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ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 7,7%، األعلى في نحو أربعة عقود

 	RCI : كندا

يواصل  أن  المتوقع  من  كان 
كندا  في  األسعار  تضخم  معدل 
ارتفاعه، ولكن ليس بهذا المقدار. 
السنوي  التضخم  معدل  بلغ  فقد 
الفائت،  )مايو(  أيار  في   %7,7
أعلى مستوى له منذ كانون الثاني 
)يناير( 1983، وفق ما أفادت به 

اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.
وهذا االرتفاع حاد أيضاً مقارنة 
ل  المسجَّ السنوي  التضخم  بمعدل 
الماضي  )أبريل(  نيسان  في 
مؤشر  أّن  أي   ،%6,8 والبالغ 
أسعار المستهلك ارتفع 0,9 نقطة 

مئوية في شهر واحد.
الكندية  اإلحصاء  وكالة  وتقول 
ارتفعت  التي  البنزين،  أسعار  إّن 
بنسبة 12% مقارنة بشهر نيسان 
هذا  تفّسر  التي  هي  )أبريل(، 
في  التضخم  ارتفاع  في  التسارع 

أيار )مايو(.

)مايو(  أيار  بشهر  ومقارنةً 
2021، دفع المستهلكون %48,0 
)مايو(  أيار  في  للبنزين  أكثر 
2022 بسبب االرتفاع في أسعار 
إلى  أيضاً  أدّى  الذي  الخام  النفط 
وأنواع  المازوت  أسعار  ارتفاع 
 ،%95 بنسبة  األخرى  الوقود 

حسب وكالة اإلحصاء.
وإذا ما استُثنيت أسعار البنزين، 
المستهلك  أسعار  مؤشر  يرتفع 
سنوي  أساس  على   %6,3 بنسبة 
في أيار )مايو( بعد ارتفاعه بنسبة 
5,8% في نيسان )أبريل(، حسب 

وكالة اإلحصاء.
أسعار  ارتفاع  ساهم  كما 
الخدمات، مثل الفنادق والمطاعم، 

في ارتفاع معدل التضخم.
الغذائية  المواد  أسعار  وظلت 

والسكن مرتفعة في أيار )مايو(.

ارتفعت  )مايو(  أيار  ’’في 
تكاليف السكن بنسبة 7,4% على 
أساس سنوي، وهي زيادة سنوية 
نيسان  في  المسجلة  لتلك  مطابقة 
)أبريل(‘‘، كتبت وكالة اإلحصاء 

في تقريرها.
الغذائية  المواد  أسعار  وارتفعت 
يتوافق  ما  وهو   ،%9,7 بنسبة 
أيضاً مع الزيادة السنوية المسجلة 

في نيسان )أبريل(.
وارتفعت أسعار جميع المنتجات 
الضغط  زاد  ما  تقريباً،  الغذائية 

على الكنديين.
جزئياً،  الزيادة،  هذه  وتُعزى 
سلسلة  في  ’’االضطرابات  إلى 
التوريد، وأيضاً إلى ارتفاع أسعار 

النقل‘‘.
معدل  ارتفع  أخرى،  ناحية  من 
شهراً  الـ12  فترة  خالل  األجور 
)مايو(  أيار  في  المنتهية  نفسها، 
الفائت، بنسبة 3,9%، ما يعني أّن 

ارتفاع  تجاوز  األسعار  ’’ارتفاع 
األجور‘‘.

السنوي  التضخم  معدل  وارتفع 
الشهر الماضي في كّل واحدةٍ من 
مقاطعات كندا العشر، لكّن جزيرة 
القائمة  تصدرت  إدوارد  األمير 

بمعدل %11,1.
معدل  كان  )أبريل(  نيسان  وفي 
هذه  في   %8,9 السنوي  التضخم 
كندا،  شرق  في  الواقعة  الجزيرة 
من  المقاطعات  صغرى  وهي 

حيث عدد السكان والمساحة.
سّجلت  اآلخر  النقيض  وعلى 
البالد  غرب  في  ساسكاتِشوان 
بين  سنوي  تضخم  معدل  أدنى 
المقاطعات في أيار )مايو(، إذ بلغ 
في   %5,9 من  مرتفعاً   ،%7,0

الشهر السابق.

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

RADIO-CANADA / ROBERT SHORT :ارتفع سعر البنزين في أيار )مايو( الفائت بنسبة 48,0% خالل سنة / الصورة

استطالع: نصف المستأجرين تقريبًا
يتوقعون أن يبقوا كذلك إلى أجل غير مسّمى

 	RCI

من نصف  نحواً  أّن  جديد  استطالع  كشف 
البقاء  يتوقعون  المستأجرين  الكنديين 
يعرفون  وال  ُمسّمى  غير  أجٍل  إلى  كذلك 
سوق  دخول  على  قادرين  سيكونون  متى 
سيكون  األمر  هذا  كان  إذا  وما  العقارات 

بمتناول أيديهم يوماً ما.
االستطالع  هذا  في  المستأجرون  وأشار 
الذي أُجري لحساب شركة ’’كندا اليف‘‘ 
)Canada Life( للتأمين إلى نقص المال 
اليقين كأسباب تحول دون  والخوف وعدم 

شروعهم في شراء عقار.

إّن  المستطلَعين  من   %73 من  نحٌو  وقال 
قال  فيما  منزل،  لشراء  حالياً  الوقت سيء 
على  منزالً  يشتروا  لن  إنهم  منهم   %17

اإلطالق في حياتهم.
أّن  المستطلَعين  من   %79 يعتقد  وبينما 
يعتقد  جيداً،  استثماراً  يشكل  منزل  تملّك 
64% منهم أنهم لن يتمكنوا من شراء منزل 
ما لم يحصلوا على دعم مالي من أشخاص 

آخرين، كأفراٍد من األسرة مثالً.

وأظهر االستطالع أيضاً أّن الكنديين الذين 
هم  عاماً  و29   25 بين  أعمارهم  تتراوح 
االستئجار  لمواصلة  بمرتين  عرضة  أكثر 
الذين  أولئك  من  مسمى  غير  أجٍل  إلى 

تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاماً.

ارتفاع أسعار الفائدة

)المصرف  كندا  بنك  استمرار  ومع 
المركزي( في رفع أسعار الفائدة، قد يواجه 
أصحاب المنازل المزيد من الصعوبات مع 

زيادة أقساط الرهن العقاري.
الجاري  )يونيو(  حزيران  من  األول  وفي 
رفع بنك كندا معدل الفائدة األساسي بمقدار 
0,5 نقطة مئوية إلى 1,5%. وألمح حاكمه، 

تيف ماكِلم، إلى أنه مستعد لرفعه أكثر.
وقبل ذلك رفع بنك كندا سعر الفائدة مرتْين 
 2 نقطة مئوية في  بمقدار ربع  السنة،  هذه 
آذار )مارس( ونصف نقطة مئوية في 13 

نيسان )أبريل(.
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ارتفاع 2 سنت في سعر ليتر
 الحليب ابتداًء من أيلول )سبتمبر(

 	RCI  : كندا

زيادة  على  الكندية  األلبان  لجنة  وافقت 
ثانية، نادرة من نوعها، في أسعار الحليب 

لهذا العام.

الكندية  للدولة  تابعة  مؤسسة  واللجنة 
األلبان  عرض  إدارة  نظام  على  وتشرف 
الحليب  أسعار  أّن  أعلنت  البالد، وهي  في 
لليتر،  سنت   2 بنحو  سترتفع  المزارع  في 
أي ما نسبته 2,5%، ابتداًء من األول من 

أيلول )سبتمبر( المقبل.

بمقدار  ارتفعت  قد  الحليب  أسعار  وكانت 
في   ،%8,4 حوالي  أي  لليتر،  سنتات   6

األول من شباط )فبراير( الفائت.
ستقوم  عندما  أنه  اللجنة  وأوضحت 
الخريف،  هذا  كالمعتاد  األسعار  بمراجعة 
سيتم خصم زيادة األول من أيلول )سبتمبر( 
شباط  لشهر  تعديالت  أّي  من  السعرية 

)فبراير( المقبل.

مرة  األسعار  مراجعة  تتم  العادة  وفي 
واحدة في السنة.

في  الجديدة  الحليب  أسعار  وتصبح 
عليها  توافق  عندما  رسمية  المزرعة 
يتجاوز  ال  موعد  في  المقاطعات،  سلطات 

منتصف تموز )يوليو( المقبل.

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

ترجمة وإعداد فادي الهاروني(

 )IRCC( دائرة الهجرة والجنسية الكندية

إصالحات رئيسية للتأشيرة السوبر لآلباء واألجداد

زيـادة  مدة اإلقـامة للـوالدين واألجـداد إلى 5 سنـوات لكـل دخـول سوبر فيـزا
باإلضــافة إلى ذلك، يجوز لـوزير الهـجرة تعيين شركـات تــأمين طبي
دولية لتـوفير تغطية لمقدمي طلبـات التــأشيرة السـوبر في المستـقبل

كريم العسال  )متابعة البالد(	 

2022 ستتم  يوليو   4 اعتباًرا من 
التأشيرة  لحاملي  اإلقامة  مدة  زيادة 
الفائقة إلى خمس سنوات لكل دخول 

إلى كندا.
لديهم  الذين  األشخاص  يتمتع 
طلب  بخيار  سوبر  تأشيرة  حاليًا 
تمديد إقامتهم لمدة تصل إلى عامين 
يعني  هذا  كندا.  في  وجودهم  أثناء 
الفائقة الحاليين  التأشيرة  أن حاملي 
البقاء  على  اآلن  قادرين  سيكونون 
في كندا لمدة تصل إلى سبع سنوات 

متتالية.
الكندي  الهجرة  لوزير  سيكون 
سلطة تعيين شركات التأمين الطبي 
لمقدمي  التغطية  لتوفير  الدولية 
طلبات التأشيرة الفائقة في المستقبل.
لحاملي  يمكن  الحالي،  الوقت  في 
كندا  في  البقاء  الفائقة  التأشيرة 
لكل دخول.  إلى عامين  لمدة تصل 
دخول  تأشيرة  هي  السوبر  تأشيرة 
متعددة صالحة لمدة تصل إلى 10 

سنوات.

التأمين  لمقدمي  يمكن  حاليًا، 
الكنديين فقط توفير التغطية الطبية 
التي يُطلب من المتقدمين للحصول 
على تأشيرة سوبر الحصول عليها. 
والالجئين  الهجرة  دائرة  ذكرت 
أنها   )IRCC( الكندية  والمواطنة 
التفاصيل في  ستعلن عن مزيد من 

وقت الحق.
من  اإلصالحات  هذه  اقتراح  تم 
قبل حزب المحافظين الكندي عضو 
البرلمان كايل سيباك عبر مشروع 
الصحفي  البيان   .C-242 قانون 
هو  اليوم   IRCC عن  الصادر 

الليبرالي  الحزب  أن  إلى  إشارة 
اإلصالحات  يدعم  كندا  في  الحاكم 
وسيصوت لصالح مشروع القانون  
حاليًا  طريقه  يشق  الذي   ،C-242

من خالل البرلمان.
ما  كندا  تصدر   ،  IRCC لـ  وفقًا 
سوبر  تأشيرة   17000 من  يقرب 

سنويًا.
تم  الزمان،  من  عقد  من  ألكثر 
تقديم التأشيرة الفائقة كبديل لبرنامج 
يقدم   )PGP( واألجداد  اآلباء 
ولكن  دائمة،  إقامة   PGP برنامج 
نظًرا ألنه يتمتع بشعبية كبيرة، فإن 
الطلب على الكفيل يفوق بكثير عدد 
معين،  عام  في  المتاحة.  المواقع 
حوالي  من  اهتماًما   IRCC تتلقى 
200000 كفيل ولكنها تقدم حوالي 
خالل  من  هجرة  موقع   20000

السنوات  في  لذلك،  نتيجة   .PGP
مؤقتًا    IRCC فتحت  األخيرة، 
التعبير عن االهتمام لبرنامج  نوافذ 
اليانصيب  عقدت  ثم   ،  PGP
للحصول  للتقدم  الدعوات  لتوسيع 
 .PGP على اإلقامة الدائمة بموجب
 CIC في رسالة بريد إلكتروني إلى
News أواخر األسبوع الماضي ، 
قالت IRCC إنها ليس لديها تحديث 
لخططها الخاصة بـ PGP في عام 

.2022
التأشيرة  فإن  النحو،  هذا  على 
الذين  متاحة ألولئك  الفائقة  السوبر 
ويقدمون  الطبي  الفحص  يجتازون 
دليالً على التأمين الصحي الخاص 
من شركة تأمين معتمدة. هذا حتى 
الفائقة  التأشيرة  لحاملي  يمكن 
صحية  رعاية  على  الحصول 

التكاليف  دفع  دون  كندا  في  طارئة 
الكنديين.  من قبل دافعي الضرائب 
على  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
األبناء المضيفين أو األحفاد استيفاء 
الدخل  متطلبات  من  األدنى  الحد 

.IRCC الخاصة بـ

الكندي  الهجرة  وزير  يقول 
قلب  هي  "العائالت  فريزر:  شون 
التحسينات  تسمح  الكندي.  المجتمع 
على برنامج التأشيرة السوبر الفائقة 
ألفراد األسرة بلم شملهم لفترة أطول 
المواطنين  يساعد  مما  كندا،  في 
على  الدائمين  والمقيمين  الكنديين 
النجاح والمساهمة في المجتمع، مع 
توفير فرص ال تقدر بثمن لوالديهم 
مع  الوقت  بعض  لقضاء  وأجدادهم 

أسرهم في كندا.
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4 أشيـاء يمكن للكنديين القيام بها لتوفير المال على مشتريــاتهم في زمـن التضخـم
ميليسا لوبيز مارتينيز	 

ما يزال الكنديون يشعرون بضغوط التضخم، 
الكثيرين  يجبر  الغذاء  تكلفة  ارتفاع  إن  حيث 
على إعادة التفكير في خيارات تسوقهم كوسيلة 
التضخم  معدل  نسبة  بلغت  فقد  اإلنفاق.  لخفض 
مستوى  أعلى  وهو  المائة،  في   7.7 كندا  في 
40 عاًما في مايو، بسبب  له منذ ما يقرب من 

ارتفاع أسعار الغاز.
ومع ذلك، ما تزال هناك طرق يمكن للمستهلكين 
التسوق بشكل استراتيجي، والبحث  من خاللها 
عن مساحة كبيرة للمناورة في حدود ميزانياتهم.

النظر في أسعار الوحدات والمبيعات �

المخفضة  والعناصر  التخفيضات  في  النظر 
ما  لكن  التسوق؛  عند  تفكير  إلى  يحتاج  ال  أمر 

يمكن تجاهله هو النظر في سعر الوحدة.

تقول خبيرة التمويل الشخصي كيري تيلور إنه 
يجب على المتسوقين النظر في تسعير الوحدة، 
حيث  عنصر،  لكل  المنتج  كمية  يقيس  والذي 

يحدث االنكماش مع ارتفاع معدالت التضخم.
مقابلة  في   CTVNews.ca لـ  تايلور  قالت 
عبر الهاتف: "االنكماش هو عندما تشتري سلعة 

بنفس السعر ولكن بحجم جزء أصغر".

تحديد  للمتسوقين  يمكن  الوحدة،  بمقارنة سعر 
البقالة،  على  أكثر  فيه  ينفقون  قد  الذي  المكان 
تحمل  خيارات  عن  البحث  يمكنهم  وبالتالي 
المزيد من المنتجات وتستمر لفترة أطول لتجنب 

اإلنفاق اإلضافي.
تقول تايلور "إن النظر في تسعير الوحدة بين 
العالمات التجارية مهم بشكل خاص ألن بعض 
قد  المعقولة  األسعار  ذات  التجارية  العالمات 
كمية  اعتمادًا على  تكلفة  أكثر  الواقع  في  تكون 
المنتج". وقالت: "إنه غامض حقًا ألنه ال يمكنك 

حقا معرفته. 
لذلك عليك أن تكون على اطالع على االنكماش 
ألنك قد تفرط في اإلنفاق على أحد العناصر وال 

تدرك ذلك".
بعمر  للتلف  القابلة  غير  العناصر  تتمتع 
افتراضي طويل، لذا توصي تايلور بتخزين أي 
منتجات تستخدمها األسرة أكثر، إذا كان السعر 

مناسبًا.
من  التحقق  يعني  ال  ذلك،  إلى  باإلضافة 
تبديل  إلى  االضطرار  بالضرورة  المبيعات 

متاجر البقالة.
المواد  لبيع  الكندية   Loblaws شركة  ذكرت 
الغذائية بالتجزئة في وقت سابق من هذا الشهر 
 No Frills  أن متاجرها المخفضة بما في ذلك
العمالء. ومع  في عدد  زيادة  Maxi شهدت  و 
ذلك، تقول تايلور إنه من المهم زيارة المتاجر 
التي يمكن الوصول إليها فقط ألن إنفاق الوقت 
قد  التالي  البقالة  متجر  إلى  التنقل  على  والمال 

يكلفك المزيد.

جيد  استخدام  هذا  هل  نفسك،  اسأل 
أم  وهناك؟  هنا  دوالر  لتوفير  للوقت 
لمعرفة  أكثر  وقتك  يستحق  األمر  أن 
كيفية استخدام ما هو متوفر لديك في 

المنزل بأفضل ما عندك من قابلية.

ووجبات  � بدائل  عن  البحث 
منزلية

جميع  أسعار  ارتفعت  بينما 
المتاجر،  في  تقريبًا  الغذائية  يزال المواد  ما 

بديلة  عناصر  عن  بالبحث  يُنصحون  الكنديون 
عندما  ُصدمت  إنها  تايلور  تقول  لوجباتهم. 
حساء  من  علب  الثماني  صندوق  أن  وجدت 
العدس المعلب التي تشتريها غالبًا، ارتفعت من 
9 دوالرات إلى 14.99 دوالًرا في متجر البقالة 

المحلي المجاور.
وقالت: "هذه هي كل المكونات األساسية التي 
نستخدمها إلعداد وجبات عندما تكون ميزانيتنا 
ضيقة للغاية وقد ارتفعت جميعها، لذا فإن األمر 

محبط".
أسعارها،  ارتفعت  التي  المنتجات  بين  من 
الفواكه والخضروات الطازجة. شهدت  أكثرها 

عن  المائة  في   19.6 بنسبة  زيادة  المعكرونة 
أبريل 2021، وفقًا لهيئة اإلحصاء الكندية.

شراء  إلى  تحولت  إنها  تايلور  تقول  كبديل، 
وهي  المنزل.  في  لتحضيره  العدس  من  كيس 
طقوس تمارسها اآلن في كثير من األحيان ألنها 
الطعام  وتناول  المعبأة  األطعمة  تقليل  إن  تقول 
في الخارج يمكن أن يساعد في تخفيف التكاليف.
من  الكثير  هناك  ولكن  صعبة،  دائًما  "إنها 
مكونات  تتضمن  التي  الممتعة  الطعام  وصفات 
مثل علب الطماطم والفاصوليا، حتى تتمكن من 

طبخ شيء سريع ومغٍذ."

توقف عن هدر الطعام �

على عكس التضخم، فإن هدر الطعام هو شيء 
استخدامه  ويمكن  فيه،  التحكم  للكنديين  يمكن 
الطعام  على  اإلنفاق  في  اإلفراط  لتجنب 
حتى ال ينتهي به األمر في برميل 

السماد فقط.

تيلور:  وقالت 
الكنديون  "يهدر 
عن  يزيد  ما 
في  دوالر   1000
لكل  السنة 

 ، ة سر أ
أي ما يعادل 

دوالًرا   92
الشهر  في 

في  دوالًرا   21 أو 
دوالرات   3 أو  في اليوم".األسبوع 

بجمع  تايلور  توصي  الطعام،  إهدار  لتجنب 
أي مكونات متبقية من الوجبات في وعاء واحد 
الستخدام  األسبوع  من  واحد  يوم  وتخصيص 
يمكن  بسيطة  وصفة  في  المكونات  هذه  كل 

مصاحبتها بأي كربوهيدرات.
الطعام  هذا  زيادة  يمكنك  هل  "فكر،  وقالت: 
أن  يمكنك  هل  اللفافة؟  أو  باألرز  المقذوف 
يمكنك  ربما  ألذ؟  لجعله  صلصة  إليه  تضيف 

صنعه في عجة أو مقلي؟ "

احتفظ بالعناصر الضرورية لك �

أخيًرا، تقول تايلور إنه ال يتعين على الكنديين 
يرونها  التي  المنتجات  لجميع  التام  القطع 

ضرورية.
قالت: "إذا كان شراء منتجات معينة من محل 
حياتك  ويعزز  لك  بالنسبة  الكثير  يعني  البقالة 
عن  والبحث  أخذها،  فعليك  سعيدًا،  ويجعلك 
العناصر التي يمكنك قطعها في مكان آخر في 

حياتك".

تعتبر  عناصر  أية  على  الحفاظ  أجل  من 
النفقات  في  بالنظر  تايلور  توصي  ضرورية، 
تكون  أن  يمكن  والتي  قيمة  األقل  األخرى 
خدمات التسلية مثال أو مدفوعات االئتمان اآللية 

القديمة أو تكرار التسوق عبر اإلنترنت.
ننفقه  دوالر  كل  مقابل  فرصة  تكلفة  "هناك 
ولكن  الصعبة  القرارات  هذه  اتخاذ  فقط  وعلينا 
ما  إلى  انظر  ميزانيتك،  إلى  انظر 

يمكنك خفضه أو إضافته."
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تتقدم هيئة تحرير جريدة البالد بالتعازي بوفاة

السيدة سناء ناصر
زوجة الحاج خالد ناصر ووالدة كل من أحمد 

ومحمد ناصر، مها صالحة، إيمان محمد وروال ياسين
التي انتقلت إلى جوار ربهــا يوم 17 من شهـر يونيو )حزيران( 2022 

تغمد اهلل السـيدة سنـاء  برحمته وأسكنهـا جنته ووهب أهلهـا الصبر الجميل

إنـا هلل وإنــا إليـه راجعـون
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في صعود صاروخي، ارتفع معدل التضخم 
في كندا بأسرع وتيرة له على مدى ما يقرب 
وباستمرار  المستهلك  يشهد  بينما  عاماً.   40
فقد  المال  تقريباً، وكأن  أسعار كل شيء  غلو 
فواتير  في  العيون  تشهده  ما  وهو  "بركته"، 
والوقود  المنازل  وأسعار  األسبوعية  التسوق 

وغيرها الكثير.
شهر  في  ذكرت  الكندية  اإلحصاء  هيئة 
كان  الوقود  أسعار  ارتفاع  أن  يونيو/حزيران 
عامالً رئيسياً أدى إلى وصول معدل التضخم 
اإلجمالي إلى 7.7 في المائة. إذ ارتفعت أسعار 
الوقود بنسبة 12 في المائة في شهر مايو/أيار 
مقارنة  المائة  في   48 بنسبة  وارتفعت  وحده، 

بما كانت عليه قبل عام.
التي  الجائحة  إلى  أوكرانيا  الحرب على  من 
هذا  هو  ما  نفسه:  سؤال  يطرح  بعد،  تنتِه  لم 
األرضية؟  الكرة  حديث  شغل  الذي  التضخم 
الُمالم،  ومن  األسعار  ارتفاع  يستمر  ولماذا 

أخيراً أال تستطيع الحكومة التدخل؟
االقتصادي  التعبير  هذا   - التضخم  ينعكس 
البحت -  في كل جوانب حياة اإلنسان ويؤثر 
يهدد  بل  واالستهالكية،  الشرائية  قدرته  على 

اقتصاد دول بأكملها.
الفهم بشكل  المفارقات أن التضخم سهل  من 
ال يصدَّق ومعقَّد بشكل سخيف. نستعرض في 
هذا التقرير شروحات جمعناها من خبراء في 

هذا المجال، لتوضيح الصورة.

ما هو التضخم؟	 

عندما  التضخم  يحدث  نسخة:  بأبسط  لنبدأ 
الكلمة  إن  واسع.  نطاق  على  األسعار  ترتفع 
المفتاح لفهم المسألة هي "على نطاق واسع"، 
ففي أي لحظة قد تتعرض سلعة ما لطلب متزايد 
نتيجة فيديو دعائي على موقع تيك توك مثالً، 
وبينما يرتفع ثمنها ينخفض ثمن شيء تراجع 

الطلب عليه، وهذه التقلبات ثابتة وطبيعية.

أما التضخم فيحدث عندما يرتفع متوسط سعر 
الغذاء  تقريباً؛  المستهلكون  يشتريه  شيء  كل 
والمنازل والسيارات والمالبس ولعب األطفال 
وما إلى ذلك، ولتوفير هذه الضروريات، يجب 

أن ترتفع األجور أيضاً.
هذه  تصل  عندما  مشكلة  التضخم  يصبح 
السخونة المنخفضة والبطيئة حد الغليان، فيبدأ 
باستخدام  والمحللون  االقتصاديون  الخبراء 
نشر  حسبما  المحموم"،  "االقتصاد  كلمات 

.Forbes موقع
ويتم تعريفه حرفياً على الشكل التالي:

لعملة  الشرائية  القوة  انخفاض  هو  "التضخم 
معينة بمرور الوقت. يمكن أن ينعكس التقدير 
القوة  انخفاض  به  يحدث  الذي  للمعدل  الكمي 
الشرائية في زيادة متوسط سعر سلة من السلع 
والخدمات المختارة في اقتصاد ما خالل فترة 
العام  المستوى  في  االرتفاع  إن  معينة.  زمنية 
كنسبة  غالباً  عنه  التعبير  يتم  الذي  لألسعار، 
مئوية، يعني أن وحدة العملة تشتري فعلياً أقل 

مما كانت عليه في الفترات السابقة".

أما عكس التضخم فهو االنكماش، الذي يحدث 
وتنخفض  للمال  الشرائية  القوة  تزداد  عندما 

األسعار.

ما الذي أدى إلى تضخم االقتصاد العالمي؟	 

األسباب متنوعة، تنبع إلى حد كبير من وباء 
كورونا، يجد االقتصاد العالمي نفسه في حالة 

غليان شديدة في الوقت الحالي.
سلوكي  اقتصادي  جانب  هناك  وللمفارقة، 
تتحقق  نبوءة  أن يصبح  يمكن  للتضخم، حيث 
من تلقاء نفسها، بمعنى عندما ترتفع األسعار 
فترة طويلة بما فيه الكفاية، فيبدأ المستهلكون 

في توقع ارتفاع األسعار
ستشتري مزيداً من السلع اليوم إذا كنت تعتقد 
أن ثمنها سيزداد غداً، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع 

الطلب ومعه ارتفاع األسعار، وهلم جرا.
جائحة  على  بساطة  بكل  اللوم  إلقاء  يمكن 

كورونا. 
عندما انتشر الفيروس في ربيع عام 2020، 
االقتصاد  قابس  بسحب  أشبه  األمر  كان 

أنحاء  جميع  في  المصانع  إغالق  العالمي؛ 
العالم وتوقُّف الناس عن الخروج إلى المطاعم 
الطيران،  لشركات  الجوية  الرحالت  وإيقاف 
حيث  األشخاص،  ماليين  تسريح  عن  فضالً 

اختفت األعمال بين عشية وضحاها. 

إلى  وحدها  أمريكا  في  البطالة  معدل  قفز 
في   %3.5 نحو  من   %15 من  يقرب  ما 
فبراير/شباط 2020. ومع ذلك، بحلول أوائل 
االستهالكية  السلع  على  الطلب  بدأ  الصيف، 
بايدن،  جو  والرئيس  الكونغرس  أقر  ينتعش. 
 1.9 بقيمة  تاريخي  تحفيز  قانون  مشروع 
مدّ   ،2021 مارس/آذار  في  دوالر  تريليون 
ومساعدات  النقدية  بالمساعدات  األمريكيين 
البطالة. بدأ الناس بالتسوق مرة أخرى، ذهب 

لم  العرض  لكن   ،100 إلى  من صفر  الطلب 
يتعرض  عندما  بسهولة.  االرتداد  من  يتمكن 
االقتصاد العالمي لخضَّة ضخمة، ال يمكنه فقط 
بالوتيرة  والعودة  توقَّف  حيث  من  االستكمال 
لم  نفسها كما كان األمر من قبل أو كأن شيئاً 

يكن.

السيارات على سبيل المثال	 
كورونا  أزمة  أن  السيارات  صانعو  رأى 
بدأت، فلجأوا إلى ما سيفعله أي صاحب عمل 
ذكي؛ أغلقوا مؤقتاً وحاولوا تخفيف الخسائر. 
المصانع،  إغالق  من  وجيزة  فترة  بعد  ولكن 
على  الطلب  زيادة  إلى  أيضاً  الوباء  أدى 
السيارات، حيث كان الناس قلقين من التعرض 

لوسائل النقل العام وتجنبوا الطيران. 
تعرضت شركات صناعة السيارات إلصابة 

بالغة، إذ إنها تتطلب عدداً هائالً من األجزاء، 
حول  المختلفة  المصانع  من  هائل  عدد  من 
العالم، ليتم بناؤها من قِبل عمال ذوي مهارات 
تستغرق  العالم.  من  أخرى  أجزاء  في  عالية 
العمليات إلى وضعها الطبيعي  إعادة كل هذه 
وقتاً طويالً، فضالً عن تنفيذها مع الخوف من 
ولهذا  العمال،  صفوف  في  إصابات  حصول 
نشهد حالياً ارتفاعاً في أسعار شراء السيارات 

الحديثة منها والقديمة!

من يستفيد من التضخم؟	 

من  كثيراً  المستهلكون  يستفيد  ال  حين  في 
االستمتاع  يمكنهم  المستثمرين  فإن  التضخم، 
باألرباح إذا كانوا يمتلكون أصوالً في األسواق 
المتأثرة بالتضخم. على سبيل المثال، قد يشهد 
الطاقة  شركات  في  يستثمرون  الذين  أولئك 
أسعار  كانت  إذا  أسهمهم  أسعار  في  ارتفاعاً 
المصدرة  الدول  تتنعم  وبذلك  ترتفع،  الطاقة 

للبترول بسيولة غير محددة األجل.

تجني بعض الشركات ثمار التضخم إذا كان 
منتجاتها  على  أعلى  رسوم  فرض  بإمكانها 
كان  وإذا  سلعها.  على  الطلب  لزيادة  نتيجة 
أداء االقتصاد جيداً وكان الطلب على اإلسكان 
يمكنها فرض  المنازل  بناء  فشركات  مرتفعاً، 

أسعار أعلى لبيع المنازل.

بعبارة أخرى، يزّود التضخم الشركات بقوة 
تسعير ويزيد هوامش ربحها.

ما الذي سيحدث؟	 

إنه  اقتصاديون  وخبراء  مسؤولون  يقول 
في  واألجور  األسعار  تستمر  أن  المرجح  من 
تحديد  2023، ولكن دون  االرتفاع حتى عام 
اإلجابة  اعتماد  إلى  نظراً  االرتفاع؛  هذا  مدى 
أنحاء  جميع  في  لها  ال حصر  متغيرات  على 

العالم.
لذا، فإن مهمة صانعي القرار األساسية اآلن 
السلع  لتحريك  التوريد؛  قيود سالسل  فك  هي 
من  أسهل  القول  لكن  الوباء،  قبل  ما  بوتيرة 
صدمة  االعتبار  بعين  األخذ  ويجب  الفعل. 
جديدة كمتحور جديد أو حاوية نقل عالقة في 
مجرى مائي رئيسي أو حرب في مكان ما أو 
حتى كارثة طبيعية قد تعيق التعافي االقتصادي 

من جديد.

يعد  لم  الكندي  دوالرك  بأن  شعرت  إذا  لذا 
"قلّت  أو  قبل  من  يشتريه  كان  ما  يشتري 
بركته"، لست وحيداً واألمر لن ينتهَي في ليلة 
المرحلة  عنوان  الحزام  شد  وليكن  وضحاها 

المقبلة.

)البالد( 	  جريدة  أسرة  من  صحافية 
ومجازة في تقديم الخدمات للقادمين الجدد

بلقيس دارغوث 	 

هل تشعر أن المال فقد بركته؟

لمـاذا يسـتمر ارتفــاع األسعــار ومن الـُمالم،
 وأخيرًا، أال تستطيع الحكومة السيطرة على غليان األسعار؟

ليكن شد الحزام عنوان المرحلة المقبلة

التضخم الفنان  المصري عمرو عكاشة عن جريدة الوفد )اختيار محرر البالد(
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 	RCI :كندا

إلى  كندا  في  الشاغرة  الوظائف  عدد  ارتفع 
من  يقرب  ما  بلغ  قياسي  سنوي  ربع  مستوى 
مليون وظيفة في األشهر الثالثة األولى من عام 
2022، في منحى مستمّر بدأ في الربع األول من 
عام 2016، كما أفادت وكالة اإلحصاء الكندية.

عدد  أّن  اإلحصاء  وكالة  بيانات  وأظهرت 
عن   %2,7 بنسبة  ارتفع  الشاغرة  الوظائف 
الذروة السابقة في الربع األخير من عام 2021 
مع تقلّص مجموعة العمال العاطلين عن العمل 
ل في الربع األول من  إلى نصف مستواها المسجَّ

العام المذكور.
قطاع  في  الشاغرة  الوظائف  عدد  ووصل 
إلى  االجتماعية  والمساعدة  الصحية  الرعاية 
بزيادة  وظيفة،   136.800 بلغ  قياسي  مستوى 
ثالثة  قبل  إليها  وصل  التي  الذروة  عن   %5
األول  بالربع  مقارنة   %90,9 وبزيادة  أشهر، 
جائحة  تضرب  أن  قبل  أي   ،2020 عام  من 

“كوفيد - 19” االقتصاد.

كما وجد أرباب العمل في قطاع البناء صعوبة 
العام  من  األول  الربع  في  الوظائف  ملء  في 
الحالي، إذ كانت هناك 81.500 وظيفة شاغرة، 
بزيادة 7,1% عن عددها في الربع األخير من 
ل في  عام 2021 وأكثر من ضعف العدد المسجَّ

الربع األول من عام 2020.

وارتفع معدل الشغور في وظائف عّمال البناء 
والمساعدين بنسبة 97%، وارتفع معدل الشغور 
مقارنة   ،%149,1 بنسبة  النجارة  وظائف  في 

بمستويات الربع األول من عام 2020.

إلى  االرتفاع  الشاغرة  الوظائف  واصلت  كما 
وتجارة  التصنيع  قطاعْي  في  قياسية  مستويات 
التجزئة، بزيادة 5,3% و12,8% على التوالي 
مقارنة بمستويات الربع األخير من عام 2021.

بنجامين تال، نائب كبير الخبراء االقتصاديين 
أكبر  أحد   ،)CIBC( سي‘‘  بي  آي  ’’سي  في 
حالة  أّن  يرى  ال  إنه  قال  الكندية،  المصارف 
في  ملحوظ  بشكل  ستتحسن  الشاغرة  الوظائف 

أّي وقت قريب.
تتحّسن  أن  ويجب  األجور  ترتفع  أن  يجب 
مجدداًنقال  الناس  أجل جذب  من  العمل  ظروف 
عن بنجامين تال، نائب كبير الخبراء االقتصاديين 

في مصرف ’’سي آي بي سي‘‘ الكندي

يُشار إلى أّن معدّل األجور في الساعة لجميع 
الموظفين ارتفع في الربع األول من العام الحالي 
العام  من  نفسه  بالفصل  مقارنة   %3 بنسبة 
السابق، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 

بنسبة 5,8% خالل الفترة نفسها.

)نقالً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية، 	 
ترجمة وإعداد فادي الهاروني(

بلغ عدد الوظائف الشاغرة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة االجتماعية مستوى قياسياً جديداً: 136.800 
CBC/EVAN MITSUI :وظيفة.الصورة

 LA PRESSE :عامل على خط التجميع في مصنع ’’فورد‘‘ في أوكفيل في أونتاريو )أرشيف(الصورة
CANADIENNE / CHRIS YOUNG

الشغـور الوظيفي يبلغ سقفـًا 
قياسيــًا جديدًا في الـربع األول من السـنة
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الـزحف العمراني ُيفقد أونتـاريو أراضيهـا الزراعية بوتيرة متصـاعدة
 	RCI : كندا

إّن   )OFA( للزراعة  أونتاريو  اتحاد  يقول 
المقاطعة تواجه زيادة في معدل فقدان األراضي 
الزراعية حيث يبتلع االمتداد الحضري األراضي 

التي كانت تستخدم سابقاً لإلنتاج الزراعي.
المزارعون  يقودها  التي  المنظمة  هذه  ودعت 
السبت  يوم  المقاطعة  وحكومةَ  أونتاريو  بلديات 
وإنتاج  الزراعية  األراضي  حماية  تعزيز  إلى 
إسكان  لمشاريع  بالتخطيط  تقوم  عندما  الغذاء 

جديدة.

وتظهر بيانات التعداد الزراعي لعام 2021 أّن 
كيلومتر   1,29 )تقريباً  آكر   319 تفقد  أونتاريو 
ما  أي  يومياً،  الزراعية  األراضي  من  مربع( 

يعادل خسارة مزرعة عائلية متوسطة الحجم.
وهذه زيادة حادة عن آخر تعداد زراعي أُجري 
عام 2016، عندما كان معدل خسارة األراضي 
 0,71 الزراعية في أونتاريو 175 آكر )تقريباً 

كيلومتر مربع( يومياً.
األراضي  كتل  من  فقط   %5 أّن  إلى  يُشار 
صالحة  زراعية  أراضي  تضم  أونتاريو  في 

لالستعمال.
األمر،  هذا  أّن  على  المزارعين  معظم  يتفق 
ببساطة، ال يمكن تحّملهنقال عن مارك روسر، 

نائب رئيس اتحاد أونتاريو للزراعة
استمرت  إذا  أنه  من  بالقلق  روسر  ويشعر 
أونتاريو في خسارة األراضي الصالحة للزراعة 
السكنية  والمشاريع  العمراني  الزحف  بسبب 
على  االعتماد  إلى  ستُضطر  فإنها  الجديدة، 
الخارج للحصول على بعض المواد الغذائية، ما 

يجعلها أكثر عرضةً للتأثر بالتحديات التي تواجه 
سالسل التوريد العالمية.

الرومية  الديوك  يربي  الذي  روسر،  ويضيف 
الـ  أّن  كيتشنر،  مدينة  من  بالقرب  مزرعة  في 
أظهرتا  أوكرانيا  في  والحرب   ”19  - “كوفيد 
مدى سهولة تعطيل سالسل التوريد وأّكدتا على 

أهمية اإلنتاج الغذائي الكندي المستقل.
“هل نريد كمجتمع أن نعتمد على شخص آخر 

لطعامنا؟”، يتساءل روسر.

من جهته يقول غريغ فنتي، الذي يدير مزرعة 
إّن  أونتاريو،  في  سبرينغفيلد  مدينة  شمال  ألبان 
هناك ارتباطاً مباشراً بين كل فدّان من األراضي 
يتم  التي  الطعام  وكمية  المقاطعة  في  الزراعية 

توفيرها لسكانها.
لكني  حضرياً…  طاً  مخّطِ لسُت  مزارع،  “أنا 
أعتقد أّن هناك مجاالً في المدن لتنمية مساحات 
فنتي،  يقول  عمودياً”،  والنمو  الشاغرة  البناء 
إلى منزل فوق  أّن ليس كّل فرد بحاجة  مضيفاً 

قطعة أرض مستقلة.

رئيسة اتحاد أونتاريو للزراعة، بيغي بريكفيلد، 
تحتاج  المقاطعة  أّن  تتفهم  منظمتها  إّن  قالت 
لمراعاة النمو العمراني وإنها ال تطلب منها أن 

توقفه.
“ما نقوله هو أن يتّم البناء في األماكن الصحيحة 
من خالل التخطيط االستراتيجي الطويل األجل 

الستخدام األراضي”، كتب بريكفيلد في بيان.

)نقالً عن موقعْي “سي بي سي” وراديو 	 
كندا، ترجمة وإعداد الهاروني(
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متابعة 	   (CIC أخبار   - ثيفنوت  شيلبي 
البالد(

الهجرة شون  البرلماني لوزير  السكرتير  أعلن 
دوالر  مليون   1.5 بنحو  تمويل  عن  فريزر 
قطاع  في  العمل  على  الجدد  الوافدين  لمساعدة 

الصحة الكندي بشكل أسرع.
تهدف التخصيصات إلى تعزيز التعاون وتبادل 
المعلومات في قطاع الصحة. على وجه التحديد، 
الصحية  الرعاية  في  المتخصصين  لمساعدة 
أوراق  معادلة  في  كندا  خارج  من  المؤهلين 

اعتمادهم بشكل أسرع.

الشبكة   N4" نجاح   على  المشروع  يعتمد 
عبارة  وهي  الجدد"،  الوافدين  إلرشاد  الوطنية 
الرعاية  لمتخصصي  اإلنترنت  عبر  منصة  عن 
في  العمل  في  يرغبون  الذين  األجانب  الصحية 
قبل  من   2019 عام  في   N4 إطالق  تم  كندا. 
.)CHEO( مستشفى األطفال في شرق أونتاريو
السكرتيرة  اللوند،  فرانس  ماري  وقالت 
 CHEO "تتمتع  الهجرة:  لوزير  البرلمانية 
في  المتخصصين  أن  ضمان  من  حافل  بسجل 
لديهم  االجتماعية  والخدمات  الصحة  قطاع 
لتوفير  إليها  يحتاجون  التي  واألدوات  المعرفة 
يسعدنا  الجدد.  للقادمين  عادلة  وخدمات  رعاية 
الوطنية  اإلرشاد  شبكة  مع  العمل  مواصلة 
الرعاية  في  المتخصصين  لدعم  الجدد  للوافدين 
الصحية المتعلمين في الخارج في تأمين وظائف 
في قطاع الرعاية الصحية في كندا. ستساعد هذه 
الخدمات المزيد من الوافدين الجدد على النجاح، 
بينما تساعد أيًضا في بناء مستقبل أفضل لجميع 

الكنديين ".

باإلضافة إلى مساعدة المتخصصين في الرعاية 
الصحية المتعلمين دوليًا على العمل في كندا، هذه 
العمل كمنصة، حيث  N4 من  األموال ستمّكن  
يمكن للقادمين الجدد العثور على معلومات حول 
في  باعتمادها  واالعتراف  األجنبية  المؤهالت 

جميع المقاطعات واألقاليم خارج كيبيك.

ورئيس  التنفيذي  الرئيس  مونتر،  أليكس  وقال 
CHEO: "يعتبر الوافدون الجدد جزًءا ال يتجزأ 
القوى  في  الكامل  إدراجهم  إن  مجتمعاتنا.  من 
العاملة في مجال الرعاية الصحية لدينا سيساعدنا 
على معالجة نقص الموظفين، مع دمج أصوات 
متنوعة غنية للتجربة الحية ودعم القادمين الجدد 

بشكل أفضل."

ضمن  مخصص  تدفق  من  التمويل  هذا  يأتي 
والالجئين  للهجرة  التابع  التسوية  برنامج 
الكندية، والذي يستثمر في المشاريع  والمواطنة 

التي تدعم برامج التوطين المستقبلية. 
مليار   1.02 من  يقرب  ما   IRCC خصصت 
 2023-2022 في  التسوية  خدمات  في  دوالر 
 ،  2022-2021 من   %  11 حوالي  بزيادة   ،
 CIC  وفقًا للسجالت العامة التي حصلت عليها

News
تواجه كندا سوق عمل ضيقًا، ال سيما في قطاع 

مؤخًرا  الكندية  اإلحصاء  هيئة  أبلغت  الصحة. 
عن مستويات قياسية من الوظائف الشاغرة في 
في  االجتماعية.  والمساعدة  الصحية  الرعاية 
مارس، من بين أكثر من مليون وظيفة شاغرة، 
الصحية  الرعاية  مجال  في  العمل  أرباب  كان 
 154500 لملء  يسعون  االجتماعية  والمساعدة 

وظيفة شاغرة.

السريع"  Express Entry"الدخول  برامج 
ألخصائيي الرعاية الصحية

مؤهلين  الصحية  الرعاية  متخصصو  يكون  قد 
 )FSWP( الفيدراليين  المهرة  العمال  لبرنامج 
هذين  إدارة  يتم   .)CEC( الكندية  الخبرة  وفئة 
نظام  بواسطة  للهجرة  الفيدراليين  البرنامجين 

.Express Entry

Express Entry  هو نظام عبر اإلنترنت يدير 
طلبات الهجرة للحكومة الفيدرالية. يستخدم نظام 
المرشحين  لتصنيف   )CRS( الشامل  التصنيف 
الماهرة،  العملية  خبرتهم  أساس  على  المؤهلين 
الرسمية،  اللغوية  والقدرة  والتعليم،  والعمر، 
المرشحين  دعوة  تتم  أخرى.  عوامل  بين  من 
للحصول  للتقدم  الدرجات  أعلى  الحاصلين على 
 Express Entry على إقامة دائمة في سحوبات

التي تُجرى كل أسبوعين.

على الرغم من توقف سحب مرشحي CEC و 
FSWP مؤقتًا أثناء الوباء، أعلن الوزير فريزر 
أوائل  في  ستستأنف  السحوبات  هذه  أن  سابقًا 
المعالجة  معيار  إن  أيًضا  الوزير  وقال  يوليو. 
لمقدمي طلبات الدخول السريع الجدد سيعود إلى 

ستة أشهر.

PNPألخصائيي الرعاية الصحية

على الرغم من أن IRCC لها الكلمة األخيرة 

يمكن  أنه  إال  كندا،  إلى  الهجرة  يمكنه  بشأن من 
من  المؤهلين  المرشحين  ترشيح  للمقاطعات 
يتم   .)PNP( اإلقليمي  المرشح  برنامج  خالل 
تخصيص بعض برامج PNP خصيًصا لمهنيي 
اآلخر  البعض  أن  حين  في  الصحية،  الرعاية 
لديه متطلبات خبرة عمل أكثر عمومية ولكن قد 
يحمل سحوبات ترشيحات الهجرة التي تستهدف 

المرشحين في هذا القطاع.

يوجد في العديد من المقاطعات أكثر من برنامج 
في  الصحية.  الرعاية  بأخصائيي  يرحب  واحد 
من  المرشحين   PNP ترسم  األحيان،  بعض 
بطلب  للتقدم  وتدعوهم   Express Entry نظام 
ترشيح  تم  إذا  إقليمي.  ترشيح  على  للحصول 
هؤالء المرشحين، فسيحصلون على 600 نقطة 
 Express Entry نقاط  إلى  مضافة   CRS
الخاصة بهم. هذه الجائزة أكثر من كافية للسماح 
اإلقامة  على  للحصول  للتقدم  المرشح  بدعوة 

الدائمة.

ألخصائيي   PNP مسارات  بعض  يلي  فيما 
الرعاية الصحية:

الرعاية  في  المتخصصين  أونتاريو  تدعو 
أولويات  مسار  خالل  من  التقديم  إلى  الصحية 

رأس المال البشري.
الرعاية  أخصائي  فئة  كولومبيا  بريتيش  تقدم 
و  الهجرة  مهارات  مسارات  ضمن  الصحية 

.Express Entry
 EOI مجموعة  مؤخًرا  ساسكاتشوان  أطلقت 
خصيًصا  الصحة  مجال  في  للعاملين  الدولية 

لمتخصصي الرعاية الصحية.
يعقد تيار أولويات سوق العمل في نوفا سكوشا 
الرعاية  متخصصي  تدعو  سحوبات  أحيانًا 

الصحية لتقديم طلب ترشيح إقليمي.
دوليًا  المتعلمات  الممرضات  برنامج  يعد 
للممرضات  مساًرا  برونزويك  نيو  في   )IEN(

باللغة اإلنجليزية  التحدث  الذين يمكنهم  األجانب 
أو الفرنسية.

