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زيادة ضمان الشيخوخة لكبار السن
الذيـن تبلـغ أعمــارهم  75عـا ًمـا فمـا فـوق
•العمالة والتنمية االجتماعية كندا (متابعة
البالد – لندن اونتاريو )
ضمن خططها لدعم كبار السن بعد حياة مليئة
بالعمل الجاد .اتخذت حكومة كندا تدابير تاريخية
لتحسين التأمين المالي لكبار السن.
فقد أعلن كل من صاحبي المعالي السيد
كمال خيرا ،وزير شؤون كبار السن ،وبابلو
رودريغيز  ،وزير التراث الكندي ونائب حاكم
كويبك ،أن معاش تأمين الشيخوخة ( )OASقد
زاد بشكل دائم بنسبة  %10لكبار السن الذين
تبلغ أعمارهم  75عا ًما فأكثر .وهذا يعني أن
أصحاب المعاشات الكاملة سيحصلون على أكثر
من  800دوالر إضافي خالل السنة األولى.
ستكون هذه أول زيادة دائمة في معاش تأمين
الشيخوخة منذ عام  ،1973بخالف التعديالت
الناجمة عن التضخم .هذه الزيادة ستعزز األمان
المالي لـ  3.3مليون من كبار السن .وليس على
كبار السن المؤهلين أن يتخذوا أي إجراء لتلقي
هذه الزيادة  -ستتم زيادة مدفوعاتهم تلقائيًا.
تأتي هذه الزيادة في أعقاب دفعة لمرة واحدة
قدرها  500دوالر قدمتها حكومة كندا في
أغسطس  2021لكبار السن الذين كانوا مؤهلين
للحصول على معاش  OASفي يونيو 2021
والذين ولدوا في أو قبل  30يونيو  .1947تم
تقديم الدفعة لمرة واحدة لتلبية االحتياجات
الفورية لهذه المجموعة من كبار السن .تم
اإلعالن عن كال اإلجراءين في ميزانية .2021
هذه التدابير هي جزء من عمل أوسع لدعم
األمان المالي لكبار السن من جميع األعمار ،بما
في ذلك ما يلي:
إعادة سن األهلية للحصول على
•
معاش  OASومكمل الدخل المضمون ()GIS
إلى  65من  67؛
تعزيز خطة المعاشات التقاعدية
•
الكندية للمتقاعدين في المستقبل؛
زيادة  GISلكبار السن العازبين؛
•
رفع اإلعفاء من أرباح  GIS؛ و
•

تعديل قانون ضمان الشيخوخة
•
الستبعاد مزايا الوباء الفيدرالية من حساب
الدخل ألغراض مخصصات . GIS
الهدف من برنامج  OASهو ضمان حد أدنى
من الدخل لكبار السن والمساعدة في تقليل
حاالت الدخل المنخفض بين كبار السن في كندا.
تشمل مزاياOAS :
معاش تأمين الشيخوخة الذي يتم دفعه
لجميع األفراد الذين تبلغ أعمارهم  65عا ًما أو
أكثر والذين يستوفون متطلبات اإلقامة
GISكبار السن من ذوي الدخل
المنخفض؛ ومخصصات الكنديين ذوي الدخل
المنخفض الذين تتراوح أعمارهم بين  60و 64
عا ًما والذين هم أزواج أو مساكنون لمتلقي الـ
 ،GISأو األرامل.

تتم فهرسة جميع مزايا  ، OASعلى أساس
ربع سنوي (في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر)،
بحيث تحافظ على قيمتها بمرور الوقت ،حتى
مع ارتفاع األسعار .يتم حساب الزيادات في
مزايا  OASباستخدام مؤشر أسعار المستهلك،
الذي يقيس التغيرات في األسعار التي يدفعها
المستهلكون الكنديون مقابل السلع والخدمات.
مؤشر أسعار المستهلك هو المؤشر األكثر
استخدا ًما لتغيرات األسعار في كندا .إذا
انخفضت تكلفة السلع والخدمات ،ال تنخفض
فوائد الـ  . OASمبالغ مدفوعات  OASفقط
تزيد أو تظل كما هي.
في يوليو  ،2022نتيجة للمؤشرات الفصلية،
زاد الحد األقصى لمزايا  OASبنسبة .%2.8
يشكل كبار السن واحدة من أسرع التركيبات
نموا في البالد ،ومن المتوقع أن
السكانية
ً

يتضاعف عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 85
عا ًما فأكثر ثالث مرات خالل الـ  25عا ًما
القادمة.
في عام  ،2018من بين المتقاعدين المستفيدين
من  OASالذين تبلغ أعمارهم  75عا ًما فأكثر ،
كان  % 59لديهم دخل أقل من  30،000دوالر
 ،مقارنة بـ  % 52من أولئك الذين تتراوح
أعمارهم بين  65و  74عا ًما.
في عام  ،2020حصل  %39من المستفيدين
من  OASالذين تبلغ أعمارهم  75عا ًما فأكثر
على  ، GISمقارنة بـ  %29ممن تتراوح
أعمارهم بين  65و  74عا ًما.
في عام  ،2020من بين المتقاعدين المستفيدين
من  OASالذين تبلغ أعمارهم  75عا ًما فأكثر،
كان  % 57من النساء مقارنة بـ  % 52بين
أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين  65و 74
عا ًما.
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ارتفاع أسعار الفائدة يزيد الضغوط على أصحاب القروض العقارية
•كندا RCI :
يجهد اآلالف من الكنديين الذين حصلوا على قروض عقارية ضخمة لتحقيق التوازن في نفقاتهم
المعيشية بعد أن رفع بنك كندا (المصرف المركزي) معدل الفائدة األساسي بمقدار نقطة مئوية كاملة
إلى .%2,5
’’إذا لم ّ
أتلق زيادة على الراتب أو ربما بعض الدخل اإلضافي ،سيكون األمر صعبا ً حقاً‘‘ ،قال
كارتيك سوني مؤخرا ً فيما كان عائدا ً إلى المكتب بعد فترة استراحة قصيرة في وسط مدينة لندن في
مقاطعة أونتاريو.
ً
ً
أخذ سوني قرضا عقاريا بفائدة متغيرة لشراء منزله في لندن الذي انتقل إليه مع عائلته قبل ستة
أشهر قادمين من مدينة برامبتون في أونتاريو أيضاً.
ً
ً
في كانون الثاني (يناير) من هذا العام كنت أدفع نحوا من  1920دوالرا ،واآلن أدفع 2500
دوالرنقال عن كارتيك سوني ،عن أقساط الرهن العقاري الشهرية التي عليه تسديدها
في كانون الثاني (يناير) كان سعر الفائدة المتغيرة لقرض سوني  ،%1,54أما اآلن فقد بلغ %3,79
بعد سلسلة من االرتفاعات.
يعمل سوني في القطاع المصرفي ويأمل أن تحصل زوجته قريبا ً على وظيفة.
ْ
حصلت على وظيفة جيدة ،أو ربما وظيفة الئقة ،سنكون قادرين على االستمرار (في تغطية
’’إذا
نفقاتنا المعيشية) ،وإلاّ ّ
فإن الوضع سيكون صعبا ً حقاً‘‘ ،قال سوني.
وأضاف سوني إن فاتورة البقالة للزوجين تضاعفت في ستة أشهر ،من  500دوالر إلى 1000
دوالر شهرياً.
ً
ً
زميل سوني في العمل ،أمانديب سينغ ،في مأزق مماثل .أخذ قرضا عقاريا بسعر فائدة ثابتةّ ،
لكن
مدته تنتهي بعد ستة أشهر.

من اليمين :أمانديب سينغ وآن ليتش وكارتيك سوني ،وك ّل من الثالثة اقترض لشراء منزل في لندن (أونتاريو).
الصورةRADIO-CANADA / REBECCA ZANDBERGEN/CBC :

ّ
ت بعد‘‘ ،حسب قوله.
ويجهد سينغ نفسه في التفكير بما سيفعله
’’ألن األسوأ لم يأ ِ
ّ
وانتقل سينغ من مقاطعة مانيتوبا ،جارة أونتاريو الغربية ،إلى لندن قبل شهريْن ألن عائلته لم تحب
فصل الشتاء هناكّ .
لكن أسعار المنازل في أونتاريو هي أغلى بكثير مما هي في مانيتوبا.
ويستشير سينغ ك ّل من استطاع الوصول إليه بشأن قرضه المقبل وما إذا كان من األفضل أن يأخذه
بسعر فائدة ثابتة أم متغيّرة ،لكنه ال يجد الجواب الناجع’’ .ال أحد على يقين من ذلك ّ
ألن األمور غير
مؤكدة للغاية في الوقت الراهن‘‘.
ويعتقد سينغ أنه بعد أن يتفاوض بشأن شروط قرضه العقاري الجديد ،سيرتفع قسطه العقاري
بمقدار  500دوالر شهرياً .وهذا ما يجعله شديد القلق من المستقبل.

وسط مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو.

ومثل زميله سوني ،يأمل سينغ أن تحصل زوجته على وظيفة أفضل.
’’هي تعمل عن بُعد ،لكنها تبحث عن شيء أفضل ألننا ال نستطيع االستمرار على هذه الحال‘‘،
قال سينغ.
وفي برج مكاتب على الجهة المقابلة من الشارع في لندن كانت آن ليتش أيضا ً تأخذ استراحة.
’’اشترينا منزلنا خالل جائحة كوفيد ،19-ونستفيد بالتالي من سعر فائدة جيد‘‘ ،قالت ليتش عن
منزلها في ْ
كيل ُورث ،خارج لندن مباشرة ،الذي أخذت ألجل شرائه قرضا ً بسعر فائدة ثابتة.
ً
ً
ّ
لكن ليتش تواجه ضغوطا خاصة بها’’ .والدي يعرض حاليا منزله للبيع ،ويصادف أنه يعرضه
للبيع في الوقت الخطأ‘‘ ،قالت ليتش.
ومنزل والدها معروض للبيع منذ أسبوعين.
’’في الواقع ،هذا يضعنا تحت الضغط قليالًّ ،
ألن لديه شقة في دار للمسنين ،لذلك يجب بيع هذا
المنزل‘‘.
•(نقالً عن تقرير لريبيكا زاندبيرغن على موقع ’’سي بي سي‘‘ ،ترجمة وإعداد فادي
الهاروني)

لالعالن في جريدة البالد يرجى
االتصال بــ )519( 777- 1391

جامعة ’’وستيرن أونتاريو‘‘ ( )University of Western Ontarioفي لندن.
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إعادة الطالب إلى الفصل الدراسي للحصول على "عملية دراسية كاملة"
"اعتماد خيار التعلم عن بعد" لآلباء الذين يشعرون أن ذلك هو الخيار األفضل ألبنائهم
•كاثرين ديكليرك – ( CTV Newsمتابعة البالد)
أصدرت حكومة أونتاريو خطة لمساعدة
الطالب على تدارك ما فاتهم بعد عامين من
انقطاع التعلم بسبب جائحة .COVID-19
تركز الخطة بشكل أساسي على إعادة الطالب
إلى الفصل الدراسي للحصول على "عملية
دراسية كاملة"  ،ولكن المحافظين يقولون إنهم
ضا على "اعتماد خيار التعلم عن
سيعملون أي ً
بعد" لآلباء الذين يشعرون أن ذلك هو الخيار
األفضل ألبنائهم.
"تبدأ خطتنا بالعودة إلى التعلم الشخصي ،في
الوقت المحدد ،وبجميع البرامج التي يحتاجها
الطالب ويستحقونها مثل الرياضة والنوادي
والرحالت الميدانية .فليس هناك أمر أكثر أهمية
" ،كما جاء في الوثيقة.
لقد تم إصدار القليل من التفاصيل الجديدة حول
كيفية خطط الحكومة لضمان استمرار التعلم
الشخصي على مدار العام ،ال سيما إذا ضربت
المقاطعة موجة أخرى من . COVID-19
بدالً من ذلك  ،روجت الحكومة الستثماراتها
السابقة في تحسينات التهوية ووحدات تصفية
 ، HEPAوتوفير اختبارات COVID-19
السريعة للموظفين والطالب وتمويل أولياء
األمر لتعويض تكاليف التعلم عبر اإلنترنت.
يقول المسؤولون إن هذه اإلجراءات نفسها
ستظل سارية للعام الدراسي  .23-2022وفي

وقت سابق من هذا الشهر  ،قال المدير الطبي
للصحة الدكتور كيران مور إن االختبارات
السريعة ستستمر المدارس في تقديمها ،واختيار
أماكن العمل حتى  31ديسمبر.
سا خصوصية
وتتضمن الخطة أي ً
ضا درو ً
إضافية وتمويلاً لبناء مدارس جديدة باإلضافة
إلى دعم الصحة النفسية.
في حديث لوزير التعليم ستيفن ليتشي في مؤتمر
صحفي قال إن حكومته ال تزال "ملتزمة" بإبقاء
األطفال في المدرسة ،حتى في حالة حدوث
موجة أخرى من .COVID-19
وقال" :من أجل تدارك هذا األمر نعلن عن
خطط مبنية على إبقاء األطفال في المدرسة

يوميا ،دون تعطيل لحياتهم ،سواء كان ذلك من
المفاوضات أو غير ذلك"  ،مشيرا إلى عملية
المساومة الجارية حاليًا مع نقابات التعليم.
"نحتاج إلى أن يكون هؤالء األطفال في
المدرسة".
إن وعد الوزير Lecceبإبقاء األنشطة
االضفية مفتوحة يعتمد إلى حد كبير على كل
من مجالس هيئات المدارس والمعلمين الذين
يتطوعون في الغالب بوقتهم لتقديم الرياضة
والموسيقى والمزيد من البرامج األكاديمية.
وقال إن لديه "ثقة كبيرة" بأنه سيتم إبرام صفقة

مع نقابات التعليم تسمح باستئناف األنشطة
المدرسية كالمعتاد.
لم يخض وزير التعليم في مزيد من التفاصيل
حول ما إذا كان سيتم طرح تشريع يصنف
العاملين في مجال التعليم على أنهم خدمات
أساسية ،وهو التعيين الذي من شأنه منع بعض
اإلجراءات العمالية من الحدوث ،مثل اإلضراب
على سبيل المثال.
قال ليتشي" :تركيزنا الوحيد خالل األشهر
المقبلة ،هو التوصل إلى اتفاق طوعي مع نقابات
المعلمين"" .يتطلب األمر شخصين لرقصة
التانغو كما تعلمون ،نحتاج إلى تواجدهم حول
الطاولة والعديد منهم موجودون ،ونريدهم جميعًا
أن يكونوا هناك خالل الصيف حتى نتمكن من
الحصول على اتفاق في أقرب وقت ممكن".
االستثمارات التي تم اإلعالن عنها في "A
 "Plan To Catch Upفي أونتاريو يمكن
إيجادها في ميزانية الحكومة التي تم إصدارها
قبل انتخابات المقاطعة كجزء من برنامج حزب
المحافظين التقدميين .وهي يتضمن تغييرات
في مناهج الرياضيات والعلوم لتشمل المهارات
األساسية في التمويل والترميز ،باإلضافة إلى
الدورات غير المباشرة في الصف التاسع.
تقول المقاطعة إنه تم تخصيص حوالي 26.6
مليار دوالر للتعليم االبتدائي والثانوي في
أونتاريو للعام الدراسي .23-2022

