقط األوكرانية بثت مكالمات القادة الروس في
حتى لو نزلت المالئكة على األرض" ،ظهر مكبرات الصوت.
في آخر حلقة له في "االتجاه المعاكس" يُبدي دوغين إعجابه بإيران ،والسبب هو
ً
عجوزا متعبًا ،قد بال الدهر على دمنته ،الولي الفقيه المعصوم المطاع ،والرئيس
وأرجو أن يصيّره إلى غضبته ،شائ ًخا ،السوري بشار األسد المفدّى ،وديكتاتور
ذاهال ،سكرانا من االنتصارات ،كأنه عائدٌ الصين الشعبية ،وسقط اسم الرئيس الكوري
سهوا.
من الطاحونة ،ودعا إلى المصالحة الوطنية الشمالي ً
الشاملة ،والبحث عن صمغٍ وطني جديد.
يقول دوغينّ :
إن روسيا انتصرت دو ًما ،إتقان الفيلسوف تسع لغات ،وكتابته ستين
مشهورا ،لكن الحكمة أمر
تجعله
قد
ًا،
ب
كتا
عالميتين
حربين
في
انتصرت
وغفل أنها
ً
بفضل الحلفاء ،وثلج روسيا .ونذ ّكره بأن آخر ،يؤتيها هللا من يشاء من عباده .يريد
ّ
العزة الروسية
دوغين الذي يتوق إلى
الربيع قد ضحك منذ يومين.
القومية أن يكون بوتين مل ًكا للعالم ،ويعتب
اً
لكن قول فيلسوف بوتين متهافتّ ،
رجل ،ويؤ ّخر
ألن على بوتين الذي يقدّم
الدول تشيخ وتهرم وتموت مثل البشر ،أخرى ،في كتابه "بوتين ضد بوتين" ،وهو
ّ
مقتبس من اسم فيلم أميركي شهير
و"إن هللا ما رفع شيئًا إال وضعه" .في اس ٌم
ٌ
تورط في
المالكمة والجري والرياضة ،ورأينا هو "كرامر ضد كرامر" حتى ّ
مارادونا قد انتفخ مثل الضفدع ،ورشدي الحرب األوكرانية ،فتسابقت قدماه في
أباظة نجم زمانه يلي اسم عادل إمام في الخطوات ،وسيتعلم قريبًا رقصة الشيخاني
ملصقات األفالم ،ومحمد علي كالي في أوكرانيا بعون هللا.
يرتجف من مرض الباركنسون" ،هي
ّ
س َّرهُ زَ ٌ
من استشهد دوغين بهاملت شكسبير وتذكر
األيا ُم كما شاهدتها دُولٌَ /من َ
سا َءتهُ أزمانُ " ،كما قال أبو البقاء الرندي مقولته" :أكون أو ال أكون" ،وكان هاملت
قد رأى حل ًما ضغثًا فاستعجل قدره ،وغدر
في نونيته الشهيرة في رثاء األندلس.
ونرى في نظريته الرابعة مرارة أن تكون بمليكه ،وكان ما كان.
القوة الثانية في العالم تابعةً ،وفي خطاب ثقافة دوغين كلها غربية ،ونحن أمام
بوتين ّ
أن روسيا كانت دائ ًما تابعة ،وآن لها فيلسوف كوميدي يذ ّكر بأبي كلبشة ،الذي
دوخ موسوليني ،صاحب األنف الذي ال
أن تقود وتُتَّبع .كانت النخبة الروسية تتكلم
ّ
الفرنسية ،وتتبع التقاليد الفرنسية ،وتتفرنج يخطئ ،وصاحب الكلمة المأثورة :قال
عد قال.
كما نفعل اآلن .وقال بوتين :إن روسيا تقا ُ
(في عهدي) تنتج األسلحة فوق الصوتية.
 ..كالم جميل ،وكالم معقول ،لكن السالح
•كـاتب سـوري سـاخر (العربي الجديد)
ليس كل شيء ،وحزام بوتين األسود قد لندن
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عمرو سالم وشخصيات طريفة أخرى
بهذا ،ال يقل طرافة عن الذي خَلَّفَه عندما قال،
في خطبة ألقاها بين مجزرتين ،إنه ال عالج
لمشاكل الديمقراطية سوى تطبيق المزيد من
الديمقراطية!
•خطيب بدلـة

يستطيع َمن يهمه األمر ،إذا أراد ،أن يجمع ما
يمأل ِع ْدلاًَ (قلم أحمر) من أخبار الشخصيات
الطريفة التي تُفرزها األنظمة الديكتاتورية
بشكل عام ،والنظام السوري بشكل خاص؛
وهناك مثل شعبي حلبي ذكي جدا ً يعبر عن
الكثرة عندما تجتمع مع الرداءة؛ يقول :خود
ْ
من
س ِيّ ْخ ..وهناك حكاية
هالجبن ال ْعزيزي و َ
ذات داللة ،بطلُها برغوث يقف فوق شير
القمح ويسأله :ما رأيك يا شير ،أأحط أم أطير؟
فيرد عليه الشير :وهللا يا برغوث أفندي أنا ال
أحس بوجودك عندما تقف ،وال بغيابك عندما
تطير.
ً
الطريف ذكياً،
الشخص
يكون
أن
ا
شرط
ليس
ُ
فكهاً ،صاحب نكتة ودعابة ،من أمثال فخري
البارودي ،وأحمد الجندي ،وحسيب كيالي،
وغازي أبو عقل ،ونجاة قصاب حسن ،وخالد
تاجا ،ونصر الدين البحرة ،فهناك أشخاص
سيئون ،بل ومصنفون في خانة المجرمين،
تصدر عنهم ،في بعض األحيان ،تصرفاتٌ
َ
الوريث الرئاسي
مضحكة ..ال نستبعد منهم
بشار األسد الذي يَضحك من دون مناسبة،
فيُعدي َمن حوله ،ثم إنه ،وعلى الرغم من
قيامه بتخريب سوريا ،وتهجير نصف شعبها،
لم يكف عن التحدث (وهو يشوبر بأصابعه)
عن التطوير ،والتحديث ،والحرية ،وكرامة
الشعب ،وحكم القانون ،والديمقراطية ،وقد
قال ،ذات مرة ،إنه من غير المعقول أن يقتل
رئيس شعبَه ،كما تزعم وكاالت األنباء ،وإذا
ٌ
ُوجد مثل هذا الرئيس ،فهو مجنون! ..وبشار،

المضحك في وزير التجارة الداخلية وحماية
المستهلك في حكومة النظام السوري الحالية،
عمرو سالم ،أنه لم يكن ينكت ،أو يمزح عندما
قال إن هناك أزمة أسعار في أوروبا عجيبة،
بل كان منسجما ً مع كل كلمة يقولها ،حتى إنه
ما انفك يبتسم حتى تحولت ابتسامته إلى قهقهة
عندما قال:
 يعني الغالء عندهم مثل عندنا وأكثر،واآلن ،في ألمانيا وغيرها ،يفكرون بتطبيق
البطاقة الذكية ،على النموذج السوري.
الذين يعيشون في ألمانيا ،أو الذين قرؤوا
عنها ،سيضحكون أكثر من غيرهم على هذا
"ال َهبَل" الذي صدر عن الوزير عمرو سالم،
فارتفاع األسعار الذي يحصل عندهم طفيف،
ومدروس ،وال يشبه االنهيار الذي يحصل
ع
في سوريا ويبلغ حدود الكارثة ..ارتفا ُ
األسعار عندهم تسبقه ،أو تتزامن معه ،أو
تتبعه زيادة ٌ في دخل المواطن ،سواء الذي
يعمل عند الدولة أو في القطاع الخاص ،وأما
العاطلون عن العمل ،فال يوجد ضمن الـ 82
مليون ألماني ،إضافة إلى الالجئين ،عاطل
عن العمل واحد ال يقبض من دائرة العمل
( )job centerمبلغا ً محسوبا ً على ال ِس ْن ْ
ت،
يكفيه للطعام والشراب والمواصالت ،ناهيك
عن أن سكنه مؤمن ..والحقيقة؛ أن َمن يصف
ألمانيا بأنها دولة غنية يظلمها ،فاألصح أن
نستخدم التعبير الشعبي الحلبي فنقول إنها
دولة "زنكينة َ
طقَّانة" ،وباألمس القريب جرى
الحديث عن تخصيص مئة مليار يورو ،من
الوفر العام ،ألجل التسليح ،مقابل  800مليار
يورو ،التقدير األولي إلعادة إعمار ما خربه

بشار األسد والجيش العقائدي السوري خالل
السنوات األخيرة ،وأما عن البطاقة الذكية،
فالمراقبون السياسيون المبتدئون يعرفون أنه
قلما تعثر في ألمانيا على شيء غير ُم َؤتمت،
والبطاقات اإللكترونية (الذكية) على قفا من
يشيل ،وهي دولة تعمل على توفير الطاقة
ضعَ ْ
ت ،للتخلص من
البديلة منذ زمن طويلَ ،و َ
السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين ،خطة
يجري تنفيذها منذ زمن طويل ،وقد صارت
السيارة الكهربائية شائعة في طرقات ألمانيا،
باإلضافة إلى شبكة القطارات الجبارة التي
تعمل كلها على الكهرباء ،والكهرباء عندهم،
لعلمك ،فائضة عن الحاجة ،وفي مقابل البطاقة
الذكية التي أتى بها النظام السوري ليزيد في
قهر الشعب( ،التي انفلت عمرو سالم بالضحك
وهو يذكرها) ،عندهم سيارات حديثة ،تبرمجها
قبل انطالقك إلى هدفك ،وتتركها تسير بنور
هللا  -كما غنى محمد الطوخي – تدعي وتقول
يا رب ،تسرع وتبطئ وتأخذ اليمين أو تقف،
بحسب مستجدات الطريق ،بينما السائق يقلب
صفحات السوشيال ميديا على جواله.
تحول الباحث عن الشخصيات السورية
إذا ّ
الطريفة إلى َر َّحالة ،ودار على كعبيه مدنَ
العالم ،وبلداته ،وقراه ،وكفوره ،ودساكره،
ش َ
و َم َّ
طها تمشيطاً ،فإنه يستحيل أن يعثر على
رجل يريد أن يوجه تحية لجيش بالده ،مثل
زهير عبد الكريم ،فينزل إلى حيث يقف
جندي مسكين يحرس باب مؤسسة حكومية،
وينحني على بوطه العسكري ،ويأخذ منه
مجقة (يبوسه) ..والمخرجون والممثلون
الكبار في مختلف أرجاء العالم كله ،ينتقدون
رؤسا َء بالدهم حينما يخطئون ،مثلما فعل
المخرج األميركي مايكل مور الذي احتج
على حرب أميركا على العراق ،وقال لجورج
بوش عار عليك ..وهم يحبون أوطانهم حقيقة
وليس دجالً ،ولكنهم قلما يصرحون بذلك؛