 CanadaVisa تقدم  المزيد،  على  للعثور 
مكتشف PNP لمساعدة األشخاص على التوافق 

مع أفضل PNP في رحلة الهجرة الكندية.

كيبيك

بعض  بها.  الخاص  الهجرة  نظام  كيبيك  تدير 
غير   Express Entry و   PNP مثل  البرامج 

متوفرة في كيبيك.

المنتظم  المهرة  العمال  برنامج  كيبيك  تقدم 
اختصاصيو  يكون  قد  كيبيك.  تجربة  وبرنامج 
البرامج.  الرعاية الصحية مؤهلين ألي من هذه 
يتطلب كال البرنامجين أن يكون لدى المرشحين 

معرفة عملية باللغة الفرنسية.

البرامج التجريبية لمقدم الرعاية

التقدم  على  قادرين  الرعاية  مقدمو  يكون  قد 
خالل  من  دائمة  إقامة  على  للحصول  بطلب 
دليل عامل  أو  المنزلي  الطفل  مقدم رعاية  دليل 
الدعم المنزلي إذا كان لديهم عرض عمل للعمل 
معايير  واستيفاء  المؤهلين،  المهنتين  إحدى  في 

األهلية األخرى. 

رموز  ضمن  العمل  خبرة  تندرج  أن  يجب 
 NOC( 4411( الوطني  المهني  التصنيف 
يمكن  الدليلين،  هؤالء  خالل  من   .4412 أو 
مفتوح  الحصول على تصريح عمل  للمرشحين 

للحضور إلى كندا والعمل بشكل مؤقت.

للحصول على إقامة دائمة،  لكي تصبح مؤهالً 
يحتاج المرشحون إلى 24 شهًرا على األقل من 
خبرة العمل بدوام كامل في 36 شهًرا قبل التقديم. 

يحتاجون أيًضا إلى إظهار نتائج اختبار اللغة.

1.5 مليون دوالر لدعم أخصائيي الصحة الوافدين الجدد
ازالة الحواجز أمام المهاجرين الذين يرغبون في العمل في مجال الرعاية الصحية
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التيار  لنواب  البدالء  النواب  ترديد  فور 
الجماعية من  استقالتهم  قدموا  الذين  الصدري 
على  التالية  تغريدتي  كتبت  العراقي  البرلمان 

تويتر:
سيسجل  البرلمان،  خارج  اآلن  )الصدريون 
التاريخ للسيد مقتدى الصدر أنه أراد الخروج 
من صيغة طائفية في تشكيل الكتلة البرلمانية 
األكبر إلى صيغة عراقية لتشكيل الكتلة األكبر، 
البرلمان  خارج  اآلن  يشكلون  الصدريون 

أغلبية شعبية شاء من شاء وأبى من أبى( .

التداعيات  أمام  الوقوف  من  البد  ذلك  قبل 
التي سبقت استقالة النواب الصدريين الـ )73( 
البرلمان  أعضاء  من   %22.1 يشكلون  الذين 
الصدر  مقتدى  حاول  لقد   ،329 الـ  العراقي 
مع  تفاهمات  إلى  يصل  ان  أسابيع  مدى  على 
لالنضمام  التنسيقي(  )اإلطار  أطراف  بعض 
الكردستاني(  )الديمقراطي  مع  تحالفه  إلى 
من  التحالف  داخل  من  والعمل  و)السيادة( 
ان  وكاد  المستقبلية،  الحكومة  تشكيل  اجل 
االقليمي  الحليف  ان  لوال  حلول  الى  يتوصل 
االكبر  الكتلة  تكون  ان  فكرة  يرفض  لإلطار 
خارج الشيعة قبل عقد أية تحالفات، وهو هنا 
ليس حريصا على مصالح الشيعة في العراق 
بقدر ما هو حريص على ان يظل ممسكا بكل 

اطراف اللعبة السياسية عبراتباعه. 
صيغة  إرساء  فيها  حاول  الصدر  خطوة 
عراقي  اساس  على  البرلماني  للعمل  جديدة 
من  الطائفة  بحقوق  المس  دون  طائفي  وليس 
اجل اخراج العملية السياسية في العراق والتي 
في  وعقمها  فشلها  من  التوافق  على  اعتمدت 
االيرانيون  االحتالل.  تلت  التي  السنوات 
ظلوا  السياسية   العملية  داخل  في  ومؤيدوهم 
الطائفية(  )الغيتوات  استمرار  على  حريصين 
فيها ألنها سهلة التفجير من جهة، وألنها غارقة 
بالفساد، وبالتالي تؤمن استمرار العراق حديقة 
خلفية للنشطات االقتصادية االيرانية، واصبح 
واضحا ان ايران ال تريد للعراق ان يعود دولة 
بمقومات اقتصادية تعتمد الصناعة والزراعة 
من  لصادراتها  خلفية  حديقة  ذكرنا  كما  النه 
الى  المنتجات الصناعية والزراعية باالضافة 
الغاز االيراني الذي يستنزف الخزينة العراقية 
بشكل  الكهرباء  العراقي  للمستهلك  يؤمن  وال 
منتظم )نقال عن رئيس هيئة التنمية االقتصادية 
حجم  فإن  قاسمي  رستم  العراقية   – االيرانية 
الصادرات االيرانية للعراق يبلغ 12-13 مليار 
الى  ايصاله  على  ايران  وتعمل  سنويا  دوالر 
30 مليار دوالر على مدى العامين المقبلين(.

في  الطائفية  الصيغة  تكريس  تريد  ايران    
يمكنه  الذي  بالصاعق  تمسك  ألنها  التحالفات 

مهيمنة  عمليا  وهي  لحظة،  بأية  تفجيرها  من 
على مئات القنوات االعالمية التي تبث الفرقة 

بين ابناء الشعب العراقي وتزرع االحقاد.
العراق  احتلت  التي  المتحدة  الواليات  اما 
ودمرت بنيته االقتصادية واالجتماعية  وسلمته 
يبدو  كما  يعد  لم  العراق  فإن  االيراني  للنظام 

ضمن اولوياتها االن على االقل!!

ان  بعد  اآلن  )اإلطاريون(  سيفعله  الذي  ما 
)كما  والسياسي  البرلماني  الجو  لهم  خال 
ماكشفته  وليس جميعهم  وهو  بعضهم(  يعتقد 
العاصمة  الى  وصلت  التي  التسريبات 
منزل  في  الذي عقد  االجتماع  البريطانية عن 
همام حمودي رئيس المجلس االسالمي االعلى 
الصدريين،  النواب  استقالة  من  ساعات  بعد 
خالفات  الى  التسريبات  تلك  اشارت  حيث 
واضحة بين المجتمعين. ففي حين وقف نوري 
المالكي الى جانب قيس الخزعلي زعيم مليشيا 
نظل  ان  ينبغي  ال  )انه  اعلن  الذي  العصائب 
أسرى  لسنا  نحن  مقتدى،  لتهديدات  نخضع 
عنده، علينا ان نشكل الحكومة الجديدة فورا، 
وسنكون اقوى منه بعد تسلم السلطات من قبل 
تطلب  ان  ذبحهم  على  قادرون  واننا  االطار، 

االمر ألننا األقوى(.
واجهها  عنيفة،  لغة  عليه  هيمنت  االجتماع   
تيار  رئيس  الحكيم  عمار  الكامل  بالرفض 
الحكومة  رئيس  العبادي  وحيدر  الحكمة 
األسبق، وقاال ان هذا طريق نهاية حكم الشيعة 
التيار  مواجهة  في  مضينا  إذا  العراق  في 
الخزعلي  الشيخ  تقديرات  ان  كما  الصدري، 
للتيار  العسكرية  القوة  ليست دقيقة في حساب 

النه تيار شعبي قبل ان يكون مسلحا.
العامري  هادي  دخل  التسريبات  وبحسب 
على الخط الساخن للنقاش بين الجانبين ودعا 
التيار  اتخاذ قرارات تستفز  التمهل وعدم  الى 
مع  لالتصال  الجهود  ومواصلة  الصدري 
الصدر مجدداً، وهنا تدخل الخزعلي قائالً: ال 
تتعب نفسك مقتدى لن يسمع الى أحد منا، لكنه 
سيعرف حجمه الحقيقي حين ينسحب طرف او 
طرفان من التحالف الثالثي الذي تفلش أصال.

 وتابع المالكي، قائالً: يجب ان نستثمر انهيار 
التحالف الثالثي  ونمضي لالمام نحو حكومة  

جديدة.
الى  وصلت  فيه  دار  وما  االجتماع  تفاصيل 
كما  التالي  اليوم  في  الصدر  مقتدى  السيد 
نوري  لهجة  ذلك  واكدت  مطلع  مصدر  اكد 
المالكي التي تغيرت بعد ان تأكد له ان ما دار 
التيار  زعيم  الى  نقله  تم  االطار  اجتماع  في 
الى  المالكي  لجأ  حيث  بحذافيره،  الصدري 
عامة  لغة  ذات  طويلة  تغريدة  ليسجل   تويتر 
بسمعته  علق  ما  لمسح  محاولة  في  استخدمها 

كما  مقتل  في  التيار  ضرب  على  كمحرض 
وقال  العاصف،  االجتماع  ذلك  في  جرى 
القـوى  مـع  )ان عالقتنـا  تغريدته  في  المالكي 
فيهـم  بمـا  االسـالمية  والتيارات  واالحزاب 
االخـوة فـي التيار الصـدري لهـا هـدف كبيـر 
علينـا  تفـرض  خطيرة،  بمسؤولية  تتعلق  و 
نـقـاط  عـن  والبحـث  عليهـا،  الحـرص  دائمـا 
كثيـرة،  وهـي  والتكامـل  والتعـاون  االلتقاء 
الخصومـة  او  والتنافـر،  التقاطـع  وليـس 
الـذي  منهجنـا  ليـس  هـو  والـذي  واإلقصـاء، 
تعلمنـاه مـن أئمتنـا الهـداة عليهـم السـالم، كمـا 
هذا  في  وشعبنا  ووطننا  عقيدتنا  يخـدم  ال  أنـه 

الظرف العصيب(.

فـي  نختلـف  )قـد  تغريدته،  المالكي  وختم 
والحـرص  التعـاون  ولكـن  المواقـف  بعـض 
واالستراتيجية  األساس  هو  الوحـدة  علـى 

الثابتة لنا(.
قناة  على  الخزعلي  ظهر  بيومين  بعدها   

تلفزيونية ليتحدث بهدوء قائال:

)اعتقد ان الخلل اآلن أعمق(، الوضع اصبح 
اكثر تعقيدا )اكو جماعة، جزء معين  حقيقي 
االن  غابوا  هؤالء  التيار،  اسمه  مجتمعنا  من 
انا  كيف؟  حكومة؟  تتشكل  ان  نتوقع  كيف 
قناعتي انه نتيجة االنتخابات ما تعطينا فرصة 
ان تتشكل حكومة في ظروف هادئة وتستطيع 
ان تنجح، واإلجراء الطبيعي هو اتفاق سياسي 
قانون  تعديل  بعد  االنتخابات  اعادة  على 
االلكتروني(!!  التصويت  و)الغاء  االنتخابات 

وإجراء تغييرات هامة في المفوضية(.
للسيد  وصلت  اخرى  تسريبات  ان  ويبدو 
)االطار(  اطراف  بعض  اعتزام  عن  الصدر 
السعي لتشكيل الحكومة بإضافة وزير او اكثر 
الصدري  التيار  على  محسوبين  كانوا  ممن 
وفصلوا او ابعدوا من التيار في محاولة لتضليل 
العراقي  محمد  صالح  سارع  بحيث  الشارع 
التحذير في  الى  بـ )وزير الصدر(  المعروف 
الخبيثة"،  بـ"الفكرة  أسماها  مما  حادة   تدوينة 
في   ،)2022 حزيران   24( العراقي  وكتب 
تدوينته: )هناك فكرة خبــيـثة قد تُطبّقها بعض 
صدري  وزير  َزّج  وهي:  السياسية،  الكتل 
متعاطف  أو  مطرود  أو  ُمنَشّق  أو  التيار  من 
ألسباب:  تشكيلها،  يُريدوَن  التي  الحكومة  في 
واتّهامه  جهة..  من  الصدري  الشارع  إسكات 
بالُمشارَكة في حكومة الفـساد من جهة أخرى. 
ذلك،  سيُصدّقون  الذين  الُسذَّج  أكثر  وما 
أو  )التيار(  مع  باتفاق  جاء  الوزير  ذلك  وانَّ 

إلرضائه أو غيرها من األفكار المسـمومة.
  

عواقب  من  نُحذّر  فإننا  ذلك،  نعلن  إذ  وإننا 

عدم  الشعب  من  ونطلب  الوقح..  الفعل  هذا 
معهم  نشترك  ولن  لم  فنحن  بذلك..  ُمسايرتهم 
ُمطلَقَاً.  برلمان وال حكومة وال غيرها  في  ال 
فنحن أهل إصالح ال ِشقاق ونفاق.  وما ينبغي 
أْن تعلموه أيها الفاسـدون انَّ ردّنا سيكون غير 
بإشراكنا  سمعتنا  تشويه  حاولتم  ما  إذا  متوقَّع 
معكم من حيث نعلم أو ال نعلم أو إيهام الناس 

بذلك.  

أو  مفاوضات  في  يُمثّلنا  أحد  من  )فليس 
حوارات أو أّي شيء من هذا القبيل، فلقد مألتم 
قلوبنا قيحاً، وقد فاحت رائحة الفساد فأزكمت 

أنوفنا(

محاوالت  من  يجري  وما  التسريبات  هذه 
إللحاقهم  السنة  النواب  بعض  على  التفاف 
تمخض  والذي  لالطار  الموالي  عزم  بتحالف 
فعال  مازن(  )ابو  الجبوري  احمد  التحاق  عن 
بـ )نواب عزم( تشير الى ان العقلية المتحكمة 
في  كانت  كما  زالت  ما  االطار  بجماعة 
السنوات السابقة  ولم تتعظ من نتائج انتفاضة 
تشرين الخالدة. الحديث االن يدور حول تشكيل 
للتجارب  استنساخ  عملية  هو  توافقية  حكومة 
بالفساد  العراق  اغرقت  التي  الفاشلة  السابقة 

والتخلف.

رغم ان من الصعب جدا التنبؤ بمواقف السيد 
السريعة   لتقلباته  المستقبلية  الصدر  مقتدى 
اقول  أن الحكومة القادمة ان تشكلت باالسلوب 
العراقي من جديد  الشارع  فانها ستلهب  نفسه 
للفساد،  رفضا   ستندلع  عارمة  انتفاضة  وان 
نفسه  سيجد  الصدري  التيار  فإن  هنا  ومن 
لحمايتها  مصطفا مع االحتجاجات، وسيتدخل 
الميليشيات ودعم زخمها  المرة من غدر  هذه 
سيندم  ويومها  الشارع،  في  الحكومة  إلسقاط 
السيد  يقبلوا بمقترحات  لم  )االطاريون( النهم 
الحليف  وال  الندم  ال  الينفع  وساعتها  مقتدى 
شارعه  من  االخر  هو  يعاني  الذي  االقليمي 
الذي يغلي ويزداد غضبا  يوما بعد يوم نتيجة 

الغالء والبطالة والجوع والفساد. 

أراه  كما  الحالي  للوضع  الواقعي  الحل  ان 
اقترحتها  التي  الطريق  خارطة  تبني  هو 
االزمة  لتجاوز  السبعة  المدنية  االحزاب 
العدد(  هذا  من  الصفحة22  على  )تفاصيها 
في  الغارقون  )االطاريون(  يستيقظ  فهل 
احالمهم ويستجيبون لهذه الدعوة، أم يستمرون 
العراق  اغرق  الذي  المالكي  لنوري  بالترويج 
حكمه،  سنوات  في  والفقر  والبطالة  بالفساد 
وتصر النائبة عالية نصيف على تسميته )ابو 

الفقراء( في حملة الترويج هذه!!

المشهد السياسي في العراق اآلن 
الصدريون خارج البرلمان، لكنهم  يشكلون أغلبية شعبية شاء من شاء وأبى من أبى.

الحل الواقعي للوضع الحالي هو تبني خارطة الطريق التي اقترحتها األحزاب المدنية السبعة لتجاوز األزمة.



انتخـاب غوستافو بيترو رئيسًا لكولومبيـا: جزٌء من جيل التحول الالتيني إلى اليسار

كوبنهاغن ناصر السهلي	 

في  السابق"  "الثائر  فوز  بعد  كولومبيا  تدخل 
بمنصب  بيترو،  غوستافو  اليسار،  صفوف 
التي  السياسية  الحياة  من  جديدا  طورا  الرئاسة، 

تعيشها مجتمعات أميركا الوسطى والجنوبية.
المتغير الكولومبي ال يمكن فصله عن حالة تغيير 
أوسع في أميركا الوسطى والجنوبية. فمن المكسيك 
إلى تشيلي إلى البيرو إلى األرجنتين، وغيرها من 
حكومات أقرب إلى األجنحة اليسارية واالشتراكية، 
تبدو سائرة بثبات في المنطقة نحو ترسيخ ما انطلق 

في العملية الديمقراطية المتواصلة منذ 2005.
وكانت المكسيك قد اختارت عام 2018 رئيسها 
فيما  أوبرادور،  لوبيز  مانويل  أندريس  اليساري 
 36( بوريك  غابرييل  االشتراكي  الشاب  وصل 
سنة( إلى الرئاسة في تشيلي العام الماضي، بينما 
اختارت البيرو النقابي اليساري بيدرو كاستيلو )من 
التي  األرجنتين  إلى  اللينيني(،  الماركسي  الحزب 
فهناك  البرازيل  في  أما  فرنانديز.  ألبرتو  انتخبت 
بولسونارو  جايير  الشعبوي  هزيمة  على  تعويل 
لوال  المنافسة  إلى  العائد  األسبق  الرئيس  يد  على 

دا سيلفا.
 62( بيترو  غوستافو  اليساري  انتخاب  ويأتي 
عاما( في بلد )50 مليون نسمة( عصفت به حروب 
مخدرات وحرب أهلية طاحنة بين حكومات البالد 
المتعاقبة وحركات التمرد التي تعد حركة "فارك" 

أهمها، وصوال إلى توقيع اتفاق سالم 2016.
بيترو شّب في بيت الطبقات الوسطى الكولومبية، 
أثرت  نشأته  أن   )1960 )مواليد  مبكرا  واعترف 
التاسعة  في سن  شاهد  فقد  اليسار.  إلى  تحوله  في 
أرنستو تشي غيفارا  الثائر  اغتيال  بعد  أبيه  دموع 
اهتز  عاما   13 سن  وفي   .1967 عام  بوليفيا  في 
البيت بخبر االنقالب في تشيلي، حيث قتل رئيسها 
عام  في  أليندي  سلفادور  المنتخب  االشتراكي 

.1973
كولومبيا،  في  بيترو  بغوستافو  العارفون 

وخصوصا في أوساط فلسطينيي ذلك البلد والجوار 
"وعيه  أن  الجديد"  لـ"العربي  يذكرون  الالتيني، 
السياسي في شبابه تأثر كثيرا بما عاشه بنفسه في 
العدالة  بغياب  اتسمت  أوسع  التينية  وبحالة  بيته، 

وبالتدخالت األميركية في القارة".
االستقرار  وغياب  البلد،  في  الطويل  الصراع 
مواجهة  عن  اليمين  وعجز  الفساد،  واستشراء 
المجتمع  جعلت  للشعب،  السيئة  الظروف 
أن  فكرة  لتقبل  استعدادا  أكثر  المحافظ  الكولومبي 
بيترو سيصبح رجل المرحلة في "العهد التاريخي" 
)كما أطلق هو بنفسه على تحالفه الجديد للوصول 
إلى الرئاسة( بعد 50 عاما من الصدامات العنيفة.

حين  عمره  من  الـ17  في  بيترو  غوستافو  كان 
العصابات"،  "حرب  تنتهج  تمرد  لحركة  انضم 
)حركة إم 19(، والتي تأسست متأثرة بنجاح الثورة 
الكوبية في 1959 بزعامة الراحل فيديل كاسترو. 
الحركة انتهجت االشتراكية للمطالبة بإنهاء الحكم 

االستبدادي والطوارئ.
بوغوتا،  في  العدل"  وزارة  "مجزرة  وشكلت 
احتجز  حيث   ،1985 الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
رهينة   350 نحو   )19 إم  )حركة  من  المتمردون 
لمدة يومين، إذ شّكل اقتحام الجيش للمبنى ومقتل 
98 شخصا نقطة تحول في حياة بيترو لنبذ العنف. 
ورفض الرجل االتهامات بأنه كان أحد المشاركين 
لمدة  وقتها  معتقال  كان  حيث  الوزارة،  اقتحام  في 
 ،1990 وفي  خروجه،  وبعد  العام.  ونصف  عام 
ووقف  المتمردة  حركته  حّل  عن  رسميا  أعلن 

استخدام العنف المسلح.
منافس  هيرنانديز  رودولفو  الشعبوي  ركز 
له  التصويت  من  الناخبين  تحذير  على  غوستافو 

بحجة أنه سيجعل من كولومبيا فنزويال أخرى

وحسم انتخاب بيترو الجدل الذي تواصل لسنوات 
أمرا  له  التصويت  بجعل  الكولومبي  اليسار  حول 
لليمين  الدعائية  الماكينات  ظلت  حيث  عاديا، 
والمحافظين تجعل الشيوعية تهمة أشبه بـ"العار".

المساواة مدخل لكسب الشارع
قضايا  على  الماضية  الفترة  طيلة  بيترو  وركز 
المساواة، ورفض قمع الشارع المحتج، كما حدث 
البلد،  في إبريل/نيسان الماضي، في مختلف مدن 
واستقطب  والجرحى.  القتلى  عشرات  بحصيلة 
مع  متعاونا  االجتماعية،  الحركات  نشطاء  الرجل 
طيف واسع من المنظمات والنقابات والشباب في 
لمطالبتهم  له  تعرضوا  الذي  العنف  إنهاء  سبيل 

بالمساواة.
وكانت المساواة المفتاح السحري الذي استقطب 
تعهد  الذي  الجديد  التاريخي"  "العهد  يؤيد  تيارا 
االستبداد  في عهد  كولومبيا  فقد شهدت  بيترو.  به 
العدالة  في  كبيرا  تدهورا  الحريات  وغياب 
االجتماعية والمساواة بين الطبقات، وعانى النظام 
التعليمي تراجعا حادا، بينما عانى النظام الصحي 
الذي انتشرت فيه المستشفيات الخاصة، مما يشبه 
انهيارات خطيرة، دون إغفال أن نسبة كبيرة من 
عانوا  التقاعدية  المعاشات  على  يعيشون  الذين 
جانب  إلى  وهو  بينهم،  الفقر  انتشار  مع  األمرين 
غيره جعل من فكرة تخلي المجتمع عن محافظته 
الشديدة حيال خطاب العدالة والمساواة يأخذ طريقه 
نحو اعتباره خطابا طبيعيا، بسبب ارتباطه تاريخيا 

ببيانات وخطابات حركة "فارك" العنفية.
من  الناخبين  تحذير  في  بيترو  خصوم  وفشل 
كولومبيا  من  "سيجعل  أنه  بحجة  له،  التصويت 
فنزويال أخرى )اتهامات تحويل البلد إلى فنزويال 
بسبب  ليما،  وفي  سانتياغو  في  أيضا  نمطية  هي 
نظرا  الرئاسة،  إلى  اليساريين  وصول  أيضا 
للحالة السيئة على مستوى السياسة واالقتصاد في 
ورجل  منافسه  عليه  ركز  ما  وهو  كاراكاس("، 
األعمال الشعبوي رودولفو هيرنانديز، في خالفة 
الرئيس المحافظ إيفان دوكي، الذي وصلت شعبيته 
إلى الحضيض مع تشجيعه العنف ضد المحتجين.

ومخاطبة  كاريزما  "امتالكه  فإن  وعليه، 
السكان  منهم  وباألخص  الشعب،  لمصالح  واقعية 
األصليون وبعض األصول األفريقية، جعال بيترو 

أكثر إقناعا، منذ الجولة األولى لالنتخابات"، كما 
بوغوتا  العاصمة  من  عربي  دبلوماسي  يشرح 

خالل حديث مع "العربي الجديد".
وذلك ليس بالتغير البسيط في مجتمع يميل بالفعل 
إلى رفض التجديد المحافظين؛ حيث يصف المعلق 
السياسي في بوغوتا، خورخي هيرنانديز، وصاحب 
موقع "بوليتكا"، مجتمع كولومبيا بـ"محافظ للغاية، 
حيث سيطرت دوما فكرة جماعية بأن أي تغيير هو 

قفز نحو الهاوية".
والكولومبيين  النساء  بين  موقعه  بيترو  وعزز 
من أصول أفريقية، من خالل اتخاذه خطوة ذكية 
نائب  لمنصب  نسوية  شخصية  باختياره  أخرى 
الرئيس، وهي الناشطة الحقوقية من أصول أفريقية 

فرانسيا ماركيز.

وفي بوغوتا، انقسم من هم من أصول عربية على 
بيساريين  الجيدة  عالقته  فرغم  للرجل.  التصويت 
أصوات  عرفت  الفلسطينية،  الحركة  في  ثوريين 
البعض العربي طريقها نحو التيار المحافظ. ويعيد 
ناشطون من أصول عربية هذه األمور إلى نواح 
تتعلق بما يسمونها "انتماءات طبقية لدى من ينحدر 
في  ترعرع أصال  وبينهم من  من أصول عربية، 

بيوت أقرب إلى اليسار سابقا".
البيرو  يساريو  يواجه  كما  األحوال،  كل  في 
من  ومتابعون  محللون  يسميه  ما  اليوم  وتشيلي 
الدواليب"  في  العصي  "وضع  عربية  أصول 
يتوقع  ال  فإنه  السلطة،  في  اليسار  تجربة  إلفشال 
أن تسلّم الطبقات، التي استفادت لعقود من النظام 
بها  تعهد  التي  الكبيرة  لإلصالحات  الكولومبي، 
والضريبة  األراضي  إصالح  وخصوصا  بيترو، 
الصناعة  وتطوير  االقتصاد  تنويع  نحو  والدفع 
المحلية  والموارد  التعليم  استخدام  على  بالتركيز 
على  واعتمادا  تصنيعا  أكثر  التينية  قارة  لـ"رؤية 

الذات".

)العربي الجديد(	 

رئيس كولومبيا المنتخب، 
اليساري غوستافو بيترو. 

المصدر: )أ.ف.ب(



د. محمد سعد الدين	 

اإلرث .. االمتحان االصعب!

واركانه  اإلسالم  بشعائر  االلتزام  أن  رغم 
إلى جهد كبير  تحتاج  والمداومة على طقوسه 
أقل  تبدو  ربما  أنها  إال  متواصلة  ومصابرة 
امتحان  اجتياز  من  الناس  عامة  لدى  صعوبة 
العالمين  رب  أمر  كما  اإلرث  توزيع  وابتالء 
حقوق  إعطاء  أو  كله،  والكون  المال  ومالك 
البحث عن  دون  الطالق   بعد  االخر  الطرف 
لتبرير  منطقية!(  تبدو  )قد  حجج  أو  مبررات 
الحصول  من  مستحقيها  منع  حتى  أو  تاجيلها 

عليها.
السبب يمكن اعتبار قضية اإلرث  لهذا  ربما 
ايمان  مدى  بدقة  تعكس  التي  المرآة  بِحّق  هي 
ربه  بتعاليم  واقتناعه  ودينه  بربه  اإلنسان 
ربه  وتعاليم   .. الدنيا  على  اآلخرة  وتفضيله 
على هواه ومصلحته أو مصلحة من يحب. فقد 
بل  التالعب  أو  الشك  التقبل  بدقة  الله  حددها 
إن تفصيلها بالقران الكريم يبدو أكثر وضوحا 

كالصيام  األساسية  االسالم  اركان  بعض  من 
اإلنسان  لمساعدة  إلهية  لحكمة  ربما  والصالة 
للتغلب  الصافية  والنية  السليم  القلب  صاحب 
ذلك  أراد  ان  والجن  االنس  على شياطينه من 
بصدق. ولكن كما توضح كل الوقائع من حولنا  
فإن أكثر الناس، وكثيرون منهم من الملتزمين، 
الحجج  وربما  األعذار  بإيجاد  كثيرا  يجتهدون 
لمعاندة  المخلوق  منطقهم  حسب  المقنعة 
البوصلة  عكس  والسير  الخالق  ربهم  أوامر 
المقدس  بكتابه  بكل وضوح  لهم   حددها  التي 
المحفوظ بوعده إلى أن يرث الله األرض ومن 

عليها.

يذهب البعض إلى حرمان اإلناث من حقوقهن 
المتوفى!!   اسم  يحملوا  لن  ذريتهن  أن  بحجة 
وتقسيمها  الممتلكات  بتوزيع  آخرون  ويماطل 
حسب الشرع  بحجة الحفاظ على إرث الراحل 

شريكه!!  كرامة  على  الحفاظ  أو  وذكراه 
الورثة  أحد  وضع  على  البعض  ويتباكى 
وأوامر  قوانين  تغيير  لتبرير  الصعبة  المادية 
حبل  من  إليهم  واالقرب  جميعا  الناس  خالق 
ربما  تصرف  في  بحالهم،  واالعرف  الوريد 
بتغليب  ورغبتهم  إيمانهم  هشاشة  بدقة  يعكس 
الشرع   ميزان  على  اآلنية  الدنيوية  مصلحتهم 
أكثر  أنهم  بالله(  )والعياذ  باعتقادهم  ربما  أو 

حرصا على احبائهم من خالقهم!
االخطر من كل ذلك ان التالعب او المماطلة 
بتوزيع األرث  يعني ربما ان من يفعل يعتقد 
انه هو صاحب المال )وليس المستخلف عليه 
ويمتلك  وتعالى(  ابلغنا سبحانه  كما  الى حين  
بعد وفاته. االعتقاد  به  بالتصرف  الحق كامال 
هذا ينافي تماما مفهوم العبودية التي خلق الله 
مال  ان  بوضوح  تنص  والتي  االنسان الجلها 
االنسان هو امانه لديه ينتهي وقتها حين موته 

المال  يملك  من  حددهم  من  الى  بعدها  لتنتقل 
السبب كان الحصول على  لهذا  والحال. ربما 
التوصية بفعل ذلك تعني  اإلرث بغير حق او 
النار كما  ان الفاعل قد حجز لنفسه قطعة من 

اخبرنا سيد البشرية.
وفاة  يعني  اإلرث  ان  ربما  غرابة  األكثر 
في  اآلخر  العالم  الى  وانتقاله  للوارثين  عزيز 
الوارث نفسه سيلقي  للمحيطين ان  بليغ  درس 
المصير ذاته وسيورثه المستحقين بعدها. ولكن 
اكثر الناس يغفلون عن رؤية األكثر وضوحا 
توزيع  بحق   كان  ربما  ولهذا  الشمس،  من 
دون  الصحيحة  الشرعية  بالطريقة  اإلرث 
اليمان  وضوحا  األكثر  المؤشر  هو  مماطلة 
العبودية  بقانون  بصدق  ولقبوله  بدينه  المرء 

لخالقه واالسستالم ألوامره.

طبيب )من كتاب البالد( لندن-أونتاريو	 

رؤية فوق زمانية للعملية اإلبداعية!! 

ماذا لو أنني بعد ان شاهدت لوحات في مئات 
عالمية  للوحات  الصور  من  ومئات  المعارض 
مع  وأدوات وتحاورت  في مؤتمرات  وشاركت 
الفن  حول  مقاالت  وكتبت  الفنانين  من  الكثير 

التشكيلي. 
 

من  أكثر  بعد  الرسم  عن  فجأة  تَوقفُت  لو  ماذا 
تحت  ووقعت  االحتراف  من  عاما  خمسين 
بالشكل  اللوحات  رسم  من  المزيد  بأن  شعور 
التقليدي )القماش واأللوان والفرشاة بكل األفكار 
الحركة  إلى  جديدا  يضيف  لن  والتخيالت( 

التشكيلية؟! 
 

شعور الشك مخيف ما خطر لي من قبل، لكن 
ما استجدّ من ادوات الحياة المتسارعة لم يترك 
محبط  شعور  أنه  ذلك  منها،  أنفـُـذُ  فسحة  لي 
ومخيف أن يقع في وجداني أنه لم يعد هناك ما 

أضيف على ما قدمت وقدمه األخرون. 
إذا البد من البحث عن َمخَرج من هذا المأزق 
الذي هو شعور يحرص كل فنان أو مبدع على 
أن يُصيب منه جديدا يضاف إلى رصيده ويغذي 

الثقافة بكل فروعها )فنون وآداب وغيرها(. 
 والَمخرج يكون باستحداث طريقة جديدة تكون 

قابلة للتنفيذ على أن يكون المتلقي طرفا فيها. 
 

ولكن من أين تكون البداية؟ 
هذا أمر ليس سهال بعد إجماع المبدعين على أن 

باب استحداث مدارس جديدة قد أُغلـِق منذ زمن 
ودخلوا إلى عالم ما بعد الحداثة الذي تدور حوله 
خاصة،  التشكيل  عالم  في  الجديدة  الوسائط  كل 
في  االلكترونية  والبرامج  التقنيات  معه  ودخلت 
الوقت الذي صارت جزءا من التفكير العام عند 
قليلة حتى تستقر  كل األمم وما هي إال سنوات 

هذه التقنيات لتسود كل السلوكيات العامة.  
 

حين يسيطر الخيال على كل ما يدور في رأس 
مجال  ال  وتتشابك،  تتصارع  أفكار  من  المبدع 
يغوص  بعيدا  وأبحر  إذا جمح  الخيال  هذا  لكبح 

في عالم ميتافيزيقي بضوابط مختلفة. 
 وليس من العدل كبح جماحه أيضا، النه يطرُح 

صورا وأفكارا قد يقبلها وقد يرفضها.  

عوالم  في  بعيدا  الغوص  وهي  األولى  أما 
أخرى، فال شك أنها تمنحنا فرصة تقليبها على 
تتسع  صورة  إلى  معها  تحملنا  وقد  الوجوه  كل 
أننا  المؤكد  ومن  تجادلنا،  أو  فيها  تحاورنا  كلما 
يحتاج  وقد  جديدا  يكون  ما  شكل  إلى  سنصل 
لتتبلور صورته وتستقر على  الجهد  المزيد من 

وجه يلتقي مع كل ما تقدم.  
 

ماذا لو جنح خيال المبدع بشكل عام حتى وصل 
ألى ان تكون اللوحة او القصيدة او القصة مكتملة 
في خياله ونقحها من كل جوانبها حتى استقامت 
ما  مكان  في  )زرع(  قد  يكون  الذي  الوقت  في 
يمكنه  الكترونية  أو في عقله شريحة  من جسده 
لوحة  إلى  تحولت  التي  أفكاره  عليها  يُخزن  ان 

او قصيدة او قصة في الوقت الذي يتوفر مثلها 
مختلفة  بمواصفات  المتلقي  يزرعها  شريحة 
التي  الشريحة  من  اإلشارة  استقبال  أساسها 
إبداعه،  صورة  كامل  وتحمل  المبدع  زرعها 
فني  أسلوب  ابتكار  أولهما  هدفين  نحقق  وبهذا 
غير مسبوق يتوافق مع مواصفات عصر التقنية 
ما  إسم  تحمل  ربما  جديدة  مرحلة  سيكون  الذي 
بعــد بعــد الحداثة، ومع الزمن تتوالى إلى ما ال 
نهاية مادامت الحياة ستتحول إلى عالم تقني وقد 
يحل مكان المبدع "روبوت" يبدع بشكل يتوافق 

مع كل فترة زمنية..!!  
 

متاحا في أي وقت وفي  المبدع  ويصير خيال 
استكمال  بمجرد  واللحظة  التو  في  مكان  أي 
خبراته  الذي حمل  خياله  في  أعماله  مواصفات 
تسمح  تقنية  وبرمجة  تنقية  عملية  بعد  التقليدية 
فيها  المتلقي  عند  شريحة  كل  وتكون  بتخزينها 
مجموع ما استقبلته هو معرض فني أو معرض 
كتاب أو مهرجان للشعر دون أن ينتقل من مكانه 
وبهذا يتحقق هدف مما يسعى العالم إليه وهو أن 
يكون معظم الفعل اإلنساني عبر ما يسمى "أون 

 ." On Lineالين
 

الخيال ..عالم متجدد ال يمكن السيطرة عليه وال 
تحديد مساره ودائما في نشاط بنتائج غير متوقعه 
يسخر  وقد  الجد  محمل  على  المبدع  يأخذها  قد 

منها ولكنه دائما ينتصر إلى ما يقدمه خياله. 
ما  إلى  وصوال  به  يهتدي  قبسا  منه  فيلتقط 
تحتاجه الحياة المتسارعة التطور بعد أن تحقق 
الكثير مما كان باألمس مجرد خيال ال يتصوره 

العقل البشري..!! 

الرواد 	  جيل  من  فلسطيني  تشكيلي  فنان 
)ناشر ورئيس تحرير )الصراحة( لندن اونتاريو 

عبد الهادي شال  	 
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خواطر مغترب
عصام الشريدة	 

يحكى ان رجال خرج يوما ليعمل في الحقل كما 
كان يفعل كل يوم .... ودع زوجته واوالده وخرج 
يحمل فاسه. لكن الرجل الذي اعتاد ان يعود الى 
بيته مع غروب الشمس لم يعد ... وعبثا حاولت 

االسرة والناس ان يعثروا له على طريق ...
طرقات  زوجته  سمعت  عاما  عشرين  بعد  لكن 
زوجها  ان  حدست  او  منها  عرفت  الباب  على 
الباب فوجدت  فتحت   ... قد عاد  الغائب وحبيبها 
شيخا يحمل معوله وفي عينيه رأت بريق زوجها 
دخل   ... الزمان  من  عقدين  عنها  غاب  الذي 
والقى  طويلة  سنين  عنه  غاب  الذي  بيته  الرجل 
بجسده المتعب على اول كرسي امامه ... جلست 
ذراعيها  ووضعت  امامه  ركبتيها  على  زوجته 
حول عنقه وهمست بصوتها الحنون الحزين في 

اذنه اين كنت ياحبيبي ....
تنهد الرجل، سالت دمعة من عينيه ثم قال ...

تذكرين يوم خرجت من البيت متوجها الى الحقل 
كما كنت افعل كل يوم؟ قالت اجل .. في ذلك اليوم 
عن  يبحث  كأنه  الطريق  في  واقفا  رجال  رايت 
شىء او ينتظر قدوم احد .. فلما رآني تقرب مني 
ثم تمتم في اذني كلمات لم افهم منها شيئا، فقلت 

له: ماذا تقول؟
الشرر  ورايت  عاليه  ضحكة  الرجل  ضحك 
يتطاير من عينيه ثم قال: هذه تعويذة سحر اسود 
القيت بها في اعماق روحك .. وانت اليوم صرت 
عبدا مملوكا لي ما دمت حيا وان خالفت لي امرا 
في  ويلقي روحك  ويمزق جسدك  الجان  يخطفك 
قاع بحر عذاب مظلم حيث تبقى في عذابك ما بقي 

ملك الجان جالسا على عرشه ...
وانا  بعيدة  بالد  الى  بي  وسار  الرجل  قادني  ثم 
بلده  الى  فلما وصلنا  ليال.  نهارا واحرسه  اخدمه 
التي جاء منها ودخلنا بيته الذي كان اشبه بالقبر ... 
رايت رجاال كثًرا مثلي يخدمون الرجل وكان كل 
واحد منهم يحمل في رقبته قالدة بها مفتاح، فإذا 
جاء الليل دخل كل واحد منهم سجنه واغلق القفل 

بالمفتاح ثم نام فصرت افعل مثلما يفعلون ....
واتذكر  المفتاح  في  انظر  جعلت  القوم  نام  فاذا 
وبينك  بيني  ليس  انه  ذلك  وابكي  الجميل  وجهك 
اال ان افتح هذا القفل بالمفتاح الذي معي ثم ارحل 

اليك ...
لي  يخطر  لم  ما  الرجل  هذا  رايت من ظلم  لقد 
يكترث  وال  الرحمة  يعرف  ال  هو   ... بال  على 
من  معي  كان  ممن  سمعت  وكم  البشر،  لعذاب 
الرجال يبكون كاالطفال ويرجونه ان يرفع عنهم 
بصوت  يقول  فكان  السحر  من  عليهم  اوقعه  ما 
التعويذة  لهذه  اعرف  اني ال  بالله  أقسمت  أجش: 
من خالص وال ينجو احدكم بروحه اال اذا مات 

وهو يخدمني وانا راض عنه ...
على  وشارف  ومرض  وهرم  الرجل  كبر  ولقد 
يا  له  فقلت  سريره  بجانب  واقفا  كنت  الموت. 
الخالص  كيف  نعلم  وال  تموت  االن  انت  سيدي 

من السحر الذي ابتلينا به ...
الضحكة  بتلك  ذكرتني  ضحكة  الرجل  ضحك 
التي سمعتها يوم رايته اول يوم ثم اردف قائال: 
ايها االحمق انا ال اعرف شيئا من السحر وما تلك 
ابتدعتها  كذبة  اال  اذنك  في  همستها  التي  التماتم 
لكن نفسك الضعيفة جعلتك عبدا لي وخوفك من 
انت  زنزانة  في  سجينة  روحك  جعلت  الهالك 
سجانها وانت تغلق باب سجنك بيدك واعطاك الله 
عقال كالمفتاح الذي وضعته في رقبتك ولوال انك 

رضيت لنفسك الذل والهوان لفتحت باب السجن 
صوت  اسمع  وكنت  به  نفسك  تعذب  كنت  الذي 
بكائك واصحابك فاعجب من ضعف عقولكم وقلة 

حيلتكم ...
وعدت  فاسي  فالتقطت  زنزانتي  الى  اسرعت 
الى الرجل اريد ان اقتله فوجدته قد فارق الحياة 
الى جسده  الرجال بما جرى فهرعوا  ثم اخبرت 

فقطعوه واحرقوه ...
ثم جئت راكضا تكاد ارجلي تسبقني وأنا أسأل 
نفسي اتنتظرني زوجتي ...ام هي االن قد نسيتني؟

نظرت زوجته في عينيه وقالت:
انا روحي كانت معك في سجنك وكنت في ليلي 
اليه وكنت  انك تنظر  القمر  فيخبرني  الى  انظر 
تفتح  ان  فارجوك  يديك  في  الذي  القيد  في  احس 
القفل في المفتاح ...لكن صوت بكائك وبكاء من 
في  اهمس  وانا  تسمع صوتي  ال  جعلك  حولك 

اذنك ....
هذا هو الحزن في هذه الدنيا ..

سجن نصنعه بايدينا ..
يجعل  الذي  الكون  بخالق  االيمان  هو  والمفتاح 

لك مخرجا لكل معضله ..
مارسه  قديم  لموروث  نفسه  يسجن  منا  الكثير 

واطر نفسه به دون البحث والمعرفة ..
الحياة  بمباهج  التمتع  من  تمنعنا  سجون  كلها 

وجمالها ..
بيدك ايها االنسان ان تخلع ثوب العبودية لتخرج 
الى افق الحياة الى جمالها وعش  فيها بمحبة مع 
الى  يجرك  الذي  اإلطار  من  ولتحذر  االخرين 
دون  الله  مع  وكن  حرا  كن  والضالل.  البؤس 

وساطة تعش جمال الحياة ...

*همس اب في اذن ولده قائال:
ياولدي... في حياتنا هناك جريمة واحدة فقط هي 
شديد  باستغراب  الولد  حدق  عنه.  ...فابتعد  القتل 
في وجه والده كانه يقول له هل تشك في تربيتك 
على  انسانا  اقتل  ان  بامكاني  ان  تظن  وهل  لي؟ 

وجه االرض؟
ان  ولدي  يا  اعلم   ... واكمل كالمه  االب  ابتسم 
وان   .. الصدق  واعدام  الحقيقة  قتل  هو  الكذب 
وان   .. واالمان  واالمن  االمانة  قتل  هي  السرقة 

الخيانة ياولدي هي.. قتل الحب والعشق والوفاء 
واالعتماد  الثقة  قتل  هو  يابني  الغش  وان   ..
الحرية  قتل  هو  التعصب  ان  ولدي  يا  واعلم   ..
والقضاء على التنوع واالختالف الذي حبانا الله 
به .. واعلم يا ولدي ان الفساد ..هو قتل الشرف 
تقتل  .. فكل ذميمة اخالقية  المجتمع  والحياء في 
وتبيد المبادىء والفضائل االخالقية، هي جريمة 
قتل .. فابتعد يا ولدي في حياتك عن القتل والتعدي 
على حياة االخرين.. وال تكن في يوم ما يا ولدي 
رخيصا تجاه وطنك ..واحرص ياولدي على أال 
ياولدي شرفك  .. االرض  ابدا  تفرط في ارضك 
تموت  وعندما  بهما  تفرط  ان  اياك   .. وعرضك 
لصغارك  العزة  وسام  ستعلق  عنهما  مدافعا 
الوطن  ولدي  يا  نعم   .. ويتفاخرون  به  يكبرون 

شرف ...
*من السهل الخطأ ..لكن من الجمال ان اصحح 

الخطا ...مرحلة متقدمة في السلوك االنساني
شجاع  رجل  يرتقيها  حضارية  لغة  *التسامح 

فقط ...
زمن  منذ  االسالم  على  مرت  انتكاسات  *اكثر 

رسول الكون ...  االن في العراق
*لماذا لغة االنتقام متأصلة فينا ..اما من خالص 

من هذه اآلفة
بل  احاسينا  في  يسري  اليأس  تجعل  ال  *رّبِ   

اجعل االمل ممزوجا بالعراق خيرا في قلوبنا..
* نحن اكثر شعب  ندعو الله ونصلي ونصوم 
ونزور ونحج ونكثر من الدعاء .. ونكثر من القتل 

بيننا ..كيف نفهم هذا ..

*من مهازل البؤس ان يعود المالكي مرة اخرى 
اسم  تداول  والما  حزنا  االكثر  واما  الحكم  لسدة 

العامري في الساحة االعالمية كمرشح جديد ...
قد مات قوم وما ماتت مكارمهم     وعاش قوم 

وهم في الناس اموات

رحم الله المتنبي
 إذ يقول: )ال تفلح عرب ملوكها عجم(

فنان تشكيلي وصحفي ناشر ورئيس تحرير 	 
صحيفة )المغترب( الكندية

الفنان احمد المندالوي عن صفحة كاريكاتيريون عراقيون
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دبي-  تلفزيون الشرق	 

 ، عراقية،  وتيارات  وكتل  أحزاب   7 عقدت 
انسحاب  بعد  ما  مرحلة  لبحث  موسعاً  اجتماعاً 
أبلغ  فيما  البرلمان،  من  الصدري  التيار  نواب 
تلفزيون  الصدري  التيار  من  مقرب  مصدر 
"يعتزم  الصدر  مقتدى  زعيمه  أن  "الشرق"، 
تمثيل  إللغاء  االنتخابات  لمفوضية  طلب  تقديم 

التيار فيها".

في  المجتمعة  العراقية  األحزاب  وقدمت 
األزمة  إلنهاء  بنود   6 من  طريق  خارطة  بيان 

السياسية القائمة في البالد منذ 8 أشهر.