معدل التضخم السـنوي واصل االرتفـاع بالغـًا  %8,1في حزيـران (يونيو)
•كندا RCI :
على الرغم من إعالن بنك كندا (المصرف
المركزي) عن عدة زيادات في معدل الفائدة
األساسي في األشهر األخيرة ،يواصل معدل
تض ّخم األسعار االرتفاع في البالد .فقد أعلنت
اليوم وكالة اإلحصاء الكندية ّ
أن مؤشر أسعار
المستهلك ارتفع بنسبة  %8,1في حزيران
(يونيو) على مدى  12شهراً.
وهذا أعلى معدل تضخم سنوي في كندا منذ
كانون الثاني (يناير)  1983عندما بلغ .%8,2
وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ  %7,7في
أيار (مايو) و %6,8في نيسان (أبريل) الفائتيْن.
وتتعلق أكبر زيادة شهرية بين أيار (مايو)
وحزيران (يونيو) الفائتيْن بأسعار النقل
(.)%2,2
وأعطت وكالة اإلحصاء في هذا الصدد مثال
تذاكر الطيران التي ارتفع سعرها بنسبة %6,4
بين هذيْن الشهريْن .فمع تخفيف قيود الصحة
العامة المتصلة بوباء كوفيد 19-وإقبال الناس
على السفر ،ارتفعت تكلفة الخدمات ذات الصلة.
وأشارت الوكالة الفدرالية أيضا ً في تقريرها
إلى ّ
أن تسارع التضخم في حزيران (يونيو)
يُعزى بشكل رئيسي إلى االرتفاع المتواصل في
أسعار البنزين.
وأضافت أنّه ،على أساس سنوي ،ارتفع سعر

البنزين بنسبة  %54,6في حزيران (يونيو)
الفائت بعد ارتفاعه بنسبة  %48في أيار (مايو).
ولو استُثنيت أسعار البنزين الرتفع مؤشر
أسعار المستهلك بنسبة  %6,5على أساس
سنوي في حزيران (يونيو) بعد ارتفاعه بنسبة

في حزيران (يونيو) من العام الفائت .والسبب
الرئيسي وراء ذلك هو النقص في رقائق أشباه
الموصالت الذي يمارس ’’ضغطا ً تصاعدياً‘‘
على أسعار السيارات.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة %8,8

سيارات مركونة في موقف تابع لوكالة لبيع السيارات.
الصورةRADIO-CANADA / LA FACTURE :

 %6,3في أيار (مايو) .واستمرت أسعار
السيارات أيضا ً في االرتفاع .فلشراء سيارة تعيّن
على المستهلك أن يدفع في حزيران (يونيو)
الفائت مبلغا ً يفوق بـ %8,2ما توجب عليه دفعه

على أساس سنوي في حزيران (يونيو) الفائت،
وهي نسبة مماثلة لالرتفاع السنوي المسجَّل
الشهر السابق ،أيار (مايو).
وفي مقابلة مع تلفزيون راديو كندا شرح الخبير

االقتصادي بونوا دوروشيه مخاطر دخول كندا
دوامة تضخمية .وهذه الظاهرة تحدث عندما
ع األسعار .والسياسة
يغذي ارتفاع األجور ارتفا َ
ً
النقدية “الهجومية”المتبعة حاليا من قبل بنك كندا
يمكن أن تقضي على هذه الظاهرة ،برأيه.
“الخبر الجيد هو ّ
أن بنك كندا ال يجلس مكتوفي
األيدي ،فهو يواصل الهجوم على التضخم وسوف
يؤتي هذا األمر ثماره في نهاية المطاف”،
الحظ دوروشيه ،وهو من كبار خبراء االقتصاد
لدى مجموعة “ديجاردان”(Mouvement
 ،)Desjardinsأحد المصارف الكندية
الرئيسية.
يُذكر ّ
أن بنك كندا رفع في  13تموز (يوليو)
الجاري معدل الفائدة األساسي بمقدار 100
نقطة أساس ،من  %1,5إلى  ،%2,5في إطار
مساعيه لكبح جماح تض ّخم األسعار.
وهذه أكبر زيادة على معدل الفائدة األساسي
في كندا منذ آب (أغسطس)  ،1998وكانت
رابع مرة في عام  ،2022وتحديدا ً منذ  2آذار
(مارس) ،يرفع فيها بنك كندا معدل الفائدة
األساسي ،وهو مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة
لليلة واحدة بين المصارف.
موقعي راديو كندا و “سي بي
•(نقالً عن
ْ
سي” مع معلومات من وكالة الصحافة الكندية،
ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
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تـرودو يعـلن عن  255مليـون دوالر للطـاقة النظـيفة في نوفـا سكوشـا

•كندا RCI :
توقّف رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو
في مدينة إنفيلد في مقاطعة نوفا سكوشا لإلعالن
عن استثمارات فدرالية جديدة بقيمة نحو 255
مليون دوالر لتوفير طاقة نظيفة لسكان هذه
المقاطعة األطلسية.
“االستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة التي
التلوث
نعلن اليوم في نوفا سكوشا ستحدّ من
ّ
وتخلق فرص عمل جيدة” ،قال رئيس الحكومة
الفدرالية.
وقالت حكومة ترودو في بيان ّ
إن هذه
االستثمارات “تتيح متابعة الوعود المهمة التي
قطعناها للكنديين :هواء نظيف ووظائف جيدة

واقتصاد قوي”.
وتعهدت الحكومة الليبرالية بتخصيص 125
مليون دوالر لمشاريع طاقة ريحية بهدف توفير
طاقة نظيفة لحوالي  350ألف منزل في نوفا
سكوشا.
باإلضافة إلى ذلك توجد هذه المشاريع مئات
الوظائف الجيدة ،وبعضها لمجتمعات السكان
األصليين المحلية.
كما أعلن ترودو عن استثمارات بقيمة نحو
من  130مليون دوالر للسماح لشركة “نوفا
سكوشا باور” (“نوفا سكوشا للطاقة” Nova
 ،)Scotia Powerالتي تؤ ّمن التيار الكهربائي
في المقاطعة ،بتركيب بطاريات لتخزين الطاقة
النظيفة في أربعة مواقع مختلفة في المقاطعة.

وتقول حكومة ترودو ّ
إن هذه البطاريات كهرباء أكثر نظافة في نوفا سكوشا في محاولة
ستجعل نوفا سكوشا تملك إحدى أكبر شبكات لبلوغ األهداف المناخية الطموحة لكندا.
“يشكل إعالن اليوم خطوة كبيرة نحو تحقيق
البطاريات في أميركا الشمالية.
هدفنا المتمثل بإنشاء شبكة كهرباء خالية تماما ً
من خالل تزويد منازلنا وشركاتنا بكهرباء من الكربون بحلول عام  ،”2035قال من جهته
نظيفة ،نضمن ألوالدنا وأحفادنا هوا ًء نقيا ً وزير الموارد الطبيعية الفدرالي ،جوناثان
ومستقبالً أفضلنقال عن جوستان ترودو ،رئيس ويلكنسون.
ونوفا سكوشا هي كبرى المقاطعات االطلسية
الحكومة الفدرالية
وقالت الحكومة إنّها ستحدد بدقة حجم التمويل األربع ،يسكنها مليون وسبعة آالف نسمة حسب
الفدرالي عند اكتمال هذه العملية وإبرام اتفاقيات تقديرات وكالة اإلحصاء الكندية للربع الثاني من
العام الحالي.
بشأنها.
ومع هذه المشاريع الجديدة وفكرة “الحلقة
األطلسية” لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة وتوزيعها،
•(نقالً عن تقرير لراديو كندا ،ترجمة
تريد الحكومة الفدرالية المساعدة في بناء شبكة وإعداد فادي الهاروني)

كندا تدرس تمديد الجدول الزمني لخفض انبعاثات صناعة النفط
•فرانس برس
تدرس كندا ،رابع أكبر منتج للنفط في العالم ،تمديد
الجدول الزمني لخفض الغازات الدفيئة التي تنتجها
صناعة النفط في البالد ،وفق ما أعلن وزير البيئة الكندي
في مقابلة بثتها ، ،إذاعة وتلفزيون "سي بي سي" العام.
وأوضح ستيفن غيلبو أن حكومة جاستن ترودو تعلم أن
"بعض اإلجراءات التي ستكون ضرورية لتحقيق تلك
التخفيضات العميقة لالنبعاثات ،قد تحتاج إلى وقت أطول
مما لدينا بين اآلن والعام ."2030
وأضاف "هناك احتمال أنه إذا احتاجت الصناعة إلى
مزيد من الوقت ،يمكننا توفير بعض المرونة مع ضمان
استمرار تحقيق كندا ألهدافها للعام ."2030

والعام الماضي ،أعلنت حكومة ترودو خطة ُمحسّنة
لالمتثال التفاق باريس للمناخ ،تهدف إلى خفض
انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تتراوح بين  40و 45في
المئة بحلول العام  2030مقارنة بمستويات العام .2005
وتعتبر صناعة النفط والغاز المسؤولة عن إنتاج أكثر
من ربع انبعاثات الكربون في البالد ،أساسية في تحقيق
هذا الهدف الذي قدم على أنه مرحلي حتى تحقيق الحياد
الكربوني بحلول العام .2050
وأوضح الوزير أن أوتاوا مستعدة "لمنح الصناعة
مزيدا من الوقت إذا احتاجت إليه لتطوير البنى التحتية
الضرورية لتقليل االنبعاثات".
•فرانس برس
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ترودو يعد بمزيد من المال للصحة ،لكن ليس دون شروط
•كندا RCI :
وعد رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو
ّ
لكن
بزيادة االستثمارات في قطاع الصحة،
كالمه ال يزال يشير إلى ّ
ي أموال جديدة
أن أ ّ
ستكون مرفقة بشروط.

الرعاية الصحية) ألننا نفهم الضغوط التي
تتعرض لها حالياً‘‘.
ّ
’’هذا ليس طبيعياً‘‘
ولم يس َع رئيس الحكومة الفدرالية للتقليل

كما يفعل بانتظامّ ،
بأن حكومته اضطرت إلى
تخصيص  70مليار دوالر من األموال اإلضافية
بسبب جائحة كوفيد.19-
سنبقى حاضرين من أجل االستثمار في نظام
رعاية صحية أكثر قوة لجميع الكنديين نقال عن

فخالل زيارته جزيرة بوين في مقاطعة بريتيش
سئل رئيس الحكومة الليبرالية عن
كولومبيا ُ ،
حقيقة ّ
أن أقسام الطوارئ في المستشفيات في
كافة أنحاء كندا تفيض بالمرضى ّ
وأن الكثيرين
من المواطنين يجهدون من أجل العثور على
ّ
وأن العاملين في قطاع الصحة
طبيب أسرة
يطلبون المساعدة.
’’علينا أن نح ّل هذه المشاكل وعلينا أن نحلّها
معاً ،لذا ،أجل ،الحكومة الفدرالية حاضرة هنا،
كشريك وستستثمر أكثر‘‘ ،قال ترودو قبل أن
يسارع إلى اإلضافة ’’لكن يجب أن نتعلم من
الماضي ونتأكد من أنه عندما نقدّم أمواالً جديدة،
فهذا سيُساعد الكنديين حقا ً في الحصول على
طبيب أسرة والحصول على رعاية في مجال
الصحة النفسية وسيدعمهم للتغلب على التحديات
التي يواجهونها بعد الكوفيد‘‘.
ينس ترودو التذكير ،كما فعلت وزيرة
ولم
َ
المالية كريستيا فريالند قبل بضعة أيامّ ،
بأن
’’ملياري دوالر
للتو عن
حكومته قد أعلنت ّ
ْ
للمقاطعات لمساعدتها في التأخير (في مجال

ال ينوي إعطاء المقاطعات تفويضا ً مطلقاً.
"لكنني أعتقد ّ
أن جميع الكنديين يعرفون أننا
بحاجة إلى تحسينات حقيقية ونتائج حقيقية لنظام
الرعاية الصحية لدينا .لقد أبرزت الجائحة بعض
التحديات والمشاكل التي تواجه عمال الخطوط
األمامية في مجال الرعاية الصحية والذين هم
أبطال ،لكنهم يخضعون للضغوط بشكل متزايد
وال يأتيهم الدعم الذي يحتاجون إليه أو العما ُل
الجدد في مجالهم‘‘.
يُشار إلى ّ
أن المقاطعات العشر واألقاليم الثالثة
تطالب الحكومة الفدرالية منذ أشهر طويلة بأن
تزيد المبالغ المخصصة للصحة العامة التي
تحولها إليها كي تغطي  %35من إجمالي نفقات
ّ
الصحة سنويا ً بدالً من نسبة  %22حالياً .وهذه
الزيادة قدرها  28مليار دوالر سنوياً.
ورفض ترودو حتى اآلن االستجابة لهذا
الطلب ،لكنه غالبا ً ما قدّم مبالغ أرفقها بشروط
كي تُنفق ألغراض محددة.

بأن ’’الكثيرين جدا ً
فأقر ّ
من أهمية الوضع،
ّ
من الكنديين‘‘ مدرجون في قوائم االنتظار
للخضوع لعملية جراحية أو ليس لديهم طبيب
أسرة ،ويواجهون فترات انتظار غير معقولة،
هذا عندما ال يكون هناك إغالق كامل ،عندما
يقصدون أقسام الطوارئ.
’’هذا ليس طبيعياً‘‘ ،أضاف ترودو ،وذ ّكر،

جوستان ترودو ،رئيس الحكومة الفدرالية
"هذه هي األشياء التي يتوقعها الكنديون من
الحكومة الفدرالية ،والحكومة الفدرالية ستكون
حاضرة للتأكد ،إلى جانب المقاطعات ،من
تحقيق ذلك‘‘ ،أضاف ترودو.
كرر رئيس الحكومة الكندية أنه
وفي المقابلّ ،

من جهتها تجادل المقاطعات ّ
بأن الرعاية
الصحية من صالحياتها ّ
وأن التحويالت الفدرالية
يجب ألأّ تكون مشروطة.
•(نقالً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
منشور على موقع راديو كندا ،ترجمة وإعداد
فادي الهاروني)
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رغم الغاء ملصقات لوحات ترخيص السيارات

يتعين عليك االتصال باالنترنت وتجديد التسجيل سنويا كي التتعرض للغرامة

•البالد متابعة صحفية
رغم ان سكان مقاطعة اونتاريو تحمسوا لقرار
الغاء ملصقات لوحات ترخيص السيارات ،
التي كانت معتمدة منذ عقود وتعتبر دليالً على
ان السائق لديه تسجيل سيارة صالح وحديث
وكانت تكلف  120دوالر سنويا ً اعتمادا ً على
نوع السيارة والمنطقة ،وهي تكلفة ارادت
حكومة دوغ فورد الغاءها لجعل الحياة أيسر
على الناس مع استمرار ارتفاع تكاليف
المعيشة.

انتهى برنامج الملصقات في  13مارس،
وتم اعادة أي رسوم تجديد دفعها الناس في
مارس  2020وهو امر اثار اعجاب البعض
بينما اعتبرها البعض اآلخر رشوة من "فورد"
وحزبه قبل انتخابات المقاطعة.
حاليا هناك بعض االلتباسات حول القواعد
الجديدة مع عدم ادراك كثيرين انه ما يزال
يتعين عليهم تجديد مركباتهم ،مع عدم وجود
أية تكلفة مرتبطة بالعملية .