ألن حب الوطن سلوك ،وليس تصريحات
إعالمية ،ومع ذلك؛ إذا أراد الواحد منهم أن
يصرح بحب الوطن فمستحيل أن يقول ،مثلما
قال دريد لحام :إذا حفي وطني أنا صرمايته!
والحديث عن الصرماية والبوط ،أصبح شيئا ً
متداوالً ضمن أدبيات المحور اإليراني كله،
من دريد لحام ،إلى كوثر البشراوي ،إلى وزير
اإلعالم السابق الذي تشدق بالقول إن على َمن
غادر سوريا ،إذا أراد العودة إليها ،ال بد له أن
يفعل مثل زهير عبد الكريم.
الحقيقة أن كل الشخصيات السورية التي
تصدر عنها تصرفات مضحكة يمكن أن توضع
في كفة ،والمحلل السياسي االستراتيجي خالد
لقادر ،في ظني،
العبود في الكفة الثانية ،وإنه
ٌ
أن يأتي ،في كل مقابلة تلفزيونية ،بجديد ،وما
ْ
إن يتفوه بهذا الجديد ،وتُرفع المقابلة على
اليوتيوب ،حتى تنتشر أقواله في مختلف أرجاء
األرض كالنار في العشب الهشيم؛ ابتداء من
يوم رفض العودة في حديثه إلى المربع األول،
وصوالً إلى تخيله أن وزير الدفاع الروسي
قد جاء إلى دمشق ليستأذن من بشار األسد
باجتياح أوكرانيا ،وأن بشار أذن له بذلك! يقول
هذا بلغة عربية سليمة ،واختصار شديد ،عدا
التفريعات األدبية التي يلجأ إليها ،فتوحي بأنه
قائد عسكري عارف بأمور الشيفرة ،كقوله إن
السيارة التي تسير في شوارع دمشق هي نفس
السيارة التي تسير في شوارع موسكو.
•قاص وسيناريست وصحفي سوري ،له
 22كتابا ً مطبوعا ً وأعمال تلفزيونية وإذاعية
مدونة " إمتاع
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...

صورة البلد..
•احمد حسن الزعبي

أعرف أن الكتابة الغيورة في هذا الزمن كالرسم على الرم ِل
ّ
مضطر أن أحاول
 ،أو كتلوين الهواء بفرشاة ..لكننّي أحاول ،
 ،ال سبيل أمامي اال أن أحاول..فهذا الممتدّ فوق روحي وطني
..وأنا كريّته البيضاء التي ستفتك بكل من يؤلمه أو يحاول أن
يعييه..
ال أعرف من الذي يدير المشهد األمني في هذا الوطن وما هي
تصرفه وما يلحق بوطنه الذي
فلسفته ؟ وهل يعي تماما ً بؤس
ّ
وتشوه وتكسّر في الخارج..
أقسم أن يخدمه من ضرر
ّ
مالحقات أمنية واعتقاالت لنشطاء على “النية ” من أمام
تفوقت على كثير من األنظمة
منازلهم في سابقة تاريخية ّ
أقره
رمزي
اعتصام
د
مجر
القمعية ،والح ّجة “ 24آذار”،
ّ
ّ
الدستور بأعرض مواده وصادره “الناطور”..مالحقات
لمعلّمين # ،احتجاز #حريّات  ،اختطاف من أمام المنازل ،
فقط ألنهم يطالبون بنقابتهم الدستورية..مشهد بائس خجلت
منه كثير من األنظمة الخشبية التي كنّا نسخر من عقليتها في
إدارة البالد  ،ها نحن صرنا مضرب مثل  ،وموضوع تندّر،

تحول صورة األردن
وعناوين نتصدّر نشرات وصحف العالم ّ
الى سجن كبير  ،وشجر غاباته الى هروات واقفه  ،والروز
ماري الى كتلة شوك… فيرهب السائح ويتردد الزائر ويهرب
رأس المال بسالمته..
عشرات من خيرة شباب هذا البلد ،يتم اعتقالهم على
منشورات بعضها كتب قبل سنوات  ،يخلي سبيلهم القاضي
،ويوقفهم #الحاكم_اإلداري بسلطة فوق السلطة..السفارات
يدونون مالحظاتهم والوطن يدفع قاتورة
تراقب ،المانحون ّ
الغباء السياسي…
هل ف ّكر للحظة صاحب المشورة األمنية كيف تبدو صورة
األردن في المحيط العربي ..قالها لي صديق عربي (:لكثرة ما
أقرأ عن حال البلد صرت أخشى المرور ترانزيت من سماء
ع ّمان)..تخيّلوا صار العربي يخشى المرور من سماء ع ّمان..
ع ّمان التي كانت ملجأ للهاربين من أنظمتهم  ،ع ّمان التي كانت
المارين بأرضها..ع ّمان صارت “بعبع” في
بردا ً وسالما ً على
ّ
نظر المتابعين …

أكتب اليوم من حرقتي على صورة البلد ،وكان بإمكاني أن
أغمض عيني  ،وأضع قلمي في غمده حتى يقضى هللا أمرا ً
كان مفعوالً…لكنه وطني ..انه أبي الذي ال يموت..كلما
ا لجميل
سنحت لي فرصة انقاذه وإعادة هندامه
ي
إليه لن أتوانى ولتلقى كل التهم القميئة
عل ّ
ال
بعد ذلك  ،إنه وطني هذه الكلمة التي
يستوعبها قابض الكرباج..
•موقع (سواليف)
•كاتب اردني

االردن
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حليب وتعذيب

•باسل طلوزي
تحضرني طرفة المرأة التي غمزت شحاذا ً
مهترئ الجسد والثياب ذات يوم ،ودعته ،بكثير
من الغنج ،للصعود إلى شقتها ،فصعد المسكين
يسبقُه لعابه غير مصدّق "المعجزة" التي فتحت
له أبوابها في ذلك اليوم ،غير أنّه اكتشف عندما
دخل الشقة أنّه مطلوبٌ ليكون عبرة ً ليس إلاّ ،
فقد فوجئ بالمرأة تشير إليه وهي تتوعد طفلها،
قائلة" :أترى مصير من ال يشرب الحليب؟".
أما حضور الطرفة فيرتبط بوثائق أجنبية جديدة
تكشف جانبا ً من فضائح أنظمتنا التي أصبحت
ُمضغة في أفواه العالم ،ومنها ما يس ّمى "التعذيب
بالوكالة" وملخصه ّ
أن الواليات المتحدة لجأت
إلى "استئجار" أجهزة مخابرات عربية لالستفادة
من "خبراتها" بغية انتزاع اعترافا ٍ
ت من معتقلين
لدى "سي آي إيه" عبر إرسال هؤالء إلى أوكار
الرعب العربية مباشرة ،وترك الحرية لها في
استخدام ما تراه مالئما ً من أساليب التعذيب التي
تشتهر بها هذه الدوائر خالل التحقيقات ،ومن

ثم تزويد وكالة المخابرات المركزية األميركية
بـ"االعترافات".
بالطبع ،لم يكن خيار االستئجار لعجز في
إمكانات المخابرات األميركية ،بل للحفاظ على
"إنسانيتها" اً
ّ
وألن أميركا لم تشأ خدش
أول،
صورتها بوصفها تعارض مثل هذه األساليب
ّ
ألن
الوحشية في انتزاع االعترافات ،وكذا
قوانينها ال تسمح بهذه الممارسات أصالً على
ي دلي ٍل تخالطه
أرضها ،ولن تعترف محاكمها بأ ّ
شبهة التعذيب ،حتى ولو كان صحيحاً ،بمعنى
ّ
أن أميركا مزدوجة المعايير ،عندما ترفض
ممارسة التعذيب على أراضيها مباشرة ،وتسمح
به ،خارجها  ..وهذه نكتة أخرى أشدّ طرافةً من
األولى.
أما حاصل جمع الطرفتين؛ فيفضي إلى مزيجٍ
فري ٍد من نوعه ،يبدأ بنا ،نحن العرب ،اً
أول؛ إذ
علينا أن نعترف ّ
بأن طغاتنا وأجهزتنا األمنية
نجحوا في استقطاب طراز جديد من "االستثمار"
لم يكن معروفًا ،يس ّمى "االستثمار في التعذيب"
باعتبار ّ
أن طغاتنا "أساتذة" في هذا الضّرب من
"الضّرب" .فلماذا ،إذاً ،يثقبون آذاننا صباح مساء
بالشكوى من ش ّح االستثمار األجنبي في بالدنا،
وتردّد رؤوس األموال العالمية في المجازفة
بإقامة المشاريع االقتصادية في عالمنا؟
ربما كان األجدى ،فعالً ،أن يعيد طغاتنا
النظر في هذه المسألة ،ويُستحسن البناء على

"خبراتهم" المتراكمة التي كشفتها تلك الوثائق،
تطوير
وال تثريب عليهم إن تفتّقت قرائحهم عن
ٍ
وتحدي ٍ
ث جديدين في وسائل التعذيب لجذب
"المستثمرين" األجانب ،ال سيما وأنهم أخفقوا
في سائر أشكال االستثمار الذي حاولوه في
بالدهم ،ولم يتقنوا غير أفانين الترهيب والتعذيب
وكتم األنفاس .ث ّم إن أميركا تعاملت مع هذا
تبرر الوسيلة"،
االستثمار على قاعدة "الغاية ّ
ولم يكن يعنيها غير النتائج التي تتو ّخاها ،بدليل
أن أحد المعتقلين قال صراحة ،بعد خوضه هذه
التجربة الجبريّة ،في أحد المعتقالت العربية :لقد
اعترفت لهم بما أرادوه.
غير أنّه ،وفي حمأة سيالن لعاب طغاتنا وهم
يهرعون لتلبية "اإلغراء" األميركي الذي يعدّ
"أمراً" واجب التطبيق بالنسبة لهم ،نسي هؤالء
و"متسولين"
الجالدون أنّهم محض "شحاذين"
ّ
لاّ
صصين للعبرة واستنباط الدروس ليس إ .
مخ ّ
أما الدرس األول فموجّه إلى الشعوب الغربية
نفسها ،وقوامه" :عاينوا بأنفسكم مصائر الدول
التي ال تعترف بحقوق اإلنسان وحرياته،
كيف يغدو حكامها وأنظمة حكمها بل وهياكلها
السياسية واإلدارية كلها ،قائمة على هدر حقوق
اإلنسان وانتزاع كرامته قبل انتزاع اعترافاته،
متسولين وشحّاذين على
وهم ليسوا أزيد من
ّ
أبوابنا ،يأتمرون بأمرنا ،ويستجدون المساعدات

حتّى ولو كان ثمنها تأجير أجهزتهم ورموزهم
السيادية من أجهزة أمنية وعسكرية مقابل حفنة
دوالرات".
في مقابل ذلك ،على "األم" التي تتواطأ على
كرامة اإلنسان خارج أراضيها ،ألاّ تغضب
عندما يدفع ابن أصيل لها ضريبة "الثقة الزائدة"
بأجهزة األمن المستأجرة ،تماما ً كما حدث مع
تعرض
الشاب اإليطالي جوليو ريجيني ،الذي ّ
لجرعة تعذيب "زائدة" في أقبية المخابرات
المصرية ،تم ّخضت عن انتزاع روحه وتشويه
ّ
فجن جنون المسؤولين والشعب
جسده،
ّ
اإليطاليين ،وتحسّروا على الفقيد الذي "عذب
ي" على حدّ تعبير أمه،
وقُتل كأنّه مواطن مصر ّ
وعندها لن يشرب ابنها الحليب أبدًا حتى لو
استدعت له شحّاذي العرب بر ّمتهم.
•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.