وقال صالح العرباوي ممثل الكتل والتيارات، 
أن  إلى  أشار  البيان  إن  مؤتمر صحافي،  خالل 
"القوى الوطنية المجتمعة اليوم تؤكد أنها ليست 
جزءاً من حالة االنسداد السياسي"، داعياً لتجاوز 

األزمة بـ"مشروع وطني جامع".
الوطنية  القوى  أن  إلى  العرباوي  ولفت 
المجتمعة تدعو لـ"تشكيل حكومة انتقالية مستقلة 
جديدة من الكفاءات الوطنية النزيهة، تأخذ على 
عاتقها تهيئة الظروف المالئمة إلجراء انتخابات 

جديدة".

المنظومة  بـ"تعديل  الوطنية"  "القوى  وطالبت 
االنتخابات وتغيير  قانون  تعديل  االنتخابية عبر 
المفوضية المستقلة لالنتخابات الحالية، ومعالجة 
التشريعية  مهامه  أداء  في  النواب  مجلس  عجز 
والرقابية"، داعية لـ"لتغليب لغة الحوار والتفاهم 

والصراعات  الفوضى  باتجاه  الدفع  وعدم 
واستخدام السالح".

حركة  هي:  المجتمعة  السياسية  والقوى 
العراقي"  "الشيوعي  والحزب  "واثقون" 
والحركة  الديمقراطي"  "االجتماعي  والحزب 
حقي"  أخذ  "نازل  وحركة  الوطنية"  "المدنية 
والتيار "الديمقراطي" وحركة "وعي الوطنية". 

منذ االنتخابات  ويعيش العراق انسداداً سياسياً 
الماضي،  أكتوبر  في  جرت  التي  التشريعية 
من  األكبر  بالكتلة  الصدري  التيار  فيها  وفاز 
تشكيل  عن  االنتخابات  تسفر  لم  إذ  األصوات، 
وسط  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  أو  حكومة 

أغلبية  حكومة  تشكيل  على  الصدر  إصرار 
يبلغ  الذي  التنسيقي"  "اإلطار  ومطالبة  وطنية، 
توافقية  حكومة  بتشكيل  نائباً   83 أعضائه  عدد 

تضم األطراف الشيعية كافة. 
 73 وعددهم  الصدرية  الكتلة  نواب  وقدم 
محمد  النواب  مجلس  لرئيس  استقاالتهم  نائباً 
ووافق  الصدر،  طلب  على  نزوالً  الحلبوسي، 

الحلبوسي على استقاالتهم.

اجتماعاً   ، التنسيقي"،  من جانبه عقد "اإلطار 
دعا فيه القوى السياسية للمشاركة في حوارات 
تشكيل الحكومة، معرباً عن استعداده لـ"مفاتحة 
المقبلة  الحكومة  بأن  إليمانه  األطراف  جميع 

يجب أن تكون قوية ومقتدرة".

وقال اإلطار التنسيقي في بيان عقب االجتماع 
إن األطراف المجتمعة "بحثت تطورات الوضع 
استكمال  في  اإلسراع  وسبل  الراهن  السياسي 
القوى  كل  بمشاركة  الدستورية  االستحقاقات 

الوطنية".

وتستدعي المرحلة المقبلة "مهمة اإلسراع في 
االستحقاقات  الستكمال  العملية  الخطوات  بدء 
وتشكيل  الجمهورية  وانتخاب رئيس  الدستورية 
مطالب  تلبية  على  قادرة  منسجمة  حكومة 

العراقيين"، وفقاً للبيان.

لندن- إبراهيم درويش: بعد أربعة أعوام من قرار 
المسلمين”  “منع  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس 
محامي  يقول  بيننا،  حاضرا  يزال  ال  إرثه  فإن 
الذي  السابق  األمريكي  والدبلوماسي  الهجرة 
خدم في نيجيريا وباكستان ونيكاراغوا وإسبانيا، 
كريستوفر ريتشاردسون بمقال نشره موقع “ذي 
هيل”، مؤكدا أن استمرار رفض المحكمة العليا 
االعتراف بأن القانون كان مدفوعا بعداء ترامب 
للدين اإلسالمي يجعله حاضرا ويترك أثره على 
استخدامه  يمكن  ممن  وغيرهم  بل  المسلمين 

ضدهم.
 ففي26 حزيران/ يونيو 2018 قررت المحكمة 
لمنع  هاواي  ضد  ترامب  قرار  تثبيت  العليا 
ترامب  الرئيس  أن  القوية  األدلة  المسلمين رغم 
كان مدفوعا بعدائه للمسلمين عندما قرر منعهم 
من دخول أمريكا، إال أن المحكمة تغاضت عن 
المنع محايدا وكان  الجانب واعتبرت قرار  هذا 

أمرا متعلقا باألمن القومي األمريكي.
بايدن  جو  انتخاب  كان  فقد  للمعظم  وبالنسبة 
قضية  جعله  بمثابة  المسلمين”  “منع  وإلغائه 
خالفية. وبعد أربعة أعوام من اإلدراك المتأخر، 
فإن رفض المحكمة العليا لالعتراف بأن السياسة 
حاضرة  تزال  ال  ترامب  بعداء  مدفوعة  كانت 
على  هاواي  ترامب ضد  قانون  يعمل  فلم  بيننا. 

سابقة  ووضع  بل  فقط  المسلمين”  “منع  تثبيت 
المواطنين  المسلمين-  على  ستؤثر  خطيرة 
وبعد  طويلة  ولسنوات  وغيرهم-  األمريكيين 

ذهاب ترامب وبايدن.
وقال الدبلوماسي إن إعالن ترامب رقم، 9645 
هدفه  توضيح  يكن  ولم  فراغ  من  يظهر  لم 
شامل  “بمنع  وعد  فقد  نفسه.  الرئيس  من  أكثر 
أن  وأعلن  البلد.  دخول  من  للمسلمين”  وكلي 
المساجد  إغالق  إلى  ودعا  يكرهنا”  “اإلسالم 

عن  بيانات  قاعدة  ببناء  ورغب 
“منع  وقارن  بل  المسلمين 
باحتجاز  المسلمين” 
في  األمريكيين  اليابانيين 
العالمية  الحرب  أثناء 
حكومة  أن  إال  الثانية. 
هذه  أن  ناقشت  ترامب 

لها  التصريحات ال عالقة 
بالمنع الذي قام على حماية 

األمن القومي.
من  مئات  محاوالت  ورغم 
القومي  باألمن  المسؤولين 
والديمقراطيين  الجمهوريين 

إبطال فكرة األمن القومي 
المحكمة  أن  إال 

العليا تجاهلت العداء الديني في القانون وركزت 
على ما ينص عليه القانون. وقال “نص )المنع( 
ال يتضمن شيئا عن الدين” ويجب على المحاكم، 
بناء عليه القبول بتبرير الرئيس المتعلق باألمن 

القومي وأنه السبب وراء هذه السياسة.
كل هذا، رغم حديث الرئيس عن “تشكيل هيئة” 
للمساعدة في كتابة مسودة ترمز على بعد األمن 
القومي في “منع المسلمين” وتحويل ما هو غير 
الرئيس  القانون  يعط  ولم  قانوني.  إلى  قانوني 
يتعلق  عندما  ومساحة  قوة  أقصى 
ويمنح  بل  القومي  باألمن  األمر 
في  ترامب   – قادم  ترامب  أي 
المستقبل وربما ترامب الحالي 
في عام 2024 لتوسيع قانون 
يشمل  الذي  المسلمين  منع 
 ،15 يضم  لكي  دول  خمس 
غالبية  ذات  دولة   30  ،20

مسلمة.
في  رئيس  يتوقف  لن  وربما 
فيمكن  الحد،  هذا  عند  المستقبل 
األصول  ذوي  أو  األفارقة  منع 
باستخدام  الهايتيين  مثل  األفريقية 
وهذه  القومي.  األمن  ذريعة 
ليست مبالغة، فقد حدثت 

وسع  هاواي،  ضد  ترامب  أعقاب  ففي  بالفعل، 
ترامب القانون ليشمل 13 دولة واستهدف دوال 
أفريقية ومنع المهاجرين وطالبي اللجوء وحظر 
وضعية  على  أثرهم  بحجة  المهاجرين  دخول 
االقتصاد  على  وضررهم  الصحي  العالج 
األمريكي، كل هذا بذريعة حماية األمة. وعندما 
الدخول  أولوية  المسيحيين  “منح  ترامب  طالب 
من  أنه  ذلك  المتحدة”  الواليات  إلى  كالجئين 
المميزات  بهذه  المسلمين  تمتع  العدل”  “غير 

التاريخية.
قالت  هاواي  ضد  ترامب  قانون  تثبيتها  وفي 
المتحدة  الواليات  ضد  كوريماستو  قانون  إن 
اليابانيين  باحتجاز  الحكومة  حق  ثبت  الذي 
األمريكيين، ليس مشابها للحالة األخيرة، إال أن 
الحالة اليابانية كانت مثاال عن أجيال من المحاكم 
التي غضت الطرف عن التحيز. وسيكون قانون 
استمرار  عن  آخر  مثاال  هاواي  ضد  ترامب 
الشائن في كتب  هذا اإلرث. وإلى جانب مكانه 
التاريخ، فإن قانون ترامب ضد هاواي سيعطي 
المسلمين  لشيطنة  جديدة  إبداعية  لطرق  فرصة 
التمييز  يكن  لم  طالما  األمريكيين  من  وغيرهم 

واضحا في نصه.

“القدس العربي”	 

أحزاب عراقية تدعو لحكومة انتقالية مستقلة وانتخابات مبكرة

كريستوفر ريتشاردسون بمقال نشره موقع “ذي هيل”،

أربع سنوات مضت على قانون منع المسلمين وآثاره تطال المسلمين األمريكيين وغيرهم
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خاص "جنوبية"	 

في  العاملين  المهندسين  كبير  مقتل  يندرج   
الصناعات الدفاعية، الذي ُعثر عليه مقتوالً في 
منزله، بحسب مصادر متابعة للشأن اإليراني ل 
“جنوبية”، “ضمن الرسائل التي تخرج منذ فترة 
النظام  قادة  كبار  بدماء  والمصبوغة  إيران  من 
يحتاج  ال  والتي  اإليراني”  الثوري  و”الحرس 
تفسيرها إلى الكثير من العناء والدقّة خصوصاً 
لمن يُجيدون القراءة بين سطور األزمات، التي 
تمر بها دولة كانت تُصدّر القتل والموت للدول 
“مملكة”  تُصبح  أن  قبل  القريبة  قبل  البعيدة 
العوائق  منع  منها  الهدف  الداخلية،  لإلغتياالت 

أمام إستمرار نهج ونظام والية الفقيه”.

 ولم يعد خافيا كيف ان أصحاب المواقع المؤثّرة 
بتطوير  الُمرتبطة  اإليرانية  المؤسسات  داخل 
إلى  باإلضافة  والعلمية،  النووية  األبحاث 
اإليراني،  الثوري  “الحرس  في  الضبّاط  كبار 
يتساقطون” كحجارة “الدومينو” ضمن ُمسلسل 
رعب تعيشه إيران منذ اكثر من عام، األمر الذي 
الضبّاط  كبار  بها  تساقط  التي  بالمرحلة  يُذًكر 
ُعرف  ما  أشهرهم،  لعّل  السوري  النظام  داخل 

التفجير  خالل  من  األزمة”  ب”خليّة  يومها 
الذي استهدف مبنى األمن القومي السوري. في 
اإليراني  بالداخل  خبيرة  مصادر  لفتت  السياق، 
التي  اإلغتيال  عمليات  “ُكل  أن  ل”جنوبية” 
الشكل  حيث  من  ُمتشابهة  إيران،  في  تحصل 
تُشير  التي  لألدلّة  تام  غياب  وسط  والمضمون 

إلى ُمرتكبيها”.

سياق  في  “يندرج  يحصل  ما  ان  وأكدت   
تصفيات داخلية لوجوه، إّما أن لديها تواصل مع 
الُمخابرات األميركية أو أن لديها تحفّظات على 
لمنظومة  وفقاً  السائد،  اإليراني  النهج  إستكمال 
“والية الفقيه”، أي الحكم عسكرياً وأمنياً ودينياً 
بيد من حديد وبالتالي إسكات أي صوت ُمعارض 

إعداماً.”

“اإلغتياالت  أن  عينها  المصادر  وكشفت   
نقل  بعملية  وثيقة  إرتباطات  لها  إيران  في 
إلى  األب  الخامنئي  من  الفقيه”،  “والية  حكم 
إزاحة  يتم  بحيث  ُمجتبى،  اإلبن  الخامنئي 
المجال  في  إفساحاً  “الوالية”  لنهج  الُمعارضين 
خامنئي  ُمجتبى  إلى  سلس  ديني  حكم  إلنتقال 
النووي  إيران  ببرنامج  أيضاً  وُمرتبط  اإلبن، 

الكبار  الضبّاط  من  اكتشاف مجموعة  تم  بحيث 
تطوير  في  وعلماء  الثوري”  “الحرس  في 
الواليات  لصالح  تعمل  الكيماوية،  الصناعات 
بتصفية هذه  قرار  اتخذ  االميركية. وقد  الُمتحدة 
بالكشف  وثيق  إرتباط  لديها  التي  المجموعة 
تقوم  التي  السريّة،  البديلة  النووية  المنشآت  عن 
بمساعدة روسيا  ببنائها في مناطق جبلية  إيران 
وكوريا.” وأكدت المصادر أن حالة من الغليان 
تقريباً،  عام  فترة  منذ  إيران  تشهدها  الشعبي 
وحتّى  المصانع  في  أو  الجامعات  داخل  سواء 
تتعلّق  الدينية،  والحوزات  الجوامع  بعد  داخل 
وتراجع  البالد  تشهده  الذي  الفقر  بحالة  جميعها 
ُمستوى الخدمات على كافّة الصعد”. واعتبرت 
ان “هذا األمر كفيل بزعزعة أركان النظام، في 
ما لو ترافق مع دعم غير ُمباشر من مسؤولين 
عن  وكشفت  األجهزة”.  بعض  داخل  من  كبار 
الذين  الدينية،  الحوزات  طالّب  من  العديد  ان 
األذرع  تمويل  عمليات  برفضهم  يُجاهرون 
من  الثوري”،  ل”الحرس  الخارجية  العسكرية 
األصل  في  الُمخّصصة  والزكاة  الخمس  أموال 

لهم وللفقراء”.

جريدة )جنوبية( البيروتية 	 

لندن - العربي الجديد	 

ض انعدام األمن الغذائي العالمي المتصاعد  يُعِرّ
لخطر  بلدان،  خمسة  في  شخص،  ألف   750
فوري يتمثل في المجاعة أو الموت جوعاً وفقاً 
بحسب  الغذائي،  األمن  لقياس  العالمية  للمعايير 

تقرير أممي جديد. 

401 ألف شخص في  ومن بين هؤالء، يوجد 
أفغانستان  في  والباقون  بإثيوبيا،  تيغراي  منطقة 

والصومال وجنوب السودان واليمن.
الساخنة  "النقاط  عن  تقرير  أحدث  يأتي 
العالمي  األغذية  برنامج  نشره  الذي  للجوع"، 
ومنظمة األغذية والزراعة )فاو(، ليتوقع تطور 
أزمة األمن الغذائي للفترة ما بين يونيو/حزيران 

وسبتمبر/أيلول 2022.

 23 للجوع  الساخنة  البؤر  الئحة  وتضمنت 
في  أزمة  من  تعاني  عربية  دول   6 بينها  دولة، 
وهذه  بعضها،  في  المجاعة  حد  الغذائي  األمن 

الدول هي.

الصومال،   ، السودان   ، موريتانيا   ، اليمن 
لبنان ،  وسورية

وبيّن التقرير المنشور على الموقع اإللكتروني 

لألمم المتحدة أّن عدد األشخاص الذين تعرضوا 
لجوع شديد في الصومال شهد زيادة من 81 ألفاً 
في  أيضاً  هي  نيجيريا  شخص.  ألف   231 إلى 
إلى  الوصول  قيود  بسبب  قصوى  تأهب  حالة 
المناطق التي تقع ضمن التصنيف الدولي الرابع 
أو مستوى "الطوارئ" من انعدام األمن الغذائي. 
وقال نائب مدير الطوارئ في برنامج األغذية 
العالمي بريان الندر إّن "وجود ظروف مجاعة 
تماماً  مقبول  غير  أمر  البلدان  من  العديد  في 
من  العديد  "هناك  وأضاف:   ،"2022 عام  في 
في  ولكن  التقرير،  هذا  في  المقلقة  التحذيرات 
بالغ  بقلق  باألولويات، علينا أن نشعر  يتعلق  ما 
إزاء 750.000 شخص يواجهون المجاعة أثناء 

حديثنا".

في  مليون شخص   49 أّن  إلى  التقرير  ويشير 
للمجاعة  التعرض  لخطر  معّرضون  دولة   46
أو الظروف الشبيهة بالمجاعة. في الوقت نفسه، 
انعدام  مليون شخص   276 مجموعه  ما  يواجه 
وجود  مع  دولة   81 في  الحاد  الغذائي  األمن 
أن  ويمكن  العالمي،  األغذية  لبرنامج  تشغيلي 
يرتفع هذا العدد إلى 323 مليون شخص في عام 

2022؛ بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وقال الندر: "ليس هناك أي سبب على اإلطالق 

يجعل الناس يموتون جوعاً، هناك ما يكفي من 
الغذاء في العالم إلطعام الجميع، ولهذا السبب من 

الضروري العمل اآلن لمنع المجاعة".
األغذية  برنامج  تحذيرات من  ذلك وسط  يأتي 
إلى   2022 عام  في  حاجة  توجد  بأنه  العالمي 
تقاطع  إّن  حيث  مسبوقة"،  غير  "احتياجات 
كورونا،  فيروس  ووباء  المناخ  وتغير  الصراع 
ماليين  وصول  يقيد  التكاليف،  وارتفاع 

األشخاص إلى الغذاء.

من المتوقع أن يتفاقم انعدام األمن الغذائي في 
برنامج  يسميه  مما  جزءاً  تشّكل  التي  البلدان 
النار" وتضم جمهورية  العالمي "حلقة  األغذية 
الكونغو الديمقراطية وسورية من بين 20 نقطة 

ساخنة أبرزها التقرير. 

الُمدرجة   - أوكرانيا  في  الصراع  يتسبب  لم 
هذا  إنسانية  أزمة  أكبر  في   - ساخنة  كنقطة 
القرن فحسب، بل أدى أيضاً إلى ارتفاع عالمي 
في أسعار الوقود والغذاء. فيما أشار الندر إلى 
دخول سريالنكا إلى دائرة الدول التي تعاني من 

األزمات.
التقرير  في  )سريالنكا(  وجودها  "إن  وقال: 
لتشمل  الغذاء  أزمة  نطاق  اتساع  أيضاً  يظهر 
أقل،  قلق  موضع  اآلن  حتى  كانت  التي  البلدان 

وهذا مؤشر حقيقي على مدى سوء الوضع اآلن 
وكيف يمكن أن يتفاقم إذا لم نتصرف في الوقت 

المناسب".
تساهم الصدمات المناخية أيضاً في زيادة انعدام 
وكابو  بنين  مثل  دول  في  الحاد  الغذائي  األمن 
من  جميعها  وزيمبابوي.  وكينيا  وغينيا  فيردي 
الوافدين الجدد إلى أحدث قائمة النقاط الساخنة، 

وانضمت إلى أنغوال وموزمبيق ومدغشقر. 
وقال الندر: "نحن بحاجة إلى معالجة الصراع 
ألننا نعلم أّن الصراع يؤدي إلى الجوع والجوع 

يؤدي إلى الصراع". 

لكل  توصيات  الساخنة  الجوع  مناطق  تتضمن 
إلنقاذ  للطوارئ  االستجابة  جبهتين:  على  بلد 
األرواح واإلجراءات االستباقية. كالهما يتطلب 

دعم المانحين. 

وأضاف الندر: "يحتاج برنامج األغذية العالمي 
تمويل  إلى  األخرى  اإلنسانية  الفاعلة  والجهات 
مسبق. نحن بحاجة إلى موارد لالستجابة بفعالية 
لحاالت الطوارئ وتوقع األزمات ووضع تدابير 
لمساعدة المجتمعات على تجاوز تلك األزمات. 
على  قادرون  أننا  وتكراراً  مراراً  أظهرنا  لقد 
القيام بذلك، لكن االحتياجات اآلن أكبر من أي 

وقت مضى".

دول عربية ضمن "البؤر الساخنة" للجوع... وانعدام األمن الغذائي يتمدد

)طريق الدماء(.. إنتقال »الوالية« من الخامنئي األب الى ُمجتبى اإلبن!
اإلغتياالت في إيران لها إرتباطات وثيقة بعملية نقل حكم “والية الفقيه”

حالة من الغليان الشعبي تشهدهــا إيـران منذ فترة عـام تقـريبًا تتعّلق جميعها بحالة الفقر الذي تشهده البــالد
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أضحوكــة االنسـداد السيــاسي في العـراق

بهذه  العراقيين  بعض  يأتي  أين  من 
"المصطلحات" التي ال وجود لها في القواميس 
السياسيّة، ولم يستخدمها أحد غيرهم، فقد غدا 
في كّل األوساط  السياسي" متداوالً  "االنسداد 
العراقية منذ نحو أربعة أشهر مضت. نعرف 
أو  الهضمي  الجهاز  في  يحدث  قد  انسداداً  أن 
الذي  ذلك  أو  الصحي،  الصرف  مجاري  في 
الماء  سدّ  من  وهو  المياه،  قنوات  في  يحصل 
أوالباب .. إلخ. أما أن يُستخدم سياسياً لوصف 
حالة سياسية معقدّة، كما هي تسميتهم "النظام 
 .. جرا  وهلّم  السياسية"،  "العملية  بـ  الحاكم" 
الساسة  من  األرض  على  الجنون  أن  المهم 
السلطة هو  تسلّم  يتناحرون على  الذين  الكبار 
في  يستخدمونها  كهذه،  توصيفاٍت  يولّد  الذي 
منذ  والشهور  األيّام  مّرت  وكلّما  محلّها.  غير 
ومهازلها  التشريعية  االنتخابات  نتائج  ظهور 
في أكتوبر/ تشرين األول 2021، وجد أولئك 
المتدافعون نحو السلطة أنفسهم وقد عادوا إلى 
الواجهة، ليس ألن الشعب قد انتخبهم ليكونوا 
الكواليس  وراء  حدث  ما  ولكن  للبالد،  قادة 
من تزوير أنهم أنفسهم لم يصدّقوا أبداً فوزهم 
غير المتوقع، وراح الخاسرون يندبون حظهم 

العاثر.

مقاعد  على  الذين حصلوا  هؤالء  أن  ومؤّكد 
بها  ترتبط  معروفة،  أحزاب  من  البرلمان  في 
تنفع  ولم  شك.  أدنى  بال  الجوار  دول  إحدى 
فقد  االتحادية،  المحكمة  في  الخاسرين  طعون 
قانون  هادئة، ضمن  نار  كّل شيء على  طبخ 
االنتخابات الجديد الذي سنّه البرلمان العراقي 
خيبت  النتائج  ولكن  متعددة.  دوائر  والمعتمد 
آمال كّل المطالبين بالتغيير والتمدّن والقضاء 
على الفساد والفاسدين، وخصوصاً إبقاء النخبة 
منذ  السلطة  احتكرت  التي  الحاكمة  السياسية 
المالكي  نوري  مثل  أركانها،  وكان   .2005
العامري وعّمار الحكيم، قد اعترفوا،  وهادي 
في  فشلوا  قد  كانوا  بأنهم  عدة،  مناسبات  في 
كل  وراء  السبب  كانوا  وبأنهم  البالد،  إدارة 
النظام  انهيار  في  سبباً  وكانوا  الموبقات، 
وعلى  العراق.  في  واألخالقي  االجتماعي 
عثرة  يقفون حجر  اليوم  فهم  ذلك،  من  الرغم 
أمام تشكيل الوزارة الجديدة بعد مشكلة اختيار 
يقودون  جميعا  وأنهم  بل  للجمهورية،  رئيس 

العراق إلى االنهيار والخراب.

وال  االعتصامات  وال  الطعون  ال  تنفع  لم 
االعتراضات، إذ تبوأ كّل نائب في مقعده من 
خالل الصفقات والمساومات واألباطيل وخداع 
للشعب.  الوعود  وكيل  قاطبة،  األطراف  كل 

المشكلة أن الحكومة ال تتشّكل إال عبر مرّشح 
المضحك  الماراثون  وهذا  الكبرى.  الكتلة  من 
المخجل ال نجده إاّل في العراق جّراء عوامل 
داخلية متوافقة تماما مع اإلرادة اإليرانية التي 
وعليه،  األثمان.  كانت  مهما  فرضها  يريدون 
فإن "االنسداد" في العراق ليس طبيعياً، حتى 
فهم  فاعل،  بفعل  هو  بل  فتحه،  أسلوب  يعالج 
الهضمي، حتى  العراق  انسداد جهاز  يريدون 

ينتفخ ويتوّرم حتى ينفجر.

أنهم قرّروا حسم النتائج  من المضحك أيضاً 
ولكن   ،2021 األول  كانون  ديسمبر/  أواخر 
في  البرلمان  رئيس  بانتخاب  نجحت  صفقتهم 
األهازيج  وسط  الماضي  شباط  فبراير/  شهر 
كّل  منصب  وبقي  للسنة.  انتصاراً  ذلك  كون 
مستعصياً  والوزراء  الجمهورية  رئيسي  من 
أمرهما، وسط اختناقات ومراهنات وقبوضات 
إلى  األمر  المافيات، فوصل  ومدافعات كعمل 
"االنسداد"، كما وصفوه، بال لياقة أو كياسة. 

رئيسا  الكاظمي  بمصطفى  جاءوا  وعندما 
وسبق  تعّمد  عن  أحدثوها  ثغرةٍ  لسد  للوزراء 
المهدي،  عبد  عادل  سلفه  فشل  بعد  إصرار 
ولم  مبكرة،  بانتخاباٍت  الجديد  الرئيس  فوعد 
يدر أّن المعضلة ليست في االنتخابات، بل في 
من يكون رئيسا للوزراء، فما نفع االنتخابات 
المبّكرة إذا كانت قد انتهت منذ أكثر من ثمانية 

شهور، والنتيجة "انسداد سياسي"؟

المشكلة الحقيقية في العراق ال تحّل أبدا، ال 
التحالفات التي  التناحرات وال عبر  من خالل 
بانت مفضوحة بعد االنتخابات باسم "التحالف 

فضاع  التنسيقي"  "اإلطار  وتحالف  الثالثي" 
طرفين:  بين  الحبل  شد  وسط  العراقيون 
حكومة أغلبية )وطنية( أم حكومة توافقية تضم 
الجميع؟ وهذه كلها تعابير يضحكون بها على 
عقول الناس، فالواقع يحكي قصة من نوع آخر 
تعبّر عن فشل النظام السياسي الحاكم من يوم 
الواقع  يقول  أخرى.  إلى  سنة  ومن  آخر  إلى 
على  تتصارع  العراقية  السياسية  الطبقة  إّن 
السلطة والنفوذ في ما بينها. .. صحيٌح أن هناك 
تحالفاً ثالثياً يقودُه مقتدى الصدر، ويتكون من 
الديمقراطي  الحزب  ومن  الصدري،  تياره 
ومن  البارزاني،  مسعود  بقيادة  الكردستاني 
قيادات سنّية جديدة ممثلة بالحلبوسي والخنجر 
ومنهم  الكبار،  السنّة  إقصاء  بعد  وغيرهما، 
مشهد  وأن  الهاشمي،  وطارق  النجيفي  أسامة 
بمباركة  عدة،  حواجز  تخّطى  قد  اليوم  السنّة 
في  حاله  على  الحال  بقاء  حساب  على  تركيا 
اآلخرون،  بها  يعبث  التي  السنية  المحافظات 
فإن البيت الشيعي منقسم على نفسه، ولم تنفع 
إرادة إيران مع مقتدى الصدر، كي يتوافق مع 
خصمه الذي يمثله "اإلطار التنسيقي: المؤلف 
وقيس  العامري  وهادي  المالكي  نوري  من 
العبادي،  وحيدر  الحكيم  وعمار  الخزعلي 
النظام  عجلة  في  الغليظة  العصا  هم  وهؤالء 
الزجاجة،  عنق  أغلقوا  الذين  وهم  الحاكم، 

وكانوا وراء انسداد مجاري العراق التنفسية!
رئيس  تنصيب  وراء  المركبة  العقدة 
البيت  في  االنقسام  هو  الكردي  للجمهورية 

الكردي نفسه بين الحزبين الكبيرين أساساً.

الشيعة  بين  القديم  التحالف  اهتراء  وأيضاً   
سابقاً  جرى  كما  السنة،  حساب  على  والكرد 

منذ العام 2003. ورفض مقتدى الصدر الذي 
بادرة  أية  برلمانياً  مقعداً  سبعين  من  أكثر  له 
لرئيس  نائباً  بتنصيبه  المالكي،  ترفع من شأن 
برهم  إبقاء  البارزاني  ورفض  الجمهورية، 
أخرى.  دورة  الجمهورية  رئاسة  في  صالح 
حرب  بإشعال  التنسيقي"  "اإلطار  وتهديدات 
أهلية في العراق! بحيث وصلت المهزلة إلى 
في  المتحدة  األمم  مندوبة  تعلن  أن  عنفوانها 
العراق، بالسخارست، أّن الوضع السياسي ال 
العواقب،  أسوأ  عن  معلنة  العراق،  في  يطاق 
السياسية  العراقيين  قيادات  اختالفات  جّراء 

لالستحواذ على السلطة.

العراق  أحوال  تبقى  متى  إلى  نتساءل:  هنا 
مأساوية يعاني منها الشعب العراقي، ببقاء نظام 
جوقة  العراق  بمصير  ويتالعب  فاسد،  حكم 
مصداقية  ما  واألحزاب؟  الكتل  رؤساء  من 
عام  طوال  أشهر  قبل  جرت  التي  االنتخابات 
التسارع  بسبب  مبكرة  واعتبروها   ،2021
الزمني؟ هل سيبقى دور األميركان كالمتفّرج 
على ماراثون هزيل وساخر كهذا، وهم الذين 
نصبوا المسرح، وأتوا بمثل هذه الوجوه لحكم 
العراق؟ أقول: سواء انحّل هذا "االنسداد" أم 
أّي من  السياسية في  الطبقة  بقاء هذه  فإن  ال، 
مؤسسات البالد التشريعية أو التنفيذية جريمة 
وفي  مصيره،  في  مهدّد  والعراق  تغتفر،  ال 
مستقبل أبناء شعبه، فهو باق ينسحق من الفساد 
وندرة الخدمات ومن مشكالٍت ال يعرف مداها 
إال الله، وهؤالء يتصارعون على السلطة في 

ما بينهم.

اكاديمي واستاذ جامعي  )مسيساغا كندا (	 

أ.د. سـيـّار الجميل	 

كاريكاتير للفنان خضير الحميري )من اختيار المحرر(
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مــا بعد عبــاس .. حـرب شرعيــات طــاحنة

السابعة والثمانين، وهو عمر  ليس في عمر 
يُراهن  ما  عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
الماضي،  إلى  ينتمي  فصاحبه  مستقبالً،  عليه 
وحتى لو كانت صحته جيدة، والرئيس عباس 
ليس كذلك. في هذه الحالة، يجب تعيين نائب 
األقل  على  أو  الوفاة،  حالة  في  بديالً  يأتي 
بالرئيس  تأتي  قانونية  سياسية  آلية  تكريس 

الجديد. فلسطينياً، ال هذه موجودة وال تلك.

األساسية  وقوانينها  العالم  دساتير  كل  تنّص 
حال  في  الشاغر  المنصب  لملء  آلية  على 
وفاة الرئيس فجأة. وهو ما نّص عليه القانون 
رئيس  بأن  الفلسطينية،  للسلطة  األساسي 
المجلس التشريعي يشغل منصب الرئيس، في 
مرحلة انتقالية. وهذه اآللية التي جرى اعتمادها 
شغل  عندما  عرفات،  ياسر  الرئيس  وفاة  بعد 
رئيس المجلس التشريعي، روحي فتّوح، وهو 
العضو في حركة فتح، منصب رئيس السلطة، 
إلى حين انتخاب محمود عباس رئيساً جديداً. 

وما حصل في المّرة السابقة لن يحصل هذه 
المّرة، فلن يسمح أحد بأن يأتي عزيز الدويك 
رئيساً انتقالياً للسلطة الفلسطينية، وهو القيادي 
للمجلس  رئيس  وآخر  حماس،  حركة  في 
التشريعي الفلسطيني، الذي حلّه الرئيس عباس 
الدستورية  المحكمة  أن  معتبراً   ،2018 عام 
الفلسطينية هي التي فعلت ذلك، على أن تجري 
انتخابات جديدة خالل ستة أشهر، ولكن هذا لم 
المجلس صحيحاً،  حل  عباس  اعتبر  يحصل، 

وإجراء انتخاباٍت جديدة فائضاً عن الحاجة!

عمر  في  شخٌص  العربية،  البالد  بمقاييس 
الرئيس محمود عباس، كان قد تقاعد قبل 26 
تقاعد  لكان  الغربية،  الدولة  وبمقاييس  عاماً. 
قبل 22 عاماً. وألن السياسة ال تقاعد منها في 
العالم كله، يستطيع المرء أن يستمّر فيها، لكن 
ليستمر  تختاره  التي  االقتراع  صناديق  عبر 
في القيادة. أول وآخر مرة خاض فيها الرئيس 
 ،2006 العام  في  كانت  انتخابات،  عباس 
الفلسطينية  للسلطة  انتخابه فيها رئيساً  وجرى 
انتهت  سنوات  األربع  وهذه  سنوات.  أربع 
عباس  الرئيس  بعدها  عاش  عاماً،   13 منذ 
أعطته  بوصفها  االنتخابات،  هذه  ذكرى  على 

الشرعية مّرة واحدة وإلى األبد.

ياسر  الرئيس  عباس  محمود  خلف  عندما 
عرفات، جرى اعتماد آلية انتقال السلطة التي 
حلول  من  للسلطة،  األساسي  القانون  أقّرها 
رئيس المجلس التشريعي في منصب الرئيس 

جديد.  رئيس  النتخاب  االنتقالية  الفترة  خالل 
بذلك  سمحت  التي  السياسية  األوضاع  تعد  لم 
قائمة، فقد جرت مياهٌ ودماء كثيرة في الساحة 
سالت  التي  الدماء  مقدمتها  في  الفلسطينية، 
التالي  العام   ،2007 في  الدموي  االقتتال  في 
إلى طرد "حماس" حركة  وأدّى  لالنتخابات، 
فتح من قطاع غزة وسيطرتها عليه، وانقسام 
في  "حماس"  سلطة  سلطتين،  إلى  السلطة 

القطاع وسلطة "فتح" في الضفة الغربية.

العام  بداية  في  عباس،  الرئيس  أصدر 
نّص  رئاسياً  مرسوماً   ،)2021( الماضي 
مايو/  22 في  تشريعية  انتخابات  إجراء  على 
أيار التالي، واالنتخابات الرئاسية في يوم 31 
يوليو/تموز. لكن هذه االنتخابات، مثل الوعود 
السابقة إلجراء انتخابات، لم تَر النور، بحّجة 
بالتصويت  القدس  عدم سماح إسرائيل لسكان 
في هذه االنتخابات. ولكن الحجة الحقيقية هي 
انقسام  االنتخابات من  إلى  الدعوة  أظهرته  ما 
وتشّظٍ داخل فتح، جعل أطراف الحركة تتقدّم 
القائمة الرسمية  بثالث قوائم انتخابية، األولى 
لحركة فتح، والثانية على رأسها األسير مروان 
القدوة  ناصر  رأسها  على  والثالثة  البرغوثي، 
وزير الخارجية الفلسطيني السابق. إضافة إلى 
قائمة التيار اإلصالحي، التابع لمحمد دحالن، 
والذي ما زال يحسب نفسه على حركة فتح. في 
ظل هذا التشّظي، لم يكن لحركة فتح المنقسمة 
االنتخابات  في  للنجاح  أي فرصة  نفسها  على 
حازت  والتي  الموحدة،  حماس  حركة  مقابل 
بسبب  العربية،  الضفة  في  إضافية  شعبية 

ممارسات السلطة وفسادها.

على الرغم من كثرة المرّشحين لخالفة الرئيس 

في  فرصة  لهم  من  أغلب  أن  إال  الفلسطيني، 
الحصول على المنصب، ال يزالون صامتين، 
األزمات  أثناء  في  حتى  صامتين  ويبقون 
الصحية للرئيس الكهل، ألنه بات معروفا عن 
الرئيس عباس أنه شخصية انتقامية، في حال 
وجود تصريحاٍت من قادة فتحاويين طامحين 
الرئاسة سيعاقبهم من دون تّردد،  في منصب 
ما يجعل الطامح يفقد الفرصة في الوصول إلى 
الكرسي الرئاسي، خصوصا أن هذا الكرسي 
اآللية  عن  وبعيداً  "فتح"،  قادة  أحد  سيشغله 
األساسي، وسيجري  القانون  عليها  نّص  التي 
ومؤّسساتها  التحرير  منظمة  على  االعتماد 
الرئيس  شرعية  مشكلة  لحل  المترهلة، 
وبالتالي  عباس،  سيخلُف  الذي  الفلسطيني 
مع  كهذه،  منافسٍة  من  مستبعدة  حماس  حركة 
كهذا،  ظرٍف  مثل  في  المشاغبة  على  قدرتها 
والفصائل األخرى دخلت في غيبوبة منذ زمن 

طويل.

بقايا  أصاب  الذي  والترهل  الخراب  بعد 
الرئيس  تركها  التي  الفلسطينية  المؤسسات 
حركة  يربط  ما  هناك  يعد  لم  خلفه،  عرفات 
الرئيس  سوى  للسلطة،  الكبير  الشاغل  فتح، 
الوحيدة  الالصقة  المادّة  بات  فهو  عباس، 
للسلطة ولحركة فتح ولمنظمة التحرير، وكل 
الكالم عن مؤسسات فلسطينية فارغ ال معنى 
الالصقة  المادة  ستفقد  عباس،  وبغياب  له. 
خاصيتها، سيما في لجم ألسن قادة "فتح" عن 
طموح الجلوس على كرسي الرئاسة، وستفتتح 
بين كل األطراف،  حركة فتح صراعاً شرساً 
من أجل الحصول على موقعي رئاستي السلطة 
الوطنية ومنظمة التحرير. وألنه لم يعد هناك 
رمز من المؤّسسين لحركة فتح يمكن االلتفاف 

حوله، سيكون الصراع بين أبناء الجيل الثاني 
من حركة فتح الذين يعتبرون أنفسهم متساوين 

في الحّق في الوصول إلى المنصب. 

إلى  مدخالً  الصراع  هذا  سيجعل  ما  وهو 
مزيد من تردّي الوضع الفلسطيني بعد انهيار 
إلى  وتحوله  الفلسطيني،  الوطني  المشروع 
إذعاناً  أكثر  قادة  وإنتاج  سلطوي،  مشروع 
في  المركزي  لدورها  عباس،  من  إلسرائيل 
الجديد.  الفلسطيني  الرئيس  على  الموافقة 
الرئيس عباس سينفّجر صراعا داخليا  فغياب 
في حركة فتح بأسوأ الطرق، والكل سيعمل من 
أجل تجميع أوراق القوة ليفوز بالمنصب، لكن 
شرعياٍت  حرب  سيُشعل  نفسه  الصراع  هذا 
لغياب  التالي  اليوم  في  طاحنٍة  فلسطينيٍة 
الساحة  وداخل  فتح،  حركة  داخل  الرئيس، 
الفلسطينية، فلن تقف "حماس" مكتوفة األيدي، 
فتح  حركة  إلضعاف  لها  سانحة  فرصةٌ  فهي 
فوضى  على  مقدمون  نحن  وبالتالي،  نهائياً. 
ومخاطر  متبادلة،  شرعية  وادّعاءات  سياسية 
ال نهاية لها من استقطاٍب داخلي سيتفاقم، كما 
تؤّشر العقليات القائمة في الساحة الفلسطينية. 

وفي مثل فوضى كهذه، لن يكون من مصلحة 
الفلسطيني  الوضع  إخراج  على  العمل  أحد 
يخرج  وال  فيها  يدخل  أن  يمكن  متاهٍة  من 
الذي  الشرعيات  صراع  في  مدّمراً.  إال  منها 
سيولد في اليوم التالي لغياب الرئيس، سيكون 
إعالناً نهائياً عن تحّطم المؤسسات التي حملت 
العقود  خالل  الفلسطيني  الوطني  المشروع 

الخمسة المنصرمة.

كاتب فلسطيني )العربي الجديد(	 

سمير الزبن 	 

كاريكاتيرللفنان عماد حجاج عن العربي الجديد
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ليبيا... الدستور والرئيس غائبان

يَر  لم  فالدستور  مغيبين،  الليبي  والرئيس  الدستور  يزال  ال 
النور بعد رغم انتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور قبل 
عشر سنوات، والتي تشكلت على أساس التمثيل المتساوي بين 
)األقاليم( التاريخية الثالثة؛ طرابلس وبرقة وفزان على أساس 
20 ممثالً عن كل )إقليم(، وبحيث إذا رفضها إقليم عبر ممثليه 
كلهم أو أغلبيتهم سيكون التوافق غير ممكن، وعلى الرغم من 

ذلك لم يَر الدستور الليبي النور.

لعل من أسباب تغييب الدستور الخالف بين األطراف الليبية، 
الدستور، ومنها نظام  نقاط حاكمة في  تتفق على عدة  لم  التي 
الخالف  على  عالوة  مختلط(،  أم  برلماني  أم  )رئاسي  الحكم 
على آلية انتخاب الرئيس؛ هل سيكون من الشعب مباشرة أم من 
البرلمان، إضافة إلى الخالف على هوية الدولة أهي عربية أم 
أفريقية أم إسالمية فقط كما يريد »اإلخوان« الذين ال يريدون 
خيار  من  لخشيتهم  مباشرة،  الشعب  قبل  من  الرئيس  انتخاب 
للبالد،  إخوانياً رئيساً  الشعب الذي ال يمكن أن يختار مرشحاً 
وبالتالي يريدون انتخابه من البرلمان لسهولة اختراق أعضاء 
أن  رفضهم  عن  ناهيك  مرشحهم،  لتمرير  والتحايل  البرلمان 
تكون هوية الدولة عربية، ليسهل تمرير مشروع دولة خالفة 

المرشد!

الرفض الشعبي والنخبوى الوطني لمسودة الدستور الحالية قد 
يكون ألنها كتبت بحبر تيار ال يؤمن بالدولة الوطنية بمفهومها 
يرقى  ال  ومذكرات  مسودات  من  نشر  فما  المحدد،  الجغرافي 
إلى طموحات الليبيين، بل إنه يمثل صدمة وخيبة أمل كبيرتين، 
بل وفتح الباب أمام التكهنات، خاصة عندما تسقط الهوية بدءاً 
العالم العربي، وجعلها مجرد  انتمائها إلى  الدولة إلى  من اسم 

كيان في أفريقيا.

لصياغة دستور مقبول وقابل للحياة، يجب أن يكون التعامل 
مع شركاء الوطن على قدر متساٍو من حقوق المواطنة، ولهذا 
في اعتقادي أن أسلم نهج للتعايش في ظل الوطن، هو التحرر 
وكتابة  والتضاد  التصادم  نهج  عن  واالبتعاد  تعصب،  أي  من 

دستور بالتوافق ال المغالبة.

العام  في  الليبية  األمة  دستور  المؤسسون  اآلباء  كتب  عندما 
1951 كان أساس عملها هو التوافق بين جميع مكونات األمة 

الليبية، ولهذا قدموا عقداً اجتماعياً قابالً للحياة والتعايش وحقق 
انقالب  في  العسكر  يعطله  أن  قبل  لسنوات  المجتمعي  السلم 
سبتمبر )أيلول( 1969 وانتهت به ليبيا إلى جماهيرية القذافي 
لمدة 42 عاماً، تقلب خاللها النظام بين جمهوري وجماهيري 
»الكتاب  الثالثة  العالمية  النظرية  بنكهة  الفوضوي  وحتى 

األخضر« ونظرية سلطة الشعب.
الجميع  بين  بالتوافق  اجتماعي  عقد  األصل  في  هو  الدستور 
بالمغالبة، فهذا دستور وحق للجميع، وإال لن يمر ولن  وليس 
تم  إن  أهلية  لحرب  منطلقاً  وسيكون  المجتمعي  السلم  يحقق 

بالمغالبة وتجاهل حق اآلخرين.

مسودة الدستور التي تم تمريرها إلى البرلمان ثم تقديمها إلى 
االستفتاء الشعبي، كتبت بحبر إخواني واضح المعالم في لغة 
أن  ليبيا وألمتها رغم  لعروبة  تنكرت  فقد  النص والنصوص، 
الشورى  تسميات كمجلس  ليبيا عرب، ومررت  غالبية سكان 
األعضاء  اختيار  آلية  في  وتالعبت  الشيوخ،  مجلس  عن  بدالً 
بين االنتخاب والتمثيل، واعتمدت المغالبة السكانية بين األقاليم 
األقاليم  اعتمد نظام  الهيئة  أو  اللجنة  أن قرار تشكيل  في حين 

حين  في  المركزية  كرست  الجدلية  الدستور  مسودة  الثالثة. 
األقاليم  فيه  تقاسمت  اتحادياً  دستوراً   1951 عام  دستور  كان 
بالتساوي  الثروات  الثالثة )طرابلس وبرقة وفزان(  التاريخية 
حقق  كما  الفرص،  تكافؤ  من  قدراً  وحقق  السلطات،  وكذلك 

العدالة وليس فقط المساواة.
الدساتير القابلة للحياة والتعايش السلمي ال تكتب وال تقر وال 
بالموت  وستنتهي  الحياة  لها  يكتب  لن  وإال  بالمغالبة،  تسري 
قبل أن يجف حبرها، فالمغالبة ال تحقق أي درجة من درجات 
التكهن  يمكن  ال  لغضب  ستؤسس  إنها  بل  السلمي  التعايش 

بنتائجه .
تغييب الرئيس والدستور في ليبيا، هما أساس استمرار األزمة 
االنتقالية  المراحل  حالة  في  عليها  واإلبقاء  الليبية،  السياسية 
دستور،  بدون  الخامسة  العشرية  تجاوزت  فليبيا  والفوضى، 

فنظام القذافي عطل
)شباط(  فبراير  »ثورة«  وجاءت  عاماً  ألربعين  الدستور   

لتغيب الدستور عشرية أخرى ال نعلم متى تنتهي .

كاتب وباحث ليبي )الشرق االوسط( لندن 	 

د. جبريل العبيدي 	 

كاريكاتير  الفنان الليبي عبدالحليم فوائد غياب الدستور عن )الوسط( الليبية  )اختيار البالد(
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حركات الكفاح أو عندما تلد النار الرماد

خالد فضل 	 

غايات  لتحقيق  المسلح  الكفاح  جدوى  ما 
في  ومؤثر  كبير  إجتماعي  وتغيير  سياسية 
مسيرة تطور الحياة العامة في بالدنا ؟ سؤال 
قيادات  أمام  بوضوح  طرحه  ينبغي  مهم 
أولئك   , السودان  في  المسلح  الكفاح  حركات 
الذين مألوا اآلفاق تصريحات ملتهبة أيام كانوا 
في صف المعارضة , ثم أشاعوا األمل تفاؤال 
عندما وقعوا ورقة إتفاق في جوبا مع حميدتي 

في 2020م.