لقد ادت تلك االلتباسات الى كثير من المفاجآت
والغضب من قبل سائقي السيارات الذين
تعرضوا للغرامات  ،وقال الضابط "كيري
شميدت" في مقطع فيديو " :هنالك شئ واحد
لن تتلقاه عبر البريد اآلن ،وهو اشعار التجديد
من وزارة النقل لتجديد سيارتك الخاصة ،أو
شاحنتك التجارية الخفيفة ،او دراجتك النارية،
او دراجتك الصغيرة".
ربما لن يكلفك االمر شيئا ً لكن ما يزال

يتعين عليك االتصال باالنترنت وتجديد
التسجيل ،واضاف ايضا ً ان الضباط على
مستوى المقاطعة قد شهدوا زيادة طفيفة في
عدد السيارات على الطريق من دون تسجيل،
واوضح انه من الممكن ان تصل الغرامة الى
 1000دوالر اذا ادينوا بموجب قانون المرور
على الطرق السريعة ،وفعال تعرض سائقون
بالمئات لمخالفات لهذا السبب .
ان تجديد التسجيل عبر االنترنت او في موقع
" "ServiceOntarioامر سهل ومجاني
اآلن.
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مطالبات للحكومة لتقديم مساعدات للكنديين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الغذاء
مع ارتفاع تكلفة المعيشة باسرع وتيرة منذ التغذية في جامعة تورنتو" :ان انعدام االمن
عقود ،يلجأ الكنديون الذين يكافحون من اجل الغذائي قد ازداد سوءا ً على االرجح مع ارتفاع
الحصول على الطعام الى المنظمات المجتمعية التضخم".
للحصول على المساعدة.
تضمنت ميزاينة عام  2022تدابير عديدة
يقول مركز الغذاء المجتمعي في ستراتفورد -تهدف الى تحسين القدرة على تحمل التكاليف
اونتاريو ،ان حركة الشراء تضاعفت في مثل :زيادة بنسبة  %10على معاشات تأمين
اسواق المنتجات المخفضة ،اذ تباع المنتجات الشيخوخة للكنديين الذين تزيد اعمارهم عن
المحلية فيها باسعار اقل من متاجر البقالة 75 ،عاما ً ودفع  500دوالر لمرة لتحمل تكاليف
ووفقا ً للمركز ينفق العمالء في السوق اليوم السكن للكنديين ذوي الدخل المنخفض.
ضعف ماكانوا ينفقونه قبل بضعة اشهر.
وقال مسؤول الميزانية البرلمانية السابق
وكانت اسعار المواد الغذائية في يونيو اعلى "كيفين بيج"" :ان الضغط على الحكومة
بنسبة  %8.8عما كانت عليه قبل عام ،نظرا ً الفيدرالية لتقديم االغاثة المتعلقة بالتضخم
الرتفاع تكلفة كل شيء من المنتجات الطازجة سيستمر في التصاعد".
الى اللحوم الى المخبوزات ،كما ان دخل
وقال "بيج"" :ان االجراءات مثل زيادة
االفراد اليتماشى مع التضخم الحاصل.
في غضون ذلك ،بلغ معدل التضخم السنوي االئتمان الضريبي لضريبة السلع والخدمات
في يونيو  %8.1وهو اعلى معدل له منذ عام وتقديم اعانة لالطفال ستكون مناسبة" .بينما
 ،1983وبالمقارنة ارتفع متوسط االجورفي يقول "راندال بارتليت" مدير االقتصاد الكندي
في ":"Desjardins
الساعة بنسبة .%5.2
قال الناشط االجتماعي "ديريك بارنر" ان "ان التضخم يؤثر بال شك على الكنديين ذوي
منظمتهم تهتم بعمليات االطعام ،وخاصة الدخل المنخفض اكثر من غيرهم".
اثناء الوباء ،ولكن حان الوقت اآلن لتضمن
ً
الحكومات حصول الناس على دخل كافٍ حتى وفقا لمسح اجرته هيئة االحصاء الكندية  ،افاد
اليحتاجون الى االعتماد على منظمات الغذاء  85في المائة من الكنديين من اصحاب الدخل
الثابت ان قدرتهم على الوفاء بالنفقات اليومية
في حاالت الطوارئ.
ً
وقالت "فاليري تاراسوك" استاذة علوم قد تأثرت كثيرا أو الى حد ما.

موعد تنفيذ التعديالت الجديدة على نظام الهجرة Express Entry
•اخبار كندا
االول من عام  .2023واضاف لـ CIC
" : Newsتخطط وزارة الهجرة للتشاور مع
كشف مسؤولو الهجرة في كندا عن موعد مجموعة واسعة من اصحاب المصلحة لتحديد
تنفيذ التعديالت الجديدة على نظام الهجرة المرشحين الجدد من .Express Entry
 ، Express Entryحيث قال متحدث
باسم الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية تجدر االشارة الى ان قانون  C-19الذي تم
" "IRCCانهم يخططون البدء باجراء تمريره مؤخرا ً يسمح لوزير الهجرة بدعوة
سحوبات نظام  Express Entryبناء على مرشحي  Express Entryبناء على معايير
اهداف سوق العمل الكندي اعتبارا ً في الربع تدعم االحتياجات االقتصادية االقليمية.

عامة مع اصحاب المصلحة ،بما في ذلك
المقاطعات واالقاليم والنقابات وارباب العمل،
والعمال ،ومجموعات الدفاع عن العمال،
والباحثين والممارسين في مجال الهجرة.

كما يسمح القانون لـ IRCCباجراء دعوات
لمرشحي  Express Entryاعتمادا الى
مهنة المتقدم او لغته او تعليمه ،على سبيل
المثال ،بدالً من درجة نظام التصنيف الشامل
( .)CRSوينص القانون الجديد ايضا ً على
انه يجب على وزير الهجرة تقديم تقرير عن للحصول على المعلومات والنصائح
تفاصيل الدعوات التي تهدف لتلبية االحتياجات والتوصيات فيما يتعلق بظروف سوق العمل،
بما في ذلك المهن التي من المتوقع ان تواجه
االقتصادية الى البرلمان سنوياً.
كما يجب ان يجري الوزير عملية تشاور نقصا ً في الموظفين.
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قراد بن أجدع

التسريبات العراقية ودولة الالدولة!!

رغم إعالن القضاء العراقي فتح تحقيق بقضية
التسريبات الصوتية لزعيم حزب الدعوة رئيس
الوزراء األسبق نوري المالكي بعد استالم عدة
شكاوى تقدم بها مواطنون ومحامون للقضاء ،إال
ان القضاء لم يتخذ حتى كتابة هذه السطور أية
خطوات جدية في هذا المجال ،فلم يشكل مثالً فريقا
فنيا للتحقيق لفحص التسجيالت ،أو إعداد الئحة
االتهام المترتبة على التسريبات رغم أن الصحفي
العراقي علي فاضل الذي نشر التسريبات أعلن
في لقاء تلفازي استعداده للذهاب واإلدالء بشهادته
في مبنى السفارة العراقية في واشنطن شريطة
أن يرافقه ممثلون عن أجهزة اإلعالم األمريكية
المعروفة لضمان أمنه وسالمته ،بل إن الرجل
ذهب الى ابعد من ذلك حين اعلن استعداده للذهاب
الى بغداد شريطة ان يرافقه وفد اممي لضمان
سالمته ،فالرجل كما يبدو واثق تماما من صحة
التسجيالت وسالمتها وهو ما اكدته اكثر من جهة
فنية مستقلة تابعت التسريبات.
على المستوى الحكومي هناك صمت كامل،
خاصةً بعد فشل محاولة بعض شيوخ العشائر
طرح مشروع مصالحة بين المالكي والسيد
مقتدى الصدر والتي رفضت رسميا ً بتغريدة
رسمية مفصلة على تويتر من وزير الصدر
صالح محمد العراقي اشار فيها الى ان القضاء
العراقي على المحك داعيا ً لتطبيق القانون مشيرا ً
(بان التسريب يتضمن تعدّيا على المرجعية وشتما
للشعب العراقي واالساءة للقوات االمنية وتعديا
على الحشد الشعبي وتعامال مع الخارج بال غطاء

واخيرًا

قانوني) ،وايضا ً (تحريضا على القتل ونبرة طائفية
وعرقية واعترافا باوامر قتل عراقيين) .
مؤكدا ً (ان القضاء على المحك فإما العدالة
وتطبيق القانون أو االنحياز والتستر عن الخارجين
عن القانون).
المالكي مازال يصر بأن التسجيالت مزورة وانها
تهدف الى الفتنة!! ،رغم ان الذين عرفوا المالكي
عن قرب ومنهم االعالمي العراقي المعروف
محمد السيد محسن الذي سبق له التعامل مع
المالكي ايام المعارضة العراقية في سوريا يؤكد
بأن الصوت هو صوت المالكي وانه اسلوبه في
التحدث!! اما ما يتعلق بمضمون الحديث فإن من
تابع المالكي منذ وصوله الى سدة رئاسة الحكومة
ال يرى اية مفاجأة في حديثه المسرب ،فالرجل كما
يقولون مأزوم ومتشنج ومازالت احاديثه الطائفية
التي اطلقها بمواجهة االحتجاجات في المحافظات
الغربية ابان رئاسته للوزارة شاهدة على خطابه
العدواني المأزوم !! اما حزبه (حزب الدعوة)
الذي كان يفترض فيه لو كان حزبا ً حقيقيا ً ووطنيا ً
عراقيا ً ان يبادر الى عرض التسجيالت على جهة
دولية مختصة وفي حالة التاكد من دقتها عقد
مؤتمر استثنائي ومحاكمة المالكي لخطورة تلك
التسريبات ،اال ان الحزب اكتفى باصدار بيان
انشائي كرر فيه اقوال المالكي حول التسريبات،
فاعادنا بذلك الى تقييمه كحزب سياسي قبل سنوات
من قبل السياسي االسالمي السابق عزة الشابندر
الذي قال عنه (ان حزب الدعوة متخلف ،عشيرة
بائسة ،تافهة ،تعبانة ،الدين عندها وال اخالق)

وبإمكان من يريد سماع هذا التقييم الدخول الى
الرابط الموجود على شبكة اليوتيوب والمثبت
ادناه:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=dZ_x5CbBkH4
لقد اكدت التسريبات ماقلناه وقاله غيرنا من ان
العراق دولة الالدولة ،فلو كانت هناك دولة حقيقية
لبادرت باعتقال المجموعة المحاورة للمالكي
في التسريبات والتي تسمي نفسها (كتائب ائمة
البقيع) والتي تقود قاطع ميليشيات يمتد من منطقة
(المقدادية -شهربان -الهارونية الى الصدور-
حمرين) وهي ميليشيات متهمة بفرض اتاوات
على شاحنات نقل البضائع والمتجارة بالمخدرات
وتدعي انها تنتمي الى ما يعرف بحشد وزارة
الدفاع العراقية ،وليس هيئة الحشد الشعبي (أي
انها تشكيالت تنتمي للحكومة) فالكالم الذي
طرحه المحاورون على المالكي يكفي
إليصالهم الى حبال المشانق في أية
محاكمة علنية وعادلة فقد اعترفوا
بأصواتهم بالتآمر ومحاولة تغيير
النظام بالقوة وامتالك سالح ومسلحين
لهذه الغاية ،ولكن الالدولة عاجزة
عن مثل هذه الخطوة رئيس حكومتها
مصطفى الكاظمي اصبح ساعي بريد
بين ايران والسعودية لتحقيق المصالحة
بين البلدين ،وهو رجل عاجز عن تنفيذ
التزاماته التي اعلن عنها اكثر من
مرة فيما يتعلق بمالحقة ومحاسبة
قتلة الناشطين في انتفاضة

تشرين ،ومنها محاكمة قاتل صديقه الشخصي
الخبير والباحث االكاديمي هشام الهاشمي رغم
مرور عامين على الجريمة ورغم ظهور القاتل
احمد الكناني واعترافه خالل شهادته التي بثتها
وزارة الداخلية العراقية ،الن القاتل ينتمي لفصيل
مسلح موا ٍل إليران هو كتائب حزب الله ،ورغم
ان المحكمة كان من المفترض ان تعقد نهاية شهر
تموز اال انها وحتى كتابة هذه السطور تخضع
لضغوطات بحجة عدم كفاية االدلة من اجل
استمرار التأجيالت لتمييع القضية!!! ورئيس
الوزراء الكاظمي اليوم في اضعف حاالته وهو
يريد ان يرضي القوى المؤثرة عسى ان تمنحه
فرصة وظيفية بعد ان رشح االطار الشيعي رئيسا ً
جديدا ً للوزارة.
لقد اكدت سنوات حكم االسالم السياسي
في العراق فشله التام في تحقيق
المتطلبات االساسية للشعب
باآلمان
المتمثلة
العراقي
والحريات والخدمات والبنى
التحتية والتنمية ،والتسريبات
االخيرة هي مسمار جديد في
نعش هذا النظام الذي انتجه
االحتالل االمريكي عام  2003وما
تبعه من سيطرة ايرانية على القرار
العراقي.
وبأنتظار تسريبات جديدة كما وعد
الصحفي علي فاضل.

زيارة بايدن للشرق االوسط

قتل امرءٍ في غاب ٍة جريمة ال تغتفر .....
اخطأ من كان ينتظر من زيارة الرئيس االمريكي
جو بايدن لمنطقة الشرق االوسط اكثر مما حدث
خاصةً بالنسبة للقضية الفلسطينية فسياسة بايدن ال
تختلف كثيرا ً عن سياسة سلفه ترامب.
الزيارة وماسبقها ومالحقها من تصريحات
للرئيس االمريكي تعيد من جديد موقف الواليات
المتحدة المنحاز إلسرائيل وان حديث زعمائهاعن
دولة فلسطينية هو مجرد (لرفع العتب) !!!
والضحك على ذقون من ظل متمسكا بها من
الحلفاء العرب!!!
اكثر ما يثير السخرية في السياسة االمريكية
هذه التصريحات الفارغة عن (حقوق االنسان)
والتي اصبحت عبارة عن (مواقف ابتزازية
واضحة) فـبايدن قال امام وسائل االعالم انه ابلغ
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انه يحمله
مسؤولية مقتل الصحفي جمال الخاشقجي الذي
يحمل الجنسية االمريكية ،رغم ان وزير الشؤون
الخارجية السعودي عادل الجبير قال بانه لم يسمع
بالقاء بايدن اللوم على االمير محمد بن سلمان،
الجبير قال بأن الرئيس بايدن اثار القضية مع ولي
العهد السعودي و رد ولي العهد بأن هذه كانت
حلقة مؤلمة للسعودية وخطأ فادحاً ،وانه تمت

محاكمة المتهمين وفرضت احكام ضدهم بالسجن،
وان ولي العهد قال للرئيس االمريكي ان مثل هذه
االخطاء تحدث في دول آخرى ورأينا خطأ كهذا
ارتكبته الواليات المتحدة في سجن ابي غريب!!!،
كما آثار االمير محمد بن سلمان قضية مقتل
الصحفية الفلسطينية – االمريكية شيرين ابو عاقلة

غابة جريمة التغتفر
امرء في ٍ
قتل ٍ

اثناء مداهمة اسرائيلية في الضفة الغربية.
اليهمني كثيرا ً ماقاله بايدن أو ولي العهد السعودي
قدر ما يهمني ان أشير ان بايدن الذي كان حريصا ً
على طرح قضية االمريكي – السعودي خاشقجي
عجز عن طرح قضية االمريكية-الفلسطينية
شيرين ابو عاقلة على قادة اسرائيل ،بايدن عجز

ايضا ً وهو عاجز سياسيا ً مثل كل القادة االمريكيين
امام الساسة االسرائيليين ان يثير قضية االسرى
الذين انهوا محكومياتهم في السجون االسرائيلية أو
قضية المعتقلين اداريا ً وهي قضايا تتنافى مع الحد
اآلدنى من حقوق االنسان اذا اعتمدنا معايير واحدة
في التعامل مع هذه القضية.
حقوق االنسان وبكل صراحة اصبحت اداة
يستخدمها الغرب حين يريد ابتزاز دولة ما،
ويسكت عنها حين تكون تلك الدولة طوع
يديه!!! تابعوا ملف حقوق االنسان في العراق
وستجدون الصمت المريب من هذا الغرب المنافق
عن مقتل اكثر من  600ناشط مدني منذ بداية
انتفاضة تشرين ،وستجدون ان هناك اآلالف من
المغيبين من المحافظات السنية اليعرف مصيرهم
وستجدون ايضا ً اغتيال صحفيين وكتاب وتغييب
آخرين!!
لماذا تثار قضية خاشقجي مع السعوديين وال تثار
قضية هشام الهاشمي مع ساسة العراق؟
نحن ضد جميع االنتهاكات المتعلقة بحقوق
االنسان اينما كانت ،وضد جميع اعمال القتل
واالغتيال والتغييب ولكننا لسنا مع نفاق الغرب
الذي يتعامل معها بانتقائية وصدق الشاعر حين
قال:

آمن مسألة فيها نظر
وقتل
شعب ٍ
ٍ

"هجـوم دهـوك" بالعـراق ..من يقف وراءه؟ ومـا السر في تـوقيته
•وليد الخزرجي
أثارت الهجمات التي طالت منتجعا سياحيا في
إقليم كردستان العراق مؤخرا ، ،وراح ضحيته
 9أشخاص وإصابة  33آخرين ،تساؤالت
بخصوص الجهة التي تقف وراءه وتوقيت
القصف الذي حملته بغداد للجانب التركي ،رغم
أن األخيرة نفت ذلك واتهمت حزب العمال
الكردستاني بارتكابه.