شرطة مكافحة اجلواز!!
•عـاصم حنفى
بعد دراسة متأنية ..وأبحاث ومعامل وتجارب..
وتدقيق وتمحيص ..واختبارات وإحصائيات..
خرج علينا علماء أمريكا ..الذين يعرفون كل
شىء ويدققون فى جميع التفاصيل ..ويتوقفون
عند جميع الظواهر ..والذين مكنتهم التكنولوجيا
وفئران التجارب وطائرات الشبح ..من كشف
جميع األسرار.
خرج علينا هؤالء العلماء يؤكدون ..أن عمر
المرأة أطول من عمر الرجل ..وأنها ال تصاب
أبدًا بالنوبات القلبية المفاجئة ..وال تعرف
السكتات الدماغية الحادة ..وأن أمراض الضغط
والذبحة وضيق الشرايين ال تقترب منها..
وأن أقصى ما تصاب به المرأة ..هو السمنة
واإلمساك واإلسهاك والحموضة ..وجميع أنواع
األمراض الناتجة عن األكل الزائد ..والشراهة
الغذائية ..وتحويل فلوس األزواج إلى شحم ولحم
ومحشى وخضر وكنافة وبسبوسة!!
يقول العلماء :إن المرأة ال تميل أبدا ً الستخدام
الفص األيسر من المخ ..وتفضل استخدام الفص
األيمن باستمرار.
والفص األيسر من المخ ..مسئول عن عمليات
التفكير والذاكرة والمنطق واإلدراك ..فى حين

الفنان خضير الحميري (الكاريكاتير من اختيار محرر الساخرون)
أن الفص األيمن ..مسئول عن التذوق والهضم
والشراء والطبخ والنميمة ..والعياذ باهلل.
وإهمال المرأة للفص األيسر ..يعنى أنها تفضل
أن تريح مخها ..وأنها ال تحمل للدنيا ه ًما أو
حسابًا ..وأنها تلقى بكل األعباء على كاهل
الرجال ..الذين تؤكد الدراسة ..أنهم كلما تقدم
بهم العمر ..يكونون أكثر ميال للبكاء والوحدة
واالكتئاب ..ربما على العمر الضائع ..أو من
الظروف والصدف التى قادتهم لفخ الزوجية.
فى حين يؤكد العلماء ..أن المرأة كلما تقدم بها
العمر ..صارت أكثر ميال للضحك والفرفشة
واالنطالق والمرح ..وأكثر بعدا عن الهم والغم
والمصائب والمسئوليات.
ويستخلص العلماء الحكمة والموعظة من

هذه الدراسة ..التى تؤكد أن الرجل بصراحة
ووضوح ..أكثر استعدادا لالنتحار من المرأة..
وأنه من بين كل عشر حاالت انتحار ..نجد
حالتين فقط ..من الجنس الناعم واللئيم.
ومن بين الرجال الثمانية المنتحرين ..هناك
سبعة أزواج ..فضلوا االحتجاج والخروج من
قفص الزوجية بهذه الطريقة العنيفة ..على البقاء
داخله ..ومواصلة حياتهم السعيدة.
ومن بين كل عشر منتحرات ..هناك سبع نساء
لجأن لالنتحار ..كوسيلة للتهديد والتهويش ..دون
أن يقصدن االنتحار فعال.
وأوصت الدراسة بضرورة تأسيس شرطة
مخصوصة فى كل بالد العالم ..وظيفتها مكافحة
الزواج غير الناجح ..حتى ال يتسبب فى االكتئاب

النفسى ..واالنتحار بعد ذلك.
الدراسة خطيرة ومخيفة ..وتهدد جنسنا البشرى
بالفناء ..بفعل تقلص عدد الرجال ..الذين
يغادرون الدنيا قسرا ..ورغما عن إرادتهم
الحرة.
يعنى من نجا من ساطور زوجته ..أو من
ُملة السرير فوق رأسه ..أو كوب الشاى
بالتوكسافين ..سوف يواجه االنتحار حت ًما ..فى
آخر العمر يا ولدى.
تحيز صارخ من الناس والعلماء والطبيعة...
لصالح الزوجات الفاتنات الالئى ينتظرن رحيل
الزوج بفارغ الصبر ..ليلهفن الشقة والعفش
والمعاش وتحويشة العمر ..ليتزوجن بها مرة
أخرى .لينكدن على أزواج ُجدد ..قادهم سوء
المصير وضعف الحساب ..وانعدام المنطق..
إلى قفص الزوجية ..حيث تقف «مدام» عشماوى
فى وضع االستعداد لتنفيذ حكم اإلعدام ..بيدها
أحيانا ..وأحيانا أخرى ..بيد عمرو أو زيد ..أو
عبيد.
ولهذا نطالب بتطبيق العادات الهندية القديمة..
التى تحكم على المرأة بالموت ..فى حالة وفاة
زوجها.
ساعتها ..سوف تقف المرأة «زنهارا» فى خدمة
الزوج ..وسوف تسهر على راحته ..وسوف
تقنعه غالبا بتأجيل قرار االنتحار ..وإال لحقت
به فورا.
يا رجال العالم ..اتَّحدوا!!
•صحفي مصري من جيل الرواد
•(روز اليوسف ) القاهرة
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بـالد المـؤامـرات

والد حـمـدان

•علي حسـين

أخبرنا السفير اإليراني في العراق "مشكوراً"
أن العراقيين غير جاهزين لتشكيل حكومة
أغلبية ،ونصحنا ،مشكورا ً ايضا  ،أن نواصل
العمل مع "الحكومة التوافقية" ،والسبب كما يرى
السيد السفير أن حكومة األغلبية يمكن أن تنجح
فقط في "البلدان المؤسساتية والديمقراطية".
ماذا تفهم عزيزي القارئ من هذا التصريح الذي
سيواجه حتما ً بصمت سياسي ألننا منشغلون
بمعركة "الشفالت"؟..
وقبل أشهر أخبرنا وزير الداخلية التركي ،أن
الدخول إلى العراق سيكون مشيا ً على األقدام..
سيقول قارئ عزيز :أيها الكاتب البطران منذ
متى كان القرار بأيدينا؟".
اعيد السؤال عزيزي القارئ وانا وانت نرى
بغداد عاجزة عن حل مشاكلها الداخلية  ،بينما
ويقرر ما يرام مناسبا لسياسيينا.
العالم كله يتدخل ّ
من أين يأتي العبث إذن؟ هل من شعارات
الموت ألميركا ،أم من انتظار أن تتصالح أمريكا
مع طهران ،لنرفع صور بايدن في الساحات؟..،
في كل يوم نرى أمامنا ساسة يخافون الحديث
عن التوغل التركي ومشروع القواعد العسكرية
التركية داخل العراق ،ونرى اليد اإليرانية في
العجين العراقي ،كما نرى أن تركيا التي تحاول
أن تتجاهلنا ،تصر على أن ال ترحل قواتها عن
حدودنا إلى أي مكان آخر.
وسط هذه التجاذبات وصراع االشقاء على هذه
البالد المسكينة التي تامرت عليها االمبريالية
واجهضت مشروع عادل عبد المهدي التنويري

•كامل النصيرات
حمدان فارس عربي أصيل ..ذاع صيته
بالكرم و الجود و الفروسية و الشجاعة و
االقدام و ومساعدة اآلخرين ..ولحب الناس
له فقد سيطر على قلوبهم و حكمها قبل أن
يسيطر على األرض و يحكمها ..

كاريكاتير للفنان موفق قات (من اختيار محرر الساخرون)
!! ومنعته من دخول موسوعة غينيس في عدد
ضحايا االحتجاجات  ،وتأمرت على محمود
المشهداني واستكثرت عليه أن يلقي نكات جديدة
من على منصة البرلمان  ..وسط كل هذا قرأنا
تعليق رئيس كتلة ائتالف دولة القانون النيابية
يحذرنا بأن هناك مؤامرة ضد المنجزات العراقية
يقف وراءها "أصحاب أجندات مكشوفة".
طبعا ان اوافق السيد النائب وابصم له بالعشرة
 ،فسنغافورة ودبي وطوكيو وبرلين جميعها
تتامر م على التجربة العمالقة للتنمية واالزدهار
في العراق ،والجميع يحسدنا الننا دخلنا نادي
دول الرفاهية وسبقنا الصومال وافغانستان .
عشر عاما ً الماضية في معارك
أمضينا التسعة
َ
إعالمية ،تقودها منظمات أجنبية ،غايتها تقديم
تحقيقات استقصائية تقول بالوثائق ّ
إن هناك
شبهات فساد في معظم مؤسسات الدولة العراقية،

وإن معظم السياسيين استولوا على عموالت تُقدَّر
بعشرات الماليين من الدوالرات ، ،ونبهنا العديد
من السياسيين مشكورين إلى أن هذه المنظمات
تسعى للنيل من الشخصيات الوطنية .هل هي
مؤامرة؟ بالتأكيد.
نعن انها مؤامرة تتجلى كل يوم في طرد
الكفاءات  ،ومحاوالت اجتثاث الروح الوطنية
من العراقيين  ، ،من أجل التوسع في نشر
الرداءة والتخلف  ،وغرس ثقافة الخوف  ،ورفع
شعار “الطاعة” ومطاردة كل من تسول له نفسه
ارتكاب خطيئة الحديث عن دولة مدنية يتساوى
فيها الجميع امام القانون  ،بدال من اشاعة مفهوم
" الشفالت
•صحفي عراقي من جيل (الرواد) رئيس
التحرير التنفيذي لجريدة (المدى) البغدادية