المنضويين  اإلعالميين  من  قائل  قال  وقد 
شاشة  وعبر  الحركات  إحدى  راية  تحت 
وتهرسه  تحرسه   تك  لم  عندما   ( التلفزيون 
لجة  في  والناس  قال   ) اإلنقالبيين  دبابات 
فشل  إذا  القادمة  الحرب  إّن   , المهرجانات 
بين  ما  المسافة  ساحتها  ستكون  اإلتفاق  هذا 
في  ؛أي  العامة  والقيادة  الجمهوري  القصر 
وسط الخرطوم , أي في المساحة التي شهدت  
أبرز وأهم مواكب الحراك السلمي الذي أسقط 
اإلنقالب  يحييه اآلن  الذي  النظام  ذات  البشير 
لهذا  الناس  معظم  يكترث  ولم   . رميم  من 
التصريح , ليرحم الله اإلمام الصادق المهدي 
فقد نبه باكرا إلى خطورة اتفاق جوبا فيما يلي  
متسلحة  للسياسة  المسلحة  الحركات  ممارسة 
طابعها  سياسية  بيئة  وسط  في  بالبندقية  فيها 

الثورة السلمية المبهرة .

هنا  طنطنة  اإلتفاق  مسيرة  مضت  المهم 
يهبش,  ال  واألهم  تنفذ  بنود   , هناك  وعكننة 
_دست  بعضهم  عّف  ولألمانة   _ القادة  تسلق 
جرت   , الوظائف  في  تسكينهم  وتّم  الحكومة 
قضايا  فيما   , المادية  السلطة  امتيازات  عليهم 
النضال تراوح مكانها , فال نازح عاد لقريته 
 , اليوم  /أصفياء  األمس  أعداء  أحرقها  التي 
وال الجيء طوى حقبة حزينه ومأساته منهيا 
خطوة  رأى  مظلوم  وال  ال   , القسري  اللجوء 
واحدة في اتجاه إنصافه , سكت الجميع , ولو 
 !! الحمار(  وتكلّم   ( األطفال  أهزوجة  جارينا 
لمحكمة  المطلوبين  تسليم  عن  سكتوا  الجميع 
الجنايات الدولية في الهاي , وحتى عندما قرر 
مجلس الوزراء في اجتماعه تسليم المطلوبين 
السيادة  مجلس  في  العسكري  المكون  إزوّر   ,
عن إجازة القرار في اإلجتماع المشترك عندما 
يكونان معا ) الهيئة التشريعية المؤقتة ( , ولم 
ينبر أحد السادة القادة في جبهة الكفاح للتذكير 
سادة  يا  إتفاقنا  في  موجود  نص  هذا  بأّن  فقط 
!!  كان الهم  األهم طعن الثورة في الخاصرة 
تستهدف  سلمية  شبابية  شعبية  ثورة  وألنها   ,
التغيير الشامل , وتتطلب قدرا عاليا من القدرة 
والرغبة والكفاءة السياسية , يبدو أّن حظ قادة 
الحركات الموظفين حديثا في ) الميري( كان 
الناضجة  السياسة  معترك  يخص  فيما  ضئيال 

النافعة التي تخدم الشعب والوطن.

يبدو أنّهم من سدنة سياسة الكيد والمؤامرات 
على  والصعود  الذاتية  المآرب  وتحقيق 
بتبني  الغالبة والمسحوقين والمهمشين  أكتاف 
الذات  كسب   ( والعقيدة  النية  وفي  قضاياهم 
تجلى  ما  هذا   ,  ) الشخصي  المطمح  وتحقيق 
البائخة  بالعبارات  ينعق  بعضهم  صار  عندما 
طويلة    4 عن   الباهتة  التصريحات  ويردد 

 , اإلفك  أحاديث  من  وغيرها  والمحاصصات 
حتى نّظم لهم الفلول ما عرف بإعتصام القصر 
, والذي كان الموز يوزع فيه على المعتصمين 
الدولية  اإلنسانية  المنظمات  كانت   وقت  في 
في  السودانيين  لماليين  اإلغاثات  توزع 

معسكرات النزوح ومخيمات اللجوء ّ!!!
البرهان  وأسدل   , الكبرى  الطامة  وقعت  ثّم 
مواصلة  معلنا  اإلنتقالية  الفترة  على  الستار 
يتقاذفان   ) فإنقالب  ثورة   ( الشريرة  الدائرة 
خلو  الحركات  وقادة   , 1956م  منذ  السودان 
كانت  والمفاضلة   , السياسية  الحساسية  من 
عسيرة عليهم , أ يقايضون المكسب الشخصي 
باإلنحياز لصف الحقيقة , صف الثورة الشبابية 
وتلجلج   , الوطن  تبني  التي  بأهدافها  السلمية 
بعضهم , ثالثة منهم قالوا في بيان إّن ما حدث 
ولكن   ! تصحيح  بل  قال  بعضهم   , إنقالب 
 , المناصب  ظالل  تحت  الجميع  شمل  اجتمع 
فال غادر ذو السيادة مقعده محتجا وال الوزير 
امتنع عن الحضور لمكتبه متعلال بعدم شرعية 
كبرى  سياسية  معركة  لقد خسروا   , اإلنقالب 
عقول  في  مبين  بخسران  وباءوا   , ومفصلية 
من  األبد   وإلى  واحدة  مرة  وخرجوا  شعبهم 
أفئدة حية يقظة مملؤة باإليمان بأن الحق سيبين 
سن  يبلغ  أن  قبل  سقوط  إلى  اإلنقالب  ّوأّن 

الفطام بعون الله.

باعوا  من  شخوص  في  الفجيعة  من  األدهى 
قد  الثقة  أّن   , ومكاسبهم  لذواتهم  أنفسهم 
تزعزعت في الذين لم ينخرطوا بعد في سكة 
الوجع هذه , هناك القائدان الحلو و عبدالواحد 
يقودان حركتين من حركات الكفاح المسلّح لم 
يوقعا على ورقة جوبا , ولكن ينطرح السؤال 
عّما إذا كانا سيعيدان نفس الدور إذا ما تسنى 
؟  اتفاق  أي  طريق  عن  المناصب  بلوغ  لهما 

هذا سؤال موجع في الحقيقة خاصة تجاه قادة 
المناصب عندما كانت  الحلو ركل  على وزن 
الذي  وعبدالواحد   , نيفاشا  غنيمة  المناصب 
وصم اتفاق جوبا بإتفاق ) المناصب( , ولكن 
هل يأمنن أحد أّن من بين قادة هاتين الحركتين 
وظيفة  أو  يتواله  منصب  إلى  فؤاده  يهفو  من 
بائسة حقيرة يتقلدها ؟ هنا مكمن خطورة نتائج 
ما فعله قادة تلك الحركات , إهتزاز الثقة إن لم 
يك إنعدامها في كل دعاوي الكفاح المسلح من 

أجل الجماهير المسحوقة .

التوت  ورقة  عن  السلميين  الثوار  كشف  لقد 
 , المسلح  الكفاح  قادة  بها  يتغطى  ظل  التي 
النازحون في معسكراتهم في مليونيات  خرج 
الرفض لإلنقالب وهتافهم موحد مع رصفائهم 
والجنوب  والشمال  والوسط  الشرق  في 
انحل  والجنجويد  للثكنات  العسكر   , والغرب 
شعب  سلطة  والسلطة  شعب  ثورة  والثورة   ,
أسر   , العساكر  يحكمنا  لن  عاشر  وتسقط   ,
الشهداء تتقدم المواكب وبدل شهيد تقدم األسرة 
الرصاص  بعض  ؟  من  برصاص   , شهيدين 
مع األسف تحوم الشكوك المعقولة بأنّه يخص 
الشعب  سكة  عن  المستقيلين  الكفاح  رفاق 
أن  الناس  !! من حق  البطش  لقوة  المنحازين 
تكون  الذي  المسلح  الكفاح  يسألوا عن جدوى 
وبمبان  ورصاص   , للقادة  وظائف  حصيلته 
اتهامات   وتلبيس  ومعتقالت  صوتية   وقنابل 
للشرفاء من الثوارأبناء المهمشين !!  من حق 
الناس أن تسأل رغم وجع السؤال , ومن حقهم 
أن يرددوا المثل الشعبي السائد عن النار التي 

تلد الرماد , وشتان بين اللهب والسجم شتان 

التغيير( 	  )صحيفة  سوداني  كاتب 
السودانية 
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الجـرافـات الهنـدية تسـحق حقـوق المسـلمين

محمد  جاويد  منزل  تهدم  جرافة 
الله  )سابقا:  براياغراج  مدينة  في 
أباد(، الهند في 12 يونيو/حزيران 

2022. © أ ف ب. 

محمد أومام  من والية أوتار براديش شمال الهند في محادثة هاتفية مع فرانس24

هدم كـل شيء في ظـرف سـاعتين. كـان هـذا منزلنـا الـوحيد نحن اآلن بـال مــأوى

وطأة  تخفيف  الهندية  السلطات  تحاول 
التصريحات  عن  الناجمة  الدولية  التداعيات 
النبي محمد والتي صدرت  المثيرة للجدل حول 
أدى  ما  الحاكم،  الحزب  في  كبير  مسؤول  عن 
أقدمت  لكن  مسبوقة.  غير  دبلوماسية  أزمة  إلى 
السلطات مؤخرا في داخل البالد على هدم منزل 
عائلة مسلمة بارزة في استعراض للقوة أمام هذه 

األقلية الدينية في الهند.
يروي محمد أومام، كيف شاهد بعد ظهر األحد 
كاميرات  نقلتها  التي  الدراما  وقلق،  خوف  في 
التلفزيون من منزل عائلته بوالية أوتار براديش 
وانتشار  بتحرك  األحداث  بدأت  الهند.  شمال 
هائل لضباط الشرطة في محيط المنزل، وكانوا 
يرتدون سترات أمنية بعضها مموهة، في حين 
نقله  تم  الذي  الحدث  تسجل  األخبار  فرق  كانت 

على الهواء مباشرة.
الشرطة  وأبقت  الجرافات  الحقا  وصلت 
جرافة  وظهرت  آمنة.  مسافة  على  الصحافيين 
الجدار  لتهدم  األسرة  منزل  بوابة  عند  صفراء 
من  المكون  المبنى  تخترق  أن  قبل  الخارجي 
إزالة  أكملت  كما  الجدران،  فكسرت  طابقين، 
القضبان المعدنية الملتوية الناجمة عن الهدم من 

الطريق.
هذا  كان  ساعتين.  ظرف  في  شيء  كل  "هدم 
الهواء  على  ذلك  كل  شاهدت  الوحيد.  منزلنا 
في  ساهمت  التي  اإلعالم  وسائل  عبر  مباشرة 
مأوى.  بال  اآلن  نحن  السلطات.  ادعاءات  نشر 
كل ما عمله والدي تحطم في ساعتين. كان األمر 
مؤلما جدا، ليس لدي كلمات ألشرح ذلك"، قال 
محمد أومام بنبرة مرتجفة وحزينة خالل محادثة 

هاتفية مع فرانس24 بعد يوم من هذه العملية.
وينحدر محمد أومام البالغ 30 عاما من عائلة 
مسلمة بارزة في براياغراج، وهي مدينة كثيفة 
السكان وكانت تعرف في السابق باسم الله أباد. 
وناشط  أعمال  رجل  هو  محمد  جاويد  والده 
وعضو في حزب الرفاه الهندي، التيار السياسي 
المسلم المعارض في والية أوتار براديش، التي 
يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي 
الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

في  تصدرت  قد  فاطمة  أفرين  شقيقته  وكانت 
2019 عناوين الصحف الوطنية كقائدة طالبية، 
تعديل  قانون  ضد  االحتجاجات  اندلعت  حين 
حكومة  أصدرته  الذي  للجدل  المثير  المواطنة 
الحرم  أنحاء  جميع  الحركة  وشملت  مودي، 
فاطمة  وتبلغ  نيودلهي.  العاصمة  في  الجامعي 
الجامعة وهي  وقد تخرجت من  24 عاما  اليوم 
بوليس"  "مشروع  في  أبحاث  ومساعدة  ناشطة 
ومقرها  وصحافة  بحث  منظمة  وهي  بالهند، 

نيويورك.
العائلة  هذه  له  تعرضت  الذي  الهجوم  ويربط 
مباشرة بقضية التصريحات المسيئة للنبي محمد 
التي أدلى بها اثنان من مسؤولي الحزب الحاكم 
العديد من  إدانات  أثار  في أواخر مايو/أيار، ما 
السعودية  غرار  على  الخليجية  سيما  ال  الدول 
سياسي  ناشط  اعتقال  ويأتي  وقطر.  واإلمارات 
من  سلسلة  ضمن  منزله  هدم  ثم  مسلم  ومدني 
تعاني  الذي  التمييز  تبرز  التي  القاسية  األحداث 
التصريحات  تلت  الهند،  في  الدينية  األقلية  منه 
في  مسؤولين  عن  والصادرة  لإلسالم  المعادية 
الحزب القومي الهندوسي اليميني. وبات الدمار 

للقوة  رمز  بمثابة  بمنزله  الجرافة  أحدثته  الذي 
الساحقة لسلطة تنتهك حقوق المسلمين في دولة 

ذات أغلبية هندوسية.

توقيفات في عز الليل

بدأت مأساة عائلة محمد ليلة الجمعة بعد ساعات 
برصاص  المتظاهرين  من  اثنين  مقتل  من 
أنحاء  جميع  شملت  احتجاجات  خالل  الشرطة، 
التصريحات  من  السخط  عن  للتعبير  البالد 
شارما  نوبور  عن  الصادرة  لإلسالم  المعادية 
المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا عبر محطة 

تلفزيونية هندية.
للنبي  المسيئة  بتصريحاتها  شارما  وأشعلت 
محمد، عاصفة دبلوماسية، مع استدعاء حكومات 
نحو 20 دولة للمبعوثين من أجل الحصول على 
إلى محاولة  الهندية  الحكومة  دفع  ما  تفسيرات، 
وبادرت  ممكن.  وقت  بأسرع  األضرار  تخفيف 
شارما،  تنحية  إلى  الماضي  األسبوع  نيودلهي 
بهاراتيا  لحزب  المألوف  الرسمي  الصوت 
بنشر  قام  آخر  حزبي  لمسؤول  إضافة  جاناتا، 
تعليقاتها في تويتر، تم حذفها الحقا. رغم ذلك، 
اندلعت مظاهرات الجمعة جابت عدة مدن هندية 

وامتدت إلى باكستان وبنغالديش المجاورتين.
وفي أوتار براديش الوالية األكثر كثافة سكانية 
الهندوسي  الراهب  يحكمها  والتي  البالد  في 
أوقفت  أديتياناث،  يوغي  والسياسي  المتشدد 
200 شخص بعد احتجاجات  أكثر من  الشرطة 
التاسعة  الساعة  وقبل  إنه  أومام  ويقول  عنيفة. 
منزل  إلى  الشرطة  الجمعة، جاءت  بقليل  مساء 

جاءت  المنزل.  في  أكن  "لم  فيروي:  العائلة. 
أية  توجيه  دون  والدي  إلى  للتحدث  الشرطة 
شيء.  أي  أو  قضائي  أمر  حيازة  وال  اتهامات 
فرافقهم  معه  التحدث  فقط  يريدون  إنهم  قالوا 

مستعمال سيارته الشخصية".

وبحسب أومام، لم يشارك والده في االحتجاجات 
بل مكث في منزله ونشر على منصات التواصل 
الشرطة زعمت  لكن  التهدئة.  إلى  تدعو  رسائل 
الحقا أن محمد كان "العقل المدبر" الحتجاجات 
البالغ  المسلم  للسياسي  يكن  ولم  العنيفة.  الجمعة 
التي  باالتهامات  دراية  عاما   57 العمر  من 
لطلب  طواعية  امتثل  حيث  ضده،  ستوجه 

الشرطة مرافقته إلى المخفر.

صباح  من   12:30 حدود  وعند  ساعات،  بعد 
السبت، عادت الشرطة مجددا إلى منزل األسرة 
للقبض على والدة أومام وأختها الصغرى سمية 
فاطمة البالغة من العمر 19 عاما. يقول أومام: 
دون  من  الصغرى  وشقيقتي  والدتي  "اعتقلوا 
فقط  وأختي  والدتي  أرهبوا  ادعاء.  وال  إشعار 
احتجازهم طوال  وتم  مرافقتهم  على  إلجبارهن 
والدتي  عن  الشرطة  أفرجت  وحين  ساعة.   30
وأختي أخذوهما إلى منزل أحد األقارب وطلبوا 

من عائلتي عدم العودة إلى المنزل".
وال يزال رب هذه العائلة الهندية المسلمة رهن 
االعتقال كما أدرج اسمه على قائمة تضم عشرة 
الجمعة،  عنف  أعمال  في  أساسيين  "متآمرين" 
وسياسيون  بارزون  مسلمون  نشطاء  بينهم 

يساريون.
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وول ستريت جورنال“القومية الهندوسية تهدد صعود الهند كأمة”

التطرف الهندوسي ضد اإلسالم يهدد الهند ونصف تحويالت مهاجريها من الخليج

"كان كل شيء غير قانوني وتم بسرعة فائقة"

جسدي  "تدمير  إلى  األسرة  هذه  تعرضت 
األسبوع  نهاية  عطلة  مدار  على  وعاطفي" 
صعوبة  إلى  إضافة  المحاكم  إغالق  تشهد  التي 
وأوامر  القانونية  األوامر  من  والتثبت  الوصول 
لتوقيف  التالي  اليوم  صباح  وفي  االحتجاز. 
محمد، أبلغ رئيس شرطة براياجراج المراسلين 
بأن الناشط السياسي كان "العقل المدبر" ألعمال 
العنف في اليوم السابق. وصرح ضابط شرطة 
أفراد  ضد  إجراءات  الشرطة  "ستتخذ  المدينة: 
ستستخدم  "الجرافات  أن  وأضاف  العصابات"، 
أيضا ضد البناءات غير القانونية". بعد ساعات 
قيد  يزالون  وابنته ال  وفيما كان محمد وزوجته 
االحتجاز، قامت الشرطة بإلصاق إشعار صادر 
عن هيئة تنمية المدينة على منزل األسرة. جاء 
المكون من طابقين  المبنى  بناء  في اإلشعار أن 
عند  التالي  اليوم  في  هدمه  وسيتم  قانوني  غير 
حدود الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. يقول 

أومام: "لقد وضعوا اإلشعار ليلة السبت. 

المحاكم  نهاية األسبوع حيث  تلك عطلة  كانت 
وكان  وشقيقتي  وأمي  والدي  اعتقال  تم  مغلقة. 
رهن  بالمسألة  المعنيون  الرئيسيون  األشخاص 
وجرى  قانوني  غير  شيء  كل  كان  االحتجاز. 
خائفين  عائلتي  أفراد  جميع  كان  فائقة.  بسرعة 
ثالث  أو  ساعتين  كل  تأتي  الشرطة  وكانت 
كانت مرعوبة  بتهديدنا". وألنها  وتقوم  ساعات 
وتحت وقع الصدمة، لم تتمكن األسرة حتى من 
الجرافات بعد ظهر  أخذ أغراضها قبل وصول 
األحد. وعادة ما يلي مضايقات السلطات الهندية 
هدم  جرائم،  بارتكاب  تتهمهم  الذين  للمسلمين 
منازلهم، قبل أن تأخذ العدالة مجراها. إنه نمط 
يحكمها  هندية  وأقاليم  واليات  عدة  في  مألوف 
خبراء،  يقول  حسبما  جاناتا،  بهاراتيا  حزب 
وراءها  يقف  استراتيجية  أنها  إلى  مشيرين 
كسالح  الجرافة  برمزية  يؤمن  يميني  سياسي 
عليه  تسيطر  بلد  في  انتخابية  مكاسب  لتحقيق 

القومية الهندوسية الشعبوية.

"بلدوزر بابا" يحدد االتجاه الوطني

اقتحمت الجرافة بشكل مذهل المشهد السياسي 
الهندي في الفترة التي سبقت االنتخابات المحلية 
في أوتار براديش، التي تعد نقطة انطالق سياسية 
المخاطر  وكانت  المستقبليين.  الوزراء  لرؤساء 
خالل  أديتياناث  الوالية  وزراء  لرئيس  كبيرة 
والتي   2022 مطلع  في  انتخابه  إلعادة  حملته 
ركز فيها على الصرامة ضد الجريمة، متوعدا 
حزب  اكتسح  وفيما  والمافيا".  "البلطجية  بهدم 
مارس/ في  االقتراع  صناديق  جاناتا  بهاراتيا 
آذار، حاز أديتياناث على لقب "بلدوزر بابا" أي 
باتت حاضرة  التي  تلك  البناء  آلة  بابا"  "جرافة 

المرشحين  لدعم  التجمعات  مكان خالل  كل  في 
بالمناسبة  اشترى  البعض  إن  حتى  وأنصارهم، 

جرافات بالستيكية.

األحياء  إلى  بالنسبة  ممتعة  تكن  لم  أنها  إال 
بهاراتيا  حزب  يحكمها  دولة  في  اإلسالمية 
األخرى  الواليات  رؤساء  دخول  ومع  جاناتا. 
على  جاناتا  بهاراتيا  حزب  عليها  يسيطر  التي 
الهدم  فرق  يد  أطلقت  أديتياناث،  شعبوية  نمط 
في والية ماديا براديش بوسط الهند. ففي أبريل/
عشرات  الوالية  سلطات  هدمت  مثال،  نيسان 
من  يوم  بعد  مسلم  حي  في  والمتاجر  المنازل 
أعمال شغب حين نظم أنصار هندوتفا أو دولة 
بالمنطقة.  استفزازية  دينية  مسيرة  هندوسية 
معارض  حزب  أكبر  زعيم  غرد  المقابل،  في 
الهندي،  الدستور  مع  جرافة  بصورة  البالد  في 
معتبرا بذلك أن تصرفات الدولة تلك هي بمثابة 
ذلك  في غضون  للهند".  الدستورية  للقيم  "هدم 

من  سلسلة  دمرت  نيودلهي  العاصمة  وفي 
شاهين  ذلك  في  بما  مناطق  عدة  الهدم  عمليات 
باغ موقع اعتصام سلمي 2019، حين تظاهرت 
اعتبروه  الذي  الجنسية  تعديل  قانون  ضد  نساء 

تمييزيا بحق المسلمين.

"عقاب جماعي"

وتميل حركات الهدم تلك إلى اتباع نسق معين 
الرائدة  الصحافية  تشيستي  سييما  عليه  تطلق 
بمالحظة:  "مالحظة  لكتاب  مشاركة  ومؤلفة 
الجرافة"  "لحظة   ")2017-1947( الهند  قصة 
مثل  سياسيين  ظل  وفي  الهندي.  التاريخ  في 

أديتياناث، توضح تشيستي: "تحولت جميع نقاط 
األكل  مثل  والمسلمين  الهندوس  بين  االتصال 
والحب والدفن والحقوق الدينية إلى لحظات من 
عدم  ورغم  العدالة".  تطبيق  تستوجب  الصراع 
وجود أحكام بموجب القانون الهندي تقضي بهدم 
منزل أي شخص اتهم بارتكاب جريمة، فقد ظهر 
نمط من العدالة "خارج نطاق القضاء" حيث إن 
العام  والمدعي  القاضي  هي  السياسية  "السلطة 

والجالد ومنفذ القانون" بحسب تشيستي.
القانون  في  الباحث  بهاتيا  غوتام  يرى  بدوره، 
الدستوري الهندي بأن "هذه منازل تؤوي العديد 
عبارة  هي  خاصة،  الهند  في  األرواح.  من 
واألطفال،  الزوجة،  مع  مشتركة  مساحة  عن 
واألجداد، وأبناء العم.. ولهذا فإن هذا شكل من 
أشكال العقاب الجماعي الذي يتعارض مع معايير 
القانون الدولي والقانون الهندي"، يقضي بمتابعة 
تقوم  ثم  عنف  إلى  يتحول  الذي  االحتجاج  نمط 
بمثابة  تعتبرهم  الذين  األفراد  بمالحقة  الشرطة 

على  منشور  في  بهاتيا  وكتب  المدبر".  "العقل 
 Indian Constitutional القانوني  الموقع 
مباشرة،  ذلك  "بعد   Law and Philosophy
يقيمون في مبان  البلدية أن هؤالء األفراد  تعلن 
غير مرخصة". ويضيف بهاتيا: "عادة ما تكون 
تحديد  عن  الشرطة  إعالن  بين  الزمنية  الفترة 
وإعالن  العنف،  أعمال  وراء  المدبرة  العقول 
البلدية أن عددا من المباني غير قانونية وإقرار 

الهدم، أقل من أربع وعشرين ساعة".
حدث هذا بالضبط لعائلة محمد في عطلة نهاية 
األسبوع. فقد أوضح ابنه أومام بأن العملية كانت 
سريعة للغاية وكيف لم يكن لدى األسرة الوقت 
في  الواضحة  التناقضات  كافة  لتفصيل  الكافي 
أن  إلى  أومام  وأشار  المحكمة.  أمام  االدعاءات 
المنزل كان باسم والدته ألنه جزء من مهر جده 
ألمه. لقد "تم تسجيل منزلنا في مؤسسة البلدية. 
مكثنا في المنزل عشرين عاما ودفعنا كافة فواتير 
الضرائب والممتلكات والمياه وفواتير الكهرباء 

وكل شيء. فجأة قالوا إنه مبنى غير قانوني".
كما قال أومام إن اإلشعار بعملية الهدم قد صدر 
المالك  هو  يكن  لم  والده  إن  حيث  خاطئ  باسم 
الفعلي للعقار. إلى جانب ذلك، زعمت السلطات 
بأن األسرة تلقت إشعارا في 10 مايو/ أيار وهو 
ما نفته أسرته. في المقابل، رفع محامي األسرة 
شكوى أمام المحكمة العليا بالمدينة لكن العملية 
ستستغرق وقتا طويال، وهذه ظاهرة باتت معتادة 
في الهند بالنسبة للعائالت التي باتت مشردة دون 

أن تقدم الدولة أية مساعدة.
واضحة:  السلطات  نية  فإن  ألومام،  ووفقا 
"والدي هو ناشط اجتماعي وكان يساعد الناس 
جنائي  سجل  لديه  يكن  لم  الفقيرة.  بالمناطق 
أرادوا  المجتمعية.  ألنشطته  الجميع  ويعرفه 
هناك  يكون  أن  يريدون  ال  فحسب.  به  التشهير 
قادة جيدين يقدمون المساعدة في هذا المجتمع. ال 
يريدون أن يكون لهؤالء الناس صوت، يريدون 

إسكاتهم".

ليلى جاكينتو	 
المصدر : فرانس 24	 

وفي أوتـار براديش الـوالية األكـثر كثــافة سكــانية في البــالد
والتي يحكمها الراهب الهندوسي المتشدد والسياسي يوغي أديتياناث،
أوقفت الشـرطة أكـثر من 200 شخص بعد احتجـــاجات عنيفة.

جورنال”  ستريت  “وول  بصحيفة  مقال  أكد 
المعادي  الهندوسي  التطرف  مخاطر  األمريكية 
كأمة،  الهند  صعود  على  والمسلمين  لإلسالم 
وخاصة  اإلسالمي،  بالعالم  عالقاتها  وعلى 
ثلثي  نحو  إن  حيث  العربي،  الخليج  منطقة  في 
مواطني الهند في الخارج )8.9 ماليين من 13.6 
مليون شخص( يعيشون في دول مجلس التعاون 
الهجرة،  سياسة  لمعهد  ووفقا  الست.  الخليجي 
استأثرت  فقد  واشنطن،  في  أبحاث  مركز  وهو 
السنوات  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
في  الهنود  تحويالت  نصف  من  بأكثر  األخيرة 

الخارج والبالغة 87 مليار دوالر تقريبا.

أدلى  التي  المهينة  التعليقات  إلى  المقال  وأشار 
النبي  مؤخرا حول  الحاكم  الحزب  مسؤولو  بها 
أججت  التي  وسلم(،  عليه  الله  )صلى  محمد 
الغضب وسط مسلمي الهند وفي الخليج وأماكن 
العالم من معاداة اإلسالم والمسلمين  أخرى من 
في الهند، فيما تسعى األخيرة إلى إقامة عالقات 
بشكل  الخليجية  الدول  هذه  مع  أوثق  دبلوماسية 

خاص.
نحو ثلثي مهاجري الهند )8.9 ماليين من 13.6 

ويشكلون  الخليج  في  يعيشون  شخص(  مليون 
نصف التحويالت الخارجية

تهدد  الهندوسية  “القومية  بعنوان  مقاله  وفي 
األمريكي  الكاتب  أكد  كأمة”،  الهند  صعود 
من  ليس  أنه  دوم  ساداناند  الهند(  في  )المولود 
المسؤولون  يسخر  أن  الجيوسياسي  الذكاء 
الشركاء  دين  من  الهند  في  الحاكم  الحزب  في 

التجاريين واإلستراتيجيين للبالد.
الحادة  الهندوسية  القومية  النزعة  أن  واعتبر 
العداء  أشعلت  جاناتا  بهاراتيا  لحزب  المتزايدة 
الديني داخل البالد، واآلن تعقد العالقات خارج 
لهذه  يمكن  أنه  وأكد  أيضا.  الهندية  الحدود 
تعرقل  أن  بالهند  المشحونة  الداخلية  السياسات 

تحول البالد إلى قوة عالمية رائدة.
التي  المهينة  التعليقات  أن  إلى  ذلك  في  وأشار 
النبي  حول  مؤخرا  الحزب  مسؤولو  بها  أدلى 
قطر  استدعت  عندما  دوليا  بعدا  اتخذت  محمد، 
الهند  سفراء  الماضي  األحد  وإيران  والكويت 
“مقاطعة  وسوم  وبدأت  إيضاحات؛  لتقديم 
النبي”  إهانة  و”أوقفوا  الهندية”  المنتجات 
وبدأت  الخليج؛  بدول  تويتر  على  الظهور  في 

المحالت التجارية في البحرين والسعودية بإزالة 
المنتجات الهندية من رفوفها؛ وأعلن مفتي ُعمان 
لمسؤولي  الفاحشة”  والفظاظة  “الوقاحة  أن 
حزب بهاراتيا جاناتا ترقى إلى “حرب ضد كل 

مسلم في شرق األرض وغربها”.
وشدد الكاتب على أن الهند ستظل تواجه الواقع 
الصارخ المتمثل في أنها ال تستطيع تحمل عداء 
االقتصادية  مصالحها  بسبب  اإلسالمي  العالم 

الكبيرة.

المتمثل  الصارخ  الواقع  تواجه  ستظل  الهند 

في أنها ال تستطيع تحمل عداء العالم اإلسالمي 
مع  البينية  التجارة  فالتجارة  مصالحها،  بسبب 

دول مجلس التعاون  بلغت 87.4 مليار دوالر
الشركاء  أكبر  بين  من  أيضا  الخليج  ويعد 
بلغت  الماضي  العام  في  إذ  للهند.  التجاريين 
الست  التعاون  مجلس  دول  مع  البينية  التجارة 
87.4 مليار دوالر، أي أكثر من التجارة البينية 
للهند مع االتحاد األوروبي أو دول جنوب شرق 

آسيا. 
نصف  من  أكثر  األوسط  الشرق  يوفر  كما 

واردات الهند من النفط والغاز.
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موقع “هارفارد هيلث”

االلتهابات الكامنة تهّدد الجسم بـ 10 أمراض خطيرة.. احذروها!

تٌعرف االلتهابات أنها تلعب دوًرا مهًما في الجسم، فهي تساعده 
على البقاء بصحة جيدة من خالل دعم الجهاز المناعي من 

الميكروبات. غير أن االلتهابات المزمنة تؤدي دوًرا عكسيا من 
خالل تعريض الجسم للعديد من األمراض الخطيرة.

ويشير موقع “هارفارد هيلث”، الى أنه عندما يصبح االلتهاب 
مرتفعًا جدًا ويمتد لفترة طويلة، يستمر الجهاز المناعي في ضخ 

خاليا الدم البيضاء والرسائل الكيميائية التي تطيل العملية، في ما 
يُعرف باسم “االلتهاب المزمن”.

وعندما يحدث هذا، قد ينتهي األمر بخاليا الدم البيضاء 
بمهاجمة األنسجة واألعضاء السليمة القريبة، على سبيل المثال 

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ولديك المزيد من الخاليا الدهنية 
الحشوية، فقد يرى الجهاز المناعي هذه الخاليا على أنها تهديد 

ويهاجمها بخاليا الدم البيضاء.

وبالتالي كلما زاد وزنك يمكن أن يظل جسمك في حالة التهاب. 
إذا ماذا يجب أن نعرف عن االلتهابات، وكيف تشير إلى إصابتنا 

بأمراض خفية؟
قال الدكتور “تشاد الرسون”، عضو فريق االستشارات 

السريرية لمختبرات Cyrex: “يعد االلتهاب جزًءا مهًما من 
فسيولوجيا اإلنسان الطبيعية، وهو نتيجة ثانوية متوقعة لعملية 

التمثيل الغذائي، ومن المهم أن تساعد في مكافحة االلتهابات 
وشفاء الجروح واإلصابات”.

ومع ذلك، فإن االلتهاب المزمن غير المنتظم هو السبب 
الجذري للعديد من الحاالت الصحية المزمنة التي نتعامل معها 

اليوم، مثل: أمراض القلب والسمنة والسكري وأمراض المناعة 
الذاتية والقولون العصبي والتدهور المعرفي، وفقا للطبيب.
في السياق نفسه، نقل موقع eatthis عن الرسون قوله: 

“االلتهابات المزمنة والحاالت الصحية المرتبطة بها هي القضايا 
الصحية في عصرنا، وقد ثبت هذا بشكل أكثر وضوًحا منذ 

تقشي جائحة كورونا، حيث كان ألولئك الذين يعانون من هذه 
الحاالت المزمنة وااللتهابات نتائج أسوأ بكثير”.

وتشرح “كارين آشلي”، ممرضة صحة المرأة التكميلية: 
“األلم هو التهاب واضح وبسيط، سواء كان في مفاصلك أو 

بطنك أو رأسك، وقد ال يمكن اكتشاف المستويات المنخفضة من 
االلتهاب في البداية، أو تظهر على أنها خفيفة جدًا واألعراض 

العرضية”.
إذا تجاهل الشخص هذه األعراض، فإنها تتطور إلى أعراض 

أكثر اعتدااًل، ثم تتطور إلى حالة فعلية أو مرض يمكن 
تشخيصه، وتشمل حاالت األلم الشائعة:

 التهاب المفاصل* 
 الصداع النصفي* 
 آالم فيبروميالجيا* 
 آالم الظهر والرقبة* 

وأوضحت آشلي: “االستماع إلى األعراض الخفيفة ومعالجتها 
يمكن أن تمنعهم مبكًرا من التقدم إلى المرض الكامل، ومن المهم 

االنتباه إلى المحفزات المحتملة لأللم حتى يمكن تحديد السبب 
الجذري وعالجه”.

وفقًا آلشلي، فإن أمراض المناعة الذاتية غالبًا ما تكون نتيجة 
لاللتهاب الكامن، وتشمل:

 التهاب المفاصل الروماتويدي* 
 قصور الغدة الدرقية )التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو(* 
 الذئبة* 
 البهاق* 
 الداء البطني* 
 مرض السكري من النوع األول* 

ولسوء الحظ، تسبب هذه الحاالت أيًضا التهابًا ما يؤدي إلى 
حدوث التهاب خبيث، أي دورة من االلتهابات المتزايدة التي 

تقود إلى تطور المرض وفي النهاية تلف أعضاء الجسم.

المصدر :العين اإلخبارية	 
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إجراءات بسيطة تساعد
على النوم بشكل أفضل

مركز  رئيس  فيس،  هانز-جونتر  وقال 
مدينة  في  التخصصات  متعدد  النوم 
النوم  يوم  بمناسبة  األلمانية  كلينجنمونستر 
األلماني الموافق الثالثاء 21-6 : "بدالً من 
ممارسة الرياضة في وقت متأخر أو تناول 
قبل  االسترخاء  أن  يجب  ثقيلة،  وجبات 
حوالي ساعة من النوم"، مضيفا أن الكثير 
من األفراد ال يتمكنون من "إعفاء" أنفسهم 
في المساء واالسترخاء بطريقة تعزز النوم.

أجراها  التي  الدراسات  إلى  وباإلشارة 
لمكافحة  األلماني  كوخ"  "روبرت  معهد 
من  كبيرة  نسبة  أن  فيس  ذكر  األمراض، 
األلمان ينامون بشكل سيء، وقال: "6 إلى 
النوم  اضطرابات  من  يعانون  منهم   %10

التي تتطلب عالجاً. 

السكان  من  إضافي  ثلث  أن  ونفترض 
يعانون من نوم مضطرب".

وشكا فيس من تزايد ظاهرة "مجتمع بال 
الوصول  يمكن  حيث  ألمانيا،  في  توقف" 

إلى أي شخص على مدار الساعة، وقال: 
يتم  اإللكتروني  البريد  رسائل  "حتى 
االستعداد  وضع  السرير.  في  عليها  الرد 
أن الفرد أصبح في حالة  مستمر"، مضيفاً 
ترقب على الدوام، ويسأل نفسه دائماً: "هل 

بقي شيء لفعله؟".

ونصح فيس ببتناول مشروبات دافئة قبل 
إلى  "نحتاج  وقال:  الفراش،  إلى  الذهاب 
األساسية  الجسم  حرارة  درجة  انخفاض 
للنوم، وهو ما نحققه من خالل تدفئة سطح 
الجلد. وعندما يتعلق األمر بمفارش السرير 
األقمشة  من  بدالً  القطن  استخدام  يجب   ،

االصطناعية".

عام  منذ  النوم  بيوم  سنوياً  ألمانيا  وتحتفل 
2000، وذلك للتوعية بمشكلة اضطرابات 
معلومات  وتقديم  المحتملة  وعواقبها  النوم 

حول العالجات الفعالة.

…) Lyme (نحن في موسم داء اليم
حكومة كندا: إحذروه في هذه األيام!

في  وخاصة  األهمية  غاية  في  الموضوع  هذا 
الربيع و فصل  في فصل  السنة.  األيام من  هذه 
الهواء  في  المختلفة  النشاطات  تبدأ  الصيف 
الطلق والطبيعة الجميلة .. تبدأ الرحالت العائلية 
وهذا  الخلوية،  والرحالت  المختلفة  والمناسبات 
ما يمكن ان يعرضنا لهذه الحشرة او القرادة التي 
تسبب داء اليم  عندما تقرص او تلسع اي مكان 

في الجسم.
هذا  أن  ذكرت  الكندية  الرسمية  المراجع 
 ٢٠٠٩ عام  ففي  مستمر،  تزايد  في  المرض 
مثالً تم تشخيص ١٤٤ حالة فقط، بينما في عام  

٢٠١٩ تم تسجيل حوالي  ٣٠٠٠ حالة.

ما هو مرض اليم

لم  اذا  مرض اليم هو مرض جرثومي خطير 
لدغة من حشرة  او  لسعة  تسببه  بسرعة،  يعالج 
السوداء،  األرجل  ذي  بالقراد  تعرف  صغيرة 
والتي يبلغ طولها بضعة مليمترات، ولكن بعض 

األنواع يصل طولها عدة سنتيمترات.
الغابات واألماكن ذات  الحشرة في  تعيش هذه 
األعشاب الكثيفة والرطبة. كما انها تختلف عن 
العنكبوت الصغير في ان رأسها يلتصق بجسمها 
بطيئة  انها  كما  واضح.  عنق  او  رقبة  بدون 

الحركة بعكس العناكب سريعة الحركة.
عندما تلدغ جلد االنسان فانها تنقل اليه جرثومة 
من  بوريليا،  تسمى  الشكل  حلزونية  بكتيريا  او 
العالج هي  تناول  ان سرعة  نعلم  ان  هنا  المهم 
الضمان للشفاء من غير مضاعفات. ولكن نزعها 
يجب ان يكون بكل عناية بواسطة ملقط صغير 
يدخل تحتها و تزال ببطء حتى نضمن خروجها 
والذي  الجلد  دخل  الذي  الجزء  وخاصة  كاملة 
المراجع  من  توصيات  وهناك  البكتيريا.  يحمل 
شفاف  وعاء  في  نزعها  بعد  توضع  بأن  الطبية 
مغلق و تؤخذ الى المستشفى لكي يتأكد األطباء 

من نوع هذه الحشرة و تحديد  نوع العالج.
رحالتهم  في  معهم  يصحبون  الناس  من  كثير 
هذه  الكالب،  وخاصة  االليفة  الحيوانات 
اليها  الحشرة  هذه  النتقال  عرضة  الحيوانات 
من  ولذلك  اصحابها.  على  خطراً  هي  وتصبح 
الحيوانات  هذة  نحمم  او  نغسل  ان  الضروري 

فور عودتنا من جوالتنا ورحالتنا.

الوقاية: قبل الذهاب الى المنتزهات او الغابات 
او المخيمات ينبغي ان نأخذ اإلحتياطات التالية:

ان تغطي األلبسة كامل الجسم،
ان نستعمل طاردات الحشرات وخاصة النوع : 

DEET 20% على الجلد وعلى الثياب.

الي  معك  من  وكل  وثيابك  جسمك  تتفقد  ان 

حشرة عالقة على الجسم او الثياب، او الي آثار 
لسعة يمكن ان تكون من هذه الحشرة،

الرحالت،  العودة من هذه  بعد  تأخذ حماما  ان 
تحددها  التي   )  Traits  ( بالمسارات  تتقيد  أن 

المرجعيات المسؤولة.

ثم  اللسعة.  مكان  احمرار  يظهر  األعراض: 
مكان  عن  يبعد  جديد  دائري  احمرار  يظهر 
بين  سليماً  جلداً  تاركا  بعدة سنتمترات،   اللسعة 
يعتبر  وهذ  الجديد…  واالحمرار  اللسعة  مكان 
منظراً مميزاً.    )انظر الصورة( وشبهه العلماء 

بعين الثور.
آالم  عام،  قشعريرة، ضعف  الحرارة،  ارتفاع 
في المفاصل، و احيانا تيبس والم في عضالت 
وصول  فهو  المضاعفات  أخطر  أما  العنق. 
يستدعي  وذلك  العصبي،  الجهاز  إلى  االلتهاب 

العصبي  الجهاز  أمراض  المستشفى الن  دخول 
عديدة وخطيرة.

أهم خطوة في العالج هي السرعة وعدم اهمال 
اي لسعة.

معظم المضادات الحيوية الواسعة األفق تشفي 
المعالج  الطبيب  و  بوريليا.  جرثومة  التهاب 

سوف يختار للمريض المضاد المناسب.
كندا  حكومة  فان  الموضوع  هذا  ألهمية  و 

خصصت موقع:

blackleggedtick- وموقع     ,etick.ca
. canada.ca

أخصائي األمراض الباطنية.	 
كاتب من اسرة )البالد(	 

	 Doctorkais@yahoo.com

د. قيس ابوطه	 
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الجزء األولد. خالد الخيري االدريسي	 

Endocrine glands   الغدد الصماء

هي إحدى الغدد الصماء، وسميت بالصماء لعدم وجود 
قناة افراز لها وانما هي تفرز هرموناتها بشكل مباشر 

للدورة الدموية.

الغدد الصماء تتوزع كاالتي:

أ- في داخل الجمجمة :
Pineal gland1-الغدة الصنوبرية

glandPituitary  2-الغدة النخامية
ب- في الرقبة:

Thyroid gland3-الغدة الدرقية
Parathyroid glands 4- الغدد جار الدرقية

ج- في الصدر :
Thymus gland 5- الغدة الزعترية

د- في البطن:
Suprarenal glands 6-الغدد فوق كلوية

Pancreas 7-   البنكرياس
Ovaries8- المبايض عند النساء

الذين  الرجال  بعض  )عند   Testicles 9-الخصى 
الكيس(  الى  البطن  من    الهبوط  من  خصاهم  تفشل 
انتاج   في  طبيعي  بشكل  تعمل  الخصية  تلك  بان  علما 
التستوستيرون ولكنها ال تنجب الحيوانات المنويه. من 
هنا ان فشلت الخصيتان  في الهبوط من البطن للكيس 

يكون الرجل عقيما.
هـ- خارج البطن )الكيس(:

Testicles 10- الخصى
الغدة الدرقية

Thyroid Gland

موقع الغدة

تحت  الهوائية،  القصبة  امام  الرقبة،  في  الغدة  توجد 
مستوى تفاحة ادم. لديها فصان ) ايمن وايسر( يربطهما 
.”Isthmus" ببعض شريط من  نفس نسيج الغدة  يدعي

في  مهما  دورا  تلعب  حيث  جدا،   هامة  الغدة  هذه 
فهي   . الجسم  ونضوج  والنمو  الغذائي  التمثيل  عملية 
من  تفرزه  ما  بواسطة  الجسم  في  كثيرة  وظائف  تنظم 

هرمونات اهمها " الثايروكسين.”
افراز ذلك الهرمون مستمر حسب حاجة الجسم طوال 
االربع والعشرون ساعة. اما في الحاالت التالية فيزداد 

االنتاج لزيادة الحاجة:
1-في حاالت الطقس البارد.

2- في حاالت الحمل.
3- في حاالت نمو الجسم السريع ) في السنين االولى 

والمراهقة(
وهذا  جرام  عشرين-ستين   من   الدرقية  الغدة  تزن 
النسيج يتكون من عدد كبير من فصوص صغيرة وهي 
التي   ،”Follicles"الحويصالت على  تحتوي  بدورها 

يخزن فيها الهرمنو لحي الطلب.
تفرز الغدة الدرقية ثالثة هرمونات:

رباعي  ايضا  يسمى   والذي   " الثايروكسين  أ-هرمون 
ايودو ثايرونين.

TetraIodothyronine ”.T4
 “ ايودوثايرونين.  ثالثي  هرمون  ب- 

TriIodothyronine ”T3
.“  Calcitonin" ج- هرمون الكالسيتونين

سرعة  زيادة  وهي  محدودة،  فاعلية  له    T4 هرمون 
التمثيل الغذائي. وليعمل بكامل قوته يحول الى T3 وهو 
الهرمون االكثر نشاطا وفاعلية. تتم عملية التحويل هذه 
في الكبد وفي اماكن اخرى من الجسم. وعملية التحويل 
ووجود  ألخرى  لحظة  من  الجسم  بحاجة  تتاثر  هذه 
مرض او عدمه. هرمون "T3 and T4 “ يوجد في 
الدم على صورة ارتباطها ببروتين.في هذه الحالة يكون 
الهرمون غير نشيط. كمية بسيطة منه تكون على شكل 
حر  تدعي" Free T3 and Free T4”  وهي الصيغة 

النشطة والفعالة.

عملها:
تعمل الغدة الدرقية بناء على تعليمات تصلها من الغدة 
المنبه  "الهرمون  يدعى  هرمون  بواسطة  النخامية 
باللغة  يختصر  والتي  الدرقية"  الغدة  لحويصالت 
يتحكم في كمية هرمون  TSH “. فهو  االنجليزيه ل" 
الثايروكسين المنتج والذي بدوره يتاثر بكمية الهرمون 
تنقص  الثايروكسين  هرمون  كمية  زادت  فان  المنتج 
كمية هرمون "تي اف اس اتش" نظام عظيم وعجيب 

من صنع الخالق العظيم.
يزيد من نشاط  الثايروكسين  ألمحنا اعاله هرمون  كما 

Basal Metabolic Rate-" التمثيل الغذائي بالجسم
BMR “ بطريقتين:

مادة  انتاج  لزيادة  الجسم  خاليا  كل  تنبيه   – االولى 
البروتين.