تركيا نفت بوضوح مسؤوليتها عن القصف وعرضت تحقيقا مشتركا مع بغداد.
لكنه من الواضح إن جهات عراقية تسعى الستثمار هذه القضية من أجل التصعيد ضد أنقرة".

وعلى إثر ذلك ،نظم المئات احتجاجا في بغداد،
 ،بالقرب من مبنى تابع للسفارة التركية ،فيما
قالت وزارة الخارجية العراقية ،إن "جميع
المؤشرات تؤكد مسؤولية تركيا عن االعتداء،
وإنكارها مزحة سوداء" ،حسب وصف البيان
الرسمي العراقي.
توقيت الفت
وتعليقا على ذلك ،قال الكاتب والمحلل السياسي
حسين السبعاوي لـ"عربي "21إن "تركيا نفت
ضلوعها بالهجوم على دهوك في إقليم كردستان
وارتكاب مثل هذه الجريمة ،وأن على بغداد
التعاون مع أنقرة في تشكيل لجنة التحقيق لحسم
الجدل الحاصل بشأن من يقف وراء االستهداف
الذي طال السياح".
وأضاف السبعاوي أن "الالفت في الموضوع
أن القصف حصل مباشرة بعد قمة روسية
إيرانية تركية عقدت في طهران ،وكان المرشد
اإليراني علي خامنئي بعد لقائه الرئيس التركي
أردوغان ،رافضا ألية عملية عسكرية تركية في
سوريا وقالها صراحة أنها تضر بالمنطقة".
وتابع" :ناهيك عن موضوع التسريبات
الصوتية المنسوبة للرئيس الوزراء العراقي
السابق نوري المالكي ،والتي ربما تكون هذه
الهجمات جاءت لصرف النظر عنها ،لذلك على
تركيا والعراق التعاون والكشف أمام الشعب
العراقي من يقف وراء القصف".
ورأى الكاتب أن "الهجمة اإلعالمية على تركيا
في العراق ،وظهور الالفتات التي تهاجمها
بشكل مباشر بعد الهجوم يوحي وكأن األمر كان
معد له سابقا ،لتأليب الشعب العراقي على تركيا
وقطع العالقة معها".
وطالب السبعاوي السلطات العراقية بـ"إنهاء
تواجد حزب العمال الكردستاني في تلك المنطقة،
لماذا تتواجد هذه المنظمة في تلك المناطق وال
يجري إخراجها وتتسبب بمشاكل للعراق مع
جيرانها ،أليس هذا مخالفا للدستور؟".
وأشار الكاتب إلى أن "هناك من يسعى
إلى اإلضرار بالعالقة بين تركيا والعراق،
خصوصا بعد تصريح السفير التركي في بغداد
أن بالده تمنح يوميا نحو  7آالف تأشيرة دخول
للعراقيين ،لذلك يجب إنهاء التصعيد اإلعالمي
وحسم الجدل عن طريق اللجنة التحقيقية لمعرفة

تركيا نفت ضلوعها بالهجوم على دهوك في إقليم كردستان -واع
الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة".
قبل القصف المذكور دخل الرأي العام العراقي
في حالة شد كبيرة تجاه تسريبات صوتية منسوبة
للمالكي نشراها الصحفي العراقي المقيم في
الواليات المتحدة علي فاضل ،والتي كشفت عن
مخططات رئيس الوزراء األسبق ضد زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقبل يوم واحد من وقوع الهجوم على دهوك،
قال علي فاضل خالل مقابلة تلفزيونية إنه لو نشر
المقطع الصوتي بالمنسوب للمالكي بشكل كامل
مرة واحدة ألقدم األخير على إحداث تفجيرات
في بغداد وغيرها من المدن حتى ينشغل الشعب
العراقي عنها وتنسى مخططاته.
"تحقيق صعب"
وفي السياق ذاته ،اتفق الباحث المختص في
الشأن التركي محمود علوش مع ما ذهب إليه
السبعاوي ،بالقول" :يبدو أن بعض األطراف
العراقية تسعى لتصعيد الموقف ضد تركيا من
أجل حرف أنظار الشارع العراقي عن فضيحة
تسريبات المالكي".
وقال علوش لـ"عربي "21إن "تركيا نفت
بوضوح مسؤوليتها عن القصف وعرضت
تحقيقا مشتركا مع بغداد .لكنه من الواضح إن

جهات عراقية تسعى الستثمار هذه القضية من
أجل التصعيد ضد أنقرة".
وأضاف علوش قائال" :عمليا ،ليس من
الصعب إجراء مثل هذا التحقيق ويُمكن االستعانة
بالمعلومات وصور األقمار الصناعية المتوفرة
لدى الجانبين ومشاركتها للوصول إلى الحقيقة.
الكرة في ملعب بغداد".
أشار إلى أنه "بالنظر إلى أن الهدف الذي
استهدفه القصف هو منتجع سياحي ،فإن فرضية
استهدافه من الجيش التركي عن طريق الخطأ
تبدو مستبعدة للغاية ألن العمليات التركية في
شمال العراق عادة ما تكون دقيقة للغاية وتركز
على أهداف عسكرية ونادرا ً ما تؤدي إلى سقوط
ضحايا بين المدنيين".
ولفت علوش إلى أن "فرضية استهداف تركيا
بشكل متعمد للمنتجع تبدو غير منطقية ،إذا أن
القصف لن يُحقق األهداف التركية المفترضة
من وراء هذه العمليات ال بل على العكس يأتي
بنتائج عكسية".
وأكد الباحث أن "هناك اعتقاد في أنقرة بأن
القصف متعمد من قبل حزب العمال الكردستاني
الفتعال أزمة بين أنقرة وبغداد وتأليب الرأي
العام الكردي في شمال العراق على تركيا
وإحراج أربيل التي تدعم العمليات التركية ضد
الحزب".

وكان وزير الخارجية التركي ،مولود تشاووش
أوغلو ،قد أعلن ، ،أن المعلومات المؤكدة تفيد
بأن القوات المسلحة لبالده لم تنفذ أي هجوم ضد
المدنيين في دهوك.
وأضاف خالل لقاء على قناة "تي آر تي خبر"،
أن هناك أنباء صدرت عقب الهجوم تتضمن
اتهامات وتشوي ًها ضد تركيا ،وقامت وزارة
الخارجية بنفيها بلغة صريحة عبر بيانها.
وتابع بأنه بمجرد وصول هذه األنباء" ،أجرينا
على الفور مشاورات مع مؤسساتنا ذات الصلة،
وتبادلنا المعلومات الالزمة" ،مشيرا إلى أنه
بحسب المعلومات التي تلقوها من القوات
التركية فإنه لم يتم تنفيذ أي هجوم ضد المدنيين.
وذكر الوزير التركي أن "أنقرة أعلنت
استعدادها للتعاون مع السلطات العراقية بشأن
الهجوم الغادر ،الذي تعتقد أن التنظيم اإلرهابي
نفذه" ،رافضا في الوقت ذاته التصريحات
الرسمية وغير الرسمية التي تتهم بالده قبل
اتضاح حقيقة األمر.
وأكد تشاووش أوغلو في تصريحاته أن وقوع
مثل هذه الحادثة (قصف دهوك) يثير التساؤل،
في ظل تحسن العالقات التركية ـ العراقية،
وتحقيق نجاح في مكافحة اإلرهاب.
• عربي21
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متالزمة (حب الدنيا و ترفها)..ودولة المرابطين !
•د .محمد سعد الدين
قبل حوالي ألف عام ،استعان ملوك الطوائف باالندلس بامير
دولة المرابطين يوسف بن تاشفين إلنقاذهم من خطر واستبداد
عدوهم ملك قشتالة الطامع بهم وبأرضهم (بعد ان نخر البطر
وحب الدنيا في رجالهم ورجولتهم ) ،فارتحل القائد الشجاع
مع أربعة آالف من مقاتليه األشاوس الزاهدين بالدنيا وترفها
وأنقذوا األندلس من السقوط إلى حين .بعدها قرر الرجل العودة
إلى مراكش من جديد رغم إلحاح من استعان به ...ارتحل خوفا
من أن يعتاد جنوده على رفاهية األندلس ونعيمها فيصبحوا
بعدها (رجاال بال رجولة) وأن ال تجد األندلس من ينقذها مرة
أخرى إذا احتاجت لمن يتقن القتال ...وهكذا كان األمر بعد
سنوات قليلة حين عبر القائد نفسه مع جنوده البحر إلنقاذها من
جديد مرة أخرى إلى حين.
متالزمة (حب الدنيا وترفها) تفتك ،بحق ،برجولة الرجال
وتفقدهم حتى القدرة على الدفاع عن أنفسهم فضال عن شرفهم
ودينهم وبالدهم ....من أعراضه أن يحسن اإلنسان الظن بعدوه
المتربص به وينزعج حتى من مجرد تذكيره بأن الحروب سنة
الله في كونه منذ الصراع بين قابيل وشقيقه وحتى يرث الله

األرض ومن عليها .
ال يعلم الكثيرون ،ربما ،أن أي لقمة زائدة عن حاجتهم
يتناولونها لربما تكون سببا في التقليل من نخوتهم بالمقدار نفسه
وأن أي حاجة فائضة يمتلكونها ترفا وبطرا قد تكون سببا في
ابتعادهم عن مكمن الرجولة والتضحية بالقدر ذاته.
حقيقة استوعبها تماما أعداء األمة بعد أن تمعنوا بتاريخ
أجدادنا وأسرار انتصاراتهم المستمرة فغرسوا في عقول العامة
الكثير من المعاني المغلوطة وأربكوا أوالياتهم حتى أضحى
الطعام وتنوعه غاية بذاته ،والمبالغة به مرضا ينهك الجسد بدال
من ان يكون طاقة يستمد منها اإلنسان قوته لخدمة الهدف الذي
خلقه الله له ،وأصبحت الحياة ملعبا للتنافس بينهم بل والتباهي
بالبيت األكثر فخامة والحفالت األكثر بذخا والسيارة األغلى
ثمنا بدال من أن تكون ممرا للعمل الجاد والسعي للحصول على
ما وعد الله به عباده المخلصين العاملين في جنات الخلد.
ربما لهذا السبب يرفض العديد من المسلمين المترفين في
الالوعي تصديق أن عدوهم مازال يتربص بهم وأن استعداد

الطامعين وعملهم الجاد المستمر منذ عقود طويلة استعدادا
لساعة الحقيقة وتدمير بالدهم وسرقة ثرواتها ...ليس سوى
تشاؤم مرضي يراه من ال يحب الحياة وترفها!! بل يراهن
الكثيرون منهم على (طيبة وحسن نية من استعمرهم لفترات
طويلة وغرس في بالدهم ألغاما وقنابل مؤقتة مازالت تفتك
بهم) بدال من المراهنة على اإلعداد من القوة واالستعداد
للتضحية كما أمرنا رب العالمين.
ربما سيدرك هؤالء بعد فوات األوان ،حين تدق ساعة الحقيقة
ان طريق الهزيمة األسرع هو حب الدنيا والتعود على ترفها
ونعيمها المخادع ...وهذا ربما ما عمل عليه أعداء األمة منذ
نهاية الحرب العالمية الثانية حين فتحوا باب الثراء واسعا على
دول هامشية صغيرة في وطننا العربي لتجر خلفها شعوبا
عريقة ومراكز الحضارة األهم نحو مصير ملوك الطوائف
باالندلس.
•طبيب (من كتاب البالد) لندن-أونتاريو

شـر أعمـالـه
عندمـا يقـع السيـاسي في ّ
•عبد اللطيف السعدون
لسان نوري المالكي السليط الذي ظهر في
تسجيال ٍ
مسربة عكس رؤيته الطائفية القاصرة
ت
ّ
إلى مجمل األوضاع في العراق ،وكشف ضحالة
تفكيره وسعيه إلثارة الفتنة عبر توجيه االتهامات
يمينا ً وشماالً ،والزعم أن خصومه الصدريين
سنية يسعون
وحزب مسعود بارزاني وقيادات ُ
لتنفيذ "مشروع بريطاني يضع الحكم في أيدي
السُّنة" ،وتحذير مريديه من أن المرحلة المقبلة
مرحلة قتال" ،وسوف أهجم على النجف في
حال هجم (علينا) مقتدى الصدر ،ولدي مجاميع
مستعدّة ،وأنا ال أثق ال بالجيش وال بالشرط...
وقد أردت جعل الحشد الشعبي مشابها ً للحرس
الثوري اإليراني" ،وزاد باتهام خصومه
باستباحة الدماء وسرقة أموال الدولة ...إلخ.
ليس مطلوبا ً من المالكي الذي أوقعه لسانه في
شر أعماله أن ينفي أو حتى أن يعتذر ،فمجمل
ّ
مسيرته منذ "امتهن" السياسة يشبه مسلسالً
مطوالً يحوي مطبّات عديدة ،واختراقات
دراميا ً ّ
عديدة ،وكذا سقطا ٍ
ت عديدة بإمكان السياسي
شر أعماله.
في
يقع
ال
كي
الذكي أن يتجنّبها
ّ
وإذا كان ميكيافيلي قد وصف رجل السياسة بأنه
يعمل على تحويل العقبة التي تواجهه إلى فرصة
يحول
للتراجع واالعتبار ،فإن المالكي كان دائما ً ّ
الفرص التي تسنح أمامه إلى عقبات ومآزق له
ولمريديه ،وحتى لخصومه ،وهذا ما فعله من
المسربة.
خالل أحاديثه
ّ
وقد تفيدنا مراجعة سريعة لسجله في إعطاء
صورة أكثر قتامةً لممارساته المريضة التي هي
أكثر من كافية ألن تضعه في قفص االتهام أمام
حاكم عدل.
لم يكن جواد المالكي ،وهذا هو االسم الذي
اصطنعه لنفسه إبّان العهد السابق ،معروفا ً في
بداية نشاطه ضمن تنظيمات حزب الدعوة،

باستثناء ما يعرفه القريبون منه أنه مكلف جمع
التبرعات من زوار مرقد السيدة زينب في دمشق
ّ
ً
ّ
وتحويلها إلى حزبه ،متخذا من "دكان" صغير
قرب المرقد يبيع فيه "السبح" مكانا ً لترويج
أفكاره الطائفية بين الشيعة العراقيين المقيمين