ّ
كله بسكوت وشاي

•يوسف غيشان
قد ال نكون األوائل ،لكننا ،نحن العرب ،بالتأكيد
األفضل في مجال إصالح األخطاء باألخطاء،
ومعالجة الديون بالديون.
نحن األفضل في هذا المجال وكفى ،ولسنا
بحاجة إلى أمثال لنثبت كفاءتنا هذه التي يشهد
لنا فيها القاصي والداني والحاضر والغائب.
فعن ماذا احدثكم إذا ،ما دمنا نمتلك شهادة حسن
السيرة والسلوك في هذا المجال؟
لن أحدثكم عن أشهر بسكويتة بالتاريخ ،أقصد،
طبعا ،بسكوتة ماري انطوانيت التي أعتقد أصال
أنها بسكويتة مزيفة اخترعها الثوار كإحدى

متطلبات الثورة العنيفة آنذاك.
ما علينا!!
أتحدث عن بسكوتة الفقراء… .إنها خمسة
حبات بسكويت – كما أذكر-تباع بقرش ونصف
في مجموعة مجلتنة ،طبعا لست متأكدا من
السعر ،ألني لم أكن أمتلك المالءة المالية
لتعاطيها.
المجموعة بال اسم مصنع وال تاريخ صنع وال
تاريخ انتهاء وال عنوان ،لكأنها ولدت من العدم.
وقد كنا نأكلها مع الشاي ،على سبيل التنويع،
كلما سمحت لنا األوضاع المالية بذلك ،وهذا
نادر جدا.
كان السيناريو يتكرر دائما مع المتعاطين ….
كأسة الشاي… يد تحمل بسكويتة واحدة يتم
غمسها بالكأس للتطرية والتنكيه.غالبا ما كانت
البسكويتة تطرى أسرع من المتوقع ،فتتفتت،
أو تشرع بالتفتت ،ولغايات حفظها من الوقوع
في قعر الكاس ،كان اليد تحمل بسكويتة أخرى
لدعمها حتى ال تقع ،فتتفتت البسكويتة الثانية،
فتدعمها بثالثة فتقع معها.

بعدها كان صاحب اليد البسكوتية يضطر الى
شرب الشاي بالملعقة.
هكذا نحن – في العالم العربي-وحتى ساعة
إعداد هذا البيان … .نعتقد أننا نقوم باإلصالح،
لكننا نصحح الخطأ بالخطأ .وهذا ينطبق على
كل مناحي حياتنا ،ومن يريد أن ينجو من مصير
البسكويتة ،ويفوز بالشاي والبسكويت بشكل
طبيعي ،فما عليه إال أن يتبع شعار الست ليلى
نظمي التي تغني:
ما شربش الشاي
أشـرب آزوزه أنا
بإمكانك عزيزي القارئ استكمال القائمة ،قائمة
األخطاء المصححة باألخطاء ،بينما أنهمك أنا
في محاولة إنقاذ بسكويتتي الخامسة ..واألخيرة.
وتلولحي يا دالية.
•كاتب اردني موقع (سواليف)

لحمدان أوالد  :أحمد و محمد و محمود
و حمد وحامد و حميد..المشكلة أنهم كلّهم
لهم اسم دلع واحد وهو حمودة ..وليت
هذه المشكلة هي الوحيدة ..بل كبر األوالد
و تعلموا الكرم و الجود و الفروسية و
الشجاعة و مساعدة اآلخرين ..ولكنهم مع
بعضهم (مش كويسين) إما بسبب الزوجات
أو بسبب كيد الحماوات أو بسبب أصدقاء
السوء ..و ألن الناس تحبهم على إرث أبيهم
وألنهم هم أيضا (كويسين) مع اآلخرين
..فقد (تشعتل) الناس بهم ..ودفعوا ثمن
خالفاتهم !..
أحمد يحب حامدا ً  ..محمود يكره حمدا ً
 ..محمد و حميد العالقة بينهما شد ورخي
..لكن أحمد يكره حميدا ً ..و حميد يحب
مرة يحب مح ّمدا ً و
محمودا ً ..ومحمود ّ
مرة يبتعد عنه !!..مرة تجد أحمد يمشي
ّ
مرة محمود و حمد و حامد
مع محمود ..و ّ
يتحالفون ضد محمد و حميد و أحمد ..و
مرة يتحالف حميد و حامد ضد أحمد و
ّ
محمود !..
كلّما اجتمع الناس الذين يحبّون أبناء
حمدان ليتناقشوا في أمرهم ..يهيج الناس
و يموجون ..ألنهم ال يعرفون هل حمودة
(أحمد حمدان ) هو الصح ..أم حمودة
(محمود حمدان ) ..أم حمودة (حامد
حمدان) ..فال تسمع الناس إال وهم يقولون
 :يا جماعة ( حمودة ) هو الصح ..فتصيح
البقيّة  :قصدك بحمودة مين ..؟؟ فتاهت
الناس و ضاعت وراءهم ..وكل (حمودة )
فيهم يرى نفسه حمودة األصلي ..
صة قديمة جدا ً و لكنها ما
ومع أن الق ّ
زالت لالن ..أحمد يمشي مع محمود شوية
..ومحمود يلعب ضد محمد شوية ..و محمد
ينام بدار حامد شوية ..و حامد يهدد بأحمد
شوية !!..
وأنا قرفت من كل أوالد حمدان..حمودة
يشدني و حمودة يشعتلني و حمودة يشمطني
و حمودة يحبني و حمودة يلعن أبو فاطسي
و حمودة يخرب بيتي !!..
•كاتب وصحفي اردني موقع (سواليف)
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ONTARIO ELIMINATING BIRTH CERTIFICATE
FEE FOR VULNERABLE ONTARIANS
Permanent Fee Waiver for Homeless and Lower Income
Individuals Removes Barriers to Access Critical Services
•	 Ministry of Government and
Consumer Services
TORONTO – The Ontario government
is permanently eliminating the
$35 fee for birth certificates for
approximately 40,000 vulnerable
Ontarians. The Birth Certificate Fee
Waiver Program will ensure not-forprofit partner organizations can assist
Ontarians who may be experiencing
homelessness or other severe financial
hardships to obtain a birth certificate
free of charge.
An Ontario birth certificate is a
foundational identity document, but
individuals who are experiencing
homelessness may face major
impediments obtaining or replacing

a lost copy. With this change, the
government is removing barriers to
accessing essential public services
such as housing, health care, food,
and social assistance that may require
a birth certificate as proof of identity.
The program also resolves other
major impediments such as the lack of
a mailing address and an acceptable
guarantor,
with
participating
organizations filling this need.
“Our government is keeping costs
down by providing $1.4 million in
financial relief to the most vulnerable
Ontarians and ensuring they can more
easily access the critical services they
need,” said Ross Romano, Minister of
Government and Consumer Services.
“Eliminating this fee is another way

we’re supporting the work of notfor-profits across our province and
building a stronger Ontario.”
By making the Birth Certificate
Fee Waiver Program permanent, the
government is ensuring stability for
organizations providing this service,
which can now continue focusing
on serving the community without
having to worry about looking for
other sources of funding.
“Ensuring that our most vulnerable
have the ability to acquire the
documents they need to access
supports and services is vital to
improving outcomes,” said Dr.
Merrilee Fullerton, Minister of
Children, Community and Social

Services. “We will continue to work
across government to build innovative
solutions and cut red tape to make life
easier for the people of Ontario.”
Quick Facts
• There are approximately 27
not-for-profit organizations across
Ontario currently participating in the
fee waiver program and include health
centres, shelters, and legal clinics.
•
• Access
to
government
identification is important for
individuals experiencing poverty, who
require this documentation to access
vital supports, including housing and
social assistance.

ONTARIO WORKING FOR WORKERS
BY EXPANDING TRAINING TO MORE PEOPLE
Better Jobs Ontario will offer up to $28,000 for learning skills needed to earn bigger paycheques
Labour, Training
Development

and

Skills

PETERBOROUGH — The Ontario
government is working for workers
by launching a new training program,
Better Jobs Ontario. Anyone looking
to train for in-demand work, including
those on social assistance, who are
self-employed, gig workers, youth,
and newcomers to the province, can
apply to start learning the skills they
need to earn bigger paycheques for
themselves and their families.
“To build a stronger Ontario, we need
all hands on deck. Our government is
on a mission to help everyday people
earn bigger paycheques and we’re
leaving nobody behind,” said Monte
McNaughton, Minister of Labour,
Training and Skills Development.
“Whether you are a young person
struggling to break into the job market,
a gig worker hustling to make ends
meet, or unemployed and on social
assistance, our government is here to
give you a hand up to building a better
life and stronger province for us all.”
Starting this Friday, Better Jobs

Ontario will pay up to $28,000 in
tuition and other costs for shortduration training programs that allow
job seekers to match their skills with
the needs of hiring employers in
the community. Expanding on the
current Second Career program, more
applicants will now be eligible for up
to $500 per week in financial support
for basic living expenses.
“Better Jobs Ontario is an innovative
program that provides important
opportunities for individuals seeking
meaningful employment in their
communities,” said Dr. Merrilee
Fullerton, Minister of Children,
Community and Social Services.
“I encourage individuals on social
assistance to pursue this incredible
program if they can, with the certainty
that they will not lose their health
benefits while enrolled.”
“This funding opens doors for
underemployed
workers,
new
students and anyone looking to pursue
a new career that requires a specific
skillset,” said Fleming College
President Maureen Adamson. “It
expands job training and education to

those who need it the most.”
Concurrent to launching this new
training program, the government
is continuing to transform the
Employment Ontario services in York,
Halton and Stratford-Bruce Peninsula
to improve outcomes. Each month,
only one per cent of people leave
Ontario Works for a job, demonstrating
the current system is failing those
who need it most. The changes will
help unemployed and underemployed
people find meaningful careers in
the community and support local
businesses struggling to find workers.
The expansion of the employment
services transformation builds on the
success of the first three integrated
regions in Peel, Hamilton-Niagara
and Muskoka-Kawarthas, where 87
per cent of clients completing their
employment plans have found jobs
and 81 per cent are working more than
20 hours a week.
These efforts build on the
government’s ongoing efforts to
attract, support, and protect workers,
making Ontario the top place in the
world to work, live and raise a family.