الثانية – زيادة كمية االوكسجين المستهلك من الخاليا.
مما يزيد من نشاط كل خاليا الجسم ويؤدي الى:

أ-انتاج  حرارة الجسم.
ب-زيادة سرعة النبض.

ج-زيادة استهالك المواد الغذائية.
د-نضوج الدماغ عند االطفال.

ه-تنشيط  وزيادة النمو عند االطفال.
التركيز  زيادة  الى  يؤدي  مما  العصبي  الجهاز  و-تنبيه 

وزيادة سرعة التفاعل.
ز- تنشيط عملية الهضم.

ح- الخصوبة.
ط- صحة الجلد.

اضطراب عمل الغدة الدرقية يكون إما زيادة االفراز، 
وإما نقص في االفراز.

 
امراض الغدة الدرقية:

Goiter  -اوال- تضخم الغدة الدرقية
يمكن  والذي  الغدة  تضخم  على  االصطالح  هذا  يطلق 

ان يكون
I- تضخم حميد اي بال اثار جانبية مرضية.

II- او يكون بسبب نقص في كمية اليود المستهلكة.
مرض  عليه  يطلق  والذي  التهابها  على  دليل  او   -III
هذا  اكتشف  الذي  الياباني  للعالمة  نسبة  هاشيموتو 

.Hashimoto‘s Thyroiditisالمرض
ثانيا- التهاب الغدة الدرقية:

I- بسبب  فيروس.
.Auto-Immune diseaseبسبب حساسية تلقائية -II
ان  ويمكن  ألًما  يسبب  ان  يمكن  الدرقية  الغدة  التهاب 

يكون بال عوارض.
تدعي  والتي  الهرمون  افراز  ثالثا-زيادة 

.Hyperthyriodism
في اغلب الحاالت يكون زيادة االفراز من جميع مناطق 
 Graves disease-الغدة ويطلق عليه "مرض جريفز
 Thyroid" صغير  ورم  وجود  بسبب  يكون   او   .“
Nodule “. مرض جريفز هو من امراض الحساسية-
كاملة  الغدة  تتنبه  وفيه   Auto-immune diease

وتؤدي الفراز المزيد من الهرمون.
رابعا- سرطان الغدة الدرقية.

للشفاء  القابلة  السرطانات  ومن  شائع  غير  مرض  هذا 
التام.

 .Thyroid Nodule الجزئي  الغدة  خامسا-ورم 
في  جدا.  شائع  وهذا  الغدة  في  ورم  عبارة عن  ويكون 
حاالت قليلة يتحول هذا الورم الى سرطان. ويمكن ان 

هذه االورام كميات كبيرة من هرمون الثايروكسين.
. Thyroid Storm-سادسا- عاصفة الغدة الدرقية

الفراز  كبيرة  زيادة  فبها  يحصل  نادرة   حالة  هذه 
خطيرة  ضية  مر  حالة  وتسبب  الثايروكسين  هرمون 

تحتاج لعالج فوري.

تشخيص امراض الغدة الدرقية:
اوال -عالمات منبهة لوجود امراض في الغدة:

I- تاريخ العائلة.  االشخاص الذين لديهم  تاريخ عائلي 
الدرقيه لديهم احتمال اكثر من  الغدة  باالصابة بمرض 

غيرهم باالصابة بمرض الغدة  الدرقية.
II- فقدان الشعر عند وجود مشاكل في الغدة الدرقية 
هذه  الجلد.  في   ومشاكل  الشعر  سقوط  يتم  ان  يمكن 
االبط  تحت  شعر  فقدان  شكل   على  تكون  التغيرات 

والعانة والحواجب والراس ويصاب الجلد بالجفاف.
III- تغيير في وزن الجسم:

استهالك  في  تغيير  دون  )من  الوزن  في  زيادة  أ-    
االكل اكثر من العادة او تغيير مسار الحياة( يكون في 

حالة نقصان  افراز الهرمون.
   ب-نقصان في الوزن في حالة زيادة افراز الهرمون.

  IV- تغير في عمل القولون  -
  أ- زيادة  في حاالت زيادة افراز الهرمون

  ب-وامساك في حالة نقص االفراز.
يتبع

زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره	 
زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة- لندن	 
زميل كلية اختصاصيي القلب االمريكية	 
مستشار جراحة القلب التداخلية	 
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في  المرتفعة  الحرارة  درجات  تؤدي 
الجفاف  نسبة  زيادة  الى  الصيف  فصل 
الخبراء  ينصح  لذلك  الجسم،  في 
من  عالية  كميات  باستهالك  الصحيون 
الجسم  ترّطب  التي  والسوائل  المياه 
وتعّوض كمية السوائل التي تخرج منه 

عن طريق التعرق.
مثل  مشاكل  الحالة  هذه  وترافق 
من  المعاناة  الكلى،  بعمل  اإلضرار 
اإلمساك، تراكم السموم، ارتفاع حرارة 
ذلك.  وغير  الجلد  وتشقق  الجسم، 
الماء،  جانب  الى  الجفاف.  ولمكافحة 
يمكن ترطيب الجسم بعدد من األطعمة 
الغنية بالسوائل. إليك 8 أطعمة لترطيب 

الجسم ووقايته من الجفاف:

الطماطم��

محتوى   %95 من  يقرب  ما  مع 
الفواكه  من  واحدة  هي  مائي،الطماطم 
إلى  إضافتها  يجب  التي  والخضروات 
أيام  من  يوم  كل  لدينا  الطعام  قوائم 

الصيف، كونها ترطب الجسم بفعالية. 

وبما أنه ال يوجد سوى حوالي عشرين 
طماطم  حبة  كل  في  حرارية  سعرة 
الخطأ  من  فسيكون  الحجم،  متوسطة 

طبعاً االستغناء عنها.

الشمام��

90% ماء وقليل  الشمام على  يحتوي 
ترطيب  على  يساعد  مما  السكر،  من 
كما  للجسم.  الحراري  والتنظيم  الجسم 
أن له قيمة طاقة منخفضة، حوالي 34 
وهو  غرام   100 لكل  حرارية  سعرة 
مضادات  أحد  كاروتين؛  بالبيتا  غنية 
التي تساعد على حماية  القوية  األكسدة 
الشمس  أشعة  أضرار  من  البشرة 

وتسمير البشرة بشكل أفضل.

الخيار��

الخيار هو نجم الخضروات في الموسم 
الحار. يتكّون الخيار من حوالي %95 
الجسم  ترطيب  في  يساهم  وهو  ماء، 
ويمنحك  للغاية  منعش  إنه  جيد.  بشكل 
المعادن  من  العديد  من  االستفادة  أيضاً 
والبوتاسيوم(  والكالسيوم  )الفوسفور 

.)A و أ E إي ،B والفيتامينات )بي

الفراولة��

المرّطب  بجانبها  الفراولة  تشتهر 
العطش  الفراولة  تروي  والمنعش. 
من   %91.6 على  وتحتوي  الشديد 
الماء، كما أنها توفر القليل من السعرات 

األخرى  الحمراء  الثمار  أما  الحرارية. 
سبيل  فعلى  بالمياه:  أيضاً  غنية  فهي 
 %87.9 على  المشمش  يحتوي  المثال 
ماء، بينما يحتوي التوت على %87.7.

الكوسا��

الصيف  في  الكوسا  استخدام  يفضل 
لهذا  جداً.  حاراً  الجو  يكون  عندما 
مهمة  مساهمة  الخضروات  من  النوع 
في الماء، مما يجعل من الممكن إعادة 

ترطيب الجسم بشكل فعّال. 

من  لالستفادة  الصحيحة  الطريقة 
على  بالطهي  هي  المائي،  محتواها 
البخار أو صنع حساء بارد من الكوسا 

بالنعناع.

البطيخ�األحمر��

يحتوي البطيخ على 90% ماء وقليالً 
ترطيب  على  يساعد  مما  السكر،  من 
كما  للجسم.  الحراري  والتنظيم  الجسم 
أن له قيمة طاقة منخفضة، حوالي 34 
وهو  غرام   100 لكل  حرارية  سعرة 
أحد مضادات   ،C بالفيتامين سي  غني 
التي تساعد على حماية  القوية  األكسدة 

الجلد وتقوية الجهاز المناعي.

السلطة�الخضراء��

إلى  يصل  مائي  محتوى  مع 
الخضراء  السلطة  تعتبر   ،%90
الجسم  لبقاء  األطعمة  أفضل  من 

رطباً في الطقس الحار. 
تعتبر  الصحي،  الجانب  وفي 
جيداً  مصدراً  الخضراء  السلطة 
واأللياف ومصدر   A أ  لفيتامين 
)الفوالت(.   9 بي  لفيتامين 
إلى  والطماطم  الخيار  أضيفوا 
للحصول  الخضراء  الورقيات 

على سلطات منعشة للغاية.

الدراق�أو�النكتارين��

غني بالمياه )85%(، فالدراق 
مما  العطش،  ويروي  منعش 
يجعله مثالياً لترطيب الجسم في 

األيام الحاّرة.

ذلك،  إلى  باإلضافة 
 

يوفر الدراق المتوسط 
10 سعرات حرارية 
النكتارين  فقط. 
الدراق  من  )نوع 
نفس  له  وبر(  دون 

المزايا.

مع�ارتفاع�درجات�الحرارة..
الجفاف الجسم�وتحميه�من� أطعمة�ترّطب�

طيور النار
د. حسين العنزي	 

كنت اتصفح مقالة في سلوك الطيور بعنوان طيور النار 
وكيف انها تتعمد اضرام النار في الغابات وحرقها في 
استراليا. وقد ورد في المقال االتي: يستوطن استراليا 
بطيور  تعرف  طيور  افريقيا  وغابات  اسيا  وسهول 
النار، ومنها طائر الحدأة السوداء )يسميها البغداديون 
جارح  طير  السوداء  والحدأة   .Black Kite حدية( 
الصغيرة  االحياء  صيد  على  يعيش  الحجم  متوسط 

والقوارض، ويغلب على ريشه اللون االسود بدرجات 
يسمى  كبير  حٍد  إلى  يشبه  اخر  نوع  وهناك  متفاوتة، 
الحدأة  وتختلف   ،  Whistling Kite الصافرة  الحدأة 

كما  نسبيا،  حجما  أكبر  كونها  في  سابقتها  عن  الصافرة 
ان نمط تلون الريش مختلف. اذ يمتزج فيه االسود مع البني 
الفاتح. وهناك نوع ثالث يسلك نفس السلوك وهو صقر النار 

Fire Hawk وهو من الصقور البرية.
هذه  شخص  من  اول  األصليين  استراليا  سكان  وكان 

الشعبي  التراث  قصص  في  هذا  ورد  وقد  الطيور. 
إنهم رأوا  أقوالهم  في  ما جاء  بهم. وبحسب  الخاص 

تشتعل  اماكن  من  المشتعلة  الفروع  تحمل  طيورا 
فيها النيران وتلقيها في اماكن أخرى، وقد يتسبب 
ذلك في اشعال الحرائق في تلك المناطق. ويرى 

بعض الباحثين االستراليين انها حقائق، مثلما 
هي شهادات مزارعين استراليين تحدثوا من 

حين آلخر في وسائل اعالم محلية عن طيور يحلو 
لها التحليق في االماكن التي يعدون فيها الشواء 
في الهواء الطلق، ثمة منهم من قال انهم رأوا 
طيورا أغارت على مثل هذه االماكن وحملت 
تروم  كانت  انها  )أعتقد  مشتعالً  فحماً  منها 
الحصول على الشواء اقصد اللحم لتتغذى به 
اال ان سوء حظها دفعها للحصول على فحمة 
الطيور  هذه  وتقوم  اللحمة!!!!(،  من  بدال 
الجافة  الحشائش واالعشاب  بالتحليق قرب 
بعض  اللتقاط  فرصة  وتتصيد  المشتعلة 
الصغيرة  األخشاب  او  والفروع  االعشاب 
متقد  جمر  الى  تحولت  التي  أو  المشتعلة، 
بسرعات  بها  التحليق  ثم  مناقيرها،  في 
او  عشبية  منطقة  تنتقي  ثم  كبيرة، 
فيها  بالشعلة  وتلقي  جافة  شجيرات 

بشكل متعمد وليس عشوائيا.

لماذا  نفسه:  يقدم  الذي  والسؤال 
في  النيران  الطيور  هذه  تشعل 
ولإلجابة  والشجيرات؟  الحشائش 

مجال فقد  في  علمية  ابحاث  اظهرت 
العلمية  البيئية نشرت في الدورية  السلوك الحيواني واالثار 
تقوم  تحديدا  الطيور  هذه  ان   BioOne /2017 االمريكية 
بعمليات اضرام النار في الحشائش والشجيرات الجافة عن عمد، 

بهدف اخافة القوارض والحيوانات االخرى المختبئة حيث يعيق ما 
ينبت على االرض من حشائش واشجار وشجيرات رؤية الطائر 
وان اشعال النار في هذه المناطق يدفع الحيوانات والفرائس الى 
الفرار ذعرا ومن ثم تسهل عملية اصطيادها. ولكن هل ان هذه 
وتدهورها؟   الغابات  حرائق  في  عمد  وعن  فعال  تساهم  الطيور 
في  الحيوان  علوم  في  الباحثين  يقول  التساؤل  هذا  على  لإلجابة 
هذا  ان  البريطانية:   Daily Mail صحيفة  في  نشرت  دراسة 
السلوك برغم انه ليس بهذا االثر الذي قد يتخيله البعض، وان هذا 
السلوك قد يسهم بشكل واخر في توسيع رقعة النار المشتعلة، وما 
المتواضعة  يسببه ذلك من اضرار. وانا اعتقد وبحسب معرفتي 
في سلوك الحيوان ان االمر ال يتعدى ان يكون سلوك ربما فطرياً 
او متعلماً او الدمج بين االثنين بهدف الحصول على الغذاء، وليس 
كما يعتقد البعض من السكان االصليين ان الطيور تهدف في ذلك 
االذى  إليقاع  والسعي  الغابات!!!!،  حرق  خالل  من  العبث  الى 
باألخرين )أو كان الحديث عن االنسان ربما يصح االعتقاد !!!!(، 
وهذا هو حال الكثير من الحيوانات اذ تلجأ الى سلوكيات غريبة 

في الحصول على الغذاء. 
العجب  يجد  الحيوانات  لدى  التغذي  سلوكيات  على  يطلع  ومن 
العجاب في ذلك. وعموما فأن الكثير من التطور الحيواني ينطوي 
التي  التغذية  انماط  وتكون  الغذاء.  على  للحصول  التكيف  على 
تتبناها الحيوانات نتيجة للتفاعل التطوري بين الخواص الهيكلية 
وخطة البناء النسجي والمواقف البيئية، ويرى الباحثين ان القوة 
الدافعة لسلوك التغذي التي حباها الله للكائنات الحية كونها ذات 

وله في خلقه شؤون.قيمة للبقاء على قيد الحياة. فسبحان الله، 
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يعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع 
والسبب  الغربية،  الدول  في  شيوًعا  السرطان 

الرئيسي الثاني للوفاة الناجمة عن السرطان.
باألورام  والمستقيم  القولون  ويوصف سرطان 
وبينما  والمستقيم،  الغليظة  األمعاء  في  الخبيثة 
به،  المتعلقة  الخطر  عوامل  بعض  تعديل  يمكن 

فإن البعض اآلخر يستحيل تغييره.
السرطان  هذا  عالج  يمكن  الحظ،  ولحسن 
مبكرا.  تشخيصه  وقع  إذا  خاصة  منه،  والشفاء 
وعندما يتعلق األمر بعوامل الخطر لكل مرض، 
فهناك بعض العوامل التي يمكن تغييرها بسهولة 
عوامل  هناك  ذلك،  ومع  الغذائي.  النظام  مثل 
العائلة،  تاريخ  إلى  العمر  من  تتراوح  أخرى، 

تكون غير قابلة للتعديل.

العوامل خطر لإلصابة بسرطان القولون:

نمط الحياة المستقرة ½

من  الكثير  قضاء  أن  إلى  األبحاث  توصلت 
لإلصابة  خطر  عامل  هو  الجلوس  في  الوقت 
بسرطانات متعددة، بما في ذلك سرطان القولون. 
في المقابل، يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة 
فرانسيس  للدكتور  وفقا  المخاطر،  تقليل  في 
الهضمي  الجهاز  أمراض  أخصائي  جيارديلو، 

بجامعة جونز هوبكنز
وتشير الدراسات إلى أن النشاط البدني له تأثير 
وقائي، حيث يساعد على تقليل مخاطر اإلصابة 
بسرطان القولون. وهناك أيضا دليل جيد على أن 
لياقة القلب واألوعية الدموية مرتبطة بانخفاض 
خطر اإلصابة بسرطان القولون والموت بسببه.

لبضع  الرياضة  بممارسة  الخبراء  ويوصي 
أو  المشي  ذلك  كان  سواء  أسبوع،  كل  ساعات 
شيء  أي  أو  األثقال  رفع  أو  الرياضة  ممارسة 

آخر يرفع معدل ضربات القلب.

في  ½ والخضروات  والفواكه  األلياف  نقص 
النظام الغذائي

في  مهم  عامل  هو  تأكله  ما  إن  جيارديلو  قال 
وتناول  القولون،  بسرطان  اإلصابة  احتماالت 
الكثير من الفواكه والخضروات يمكن أن يساعد.
وتشير الدالئل إلى أن الحبوب الكاملة يمكن أن 
تساعد في الحصول على ما يكفي من األلياف، 
األمراض  من  للوقاية  مهمة  مغذية  مادة  وهي 

المزمنة مثل السرطان.
 Fight رئيسة  ديفيس،  ألنجي  ووفقا 
داعمة  منظمة  وهي   ،Colorectal Cancer
“األلياف  والمستقيم:  القولون  سرطان  لمرضى 
الهضمي  الجهاز  عمل  على  تحافظ  ألنها  مهمة 
أن  يمكن  التي  االلتهابات  تقلل  كما  جيد،  بشكل 
تؤدي إلى اإلصابة بالسرطان وأمراض أخرى”.
التي  الغذائية  الحميات  الدراسات  وربطت 
مثل  النباتية،  واألطعمة  األلياف  إلى  تفتقر 
النظام الغذائي األمريكي الشائع الغني باألطعمة 
بزيادة  والسكر،  المكررة  والحبوب  المصنعة 

مخاطر اإلصابة بالسرطان أيضا.
أن  يمكن  الجيد  األكل  أن  ديفيس  وأوضحت 
يساعد أيضا في الحصول على احتماالت أفضل 
للتغلب على السرطان إذا أصيب به شخص ما.

فإن  األكل،  في  أسلوبك  عن  النظر  وبغض 

تتمثل في  السرطان  للوقاية من  الجيدة  األهداف 
وفقا  ثلثي طبقك،  النباتية حوالي  األطعمة  جعل 

لديفيس.
الفواكه  من  ملونا  مزيجا  أن  إلى  وأشارت 
والبذور  والمكسرات  والحبوب  والخضروات 
مجموعة  على  الحصول  في  يساعد  أن  يمكن 

متنوعة من العناصر الغذائية والفوائد الصحية.

اللحوم الحمراء والدهون المشبعة ½

ترتبط اللحوم المصنعة باستمرار بنتائج صحية 
أسوأ للعديد من األمراض، بما في ذلك أمراض 

القلب وسرطان القولون.
في  اإلفراط  أن  إلى  الدراسات  بعض  وتشير 
صحي  غير  يكون  قد  الحمراء  اللحوم  تناول 
عندما  صحية  أنها  إلى  يشير  اآلخر  والبعض 

نتناولها باعتدال.
لكن  تماما،  اللحوم  قطع  إلى  نحتاج  ال  وقد 
اللحوم  استهالك  خفض  يقترحون  الخبراء 
وتجنب  أسبوعيا  قليلة  حصص  على  الحمراء 

األطعمة مثل النقانق واللحوم الباردة.
كيفية  أيضا  اعتبارك  في  تضع  أن  ويجب 
أن  إلى  الدالئل  تشير  حيث  اللحوم،  تحضير 
من  تزيد  أن  يمكن  المرتفعة  الحرارة  درجات 
مستوى المركبات المسببة للسرطان في اللحوم.

اإلفراط في شرب الكحوليات ½

يعد الكحول مادة مسببة للسرطان، والتي يمكن 
من  متعددة  بأنواع  اإلصابة  خطر  من  تزيد  أن 

السرطان.
من  أكثر  تناول  بعدم  الخبراء  معظم  وينصح 
أكثر  وال  للنساء  يوميا  واحد  كحولي  مشروب 
من مشروبين في اليوم للرجال، وفقا لإلرشادات 

الغذائية األمريكية.

ووجدت بعض الدراسات أنه ال توجد كمية آمنة 
من الكحول وحتى تناول مشروب أو اثنين يوميا 

يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.

التدخين ½

يسبب  أن  يمكن  التدخين  أن  المعروف  من 
الرئتين  على  يقتصر  ال  الخطر  لكن  السرطان، 
فقط، بل إنه يزيد بشكل كبير من خطر اإلصابة 

بسرطان القولون.
التي  األشياء  أفضل  أحد  فإن  لديفيس،  ووفقا 
يمكن القيام بها هو تجنب التدخين تماما واإلقالع 

عنه.

ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ½

نسبة  أو  الجسم،  كتلة  مؤشر  إن  ديفيس  قالت 
الطول إلى الوزن، يمكن أن يكون مؤشرا آخر 

لخطر اإلصابة بسرطان القولون.
خطر  ارتفاع  أن  متعددة  دراسات  ووجدت 
كتلة  بمؤشر  مرتبط  القولون  بسرطان  اإلصابة 
 30 أو  الوزن(  )يزيادة   25 من  أعلى  الجسم 
األدلة  بعض  وجود  مع  السمنة(،  نطاق  )في 
لدى  تقريبا  الخطر  ضعف  إلى  توصلت  التي 

األشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى.
قد  الوزن  في  التحكم  أن  إلى  األبحاث  وتشير 
بسرطان  اإلصابة  مخاطر  من  وقائيا  يكون 
القولون، خاصة بالتزامن مع التغييرات األخرى 
والتمارين  الغذائي  النظام  مثل  الحياة،  نمط  في 

الرياضية.
حاالت طبية أخرى، مثل مرض السكري من 
من  الهضمي،  الجهاز  مشاكل  أو  الثاني  النوع 

عوامل خطر اإلصابة بالسرطان

الجهاز  العامة وصحة  تؤثر صحتك  أن  يمكن 
احتماالت  على  التحديد  وجه  على  الهضمي 

اإلصابة بسرطان القولون.
ومرض  االلتهابية  األمعاء  أمراض  وتؤثر 
األمعاء  على  التقرحي  القولون  والتهاب  كرون 
ويمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة لإلصابة 
على  السيطرة  لمراكز  وفقا  القولون،  بسرطان 

األمراض والوقاية منها.

وترتبط اإلصابة بداء السكري من النوع الثاني 
النظر عن عوامل  أعلى، بغض  بمخاطر  أيضا 
الخطر األخرى مثل مؤشر كتلة الجسم وعادات 

ممارسة الرياضة.
ويجب أن تتحدث إلى طبيبك عن تاريخك الطبي 
حتى يتمكن من فهم خطة الوقاية والتوصية بها 

بشكل أفضل.

يمكن أن يزيد التاريخ العائلي لإلصابة بسرطان 
الجهاز  داخل  )نمو  القولون  سالئل  أو  القولون 

الهضمي( من خطر اإلصابة بسرطان القولون
أكثر  السوداء  البشرة  ذوو  األشخاص  يعد 
عرضة لإلصابة بسرطان القولون، على الرغم 
من أن الخبراء ليسوا متأكدين تماما من السبب.

أن   2020 عام  أجريت  دراسة  ووجدت 
للوفاة  عرضة  أكثر  كانوا  السود  األمريكيين 
على  حصولهم  احتمالية  ألن  القولون  بسرطان 

عالجات منقذة للحياة أقل من أقرانهم البيض.
يمكن  أخرى،  وراثية وعوامل  لعوامل  ونظرا 
أن يصاب الفرد بسرطان القولون حتى لو كان 
لديه نمط حياة صحي، لذلك ال يزال من المهم أن 
تكون على دراية بمخاطرك الجينية وأن تخضع 

للفحص بانتظام.

عوامل تزيد من خطر اإلصابة بسرطان القولون
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خطوات طبية لعالج آالم اليد
لتقليل آثار التهاب العظم المفصلي

األميركية(:  ماساشوستس  )والية  كمبردج 
مورين ساالمون

التهاب  بسبب  شديدة  آالماً  المرء  يعاني  قد 
استراتيجيات  هناك  أن  إال  العظمي.  المفصل 
األلم  هذا  مع  التعامل  على  مساعدتك  يمكنها 

والحفاظ على قدرتك على استخدام يدك.

مفاصل اليد	 

حمل  لحظة  من  بجد  يداك  تعمل  الحقيقة،  في 
الذي  الوقت  إلى  الصباح  في  أسنانك  فرشاة 
مصاباً  كنت  وإذا  ليالً.  غطاءك  فيه  ترفع 
عظمي(  )فصال  العظمي  المفصل  بالتهاب 
فإن جميع  يديك،  مفاصل  في   osteoarthritis

هذه المهام اليومية قد تصبح أشد صعوبة.

ويعدّ التهاب المفاصل حالة شائعة تحدث عندما 
يبدأ الغضروف الموجود بين العظام في التداعي. 
ذلك  ناعمة؛  حشوة  بمثابة  الغضروف  ويعمل 
للمفصل  والسماح  العظام  توسيد  يعمل على  أنه 

بالتحرك بحرية. 
في  العظام  تبدأ  قد  يتآكل،  أو  يتداعى  وعندما 
التهاب  حدوث  إلى  يؤدي  ما  معاً؛  االحتكاك 

يسبب األلم والتصلب.

األسباب  من  اليد  في  المفاصل  التهاب  ويعدّ 
أنه  والمالحظ  اليد،  في  بألم  للشعور  الشائعة 
عن  أكثر  النساء  األحيان  من  كثير  في  يصيب 
الرجال، حسبما أوضح الدكتور باري سيمونز، 
البروفسور المساعد في جراحة العظام في كلية 

الطب بجامعة هارفارد.
عالوة على ذلك، ال تخلو هذه الحالة كذلك من 

عنصر وراثي قوي.
في حين أن هشاشة العظام في اليدين يمكن أن 
تكون منهكة، فإن هناك عدداً من االستراتيجيات 
التي يمكن للمرء اللجوء إليها إلدارة هذا األلم، 

حسبما أفاد الدكتور سيمونز.

مواقع االلتهاب	 

أنواع  أربعة  العظمي  المفصل  التهاب  يصيب 
الغالب  في  أنه  إال  البشرية،  اليد  مفاصل  من 
وعادة  األصابع.  أطراف  إلى  األقرب  يصيب 
يصيب  الذي  المفاصل  التهاب  يتركز  ما 
باسم  والمعروفة  اإلصبع،  طرف  قرب  اليد 
 distal اليد  أصابع  سالميات  بين  المفاصل 
شرح  حسبما   ،interphalangeal joints

الدكتور سيمونز.

تبدو  إصبعهم  نهاية  أن  البعض  يالحظ  وقد 
معقودة بعض الشيء أو أنها بدأت في االنحناء 
بتيبس  المرء  الخنصر. وقد يشعر  نحو اإلصبع 
مفاصل  وتتضمن  تحريكه.  عند  المفصل 
بالتهاب  تصاب  ما  كثيراً  التي  األخرى  اليد 
القريبة  السالمية  المفاصل  العظمي،  المفصل 
 ،proximal interphalangeal joints
األصابع،  منتصف  في  الموجودة  تلك  وهي 
اإلبهام،  قاعدة  عند  الموجود  المفصل  وكذلك 
 first المفصل الرسغي األول  والمعروف باسم 

أقل  حاالت  وفي   .carpometacarpal joint
حيث  المفصل،  في  المشكلة  تحدث  شيوعاً، 
يلتقي اإلصبع مع اليد، ويسمى المفصل السنعي 
 ،metacarpophalangeal joint السالمي 

حسبما ذكر الدكتور سيمونز.

األلم  من  الكثيرون  يتضرر  حين  وفي 
فإن  العظام،  هشاشة  عن  الناجمين  والتصلب 
بعض األشخاص ينزعجون كذلك من التغيرات 
الجسدية التي قد يسببها التهاب المفاصل، والتي 
تتضمن ظهور الخراجات أو العُقيدات العظمية 
على األصابع والتواء مفاصل األصابع والتورم.

عالج االلتهاب	 

أوضح الدكتور سيمونز، أن األهداف األساسية 
حول  تتركز  العظمي  المفصل  التهاب  لعالج 
تخفيف األلم وتحسين قدرة اليد على االضطالع 
من  مجموعة  اتباع  ذلك  يتطلب  وقد  بوظيفتها. 

األساليب، مثل ما يلي:

المفصل  بتثبيت  الطبيب  يوصي  قد  التجبير.   -
سيمونز  الدكتور  قال  ذلك،  وعن  بجبيرة. 
التجبير فقط لتسكين اآلالم، لكن األلم  »يستخدم 
لن تخف حدته إال عندما تكون الجبيرة موجودة«. 
ومع ذلك، فإن التجبير ال يعالج تشوه المفصل. 
وعليه، سيعود اإلصبع إلى موضعه السابق عند 

إزالة الجبيرة.

أخرى  استراتيجية  هناك  والحرارة.  الثلج   -
استخدام  في  تتمثل  المفاصل  التهاب  لتهدئة 
الحرارة أو الثلج. وربما يؤدي وضع الثلج على 
المفصل إلى تقليل االلتهاب. كما أن اللجوء إلى 
طرق لتدفئة المفصل، مثل النقع في الماء الدافئ، 

قد يساعد في تخفيف التيبس.

ألم  لعالج  األشخاص  بعض  يلجأ  األدوية.   -
التهاب المفاصل الخفيف إلى المتوسط باستخدام 
مسكنات األلم الموضعية، والتي تأتي في أشكال 
متنوعة، منها الدهونات واللصقات، وهي مواد 
ويمكن  طبية.  وصفة  إلى  حاجة  دونما  متوفرة 
التي تؤخذ عن طريق  أن تساعد مسكنات األلم 
الفم، خاصة مضادات االلتهاب غير الستيرويدية 
مثل  الستيرويدية(،  غير  االلتهاب  )مضادات 

ونابروكسين  وموترين(  )أدفيل  إيبوبروفين 
)أليف(، في تخفيف آالم التهاب المفاصل وتقليل 

االلتهاب.

أن  إلى  سيمونز  الدكتور  نبّه  السياق،  هذا  في 
ومع  األساسية.  المشكلة  تعالج  لن  األدوية  هذه 
الكورتيكوستيرويدات،  المحقونة،  األدوية  أن 
األطباء  من  العديد  فإن  مؤقتة،  راحة  تمنح  قد 
يستخدمونها بشكل مقتصد؛ ألنها ربما تسفر عن 
المفاصل على المدى الطويل، من  التهاب  تفاقم 

خالل تسريع وتيرة تلف العظام والغضاريف.

التمارين الرياضية	 

يمكن أن يساعد بناء القوة والقدرة على التحمل 
بانتظام  الرياضية  التمارين  ممارسة  خالل  من 
أن  يمكن  الوظيفة.  وتحسين  اليد  ألم  تقليل  في 
يضمن العمل مع اختصاصي مدرب في العالج 

اليدوي أن جهودك تسير في المسار الصحيح. 

سيساعدك معالج اليد عادة على تحديد األهداف 
الدكتور  يقول  كما  التمرين،  خطة  وتصميم 

سيمونز. تعديالت نمط الحياة. 

تغيير  بطرق  أيضاً  اليد  معالج  ينصحك  قد 
روتينك اليومي لتقليل األلم - على سبيل المثال، 
عن طريق تنظيم األنشطة لتجنب نوبة األلم، أو 
لتسهيل  المساعدة  واألجهزة  األدوات  باستخدام 

مهام معينة، مثل فتح العبوات.

خيار  على  اإلبقاء  يتم  ما  عادة  الجراحة.   -
االستراتيجيات  فشل  بعد  أخير  كمالذ  الجراحة 
تشمل  المفاصل.  التهاب  آالم  إلدارة  األخرى 
المفصل(  )رأب  المفصل  استبدال  الخيارات 
 ،)joint replacement )arthroplasty
التالفة  واألنسجة  العظام  إزالة  يتضمن  والذي 
دمج  وجراحة  صناعي،  بمفصل  واستبدالها 
 joint fusion المفصل«  »إيثاق  أو  المفصل 

arthrodesis(( لتثبيت المفصل بشكل دائم.

رسالة هارفارد »مراقبة صحة المرأة« 
خدمات )تريبيون ميديا(

)الشرق االوسط(	 

نقص هذا الفيتامين قد 
يؤدي إلى تدهور الدماغ!

ومنها  للفيتامينات،  الصحية  الفوائد  تتعدد 
والذاكرة،  المخ  وظائف  على  الحفاظ 

وتعزيز الخاليا العصبية، وغيرها.
سلطت مجموعة جديدة من النتائج العلمية 
فيتامين  نقص  معالجة  أهمية  على  الضوء 
شائع لحماية الدماغ من التدهور واإلصابة 

بالخرف.

التي  الجديدة،  الدراسة  نتائج  ووجدت 
الحفاظ  أهمية  إلى  أستراليا،  جامعة  قادتها 
)د(  فيتامين  من  صحية  مستويات  على 

لحماية الدماغ من التدهور المعرفي.

ويضيف البحث إلى مجموعة متزايدة من 
األبحاث التي تسلط الضوء على الصلة بين 

الخرف ونقص فيتامين )د(
المنخفضة  المستويات  أن  العلماء  ووجد 
حجم  بانخفاض  مرتبطة  )د(  فيتامين  من 
بالخرف  اإلصابة  خطر  وزيادة  المخ 

والسكتة الدماغية.

السببية  اآلثار  الجينية  التحليالت  ودعمت 
لنقص فيتامين )د( والخرف.

يصل  ما  منع  يمكن  الناس،  بعض  ولدى 
17% من حاالت الخرف عن طريق  إلى 
المعدل  إلى  )د(  فيتامين  مستويات  زيادة 

الطبيعي في عموم السكان.

على  النخاعي  الدماغي  السائل  ويعتمد 
نبض الشرايين لتصفية الدماغ.

البروتينات  تتجمع  النظام،  يتعثر  وعندما 
الزائدة بين الخاليا العصبية في العضو، ما 

يحبط االتصال بين الخاليا.
صفاته  بفضل  )د(،  فيتامين  أن  ويعتقد 
الدماغ من  العصبية، يحمي خاليا  الوقائية 

مثل هذا الضرر.
نطاق  المغذيات على  أن  أيضا  يعتقد  كما 
واسع على أنها من الستيرويدات العصبية 
التي تشارك في تنظيم الجينات الضرورية 

لوظيفة الدماغ.

البيانات  على  الجيني  التحليل  وأجري 
البنك  من  مشاركا   294514 لـ  المتاحة 

الحيوي في المملكة المتحدة.
غير  العشوائي  التوزيع  وباستخدام 
الخطي، تمكن الباحثون من اختبار السببية 

للخرف والسكتة الدماغية.
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دير�سانت�كاترين..�أبرز�وجهات�السياحة�الدينية�في�مصر

القاهرة: يعد دير سانت كاترين، أحد 
أهم وجهات السياحة الدينية في مصر، 
األثرية  األماكن  من  وأنه  سيما  ال 
العالمي  التراث  قائمة  على  المدرجة 
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة “يونيسكو” منذ عام 2002.
أن  إلى  التاريخية  المصادر  وتشير 
الدير األثري ُشيّد بين عامي 527 – 
ضمن  بذلك  ليصنّف  ميالدية،   565

أقدم األديرة المسيحية حول العالم.
يتربع دير سانت كاترين على سفوح 
سطح  عن  يرتفع  الذي  سيناء  جبل 
ويستقبل  متراً،  و285  ألفين  البحر 
المحليين  الزوار  من  العديد  يومياً 
حيوية  بذلك  ليضفي  واألجانب، 

سياحية على المنطقة التي تقع فيها.
ميشيل  قال  لألناضول،  حديثه  وفي 
سمير، أحد زوار دير سانت كاترين، 

إنه سمع قصة الدير من والده، عندما 
كان طفالً.

وأضاف أنه تأثر منذ ذلك الحين من 
ولّد  ما  األثري،  الَمْعلَم  وقصة  تاريخ 
ورؤيته  زيارته  في  كبيرة  رغبة  لديه 

عن قرب.
سانت  دير  “رؤية  قائالً:  وأردف 
طفولتي”،  أحالم  أحد  كان  كاترين 
أحد  يعد  كاترين،  سانت  أن  إلى  الفتًا 

أقدم األديرة المسيحية حول العالم.
على  الدير  وقوع  أن  سمير  وأكد 
سفوح جبل سيناء، إحدى أعلى الجبال 
في مصر، يضفي أهمية وجماالً آخر 

له.

كاترين  سانت  دير  أن  إلى  لفت  كما 
يستقبل يومياً أعداداً كبيراً من الزوار 
العالم،  دول  مختلف  من  القادمين 

معتبًرا  المحليين،  الزوار  عن  فضالً 
المكان “منطقة جذب سياحي هام  أن 

في المنطقة”.
من جهتها، قالت مارينا أمير، إحدى 
إنها  كاترين،  سانت  دير  زائرات 
خصيصاً  سوهاج  مدينة  من  جاءت 
عن  ورؤيته  األثري  المْعلَم  لزيارة 

قرب.
وحول سبب تسمية الدير بهذا االسم، 
التي  كاترين  القديسة  إن  أمير  قالت 
بعد   194 عام  اإلسكندرية  في  ولدت 
الميالد، هي التي يعود لها اسم المعبد 

الديني المذكور.
وأشارت الزائرة المصرية إلى وجود 

قصة عجيبة لدير سانت كاترين.
واستطردت: “القديسة كاترين كانت 
من أجمل وأذكى النساء في عصرها، 
المسيحية،  الديانة  اعتناق  اختارت 

المنطقة  النفي من  إلى  ذلك  ليعّرضها 
التي كانت تعيش فيها”.

وأفادت أمير بأن ملوك المنطقة بذلوا 
كاترين  القديسة  إلقناع  كبيرة  جهوداً 
المسيحية،  اعتناق  عن  بالتراجع 
وأرسلوا لها عشرات الوّعاظ من أجل 
ذلك، إال أنها أصرت في الثبات على 

عقيدتها دون أن تتراجع.
وهناك كنيسة أثرية داخل دير سانت 
كاترين، تحتوي على هدايا ذات طابع 
تلك  وأمراء  ملوك  إلى  تعود  أثري، 

الحقبة، بحسب الزائرة المصرية.
يضم  األثري  الدير  أن  وأوضحت 
عربية،  فسيفساء  نقوشا  أيضاً 
ويونانية، وتصاميم  وأيقونات روسية 
أخرى مثيرة لالنتباه، مبينة أن كّل هذه 
المزايا تجعل من سانت كاترين إحدى 

األديرة التاريخية النادرة.

أيضاً  كاترين  سانت  دير  ويضم 
النبي  و”شجرة  موسى”  النبي  “بئر 
الزائرة  تذكره  ما  بحسب  موسى”، 

المصرية.
النبي  “شجرة  خصائص  وحول 
إنها ال تنبت في  موسى”، تقول أمير 

منطقة أخرى خارج الدير.
وأشارت إلى أن هناك معتقدات بأن 
هذه الشجرة وعبر احتراقها، هي التي 
أرشدت النبي موسى للحديث مع ربه 

على سفح جبل سيناء.

للمخطوطات  مكتبة  الدير  يضم  كما 
من  مكتبة  أكبر  ثاني  هي  األثرية، 
في  الموجودة  تلك  بعد  نوعها، 

الفاتيكان، وفقاً لما تذكره أمير.
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حكاية  فلسطينية.. سبقت عصرها

عين فلسطين..هكذا واجهت كريمة عبود بكاميـرا وطنية »التصوير االستعماري« 

البحث عن كريمة عبود

مصورة في الشرق.. هكذا سبقت كريمة عصرها

حفظ ذاكرة البالد.. فلسطينيات أمام كاميرا كريمة عبود

على إحدى صفحات جريدة »الناصرة« الفلسطينية عام 2006 وضع جامع 
مقتنيات إسرائيلي يعيش في القدس ُيدعى بوعز بوكي إعالًنا كتب فيه: 
»من يعرف كريمة عبود؟«، وُنشر اإلعالن في جرائد عربية محلية أخرى، 
وفيه يسأل عن مجموعة صور تحمل توقيًعا مذياًل باسم المصورة كريمة 
المصورة  هذه  وأصول  تاريخ  على  التعرف  في  المساعدة  ويطلب  عبود، 
مصورة  عن  معلومات  أية  لديه  »من  اإلعالن:  نص  كان  الفلسطينية، 
فوتوغراف كانت تعمل في الناصرة وعن عائلتها فليخابرني عنها على الرقم 

المذيل باإلعالن«. 

المقتنيات  جامع  إلى  عبود  كريمة  يعرفون  من  بعض  اتجه  ثّم  ومن 
القديمة؛ لُتنسج الحكاية التي طواها النسيان، ويظهر إلى النور اسم المصورة 
الذي  الكنز  عن  النقاب  وُيكشف  لعقود،  مجهولة  ظلت  التي  الفلسطينية 
مجموعة  أكبر  إنها  القول  يمكن  الصور،  من  ضخمة  مجموعة  تركته: 

صورها مصور واحد لتلك الفترة. لقد التقطت كريمة مئات الصور. 

إيثار جمال	 

دعـاية لكـريمة عبود في جريـدة الكـرمل الحيفـاوية عـام 1924م

انشغل الباحث الفلسطيني أحمد مروات باألمر، 
الناصرة،  مدينة  في  والتقاه  الُمعلن،  إلى  وتوجه 
من  ألبومات  أربعة  يحمل  بوكي  بوعز  كان 
أعمال المصورة مذيلة بختمها واسمها بالعربية 
واإلنجليزية، وكما يحكي الباحث في في مقال له 
بجريدة القدس العربي، فقد كان شخًصا غامًضا، 
بين  المجموعة  هذه  وقوع  سبب  عن  يُفصح  لم 
يديه، وكان كل ما ذكره أنه يحب اقتناء الصور 
ويعمل على جمعها منذ سنوات كثيرة، وأنه نجح 
في جمع صور تاريخية لمستشرقين ومصورين 

ما  إلى  التوصل  على  حرص  وأنه  فلسطينيين، 
من  صورها  تحمله  لما  عبود  كريمة  صورته 

طابع خاص بحكم كونها امراة. 

وبدوره واصل أحمد مروات البحث عن كريمة 
الفترة  وتحديد  إليها  الوصول  واستطاع  عبود، 
لدى  ما  أن  له  ليتبين  فيها،  التي عاشت  الزمنية 
اإلسرائيلي كان مجموعة من الصور الخارجية 
التي التقتطها كريمة عبود لبعض المدن والقرى 
»راحيل«،  قبة  حيث  لحم،  بيت  في  الفلسطينية 

ومعالم طبريا، وشواطئها، وأسواقها، وكنائسها، 
وجوامعها؛ والناصرة ومدينة حيفا، حيث جبال 
الكرمل، والساحل، والبلدة القديمة، وميناء حيفا.

إلى  مروات  توصل  البحث  من  مزيد  بعد 
تصور  أعمال  أهمية:  األكثر  الصور  مجموعة 
وخارج  داخل  كثيرة  وصور  واألطفال،  النساء 
األستوديو، تسجل واقع الحياة بفلسطين في تلك 
عبود،  كريمة  عائلة  لدى  بعضها  كان  الفترة، 
وبالتحديد ابنة عمها متيل عبود التي كانت تحتفظ 
كريمة،  تصوير  من  عائلية  صور  بمجموعة 

ومذيلة بختمها »كريمة عبود مصورة شمس«، 
عثر عليها ابنها بعد وفاتها عام 1970.

ما  باع  فقد  اإلسرائيلي  الصور  جامع  أما 
تكن  فلم  اعتبرها صوًرا شخصية،  إذ  بحوزته؛ 
تكون  أن  مروات  ويرّجح  عنه،  يبحث  ما  هي 
من  شرائها  إليه عن طريق  قد وصلت  الصور 
الفترات  شخص عربي، وهو ما كان شائعًا في 
وحيفا،  يافا،  أسواق  في  وخاصة  األخيرة، 

والقدس.

كان لمنطقة الشرق األوسط جاذبية خاصة لدى مصوري القرن التاسع 
عشر فِقدم إليها 280 مصوًرا من الفرنسيين، والبريطانيين، واأللمان، 
وعلمية،  أثرية،  بعثات  في  بعضهم  جاء  واألمريكيين،  واإليطاليين، 
باإلنجيل  مختصة  لمنظمات  مرافقًا  بعضهم  وكان  خاصة،  وعسكرية 
بعض  فيها  وعِمل  محلية  تصوير  مراكز  بعضهم  وأقام  التوراة،  أو 
السكان المحليين، ومن هنا تعلموا أسرار المهنة، وبرز بينهم مصورون 

محترفون.

وأقام كثير من المصورين األجانب ورش عمل لتعليم التصوير شباب 
األرمن في كاتدرائية مار يعقوب بالقدس، ربما كان أحدهم هو من علّم 
 1893 عام  الثاني(  )تشرين  نوفمبر   13 في  ولدت  التي  عبود،  كريمة 

بمدينة بيت لحم، فن التصوير.

كانت كريمة عبود االبنة الثانية للقسيس سعيد عبود والمدرسة باربارا، 
وخدم األب في كنيسة الميالد اإلنجيلية اللوثرية 50 عاًما، وهناك على 
مقاعد الكنيسة تأملت كريمة حفالت الزواج، وكيف تحتفظ الكاميرا بهذه 

اللحظات الفريدة، ومن هناك بدأ ولعها بالتصوير.

على  وحصلت  واأللمانية  واإلنجليزية،  العربية،  عبود  كريمة  تعلمت 
شهادة في األدب العربي بالجامعة األمريكية في بيروت، قبل أن تتعلم 
التصوير، وتحصل على الكاميرا األولى، كان ذلك عندما أتمت السابعة 

عشرة من عمرها، فبدأت بالتقاط صور لعائلتها. 
»في باحة كنيسة المهد، حيث الهدوء الكامل، كما لو أن العالم ينتظر 
الصرخة األولى ليسوع الطفل قادمة من جوف المغارة، وقفت كريمة، 
الكاميرا أمامها، وهي تدور حولها كفراشة بفستانها األبيض الطويل الذي 

تعبث به الريح«*إبراهيم نصر الله، رواية »سيرة عين«.

اليوم  فترات  في  الشمس  تأثير  تأمل  حول  يدور  كريمة  شغف  كان 
كل  في  تلتقط صوًرا  راحت  هكذا  العام،  فصول  مدار  وعلى  المختلفة 
أنحاء البالد، وقد قطعتها بسيارتها في مشهٍد لم يكن مألوفًا أبدًا في ذلك 
الزمان؛ بل كان من النادر أن تقود امرأة سيارتها الخاصة، لكن كريمة 
بعد  حتى  لسنوات،  شغفها  وواصلت  الكاميرا،  تحمل  وهي  ذلك  فعلت 
زواجها عام 1930 من التاجر يوسف طايع، كما ذُكرت مهنته في عقد 
الزواج، الذي ُكتب كما جرت العادة حينذاك، فتضمن مهنة الزوج فقط 

دون الزوجة، لكن كريمة واصلت العمل في مهنتها التي لم تُكتب. 