ر ّ
شحه لخالفته إثر تنحّيه نتيجة عدم توافق القوى
السياسية على بقائه في منصبه.
هنا يبدأ الفصل المثير في حياة المالكي الذي
بدأ يتعامل باسمه الحقيقي ،نوري كامل المالكي،
ويضع خطواته بحذر على أرضية "العملية

الفنان خضير الحميري عن صفحته رسوم مندسة (من اختيار المحرر)
في سورية ،وقد بدأ موقعه داخل الحزب يكبر
من خالل مساهمته في تنفيذ عمليات إرهابية
ضد مؤسسات وشخصيات عراقية موالية
للنظام السابق ،ولكنه عندما عاد إلى العراق بعد
الغزو لم يجد له مكانا ً بين رجال الصف األول
الذين ر ّ
عيّن
شحتهم أميركا لحكم العراق ،و ُ
موظفا ً ثانويا ً في "لجنة اجتثاث البعث" ،لكن
قدرته على التسلق وانتهاز الفرص أعانته على
االقتراب من إبراهيم الجعفري ،الذي أصبح
رئيسا ً ألول وزارة عراقية بعد االحتالل ،والذي

السياسية" التي هندسها األميركيون .يقول سفير
الواليات المتحدة األسبق في العراق ،زلماي
خليل زاد ،إن المالكي قدّم له ورقة مكتوبة
من ثالث عشرة نقطة ،عرض فيها خدماته،
مر َّ
شحا ً لرئاسة الحكومة ،ومعبّرا ً عن استعداده
لتطبيق السياسات التي تخدم مصالح الواليات
المتحدة .ووجد خليل زاد في المالكي الرجل
الذي يمكن أن يحقق االستقرار ،كما قال ،واتخذ
قراره بالمراهنة عليه ووافق على ترشيحه.
وسنعرف بعد سنوات أربع أن المالكي ينفض

يده من واشنطن ،ويقفز إلى طهران ،ليحصل
على الوالية الثانية ،واعدا ً بتحقيق كل ما تريده
إيران ،ومنذ ذلك الوقت ،سيصبح رجل إيران
في العراق بال منازع.
في الوالية الثانية ،كشف المالكي كل أوراقه،
ولم يتردّد في تأكيد والئه المطلق إليران ،ضمن
لها تمدّدا ً ديموغرافيا ً داخل بالده ،منح أكثر من
نصف مليون إيراني الجنسية العراقية ،خالفا ً
تطورت لتش ّكل
للقانون ،أنشأ "مجاميع" مسلّحة ّ
ً
النواة األولى لمليشيات أرادها نسخة من تجربة
الحرس الثوري اإليراني ،أنقذ إيران من كارث ٍة
كادت تودي باقتصادها ،وهي في ظل العقوبات،
إذ أغدق عليها مليارات الدوالرات من الخزينة
ق أكثرها غير مشروع.
العراقية ،بطر ٍ
يسجّل عليه تجاهله مخطط إدخال "داعش"
إلى الموصل ،أو قل تماهيه مع المخطط الشرير
وتسببه ،وهو صاحب الحل والعقد آنذاك ،بأكبر
كارثة واجهها العراقيون بعد االحتالل .وأيضا
تسبّبه بمجزرة سبايكر التي أودت بحياة مئات
الشباب ،وكذلك استغالله موقعه الرسمي في
تبديد مليارات الدوالرات ،أو قل في سرقتها،
مقربين منه.
وتحويلها إلى خارج البالد بأسماء ّ
وفي عهده وضعت منظمة الشفافية العالمية
العراق على رأس قائمة الدول األكثر فساداً.
وبعد كل هذه "الموبقات" ،جاءت أحاديثه
المسربة لتؤ ّكد ما هو مؤ ّكد ،وتجهض آخر أمل
ّ
له في أن يعود رئيسا ً للحكومة ،وهو بذلك يكون
شر أعماله.
قد وقع في ّ
•كاتب وصحفي عراقي
•ماجستير عالقات دولية من جامعة
كالجري – كندا،
•يكتب مقاال اسبوعيا في (العربي الجديد) لندن
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خواطر مغترب
•عصام الشريدة

من تغتى بالتاريخ وصل الى مرحلة
االحباط ...
انا االن اكتب من هنا وهناك بعيدا عن الواقع
المرير يعني بعيدا عن العراق وهمومه وما
يعيشه من مصاعب ومصائب وكان من
اضعف االيمان ان نكتب عمن نكتب ونشخص
االمور على هذه االشارات تصل لمن يملك
سلطة القرار ويملك ضميرا حيا ...لماذا
ال العراق لهذا الوضع المزدري يقبل االرتماء
في احضان الغير كانه مومس رصيف ..لماذا
..اتساءل ويتساءل الشرفاء معي ...نتساءل من
يملي علينا قرارات الوالء والى متى نبقى
هكذا ..اسئلة صريحة علنا نجد لها اجوبة
صريحة ...
*
محطة ...
تبا لكم من حكومة ال تستطيع الحفاظ على
الوطن لكنها تجري سريعا لبيعه في سوق
النخاسين ..
خالصة  ...سيلعنكم التاريخ وستالحقكم اللعنة
اينما كنتم سيشار الى اوالدكم واحفادكم،
هؤالء من باعوا
العراق بثمن بخس ....
*
لوال االضداد لما عرفتَ معنى االشياء،
البياض
لوال االسود لما عرفت معنى
ِ
ولوال البعد لما عرفت معنى الوطن
*
بين حب الوطن والخيانة
يظهر الفرق بين الكبار والصغار ...
*
ضمير حكومتنا واعضاء برلماننا خارجون
عن نطاق التغطية منذ عام 2003
*
يقول ابن خلدون إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد
الحكم وفسدت التجارة  ...ما شاء الله حكومتنا
وبرلماننا
واصغرموظف كلهم يعملون بالتجارة  ...هل
عباس البياتي من ضمنهم ...اي اكيد فلهذا لديه
في الحساب ما يقارب عشرة ماليين دوالر ...
*
ال طعم للحياة دون هدف ووطن ...
*
اذا كان الوطن يستحق الروح والتضحية فلماذا
ال نعمل على اسعاده بالحب والمحبة والبناء
دون االقصاء والقتل..
*
ان النبي العظيم سمى يثرب (المدينة) ولم
يسمها (الدينية) كما انه تقدس اسمه لم يتخذ
من مكة عاصمة له ليقول ان الدين هو جزء
من الحياة العامه وليس منفصال عنها وقيما
عليها وان الدين يقوم بالمدينه وينهض بها
مثلما المدينه تنهض بالدين واليك كيف شوه

عتاة الدين وجه االسالم عندما وضعوه مقابل
اهوائهم الشخصية ....
*
لنبدأ بتحطيم كل أصنام االله البشري ذي
الوجهين  ..وجه بشري مصطنع ،ووجه
مطلق وكامل استمر
الناس في عبادته لسنيين طويلة هو الموروث
الخاطىء.
*
ب نفسي من هوة اإلحباط؛
حين
ُ
اشعر بقر ِ
اجترار أصعب اللحظات التي
اجبرها على
ِ

*
اكثر الشعوب حفظا لالحاديث ومقوالت
الفالسفة ولكن قلة قليلة ان لم اجزم ال احد
منا يطبقها فعال .....
*
نحن اكثر الشعوب تبعية لرجال الدين وقد
نلغي عقولنا للتفكير ونحن اكثرالشعوب التي
تموت السباب
دينية حيث يقتلنا مسوخ دينيون في البيوت
والشوارع والمدارس واماكن العمل دون
الرجوع الى منطق العقل ....

الفنان انور عن جريدة (المصري اليوم)

مررت بها في ماضي الزمان ،واجعل تلك
اللحظة درسا ً قاسيا ً العرف كيف يكونُ
العبور..
*
ألتحف دفء الشمس وأغمض عيني على
مساحة شاسعة من حب  ..للعراق وطن
وشعب ....
*
رغم اننا اكثر الشعوب شجاعة وكرما لكن
الخوف يالصقنا من كل االوقات من مبدا انا
ما لي ولالخرين...

*
يقال ان مقياس حضارة االمة نظرتها للمراة
نظرة تقدير واعتزاز ..هل نصل لهذا الرقي
في العراق تحت (ظل احتالل االحزاب
االسالمية)..رغم ان االسالم الحقيقي اكرم
المراة اجمل اكرام ...
*
ُ
ً
احدَة ً َوال
اس أ َّمة َو ِ
*ولَ ْو شَا َء َربُّكَ لَ َجعَل النَّ َ
﴿ َ
ْ
يَزَ الُونَ ُمخت َ ِل ِفين* ﴾
أدب الخالف  ...وخالف اﻷدب
الخالف في الرأي نتيجة طبيعية تبعاً:

الختالف األفهام.
تباين العقول.
تمايز مستويات التفكير.
األمر غير الطبيعي أن يكون خالفنا في الرأي:
بوابة للخصومات.
مفتاحا للعداوات.
نار القطيعة.
شرارة توقد َ
العقالء ما زالوا يختلفون ويتحاورون في
حدود العقل ،دون أن تصل آثار خالفهم لحدود
القلب.
فهم يدركون تمام اإلدراك ،أن الناس البد أن
يختلفوا.
ويؤمنون بكل يقين أنه
ُ
ً
احدَة ً َوال
اس أ َّمة َو ِ
﴿َلَ ْو شَا َء َربُّكَ لَ َجعَل َ النَّ َ
يَزَ الُونَ ُم ْخت َ ِلفِينَ ﴾.
اال نحسن أن نكون اخوانا
حتى لو لم نتفق ؟ كما يقول اإلمام الشافعي
رحمه الله.
إن اختالفي معك يا أخي ،ال يعني أنني أكرهك،
أو أحتقر عقلك ،أو أزدري رأيك .
أحبك يا أخي ولو بقينا الدهر كله مختلفين في
الرأي .
واختالفي معك ..
ال يبيح عرضي
وال يحل غيبتي
وال يجيز قطيعتي
فالناس عند الخالف ثالثة أصناف
إن لم تكن معي  ،فال يعني أنك ضدي
(وهذا منطق العقالء).
ان لم تكن معي  ،فأنت ضدي
(وهذا نهج الحمقى).
ان لم تكن معي
فأنت ضد الله !!!
(وهذا سبل المتطرفين)
اآلراء يا أخي
للعرض ليست للفرض
ولإلعالم ليست لاللزام
وللتكامل ليست للتالكم ...
ختاما
عندما نحسن كيف نختلف ..سنحسن كيف
نتطور
بعضنا يتقن أدب الخالف
والبعض اآلخر يهوى خالف األدب
ولو نظرت للخالف من خارج المكان لضحكنا
على صغره !!!.
مسؤولية التسامح تقع على من لديهم افاق
اوسع في الحياة
اكدها افالطون حين قال
مصيبة ان تدرس بال تفكير ومصيبة اكبر ان
تفكر بال دراسة
•فنان تشكيلي وصحفي ناشر ورئيس
تحرير صحيفة (المغترب) الكندية
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رئيس وزراء االحتالل ينتقل لبيت الشيوعييدعو إلى اتخاذتحوطات لمنع حدوث مجاعةبالسودان
فلسطيني هجر أهله عام 1948
•القدس المحتلة -األناضول
انتقل رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي
يائير لبيد ، ،للسكن في منزل رجل أعمال
فلسطيني كان قد هجر وعائلته في عام
.1948
ويعود البيت إلى رجل األعمال حنا
سالمة ،وهو عبارة عن فيال فخمة بنيت
عام  1932في حي الطالبية في القسم
الغربي من القدس الذي احتل منذ .1948
سالمة كان في حينه وكيال لشركة
السيارات األمريكية "جنرال موتورز" في
مناطق االنتداب البريطاني واألردن.
وإثر حرب  ،1948اضطر سالمة
وعائلته لالنتقال إلى العاصمة اللبنانية
بيروت ،وعلى إثر ذلك فقد تم اعتبار
الفيال "أمالك غائبين" ،شأنها شأن باقي
الممتلكات الفلسطينية وتم االستيالء عليها.
وتقع الفيال قرب مقر رئاسة وزراء
االحتالل في القدس ،الذي يخضع اآلن
لعمليات تجديد وصيانة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن
"قرار لبيد باالنتقال إلى فيال حنا سالمة،
الواقعة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء
الرسمي في شارع بلفور ،يخالف مبدأ
طويل األمد لبعض رؤساء الوزراء
السابقين".
ولفتت إلى أن رئيسين للوزراء على األقل
رفضا في الماضي مقترحات باالنتقال إلى
عقارات الغائبين وهما دافيد بن غوريون
وليفي اشكول.
تصنيف أمالك الفلسطينيين كأمالك
غائبين يتم وفق "قانون أمالك الغائبين"
الذي سنه الكنيست (البرلمان) اإلسرائيلي
عام .1950
و"قانون أمالك الغائبين" هو األداة
األساسية لدى سلطات االحتالل للسيطرة
على أمالك الالجئين الفلسطينيين وكذلك
أمالك الوقف اإلسالمي في فلسطين المحتلة
عام .1948
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد
اشتية ،في مستهل االجتماع األسبوعي
للحكومة ،في  11تموز /يوليو الجاري:
"نطالب رئيس حكومة تسيير األعمال في
دولة االحتالل بتسليم منزل رجل األعمال
الفلسطيني المهجر حنا سالمة الذي بناه
عام  1932في مدينة القدس ،وأن يعيد هذا
البيت ألصحابه".
وأضاف" :كما نطالب بعدم المساس
بأمالك الالجئين الذين هجروا من بيوتهم
عنوة ولهم الحق بالعودة إليها وفق القرار
األممي رقم ."194
ولم تعلق الحكومة اإلسرائيلية رسميا على
طلب اشتية.

دعا الحزب الشيوعي السوداني ،التخاذ تحوطات وتدابير لمنع حدوث مجاعة بالبالد.
•الخرطوم:التغيير
حذرت اللجنــة االقتصادية للحزب الشــيوعي
الســوداني من شــبح مجاعة يهدد البالد.
واستندت تحذيرات الشيوعي على تقرير
لبرنامج الغذاء العالمي حول أوضاع االمن
الغذائي في الســودان.
َفــي يونيو الماضي ،أصــدرت كل من منظمة
األمم المتحــدة لألغذية والزراعة (الفــاو)
وبرنامج الغذاء العالمي التقرير الثاني لهذا العام

حول أوضاع األمن الغذائي في السودان.
وتوقع التقرير ارتفاع عــدد الســكان الذيــن
يعانــون من انعدام األمن الغذائي الحاد خــال
الفترة من يونيو – ســبتمبر إلى نحو  18مليون
شخص.
كارثة محدقة
ودق الحزب الشيوعي ناقوس الخطر إزاء
حدوث كارثة محدقة ستزهق المزيد من األرواح
ما لم يتم تداركها باتخاذ التدابير الالزمة
لمحاصرتها ومنع حدوثها وهى تدابير معلومة

ال تحتاج لتفصيل.
كما طالب الحزب منظمات األمم المتحدة ذات
الصلة بإكمال بياناتها لتعكس الصورة الكاملة
ألوضاع األمن الغذائي وتحديد المؤشرات التي
تستدعى اإلعالن الرسمي للمجاعة في المناطق
المتضررة.
ودعا الحزب الشيوعي كافة المجتمعات
المتضررة والقوى السياسية ولجان المقاومة
ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف الضغط
والمطالبة باتخاذ ما يلزم من تحوطات وإجراءات
لمحاصرة الكارثة ومنع حدوثها.