Quick Facts
* The Better Jobs Ontario program
funds tuition for training programs of
52 weeks duration or less, including
eligible college and some university
courses, micro-credential programs,
and other vocational training
programs.
* Since January 2021, 5,168 people
have started training through the
program to get the hand up they need
into in-demand long-term jobs in their
communities.
* Through Better Jobs Ontario,
additional support applicants may also
receive disability-related supports,
childcare, or accommodation near
their training, depending on their
circumstances.
* The number of people unemployed
in Ontario was 429,800 in March
2022.
*
* Employment Ontario is supported
through labour market transfer
agreements between the Government
of Canada and the Government of
Ontario.
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ONTARIO CUTTING GAS AND FUEL TAXES FOR SIX MONTHS
TO PROVIDE RELIEF FOR BUSINESSES AND FAMILIES

Government to introduce legislation to cut gas tax by 5.7 cents per litre and fuel tax by 5.3 cents per litre
•	 Ministry of Finance
TORONTO — As part of its plan to
keep costs down for Ontario families
and businesses, the Ontario government is introducing legislation that
would, if passed, cut the gas tax by 5.7
cents per litre and the fuel tax by 5.3
cents per litre for six months beginning July 1, 2022.
Vehicle owners in Ontario would see
significant direct savings from this
proposed gas tax cut and the recently announced elimination of licence
plate renewal fees, with households
benefitting from an average combined
savings of about $465 in 2022.
“Ongoing supply chain challenges
and geopolitical conflicts are pushing up the cost of living from gas to
groceries,” said Peter Bethlenfalvy,
Minister of Finance. “With these added pressures, families and businesses
need extra help to keep costs low.
That is why our government is bringing forward legislation to provide tax
relief at the pumps and put money
back into people’s pockets.”
Effective July 1 until December 31,
2022, the gas tax rate would be cut
from 14.7 cents per litre to 9 cents per
litre, representing a cut of 5.7 cents
per litre. The fuel tax rate, which includes diesel, would be reduced from
14.3 cents per litre to 9 cents per litre,
representing a cut of 5.3 cents per litre.
The Ontario government is also continuing to call on the federal govern-

ment to help families and businesses
in the face of rising costs by cutting
the carbon tax, which increased to
11.05 cents per litre on gasoline and
13.41 cents per litre on diesel on April
1, 2022.
“Ontario is getting stronger, and with
this proposed legislation, our government is doing its part to support
workers and families,” said Minister
Bethlenfalvy. “Now is the time for the
federal government to join us in providing relief for hard-working Cana-

owners $120 a year in southern Ontario and $60 a year in Northern Ontario
for passenger and light commercial
vehicles.
Permanently removing tolls on Highways 412 and 418, effective April 5.
Providing tax relief for workers,
families and seniors through the LowIncome Workers Tax Credit, the Seniors’ Home Safety Tax Credit, the
Ontario Jobs Training Tax Credit and
the Ontario Child Care Tax Credit.
Reaching an agreement with the

dians by cutting the carbon tax.”
Ontario’s plan to cut gas and fuel
taxes is part of a broader package that
will provide immediate cost-of-living
relief, including:

federal government for $13.2 billion
of funding for a Canada-wide Early
Learning and Child Care System, providing Ontario families with children
five years old and younger in participating licensed child care centres
with up to 25 per cent in savings, to a
minimum of $12 per day, retroactive
to April 1, 2022. This agreement will
deliver an average of $10-a-day child
care for eligible children by September 2025.

Cutting costs for millions of Ontario
vehicle owners by refunding licence
plate sticker renewal fees paid since
March 2020, and eliminating licence
plate renewal fees and plate stickers
on a go-forward basis, saving vehicle

Quick Facts
• Vehicle owners in Ontario would see
a significant direct savings from this
proposed gas tax cut and the recently
announced elimination of licence plate
renewal fees. For example, a family in
Southern Ontario who owns two cars
and drives regularly would save about
$815 in 2022. Households that do not
own vehicles are expected to benefit
from the impact of the proposed gas
tax cut in the prices paid for taxis, food
delivery and consumer products.
• The price paid at the pump is made
up of the cost of crude oil, wholesale
margins, retail margins, federal excise
tax, the federal carbon tax, Ontario
gasoline/fuel tax and HST.
• This proposed tax cut would be effective July 1, 2022 to provide the
industry — including manufacturers,
wholesalers and retailers — the required time to adjust their systems and
business processes.
• In 2018, the government passed
legislation to eliminate the previous
government’s cap and trade carbon tax
to reduce gas prices by 4.3 cents per
litre. When combined with the savings from the government’s proposed
legislation, the reduction in provincial
taxes and charges on gas would total
10 cents per litre.
• Ontario’s Gas Tax program supports
public transit in municipalities across
Ontario by providing two cents per
litre of provincial gas tax to improve
and expand transit. The Ontario government will ensure that this funding
would not be impacted by this proposed cut.

CANADIANS ACROSS THE COUNTRY NEED AFFORDABLE INTERNET SERVICES
NDP Critic for Innovation, Science and Industry,
Brian Masse, issued the following statement:
“The pandemic has shown how much people depend on Internet and cellphone services to stay
connected, work, study and receive services. The
reality is that Canadians are tired and frustrated
of paying high fees for Internet services that make
big, rich telecommunications companies even richer. They feel they are being ripped off, especially
people who are struggling to get by with the rising
the cost of groceries, gas for their cars and other
bills pilling up.
This announcement is a first step, but government
eligibility criteria will still exclude many low-income
families and seniors who depend on Internet services.Since Justin Trudeau came to power, instead

of taking action to reduce Internet charges, his government has protected the monopoly and
profits of telecom giants at
the expense of the people who
pay some of the highest
fees in the world.
Furthermore, over
the past 6 years
Justin Trudeau
has been in
power, his government has
paid
large
telecommunications companies hundreds of
millions of dollars in gov-

ernment subsidies and contracts, without doing
what is needed to reduce the cost of cell phone
and Internet services that Canadians have to pay.
The NDP is fighting for people and supporting a mandatory universal
low-cost Internet/wireless plan
for this essential service as
many other countries have already done.
We will continue to push for
the Liberals to stand up to big telecoms, ending the CRTC ruling that
favors big telcos over consumers,
and to make sure this essential
service is affordable and accessible
to all Canadians.”
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CANADA WELCOMES OVER 108,000
PERMANENT RESIDENTS IN EARLY 2022
Ottawa—Immigration benefits all
Canadians by driving our economy,
addressing labour shortages, and
strengthening our communities. In
response to the large volume of applications, Immigration, Refugees
and Citizenship Canada (IRCC) has
been improving its operations, adding resources where they are needed
most, and streamlining processes
that provide clients with the experience they expect and deserve.
The Honourable Sean Fraser, Minister of Immigration, Refugees and
Citizenship, announced that IRCC
surpassed its goal to make 147,000
permanent residence final decisions
in the first quarter of 2022—doubling the number of final decisions
in the same time period in 2021.
Through these efforts, Canada has
welcomed over 108,000 new permanent residents so far this year.
In addition, Canada has exceeded
its citizenship goals for 2021–2022,
with over 210,000 new Canadian
citizens. IRCC is modernizing and
increasing its services for people
who want to become Canadians,
including offering online testing,
virtual citizenship ceremonies, and
an online application tracker to stay
updated on their files.
These new achievements are the result of IRCC’s ongoing commitment
to improving client service. IRCC
made over half a million decisions
and welcomed over 405,000 new
permanent residents in 2021—the
greatest number of newcomers in a
year in Canadian history.
Following a record year for study
permits in 2019, IRCC increased
its output by 32% in 2021 by finalizing almost 560,000 study permit applications. In the same year,
nearly 169,000 applicants—a record
number—made the transition from
worker status to permanent residence in Canada.
Supported by additional funding
of $85 million from the 2021 Economic and Fiscal Update, we are
continuing our efforts to reduce application inventories accumulated
during the pandemic. The funding
builds on the work that has already
been done to reduce wait times, such
as hiring new processing staff, digi-

tizing applications, and reallocating
work among our offices around the
world.
As we strive to reduce application
processing times, IRCC remains
dedicated to providing meaningful,
timely, and transparent information
to its clients.
Today, the Minister also announced
new updates to IRCC’s online processing times tool to provide clients
with more accurate estimates of how
long it will take to process their application.
Most permanent residence and
citizenship services will now use
dynamic processing times, with updated calculations posted weekly,
based on data from the previous 6
months. Dynamic processing times
for temporary residence services are
already in place, based on data from
the past 8 or 16 weeks.
These changes will provide realistic and up-to-date information for
clients, and will reflect the volumes
of applications being processed as
well as the latest operational realities. They will allow those who want
to come to Canada to live, work, and
study to make plans based on a more
accurate timeline.

We continue our work to digitize
and modernize how we deliver our
programs and services, so Canada
can continue to be a destination of
choice for people all over the world.
Quote
“While navigating unprecedented
challenges in Canada’s immigration
system, we have kept client experience as our focus, leading to record
levels of newcomers in Canada.
Helping clients come to Canada
quickly, with predictable processing
times and efficient communication,
remains a top priority for me.
Canada is proud to be a destination
of choice for so many people around
the world, and we will continue to
work hard to provide the best experience possible for them.”
– The Honourable Sean Fraser,
Minister of Immigration, Refugees
and Citizenship
Quick facts
•
On January 31, 2022, Minister Fraser announced new measures
to improve client experience and
modernize the immigration system.
This included a goal to make
147,000 permanent residence final

decisions in the first quarter of 2022.
•
In the 2021 Economic and
Fiscal Update, the Government of
Canada proposed $85 million in
new funding to reduce application
inventories. The investment will
support additional staff, helping
IRCC to welcome people who can
help address labour shortages and
to return to processing service standards in various programs, including for study permits, work permits
and permanent resident card renewals. IRCC is also working to reduce
processing times for visitor visas
and proof of citizenship.
•
In February 2022, IRCC
launched a new digital case status
tracker that allows some family class
permanent residence applicants,
sponsors and their representatives to
more easily check their application
status online. For the initial launch,
the tracker is available for permanent residence applicants in the
spouse, partner and dependent child
categories.
•
IRCC began holding virtual
citizenship ceremonies on April 1,
2020. Between April 1, 2020, and
January 31, 2022, more than 198,900
people took the Oath of Citizenship
in more than 12,400 ceremonies using a virtual platform.
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CHICAGO SYNAGOGUE OFFICIALLY
DESIGNATES ITSELF ‘ANTI-ZIONIST’
Tzedek Chicago already defined itself as 'non-Zionist' and was explicitly established to
attract Jews disenchanted with communal support for Israel and skeptical of Zionism at large
•	 Zen Read
•	 The Forward Arno Rosenfeld
Tzedek Chicago was founded seven years ago, in part, to create a Jewish community free from a strong
attachment to Israel. The congregation went beyond its original “nonZionism” this week to become what
is likely the first synagogue in the
country to be affirmatively “antiZionist.”

people – an injustice that continues
to this day” was taken by a vote
of the congregation’s 200 member
families after the board unanimously endorsed it in December. Seventy-three percent of households voted
in favor of the motion.

“I’m so proud of the thoughtful
way we engaged with each other
in this process,” Scout Bratt, the
shul’s president, said in a statement
Wednesday announcing the decision. “While we knew individual
members would have their own personal opinions, we ultimately treated this as a communal decision, not
an ideological litmus test.”