اضطرت  لفلسطين  البريطاني  االنتداب  بعد 
إلى  التصوير،  ممارسة  أجل  من  النساء، 
الرسمية  الدوائر  في  ليقدمنها  بطاقة  استخراج 
بالمدارس األهلية، والكليات، والجامعات، وهنا 
العائالت  من  فكثير  كبير؛  دور  لكريمة  كان 
المحافظة لم تكن تقبل بأن تظهر فتياتها من خالل 

عدسات هذه االختراع وحدهن. 

عند  سوى  الصور  في  يظهرن  النساء  تكن  لم 

تقليد  بينها  انتشر  التي  العريقة  العائالت  بعض 
العائلة  فكانت  بأكملها،  للعائلة  صورة  التقاط 
ثيابها،  بأفضل  المنزل  في  المصور  تستقبل 
راٍق،  بمنظر  الموبيليا  لتظهر  المنزل  وتجهز 
وتزين األركان بالورود، وتوضع »االختراعات 
والفونوغراف؛  التليفون  جهاز  مثل  الحديثة« 
للعائلة، ولهذا عثر على  الصورة ذكرى  لتكون 
صور لعائالت من القدس، ويافا، وحيفا، وغزة، 

تعود أليام االنتداب البريطاني.

هكذا توالت النساء على أستوديو كريمة عبود 
امرأة  فكونها  فوتوغرافية،  صوًرا  لهن  لتلتقط 
سمح لها أن تدخل البيوت، وأن تحتفظ لنا بوجوه 
الفالحين في  النساء وحياتهن، فصورت كريمة 
داخل  والحياة  المنتزهات،  في  واألسر  القرى، 
البيوت وخارجها، بعيون امرأة فلسطينية تعرف 
كريمة  التقطت  فيها،  ما  وأجمل  بالدها  أسرار 
المشايخ  لنساء  الفوتوغرافية  الصور  مئات 
في  العالي  التعليم  كليات  ولطالبات  والوجهاء، 

القدس، وبيت لحم، وبيروت. 

األعراس  لتصور  كريمة  عمل  وامتد 
والمناسبات، ويصبح لها أستوديو خاص في بيت 
التجار، وأصحاب  أنظار  لحم كان متواريًا عن 
الزمن،  ذلك  لعادات  تبعًا  والمهن  الحرف، 
البيوت،  في  الحضارة  إظهار  على  وحرصت 
والمباني  التقليدية،  ومالبسهم  الناس  وجماليات 

الجميلة، والحياة المتنوعة.
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الدنـيا حول 

سكان فلسطين قبل النكبة.. مقاومة بالتصوير 

تملؤها  ومباني  بالناس،  تعج  أسواقًا  فصورت 
وتظهر  األسواق،  في  يتجولن  ونساًء  الحياة، 
)حيفا-الناصرة(  التاكسيات  محطة  صورها  في 
عام 1922، وفيها نساء ارتدين مالبس قصيرة 
وقبعات، وعلى غير ما شاع في تلك الفترة من 

استعداد للتصوير يبدو من عفوية األشخاص أنها 
التقطت صورة حية جدًا للحياة الواقعية آنذاك. 

ألبيها،  صوًرا  عبود  كريمة  أرشيف  وتضمن 
تعود  صورة  وهناك  ألعابه،  بين  سمير  والبنها 

بيت  من  المرأة  كريمة  التقطتها   1913 لعام 
لحم ترتدي زيًا أفرنجيًا، وقبعة، وتحمل مظلة، 
ولم  بالورد،  مزخرف  زيتي  رسم  خلفها  ويبدو 
يكتب على الصورة سوى »بيت لحم« دون أي 

تفاصيل عن السيدة.

يستطع  لم  بعدستها مشاهد  التقطت كريمة  كما 
من  يتمكنوا  لم  ومجتمعات  رؤيتها،  الرجال 
وبالتالي أعطت صورة واضحة عن  اختراقها، 
القرن  من  األول  الربع  في  الفلسطيني  البيت 
العشرين، فضاًل عما حفظته عن الحياة خارجه.

التصوير  مشروع  بعملها  تواجه  كريمة  كانت 
الفوتوغرافي االستعماري البريطاني الصهيوني 
الذي حرص على أال تبدو أي وجوه عربية تلمح 
على  حرصه  بقدر  للبالد،  أصحاب  وجود  إلى 
أرض  عليه  تبدو  ما  توثق  متعددة  صور  جمع 
خلف  إذ  الناس؛  دون  من  وطبيعتها  فلسطين 
صوًرا  االستعماري  الفوتوغرافي  التصوير 
بال  خاوية  أرض  واحد:  شيء  يجمعها  كثيرة 
ما  وهذا  أرض«،  بال  »شعبًا  وتنتظر  شعب، 
راحت كريمة عبود تواجهه في صمت، بعدستها 
الخبيرة التي تعرف أسرار أهلها: شعب فلسطين. 
وأجمل  اللحظات،  أثمن  عبود  كريمة  وثقت 
الوجوه، في طول البالد وعرضها، قبل أن تحل 
اسمها  ليصبح  ومعالمها؛  البالد  وتضيع  النكبة، 
التقطوا  الذين  العالميين  المصورين  أسماء  بين 
صوًرا ال تقدر بثمن، ولتحفظ لنا وجًها لم نره من 
بساطة  ويلمس  سحرها،  يكشف  لفلسطين،  قبل 
للمقاومة: حفظت  لقد وجدت طريقًا آخر  أهلها، 

الوجوه. 
ما لن يتكرر في تجربة كريمة عبود هو تمكنها 
من التنقل بحرية ال تتاح اليوم ألي متجول بسبب 
والناصرة،  طبريا  جابت  إذ  والحروب؛  الحدود 
المدن  من  العديد  في  روحيًا  كاهنًا  والدها  كان 
لتلتقط  معه  كريمة  فتنقلت  الفلسطينية،  والقرى 

صوًرا ألنحاء البالد، وحتى دمشق، وبيروت.
 ربما يمكن تخيل الجهد الذي بذلته حين ندرك 

ذاك  مشروعها  عاتقها  على  حملت  أنها  كيف 
وحدها، بما عناه ذلك من تحّمل تكلفة التصوير، 
الثمن، حتى  باهظة  الملونة  الطباعة  حين كانت 
كان  الطباعة  عن  بداًل  باليد  الصور  تلوين  أن 

شائعًا، كما كان للتنقل ثمنه أيًضا.
 112 إصدار  في  عبود  كريمة  نجحت  وقد 
مقدسة،  وأماكن  تاريخية  لمعالم  بريدية  بطاقة 
انتهاء  بعد  فلسطين  في  السياحة  تطور  تظهر 
البريطاني،  االنتداب  وبداية  العثماني،  الحكم 
واستخدمت الختم المتعارف عليه في المؤسسات 
التي  البطاقات  على  اسمها  وطبعت  الحكومية، 

أنتجتها.
يصور  تنوع  من  تحمله  بما  صورها  وتتميز 
حقيقة الحياة في فلسطين في ذلك الوقت، تظهر 
ونساء  التقليدي،  الثوب  يرتدين  الفالحات  فيها 
صور  إنها  الموضة،  ثياب  ارتدين  وقد  المدن 
مختلفة عن تلك التي شاعت عن الفلسطينيين من 
أنهم شعب »مكسور ومسكين«، فاستطاعت أن 
تنقل صورة الوجه الحقيقي لفلسطين، ال ما أراد 
االستعمار نقله، ووثقت ما بدت عليه حياة الطبقة 
سبب  هذا  يفسر  ربما  المجتمع،  من  الوسطى 
مع   1948 عام  بها  الخاص  األستوديو  تدمير 
واختفاء  لفلسطين،  اإلسرائيلي  االحتالل  دخول 

الصور في أقبية أرشيف إسرائيل.
الوطنية«،  شمس  »مصورة  كريمة  كانت 
اآللة  و»صاحبة  األولى«،  و»المصورة 

أحيانًا،  نفسها  على  أطلقت  كما  السحرية«، 
عمرها  سنوات  في  البعض،  عليها  أطلق  وكما 
القصيرة قد جمعت كل هذه الصور التي تناثرت 
في   2013 عام  تُنشر  أن  قبل  لعقود،  واختفت 
كتاب »كريمة عبود: رائدة التصوير النسوي فى 
متري  والقس  مروات،  أحمد  للباحث  فلسطين« 
وتُنظم  نصار،  عصام  واألكاديمي  الراهب، 

المعارض التي تلقي الضوء على أعمالها.
 ،1940 عام  عالمنا  عن  عبود  كريمة  رحلت 
أن  »أريدها  )الكاميرا(:  رفيقتها  عن  وقالت 

ترافقني حتى القبر، لكن ال أريدها أن تدفن معي، 
أستطيع  لن  التي  األشياء  كل  ترى  أن  أريدها 

رؤيتها فيما بعد«.

المصادر

“عاشقة الضوء.. كريمة عبود”.. سيارة وكاميرا 
توثقان يوميات فلسطين أيام االنتداب

ساسة بوست	 

مصدر الصورة – فيلم عاشقة الضوء

كم عدد األصدقاء الذين نحتاجهم حقا؟
سلمى بن براهيم	 

األمريكية  تايمز"  "نيويورك  صحيفة  نشرت 
فيه  تحدّثت  بيرسون  كاثرين  للكاتبة  رأي  مقال 
عن عدد الصداقات المقربة التي يجب أن تكون 
لدينا خاصة وأن األوضاع التي فرضها فيروس 
كوفيد19- باعدت بين الناس بشكل كبير وخلقت 
فجوة كبيرة بينهم. وقالت الكاتبة، في تقريرها إن 
لديها صديقا مقربا أو اثنين وبعض األشقاء الذين 
تود قضاء الوقت معهم هي وزوجها ولكن بسبب 
االنطوائية  وطبيعتها  طفليهما  بتربية  انشغالهما 
كثير  األصدقاء  من  العدد  هذا  أن  تشعر  فإنها 
بالنسبة إليها، بينما زوجها المنفتح ينبض بالحياة 

رفقة األشخاص اآلخرين. 
حالة  في  أمريكا  في  الصداقة  كانت  لسنوات، 
تدهور، وهو اتجاه تسارع أكثر خالل الوباء. في 
سنة 2021، قدّر استطالع لمؤسسة غالوب أن 
12 بالمئة من األمريكيين ليس لديهم أصدقاء بعد 
بعد  عقود.  ثالثة  قبل  بالمئة   3 النسبة  كانت  أن 
مرور سنة تقريبًا على انتشار الوباء، قالت 13 
الذين  الرجال  من  بالمئة  و8  النساء  من  بالمئة 
تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاًما إنهم فقدوا 

االتصال بمعظم أصدقائهم.
آثارا  يخلف  الوضع  هذا  أن  الكاتبة  وأضافت 
في  مهًما  عامالً  تعد  الصداقة  أن  ذلك  صحية، 
الرفاهية، في حين أن الوحدة والعزلة االجتماعية 
يمكن أن تترافق مع زيادة خطر اإلصابة بحاالت 
مثل االكتئاب والقلق أو أمراض القلب والسكتة 

الدماغية. وقد خلص التحليل التلوي لسنة 2010 
بقيادة جوليان هولت لونستاد، أستاذة علم النفس 
في  يونغ  بريغهام  جامعة  في  األعصاب  وعلم 
بالصحة  يضر  بالوحدة  الشعور  أن  إلى  يوتا، 

الجسدية مثل تدخين 15 سيجارة في اليوم.

وبينما تعترف الدكتورة هولت لونستاد وباحثي 
كافية  دراسات  وجود  بعدم  اآلخرين  الصداقة 
عالجت على وجه التحديد مسألة عدد األصدقاء 
المناسب لكل شخص، فإن الدراسات التي عالجت 
المناسب  العدد  أن  إلى  تشير  الموضوع  هذا 

يتراوح بين ثالثة وستة أصدقاء مقربين.

إلى ماذا خلص البحث؟

االتصال  دراسات  أستاذ  هول،  جيفري  قال 
ببساطة  هدفك  كان  إذا  إنه  كانساس،  بجامعة 
التخفيف من التأثير الضار الذي يمكن أن تحدثه 
هو  أهمية  األكثر  فاألمر  صحتك،  على  الوحدة 
وجود شخص مهم واحد على األقل في حياتك، 
أو  صديقًا  أو  والدًا  أو  شريًكا  ذلك  كان  سواء 
شخًصا آخر. وأضاف أنه "في حال كنت ترغب 
فيها  تشعر  وحياة  معنى  ذات  حياة  عيش  في 
باالرتباط والتواصل مع اآلخرين، فإن الحصول 
على المزيد من األصدقاء هو الخيار األفضل".

وأشارت الكاتبة إلى أن النظرية األكثر شهرة 
يكونوا في  أن  الذين يمكن  حول عدد األصدقاء 
واألنثروبولوجيا  النفس  عالم  من  تأتي  حياتنا 

التي  النظرية  وتؤّكد  دونبار،  روبن  البريطاني 
البشر  أن  دونبار"  "رقم  بـ  تعرف  أصبحت 
حوالي  على  الحفاظ  على  فقط  إدراكيًا  قادرون 
150 عالقة في وقت واحد، ويتضمن ذلك دائرة 
مقربة تتكون من حوالي خمسة أصدقاء مقربين، 
تليها دوائر أكبر متحدة المركز تشمل األصدقاء 

غير الرسميين.
سنة  نشرت  التي  الدراسات  إحدى  اقترحت 
2016 أن األشخاص الذين لديهم ستة أصدقاء أو 
أكثر قد شهدوا تحسنا في صحتهم طوال حياتهم، 
في حين وجدت دراسة أجرتها سوزان ديجيس 
والتعليم  اإلرشاد  قسم  ورئيسة  أستاذة  وايت، 
في  النساء  أن  إلينوي،  نورثرن  بجامعة  العالي 
منتصف العمر الالتي كان لديهن ثالثة أصدقاء 
من  أعلى  بمستويات  التمتع  إلى  يملن  أكثر  أو 

الرضا العام عن الحياة.
دراسة  مؤخًرا  ديجيس-وايت  الدكتور  أجرى 
يتم  لم   - بالغا  شخصا   297 على  استقصائية 
وجدت   - األقران  لمراجعة  تخضع  ولم  نشرها 
اثنين  بالمئة من المشاركين يعتقدون أن  أن 55 
أو ثالثة أصدقاء مقربين هو العدد المثالي، بينما 
ستة  أو  أربعة  هو  الهدف  أن  بالمئة   31 اعتقد 

أصدقاء.
وذكرت الكاتبة أن مثل هذه الدراسات قد تكون 
أمران  الحميمة  والعالقة  الصداقة  ألن  صعبة 
يستخدمه  واسع  نطاق  يوجد  وال  شخصيان، 
الباحثون لوضع تفسير محدد لهذه المفاهيم. كما 
أنه من غير الواضح كيف تؤثر وسائل التواصل 

األبحاث  تشير  حيث  هذا،  كل  على  االجتماعي 
الخاصة بالشخص  الرقمية  الشبكة  إلى أن حجم 
ملموس على رفاهيته.  تأثير  أي  له  يكون  قد ال 
أثناء  تالشت  قد  الصداقات  من  العديد  أن  ومع 
للتواصل  طرقا  الناس  من  الكثير  وجد  الوباء، 

عبر اإلنترنت.

المعايير،  بعض  الصداقة  أبحاث  تقدم  بينما 
القيام  األشخاص  لمعظم  المفيد  من  يكون  قد 
عالمة  تشير  أوال.  الذات  عن  البحث  ببعض 
ما  نوعا  الوحدة  أن  إلى  فرانكو  ماريسا  النفس 
إشارة أو إنذار خطر، إذ يشعر الجميع بالوحدة 
من حين آلخر، لكن السؤال األعمق واألهم هو 
العزلة،  أو  باإلهمال  بانتظام  تشعر  كنت  إذا  ما 
واقترح أحد االستطالعات الحديثة أن واحدًا من 
“وحدة  من  عانى  قد  تقريبًا  أمريكيين  ثالثة  كل 

خطيرة” أثناء الوباء.
وفي الختام، تنصح الكاتبة بالمبادرة في إنشاء 
مع  الوقت  قضاء  ألن  بحكمة  لكن  العالقات 
بالتناقض معهم قد يكون  الذين تشعر  األصدقاء 
مضرا بصحتك. عالوة على ذلك، يحظى مقدار 
الوقت الذي تقضيه بالفعل مع أصدقائك بأهمية 
أن  إلى  هول  الدكتور  أبحاث  أشارت  إذ  بالغة، 
الصداقات الوثيقة تستغرق في المتوسط حوالي 
200 ساعة لتتطور، مما يعني أن الكمية والجودة 

مهمان بنفس القدر.

ترجمة "عربي21 اليت"	 
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)العرب�والمستعربون...�مقاالت�مختارة(

الدراسات�العربّية�في�الغرب...�تاريخ�لم�يكتمل

»العرب  هاملتون  ألستير  كتاب  أثار 
عند  مختارة*«  مقاالت  والمستعربون... 
صدوره قبل أشهر اهتماماً استثنائياً في األوساط 
بالدراسات العربيّة واإلسالميّة في  المتخصصة 
العالم الغربي، بوصفه إحدى المحاوالت النادرة 
في تأريخ اهتمام الغرب بتلك النوعيّة من الرصد 
يتعلّق  ما  لكل  واألكاديمي  المحترف  المؤسسي 
بثقافة ولغة العالم العربي )واإلسالمي عموماً(، 
ليس للوقائع واألسماء فحسب، وإنما للبحث في 
الجهود، وتحوالت هذي  تلك  الغايات من وراء 
الغايات عبر المراحل التاريخية المختلفة. وربّما 
المختارة،  هاملتون  مقاالت  أن  على  األهم.  هو 
لطيفة  وإضاءات  مشّوقة  تغطية  تضمنت  وإن 
على جوانب من ذلك التاريخ الطويل والمتشابك، 
فإنها تمحورت بشكل أساسي حول فترة صعود 
عشر،  السابع  القرن  خالل  العربيّة  الدراسات 
مع مالحظات محدودة عّما تالها، وقطيعة شبه 
كليّة عن جذور تلك الدراسات في إطار تجربة 
صداماً   - الحضاري  الجدل  فضاء  األندلس، 
الذي  والغرب،  الشرق  بين   - آن  في  وتالقياً 
 711 العام  من  )بداية  كاملة  قرون   8 استمر 
مع  الدّموي  العنف  بمحض  إنهائه  قبل  ميالديّة( 
آخر  سقوط  )لحظة  عشر  الخامس  القرن  نهاية 
إلى  1492(، ما يعيدنا  ممالك العرب هناك في 
رغم  الظاهرة،  لهذه  شامل  تأريخ  غياب  نقطة 
دورها الخطير في صياغة العالقات بين طرفي 

العالم.

بشكل  اإلسالميّة  العربيّة  الثقافة  انتشرت  لقد 
واسع بين سكان شبه الجزيرة األيبيريّة، مسلمين 
ومسيحيين ويهوداً، وأصبحت لغة الفاتحين الذين 
عبروا البحر إلى جنوب أوروبا من جبل طارق 
رغب  أوروبي  لكّل  عبورها  من  بدّ  ال  مساحة 
حينها،  الغالبة  الحضارة  بثقافة  االلتحاق  في 
ظالم  سجينة  القديمة  القارة  فيه  كانت  وقت  في 
الّرومانيّة.  فوضى ما بعد سقوط اإلمبراطوريّة 
بين  كبير  إقبال  على  موثقة  إشارات  وهناك 
الثقافة  استيعاب  على  األصليين  أيبيريا  سكان 
لعل  الالتينيّة،  على حساب  لغتها  وتعلّم  العربيّة 
أشهرها تلك الشكوى المريرة التي أطلقها القس 
ألفرو القرطبي من ذلك، وقال فيها: (إن إخواني 
أشعار  قراءة  في  اللذة  منتهى  يجدون  الدّين  في 
العرب وحكاياتهم، ويقبلون على دراسة مذاهب 
عليها  ليردوا  ال  المسلمين،  والفلسفة  الدين  أهل 
أسلوباً  ذلك  من  يكتسبوا  لكي  وإنما  وينقضوها، 
عربياً جميالً صحيحاً. فأين تجد اآلن واحداً من 
غير رجال الدين يقرأ الشروح الالتينية التي كتبت 
على األناجيل المقدسة؟ ومن سوى رجال الدين 

وآثار  الحواريين،  كتابات  دراسة  على  يعكف 
األنبياء والرسل؟ يا لحسرتي! إن الموهوبين من 
شبان النصارى ال يعرفون اليوم إال لغة العرب 
وآدابها، ويؤمنون بها ويقبلون عليها في نهم، وهم 
ينفقون أمواالً طائلة في جمع كتبها، ويفاخرون 
في كل مكان بأن هذه اآلداب جديرة باإلعجاب. 
في  أجابوك  النصرانية  الكتب  عن  حدثتهم  فإذا 
ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها جّل 
لغتهم،  النصارى  نسي  لقد  لأللم!  يا  اهتمامهم. 
يستطيع أن  فال تكاد تجد في األلف منهم واحداً 
يكتب إلى صاحبه كتاباً سليماً من الخطأ. فأما عن 
الكتابة بلغة العرب، فإنك واجد فيهم عدداً عظيماً 
ينظم  منهم من  بل  بأسلوب منمق،  يجيدها  ممن 
في الشعر العربي ما يفوق عطاء شعراء العرب 

أنفسهم فناً وجماال(.

العربيّة  أن  الحزين  القس  عن  غاب  ما  ولكن 
العاّمة وشؤون  لغة اإلدارات  وقتها كانت أيضاً 
ومصطلحات  خاصة  ألفاظاً  وطّورت  الحكم، 
والعمران،  والبناء  بالزراعة  يتعلق  ما  لكل 
إضافة  والجدل،  الفلسفة  كما  والزينة،  واألزياء 
النسخة  أيضاً  تعلموا  أنفسهم  المسلمين  أن  إلى 
وعرفت  الالتينية،  اللغة  من  المحليّة  اإلسبانيّة 
غير  أجواء  خلق  الذي  األمر  بـ»الرومانثي«. 
مسبوقة، وربما لن تتكرر من التمازج الحضاري 
نفهم  كما  بالطبع  والغرب،  الشرق  بين  المتبادل 

المصطلحين اليوم.

من  كثيرين  أوروبيين  أن  المعروف  ومن 
الفضول والبحث عن  القديمة جلبهم  القارة  قلب 
نحو  أيضاً،  التجاريّة  المصالح  وربما  المعرفة، 
أهلها  مع  وتعاطوا  البالد  في  فتجولوا  األندلس، 
واقتنوا من  لغتها ودرسوا في جامعتها  وتعلموا 
ناهيك  عنها.  انطباعاته  بعضهم  ودّون  كتبها، 
الفضول  ذلك  من  آخر  شكل  انتقال  عن  بالطبع 
المتوسط،  على  المطلة  اإليطالية  الدويالت  إلى 
وثقافة  بالعربيّة  كبيراً  اهتماماً  شهدت  التي 
العرب، أقله من بوابة الترجمة إلعادة اكتشاف 
العلوم والفلسفات التي انقطع اتصال األوروبيين 

بها خالل عصور الفوضى. وهناك ما يكفي من 
اإلشارات، وإن تفرقت وأهملت، عن ترافق هذا 
التواصل المعرفي )شرق - غرب( مع إرهاصات 
ما عرف الحقاً بعصر النهضة األوروبيّة. وهذا 
فترة  طوال  بالحديد  الحديد  اصطدام  غير  كلّه 
الحمالت الصليبيّة التي مع ذلك تضمنت تبادالت 

ثقافيّة ولغويّة عميقة باالتجاهين.

تلك  كل  إغفال  إلى  مستشرقون  ويذهب 
للدراسات  الجادة  البدايات  التقاطعات، وينسبون 
مجّمع  أصدر  عندما   ،1312 العام  إلى  العربية 
يقضي بضرورة تدريس  البابوي مرسوماً  فيين 
وباريس  أفينيون  جامعات  في  العربية  اللغة 
وأكسفورد وبولونيا وساالمانكا. لكن الحقيقة أّن 
الورق ألن  على  حبراً  دائماً  بقي  المرسوم  ذلك 
التمويل الالزم لم يكن متاحاً، ولم نجد سجالت 
بالعرب  معنيّة  منهجيّة  دراسات  عن  موثقة 
والعربيّة في مؤسسات غربية قبل القرن السادس 
عشر، بداية مع أبحاث غيوم بوستل، من بارما 
في إيطاليا الحاليّة، والحقاً في القرن السابع عشر 
تمركزوا  باحثون  أنتجها  رصينة  دراسات  مع 
على  الحاليّة.  بهولندا  اليدن،  جامعة  في  حينها 
توماس  ويدعى  هؤالء،  أهم  أحد  أن  من  الرغم 
إربينيوس، قد اقترح في محاضرة له عام 1613 
ألنها  التشجيع  تستحق  العربية  الدراسات  أن 
ستكون مفيدة للتجار وغيرهم من المسافرين، إال 
أن هناك قليالً من األدلة على أن العمل الذي أنتجه 
إربينيوس وزمالؤه قد أنتج شيئاً ذي فائدة كبيرة 
ألي من هؤالء التجار والمسافرين المزعومين، 
كان  الدراسات  تلك  أن  اآلن  به  المسلم  ومن 
تجري في إطار أغراض دينية مسيحيّة محضة، 
إذ ساد اعتقاد حينها بأّن الدراسة المتأنية للقرآن 
شأنها  من  عام  بشكل  اإلسالمية  والمعتقدات 
تحويل  في  المسيحيين  المبشرين  تساعد  أن 
الكاثوليكية  الكنائس  ودفع  دينهم،  عن  المسلمين 
المسيحيين  تحويل  إلى  للسعي  والبروتستانتية 
وهم  اإليمان،  من  غربية  نسخة  إلى  المشرقيين 
شركة  إلى  الموارنة  جذب  في  بالفعل  نجحوا 
كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية، لكن تجربتهم في 

المسيحيين  من  وغيرهم  األقباط  مع  التواصل 
الشرقيين فشلت على العموم.

الفترة  تلك  في  العربيّة  دراسة  عانت  وقد 
بين  السائد  االعتقاد  بسبب  شديدة  إعاقة  من 
وأّن  اللغات،  جميع  أم  هي  العبرية  أن  اللغويين 
اإلضاءة  لناحية  مهماً  يكون  قد  العربية  دراسة 
وبالتالي  العبرية،  الكلمات  بعض  أصول  على 
نصوص العهد القديم، كما أن البعض ممن حاول 
في  أيضاً  انتهى  لدحضه  الكريم  القرآن  دراسة 
ذات الفخ من االعتماد على قواعد اللغة العبرية 
العربية،  اللغة  لترجمة  كدليل  أبجديتها  وترتيب 
وهو أمر لم يكن مفيداً بأي شكل، وأضاع جهود 
كثيرين إلى هباء تام. وانتشرت أسطورة شعبيّة 
وقتها تقول إن دراسة القرآن تؤدي بصاحبها إلى 
موت مبّكر، يبدو أن وراءها متعصبين في إطار 
الكنيسة، ولذلك تجنّب كثيرون نشر أعمالهم عن 
للعموم في حياتهم، ولم تصبح  العربيّة والقرآن 
قاموس  نُشر  وهكذا  وفاتهم.  بعد  إال  متداولة 
رافيلينجيوس الرائد بعد وفاته، وتوفي كثير من 
زمالئه األلمان مبكراً، وُعثر على هنري سايك، 
الذي ترجم القرآن ووصفه بأنّه »الكتاب األكثر 
غرفته  في  مشنوقاً  العالم«،  في  وعقالنية  أناقة 
في كامبريدج عام 1712. ولم يعثر على أوراقه 

التي تضم تلك الترجمة قط.

العلمي  االرتباك  هذا  كّل  من  الّرغم  على 
السابع عشر كان  القرن  فإن  الدينّي،  والتعّصب 
عصراً ذهبياً سابقاً ألوانه للدراسات العربية، إذ 
تراجعت األمور بشكل فادح في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر، كما اكتشف إدوارد جيبون، 
دراسة  حاوال  عندما  بيرتون،  ريتشارد  والحقاً 
وانتقلت  أكسفورد،  جامعة  في  العربية  اللغة 
عموماً،  بالشرق  المتعلقة  الدراسات  بعدها 
العلمي والفقهي  التحليل  وبشكل كبير، من حيّز 
المرتبط بأسباب دينية وتبشيريّة، إلى أداة للدول 

االستعماريّة، لكن تلك قّصة أخرى.

كاتبة لبنانية )الشرق االوسط(	 

ندى حطيط 	 



جديدة  واقعة  المتحدة  الواليات  شهدت  كلما 
إطالق  على  ينطوي  الذي  الدامي  المسلسل  في 
في  أبرياء،  أفراد  على  وعشوائياً  جماعياً  النار 
وأماكن  التسّوق  ومراكز  والمعاهد  المدارس 
العبادة والشوارع العامة؛ عاد السينمائي التسجيلي 
األمريكي مايكل مرور إلى ممارسة ما اعتاد عليه 
من صراخ، في واٍد غير ذي زرع غالباً: إلى متى؟ 
كم من األرقام أيضاً؟ هل تحتاج أمريكا إلى 100 
ال،  تقول:  كي   ،1000 إلى  أم  مثالً؟  جثة،  طفل/ 

هذا يكفي؟
لكّن انخراط مور في هذه الحملة، نبيلة األغراض 

المتخففة  وغير  من بالطبع 
النقد العميق  أنساق 
التي  للصناعة 

خلف  تقف 

تجارة 
السالح 
ئد  للعقا و

من  يكشف  عنها،  الدفاع  تواصل  التي  اليمينية 
جانب آخر بُعداً خاصاً غير ضئيل الداللة يعيد ربط 
بالعناصر  ثّم  اليومية،  بالحياة  التسجيلية  السينما 
التنشيط  إلى  التوثيق  تتجاوز  التي  األعمق 
وبلورة  االحتجاج،  شارع  وصياغة  المعارض، 
والفعّال. وليس من دون مغزى  الرافض  الحراك 
قد  9/11« كان  أّن شريط مور »فهرنهايت  كبير 
فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الـ 
المنال،  عزيزة  جائزة  فانتزع  2004؛  سنة   ،57
والتحق بكبار من أمثال السويدي إنغمار بيرغمان، 
ساتياجيت  والهندي  كيروساوا،  أكيرا  والياباني 
فيتوريو دي سيكا، والفرنسي  راي، واإليطالي 
سيرج  والسوفييتي  كلوزو،  هنري-جورج 
ألفريد  واألنغلو-أمريكي  يوتكيفيتش، 
أنه  أيضاً،  أهمية،  أقّل  ليس  هتشكوك. 
كان الثاني الذي يحصد السعفة عن شريط 
تسجيلي، بعد »عالم الصمت« بإخراج مشترك 
الشهير  الفرنسي  المحيطات  للمستكشف وعاِلم 
الفرنسي لوي  جاك-إيف كوستو والمخرج 

مال، سنة 1956.
ولكن قد يصّح، هنا، القول: كأنها المّرة 

األولى، رغم كونها الثانية فعلياً!
إْذ شتّان ما بين شريط كوستو- مال، الذي 
يطلق غّواصة األعماق »كاليبسو« في باطن 
البحر األبيض المتوسط والبحر األحمر وبحر 
الذي  مور  وشريط  الهندي؛  والمحيط  العرب 
قلب  في  تغوص عميقاً  للكاميرا كي  العنان  يطلق 
بوش  جورج  األسبق  األمريكي  الرئيس  ظلمات 
يلتقطها  التي  الشرسة  المعركة  بين  االبن! وشتّان 
الفيلم األّول بين أسماك القرش وكائنات المحيطات 
المسالمة، وبين جرائم الحرب التي ارتكبها بوش 
دورة  تحكيم  وهيئة  والعراقيين…  األفغان  ضدّ 

الشاعرية  أسيرة  الظّن،  أغلب  وقعت،   1956
كوستو  فريق  عدسة  تجوال  اكتنفت  التي  المذهلة 
الغور  ذات  المياه  طّي  الصامتة  العوالم  تلك  في 
البعيد البهيم، وذلك قبل أن تشدّها أسلوبية لوي مال 
المتنافية  المعقدة  التجريبية  ولكن  بدورها،  اآلسرة 
هيئة  وأّما  التسجيل.  مع روحية  قليل  أو  كثير  في 
تحكيم دورة 2004 فقد أعلنت أنها لم تمنح السعفة 
السينمائي وحده، وليس  للفّن  للسياسة، بل  الذهبية 
كثيراً أّن نصدّق هذا الزعم، خصوصاً إذا كنّا في 
»باولينغ  السابق  مور  شريط  شاهدوا  َمن  عداد 

كولومباين«.

هذا رجل سينمائي من رأسه حتى أخمص قدميه، 
أنه ليس  البتة  الذي ال يعني  بدء، األمر  بادئ ذي 
الفّن  وثمة  هنا،  شائكة  معادلة  ثمة  سياسياً.  ناشطاً 
الذي يتصدّر شبكات تلك المعادلة واشتباكاتها. وأن 
والخطابة  الكتابة  )في  ماهراً  داعية  المرء  يكون 
)في  مكّرماً  مشهوداً  وفناناً  اليومّي…(،  والنشاط 
الفيلم  هو  منه  شاّق  فرع  وفي  السينمائي،  الفّن 
التسجيلي تحديداً…(؛ أمر ال ينطوي على تناقض 
وفي  الفّن  في  الرجل  هذا  نجاح  وليس  منطقي. 
في  الفائق  نجاحه  تجليّات  بعض  إال  معاً  السياسة 
نحو  على  الشائكة،  المعادلة  تلك  أطراف  تفكيك 

متوازن متالئم ال يليق إال بموهبة فريدة.
جريدة  في  بدأ صحافياً  مور  أّن  المعروف  ومن 
والية  فلنت،  بلدة  في  تصدر  مغمورة  محلية 
ميتشيغان، قبل أن يلفت انتباه مطبوعة كبيرة هي 
ألنه  تقيله  ثّم  محّرراً،  فتعيّنه   Mother Jones
نيكاراغوا.  ثّوار  ضدّ  متحيّز  مقال  نشر  رفض 
أيقونات  أكبر  إحدى  موتورز«،  وشركة »جنرال 
إنجاز  على  مور  حفزت  المعاصرة،  الرأسمالية 
فيلمه التسجيلي األّول »أنا وروجر« 1989 الذي 

سميث  روجر  ورئيسها  الشركة  مسؤولية  يروي 
ولقد  فلنت.  بلدة  في  المحلّي  االقتصاد  تحطيم  في 
مذهالً، وحصل على جوائز  نجاحاً  الشريط  حقق 
شّجع  مما  المهرجانات،  من  العديد  في  أساسية 
ثاٍن  شريط  في  ذاته  الموضوع  متابعة  على  مور 
بعنوان: »لحٌم أم حيوانات أليفة: العودة إلى فلنت«. 
شريطه الثالث، الروائي، كان بعنوان »لحم خنزير 
لتلفيق  أمريكي  رئيس  مخطط  ويسرد  كندي«، 
حرب باردة ضدّ كندا. شريطه الرابع يمسح أمريكا 
والفقر  المساواة  انعدام  ويرصد  وعرضاً،  طوالً 

وانحطاط الحياة…

مور  عمل  السياسي  والناشط  الداعية  جانب  في 
مع رالف نادر، وكتب عشرات التعليقات السياسية 
التي جمع بعضها في كتاب هاّم بعنوان »تهديدات 
عشوائية من أمريكي بال اسم«، تجاوزت مبيعاته 
رقماً قياسياً مفاجئاً. كتابه التالي كان بعنوان »رجال 
بيض أغبياء«، وقد اعتبرت دار نشر راندوم أنه 
بعد  ينشر  أن  من  االبن  بوش  للرئيس  عداء  أكثر 
9/11 فامتنعت عن إصداره، قبل أن تضطّر إلى 
ذلك في ربيع 2002 تحت ضغط حملة واسعة من 

القّراء!
في  ولكنه،  وسينمائي؛  داعية  وداعية،  سينمائي 
غضون اشتغال العدسة مع المنشور فنّان تفضيح 
قبائح النظام الرأسمالي المعاصر، وكاشف الغطاء 
رائدة  بوصفها  المتحدة  الواليات  أمراض  عن 
الماليين  أّن  يلوح  ال  مزيّف؛  زائف  حّر«  »عالم 
من مواطنيها سوف يرتوون يوماً من دماء المذابح 
اقتحام  إّن  التحقيقات  تقول  إْذ  اآلن  العشوائية، 

الكونغرس كان »ذروة محاولة انقالبية«.

كاتب وناقد سوري )القدس العربي( لندن 	 

)أيام مصرية( عاودت الصدور بعد توقف

إطاللة على مالمح )القاهرة الخديوية(
القاهرة: محمد عجم	 

القاهرة: محمد عجم
الجمال،  فائقة  بعمارتها  الخديوية  القاهرة  تمثل 
الثقافي  ومخزونها  الالفت،  وتخطيطها 
المصريين،  ذاكرة  من  مهماً  جزءاً  والحضاري، 
في  مهمة  سياسية  محطات  على  شاهدة  كانت  فقد 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر، كما أنها لم تكن 
فقط مجرد شوارع أنيقة وحدائق عظيمة التخطيط 
للثقافة  كان  ولكن  مشهودة،  عمرانية  وحضارة 

أيضاً حضور طاغ ومؤثر.
ومع ما تشهده القاهرة من عمليات تطوير واسعة 
من  تحمله  ما  بكل  األولى  سيرتها  إلى  إلعادتها 
تنسيق وجمال، وكذلك بمناسبة اختيارها عاصمة 
سلسلة  أعداد  أحدث  خصص  اإلسالمية؛  للثقافة 
»أيام مصرية«، العائدة للصدور بعد توقف، إللقاء 
الضوء على تلك البقعة الساحرة الرابضة بمنطقة 
»وسط البلد« بقلب العاصمة المصرية، التي وضع 
إلى  هادفاً  1863م،  إسماعيل عام  الخديوي  لبنتها 
تأسيس عاصمة حديثة بمفردات حضارية معاصرة 

تضاهي عواصم أوروبا.
تاريخ  على  إطاللة  تمثل  الجديد  العدد  محتويات 
القاهرة الخديوية، حيث تتجول بين أبرز معالمها، 
وكذلك  الحقبة،  تلك  ميزت  التي  المالمح  وأهم 

مفردات من الحياة الثقافية واالجتماعية التي عرفت 
التي  المقاالت  من  مجموعة  عبر  وقتها،  التطور 
كتبها مؤرخون وكتّاب أسرتهم القاهرة الخديوية، 
الفوتوغرافية  الصور  من  مجموعة  جانب  إلى 
النادرة، التي ترصد وتوثق جوانب من مهمة قديمة 

من القاهرة الحديثة.
يأخذ المشرف العام على تحرير »أيام مصرية«، 
رحلة  إلى  القراء  كمالي،  أحمد  المؤرخ 
لـ»جروبي«، الذي لعبت الجغرافيا دوراً ألن يكون 
ذلك  بعد  ومن  األجنبية،  العائالت  لتجمع  مركزاً 
مصر،  في  األجانب  األعمال  رجال  طبقة  ملتقى 
الذين كانوا يتحلقون حول مبنى البورصة المصرية 
حيث تجرى معامالت ضخمة بالبيع والشراء على 
أسهم الشركات سواء المصرية أو األجنبية. ثم ما 
بعد حقبة الثالثينيات صار »جروبي« مقراً لتناول 
البرلمان  الساخنة ألعضاء  الوجبات والمشروبات 

المصري بغرفتيه الشيوخ والنواب.
بعنوان »الخديو والفوتوغرافيا«، يكتب الباحث في 
يرصد  الذي  أمين،  فرنسيس  الفوتوغرافيا  تاريخ 
الخديوية.  القاهرة  في  التصوير  تاريخ  من  جانباً 
إسماعيل  الخديو  عصر  في  أنه  الباحث  ويذكر 
شهدت مصر تطوراً كبيراً في انتشار فن التصوير، 
فقد كان إسماعيل يهوى جمع الصور الفوتوغرافية 
العالم  المعالم في  الدول وألشهر  الشخصية لحكام 

المصورين  أشهر  فرنسا  من  واستدعى  الغربي، 
مدرساً  ليكون  غراي،  لي  جوستاف  وهو  وقتها 
المصور األمير  للفنون ألوالده، وقد صاحب هذا 
وثقها  للصعيد  رحالت  في  حسين  واألمير  توفيق 

في ألبومات وصور نادرة.
فيما حدثت النهضة التصويرية الكبرى في عصر 
المصورين  كبار  دعا  الذي  حلمي،  عباس  الخديو 
وفرنسا  والمجر  النمسا  من  وخاصة  أوروبا،  من 
استوديوهاتهم في  وافتتحوا  لالستقرار في مصر، 
قصر  شوارع  مثل  الجديدة،  المحروسة  شوارع 
عادة  عصره  في  وبدأت  الدين،  وعماد  النيل 
بصور  األثرياء  ومنازل  الحكومية  المقار  تزيين 
الشهير  المصور  له  التقطها  التي  الرسمية  الخديو 
زوال  .»لماذا تهمل السينما المصرية قاهرة القرن 
عراق،  ناصر  للروائي  مقال  عنوان  هو  19؟«، 
يؤكد فيه أن السينما المصرية في حاجة ماسة إلى 
إعادة االعتبار للنصف الثاني من القرن 19. فهو 
مكتظ بوقائع مهمة ملهمة قادرة على إشعال خيال 

فناني السينما الجادين الموهوبين.
»مساجد  عن  التواب  عبد  يمنة  الباحثة  تكتب  كما 
القاهرة الخديوية«، الفتة إلى أن االهتمام بالمساجد 
القاهرة  مالمح  أحد  كان  وترميمها  وتجديدها 
الرفاعي،  بمساجد:  ذلك  الخديوية، مستشهدة على 
والسلطان قالوون، ومحمد علي، وجامع السلطان 

المؤيد، إلى جانب تجديد  السلطان  حسن، ومسجد 
الجامع األزهر.

األخرى  المقاالت  بعض  كذلك  العدد  يضم 
نادي  »مئوية  الشيوخ«،  مجلس  »مئوية  ومنها: 
الجامعة  لتأسيس  األول  »االجتماع  السيارات«، 
الخديوية«،  القاهرة  في  »التصوف  المصرية«، 
تأسيس  »تاريخ  السينما«،  في  الخديو  »شخصية 
لتأسيس  األول  »االجتماع  المحامين«،  نقابة 

الجامعة المصرية«.
)الشرق االوسط(

)الشرق االوسط(	 

مايكل مور والسينما الفضاحة

سينمائي وداعية، داعية وسينمائي
صبحي حديدي 	 
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"اغتيال الهوية"

بانة القاسم	 

أيها�الوداع�كن�رؤوفا�بقلبي�...

صدر�حديثا

يعجبني أن اقارن نفسي بقليلي اللهفة، المقارنة 
ضمن  أو  صديقي،  الشخص  كان  اذا  لصالحي 

دائرة اهتمامي. 
مباالة  ال  أمام  مدى حضوري  أختبر  أن  أحب 
في  واختبرها  دائًما،  مشاعري  اشحذ  اآلخرين، 
امتحان عادل، فيسقط اآلخر وانتصر لنفسي ... 
أمام  القبعة  ورفع  النصر  بتربيتة  نفسي  أكافىء 
أريك  إذا  أحبك،  أنا  للمقارنة.  قابلة  غير  إرادة 
اهتمامي، أستعرض مقدرتي على إخراج طاقة 
مبادرة  انتظار  في  أظل صامتًا  أن  لكن  اللهفة، 
 ... التميز  منك  سقط  لقد  ....عفًوا  منك  مشاعر 
الوراء  إلى  خطوة  تعود  ولكن  صديقي  ظللت 

وليحل مكانك األجدر بحبي. 
في قلوبنا صفوف مدرسية كثيرة، لكل مجتهد 
منها مكانته الخاصة، فاجتهد لتنال مرحى اللهفة.
أحيانًا.  بإرادتنا  فيه  نقع  الذكريات فخ كبير،  و 
وأحيانا بغير إرادة. في المرة السابقة التي زرت 
عن  أشخاصي،   عن  فيها  بحثت  بلدي  فيها 

احتضنت  التي  الخاصة  أماكني  عن  أصدقائي، 
جامعتي  زرت  الجميلة.  ولحظاتي  خطواتي 

كل  أمام  كثيًرا  وقفت  كثيًرا،  تغيرت  ووجدتها 
وأصدقائي  الدرس  في  زمالئي  ضمت  مساحة 

كثيًرا  تذكرت  والحياة.  البالد  فرقتهم  الذين 
حلوة  قصًصا  حملت  التي  التفاصيل  معظم 
كأعياد ميالدنا وضحكاتنا وولدناتنا. اشتقت لهم 
أصدقائي ألني اشتقت لنفسي هناك، ووقعت في 
إلى  يجرك  قد  مؤلم  فخ  ...الشوق  الذكريات  فخ 
طريق آخر ..تبحث فيه عنك، وانت لم تعد أنت 
...أنت اليوم شخص آخر تحمل غبار الغربة على 
الذكريات  من  كبيًرا  كيًسا  أيًضا  وتحمل  كتفيك 
واألشخاص والياسمين على ظهرك ...أنت اليوم 

أنت جديد والذكريات خلفك.
وأنا اليوم هنا، في وطن مشغول بتحصيل لقمة 
عيشه، حاولت أن استجدي أية ذكرى سعيدة على 
للوداع  يستعد  قلبي  ولكن  حضورها،  ترسم  أن 
وتلهيه فكرة الفراق عن االستسالم للذة الذكريات. 

أرجوك أيها الوداع كن رؤوفا بقلبي ...

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو

تجاُذب السلطة وتهّتك الدولة في العالم العربي

بيروت  في  الساقي"  "دار  عن  حديثاً  صدر 
العالم  في  الدولة  وتهتّك  السلطة  "تجاذُب  كتاب 
اشترك  الذي  شيحة،   عماد  بتوقيع  العربي"، 
البغدادي،  ونادية  العظمة،  عزيز  تحريره:  في 

وهاروت أكديديان، وحارث حسن. 

ومدى  العنف  مسألة  إلى  الكتاب  يتطّرق 
في  والسياسي  االجتماعي  بالصراع  ارتباطها 
المنطقة العربية، كما يبحث في تنامي الجماعات 
االتحاد  بعد سقوط  ما  بمرحلة  المتطّرفة  الدينية 
الوصول  في  المأزومة  ومحاوالتها  السوفييتي، 
مثل:  مواضيع  الكتاب  يعالج  كما  السلطة.  إلى 
العابرة  الحرب  واقتصادات  القَبَليّة،  الشبَكات 

لألقاليم، والتنظيمات العسكرية.

للكاتب العراقي  عن "دار أبجد"، صدر حديثاً 
باسم فرات كتاب "اغتيال الهوية". 