سفير العراق السابق في االمم المتحدة “يجاهد” بالمليارات في نيويورك
واشنطن -قريش :
حامد البياتي ،احد القيادات الشيعية التي تولت مناصب
قيادية بالعراق  ،عضو مؤسس في المجلس األعلى للثورة
اإلسالمية منذ انبثاقه في إيران على يد الراحل محمد باقر
الحكيم ،كان الناطق الرسمي للمجلس وممثله في اجتماعات
المعارضة ضد نظام صدام حسين في لندن منذ التسعينيات
حتى احتالل أمريكا لبغداد ،وتعيينه نائبا لوزير الخارجية ثم
سفيرا للعراق في األمم المتحدة  ،شاغال المنصب فترة طويلة
حتى اختفائه في العام  2013وتواريه عن األنظار كليا قبل
ان يظهر ،في مقابلة تلفزيونية على اشهر القنوات االمريكية
بوصفه أكبر المستثمرين بالعقارات في الواليات المتحدة.
ووفقا ً للمقابلة التلفزيونية التي نقلتها قناة CNBC
ّ Television
فان البياتي الذي كان احد ح َملة راية ما يسمى
الجهاد والمجاهدين في العراق يمتلك عقارات بقيمة  60مليار
دوالر.
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تحتــاج "المسيـح"..
مسـؤول أمريـكي
يكـشف رد بـايـدن
على مطــالب عبـاس
•لندن -عربي21
كشف رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية
بالسفارة األمريكية في القدس جورج نول،
عن تفاصيل لقاء رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس بالرئيس األمريكي جو
بايدن.
وقال نول ،خالل لقائه صحفيين
فلسطينيين ، ،في رام الله؛ إن الرئيس
األمريكي أبلغ الرئيس السلطة الفلسطنية
خالل لقائهما األخير ،بأن مطالبه تحتاج
"المسيح" لتحقيقها ،مشيرا إلى أن عباس
قدّم لبايدن في لقائهما قائمة طويلة من
المطالب ،وفق ما تناقلته وسائل إعالم
عبرية.

كاريكاتير للفنان السوري موفق قات عن موقع (تلفزيون سوريا)

مقرب من الصدر تعليقا على التسريبات الصوتية:

القضـاء العـراقي على المحك
حذر أحد أبرز المقربين من زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر ،من
أن القضاء العراقي "على المحك"،
داعيا لـ"تطبيق القانون" ،وذلك
على خلفية التسريبات الصوتية
األخيرة التي نسبت لزعيم ائتالف
دولة القانون نوري المالكي.
وقال "صالح محمد العراقي"
المقرب من زعيم التيار الصدري
والمعروف بـ"وزير الصدر" في
صفحته على فيسبوك إن "البعض
تع ّمد إلى التشكيك بالتسريبات
األخيرة التي شهد بصحتها بعض
أهل الخبرة ..وهي أيضا من أوضح
الواضحات".
وأضاف العراقي أن "التسريب
يتضمن تعد على المرجعية وشتم
للشعب العراقي واإلساءة للقوات
األمنية وتعد على الحشد الشعبي..
وتعامل مع الخارج بال غطاء
قانوني".
وأشار إلى أن التسريب الصوتي
تضمن أيضا "تحريض على القتل
ونبرة طائفية وعرقية ..واعتراف
بأوامر قتل عراقيين".
وتسائل العراقي "أين القانون
من ذلك؟!! ..وأين كبير السلطة
القضائية من ذلك!!!؟؟؟ ،مضيفا
"أهذه التصريحات الرعناء أهم،
ّ
المعطل لجلسات البرلمان
أم الثلث
؟!".
وقال المقرب من الصدر إن
"القضاء على المحك ..فإما العدالة
وتطبيق القانون ..أو االنحياز

والتستّر
القانون!".
وأعلن القضاء العراقي ،الثالثاء،
فتح تحقيق بشأن تسريبات صوتية
نسبت للمالكي ،وأججت التوتر
بينه وبين زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ،ليزداد تعقيد المشهد
السياسي المتأزم منذ االنتخابات
التشريعية المبكرة.
وقال مجلس القضاء األعلى في
بيان إن محكمة تحقيق "تلقت طلبا
مقدما إلى االدعاء العام التخاذ
اإلجراءات القانونية بخصوص
التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد
نوري المالكي ،وتجري حاليا
التحقيق األصولي بخصوصها وفق
القانون".
ونشر صحفي عراقي على حسابه
في تويتر ستة تسجيالت مسربة
يهاجم فيها المتحدث الذي قُدِّم على
عن

الخارجين

عن

أنه المالكي ،قوى شيعية ال سيما
التيار الصدري وزعيمه مقتدى
الصدر ،الذي تجمعه معه عالقات
متوترة منذ سنوات.
والخميس تم تداول التسجيل كامال
ومدته نحو  48دقيقة.
ويتحدّث صاحب الصوت في
التسجيل عن احتمال حصول اقتتال
داخلي بين القوى الشيعية ،واصفا
الصدر بأنه "يريد دم" و"أموال".
ويهاجم كذلك الحشد الشعبي حلفاء
المالكي في اإلطار التنسيقي قائال
إن "أمرها بيد إيران".
وفي حين نفى المالكي أن تكون
تلك التسجيالت تعود إليه مؤكدا أنها
"مفبركة" ،لكنها أنتجت توترات
ستزيد من صعوبة تشكيل حكومة
جديدة للبالد.
وقال حزب الدعوة الذي ينتمي
له المالكي في بيان االثنين "إننا

لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء
الوطن الواحد".
ورد زعيم التيار الصدري على
تلك التسريبات مطالبا المالكي
"بإعالن االعتكاف واعتزال العمل
السياسي" .ودعا إلى "إطفاء الفتنة
من خالل استنكار مشترك من قبل
قيادات الكتل المتحالفة معه من
جهة ومن قبل كبار عشيرته من
جهة أخرى" .وأضاف متحدثا عن
المالكي أن "ال يحق له بعد هذه
األفكار الهدامة أن يقود العراق".
ويأتي هذا التوتر في سياق خالف
متواصل بين التيار الصدري
واإلطار التنسيقي الذي يعد المالكي
أبرز المنضوين فيه ،منذ إعالن
نتائج االنتخابات النيابية المبكرة
قبل تسعة أشهر .ولم يتم ّكن
الطرفان من االتفاق على صيغة
تخرج البالد من المأزق السياسي،
وتشكيل حكومة.
وقرر الصدر في يونيو الماضي
سحب نوابه الـ 73من البرلمان،
في خطوة اعتبرت أنها تهدف
إلى زيادة الضغط على خصومه
السياسيين .وبانسحاب نواب الكتلة
الصدرية ،بات لإلطار التنسيقي
العدد األكبر من المقاعد ،لكن حتى
اآلن لم يتم ّكن اإلطار أيضا من
االتفاق على اسم مرشحه لرئاسة
الحكومة.
•الحرة  -واشنطن

وأضاف المسؤول األمريكي أن "الرئيس
محمود عباس قدم للرئيس جو بايدن
في لقائهما قائمة طويلة من المطالب"،
موضحا أن بايدن رد على هذه المطالب
بأن "هذه أشياء تحتاج إلى السيد المسيح،
صانع المعجزات كي يحققها".
وأوضح رئيس وحدة الشؤون الفلسطينية
بالسفارة األمريكية ،أن هناك حدودا لما
يمكن لواشنطن القيام به للضغط على
إسرائيل.
ولفت نول إلى أن "هناك من يعتقد أن
الواليات المتحدة قادرة على رفع الهاتف
ومطالبة إسرائيل بالقيام بكذا وكذا ،أنا
أتمنى لو كان األمر على هذا النحو ،لكنه
ليس كذلك".
هذا ولم تصدر السلطة الفلسطينية أوإدارة
البيت األبيض أي توضيح أو تعليق على
تصريحات المسؤول األمريكي.
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قـادة االنقـالب ..قيـادة الفـتنة َ
الق َبليّة /الجهـوية

كاريكاتير للفنان عماد حجاج (من اختيار المحرر)

•محمد عتيق
من المسلّمات التي كتب الناس عنها كثيرا ً ؛
ضرورة قيام المركز السياسي ال ُم َوحَّد لقوى
الثورة في البالد  ،فمثل هذا المركز وحده هو
الذي يستطيع أن يتقدّم الصفوف إلسقاط إنقالب
 ٢٥أكتوبر ٢٠٢١متكئا ً على القوة التاريخية
“لجان المقاومة”  ،ومسلَّحا ً بالقوائم التي تحتوي
على أسماء أعضاء الحكومة ورئيسها  ،أعضاء
المجلس التشريعي  ،الهيئات العدلية (رئيس
قضاء  ،نائب عام  ،مدير شرطة…الخ) إضافةً
إلى برنامج اجتماعي/تعليمي/اقتصادي/عدلي/
ف
سياسي /شامل لتحقيق انتقال حقيقي مهما كلَّ َ
من زمن بحساب السنوات  ..وإسقاط هذا االنقالب
في حقيقته هو الطريق الوحيد الستكمال إسقاط
نظام  ٣٠يونيو  ١٩٨٩االسالموي/العسكري
الفاسد ،فانقالب البرهان/حميدتي في  ٢٥أكتوبر
 ٢٠٢١هو “صنيعة كيزانية”  ،يختبئون خلفه..
هم يعرفون أن البرهان وحميدتي هاربون من
مسئوليتهم عن جرائم إنسانية رهيبة في دارفور
واعتصام القيادة العامة ( ٣يونيو ،)٢٠١٩وأنه
ليس أمامهم سوى اإلحتماء بالسلطة وحصاناتها
 ..يختبئون خلفه  ،ويعملون من خالله على صيانة
مصالحهم  ،إصدار القرارات بإطالق سراح
بعضهم وإلغاء قرارات لجنة التفكيك بحقهم

فيستعيدون مؤسساتهم وشركاتهم واألموال التي
صوها من عروق الشعب والوطن
سبق وأن إمت ُّ
وكانت لجنة التفكيك قد استردّتها  ،بل ويسمحون
لحزبهم المحلول أن يعقد المؤتمرات الصحفية
ويصدر البيانات !!  ..من ناحية أخرى ،نجد
أن االنقالب (البرهان  ٢٥ ،اكتوبر )٢٠٢١
ال يستطيع أن يمضي إلاّ على نفس سياسات
“الكيزان” ونهجهم في إثارة النعرات القبلية
والجهوية و”النفخ” فيها واإلحتماء باإلدارات
األهلية والطرق الصوفية (الفاسدة الشيوخ
منها)..خلق التوازنات السياسية على إيقاع الفتن
والصراعات بشكل عام إذ ليس له بُعد اجتماعي
يستند عليه ويستمد منه الركائز  ..وتتويجا ً لذلك
المنهج وتلك السياسات يأتي ما شاهده الماليين
(تقريباً) من السودانيين داخل وخارج القطر في
مقطع الفيديو الذي تحدث فيه رئيس االنقالب
(البرهان) مخاطبا ً جماهير منطقته أيام العيد ،
نافخا ً في “كير” العصبية الجهوية والعنصرية
 ..كذلك تأتي زيارة (نائبه) حميدتي إلى دارفور
– التي ستطول – وسياسات االستقواء بنفوذ
النظام الكيزاني الساقط في مواجهة أهالي
مختلف مناطق دارفور …الخ  ،وأحاديثه
عن قوات الجنجويد (الدعم السريع) وسالح
المدرعات ..الخ..الخ  ..ومن النتائج العملية لكل
ذلك ما تعيشه مناطق في جنوب النيل األزرق
وفتن قبلي ٍة متفجرة بين كيانات
من اضطرابات
ٍ
تعايشت ألزمان طويلة في سالم ومودة ..
يختبئون خلفه  :أي أن قوى النظام الساقط
وحلفاءه يقفون خلف االنقالب وسلطته (نظام
البرهان/حميدتي)  ،يرسمون له السياسات
والمواقف التي يحافظون بها على مصالحهم

واستدامتها لحين “عودتهم” الكاملة إلى السلطة
بأسماء وشعارات جديدة  ،فالقديم الماضي  ،فوق
خج ٌل وتجاوزه الزمن  ،فإنه من المستحيل
أنه ُم ِ
أن يعود “اإلسالم السياسي” لحكم البالد  ،فقد
أصبح نموذجه السوداني في الحكم (-١٩٨٩
َ )٢٠١٩مثَالً في الفساد والبطش والبلطجة بإسم
الدين  ،وفي تمزيق البالد وسرقة مواردها ،
وتلغيم المجتمع بأكثر أنواع األلغام خطورة ً
وتخلفا ً :
اإلدارات األهلية المرتكزة على القبيلة والقبليَّة
مما نرى بعض نتائجها اآلن في النيل األزرق
وفي سلوك وأحاديث رئيس اإلنقالب ونائبه في
نهر النيل ودارفور … .وفي ذلك  ،يتوجهون
للرأي العام المحلي والعالمي بمخاطبات خبيثة
 ،يتحدثون فيها عن (االنتخابات “المبكرة” وأن
االنتخابات هي العنوان الوحيد للديمقراطية ،
تسليم السلطة فقط لحكومة منتخبة …الخ)  ،في
محاوالت يائسة للكسب ..

التقليدية إزاء ثورة ديسمبر  ٢٠١٨وقواها ،
وج ِدّيَّة  ،ألن الثورة أآلن هي
مخاوف عميقة ِ
حالة من الوعي العميق المستمر يتصدرها
جيل جديد من الشابات والشباب ،جيل يرى
في االنتقال حالةً جذريةً لتركيب حياةٍ جديدةٍ ،
حياة مختلفة لمستقبل السودان  ..يريد أن ينتقل
من حالة الفساد واالستبداد والالمباالة إلى حالة
الجدّيَّة والبناء والتجرد الوطني – ومهما كانت
ِ
التضحيات – تحت ظالل الحرية والسالم
والعدالة  ..هي ظالل مزعجة للنظام الساقط
وحلفاءه من القوى التقليدية واالنتهازية  ،فهي
ستسلبهم النفوذ ومصادر النهب  ،وترمي بهم في
مزابل األبد ..
بناء المركز السياسي ال ُم َوحَّد لقوى الثورة في
البالد:
– هل سيطول االنتظار ؟
 +الحرائق القبلية/الجهوية/العنصرية هبَّت
 +األطماع اإلقليمية والدولية إزدادت اشتعاالً
 +ونصال التمزيق تقترب من جسد الوطن
واألحزاب ؛ ك ٌّل يتمترس خلف شعاره  ،بينما
الشعارات  ،في لُ ِبّها  ،تنادي بوحدة قوى
الثورة !!

النظام الساقط يلتقي مع القوى التقليدية
و”حواضنها” الطائفية في مصالح ومخاوف
في مواجهة الوضع الحالي كما كان الحال عند
ثورات التغيير السودانية الحديثة في عامي
 ١٩٦٤و  ، ١٩٨٥حيث عملت هذه القوى
على تقصير الفترة االنتقالية وتفريغها من
مضامينها وواجباتها  ،وكانت الطبيعة السودانية
المتسامحة تلقي بظاللها  ،تقصيرا ً ألنفاس القوى
الديمقراطية التي كانت تستسلم ل “كلفتة” الفترة
االنتقالية واعتبارها مجرد وقت لألحزاب ت ُ َر ِت ّب
خالله الصفوف إستعدادا ً لالنتخابات ..

سجن
هل سيبقى الوطن رهينا ً  ،حبيسا ً في
ٍ
من ال ُجمل والحروف التي ال معنى لها بمقاييس
إسقاط االنقالب ناهيك عن المخاطر والحرائق ؟
*الثورة جذرية وقواها في الشارع حيَّة*
والكبير هو الذي يذهب لآلخرين ..