There is little data on how many
American Jews identify as Zionists, or support Zionism, but many
establishment organizations point
to proxy questions to argue that the
vast majority of the community is
sympathetic to the tenets of Jewish nationalism. For example, the
Pew Research Center found in May
that 82 percent of Jews said “caring
about Israel” was essential or important to being Jewish, and 81 percent
told the American Jewish Committee that it was antisemitic to say that
“Israel has no right to exist.”

The decision to add a statement
decrying the creation of Israel as
an “injustice against the Palestinian

Some pro-Israel activists assailed
Tzedek Chicago’s announcement on
social media.

“I don’t think they know what Judaism even is,” Daniel Koren, director of Hasbara Fellowships Canada,
wrote on Twitter.
Establishment groups have long
shunned Tzedek Chicago, with JTA
reporting in 2019 that the congregation was not listed in the local Jewish federation’s directory of synagogues.
4,000 U.S. Jews moved to Israel in
2021 – the most in nearly 50 years
Jewish educator sues New York
synagogue in claim she was fired for
anti-Zionist post
The Jewish panther: Did Meir Kahane's racist ideology emerge from
the American left?
Others noted that it was an incremental move for a congregation
that was established with an explicit eye toward attracting Jews
who felt alienated from synagogues
and other Jewish institutions that

celebrate close ties to Israel. Rabbi
Brant Rosen, who founded Tzedek
Chicago, has long described it as a
community for Jews skeptical of, or
opposed to, Zionism.
“There are increasing numbers of
Jews out there, particularly young
Jews, who don’t identify as Zionist
and resent the implication that somehow to be Jewish today one must be
Zionist,” Rosen told Religion News
Service in 2015. Rosen, who was
ordained by the Reconstructionist
Rabbinical College, had previously
helped found the rabbinical council
of Jewish Voice for Peace, which is
itself anti-Zionist.
But while Rosen told RNS that he
believed Tzedek Chicago was the
first congregation to intentionally
eschew positive attachment to Israel, the synagogue is in fact one of at
least half a dozen congregations to
take similar positions, according to
a Forward analysis.

SUPPORT BOYCOTT, DIVESTMENT& SANCTIONS (BDS) IN LONDON
One London store carries many
Israeli products, from food to
furniture, and beyond. Members of
Independent Jewish Voices – London
chapter formally approached store
management.

is a national organization with 19
chapters across Canada.

We wished to discuss the reasons
why Israeli products should be
removed from store shelves.

IJV supports the 2005 call issued by
the Palestinian Boycott, Divestment
and Sanctions (BDS) National
Committee for an international
campaign of Boycott, Divestment
and Sanctions.

Unfortunately, our efforts to discuss
the boycott of Israeli products were
ignored.
Would you like to encourage
London stores to boycott Israeli
products? Do you have ideas to
share? We would like to work with a
group of people committed to BDS
in London.
Independent Jewish Voices (IJV)

We maintain a strong commitment
to social justice and universal human
rights.

BDS will compel the State of Israel
to comply with international law and
support Palestinians’ human rights.
For more information, see our
website
https://www.ijvcanada.org/
or contact
London_on@ijvcanada.org .
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ISRAELI ATTACK ON AL-AQSA IS AN INSULT TO MUSLIMS WORLDWIDE

Palestinians clean up Al-Aqsa Mosque following attacks by Israeli forces in Jerusalem on 15 April 2022
]AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images[
•	 Ismail Patel – Middle East
Monitor
Masjid Al-Aqsa has been in danger
since the Israeli Occupation of East
Jerusalem began in 1967. Since the
occupation, the Israeli authorities
have allowed Israeli extremists to
intimidate and violate the sanctity
of Masjid Al-Aqsa. However, in the
past decade, the attacks on Masjid
Al-Aqsa have been directed by the
Israeli political elites.
One point of direct political
incitement is marked by Ariel
Sharon, who in 2019 flanked by
Likud politicians stormed the Aqsa
Haram al-Sharif.
The Palestinian reaction to the
Israeli provocation led to the AlAqsa intifada. During the intifada
thousands of Palestinian homes were
demolished, thousands more were
arrested and over 3,000 Palestinians

killed.
The attacks on Masjid Al-Aqsa and
on its peaceful worshippers over
recent years have become so frequent
that it has become normalised. In
Ramadan 2019, Israeli extremists
violating the sanctity of Masjid
Al-Aqsa were provided military
cover by Israeli politicians. In 2021
Ramadan, Al-Aqsa witnessed one
of the most brutal attacks from
Israel, which included randomly
beating worshippers, firing rubber
bullets and stun grenades inside the
mosque. Ramadan 2022 has again
seen a repeat of Israeli aggression,
that is going on for longer and being
more violently brazen.
Masjid al-Aqsa is the holiest
Muslim site in Jerusalem. For
Muslims around the world, AlAqsa is the symbol of Prophetic
memory that not only links the three
holiest sites of Makkah, Medina
and Jerusalem but also the Prophet's

biography. Al-Aqsa also forms the
fabric of Muslim historicity. Al-Aqsa
calls on Muslims to draw lessons
from Umar, the second Caliph on
how to behave in victory. Al-Aqsa
through the life of Salahudeen
teaches Muslims steadfastness and
perseverance. Al-Aqsa is also the
site of meditation and reflection.
It is for these reasons that Al-Aqsa
was resident for a period to great
scholars like Imam Ghazali, Rabia
Basari, Shaykh Ibrahim ibn Adham
and others.
The centrality and importance of
Masjid Al-Aqsa to Muslims remain
undisputed. The Israeli attacks on
Masjid Al-Aqsa therefore cannot
be reduced to being against the
Palestinians. The Israeli desecration
of Masjid Al-Aqsa is an afront to
Muslims across the globe. Israel
through its actions and support
for the extremists is indicating its
disregard of the sanctity Muslims

hold Al-Aqsa.
Throughout the violent Israeli
onslaught,
Palestinians
have
gathered to protect Masjid AlAqsa. In fact, in Ramadan 2021
within hours of merciless Israel
attacks over 260,000 Palestinians
gathered to worship on the last
Friday. Similarly, this year despite
the restrictions, checkpoints, arrests,
beatings and possibly being killed
over 100,000 performed Friday
prayers in Al-Aqsa.
If the spiritual significance of AlAqsa Haram Sharif is for all Muslims
and the Israeli violations are being
suffered by the Palestinians, the
important question to ask is what are
the Muslims around the world doing
for their Holy site.
The views expressed in this article
belong to the author and do not
necessarily reflect the editorial
policy of Middle East Monitor.

57

Issue 242 May 2022

ONTARIO EXPANDING DEGREE OPTIONS
AT PUBLICLY ASSISTED COLLEGES
New three-year and more four-year programs will ensure that
colleges are able to offer programs to fill province’s labour needs
•	 Ministry of
Universities

Colleges

and to address workforce shortages,
such as highly skilled technology
workers in the health care, digital,
data, artificial intelligence, cyberKITCHENER — Beginning April security and process automation
10, 2022 Ontario’s public colleges sectors. To support the growth
will be able to develop new three- and transformation of Ontario’s
year degree programs and addi- auto sector, the government will
tional four-year degree programs also be looking for programs that
in key sectors to address gaps in help to prepare the talent needed
the province’s labour needs.
to build electric, autonomous and
connected vehicles, as well as proThese new programs will help grams to support the development
build the pipeline of job-ready of workers who will help build the
graduates needed to support the province’s infrastructure, roads
growth of the province’s auto sec- and transit.“Ontario is facing a histor, bolstered by recent invest- toric labour shortage, and we need
ments in electric vehicles and bat- all hands-on deck to tackle it,” said
teries, as well as help build roads, Monte McNaughton, Minister of
highways, hospitals and long-term
care homes, among other critical
infrastructure projects. This expansion will also enable increased
access to education for students
in smaller communities and rural
areas, allowing learners to graduate sooner and enter the workforce more quickly in these critical
fields.

the minister. The cap on degree
programs that colleges can offer
will be raised by five per cent for
all publicly assisted colleges. This
means degree cap limits will become 20 per cent for Institutes of
Technology and Advanced Learning (ITALs) and 10 per cent for all
other colleges.
Quick Facts
•
Ontario first signaled its intention to explore more options for
advanced learning, including expanding degree programs offered
by colleges, in the Supporting People and Business Act, 2021, which
was introduced in October 2021.

This expansion will also provide students more opportunities
to access high-quality education
and ensure they graduate with the
skills, expertise and credentials
that meet the demands of today’s
job market.”Three-year applied
degrees will provide an opportunity for colleges to develop programs

•
It is anticipated the new threeyear and more four-year college
degree programs in applied areas
of study will be available to students by fall 2023.
•
In the 2020-21 reporting year
(2019-20 graduation year), about
77 per cent of Ontario college
graduates were employed within
six months of graduating, and 90.6
per cent of employers were satisfied or very satisfied with the graduates they hired.
Quotes
"This is a tremendous announcement and a truly historic day for
postsecondary education in Ontario. Expanding the degree programs at colleges will open the
door to more career opportunities
for graduates and produce a more
highly qualified workforce. This is
a major policy improvement that
will ensure Ontario remains an
economic powerhouse."

“Ontario colleges play a key role
in providing students with careerfocused education and in addressing the labour needs of key sectors
driving the province’s economy,”
said Jill Dunlop, Minister of Colleges and Universities.
“Expanding college degrees
aligns with our government’s priority of investing in critical infrastructure and positioning Ontario
as a North American leader in the
auto sector while helping learners
gain the skills necessary to support
this sector of the economy.

program activity as four-year applied degrees while ITALs – Conestoga, George Brown, Humber,
Seneca and Sheridan – could offer
up to 15 per cent.

- Linda Franklin

Labour, Training and Skills Development. “That is why our government is taking action to ensure
young people are graduating with
the skills they need to earn bigger
paycheques that are waiting for
them. This is how we build back a
stronger province and bring good
jobs to every corner of Ontario.”

•
The Ontario Workforce Recovery Advisory Committee identified a shortage of trained workers in a number of fields, including
health care, digital, data, artificial
intelligence, cybersecurity and
process automation sectors.