القرائية  التجربتين  يسّميه  مّما  المؤلِّف  ينطلق 
بلدان  بين  فيها  تنقّل  سنة   25 خالل  والحياتية 
وأفريقيا،  الالتينية  وأميركا  آسيا  في  مختلفة 
اللغوية والعقائد  المجموعات  بتاريخ  فيها  واهتّم 
ليحاول  للشعوب،  الثقافي والحضاري  والتاريخ 
قراءة تاريخ التنّوع الثقافي، اللغوي والعقائدي، 
في العراق والمنطقة العربية، وفهم "ثقافة اإللغاء 
األحزاب  تسود  إنها  يقول  التي  واإلقصاء" 
أنّه "ال  إلى  ليخلص  نُخبِها،  العراقية وخطابات 

وجود لسردية عراقية تحتفي بالتنّوع".
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عارف الساعدي 	 

شاباً  تركمانياً  أو  كردياً  شاعراً  يغري  الذي  ما 
اللغة  نحو  ويرحل  األم  لغته  يهجر  ألن  صغيراً 
شبابيكها،  ويفتح  أزقتها،  في  يدور  العربية، 
الشباب  هؤالء  استطاع  كيف  هواءها؟  ويغيّر 
أمهاتهم  مع  بها  يتحدثون  التي  اللغة  يتركوا  أن 
من  فيها  أخرى،  لغة  نحو  ليرحلوا  وحبيباتهم، 
الكثير؟  إليها  الوافدين  على  والصعوبة  الوعورة 
رحيل إبداعي ال أكثر، كأنهم مبرمجون نحو اللغة 
العربية، فحين يكتبون الشعر يذهبون لها، ولكنهم 

قطعاً في بيوتهم يتكلمون لغاتهم األم.

تفشي  من  األخيرة  السنوات  في  لمسته  ما  هذا 
هذه الظاهرة الالفتة، وهي وجود شعراء عراقيين 
يكتبون  والسريان  والكرد  التركمان  من  شباب 
إن  بل  فصيحة،  عربية  بلغة  الشعرية  نصوصهم 
منهم يكتب قصائد عمودية في غاية اإلتقان  عدداً 

والجودة.

وبما أن العربية بحر كبير فقد ورده الكثيرون من 
المبدعين عرباً وغير عرب، بل إن عدداً ال يستهان 
به من الكتاب والشعراء واألدباء من غير العرب 
عن  يحدثنا  والتاريخ  اللغة،  لهذه  الكثير  أضافوا 
الكثير من هؤالء الذين انصهروا في اللغة العربية، 

فكانوا جزءاً من تطورها وديمومتها.

ال أريد الخوض تاريخياً في هذا الموضوع، ألنه 
مطروق كثيراً واألسماء معروفة، فقد مر الباحثون 
إسهامات  مدى  بوضوح  وأّشروا  معظمها،  على 
هؤالء الوافدين على اللغة العربية، حتى أصبحوا 

من أبنائها البررة.

ولكن حين نتحدث عن األدب والشعر في العراق 
الحديث، فإننا سنكون أمام أسماء إبداعية مهمة، من 
انصهرت  جنسيات وقوميات غير عربية، ولكنها 
باللغة العربية، وأضافت لها بعد أن هضمتها جيداً، 
المسألة،  هذه  في  صارخاً  مثاالً  الزهاوي  ويقف 
كتاباته  كل  ولكن  كردية،  أصول  من  شاعر  فهو 
جاءت باللغة العربية، بل إننا ومنذ أن كنا صغاراً 
ألن  كردية،  أصول  من  الزهاوي  أن  نعرف  ال 
منها  تتغذى  التي  الثقافية  ومرجعياته  كتاباته  كل 
سواء  عربية،  مرجعيات  هي  اإلبداعية  نصوصه 
كانت قرآنية أو تراثية أو من أدبنا العربي القديم، 
وبهذا فإن الشعر الذي يكتبه هو في صميم العربية، 
العشرين،  القرن  الجديدة مطلع  حياتها  من  وجزء 
ولدينا أمثلة كثيرة من الشعراء من قوميات كردية 
تعيش  وكلدانية  وسريانية  وآشورية  وتركمانية 
العربية  باللغة  الشعر  تكتب  ولكنها  العراق،  في 
طريقة  العربية  اللغة  بل  ترجمة،  دون  الفصحى 
عيش وتفكير ونتاج لدى هؤالء مثل بلند الحيدري 
دمو  وجان  بولص  وسركون  الحيدري  وصفاء 
بردى وعشرات  بهنام  وهيثم  بردى  بهنام  وزهير 
باللغة  شعرهم  كتبوا  القوميات  تلك  من  آخرين 

العربية دون أن يدخل في حقائب المترجمين.

من  مجموعة  عند  ألتوقف  الكالم  هذه  أسوق 
الشعراء العراقيين الشباب من التركمانيين والكرد 
والتفعيلة  العمودية  القصائد  يكتبون  والسريان 
والنثر بطريقة عالية الجودة، دون أن تشعر قارئها 
قبل  من  اللغة  لهذه  استيراداً  هناك  أن  متلقيها  أو 
الحقيقة  ولكن  أبنائها،  من  ليس  بوصفه  شاعرها 

الذين  أولئك  هم  العربية  للغة  الحقيقيين  األبناء  أن 
يعكفون على تطويرها ويسهرون على اشتقاقاتها، 
بحروفها،  حبيباتهم  مع  ويتغزلون  بها،  ويحلمون 
عاماً  الثالثين  أعمارهم  تتجاوز  ال  شباب  شعراء 
يقطفون  اللغة،  في حديقة  عالية  بأريحية  ينطلقون 
زهورها، ويقلمون ورقها الميت ويسقون جفافها، 
وتالوينها،  اللغة  من  رئيساً  جزءاً  يكونون  وبهذا 
تهب  حية،  لغة  العربية  اللغة  أن  على  ويبرهنون 

أسرارها لعشاقها، وليس ألوالدها فقط.

الشاعر  فوز  هو  الكلمات  هذه  لكتابة  دعاني  ما 
األول  بالمركز  كلكتين  أحمد  التركماني  العراقي 
الشباب  وزارة  أقامتها  شعرية  جائزة  مسابقة  في 
»شاعر  المسابقة  وعنوان  بغداد،  في  والرياضة 

شباب العرب«. 

نهر  اللغة  أن  على  بفوزه  كلكتين  يبرهن  وبهذا 
يشربه من يشاء، فضالً عن أن قصيدته واحدة من 
بروح  ُكتبت  والتي  قرأتها  التي  النصوص  أفضل 

صاخبة ومتمردة وبانزياحات عالية التقنية:

كشـاطئ يجـهل القبطــان والسفنـا

أو قـرية عـاقر مـا أنجـبت مدنــا

أقـول للـغة األولى التي انطلـقت

منها المواويل ال يكفي الصراخ هنا

وليـس يملـك مثلي جـرأة أبـداً

وليـس يبـدأ حتى جمـلة بــ »أنـا«

وقلـت يـا مـوت، يـا هـذا العـراق

تعبت مثلك اآلن من فوضى عالقتنا

وخفـت تكبـر تنســاني وتجهـلني

فقـمت أبـطئ في سـاعـاتك الزمنـا

الشاب  الشاعر  هذا  يتالعب  كيف  جلياً  يتضح 
عالية  برشاقة  اللغة  بهذه  العراقي  التركماني 
في  رشاقته  عن  فضالً  الساحرين،  مهرتها  كأحد 

التدوير اإليقاعي الذي يصنعه في »البسيط« وهو 
الحدوث، وهذا يدل على دربة وقراءة جيدة  نادر 
هذا  بقضايا  االلتحام  عن  فضالً  العربي،  لألدب 
الشعري  النص  بهذا  عالجها  التي  ومشاكله  البلد 
العتب واألسئلة، والشك والطمأنينة،  يتناوبه  الذي 

والحب والحرب.

وكــان يدخـل حـرباً ال وجـود لهـا

وكــان يمنـح للجـوعى بهـا مؤنـا

وكـان يمـأل هـذا النقـص في دمـه

بـأي شيٍء يسـمي نفسـه وطنـا

كـأنمـا هبطـت حـرب على يـده

ووسـط أي ميـول ظـل متـزنـا

ومثل أحمد كلكتين هناك الشاعر كردي سيروان 
محمود، لكن كتاباته الشعرية هي في صميم اللغة 
الذي يكتبه  الشعر  العربية، وجوهرها، وبهذا فإن 
العربية،  للغة  وحياة  إضافة  يشكل  الشباب  هؤالء 
ألنهم يلجون عوالمها ال من باب الوراثة، إنما من 

باب الحب لها، فسيروان يقول مثالً:

مجــدداً عـاد هـذا الليـل والـدمع

فقـل متـى تطـفأ العينــان والشـمع

هـم يبصـرون أنـاسـاً من مسامعهم

ويهمـلون عيونـاً ملـؤها سمـع

نهـٌر أنـا وانكسـاراتي بنـت مدنـاً

فهـل تخون عطـاشى األرض يا نبع

ُسمـيت سيـروان إيمـانـاً بأن غداً

أكــون نهــراً ومن حولي هم الربع

وهناك تجربة مهمة أيضاً ألحد الشعراء الشباب 
وهو مصطفى الخياط ذو األصول الكردية، ولكن 

العربية،  باللغة  مكتوباً  كان  شعره،  جل  شعره، 
بين  ما  فهو  وتنوعاته،  الشعر،  تجليات  وبكل 
العمودي، والتفعيلة، والنثر، كتب معظم نصوصه 

بسحر هذه اللغة:

صحيـــح إني أميـــل إلى لـغـة

تـبـــدو كـــأنـثـى ريـفـــية

ً تــرتــدي ثـوبــاً بـسـيطــــا

تفــوح منه رائحـة الخبز والعنبر

لكـن مــاذا يكتــب الشــاعر

حيـن يجـد شعـرك في آخر النفق

أي ضــــــالل هــذا يـــا امـرأة؟

ومـــــاذا يفـعـل للـشـعـــــــر

حيـن يصبـح تلميـذاً كسـوالً

يجلـس على الرحلـة األخيـرة

وال يضع عينيه في عيني المعلم خشية السؤال؟

هؤالء الشعراء وغيرهم كثيرون منهم على سبيل 
المثال الدكتور محمد حسين وجميل الجميل وعلي 
والسريان  والتركمان  الكرد  بين  ما  السالم  عبد 
من  وتشربوا  األرض  هذه  في  نبتوا  والكلدانيين 
من  فصاروا  العربية،  اللغة  وسحرتهم  ثقافتها 
أبنائها البررة الذين عملوا على ديمومتها وشبابها، 
األم،  قوميته ولغته  ثقافة  من  لها شيئاً  كل يضيف 
أخرى  نكهة  لها  فيضيف  الخاصة،  وهمومه 
وطعماً آخر، هؤالء كتبوا الشعر العربي ال بأوامر 
الجميع  على  تفرض  دولة  بسياسة  وال  سلطانية، 
لغة واحدة، إنما حبهم للغة العربية هو الذي دفعهم 
لم أسمع وال  للكتابة بهذه الطريقة، ألنني شخصياً 
قرأت لهم شعراً بلغتهم األم، وربما هذا سؤال يوجه 
لهم، علنا نحظى أو نجد شعراً لهم باللغة األصل، 
قد نرى من خالله طريقة تفكير أخرى تختلف عما 

يكتبونه من شعر باللغة العربية.

كاتب عراقي )الشرق االوسط( لندن 	 

شعراء كرد وتركمان شباب يمنحون العربية نكهة إضافية

التركماني أحمد كلكتين يفوز بجائزة )شاعر شباب العرب(

الشاعر االعراقي 
أحمد  التركماني 

كلكتين
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عرضحال العرب

الفنان ناصر الجعفري عن جريدة )القدس( الفلسطينية 

كاريكاتير للفنان ياسر احمد عن جريدة )العرب( لندن 



صير حر !!

سياسي،  بقندرة  قيطان  تصير  /ال  حر  صير 
العمر واحد، والرب واحد.

وتتالگه الوجوه !

قد يحدث !!

اذا   - سامح هللا  ال   - يحدث  قد  االهلي  االقتتال 
التشنجات  خففوا  السياسية،  التشنجات  استمرت 

تقل احتماالت التصادم.

ليست وجهة نظر!

ال  والتاريخ  نظر..  وجهة  ليست  العراق  خيانة 
يحمي المغفلين .. فتأمل!

هل سيحاولون؟

الذين اقنعوا السيد الصدر بالعدول عن االنسحاب 
سيحاولون  هل  االنتخابات،  في  المشاركة  من 

اقناعه بالعودة إلى البرلمان؟

من وگفوله بالباب !!

هسه،  صعبة  جدا  الكاظمي  مصطفى  وضعية 
بيه  استفردوا  اذا  ألن  حاضرة،  جنطته  واعتقد 
الجماعة، يحصروه حصرة ذيچ السنة من وگفوله 

بالباب.

صيف ساخن !!

العراق مقبل - كعادته - على صيف ساخن، و 
وغدرهم  الحوثيين  طريق  اما  طريقين:  امام  هو 
بعلي عبد هللا صالح وما تاله، وإما طريق حركة 
حل  اجل  من  التواقيع  وجمع  المصرية  )تمرد( 

البرلمان.

يضاف لهذا خطوة مقتدى الصدر القادمة ما بعد 
النواب، سواء كانت خطوة  االستقالة من مجلس 
شعبية مليونية اقتحامية، أو كانت خطوة تصادمية 

مسلحة.

ال يرحم !!

والتكنولوجيا  يرحم..  ولن   .. يرحم  ال  التاريخ 
الحديثة تسجل كلشي وتحتفظ بيه.

#مدري_عليمن_جبناها

صحفي واعالمي عراقي )تويتر( 	 
Salehalhamadani@

صالـح الحمداني	 

تغريدات خارج السرب

 أحمد عمر 	 

الديمقراطيات المكّلبة والمفترسة

تعّجب مستعرب ياباني زائر، من كثرة ترديد 
تجويدا  الديمقراطية،  اسم  السورية  النخبة 
ليست  الديمقراطية  أن  يرى  وكان  وترتيال، 
وصفة سحرية، وأن الديمقراطية قد تختزل إلى 
أصوات، وقد تمسخ إلى عرض مهرجاني، وقد 

تُزّور.
العربية  الشعوب  أن  إلى  الوقائع  وتشير 
السالطين  حكم  تحت  أسعد  كانت  والمسلمة 
وتوصف  أيامهم.  إلى  الحنين  بدليل  والملوك، 
الوصفات  أفضل  بأنها  عادة  الديمقراطية 
منعت  وقد  كذلك،  وهي  وأنجعها،  السياسية 
إلى أمر أشدُّ  المنع  يتعدى  علينا، بل إن األمر 

منه وأضرى.
يقول المفكر المصري عبد الوهاب المسيري: 
دول  من  مسروق  الديمقراطية  بقرة  علف  إن 
الغرب  فحضارة  منها،  ومنهوب  الثالث  العالم 
مبنية على جماجم الشعوب المغلوبة وثرواتها 
النخبة  أحكم  األمر  هذا  على  وتتفق  المنهوبة. 

العربية.

وكانت النخبة العربية وما تزال تكثر من نشيد 
فاسد، هو أن الهند أكبر ديمقراطية في العالم، 
فهي  العالم.  في  ديمقراطية  أظلم  أنها  وتنسى 
وإن كانت دولة نووية وفيها أمهر المبرمجين، 
لكنها متخلفة اجتماعيا واقتصاديا، فهندوسيتها 
طبقي،  مجتمع  والهند  الديمقراطية.  تمنع 
الديمقراطية  وإن  ومتنافرة،  متباعدة  وطبقاته 
كلها.  وليست  الحديثة  الحضارة  أركان  إحدى 
وإن الهنود المسلمين ما دخلوا اإلسالم إال ألنه 
دين مساواة وطهارة، وقد دخل نصف الشعب 
هم  والبنغال  فالباكستانيون  اإلسالم،  الهندي 

هنود.
والهندي غير المسلم مظلوم ظلما شديدا، إنه 
مظلوم أكثر من المسلم المضطهد، والهندوسي 
محروم من أكل اللحوم والذي يتسبب حرمانه 

لكن  العضوي.  البناء  في  ونقص  بأمراض، 
الديمقراطية  بالبقرة  للهند  الغرب  سمح  كيف 
غشوهم  أنهم  والجواب  العرب؟  منها  وحرم 
بثور ديمقراطي بدال من بقرة ديمقراطية، فما 
أن يظفر هندوس ناريندرا مودي الديمقراطيون 
بمسلم عابر حتى يقتصوا منهم بتهمة أكل لحم 
إهاب  في  فاختبأ  أعدائه  من  هرب  الذي  اإلله 
جنود  مثل  طالبوه  بالمسلم  لطفوا  وإن  بقرة. 
األسد،  بشار  إال  إله  ال  العبودية  بكلمة  األسد 

ويطلبون منهم قول: رام أكبر.

التقديس  لبن  الديمقراطية  البقرة  من  للهنود 
وروث البركة، ولنا منها القرون.

أكبر ديمقراطية ويصّوت  ينتخب في  الهندي 
يقدس  فمن  الثيران،  ويختار  الصناديق،  في 
البقرة يختار الثيران إال من رحم ربك، صوت 
الهندي ليس سوى صوت في عدّاد األصوات، 
فللهندي ميل شديد لعبادة األقوياء والوسيمين، 

وعبادة الجمال تصرف عن تقديس الحق.
البرلمان  إن  الهندي  الشأن  في  خبراء  يقول 
بزعم  لكنه  المسلمين،  من  سيخلو  الهندي 
يتجاوزون  المنتخبين  يجعل  لن  الخبراء 
الدستور العلماني، وينسون قاعدة: إن القوة هي 

الدستور، والقوة تعمي البصر.
الذكور واإلناث مظلومون في الهند، والكبار 
والصغار، واإلناث في الهند واقعات تحت ظلم 
شديد، فماليين النساء محرومات، ليس من حق 
الحاجة،  قضاء  حق  من  وإنما  فحسب،  التعلم 
حتى أن ذلك يظهر عرضا في أفالمها، وهي 
مشهد  إن  بل  وتخدير،  وتغريب  ترفيه  أفالم 
المرحاض أحد مشاهد فيلم المليونير المتشرد، 
النجم  فصورة  وبرهان،  طريف  مشهد  وهو 
يخرج  النظافة،  من  الطفل  عند  أهم  الهندي 
القذارة حريصا على صورة  من حفرة  الطفل 

النجم الهندي ويبيعها بدراهم معدودة!
وقد سمح رعاة البقرة الديمقراطية بتصديرها 
للهند بعد أن قُسمت، ألنها بقرة لن تضر بمصالح 
الغربية،  البقرة  لبن  لبنها  ينافس  ولن  الغرب، 
لكنهم بخلوا بها على العرب، إال العراق الذي 
أكرموه بالديمقراطية بعد أن قسموه مثل الهند. 
وكانوا غزوا العراق بشبهة األسلحة الكيماوية، 
إيران،  شيعة  الديمقراطية  البقرة  أمر  وولَّوا 

حاكم  بريمر  بول  الكبير  "الفاتح"  قال  هكذا 
سنة  ألف  السنّة  حكم  لقد  الغزو:  إبان  العراق 

وحان دور الشيعة!
البقرة  بوالية  والشيعة  للهندوس  سمحوا  لقد 
الديمقراطية ورعايتها، وملّكوهم زمامها، ألنَّ 

نصيب المسلمين منها سيكون القرون.
األمريكية  اللسان  وفلتات  الوقائع  تثبت 
والغربية أنهم لن يسمحوا للعرب بالديمقراطية، 
التي  فلسطين  النتخابات  جرى  ما  ذلك  مثال 
انتخبت حماس، ومصر التي انتخبت اإلخوان.

وواقع الحال أّن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
يغذي العصبية الهندية، ويتغذى منها، فالعصبية 
أشد  األمر  إّن  بل  الثمار،  شجرة سامة سريعة 
الديمقراطية،  لبن  من  العرب  حرمان  من 
بضاعة  المغلوبة  الشعوب  جعل  إلى  ويتعداه 
الحكم،  مدارج  في  للصعود  وقربانا  انتخابية 
وأفغانستان  العراق  بغزو  أمريكا  تفعل  كما 
وسواها، وكما تفعل إسرائيل كل سنتين، وكما 
الحاكم  الهندي  فالحزب  األيام.  الهند هذه  تفعل 
حزب عنصري، ويخفف اللفظ إلى شعبوي في 
األخبار  في صور  فنرى  الصحافية،  األدبيات 
كيف تقوم الشرطة بتعذيب قادة المتظاهرين أو 
بقتلهم في الشوارع، أو تدمير بيوتهم كما تفعل 

الديمقراطية اإلسرائيلية.
وقد نظم بايدن مؤتمرا ديمقراطيا قبل فترة، فلم 
العراقيين  العرب سوى صنائعهم من  يدع من 
وتتباهى  الغزو.  إبان  الحكم  أورثوهم  الذين 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق  بأنها  إسرائيل 
تجري  فهي  استبدادية،  شعوب  وأننا  األوسط، 
انتخابات دورية قبل موعدها بسنتين، وأحزابها 
تتنافس على أصوات شعبها بدماء الفلسطينيين، 

وأرضهم.
بصداقة  استبدادية  ديكتاتورية  دول  وتحظى 
أمريكا، على سوء حقوق اإلنسان فيها، فالمرء 
ألمريكا  الحليفة  الدول  في  بتغريدة  يعتقل 

وإسرائيل.
بقرة الديمقراطية الغربية مفترسة ولها أنياب، 
بين  ونحن  علف.  لها  المستضعفة  والشعوب 
أمرين: إما قرابين لبقرة الديمقراطية وإما نطح 

بقرون ثيران االستبداد.

كاتب سوري )عربي 21( لندن 	 

الفنان ناصر الجعفري عن جريدة )القدس( الفلسطينية من اختيار محرر الساخرون 
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 عاصم حنفي 	 

علي حسـين 	 

دولة السحل

مثل  سياسي  فصيل  في  قيادي  يخرج  عندما 
النائب السابق حامد الموسوي ليعلن أنه سيسحل 
الجميع ما لم يوافقوا على تشكيل الحكومة، ويهدد 
باجتياح مدن عراقية ، وعندما تتنمر النائبة عالية 
منهم،  وتسخر  عراقيين  مواطنين  على  نصيف 
وعندما يعلن محمود المشهداني أن المهم بالنسبة 
تصلك  التي  الرسالة  هي  فما  "الماالت"  هو  له 
برلمان  باخبار  المحاصر  المواطن  عزيزي 

قرقوش ؟

ربما تُفهم المسألة على أنها حماسة من جانب 
خطاب  إطار  فى  تُفهم  وربما  سابق،  نائب 
تحريضي، يحول المعركة السياسية إلى معركة 
المطالبة  عن  الناس  إللهاء  ومكونات،  طوائف 
من  الصراع  وتحويل  المفسدين،  بمحاسبة 
 ، العراقيين  تخدم  حكومة  تشكيل  على  صراع 
من  االكبر  بالحصة  يفوز  من  على  الى صراع 

الكعكة العراقية .
العديد  تصرفات  أن  جيداً  يدرك  عاقل  أي  إن 
من العاملين في الشأن السياسي، تدخل في باب 
الطائفية  استدعاء  يتم  حين  السياسي،  التدليس 

خاصة  الشخصية،  المصالح  لخدمة  وتسخيرها 
إذا كان المقربون من السلطة ال يتذكرون ابناء 
طوائفهم إال عند الدفاع عن مصالحهم الخاصة .
لطالما شاهدنا نواباً تأخذهم نوبة من الدروشة، 
العام  المال  الفساد وسرقة  حين يتم الحديث عن 
يُخرجون  نواباً  ونشاهد  نسمع  كثيرة  مرات   ،

ضد  ويصرخون  جببهم  جيوب  من  الدستور 
أو  اآلخرين،  حقوق  باحترام  يطالب  من  كل 
العراقيين  لحق  ينتصر  أن  يريد  البعض  ألن 
السياسية  خياراتهم  يحترم  بمجتمع  العيش  في 

والفكرية واالجتماعية.
والتعامل  وأقوى،  أهم،  الطائفة  أصبحت  لماذا 

بمنطق الطوائف هو البديل للمواطنة؟، لماذا نجد 
أنفسنا أمام ساسة يتصورون أن العراق في خطر 
لو لم يحصلوا على كراسي السلطة ، فيما الواقع 
يقول إن العراقيين اليبالون بالبرلمان وال تهمهم 
نسمع  يوم  كل   ، السامرائي  مثنى  النائب  طلة 
ونشاهد نواباً يزأرون غضبا ضد كل من يتحدث 

عن العدل االجتماعي وحقوق الناس .

قاموس  من  يحفظوا  لم  وسياسيون  مسؤولون 
متناسين  "الثأر"  واحدة  كلمة  سوى  السياسة 
وال  مجتمعات  وال  أوطاناً  يبني  ال  "الثأر"  أن 
حتى "صريفة".. لماذا؟ ألن الثأر يعني ببساطة 
مسلحة  جماعات  تحكمه  مجتمع  في  نعيش  أننا 
الثأر ضد  سياسة..  زعماء  ال  طوائف  وزعماء 
اتباع  على  قادته  يصر  مجتمع  وأي  القانون، 
نرى  اليوم  متخلف..  مجتمع  فهو  الثأر  أسلوب 
العالم يتطور من حولنا ألنه حّرم كلمة الثأر في 
بن  علي  العدل  إمام  يعلمنا  السياسي..  الخطاب 
الضغائن  عن  الترفع  في  قيماً  درساً  طالب  أبي 

حين يقول: "آلة الرياسة سعة الصدر".
الشحن  ومواصلة  السحل  نظرية  استدعاء 
الطائفي ، ال بديل عنهما أمام سياسيين ال يرون 
اآلن إال أنفسهم، ولم يروا طوال أكثر من تسعة 

عشر عاما من الحكم إال أنفسهم أيضا.

صحفي عراقي من جيل الرواد	 
)المدى( البغدادية 	 

الفنان رائد الراوي عن صفحة )كاريكاتيرون عراقيون ( من اختيار محرر الساخرون

كـرة قدم.. حريمى!
اللعبة الشعبية األولى عندنا.. وفى العالم الخارجى.. تواجه اآلن 
محنة حقيقية.. وتتعرض لمؤامرة كبرى.. تهدد بفنائها واندثارها.. 
اقتحام  اللطيف  الناعم  الصنف  من  حواء  بنات  قررت  أن  بعد 
لالنتقاص  منهن  خبيثة  محاولة  فى  اللعبة..  وممارسة  الملعب 
صبًحا  »الملطوعين«  األزواج  واستعادة  القدم..  كرة  شعبية  من 
وظهًرا.. وفى المساء والسهرة أمام التليفزيون يتابعون الماتشات 

الرجالى.. المحلية والعالمية.
ومع أننا لسنا ضد جنس النساء.. ولسنا ضد ممارستهن للرياضة 
السباحة  رياضات  نهاًرا  جهاًرا  يمارسن  أنهن  بدليل  أصاًل.. 
وعلى  أيًضا..  ويمارسن  والطائرة..  والسلة  اليد  وكرة  والجرى 
والمالكمة  والجودو  والرومانى..  الحرة  المصارعة  الموضة.. 

ورفع األثقال.

فهذا  القدم..  كرة  ممارسة  حد  إلى  األمر  بهن  يصل  أن  ولكن.. 
أمر مرفوض.. مرفوض يا ولدى.. لسبب بسيط أنها لعبة رجالى 
من الطراز األول.. وفى كرة القدم يعجب المشجعون بالعب ما.. 
فيعرفونه إلى مصاف النجوم.. ويحتفظون بالصور التذكارية له.. 
ويحفظون آراءه فى الحياة وفى الرياضة.. ويتتبعون مشواره فى 

البطولة.. سواء داخل الملعب أو خارجه.
أما لو أبديت إعجابى بالمرأة العبة الكرة فهذا معناه أننى أفتح 
الباب والنافذة أمام المشاكل الزوجية.. وسوف تتهمنى بأننى معجب 
بفالنة.. ألسباب ليست كروية.. بدليل أن الخالفات موجودة بالفعل 
بسبب ممارسة المرأة للعبة التنس.. لكن السيدة زوجتى التى تجلس 
من  كاملة  أسبابًا  هناك  أن  ترى  الماتشات..  أتابع  وأنا  بجوارى 
وراء إعجابى بها.. ليس من بينها تفوقها فى لعبة التنس.. وذات 

مرة.. وأنا أتابع إحدى ماتشاتها.. انفعلت السيدة العاقلة زوجتى.. 
فوقفت أمام التليفزيون تهددنى بصريح العبارة وتصرخ فى وجهى 

بعصبية.. أن أختار بينها وبين الالعبة الموهبة اللهلوبة.
األولى  الوسيلة  هى  القدم  كرة  فإن  بالطة..  وعلى  وبصراحة 
الزوجية.. طوال  للهروب من قفص  المتزوج..  للرجل  والوحيدة 
شوطى المباراة.. على اعتبار أن الالعبين من الجنس الخشن.. أما 
لو تغير الوضع.. ولعبت أختنا حواء.. فمن المؤكد أن التليفزيونات 
فى بيوتنا سوف تغلق شاشاتها بالضبة والمفتاح بفرمان من الست 

الزوجة.

وعندنا.. وعلى الموضة قامت اآلنسات الفاتنات.. بتكوين فريق 
وطنى يلعب كرة القدم.. ليس على المستوى المحلى.. وإنما على 
الدولى  الدولى.. واألصول تقضى بأن يكون االحتكاك  المستوى 

فى مرحلة تالية لالحتكاك المحلى..

بمعنى أنه من غير المعقول أن يكون لدينا فريق وطني للسيدات.. 
قبل  البعض  بعضها  تالعب  محلية..  فرقًا  نملك  ال  أننا  حين  فى 

الخصم الخارجى.
ثم إننى وبصراحة.. أعترض على مسألة سفر سيداتنا إلى خارج 
البالد.. فى رحلة خارجية.. ليس خوفًا على أخالقهن.. ولكن خوفًا 

على جيوبنا نحن األزواج الغالبة.

وأخشى ما أخشاه.. أن تكون رغبة المرأة فى ممارسة كرة القدم.. 
الرجل  للرجل.. وعندما خلع  التقليد األعمى  هى مجرد نوع من 
فستانها..  المرأة  خلعت  والبنطلون..  القميص  وارتدى  الجلباب 

وارتدت القميص والبنطلون و»الكرافتة« كمان.. وعندما مارس 
لتمارس  الحلبة..  إلى  المرأة  لحقته  البوكس..  رياضة  الرجل 
البوكس هى األخرى.. واآلن قررت حضرتها دخول الميدان من 

اللعبة  القدم..  كرة  باب  من  أبوابه..  لشعبية أوسع  ا
رغبتها  بحجة  العالم..  فى  فى األولى 

اللعب  فى  هوايتها  ممارسة 
والرياضة.

مرعوب  وأنا شخصيًا.. 
تتطور  أن  من 
فتنقلب  المسألة.. 

من هواية إلى 
 . حتراف. ا
غ  فتتفر

السيدة زوجتى 
القدم  كرة  لمباريات 

وساعتها  الحريمى.. 
اآلخر  أنا  أضطر  سوف 
والتفرغ  لالحتراف 

والكنس..  الطبخ  لمباريات 
وغسيل الصحون!!

مصري 	  صحفي 
)روز  الرواد  جيل  من 

اليوسف( القاهرة 
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ً قد بحثوا في أمري كثيرا
وقرأوا كّل تقاريري

وعجبوا لفصاحة قلمي
حتى في حصص الجغرافيا

كنت إذا ما قيل بأّن األرض تدور
أدور بدوري بين الناس ألعلم

ماذا يقال عن السلطان 
وماذا في األذهان يدور..!

مالي للتاريخ أو الموسيقى أو التربية الدينية
وما ذنبي.. أن صرت مدّرس قومية؟!

ذلك مقطعا من قصيدة ساخرة حاولت  كان 
األساتذة  أحد  مأزق  تبيان  خاللها  من  مرة 
أو  القومية  مادة  بتدريس  عادة  الموكلين 
يجد  ال  حيث  الوطنية!.  بالتربية  يعرف  ما 
أمام طالبه  نفسه  من فضح  بداً  فيها  المدرس 
الذين لطالما سخروا منه ومن حصصه كافة 
تعابير  إظهار  بل وتمادوا في  والعلن،  بالسر 
ذرعا،  منهم  حتى ضاق  أمامه  والكآبة  الملل 
من  بدال  وأوجاعه  شكواه  لهم  يبث  وراح 

تخويفهم أو زجرهم.

تلك  عليهم  يعرض  وهو  آبه  غير  فيها  وبدا 
التراتبية التي أوصلته إلى ما هو عليه اآلن، 
إذ كان في حالة من الصراحة المشوبة بالندم 
والحزن، وقد أعماه الغضب من نفسه والذين 
في  له  حيلة  ال  إن  ليقول  يعود  لكنه  وظفوه، 
األمر كله، وإنه كان يتمتع بموهبة فريدة من 
إلى  الدولة، ما حدا باألخيرة  نوعها في نظر 
أن تضعه في موقعه الذي ال يليق بأحد سواه!، 

وأن ال سبيل له للعيش إال بـ"وجهين"!.
واعترف لهم صراحة بمزاياه التي ال تدعو 
أي كائن عاقل ليفخر به وبعمله، وتساءل عن 
يلعبه  أن  الممكن  من  كان  الذي  المهم  الدور 
في  وضعته  التي  الحدود  لوال  المستقبل،  في 
دائرة ال يجتازها من كانوا على شاكلته، فأي 
حظ من الدنيا ذلك الذي يناله معدوم الضمير.. 
ضحل الذكاء.. وضيق األفق، سوى أن يصبح 
الليل والنهار واألحالم لو  يجوب في  عساساً 

أمكن، حتى يظفر بتقرير!.
المخبر  ذلك  بها  يتمتع  التي  السذاجة  ومن 
أن  آخر،  لباس  بأي  أو  "مدرس"،  بلباس 
يتصور خالل حديثه ونجواه ما يتصوره عادة 
عموما،  العسس  جهاز  في  وأصحابه  رفاقه 
أي أنهم بارعون في مهنتهم ويجيدون التخفي 
عن أعين الجماهير العريضة بحرفية وجودة 

عالية، بل ال يعلى عليها أبدا!.
مخبر  زرع  من  حرجا  أشد  هو  موقف  أي 
العربي  األدب  يدرسون  طالب  وسط  جاهل 

بالذات!
لي  رواها  طريفة  قصة  ذلك  في  وأذكر 
البعث  بجامعة  طالبا  كان  عندما  أقاربي  أحد 
السكن  في  مقيما  آنذاك  كان  وقد  في حمص، 
في  رفاقه  ومعه  قريبي  أن  وهي  الجامعي. 

الطالب،  من  محدود  لعدد  المهيأة  الغرفة 
في  مأزق غريب وسخيف  من  يعانون  كانوا 
مفضوح  بأنه  المخبرين  أحد  إقناع  وهو  آن، 
الذي  األول  اليوم  منذ  لهم  بالنسبة  مكشوف 
بثقل  عيشهم  عليهم  وضيق  بينهم،  فيه  حشر 
أذنه  إلى  باإلضافة  وغبائه،  وسماجته  دمه 
بتاتاً  يالحظوا  لم  وكأنهم  نحوهم  المشدودة 
بالهته الواضحة، وتعمده استراق السمع بتلك 

الهيئة البدائية المضحكة.
بالمعنى  طالبا  المخبر  الطالب  هذا  يكن  لم 
وزمالؤه  قريبي  وعلم  للكلمة،  الحرفي 
سابقا،  ذكرنا  كما  مباشرة  ذلك  السكن  في 
للتفكير  يمت  وال  أميا  جاهال  كان  فالرجل 
حتى بأي صلة، ومهمته كانت واضحة جلية 
في  وأمثاله  تم زرعه  لما  وإال  فيها،  ال ريب 
علم،  طالب  بلبوس  الجامعي  الحرم  غرف 
األروقة  في  ويتنزهون  اآلخرين  مع  يقيمون 
كل  في  باألكثر  اثنتين  أو  ويحضرون حصة 
اختصاصهم  عن  شيئا  تسألهم  وحين  فصل، 
السائل  ومن  اإلجابة  من  يتهربون  المزيف، 

بخيالء وأنفة.. فيا للنباهة ويا للسرية!.
من  كائن  على  واإلشفاق  التندر  باب  ومن 
حزنهم  عن  ورفاقه  قريبي  عبر  النوع،  هذا 
ما  يوما  أراد  لو  البائس،  المخلوق  ذلك  على 
أن يرفع تقريرا بهم أو بغيرهم إلى مرؤوسيه، 
واحتاروا  مسجال؟!  أم  مكتوبا  سيرفعه  فهل 
في األمر حقا آخذين باالعتبار ما يتصف به 
الرجل من عيوب ومساوئ في الفهم واإلدراك 
ال  حرج  موقف  في  زجه  تم  فقد  والتخطيط، 
من  أشد حرجا  هو  موقف  وأي  به،  له  طاقة 
يدرسون  طالب  وسط  جاهل  مخبر  زرع 

األدب العربي بالذات!.

إلى أن تشجع أحد الطلبة عارضا التبرع بنفسه 
إلعداد التقرير كتابة وشذبا وتنقيحا لوجه الله 
تعالى! على أن يكون موضوعه األساسي هو 
الشكوى من سلك المخبرين عموما، والرجاء 
العليا،  المراتب  في  األمر  يهمه  ممن  الحار 
المساكين ويراعي ظروفهم  بهؤالء  يعنى  أن 

ويختص بتدريبهم وصقل مواهبهم 
عسسا  يصبحوا  حتى  األمنية، 
أكفاء، بدال من نشرهم كالحمقى 

الناس  ويضحك  السياح  يخيفون 
في  قدرهم  من  ويحطون  عليهم 

الطالع والنازل!.
ة  د لعو با و
المدرس  إلى 

كي  لشا ا
ي  لذ ا
ستفتحت  ا
هذه  به 

 ، ة د لما ا
أردت  إنما 
خالله  من 
أشير  أن 
ا  د مجد

على  بالبنان 
كبيرة  مشكلة 

نعاني  مستعصية، ال 
في  بل  فقط،  سورية  في  منها 
قيل  وقد  قاطبة،  العربية  البالد 

فيها وعنها الكثير في الفن واألدب والصحافة، 
في  الناس  بين  الحديث  متداولة  زالت  وال 
كتب  ولو  هذا،  يومنا  حتى  والخفاء  الجهر 
لـ"الماغوط" أن يبقى حيا، لما وسعته أوراق 
الدنيا بأسرها وهو آخذ بها لعنا وتنكيتا ولكن.. 

دون جدوى..!
يكفي أن يمر المرء بشكل عابر على الصور 
يسمع  أن  أو  المعتقالت،  لضحايا  المسربة 
من أحد الناجين ما يحصل في الغرف العفنة 
الكامنة  الخطورة  حجم  يدرك  حتى  الضيقة، 
ليرضي  األمي  الجاهل  ذاك  ورقة خطها  في 
من  غليله  يشفي  أن  لمجرد  أو  رؤساءه،  بها 
وألسباب  فقط،  منهم  االنتقام  بغية  ضحاياه 
تبرر  ال  لكنها  والمهم،  التافه  بين  ما  تتراوح 
الصورة  بتلك  حتفهم  إلى  العشرات  جّر  أبدا 

المرعبة حقا.
لنا  يحكي  اإلنسان"،  "حديقة  كتابه  وفي 
قصة  ضمن  مطر  أحمد  العراقي  الشاعر 
قصيرة جدا، وبليغة جدا، أنه ورغم كل شيء، 
فاألمن مستتب وال داعي للخوف أبدا، والدليل 
أودى  مسكين  آخر  مخبر  مع  حدث  ما  هو 

بنفسه وبغيره إلى التهلكة، وهذا نصها:
ممتلئ  والبيت  بالمخبرين  مكتظ  الزقاق 
قرر  الخروج..  كيفية  في  فكر  بالمخبرين.. 
سطح  إلى  يقفز  وأن  السطح،  إلى  يصعد  أن 
الجيران.. صعد، فطوقه جيرانه المخبرون.. 
رمى بنفسه إلى الزقاق.. سقط فوق مجموعة 
المدينة  في  المخبرون  تناقل  المخبرين.  من 
خبر الفاجعة التي أودت بحياة خمسة مخبرين 
المخبر  إلى  إضافة  واجبهم،  يؤدون  كانوا 
المخبرين  من  قوة  اقتادت  المنتحر.  الخائن 
ثالثة مخبرين من أهل المخبر المنتحر، كان 
قوة  أفراد  بقي  فيما  خيانتهم،  أكد  قد  تقريره 
فرصة  بأمل  ينتظرون  القابضة  المخبرين 
المخبرين  تقارير  على  بناء  عليهم  القبض 
بميالد  األفالم  أغلب  تنتهي  وكما  اآلخرين. 
طفل كرمز لألمل في البقاء والتواصل، يسرنا 
هنا أن نؤكد للجماهير المتطلعة إلى غد مشرق 
سعيد أن مخبرة من أهل الزقاق، وهي لحسن 
الحظ حامل في شهرها األخير، شعرت بآالم 
بين  من  انطلقت  أن  تلبث  ولم  المخاض، 
فخذيها صرخة تقرير مؤنث!. 
الفرحان  المخبر  صاح 
األولى:  بمولودته 

نسميها وشاية!.

مـدون 	 
المقـالـة عن مدونتـه  في  

)العربي الجديد( لندن 

قف للمخبر وفه التبجيال تداعيات مواطن زهقان

يقول المثل اإلنجليزي: »خطأ الطبيب يدفن تحت 
االرض، وخطأ المهندس يقع على االرض، وخطأ 
ان  هنا  االرض«…المقصود  على  يسير  المعلم 
خطأ المعلمين أكثر فداحة وخطورة، وهو بمثابة 
»كارثة جارية« تسير على األرض، وتعيث فيها 

فسادا وإفسادا.
على  يعلمنا  من  كل  هو  بالمعلم  المقصود  طبعا 
هذه الكرة المسرعة في الفضاء، من األم واألب 
المدرسة  المعلم في  إلى  الحارة  واألقارب وأوالد 
الخفير  من  المجاالت،  كل  في  الحياة  أساتذة  إلى 
والمبدعين  بالكتاب  مرورا  الوزير،  حتى 

والصحفيين واإلعالميين في كل المجاالت.
ثالثة:«الغول  المستحيالت  أن  مثال،  علمونا 
والعنقاء والخل الوفي« فتعلمنا افتراض سوء النية 
األعداء،  قبل  األصدقاء،  من  اآلخرين  جميع  في 
فنشأنا كائنات فردية متوحدة مثل ذئاب الصحراء، 
ولم ننجح في أي عمل جماعي بشكل كامل، وعند 
أي عمل جماعي، نحاول أن نبرز أنفسنا ونسابق 
فسادت  الخندق،  ذات  في  معنا  ممن  اآلخرين، 
والمعارك  األعمال  كل  في  الفوضى…وانهزمنا 
الحكومات  من  الفريق….  إلى روح  تحتاج  التي 

إلى األحزاب، حتى الفرق الرياضية.
تعلمنا أن نستيقظ في الصباح على صوت الوالدة 

الرؤوم وهي تقول لنا:
عنزه،  خلّفت  لو  انا  هو  ما  قيامتك،  قامت  قوم 

كانت بتنفع أكثر منك.
أما الوالد الحنون فيقول لنا:

ماشاء الله متل الكالب متبطحين مش شاطرين 
غير باألكل والنوم بس.

ال دراسة وال قشل…. الواحد لو كان مربي جوز 
عجول كان أحسن منكو.

إلى  فنتحول  االسري،  والعنف  القمع  ويستمر 
قامعين ومقموعين في ذات الوقت، نقمع األبناء، 
ومن هم أقل منا مرتبة، بينما يقمعنا من هم أعلى 
مرتبة … وهذه هي التراتبية الوحيدة العاملة في 

العالم العربي.
علمونا أن للحيطان آذان وعيون، فنشأنا مرتعبين 
من المراقبين في كل مكان، فصرنا نتصرف كما 
يريدون، ونتجشأ  كما  ونأكل  منا اآلخرون،  يريد 
مثل   ، ممل  تكرار  مجرد  يرغبون، وصرنا  كما 
اآلخرون،فانعدم  يريده  لما  العجائز،  شخير 
وانعدم  الجماعية،  المبادرات  وانعدمت  األبتكار، 
محال  في  ندور  وصرنا   ، األعلى  نحو  التطور 
هندسي، مثل بغل الدراسة على البيدر ال بل أسوأ، 
ألن البغل يدرك دوره، ونحن ال ندرك أننا ندور 
التي  القطنة  حتى  الوالدة  من  حمقاء،  دائرة  في 

يدسونها في ثقوب الجسد عند الوفاة.
علمونا أن التكرار يعلم الحمار، فكررنا وكررنا 
حتى تعلّم الحمار، وصار مهندس طرقات، يشقها 
تخريب  سوى  نتعلم،  ولم  الوعرة،  الجبال  في 

الطرق والدروب التي خطتها الحمير قبلنا.
وتلولحي يا دالية.

كاتب اردني موقع )سواليف(	 

يـوسف غيشــان 	 

قصي لوباني	 
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“افـرشوا لـي”
أحمد حسن الزعبي 	 

أجزم أن هذه الجملة ستأخذ وقتاً ال بأس به عند لفظها ناهيك 
عن صعوبة فهم معناها وتوقيتها وتفسيرها لدى الجيل الجديد..
لكنها على جزالتها واختزالها تعبّر عن حالة تحتاج إلى صفحات 

من التعبير..
كان #الختيار اذا ما رأى شيئاً ال يروق له أو يغضبه أو يزعجه 
أو ينتقص من وجوده كان يقول: “افرشوا لي” ، هذا الطلب ال 
يعبّر عن النعاس أو التعب ، على العكس هو أن يطفئ الغضب 

بالنوم حتى لو كان الوقت عصراً.