أ ّما اآلن  ،فإن مخاوف النظام الساقط والقوى
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معيقـات التـواصل في السيــاق التنمـوي

•سامي الكيالني
ال يمكن للمشاركة في العملية التنموية بمعناها العام أن تحدث دون
وجود تواصل فعّال بين من يشاركون في العملية التنموية ،أفرادا ً
وجماعات ،من جهة ،وبينهم وبين من يقودون هذه العملية من جهة
أخرى .وترتفع أهمية هذا التواصل والتفاعل بين األطراف المشاركة
كلما اتجهنا إلى األعلى على سلّم المشاركة الذي يبدأ بالمشاركة
الشكلية ويصل درجة المشاركة الديمقراطية الفعلية .ويعود ذلك
لعدة أسباب منها ما يمكن اعتباره تقنيا ً بمعنى تأثيره على الجوانب
التنفيذية واإلدارية لعملية التنمية المقصودة ،ومنها ما يمكن اعتباره
معنويا ً يؤثر في جو التضامن والوحدة والتكافل كجو اجتماعي –
نفسي للعملية التنموية يؤثر في الشعور باالنتماء واإلخالص لهذه
العملية ومخرجاتها وفي تكريس القيم الديمقراطية التي تعززها
كعادة وأسلوب حياة ،ما يشكل قاعدة مهمة لالستدامة ،إحدى أهم
صفات التنمية المجتمعية المنشودة .وبالتالي يمكننا النظر إلى حالة
التواصل والتفاعل بين المشاركين من أفراد وجماعات باعتباره
مؤشرا ً لوحدتهم وتضامنهم وتكافلهم .وهذا الجانب هو الحلقة المهمة
التي تربط بين حلقات التنمية – المشاركة  -التواصل ،ونقصد به
حالة االنسجام أو التعايش بين مكونات المشاركين االجتماعية
والثقافية في المجتمع .فال يمكن لجماعات وأفراد ال يعيشون في
حالة انسجام وتعايش أن ينخرطوا في تواصل فعّال في إطار عملية
تنمية مجتمعية إنسانية مثمرة .إن غياب هذه األجواء يمكن أن يكون
ناتجا ً عن وجود معيقات أمام االتصال الفعال بين هذه المكونات،
وهذه المعيقات تكون ناتجة عن غياب قيم التعايش والتسامح بين
هذه المكونات .لذلك يمكن النظر إلى بعض المعيقات التي تحول
دون االتصال الفعال بين األفراد عادة نظرة أوسع كمعيقات للتواصل
الفعّال بين الجماعات االجتماعية والثقافية مع األخذ بعين االعتبار
الفرق بين البساطة في فهمها بين األفراد حيث تكون غالبا ً ذات بعد
واحد وبين مستوى التركيب الالزم لفهمها بين الجماعات حيث تكون
متعددة األبعاد.
إن انتشار مبادئ وقيم التسامح والتعايش بين الجماعات االجتماعية
والثقافية في المجتمع المستهدف تنمويا ً هي الدواء للتغلب على هذه
المعيقات إن ظهرت ،واألكثر من ذلك فإن ترسيخها في المجتمع يمنع
ظهورها أصالً .وتعتبر المعيقات التالية من أهم معيقات التواصل
الفعّال بين األفراد وأكثرها وضوحاً ،وأشدها تأثيرا ً في حالة مدّ هذا
المفهوم إلى الجماعات.
أ .إصدار األحكام المسبقة
تعتبر األحكام المسبقة التي يتبناها طرف عن طرف آخر من أهم
العوائق للتواصل ،وال نقول يصدرها ألنها تكون متوارثة ومتبناة
دون تمحيص أو تدقيق حتى نقول يصدرها .وتعود الطبيعة التعويقية
لهذه األفكار المسبقة والجاهزة إلى تأثيرها على طرفي العالقة .وقد
تكون هذه النظرة من طرف ضد طرف آخر نتيجة لعوامل اجتماعية

ثقافية مرتبطة بتفوق متصور للطرف األول على الطرف الثاني،
وقد يكون تبني األحكام المسبقة متبادالً .وفي كلتا الحالتين يكون
تأثير هذا المعيق كبيرا ً على تشويش التواصل بين الجماعات المعنية
وتوسيع الفجوة بينها .ففي الحالة األولى يشعر الطرف الذي يتبنى
الحكم الجاهز (وهو حكم سلبي طبعاً) بالتفوق والتعالي عن المشاركة
المتساوية مع الطرف الثاني ،فيشعر الطرف الثاني باإلهانة فيرد
بموقف عدائي أو ينسحب من العالقة فتكبر الفجوة ويصعب التعاون.
أما في الحالة الثانية حيث يعتبر تبني الموقف السلبي المسبق عن
الطرف اآلخر سلوكا ً متبادالً ،فقد يصل األمر إلى توتير متصاعد
نتيجة االتهامات المتبادلة التي تدخل العالقة في حلقة طاحنة من
الفعل ورد الفعل من الصعب توقيفها كلما تعمقت .وتتعاظم أخطار
هذا المعيق حين يرتدي عباءة األيديولوجيا والتعصب التي تختلط مع
شيطنة الطرف اآلخر في الكيان االجتماعي ومالئكية الذات.
وقد تأخذ عملية إصدار األحكام المسبقة رداء المنطق الصوري
المغلوط باعتبارها أمرا ً "ديمقراطياً" ،انطالقا ً من أنها تمثل األغلبية ج .تجاهل اهتمامات اآلخر
واعتبار رأي األغلبية هو الذي يفترض أن يسود .ويتناسى من يقوم
بهذه المغالطة المنطقية أن هذا المبدأ في الديمقراطية ليس مطلقاً ،بالتأكيد فإن الفئتين السابقتين من المعوقات تتضمنان تجاهل اآلخر،
ويتناسون إنه ومبدأ "حقوق األقلية" توأمان ال ينفصالن في فهم ولكن المقصود هنا معوقات تتمثل في أساليب ممارسة يقع تجاهل
الديمقراطية بجوهرها اإلنساني.
اآلخر واهتماماته في مركزها .وبالتالي يمكن القول إن المقصود هنا
ً
وترتدي عملية إصدار الحكم أشكاال متعددة في الممارسة الفردية وفي هو استعمال أساليب تواصل وحوار تقوم على تجاهل اآلخر دون
العالقات بين الجماعات .وتستند هذه األشكال التي ترتديها األحكام إعالن ذلك صراحة .ومن هذه األساليب أسلوب حرف النقاش ،وهو
إلى االعتقاد بامتالك "الصح المطلق" ،و"الطهارة" ،و"المالئكية" ،أسلوب يتجلى في حرف النقاش عن الموضوع األساس وذلك عن
....إلخ لدى الذات ،وبالتالي امتالك تفويض ما بتعليم الغير وتوجيهه طريق التقاط أية فرصة وإثارة مشكلة وتوجيه اتهامات ،أو تضخيم
دون استشارته أو حتى التفكير بدوافع الممارسة التي يتم انتقادها .من نقطة فرعية في الموضوع ،ووضعها موضع الصدارة ،وكل ذلك
هذه األشكال النقد المتواصل لآلخر بأسلوب "األستذة" و"المعلمانية" ،للتهرب من ربط موضوع النقاش باهتمامات اآلخر أو حقه في
حيث يظهر هذا الشكل سافرا ً في الممارسات على المستوى الفردي ،تلبية احتياجاته والوفاء بحقوقه .ومن هذه األساليب كذلك المناقشات
إالّ أنه في حالة الجماعات نادرا ً ما يكون عنصريا ً سافراً ،بل يكون المنطقية الصرفة التي تلجأ إلى قواعد المنطق الصوري وجعله
مختبئا ً خلف الكثير من طبقات "التجميل" وذلك ال يقلل من طبيعته محور التفكير والنقاش تهربا ً من المنطق الواقعي الذي يحمل معه
السلبية القاتلة للتواصل والثقة ،بل ربما يجعله ذلك أكثر خطراً .ومن اهتمامات الغير ويتم ذلك باللجوء إلى قواعد منطقية جوفاء ومسلمات
خرج من سياقاتها في خدمة اهتمامات الذات والتنكر الهتمامات
األشكال األخرى إطالق األسماء والصفات التنميطية عن الطرف ت ُ َ
اآلخر والتي تحط من قدره أو تشعره بالنظرة الدونية التي يتبناها اآلخر .ومن هذه األساليب أيضا ً التوكيدات والتطمينات التي يستشف
اآلخر عنه وكأن مطلقها يرفض االعتراف باآلخر باالسم الذي يحمله منها الطلب من اآلخر الثقة بحسن النوايا بحيث ال يستطيع اآلخر
هذا اآلخر كتعبير عن شخصيته ،وهو االسم الذي يرغب أن يعرف رفض هذا المنطق ألنه حينها سيتهم بسوء النوايا ،وبالتالي يح ّمل
به ،وهذه األسماء تحمل جوانب الوصمة والتنميط والتصنيف الذي مسؤولية فشل التواصل والحوار ،وتكون فرصة لصاحب الرأي
يتضمن الحكم المسبق .ومنها التشخيص المبني على الشك ونظرية األصلي الذي يريد تمريره لحرف النقاش عن الموضوع األصلي.
تصرف
المؤامرة ،إذ يقوم األفراد الذين يقومون بذلك بإخضاع كل
في ختام الحديث عن هذه المعوقات ،يجدر القول بأنه يمكن إيراد
ّ
للطرف اآلخر للتحليل من وجهة نظرهم ثم يشخصون هذا التصرف الكثير من األمثلة عليها من الواقع االجتماعي-الثقافي -السياسي
على أنه مرض معين أو صفة سلبية معينة تعكس "المخفي" ،أو في المجتمعات العربية ،أمثلة تتداخل جذورها التراثية بتجلياتها
يسندون ذلك إلى مؤامرة محاكة ضدهم من هذا الطرف ،ولهذا الشكل في العالقات االجتماعية وفي الممارسات السياسية لدى األحزاب
صورة "مرآة" أخرى تتمثل في تشخيص كل ما يصدر عن الفرد أو والقوى السياسية.
عضو الجماعة تشخيصا ً إيجابيا ً والبحث بالقدر نفسه من التمحيص خالصة ،يمكن القول بأن انتشار قيم التسامح في المجتمع يخلق بيئة
عن العوامل اإليجابية والتقديرية في ممارسة أعضاء الجماعة التي اجتماعية – نفسية لها دورها المهم في ترسيخ التواصل االجتماعي
ينتمي إليها المش ّخص.
بين األفراد والجماعات ،وذلك بتدعيم هذا التواصل وبقدرته على
مواجهة معوقاته والتغلب عليها عند بروزها .وتفسح هذه البيئة
ب .وضع الحلول الجاهزة
اإليجابية المجا َل لمشاركة فعلية وفعّالة وواسعة في العملية التنموية
ً
تحقيقا لجوهرها اإلنساني ،مما يرسخ حق الجميع في االستفادة من
يفرغ وضع الحلول الجاهزة من طرف واحد المشاركة من مخرجاتها من جهة ،والثقة بها والتعلّم من دروسها كعنصر ال يقل
ّ
مضمونها ،ألنه يفقد التواصل قيمته ،فما دام الحل جاهزا لدى طرف أهمية عن مخرجاتها ،من جهة أخرى.
وغير مطروح للحوار فما معنى الحوار والتواصل والمشاركة؟
•اكاديمي فلسطيني من كتاب البالد (مسيساغا كندا)
بمعنى آخر فإن ذلك يهبط بالمشاركة إلى أدنى مستوياتها :مستوى

اإلخبار أو اإلطالع .وبالطبع فإن إحضار الحلول الجاهزة في الغالبية
العظمى من الحاالت ،خاصة في إطار العالقات بين الجماعات،
ال يأتي سافرا ً بمعنى "هذا هو الحل فاقبلوه" ،بل يطرح مصحوبا ً
بأشكال مختلفة ومتفاوتة من "الفرض" المغلّف بالترغيب أو
الترهيب المتدرج المستويات بين السافر والجيد التضمين .ومن هذه
األشكال اعتبار الحل أمرا ً من سلطة لها احترامها وقوتها الترغيبية
أو الترهيبية لدى المتلقين كالسلطة الدينية ،والتهديد بأن رفض الحل
سيحمل الرافضين مسؤولية الخراب الذي سيلحق بالمجموع نتيجة
عدم القبول بالحل وبالتالي يضعهم أمام "ضمير" يمثل عمليا ً ضمير
صاحب الحل وليس الضمير الجمعي ،و"أخلقة" الحل أي إلباسه
ُخرج رافضه عن هذه األخالق ،ومنها كذلك
اللباس األخالقي الذي ي ِ
استخدام أسلوب "النصح" الذي يصعب رفضه ،حيث يكون النصح
هنا مصاغا ً بشكل مصطنع يشف ع ّما وراءه من أهداف.
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ماذا لو لم يرصد “جيمس ويب”
حـل الدولـتين في “المـدى القـريب ..والبـعيد”؟
•بقلم :جدعون ليفي

في مستشفى أوغستا فيكتوريا (ال ُم ّ
طلَع) ،من
بين كل األماكن ،وقع الرئيس األمريكي أول
أمس على شهادة وفاة“ .حل الدولتين” مات
منذ زمن ،واآلن مات الخيار االستراتيجي
للفلسطينيين باالعتماد على الغرب في نضالهم
لتحقيق حقوقهم الوطنية .هذا أمل صعدت روحه
في أوغستا فيكتوريا ،ووقع بايدن على شهادة
وفاته .في الخطاب الذي ألقاه هناك ،بالغ الرئيس
بالذكريات عن عالجه هو وأبناء عائلته ،وتذكر
قسم العالج المكثف :خط مستقيم على المونتور
يرمز إلى الموت ،هكذا تعلم هناك .بعد وقت
قصير ،في بيت لحم ،سجل خط الموت على
المونتور .الطريق الذي بدأ الفلسطينيون بالسير
عليه منذ أكثر من  25سنة ،وصل إلى نهايته.
ووصلوا معه إلى طريق مسدود.
في بداية السبعينيات ،لمع نجم في سماء
السياسة الفلسطينية :طبيب القلب الدكتور
عصام السرطاوي ،وهو الجئ من عكا ،طالب
في العراق ،الجئ في باريس وأحد مهندسي
اختطاف الطائرات ،مر بانقالب ،كان هو الذي
اخترق طريق الفلسطينيين إلى قلب الغرب،
بعد أن كانوا يعتمدون على دول عدم االنحياز.
السرطاوي جلب للفلسطينيين بون وفيينا
وباريس وستوكهولم ،بدالً من موسكو وجاكارتا
ودلهي وكوااللمبور.
ظهر هذا كخيار رائع .هو واحد ممن تعهده

وحتى أحبه عدد من رؤساء غرب أوروبا
واالشتراكيون الديمقراطيون في حينه :فل
براندت ،برونو كرايسكي ،اولف بالمي
وفرانسوا ميتران ،ثم واصل من هناك إلى قلب
اإلسرائيليين .بدأ السرطاوي في االلتقاء مع
ممثلي اليسار في إسرائيل .تحمس ياسر عرفات
وانضم إلى الطريق الذي شقه مستشاره .ظهرت
هذه الطريق واعدة أكثر من الحصول على دعم
كراتشي.