President and CEO, Colleges Ontario

"The expansion of degree programming at Ontario’s public colleges will play an important role
in addressing critical workforce
needs and contributing to the prosperity and well-being of our communities. We are delighted to work
•
The Post-secondary Educa- with our government and industry
tion Choice and Excellence Act, partners to provide more careerColleges will be allowed to de- 2000 allows colleges to offer bach- focused learning opportunities for
velop new three-year degree pro- elor’s degrees in applied areas of students and build a stronger Ongrams that are in an applied area study with review from PEQAB tario."
of study, career-oriented, distinct and approval from the minister.
from university degrees and are
- John Tibbits
Previously, Colleges of Apreviewed by the Postsecondary •
Education Quality Assessment plied Arts and Technology could President, Conestoga CollegePresBoard (PEQAB) and approved by offer up to five per cent of their ident, Conestoga College
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ONTARIO IS MAKING IT
EASIER TO START A BUSINESS
New online website helps entrepreneurs launch faster
•	 Ministry
of
Economic
Development, Job Creation and
Trade

TORONTO — The Ontario
government is making it easier
to start and grow a business with
the launch of the new Ontario.ca/
business website. The website is one
of the initiatives being implemented
as part of the Fewer Fees, Better
Services Act, which received Royal
Assent on March 3, 2022, and builds
on successive efforts to cut red tape
and reduce unnecessary regulatory
burdens for businesses.
“We’re working toward making it
easier for entrepreneurs and growing
businesses to navigate, access, and
find the information they need to
open their doors for business,” said
Nina Tangri, Associate Minister
of Small Business and Red Tape
Reduction. “With the launch of the
new website, we’re taking the first
step toward a holistic, start-to-finish
approach to allow entrepreneurs
to more effectively interact
with government in meeting the
requirements to get their business
up and running.”
This new resource is the first step
towards creating a single window
for business that will reduce
administrative burdens and make it
easier for Ontario business owners
and entrepreneurs to access the
information and services they need
to get up-and-running, create jobs,
and grow their business.
“We heard from the business
community that it can be
overwhelming to find information on
how to start a business in Ontario,”
said Kaleed Rasheed, Associate
Minister of Digital Government.
“Our government listened and
created Ontario.ca/Business with
consolidated information to make it
easier for entrepreneurs to navigate
the process of starting a business, so
they can pursue their dreams faster

and help build a stronger Ontario.”
Over time, the website will develop
into an intuitive, predictable and
transparent source of information
needed for new and growing
businesses, with new tools added
to meet the needs of entrepreneurs
and business owners. This will take
the confusion out of completing
necessary paperwork and permits,
including some that will be backed
with a service guarantee.
“The launch of Ontario.ca/
business signals that the province
has listened to business owners
and is raising the bar for customer
service,” said Vic Fedeli, Minister
of Economic Development, Job
Creation and Trade. “We’re going to
take the guess work out of starting
a business in Ontario by using
modern technology and design to
remove obstacles that unnecessarily
complicate the business application
process.”
Quick Facts
•
Access the
Ontario.ca/business

website

at

•
This initiative is one way
that the Government of Ontario is
acting on the Building a Digital
Ontario strategy.
Released last year, the strategy lays
the groundwork for Ontario’s longterm digital and data transformation,
including the adoption of new digital
tools.
•
The Fewer Fees, Better
Services Act, passed on March
3rd, will make it easier and quicker
for Ontario entrepreneurs to start
a business, and for businesses to
access government services.
•
Government of Ontario has
renewed its commitment to young
entrepreneurs, aged 18 – 39, with the

support of a $1 million investment
in Futurpreneur Canada.
Futurpreneur is a non-profit
organization helping Canadians
become business owners with loan
financing, mentoring and business
resources.
•
Ontario is investing $5
million over two years in a targeted
program for Indigenous, Black and
other racialized entrepreneurs to
start or grow their business.
The Racialized and Indigenous
Supports for Entrepreneurs (RAISE)
Grant helps to remove systemic
barriers by providing funding,
training, and culturally relevant
services to entrepreneurs. RAISE
is administered through the Digital
Mainsteet program.
Quotes
"Today’s
announcement
of
the Single Windows website is
fantastic news for entrepreneurs
across Ontario. By consolidating
all of these essential resources in
one place and providing easily
accessible pathways to the most
relevant tools for their needs, this
website will save entrepreneurs time
that they can then use to grow and
improve their businesses. Small
business owners are the backbone
of Ontario’s economy, especially
today, as they lead our economic
recovery from the pandemic.
In addition to this welcomed
announcement,
the
province’s
recent investment of $1 million into
Futurpreneur’s Startup Program will
ensure that entrepreneurs have the
resources, financing and mentorship
they need to launch new successful
businesses, create jobs, and
contribute to sustainable economic
prosperity in their communities and
throughout Ontario."
- Karen Greve Young
CEO, Futurpreneur
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ONTARIO MAKING IT EASIER TO BUY A HOME
Province receives royal assent for
legislation to build more homes and protect homebuyers
•	 Ministry of Municipal Affairs
and Housing

TORONTO ― Ontario has received
royal assent for legislation to support
the government’s More Homes for
Everyone plan, which delivers both
near-term solutions and long-term
commitments to build more homes
faster to put home ownership within
reach for all Ontario families.
The More Homes for Everyone plan
outlines the next suite of concrete
actions the province is taking to
address Ontario’s housing crisis,
such as protecting homebuyers from
unethical development practices and
accelerating development timelines
to get more homes built faster. The
plan is built on recommendations
from the Housing Affordability Task
Force and the first-ever OntarioMunicipal Housing Summit, as well
as input from municipalities and the
public. It includes:
Working with municipalities to
identify and enhance measures that
will crack down on land speculation
and protect home buyers. This is in
response to feedback the province
solicited
from
municipalities
regarding projects that are approved
by the municipality, but unbuilt by
the developer.
Strengthening consumer protections
for purchasers of new homes by
doubling fines and extending
building license suspensions to
address unethical conduct by
developers, while ensuring penalties
for cancelled projects are aligned
with the impact on homebuyers. The
government will also enable Tarion
to extend warranties on unfinished
items in a new home.
Supporting municipalities with
resources, tools and standards
to provide timely review and
adjudication processes by both
extending
legislated
timelines
for decisions while focusing the
decision-making process. This builds
on the province’s investment of up to
$350 million through the Streamline
Development Approvals Fund,

Municipal Modernization Program,
and Audit and Accountability Fund
to help municipalities implement
efficiencies, including in their
planning and development approval
processes.
Creating a new tool specifically
designed to accelerate planning
processes for municipalities. The
Community Infrastructure and
Housing Accelerator will help
municipalities expedite approvals
for housing and community
infrastructure, like hospitals and
community centres, with clear
requirements for both consultation
and public notice.
“With the passage of the More
Homes for Everyone Act, our
government is taking the next step
in our long-term plan to deliver
on the Housing Affordability Task
Force’s report, and help more
Ontarians realize the dream of
home ownership,” said Steve Clark,
Minister of Municipal Affairs and
Housing. “But there is still more
work to be done. As we continue to
collaborate with our municipal and
industry partners, our government
commits to a housing supply action
plan every year over four years to
deliver gentle density and multigenerational homes in communities
across our province.”
As part of the More Homes For
Everyone plan, Ontario increased

and expanded the Non-Resident
Speculation Tax, is making it easier
to build more community housing
by making better use of provincially
owned lands including providing
surplus lands in Vaughan for nonprofit housing, and is strengthening
the community housing system for
residents and workers by establishing
a new regulatory framework under
the Community Housing Renewal
Strategy and also with historic
investments through the nearly $1.2
billion Social Services Relief Fund
and $464 million Homelessness
Prevention Program.
Quick Facts
•
Ontario is consulting with
the public, municipalities and
stakeholders until April 29, 2022, to
develop recommendations on how
to deliver gentle density and support
multi-generational communities, as
well as addressing housing needs
in rural and northern communities.
These consultations will feed into
the Housing Supply Working Group,
which the ministry will establish this
summer, through which the province
will engage with municipalities, the
federal government, and industry
partners on the development and
implementation of these measures.
•
In 2021, two years after
implementing More Homes, More
Choice, Ontario had more than
100,000 new housing starts, the
highest level since 1987, and the

highest level of new rental starts in
30 years (since 1991).
•
A Scotiabank
housing
report found that Ontario is one of
the few provinces in Canada below
the national average for the supply
of homes per capita, with Canada
having the lowest amount of housing
per capita of any of the G7 countries.
•
More Homes for Everyone is
the result of a three-part consultation
with industry, municipalities, and
the public. This includes the report
from the Housing Affordability
Task Force, which highlights expert
recommendations to increase supply
and serves as Ontario’s long-term
housing roadmap to address the
housing crisis.
•
Along with the measures
to cut red tape and get homes
built faster, Ontario is helping
municipalities make their planning
and approvals processes more
efficient and identify potential
savings through the new Streamline
Development Approval Fund (over
$45 million provided) as well as the
Municipal Modernization Program
(over $68 million provided through
three intakes) and the Audit and
Accountability Fund (approximately
$23 million provided through three
intakes). This funding is helping
municipalities
streamline
and
modernize their planning processes
including official plan and zoning
updates, plan of subdivision and site
plan approvals, and improve their
delivery of other local services.
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ONTARIO EXPANDS ACCESS TO SPECIAL EDUCATION SUPPORTS

New Supports Help Students and Families with Special Education Needs
•	 Ministry of Education
TORONTO — The Ontario government is supporting students with special education needs, along with their
parents, through new investments
and partnerships that will help them
succeed in the classroom. The investments are part of the government’s
overall plan to support learning recovery and renewal, and address the
impacts of learning disruptions during the COVID-19 pandemic.
As part of the government’s Priorities and Partnerships Funding (PPF)
COVID-19 Equity Supports, Ontario’s new investments in special education include:
•
$150,000 to Down Syndrome
Association of Ontario (DSAO) to
create digital and print content that
supports parents, guardians and caregivers as their child with Down syndrome transitions through the school
system
•
$100,000 to Child Development Institute (CDI) to implement
the Stop Now And Plan (SNAP) program and the Early Assessment Risk
List (EARL) framework for children
with behavioural issues, and in support of their families.
SNAP teaches children effective
emotion regulation, self-control and
problem-solving skills and techniques
•
$25,000 to Children at Risk
for programs for children with autism to help develop their behavioural, communications and social
skills.
“We are fully committed to improving educational outcomes and job
prospects for students with special
education needs, which is exactly
why our government is funding
new partnerships to better support
children with Down syndrome, autism and other developmental and
intellectual disabilities,” said Stephen Lecce, Minister of Education.
“Working together with our partners,
we are giving hope to these children,
relief to their families and building a
brighter future for some of the most
dynamic and affectionate children
that are among the most vulnerable
students in our schools.”
These investments build on historic
funding announced last month to

overcome the disruptions of the COVID-19 pandemic. As part of Ontario’s $26.1-billion Grants for Student Needs (GSN) for 2022-23, the
province is increasing total Special
Education Grant (SEG) funding to
more than $3.25 billion for the 202223 school year, an investment of
over $92 million to support students
with special education needs. This is
the highest amount ever provided in
SEG funding.
The government is also expanding
summer learning programs in 2022
to include $10 million in funding
for programs for students with special education needs. And as part
of Ontario’s plan to support student
achievement and help them reach
their full potential, the province is
investing $8.32 million in PPF for
early interventions in math for students with special education needs to
help them prepare for a de-streamed
curriculum.
This builds on increased investment
in mental health supports to the highest levels ever recorded in Ontario's
history. In 2017-2018, the province
invested $17.4 million for schoolbased mental health supports. Under
Premier Ford, the Government is investing $90 million, which includes
an additional $10 million for the
2022-2023 school year.
Quick Facts
•
In 2020-21, almost 351,000
students in Ontario relied on special
education programs and services, or
about 17.3 per cent of the total student population.
•
The ministry is providing
ongoing funding to associations for
principals, the Learning Disabilities Association of Ontario and Geneva Centre for Autism to develop
resources and provide professional
learning for educators to help them
support students with special education needs.
•
The ministry is continuing
to provide funding to select school
boards to pilot a transition-to-work
program. Participating school boards
partner with businesses and community agencies to provide competitive
employment opportunities for stu-