و”داعسة  ابنه  على  مسيطرة  “كنّته”  أن  الحظ  ما  إذا  مثالً، 
 ، أمامه  رجلها  وهّزة  وتصرفّها  كالمها  خالل  من  بطنه”  في 
كان الختيار يلتفت حوله و يقول: “افرشوا لي”، و إذا ما بدأت 

الحّجة رفيقة العمر “تتنفتر به” أمام األوالد وترفض أن تحضر 
له “كاس مي” أو تتأفف منه كان يلتفت حوله و يقول :خلص 
إذا ما اصطدمت به “حفاية” وأسقطت عقاله   ، “افرشوا لي” 
كان   ، أحد  له  يعتذر  ولم  شقيقين  بين  مناوشة  في  رأسه  عن 

يلتفت حوله ويقول : “افرشوا لي”..عندما بشعر أنه لم يعد 
يمون على شيء وان ابنه البكر “هامل” كلمة بتوخذه 
يلتفت  كان  الريح  بمهّب  كلها  والدار  بتجيبه  وكلمة 

التعليلة في  تنقلب  حوله ويقول: “افرشوا لي”..وعندما 
حضرته إلى مسخرة وكالم ال معنى له وإسفاف ينتقص من 

وجوده وقيمته ووزنه كان يقول : 

“يابا…افرشوا لي”…

كاتب اردني رئيس تحرير موقع )سواليف(	 

خطيب بدلـة 	 

هلوسة بصحبة الرفيق هالل هالل

نحو  منذ  سوريا  عن  بعيد  محسوبكم،  أنا، 
حصلت  مثيرة  تطورات  ثمة  سنوات.  عشر 
بسبب  متابعتها  من  أتمكن  لم  الحقبة،  هذه  في 
في  مدن  عدة  بين  وتنقلي  هجرتني  ظروف 
إعادة  المثال:  تركيا وألمانيا؛ منها على سبيل 
)اإلقليمي(  األمين  مساعد  لوظيفة  االعتبار 
لحزب البعث العربي االشتراكي، وإنزالها إلى 
ميدان التداول، بعدما كانت مهجورة منذ سنة 

.1970
اإلقليمي  األمين  "مساعد  منصَب  يشغل 
الرفيق  الحالي،  الوقت  في  البعث"،  لحزب 
بتصريحاته  المشهور  هالل،  هالل  المناضل 
عضو  تصريحات  تشبه  التي  أي  العَبُّودية، 
ليس  وهذا  العبود..  خالد  الشعب،  مجلس 
العكس،  بل  هالل،  الرفيق  شأن  من  انتقاصاً 
من  شعلة  بِحَماه،  يحميه  الله  العبود،  فخالد 
الحركية  بتصريحاته  ذكاؤه  يتجلى  الذكاء، 
المدهشة، مثل تشبيهه بشار األسد، ذات مرة، 
بقلب هجوٍم نجٍم في فريق كرة قدم كبير، يتقن 
الكرة،  وتوقيف  والتمرير،  وهات،  خود  الـ 
والمراوغة،  كيك(  )الدبل  المقص  وضرب 
إلى  والثالث،  والثاني،  أول العب،  اجتياز  ثم 
لقذف  تكفيه  ثغرة صغيرة  فتح  من  يتمكن  أن 
األكثر صعوبة  الزاوية  إلى  السهم  مثل  الكرة 
في مرمى الخصم.. واألصح "الخصوم"؛ ألن 
واحدة،  دولة  قِبَل  من  مستهدَفة  ليست  سوريا 

كما تعلمون، بل من الكون.
المنقحة  بنسخته  البعث،  حزُب  استعاد  إذن؛ 
ما  ألنه  "اإلقليمي"  تسميةَ  تَتَبُّعُها،  فاتني  التي 
عاد يستسيغ كلمة "القُطري" التي بقي األمين 
األحمر  الله  عبد  الرفيق  المساعد  القطري 
يحتلها منذ سنة 1971، حتى أصبح غير قادر 

ووقتها  الَختْيََرة،  شدة  من  فمه  إغالق  على 
وأنا  الوطن..  لحب  التفرغ  القيادة  منه  طلبْت 
أميل إلى االعتقاد بأن الرفاق البعثيين محقون 
التجزئة،  صنو  فالقطرية  التغيير،  هذا  في 
أْن يقَف رجٌل  والتجزئة هي التي تجعل فكرةَ 
بساتين  أمامه  ويرى  األهرام،  فوق  مصري 

الشام، مستحيلة.
الشاعر  ابتكرها  التي  الصورة  هذه  ولكن 
الكبير بيرم التونسي، إن جئَت للحق، مجازية، 
أهرامات  من  واحد  أي  فوق  الصعود  ألن 
متنقلة،  طرقات  ورشة  إلى  يحتاج  الجيزة 

مزودة بونش جاهز لرفع الرجل ووضعه فوق 
الهرم، ثم إنزاله إلى األرض، بعد أن يعلن عن 
الوحدة  رمِز  الشام،  بساتين  رؤية  من  تمكنه 

العربية )المنشودة(.
فيما  يدخل  )المنشودة(  مصطلح  أن  وأظن 
يُعرف باسم الثوابت القومية والوطنية؛ فكثيراً 
ما نسمع الرفاق يتحدثون عن: الحلم المنشود، 
السقف  المنشود،  المستقبل  المنشود،  الغد 
المنشود، التوازن المنشود مع العدو... ومثلها 
أهل  لغة  في  تحمل،  التي  "مسبوق"،  كلمة 

حلب معنى غريباً، فالمسبوق عند الحلبيين هو 
في سرواله..  يتبول  أن  يوشك  الذي  الشخص 
بينما كان وزير الخارجية السابق وليد المعلم 
يستخدمها على نحو إيجابي، إذ قال، في أكثر 

من مؤتمر صحفي:
لدينا،  سيكون  كيف  تروا  علينا،  اصبروا   -
نظاٌم  األسد،  بشار  المناضل  الرفيق  بقيادة 

ديمقراطي غير )مسبوق(.
الرئيس  لمديح  اضطر  المعلم  وليد  أن  ومع 
إال  األسد،  بشار  مناسبة،  دون  يضحك  الذي 
يُضمر  بقي  خدام،  الحليم  عبد  سلفه  مثل  أنه، 

األسد،  حافظ  السابق  للرئيس  الكبير  الحب 
يعود ذلك، كما أعتقد، إلى أسباب كثيرة، منها 
قضية "السبق" هذه. فمما هو معلوم أن كبار 
بحافظ  لالجتماع  يأتون  كانوا  الذين  الضيوف 
من  يشبهها  وما  أميركا  من  القادمين  األسد، 
الدول اإلمبريالية على وجه الخصوص، كانوا 
كان  منهم  فالواحد  األزمة،  هذه  من  يعانون 
ما  ويتحمل  للكلمة،  الحلبي  بالمعنى  ينسبق، 
وسعه ذلك، ولكنه، بعد مضي ساعة أو أكثر 
ويتحرقص،  يضطرب،  االجتماع،  بدء  على 

نفسه،  على  ويعص  بساق،  ساقاً  ويضرب 
ثابت  األعصاب،  هادئ  صامدٌ،  القائد  بينما 
من  يأخذ  حتى  صموده  على  ويبقى  الجنان، 
ِعشر  أخذَ  ليستطيع  كان  ما  تنازالت  ضيفه 
معشارها لو أتيح له أن يفك زنقته في حينها، 
فيما  اعترفوا،  أنفسهم  اإلمبرياليين  فإن  وللعلم 
بعد، بهزيمتهم في هذا المضمار، وأطلقوا على 

الدبلوماسية األسدية: دبلوماسية المثانة. 

إلى  الزٍب  اآلن، ضربة  تقودنا  األفكار  هذه 
الذي  األخير،  هالل  هالل  الرفيق  تصريح 
يتلخص بقوله إن سوريا كانت، قبل قدوم حزب 
البعث إلى السلطة، دولة هامشية، تتربص بها 
االنقالباُت العسكرية، ولم يسمع بها أحد.. وأن 

الوضع االقتصادي لسوريا "أسطورة".

الخطابي  المهرجان  قاعة  َعمَّ  الذي  التصفيق 
عندما قال الرفيق هالل هالل إن سوريا لم تكن 
البعث، وإن وضعها االقتصادي  معروفة قبل 
ألنه  جداً،  مفيداً  كان  "أسطورة"،  الحالي 
إلى أن "هالل"  أضاع الطاسة، فلم ينتبه أحدٌ 
مثُل ربابٍة َربَّة البيت، يصب الخلَّ في الزيت، 
الذين  البعثيون  فرفاقه  بدباس،  عباساً  ويخلط 
خطاباتهم،  في  تحدثوا،  ياما  أنفسهم،  صفقوا، 
سنة  آالف  خمسة  والـ  الحضارة،  سوريا  عن 
قبل الميالد، وصاحبة أول أبجدية في التاريخ، 
الحديث،  العصر  في  عليها،  الصراع  وأن 
السوفييتي  المحورين  بين  أشده  يبلغ  كان 
واألميركي، باإلضافة إلى الصراع اإلقليمي، 
من جهة،  المصري  السعودي  المحورين  بين 

والعراقي األردني من جهة أخرى..
التصريح  أن  حبيبي،  يا  األمر،  في  المهم 
حكى  والفيسبوك  صفقت،  والناس  أطلق، 
بعد  أرض،  وكل  يومين،  أو  يوماً  بالقصة 
ذلك، شربت ماءها، وكل شيء مر على خير، 

واألمن عاد مستتباً.

تلفزيون 	  )موقع  ساخر   سوري  كاتب 
سوريا( 
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A new survey suggests a growing 
number of Canadians are struggling 
with the rising cost of food as prices 
for basics like pasta, bread and meat 
all soar.
The poll from Food Banks Canada 

indicates hunger and food insecurity 
are increasing across the country, 
with lower-income Canadians hit 
hardest by inflation.

The survey, conducted by 
Mainstreet Research, found almost a 
quarter of Canadians reported eating 

less than they should because there 
wasn't enough money for food — a 
figure that nearly doubled for those 
earning under $50,000 a year.
The automated telephone interview 

poll surveyed 4,009 adults from 
Feb. 25 to March 2. For comparison 
purposes only, a random sample 
of the same size would yield a 
margin of error of plus or minus 1.5 
percentage points, 19 times out of 
20.

Food banks stretched

Food Banks Canada CEO Kirstin 

Beardsley says the majority of food 
banks are already stretched to their 
limit and this summer is expected to 
be the toughest in the organization's 
41-year history.

Food banks in most regions of 
Canada are experiencing an influx 
of Canadians visiting food banks 
for the first time — a number that's 
increased by up to 25 per cent in 
some regions, she said in a statement.

Canadians are telling us that they 
are running out of money for food 
because of rising housing, gas, 

energy and food costs.

Statistics Canada says consumers 
paid 9.7 per cent more for food at 
stores in April compared with a 
year ago, the largest increase since 
September 1981.
The federal agency says pasta 

prices were up 19.6 per cent year 
over year, cereal products rose 13.9 
per cent, bread increased 12.2 per 
cent and fresh fruit costs spiked 10 
per cent.

	 The Canadian Press with files 
from CBC News

 ALMOST A QUARTER OF CANADIANS REPORT EATING
LESS THAN THEY SHOULD DUE TO RISING PRICES: SURVEY
1 in 5 Canadians reported going hungry at least once between March 2020 and March 2022

A poll from Food Banks Canada indicates hunger and food insecurity are increasing across 
the country, with lower-income Canadians hit hardest by inflation. 
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 CANADA TO SUPPORT INTERNATIONALLY
EDUCATED HEALTH PROFESSIONALS

Canada is pledging $1.5 million to remove barriers on immigrants who want to work in health care.

The parliamentary secretary to 
Immigration Minister Sean Fraser 
announced nearly $1.5 million in 
funding to help newcomers work in 
the Canadian health sector faster.

The funds are intended to promote 
collaboration and information sharing 
in the health sector. Specifically, to 
help internationally educated health 
care professionals get their credentials 
recognized faster.

The project builds on the success of 
the National Newcomer Navigation 
Network )N4(, an online platform 
for foreign health care professionals 
who wish to work in Canada. N4 was 
launched in 2019 by the Children‘s 
Hospital of Eastern Ontario‘s 
)CHEO(.

”CHEO has a proven track record 
of ensuring health and social service 
sector professionals have the 
knowledge and tools they need to 
provide equitable care and services 
to newcomers,“ said Marie-France 
Lalonde, Parliamentary Secretary to 
the immigration minister. ”We are 
pleased to continue working with 
the National Newcomer Navigation 
Network to support health care 
professionals educated abroad in 
securing jobs in Canada‘s health 
care sector. These services will help 
more newcomers succeed, while also 
helping to build a better future for all 
Canadians“.
In addition to helping internationally 

educated health care professionals 
work in Canada, the funds will enable 
N4 to serve as a platform where 
newcomers can find information on 
foreign qualification and credential 
recognition in all provinces and 
territories outside Quebec.
”Newcomers are an integral part 

of our communities,“ said Alex 
Munter, CEO and President of 
CHEO. ”Their full inclusion in our 
health-care workforce will help us 
address staffing shortages, while also 
incorporating richly diverse voices of 
lived experience and better supporting 

other newcomers.“
This funding comes from a dedicated 

stream within Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada‘s Settlement 
Program, which invests in projects 
that support future settlement 
programming. IRCC has allocated 
a total of nearly $1.02 billion in 
settlement services in 20222023-, an 
increase of about 11% from 2021-
2022, according to public records 
obtained by CIC News.
Canada is facing a tight labour 

market, especially in the health sector. 

Statistic Canada recently reported 
record levels of job vacancies in 
health care and social assistance. In 
March, out of more than 1 million 
job vacancies, health care and social 
assistance employers were seeking to 
fill 154,500 vacancies.

Express Entry programs for health 
care professionals

Health care professionals may be 
eligible for the Federal Skilled Worker 
Program )FSWP( and the Canadian 
Experience Class )CEC(. These two 
federal immigration programs are 
managed by the Express Entry system.
Express Entry is an online system that 

manages immigration applications 
for the federal government. It uses 
the Comprehensive Ranking System 
)CRS( to rank eligible candidates 
on their skilled work experience, 
age, education, and official language 
ability, among other factors. The 
highest-scoring candidates get invited 
to apply for permanent residence in 
bi-weekly Express Entry draws.
Although draws for CEC and 

FSWP candidates have been paused 
during the pandemic, Minister Fraser 
previously announced that these 
draws would resume in early July. 
The minister also said the processing 
standard for new Express Entry 
applicants would return to six months.

PNP for health care professionals

Although IRCC gets the final say 
on who can immigrate to Canada, 
the provinces can nominate eligible 
candidates through the Provincial 

Nominee Program )PNP(. Some 
PNPs are dedicated specifically 
for health care professionals, while 
others have more general work 
experience requirements but may 
hold immigration nomination draws 
targeting candidates in the sector.
Multiple provinces have more than 

one program that welcomes health 
care professionals. Sometimes PNPs 
draw candidates from the Express 
Entry system and invite them to apply 
for a provincial nomination. If these 
candidates are nominated, they get 
600 CRS points added to their Express 
Entry score. This award is more than 
enough to allow the candidate to 
be invited to apply for permanent 
residence.

Here are some of the PNP pathways 
for health care professionals:

Ontario invites health care 
professionals to apply through its 
Human Capital Priorities Stream.
British Columbia offers a Health 

Care Professional category under its 
Skills Immigration and Express Entry 

pathways.
Saskatchewan has recently launched 

an International Health Worker EOI 
pool specifically for health care 
professionals.
Nova Scotia‘s Labour Market 

Priorities Stream occasionally 
holds draws inviting health care 
professionals to apply for a provincial 
nomination.
New Brunswick‘s Internationally 

Educated Nurses )IEN( program is a 
pathway for foreign nurses who can 
speak English or French.
To find more, CanadaVisa offers a 
PNP finder to help people match 
with the best PNP for their Canadian 
immigration journey.

Quebec

Quebec operates its own immigration 
system. Certain programs like the PNP 
and Express Entry are not available in 
Quebec.
Quebec offers its Regular Skilled 

Worker Program and the Quebec 
Experience Program. Health care 
professionals may be eligible for 
either of these programs. Both of 
these programs require candidates 
to have a working knowledge of the 
French language.

Caregiver pilot programs

Caregivers may be able to apply 
for permanent residence through the 
Home Child Care Provider Pilot or 
Home Support Worker Pilot if they 
have a job offer to work in one of the 
two eligible occupations, and meet 
the other eligibility criteria. Work 
experience must fall under National 
Occupational Classification )NOC( 
codes 4411 or 4412.

Through these pilots, candidates can 
get an open work permit to come to 
Canada and work temporarily.

To become eligible for permanent 
residence, candidates need at least 24 
months of full-time work experience 
in the 36 months before applying. 
They also need language test results 
showing a Canadian Language 
Benchmark )CLB( of 5 or more, and 
one year of post-secondary education. 
As with all permanent residency 
applicants, they will also need to pass 
admissibility checks.

	 Shelby Thevenot
 CIC news

Image source: 
CIC news
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CONTINUED FROM PAGE 55

The most frightening case in point is that of 
America and the Native Americans, a story of 
a conquest that became permanent, with the 
conquered herded onto reservations where they 
have independence and self-determination only 
in theory and their national rights are ignored. 

INDEFINITE OCCUPATION

In other words, there are indeed occupations 
that go on indefinitely, defying the odds and all 
the predictions, persisting and persisting until 
a conquered people stops being a nation and 
becomes an anthropological curiosity living in 
its cage on a reservation. This happens when 
the occupation is particularly powerful and the 
conquered are especially weak and the world 
loses interest in their fate. A future like that now 
looms over the Palestinians. They are at their 
most perilous hour since the Nakba in 1948. 
Divided, isolated, lacking strong leadership, 

bleeding at the side of the road and slowly losing 
their most precious asset in terms of the solidarity 
they aroused all over the world, especially in the 
global south. Yasser Arafat was a global icon; 
there was nowhere on earth that did not know 
his name. No Palestinian leader today even 
comes close. Worse yet, their cause is gradually 
disappearing from the world‘s agenda as it pivots 
to pressing issues like migration, the environment 
and the war in Ukraine. The world is tired of the 
Palestinians, the Arab world tired of them long 
ago and the Israelis were never interested in them. 
That could still change, but the current trends are 
deeply disheartening.
Another Nakba on the 1948 model would not 

seem a realistic option for Israel at the present 
time; the second Nakba is an ongoing one that 
creeps along insidiously all the time, but without 
drama. There are certainly those in Israel who toy 
with the idea that under the cloak of some future 
war, Israel could ”finish the job“ only partially 
completed in 1948. Threatening voices in that 
key have sounded louder lately but they remain a 
minority in Israeli discourse. 

Continue with the settlements? Why not. Most 
Israelis just do not care. They have never been to 
the settlements, will never go there and couldn‘t 
care less whether Evyatar is evacuated or not. 
The struggle has long since moved to the 

international front. The crucial shift will come 
only from there, as happened in South Africa. But 
part of the world has simply lost interest, and the 
rest clings to the formula of a two-state solution 
as if it were sanctified by religious edict. Yet, 
most decision-makers already know that the two-
state solution is long dead, if in fact it ever lived 
and breathed. 

EQUALITY IS THE PATH

The only exit from this depressing impasse 
is by creating a new discourse, a discourse of 
rights and equality. People must stop singing the 
songs of yesteryear and embrace a new vision. 
For the international community, this should be 
obvious; for the Israelis and to a lesser extent the 
Palestinians, the idea is revolutionary, threatening, 
and exceedingly painful.
Equality. Equal rights from the river to the 

sea. One person, one vote. So basic and yet so 
revolutionary. This path requires a parting of the 
ways with Zionism and the rejection of Jewish 
supremacy, and letting go of the entire self-
definition of both peoples - but it represents 
the only ray of hope.  In Israel until just a few 
years ago this idea was viewed as subversive, 
treasonous and illegitimate. It is still viewed that 
way but with somewhat less force. It has become 
mentionable. It now remains for civil societies in 

the West and then the politicians to embrace the 
change. Most of them already know that this is 
the only solution left, but are afraid to admit it lest 
they lose the magic formula for a continued Israeli 
occupation provided by the now dead two-state 
solution. The present is deeply discouraging, the 
future no less so. And yet to persist in thinking 
that something can still be hoped for, some action 
can still be taken, is of the utmost importance. 
The worst thing that could happen in this part of 
the world would be for everyone to lose interest 
in what happens here and resign themselves to the 
current reality. That must not be.  

	 Gideon Levy is a Haaretz columnist and a 
member of the newspaper's editorial board. 
Levy joined Haaretz in 1982, and spent four 
years as the newspaper's deputy editor. He 
was the recipient of the Euro-Med Journalist 
Prize for 2008; the Leipzig Freedom Prize in 
2001; the Israeli Journalists‘ Union Prize in 
1997; and The Association of Human Rights 
in Israel Award for 1996. His new book, The 
Punishment of Gaza, has just been published 
by Verso.

The views expressed in this article are solely 
those of the author and do not necessarily 
reflect the opinions of Information Clearing 
House.

Pro-Palestinian supporters hold placards reading 'Boycott Apartheid Israel' during a protest to 
condemn the Israeli air strikes on Gaza, Durban, South Africa, 18 May 2021 )AFP(
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If there is one thing completely missing from the 
public agenda in Israel, it is the long-term view. 
Israel does not look ahead, not even by half a 
generation. 
Children are important in Israel, and the time 

and energy devoted to them may substantially 
exceed what is typical in most other societies, yet 
no one talks about what lies ahead for them or for 
their own future children.

There is not a single Israeli, not one, who knows 
where his country is headed.
Ask any ordinary Israeli or any politician, any 

journalist or scientist, from the political centre or 
the right or the left: where are you going? How 
will your country look in another 20 years? Or 50? 
They can‘t even describe what 10 years from now 
might be like. Few Israelis could even say where 
they would like their country to be going, apart 
from empty slogans about peace and security and 
prosperity. 

TROUBLING QUESTION

Also very instructive is the one question that 
does arise about the long term: will Israel still 
exist in another 20 or 50 years? That is all you 
will hear queried in Israel about the future. And 
meanwhile a different question - Will there ever 
be peace? - which a generation or two ago was 
omnipresent, is no longer on the agenda and 
almost never asked.
There are very few places where people 

ask whether or not their country will exist a 
few decades hence. People don‘t ask that in 
Germany or Albania, or in Togo or in Chad. This 
question may not be pertinent for Israel either - a 
powerfully armed regional power, impressively 
well-connected, with such technological prowess 
and such prosperity, the darling of the West.  

Yet consider the fact that so many Israelis 
continue to ask this question, more often 
lately than ever. Note the incredible efforts 
Israelis expend to obtain a second passport for 
themselves and their children - any passport! Let 
it be Portuguese or Lithuanian, the main thing is 
to have some option beyond an Israeli passport, 
as if an Israeli passport is some kind of temporary 
permit nearing its expiration date, as if it weren‘t 

possible to go on renewing it forever. 
All of that suggests that the Israeli habit of 

burying their heads in the sand about the future 
of their country disguises a deep-seated, and 
possibly very realistic, fear about what the future 
may hold. Israelis are afraid of the future of their 
country. They brag about their country‘s power 
and ability, a righteous nation, a chosen people, 
a light unto the nations; they are exceedingly 
boastful about their army, about their skills, while 
at the same time a primordial fear gnaws at their 
innards. 
The future of their country is hidden from them, 

shrouded in mist. They like to talk in religious 
terms about eternity, ”a united Jerusalem for 
eternity“ and ”God‘s eternal promise to Israel“, 
while deep down they have no clue what will be 
happening to their country tomorrow or, at the 
latest, the day after that.

SELF-DELUSION PROVIDES NO ANSWER

The name of the game is repression, denial, 
self-delusion, on a scale unknown in any other 
society that comes to mind. Just as for most 
Israelis there is no occupation, and definitely 
no apartheid, despite the mountains of evidence 
towering higher all the time - so, for most Israelis, 
tomorrow is not a thing. Tomorrow is not a thing 
in terms of the environment or climate change 
in Israel; tomorrow is not a thing in terms of 
relations with the other nation living alongside us 
with our knee on its throat. 
Just try asking Israelis what it is going to be like 

here one day with a Palestinian majority between 

the Jordan River and the Mediterranean Sea, and 
in the best case you‘ll get nothing but a shrug. 
Where is it all headed? Will we live forever by 
the sword? Is it worth the price? 
What you‘ll discover is that - guess what? - 

Israelis have never asked themselves this question 
before and no one has ever queried them about it 
before, either. Their expression will tell you that 
they‘ve never heard such a strange question. In 
any event, there will be no answer. Israelis have 
no answer.

This situation is very unhealthy, of course. A 
society cannot go far with its head buried in the 
sand, and will certainly be unable to cope with the 
real challenges confronting it. The occupation, 
which more than anything else is what defines 
Israel today, presents more than a few challenges 
- with which Israel refuses to grapple. What 
will happen with the occupation? Where will it 
take the two societies, occupier and occupied, 
Israeli and Palestinian? Can the occupation go on 
forever?
Until recently, I was convinced that the 

occupation cannot last forever. History has 
taught us that a people fighting to be free 
generally wins and that rotten regimes, like the 
military occupation of the Palestinian people by 
Israel, collapse of their own accord, crumbling 
internally from the decay that always pervades 
them. But as the Israeli occupation drags on and 
its end continually recedes, doubts have riven my 
once-solid conviction that something will surely 
happen soon to bring down the occupation, like a 
tree that looks robust but has rotted from within. 

	 Gideon Levy 

FOR ISRAELIS, THE FUTURE IS IMPOSSIBLE TO SEE

Protesters wave flags of Fatah and Palestine as they burn Israeli ones during a demonstration 
against the expropriation of Palestinian land by Israel in the village of Kfar Qaddum )AFP(
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	 Mia Rabson  
     The Canadian Press

OTTAWA - Environment Minister 
Steven Guilbeault says Canada will 
ban companies from importing or 
making plastic bags and Styrofoam 
takeout containers by the end of this 
year, their sale by the end of next 
year and their export by the end of 
2025.
The move to ban exports will 

be a welcome change for several 
environment advocates who were 
dismayed that Canada's initial plan 
was to ban the items at home but 
continue to ship them abroad.

In addition to bags and takeout 
boxes, the ban will affect plastic 
straws, bags, cutlery, stir sticks and 
six-pack rings that hold cans and 
bottles.

There is some limited exception for 
straws to accommodate people with 
disabilities.

The federal government listed 
plastics as toxic under the Canadian 
Environmental Protection Act 

last year which paved the way for 
regulations to ban some.

However a consortium of plastics 
producers is suing the government 
over the toxic designation in a case 
expected to be heard later this year.

Prime Minister Justin Trudeau 
first promised in June 2019 that 
his government would phase out 
the production and use of hard-to-
recycle plastic items as it aims for 
zero plastic waste by the end of the 
decade.

Initially he said the ban would 
happen in 2021, but the scientific 
assessment of plastics that was 
needed to put the ban in motion 
was delayed by the COVID-19 
pandemic.

The government is also intending 
to impose standards requiring 
a minimum amount of recycled 
content in single-use items in a bid 
to create a bigger market for plastic 
material from recycling plants.

Canada's domestic recycling 

industry is very small, and the 
demand for recycled plastics very 
limited.

Plastic waste has been a growing 
problem around the world, with an 
estimated 10 per cent or less of most 
manufactured plastic recycled.

A research study published by 
Environment and Climate Change 
Canada in 2019 found 3.3 million 
tonnes of plastic was thrown out, 
almost half of it plastic packaging. 
Less than one-tenth of that was 
recycled. Most of the plastic ended 
up in landfills, where it will take 
hundreds of years to decompose.

An estimated 29,000 tonnes ended 
up as plastic pollution, littering 
parks, forests, waterways and 
shorelines with cigarette butts, food 
wrappers and disposable coffee 
cups.
The Great Canadian Shoreline 

Cleanup project in 2019 removed 
more than 163,000 kilograms of 
plastic waste from nearly 4,000 
kilometres of shoreline in Canada. 
The documented haul included more 

than 12,000 plastic bottles, 12,480 
plastic straws and almost 17,000 
plastic bags.

Federal data show in 2019, 15.5 
billion plastic grocery bags, 4.5 
billion pieces of plastic cutlery, three 
billion stir sticks, 5.8 billion straws, 
183 million six-pack rings and 805 
million takeout containers were sold 
in Canada.
Newfoundland and Labrador, 

Prince Edward Island and Nova 
Scotia have already taken their 
own action against plastic bags as 
have some cities including Regina, 
Victoria and Montreal.

Some retailers also moved faster 
than the government, with Sobeys 
eliminating single-use plastic bags 
at its checkout counters in 2020, 
and Walmart following suit this past 
April.
Many fast food outlets replaced 

plastic straws with paper versions 
over the last several years as well.

	 This report by The Canadian 
Press was first published June 20, 
2022.

 FINAL COUNTDOWN TO BANNING
SOME SINGLE-USE PLASTICS IN CANADA

A shopper places her goods into 
her car outside a supermarket. 
Canadians will need to find 
alternatives for plastic straws and 
grocery bags by the end of the 
year.

PHOTO: LA PRESSE CANADIENNE  
BY: MARK BAKER
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	 Melissa Lopez-Martinez  
     CTVNews.ca Writer

Canadians continue to feel the 
pressure of inflation as the rising 
cost of food is forcing many to 
rethink their shopping choices as a 
way to cut back on spending.

Canada‘s inflation rate hit 7.7 per 
cent, its highest level in nearly 40 
years in May, fuelled by soaring 
gas prices.

Nonetheless, there are still ways 
consumers can shop strategically 
and look for wiggle room within 
their budgets. 

CHECK FOR UNIT PRICING 
AND SALES

Checking for sales and discounted 
items is a no-brainer when 
shopping; however what can be 
overlooked is checking for unit 
pricing.

Personal finance expert Kerry 
Taylor says shoppers should look 
at unit pricing, which measures 
the amount of product per item, 
since shrinkflation is happening as 
inflation rates spike.
”Shrinkflation is when you're 

buying an item for the same price 
but at a smaller portion size,“ 
Taylor told CTVNews.ca in a 
phone interview.

By comparing unit pricing, 
shoppers are able to pinpoint where 
they might be spending more on 
groceries so in turn they can search 
for options that carry more product 
and last longer to avoid extra 
spending.
Taylor says checking for unit 

pricing between brands is 
especially important since 
some normally affordable 
brands might actually 
be more expensive 
depending on the quantity 

of product.
”It's really sneaky because you 

can't really tell. So you need to be 
on the lookout for shrinkflation 
because you could be overspending 
money on an item and not even 
realize it,“ she said.

Non-perishable items have an 
extended shelf life so Taylor 
recommends stocking up on any 
products a household uses the most 
if the price is right.

Additionally, checking for sales 
doesn‘t necessarily mean having to 
switch grocery stores.
Canadian food retailer Loblaws 

reported earlier this month that 
their discounted stores including 
No Frills and Maxi saw an increase 
in customers. However, Taylor says 
it‘s important to only visit stores 
that are accessible since spending 
time and money on travelling to 
the next grocery store could end up 
costing you more.
”Ask yourself, is this a good use 

of time to save a dollar here and 
there? Or is it more worth your 
time to figure out how to use the 
ingredients you have in-house to 
the best of your ability,“ she said.  

FINDING ALTERNATIVES 
AND HOMEMADE 
MEALS

While nearly 
all food 
pr ices 
i n 

stores have shot up, Canadians 
are still recommended to look for 
alternative items for their meals. 
Taylor says she was shocked to 
find the eight-pack of canned lentil 
soup she often buys went from $9 
to $14.99 at her local grocery store.

”These are all the base ingredients 
that we use to build meals when 
we're on a very, very tight budget 
and they have all gone up, so it's 
frustrating,“ she said.
Among the products that spiked 

in price the most included fresh 
fruits and vegetables. Pasta saw 
an increase of 19.6 per cent from 
April 2021, according to statistics 
Canada.
As an alternative, Taylor says she 

switched to purchasing a bag of 
lentils to make at home. A ritual 
she is now practicing more often as 
she says cutting back on packaged 
foods and take-out could help 
soothe costs.

”It's always a hard one 
but there's lots of fun 
recipes out there 
that include 
ingredients 
like cans 
of tomatoes, 
beans, so you 
can make 

something 
quick and 

nutritious.“

CUT BACK ON FOOD WASTE

Unlike inflation, food waste is 
something Canadians can control 

and can use to avoid the repeated 
cycle of over-spending on food for 
it to only end up in the compost.
”Canadians waste just over $1,000 

a year per household which is about 
$92 a month, $21 a week or $3 a 
day,“ Taylor said.
To avoid food waste, Taylor 

recommends gathering any leftover 
ingredients from meals into one 
bowl and taking one day of the 
week to use all those ingredients in 
a simple recipe that can be paired 
with any carbohydrate.

”Think, can you possibly expand 
this tossed away food with rice or a 
wrap? Can you add a sauce to it to 
make it more delicious? Maybe you 
can make it in an omelette or a stir 
fry?“ she said.

KEEP ITEMS NECESSARY TO 
YOU

Lastly, Taylor says 
Canadians do not have 
to completely cut off all 
products they deemed 
necessary.

”If buying certain 
products at the 
grocery store 
means a lot to you 
and enhances your 
life and makes 
you happy then 

you should go for those 
items and look at where you can 

cut elsewhere in your life,“ she 
said.
In order to keep any items deemed 

essential, Taylor recommends 
looking at other expenses that 
hold less value which could be 
streaming services, old automated 
credit payments or the frequency of 
online shopping.
”There‘s an opportunity cost to 

every dollar we spend and we just 
have to make these tough decisions 
but look at your budget, look at 
what you can cut or add.“ 

4 THINGS CANADIANS CAN DO TO SAVE MONEY 
ON THEIR GROCERIES DURING INFLATION
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 CANADIAN EMPLOYERS WILLING TO HIRE WORKERS
WITHOUT DIRECT EXPERIENCE, SURVEY SAYS

	 The Canadian Press - Staff

TORONTO - A new study shows 
Canadian employers are willing to 
hire workers without experience 
related to the job due to a tight 
labour market.
The research released today 

indicates that experience and 
education — once crucial to many 
positions — are becoming less 
important amid labour shortages.

The findings are based on an 
online survey of 1,000 employers 
across Canada conducted in May by 
Censuswide on behalf of Indeed, an 
employment website for job listings.

The survey found 77 per cent of 
Canadian employers see value in 
hiring a candidate based on their 
"soft" interpersonal skills and 
attitude toward learning rather than 
job-related knowledge and "hard" 
skills.

It also found four out of five 
employers say their company would 

consider hiring applicants who don't 
possess a degree or certification 
related to the job and would instead 
offer on-the-job training to new 
workers.

The poll suggests employers are 
also willing to sacrifice the need for 
relevant experience in light of the 
challenges finding candidates.

"We are quite honestly facing one 
of the tightest labour markets we've 
ever had," said Michelle Slater, 
director at Indeed. "There is a 
definite labour shortage."

Canada's unemployment rate fell 
to 5.1 per cent in May, Statistics 
Canada reported earlier this month.

It's the lowest rate since at least 
1976, which is as far back as 
comparable data goes.

The tightening labour market 
is being driven by a robust 
pandemic recovery and changing 
demographics.

"An aging population and rapidly 
growing economy has meant the 
pool of skilled workers that's 
available is pretty low," Slater said. 
"Employers are having to be much 
more creative."

The survey of Canadian employers 
was conducted to find out what 
employers are doing differently to 
fill some of the labour gaps, she said.

The poll found employers are 
increasingly willing to hire based 
on skills such as communication, 
adaptability and attention to detail 
— rather than so-called hard skills 
such as technical knowledge or 
training.

"Canadian employers care more 
deeply about what the person can 
contribute to the team in terms of 
their attitudes versus what skills 
they have that they're bringing into 
the role," Slater said.

The findings are positive not just 

for young people out of school or 
starting their first job, but also for 
older workers switching careers, she 
said.

"It means that individuals who 
might not have that hard skill on 
their resume could still have an 
opportunity to get the job of the 
dreams."

While labour shortages are 
impacting all industries, the 
research found the hardest jobs to 
find candidates for required digital 
and information technology skills, 
project management, engineering, 
software development and coding 
skills.
The polling industry's professional 

body, the Canadian Research 
Insights Council, says online surveys 
cannot be assigned a margin of 
error because they do not randomly 
sample the population.

	 This report by The Canadian 
Press was first published June 20, 
2022.
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Effective July 4, 2022:

The length of stay for Super Visa 
holders will be increased to five years 
per entry into Canada.
People who currently have a Super 

Visa also have the option to request to 
extend their stay by up to two years 
while in Canada. This means current 
Super Visa holders will now be able 
to stay in Canada for up to seven 
consecutive years.

Canada‘s Immigration Minister 
will have the authority to designate 
international medical insurance 
companies to provide coverage to 
Super Visa applicants in the future.

At present, Super Visa holders can 
stay in Canada for up to two years per 
entry. The Super Visa is a multi-entry 
visa that is valid for up to 10 years.
Currently, only Canadian insurance 

providers can provide the medical 
coverage that Super Visa applicants 
are required to have. Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada 
)IRCC( has stated it will announce 
further details at a later date.

These reforms were proposed 
by Conservative Party of Canada 
Member of Parliament Kyle Seeback 

via Bill C-242. Today‘s press release 
by IRCC is indication the ruling 
Liberal Party of Canada supports the 
reforms and will vote in favour of Bill 
C-242, which is currently making its 
way through Parliament.

According to IRCC, Canada issues 
approximately 17,000 Super Visas per 
year.

For over a decade, the Super Visa has 
been offered as an alternative to the 
Parents and Grandparents Program 
)PGP(. The PGP offers permanent 
residence, but since it is very popular, 
demand to sponsor far exceeds the 
number of spots available. In a given 
year, IRCC receives interest from 

some 200,000 sponsors but offers 
some 20,000 immigration spots 
through the PGP. As a result, in recent 
years, IRCC has temporarily opened 
expression of interest windows for the 
PGP, and then held lotteries extending 
invitations to apply for permanent 
residence under the PGP. 

In an email to CIC News late last 
week, IRCC said it does not yet have 
an update on its plans for the PGP in 
2022.

As such, the Super Visa is available to 
those who pass a medical examination 
and provide proof of private health 
insurance from an approved insurance 
provider. This is so Super Visa holders 

can get emergency health care in 
Canada without the costs being paid 
for by Canadian taxpayers. In addition, 
host children or grandchildren must 
meet IRCC‘s minimum income 
requirements.

”Families are at the heart of Canadian 
society. The enhancements to the super 
visa program allow family members 
to reunite for longer in Canada, which 
helps everyday Canadian citizens 
and permanent residents succeed and 
contribute to society, while affording 
their parents and grandparents 
invaluable opportunities to spend time 
with their family in Canada,“ said 
Canada‘s Immigration Minister Sean 
Fraser.

 IRCC HAS JUST ANNOUNCED MAJOR REFORMS TO
THE PARENTS AND GRANDPARENTS SUPER VISA

Canada to increase length of stay for Parents and Grandparents Super Visa to 5 years per entry
In addition, the Immigration Minister may designate international medical insurance 
companies to provide coverage to Super Visa applicants in the future.

	 Kareem El-Assal
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 CANADIAN BLOOD SERVICES SAYS IT IS
EXPERIENCING A CRITICAL SUPPLY SHORTAGE

	 Bill Graveland 
 The Canadian Press

OTTAWA - Canadian Blood 
Services says it is struggling to 
replenish a critically low national 
supply caused by the COVID-19 
pandemic.
The organization says the virus that 

has persisted since March 2020 has 
resulted in the smallest donor base 
in a decade.

"The number of people across 
Canada who donate regularly has 
decreased by 31,000 donors since 
the start of the pandemic, which has 
put a strain on the existing donor 
community," said Rick Prinzen, 
chief supply chain officer and vice-
president of donor relations for 
Canadian Blood Services.

The service oversees the inventory 
from which blood and blood 
products are regularly shifted 
around the country to meet hospital 
and patient needs.

About 400,000 Canadians give 
blood on a regular basis. 

But inventory has a shelf life — a 
year for frozen plasma, 42 days for 
red blood cells and five days for 
platelets — so it takes some work 
to ensure supply continues to meet 
demand. 

Canadian Blood Services is 
hoping that National Blood Donor 
Week on now will help attract 
100,000 new donors this year. But 
summer is a traditionally slow time 
for donations as people cancel 

appointments or go on vacation.

"Right now, we have compounded 
losses in donors due to COVID-19 
and not having the ability to recruit 
new donors at in-person community 
events because of restrictions over 
the past two years," Prinzen said. 

"Patient lives depend on new 
donors coming forward."

The need for blood products tailed 
off dramatically as the pandemic 
brought travel to a near standstill 
and all but the most critical surgeries 
were cancelled. 
At the same time, Canadian Blood 

Services wasn't able to accommodate 
as many donors because of physical-
distancing requirements at clinics, 
so the two balanced each other out.
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NEW CANADIAN REGULATIONS WOULD PUT A WARNING 
ON EACH CIGARETTE, NOT JUST PACKAGING

* Move would make Canada the first country to require the warning *
	 RCI

Addictions Minister Carolyn 
Bennett said the measure is meant 
to reach more people — including 
young people, who often share 
cigarettes and don't encounter the 
packaging.

A 75-day consultation period had 
begun.

The Heart and Stroke Foundation 
of Canada welcomed the new 
requirements and said that there 
is strong evidence to suggest that 
messages on tobacco products 
have had an impact on curbing 
consumption.

Canada will now have the 
strongest health warning regime 
for cigarettes in the world, said the 
foundation's CEO, Doug Roth, in a 
statement.
These are deadly products, and 

these measures will help to further 
reduce their appeal to youth and 

non-smokers, as well as to support 
current smokers in their efforts to 
quit. 
Canada will now have the 

strongest health warning regime 
for cigarettes in the world, said the 
foundation's CEO, Doug Roth, in a 
statement.
These are deadly products, and 

these measures will help to further 
reduce their appeal to youth and 
non-smokers, as well as to support 

current smokers in their efforts to 
quit.
Bennett also revealed expanded 

warnings for cigarette packages that 
include a longer list of smoking's 
health effects. 
Canada has required the photo 

warnings since the turn of the 
millennium, but the images haven't 
been updated in a decade. 
Rob Cunningham, senior policy 

analyst with the Canadian Cancer 

Society, noted that Canada also set 
a precedent by requiring the photo 
warnings, with other countries 
following suit.

He said he hopes the warnings 
printed on cigarettes themselves 
take off internationally as well.

	 With files from CBC News
	 With information from The 
Canadian Press.

	 The Canadian Press

OTTAWA - The annual inflation 
rate skyrocketed to its highest level 
in nearly 40 years in May, fuelled by 
soaring gas prices, Statistics Canada 
said.

The agency said its consumer 
price index in May rose 7.7 per cent 
compared with a year ago, its largest 
increase since January 1983 when 
it gained 8.2 per cent and up from 
a 6.8 per cent increase in April this 
year.
The gain came as energy prices rose 

34.8 per cent compared with a year 
ago with gasoline prices up 48.0 per 
cent compared with a year ago.

Statistics Canada said crude oil 
prices rose in May due to the ongoing 
war in Ukraine, as well as increased 
demand as travel continued to grow 

in response to eased COVID-19 
restrictions.

Excluding gasoline, the annual 
inflation rate in May rose to 6.3 per 
cent compared with 5.8 per cent in 
April.
The rising inflation rate comes as 

the Bank of Canada works to bring 
it back under control.

The central bank has raised its key 
interest rate target three times so far 
this year to bring it to 1.5 per cent 
and said that it is prepared to "act 
more forcefully" if needed, leading 
to speculation by economists that it 
could raise rates by three-quarters of 
a percentage point next month.

The average of the three core 
measures of inflation that are closely 
watched by the Bank of Canada rose 
to 4.73 per cent in May compared 

with 4.43 per cent in April.

Statistics Canada said the price 
for food bought at stores rose 9.7 
per cent compared with a year ago, 
matching the April increase, as the 
cost of nearly everything in the 
grocery cart went higher.
The cost of edible fats and oils 

gained 30.0 per cent compared 
with a year ago, its largest increase 
on record, mainly driven by 
higher prices for cooking 
oils. Fresh 
v e g e t a b l e 
prices rose 
10.3 per 
cent.

The cost of 
services in May rose 5.2 
per cent compared with 
a year ago, up from 
a gain of 4.6 per 

cent in April, as Canadians travelled 
and ate in restaurants more often.
Prices for traveller accommodation 

gained 40.2 per cent compared with 
a year ago, while the price of food 
purchased from restaurants gained 
6.8 per cent.

	 This report by The Canadian 
Press was first published June 22, 
2022

CANADA'S INFLATION NEARS 40-YEAR HIGH AS GAS PRICES SOAR
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 HOUSING PRICES IN CANADA COULD FALL 15 PER CENT BY
DEC. 2023 AFTER BANK OF CANADA RATE HIKES: REPORT

	 Tom Yun 
     CTVNews.ca writer

As the Bank of Canada continues 
to hike rates in order to curb 
inflation, housing prices in Canada 
could fall 15 per cent from its peak 
by the end of next year, a new 
report says.

The average price of a home 
in Canada peaked at just over 
$790,000 in February 2022, 
marking a 50 per cent increase over 
two years. But the report, published 
on Wednesday by Desjardins, says 
by December 2023, the average 
national home price could fall to 
around $675,000.
Since the Bank of Canada began 

to raise interest rates in order to 
combat inflation, home prices has 
steadily declined. Desjardins says 
that average price of a home in 
Canada fell 2.6 per cent month-to-
month in March and 3.8 per cent 
in April.
But despite the expected drop, 

Desjardins notes that $675,000 is 
still nearly 30 per cent above what 
it was in December 2019, when 
the average price of a home was 
$530,000 in Canada. 
Jimmy Jean, chief economist and 

strategist for Desjardins, says he 
expects the decline in home prices 
to be "fairly manageable" before 
stabilizing, citing increasing levels 
in immigration and a continuous 
shortage of housing supply amid 
strong demand.
"Our expectation is for the housing 

market to cool to moderate, but 
we're not expecting any collapse 
by any measure," Jean told CTV 
News.

For most homeowners who 
intend to keep living in their 
homes for decades to come, 
including those who jumped into 
the market near the peak, Jean 
says this housing correction will 
only be a small "blip."

"Housing is an investment 
normally you make for the long-
term," Jean said. "Ultimately, 

you're buying a product to raise a 
family, to live into. So, over the 
long term, things will stabilize and 
pick up again. So, it's not a major 
concern from that perspective."

But it's a different story for 
real estate investors who were 
expecting huge gains from rising 
housing prices.

"If you rent out a property, 
sometimes, if you don't collect 
enough in terms of rent to make 
up for the mortgage costs or the 
utility costs, those decisions were 
still justified by the idea that prices 
would keep appreciating," he said. 
"Now it's another story."

The Bank of Canada is expected 
to raise rates again by another 
50 basis points in July, and bank 
governor Tiff Macklem has 
indicated that interest rates may 
have to spike to 3.0 per cent.

But Desjardins economists 
believe Macklem won't have to 
go all the way to 3.0 per cent and 
say 2.25 per cent will be enough to 
slow inflation.
"The Canadian economy is highly 

rate sensitive," Jean said. "We think 
this moderation will be significant 
and will cause economic growth, 
and therefore inflation, to slow, 
and that will remove the necessity 
for Tiff Macklem and the Bank of 
Canada to hike all the way to three 

per cent."

HOUSING CORRECTION 
TO BE MOST SEVERE IN 
MARITIMES

While a 15 per cent drop is what 
Desjardins forecasts nationally, 
some regions may experience even 
bigger corrections, particularly 
in parts of Canada that saw that 
steepest pandemic-era home price 
increases.

After years of population 
declines, the Maritime provinces 
saw an explosion in population 
growth from 2020 and onwards, as 
the advent of remote work enabled 
more Canadians from big cities 
to flock to the east coast, seeking 
larger and more affordable living 
spaces.

In turn, P.E.I., Nova Scotia and 
New Brunswick saw the highest 
housing price increases in the 
country. 

Compared to December 2019 
levels, the average price of a home 
in these provinces rose 62 to 70 per 
cent in February 2022.

These provinces are also expected 
to see the largest corrections; 
Dejardins says housing prices 
could drop between 18 to 20 per 
cent.
The Prairies and Newfoundland 

and Labrador saw the smallest 
pandemic-era spikes in housing 
prices. These provinces rely 
heavily on oil, and crude prices 
took a nosedive in the early months 
of the pandemic. Home prices in 
these regions are only expected 
to fall between two to 10 per cent 
by December 2023, the Desjardins 
report says.

B.C.'s home prices are also 
expected to fall 15 per cent, closely 
mirroring the national average, 
while prices in Quebec will fall 
12 per cent thanks to its "much 
greater housing affordability and 
less overvalued market," the report 
states.
Ontario's home prices are 

expected to decline 18 per cent, 
but these drops will vastly differ 
across regions. Much like the 
Maritimes, the communities within 
a few hours drive from Toronto 
saw home prices jump 70 per 
cent between December 2019 and 
February 2022 as many Canadians 
began to work from home. 

Desjardins says outside of the 
Greater Toronto Area, home 
prices could fall 20 per cent, with 
the biggest declines expected 
in Bancroft, Chatham Kent and 
Windsor-Essex.

	 With files from CTV 
National News Parliament Hill 
Correspondent Kevin Gallagher.
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