dents with developmental disabilities.
•
The Ministry for Seniors
and Accessibility is providing $6
million in application-based funding for school boards to implement
initiatives to prevent and remove accessibility barriers and thus improve
outcomes for students with special
education needs/disabilities. Funded
projects will address a number of accessibility barriers identified in the
Education Standards Development
Committee report.
Quotes
"We (DSAO) are appreciative of
the renewed focus from this Ontario
government and the partnering support from Minister Stephen Lecce in
the key area of education. We continue to encourage individuals with
Down syndrome to strive for their
best, and this funding will support
families across Ontario with clear,
relevant and consistent resources to
achieve their goals which will enrich
their lives."
- Domenic Gentilini
Chair, Down Syndrome Association
of Ontario
"CDI is delighted to partner with the
Ministry of Education to support students with behavioural difficulties
to reach their full potential. SNAP is
an evidence-based early intervention
children’s mental health program designed to strengthen social emotional
learning. By teaching children how
to stop and think before they act and
make better choices 'in the moment,'
SNAP helps keep children in school
and out of trouble.
As we work together with educators
and student support services, SNAP
and the EARL needs assessment tool
provide vital resources to improve
overall student mental health, safety
and well-being."

lies we serve raising children with
autism (ASD). Our charity relies on
fundraising, donations and grants
to be able to offer essential respite
programs for these special-needs
students – like March Break Camp.
Without this timely and generous
funding from the Ministry of Education, Children at Risk would not
have been able to extend this critically important support due to cancelled fundraising events throughout
the pandemic."
- Brenda Reisch
Executive Director, Children at Risk
"I’m proud of our government for
taking meaningful action to promote acceptance and inclusion for
students of all abilities. These new
educational resources will provide
powerful supports for students with
Down syndrome and for their parents
and caregivers."
- Robin Martin
Parliamentary Assistant to the Minister of Health and Member of Provincial Parliament for Eglinton-Lawrence
"Even during the height of the COVID-19 pandemic, our Government
took action to ensure Children at Risk
could continue to offer programs for
children with autism. Through this
investment, families will be able to
continue to rely on programs, like
Camp Kaleidoscope, that have been
so helpful for my family when my
brother needed them."
- Jeremy Roberts
Parliamentary Assistant to the Minister of Children, Community and
Social Services and Member of Provincial Parliament for Ottawa WestNepean
"We are committed to preventing and
removing barriers to accessibility in
the education sector for students with
disabilities.

- Leena K. Augimeri, PhD
Director, Program Development and
SNAP Co-Founder, Child Development Institute

We continue to collaborate with
many partners to help advance accessibility and create an Ontario that is
open and accessible for all students."

"The past two years have been exceptionally difficult for a charity
like Children at Risk, and the fami-

- Raymond Cho
Minister for Seniors and Accessibility
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ONTARIO PLANNING TO INVEST
$1 BILLION MORE TO EXPAND HOME CARE
More Ontarians will receive care from the comfort of their home
•	 Ministry of Health
WHITBY — As part of the Ontario
government’s plan to stay open,
and to help seniors and recovering
patients stay in the homes they
love, the Ontario government is
planning to invest $1 billion more
over the next three years to further
expand home care. This funding
will benefit the nearly 700,000
families who rely on home care
annually, preventing unnecessary
hospital and long-term care
admissions and shortening hospital
stays. Expanding home care will
provide Ontarians with the choice
to stay in their home and help
with hospital capacity to keep the
province open.
“Since the beginning, our
government has been taking
action to deliver a patient-centred
health care system that provides
Ontarians with more choice,” said
Christine Elliott, Deputy Premier
and Minister of Health. “This
significant investment will ensure
Ontarians can receive the care they
need in the comfort of their own
homes and alleviate unnecessary
pressure on our hospitals helping
to keep our province open.”

Expanding home care will bolster
Ontario’s Plan to Stay Open by
allowing patients to receive the
care they need in the comfort
of their own home, preserving
hospital beds for those who need
them most. This is in addition to
other measures the government is
taking to keep the province open
including:

Investing $142 million to launch
the new “Learn and Stay” grant.
The program will start with
$81 million over the next two
years to expand the Community
Commitment Program for Nurses
for up to 1,500 nurse graduates
each year to receive full tuition
reimbursement
in
exchange
for committing to practice for
two years in an underserved
community.
Starting
in
Spring
2023,
applications will open for up
to 2,500 eligible students each
year who commit to stay in their
region working in an underserved
community for up to two years
after graduating. Students will be
eligible to receive full, upfront
funding for tuition, books and
other direct educational costs.
Investing $764 million over two
This funding will support years to provide Ontario’s nurses
expanded home care services, with a retention incentive of up to
while recruiting and training more $5,000 per person.
home care workers. It builds on
the $548.5 million over three years Training more doctors through
to expand home care services that the largest expansion of medical
was announced in Ontario’s 2021 school education in over 10 years
Fall Economic Statement.
by adding 160 undergraduate seats

and 295 postgraduate positions
over the next five years.

support services, nursing and other
professional services to seniors
and people of all ages who need
Shoring-up domestic production care to stay at home or recover
of personal protective equipment from a hospital stay.
(PPE) and critical supplies and
equipment (CSE) through first-of- • In 202122-, Ontario’s total
its-kind-in-Canada legislation that investment in home and community
requires the province to maintain care was $4.5 billion.
an ongoing supply of PPE and CSE
to protect Ontario’s public services • Ontario is also helping to make
and its critical frontline workers homes safer and more accessible
who provide essential services.
for seniors through the Seniors’
Home Safety Tax Credit for 2021
Building hospital beds through and 2022. The credit, worth 25 per
more than 50 major capital cent of up to $10,000 in eligible
expansion projects that would expenses, helps cover the costs
add 3,000 new beds over 10 years of handrails, stair lifts and other
and additional investments to modifications to make homes safer
support the continuation of over for seniors. The maximum credit is
3,000 acute and post-acute beds $2,500 for each year.
in hospitals and alternate health
care facilities, and hundreds of • The Seniors’ Home Safety Tax
new adult, paediatric and neonatal Credit will provide an estimated
critical care beds.
$65 million in support over 2021
“Our government has a plan to and 2022. It is expected to support
deliver quality of care for patients about 32,000 people in 2022.
where and when they choose, while • On May 1, 2022, the Home Care
building our health care capacity and Community Services Act,
to ensure Ontario will stay open,” 1994 and its regulations will be
said Peter Bethlenfalvy, Minister repealed and Bill 175, Connecting
of Finance. “By investing up to $1 People to Home and Community
billion in home care and providing Care Act, 2020 and a first set of
tax credits to make homes safer and new home and community care
more accessible, our government regulations will be proclaimed
is helping Ontario’s seniors and into force. This new legislation
patients stay in the homes that they and regulations will provide a
love.”
modernized framework for the
delivery of home and community
Quick Facts
care services by Ontario Health
Teams within an integrated health
• Home care provides personal care system.
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ONTARIO RAISING HIGHWAY SPEED LIMITS
* Province aligns posted speeds with other jurisdictions across Canada *
•	

Ministry of Transportation

TILBURY – The Ontario government is raising the speed limit permanently from 100 km/h to 110 km/h on
six sections of provincial highways
in southern Ontario. The change follows several speed limit pilots and
consultations and will align posted
speeds with other jurisdictions across
Canada.
“Our government continues to find
new ways to make life easier and more
convenient for families and businesses that depend on highways to get
where they need to go,” said Caroline
Mulroney, Minister of Transportation.
“With road safety top of mind, these
sections have been carefully selected
based on their ability to accommodate
higher speed limits.”
Beginning April 22, 2022, the speed
limit will be raised permanently to
110 km/h on the following sections of
provincial highways in southern Ontario:

Queen Elizabeth Way (QEW) from
Hamilton to St. Catharines (32 km)
Highway 402 from London to Sarnia
(90 km)
Highway 417 from Ottawa to the
Ontario/Quebec Border (102 km)
Highway 401 from Windsor to Tilbury (approximately 40 km)
Highway 404 from Newmarket to
Woodbine (approximately 16 km)
Highway 417 from Kanata to Arnprior (approximately 37 km)
In addition to raising the speed limit
permanently on sections of highways
in southern Ontario, at the same time,
the province is also raising the speed
limit to 110 km/h on a trial basis on
the following sections of provincial
highways in Northern Ontario:
Highway 400 from MacTier to Nobel (approximately 55 km)
Highway 11 from Emsdale to South
River (approximately 45 km)
There are currently six other provinces in Canada that have set their
speed limits in excess of 100 km/h on
select segments of certain highways.

Quick Facts

Quotes

• In September 2019, the government launched an online survey to
gather public feedback when the higher speed limit pilots were introduced
on certain sections of highways in
southern Ontario. Of the 8,300 people
that responded to the survey, approximately 80 per cent were supportive of
the pilots and 82 per cent stated they
support raising speed limits on more
sections of 400-series highways.
• The Ministry of Transportation has
been monitoring all raised speed limit
sections for safety and operations,
and observations indicate that the sections with a raised speed limit have
been operating as expected. Both the
operating speeds and collision trends
within these sections have remained
comparable to other similar highway
sections where speed limits remained
unchanged at 100 km/h.
• Alberta, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Saskatchewan and
British Columbia have posted speed
limits of 110 km/h.

"The Province of Ontario recognizes
the importance of our economic trade
corridors, especially here in southwestern Ontario. Adjusting the speed
limits recognizes that vehicle safety
and fuel efficiency has evolved since
these limits were previously set. Today’s announcement is a common
sense approach which preserves safety while locally recognizing conditions across Ontario."
- Drew Dilkens
Mayor of Windsor
"The 400 Series Highways are the
lifeblood of Ontario’s economy.
The efficient movement of goods
along these roadways helps ensure
a stronger, more prosperous Ontario
and I welcome the continued management of, and investment in, this vital
area."
- Darrin Canniff
Mayor of Chatham-Kent
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ONTARIO WORKING FOR WORKERS
BY EXPANDING TRAINING TO MORE PEOPLE
Better Jobs Ontario will offer up to $28,000
for learning skills needed to earn bigger paycheques