بحيث ال يكون مرضيا ً للعزيزة التي ال يمكن
المس بها ،وهي إسرائيل.
مع رئيس ال يكلف نفسه أن ينطق ،بشكل سليم،
اسم شيرين أبو عاقلة ،الصحافية التي من شبه
المؤكد أنها قتلت على يد إسرائيل وتحولت
إلى رمز وطني ودولي ،في حين أنه يعرف
كيف ينطق اسم جمال خاشقجي ،فإنه لم يعد
للفلسطينيين ما يبحثون عنه في هذه الساحة.
عندما تحدث بايدن معهم عن أمل “يتفق مع

حان وقت االستيقاظ من الحلم القائل بأن أوروبا وأمريكا
ستفعالن شيئًا حقيقيًا من أجل الفلسطينيين ،بحيث ال يكون
مرضيًا للعزيزة التي ال يمكن المس بها ،وهي إسرائيل.
بعد مرور خمسين سنة على ذلك ،وصلت هذه
الطريق إلى نهايتها ،وبات الفلسطينيون ينزفون
على األلواح .مع رئيس أمريكي يسعى إلى
تخصيص بضع ساعات فقط في زيارة تبرز
اسما ً سيئا ً لرفع العتب .ومع تصريحاته التي
تعطي اسما ً أسوأ للضريبة الكالمية ،حان وقت
االستيقاظ من الحلم القائل بأن أوروبا وأمريكا
ستفعالن شيئا ً حقيقيا ً من أجل الفلسطينيين،

التاريخ” وألقى نحوهم  100مليون دوالر
في حملة تبرعات لمستشفى المطلع ،كان من
الواضح أن األمر ضائع مع الواليات المتحدة.
ها هي القصة وصلت إلى نهايتها مع رئيس
أمريكي يعد بحل الدولتين “لكن ليس في المدى
القريب” .أحب أن أسأل بايدن ماذا سيحدث
إذا لم يتحقق هذا الحل في “المدى القريب”؟

إذا قرر اإلسرائيليون بمبادرة منهم؟ وإذا عاد
المستوطنون بإرادتهم؟ هل يمكن ذلك حين يكون
عددهم مليونا ً بدالً من  700ألف؟ هل سيكونون
راضين؟ هل ستفكر أمريكا بشكل مختلف؟ لماذا
سيحدث ذلك؟ مع رياح سيئة داعمة للقوانين
المناوئة لـ “بي.دي.اس” وتعريفات مشوهة إزاء
الالسامية ،المعركة حسمت ،وإسرائيل هزمتهم
تقريبا ً بشكل نهائي ،وسيكون مصيرهم مصير
السكان األصليين في الواليات المتحدة.
كان يكفي النظر إلى صورة اللقاء في بيت
لحم :نحو  12شخصا ً فلسطينيا ً يجلسون حول
الزعيمين ،يرتدون ربطات العنق ووجوههم
حزينة في صورة جماعية يائسة .كان يكفي تذكر
أقوال بايدن في  1986أمام وزير الخارجية
جورج شولتس“ :أكره سماع أن اإلدارة ترفض
العمل في ضوء مبادئ أخالقية… أخجل من
دولة ال تقول شيئاً .أخجل من سياسة ليس لها
عمود فقري” ،هذه األقوال كانت موجهة
للسياسة األمريكية تجاه دولة األبرتهايد السابقة،
جنوب إفريقيا .أقوال مشابهة بشكل مدهش
يمكن توجيهها اآلن لبايدن بسبب تعامله مع
دولة األبرتهايد الثانية .ولكن لم يعد هناك بايدن
ليقولها.
•هآرتس 2022/7/18

(القدس العربي) لندن
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حـالتنا اللـيبية
•سالم الكبتي
(خذينا على شي شين ما نعرفوه ..ع الوقت العالم الذي يصلي من أجلنا ويرانا ونحن نموت
يوه ..كل يوم يهلب يوريك خوه)
كل يوم ..كل ساعة ..كل عام ،وال يتحرك
الشاعر جلغاف الفاخري «توفي العام .1957
واليريد أن يتحرك سوى بالصالة على أرواحنا
مثل مرض مزمن.
في قداس يوم األحد ،وسوى للحاجة التي تدعوه
مثل رجل فقد عقله.
ألن يرق قلبه الشفوق لسواد مصلحته الخاصة
مثل عزاء اليتوقف عويله.
بالطبع وليس لسواد عيوننا وحالتنا المبكية..
تبدو للعين حالتنا الليبية الراهنة بسهولة ويسر .فالعالم مثل والة أمورنا يتفق معهم علينا في
بات يالحظ من الجميع منذ فترة بعيدة وقريبة المصالح واألمزجة ..أما غير ذلك ..فال على
معا ً الحالة المتردية والنطيحة التي وصلت إليها اإلطالق.
ليبيا وشعبها دون عالج .لقد انزلقت تماما ً في هذا يحدث أيها السادة يا من رأيتم الصالة التي
مها ٍو مظلمة الغور غدا ً يصعب معها كل الحلول لم تكن إال مكاء وتصدية أو سمعتم بها ..يحدث
واالقتراحات وأنواع الدواء أمام عناد األطراف في وجود المجالس والمناصب والمستشارين
المتصلبة عندنا كل لحظة ،كل ساعة ،كل يوم ،وذوي الخبرة والمحاكم والقانون المعطل
كل عام ،فليس ثمة من يتنازل أو يؤخر خطوة والدستور الغائب واللجان المستديمة مثل عاهة
بقدميه االثنتين من أجل ليبيا وطنا ً وشعبا ً وتاريخا ً من عاهات هذا الزمن والوزارات واإلدارات
ومستقبالً يطمح إليه.
والمرافق والمحللين والكتاب والمثقفين
والحاصل أيها السادة يا من يهمه أمرنا ،باتت والفالسفة وصفحات التواصل والغزل في
بالدنا ليبيا في وضع يؤسف له ويصعب حتى العيون وبكاء الليبيين مثل صغار قطط في وجود
على الكافر الذي صلى قريبا ً من أجلنا في قداس «دولة!» منعدمة الوجود في األصل ومنقسمة
يوم األحد ورق قلبه لحالنا .وذلك أمر الشك على بعضها ،وتدور في الخواء ،وتتناطح مع
يدعو إلى التوقف والمتابعة ..والذهول أيضا ً لما مطلع الشمس كالثيران في مالعب إسبانيا،
جرى ويجري إلى درجة تميت القلب وتوقف ويشمت أبناؤها في بعضهم ويأكلون أنفسهم
نبضاته.
ويلعنون وطنهم ويمضغون سيرهم في شماتة
لقد بات في الوقت ذاته ..الليبيون موتى في وغل كل يوم ..كل لحظة ..كل ساعة ..كل عام.
جميع الجهات ينتظرون األكفان فقط ثم الدفن هذا يحدث والصالة تقام علينا ونحن أحياء
وإهالة التراب .إنهم موتى في الحياة وليقل وليس ثمة من يعتريه الخجل من أي مسؤول
التاريخ بملء شدقيه وبكل مرارة« ..أهيلوا مزيد تهمه مصلحة ليييا ،ومن يصلون عليهم في غير
التراب ،فهنا كان الشعب الليبي»!
اتجاه القبلة .وظل األمر مهوالً ومرعبا ً إلى حد
والحاصل أيضا ً في هذه اللعبة التي أصابت ال يطاق بتعاظم األزمات وتفاقمها وتالحقها..
الجميع بالدواخ ،أن الطرق كلها التوت ولم تعد أزمة وراء أزمة مثل الموجة التي تجري وراء
مستقيمة نحو أي اتجاه ونحو أي مسار .وأن الموجة األخرى التي سبقتها.
الدروب ضاقت ثم اعوجت أيضا ً إزاء استمرار فلماذا يحدث ما يحدث عندنا دون غيرنا ،وبهذا
المزيد من تصلب األطراف جميعها التي تزعم
«!» بأن لديها حل األمور وتعتقد أنها «ولية
أمرنا ونعمتنا في هذه الدنيا» ،وأضحى كل من
في «اللعبة» يجري وسط السباق ويحرص على
مصلحته الخاصة وينتهز الفرص تلو الفرص
لتحقيق منافعه الشخصية على الدوام.
والحاصل المحزن في هذه الحالة الراهنة
والدرب المعوج أن الشعب الليبي بأسره وقع
في األسر مثل أسد مهيض الجناح ..أسر هذه
الخالفات والتداعيات واألزمات ،ولم يستطع
الفكاك منها أو الخروج من خاللها إلى وضع
يبشر بالخير والتفاؤل.
لقد ضاقت عليه السبل بما رحبت ..فهل يستحق
شعبنا كل هذا الذي يجري ..وهل اليدعو ذلك
إلى الحزن علينا ورثائنا والصالة من أجلنا..
أو علينا ونحن أحياء في قداس يوم األحد الذي
مضى؟! وهل ستتكرر الصلوات والدعوات؟
هذا يحدث أيها السادة يا من بيدهم أمورنا جميعا ً
هنا وهناك ..قريبا ً وبعيداً ..داخل الحدود وخارج
الحدود .ظل يحدث في وضح النهار وتحت
ضوء القمر في لياليه الساطعة والمظلمة أمام
أعين الشعب ،فاغر األفواه الذي تستحق حالته
الراهنة الصالة والدعاء.
يحدث أمام العالم الذي يرق قلبه لكل شيء
ويتغاضى عن كل شيء وال تهمه إال مصالحه
وأموره في كل شيء وعبر كل الخطوط .أمام

الشكل المبرمج والمنظم والمعد منذ فترة في
بلد إمكاناته وموقعه وموارده وظروفه السكانية
واالجتماعية واالقتصادية وكل المقدرات التي
بمقدورها جعله بلدا ً آمنا ً مطمئنا ً ينعم وأهله
البسطاء بالرخاء والسكينة .لماذا يحدث ذلك
ولماذا ال نبحث عن الجواب وسط الخيوط
المتشابكة والمعقدة.
مشكلة وراء مشكلة ،تخلف واضح ومريع،
ومشاركة من الجميع في ضياع الوطن إلى
درجة انتشر معها الحريق وفاحت رائحة
الشياط .وال أحد يتحرك .أو يستجيب أو يرى
ما يحدث بعينين بصيرتين ويقترب منهم .الكل
خائف على نفسه من الحريق ومن سخام الشياط.
لم نسمع مسؤوالً خالدا ً يصرخ أو يشكو حالة
نر مسؤوالً يتباهى بلباسه
الوطن والمواطن .لم َ
وبوزاته وتصرفاته وبطنه المنتفخ يترك منصبه
في الوزارة أو كرسيه في مجلس النواب أو في
«الرئاسي» أو في الدولة «إذا كان ثمة دولة!»
احتجاجا ً أو حزنا ً أو ألما ً أو شعورا ً بالمسؤولية
في وجه التاريخ على حالتنا الليبية الراهنة التي
ظل يضرب بها المثل ..على ما يحدث للمواطن
من قهر وآالم وعذابات ..كل لحظة ..كل ساعة..
كل يوم ..كل عام .لم يصلوا من أجلنا مثلما صلى
علينا الحوت في قداس يوم األحد!
والواقع أن هؤالء الوالة يعشقون رائحة
الشياط والحرائق ،وعلى ما يبدو استسهلوا
األمر وأضحى عنادهم عادة الزمة يقومون
بها ويتحدون بها حالتنا رغم االحتجاجات
والصلوات والحرق والتخريب الذي البد أن
يحدث إزاء هذه الحالة والشتم واإلهانات .وذلك
أمر عجيب في أن يظل أمثال هؤالء جزءا ً من
المشكلة وليس من الحل.

المسؤول والمواطن كاريكاتير حليم (بوابة الوسط )

إنهم جميعا أيتها الحالة الليبية الراهنة
«المشكلة»على حد سواء .إننا النحتاج إلى
الصلوات من أحد ،لكننا لو كان هناك من يفهم
ويدرك ولديه عقل وتفكير ..نحتاج إلى رجال
مسؤولين لديهم شيء اسمه ضمير قبل أي شيء
آخر .رجال تهمهم ليبيا .يهمهم مواطنها الممزق
في كل االتجاهات بالدرجة القصوى ،مسؤولين
لديهم يقظة ووطنية ..فهل نخلق هؤالء من
جديد ..أين نجدهم .هل نحضر المالئكة ألنقاذنا
مما نحن فيه؟!
إن الذي يحدث سيظل يحدث ،ويبدو أن التغيير
في تخلف العقول واألفكار صعيب المنال
حتى هذه اللحظة ..حتى هذه الساعة ..حتى
هذا اليوم ..حتى هذا العام؛ ألن من في السلطة
بجميع تنوعاتها في بالدنا الطويلة العريضة ال
يحسون بحزننا وبحالتنا الراهنة في الوقت الذي
يتحسسون فيه بطونهم ويحسون بإحتياجاتهم
ورفاهيتهم التافهة على حسابنا ولم يشبعوا من
لحومنا حتى اآلن.
إن ليبيا ال تحتاج إلى الصلوات يوم األحد .ليبيا
تريد رجاالً يسعون في األرض إصالحا ً وتضحية
ويسهرون من أجلها وأجل أبنائها المحتاجين
إلى التقدم والحضارة والتعليم والعالج والتربية
الوطنية والخدمات وبناء الوطن بكل شجاعة
بعيدا ً عن األنانية وبقية األمراض .ونحن لم نزل
نغني أنشودة الحزن العميق ونرى حكمة اليوم
المعلقة على كل األبواب الموصدة في وجوهنا
القائلة في صفاقة وبرود« :أنا ومن بعدي
الطوفان»!! ..فمن سينجو من الطوفان الكبير..
إذا حدث؟!
•(الوسط) الليبية
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(فورين بوليسي):

حرب باردةٍ جديدةٍ  ..وهذه مالمحها
العالم ُمقب ٌ
ل على ٍ
وربما تكون تلك الحرب الباردة قد انتهت قبل ثالثة عقود،
ً
ً
ً
َ
تمـامــا من الحــرب البــاردة يبـدأ اآلن
مختلفــا
آخـر
نوعــا
ولكـن هنـاك
تقريرا أعدَّه
نشرت مجلة (فورين بوليسي)
ً
مايكل هيرش ،كبير مراسلي المجلة األمريكية،
يُسلَّط فيه الضوء على نوعٍ جدي ٍد من الحرب
الباردة يختمر على الساحة العالمية ،ويتسم
بعالقا ٍ
ت متعددة األبعاد.
في مطلع تقريره ،يتذكر الكاتب خطاب ونستون
تشرشل ،رئيس الوزراء البريطاني األسبق،
الذي ألقاه عام  1946في كلية وستمنستر بوالية
ميسوري ،عندما حدد معالم الحرب الباردة األولى
ومخاطرها ،موض ًحا أن تشرشل لم يتحدث عن
أوروبا فحسب ،ونتذكر مقولته حين قال« :لقد
هبط ستار حديدي على القارة األوروبية يمتد من
ستيتين على بحر البلطيق إلى تريستي على البحر
األدرياتيكي» ،وحذَّر تشرشل في خطابه هذا من
«الشبح القادم» لألنظمة السلطوية (في الغرب
والشرق على ح ٍدّ سواء).
وبعبارةٍ أخرى ،كانت الحرب الباردة الوليدة
تكتسب طابعًا عالميًّا ،حتى وهي في طور البداية،
وربما تكون تلك الحرب الباردة قد انتهت قبل
آخر مختلفًا تما ًما
ثالثة عقود ،ولكن هناك نو ً
عا َ
من الحرب الباردة يبدأ اآلن ،وهو نوع على
وشك أن يصبح عالميًّا أيضًا ،واجتمع قادة الناتو
هذا األسبوع مع التركيز على منطقة المحيطين
الهندي والهادئ ،بينما يستعدون لمواجهة الصين
وروسيا ،ويبدو أن مالمح الحرب الباردة الجديدة،
التي ستستمر ألجيا ٍل قادمةٍ ،يجري التخطيط لها
في قمة الناتو المنعقدة في العاصمة اإلسبانية
مدريد ،حيث يحضر قادة اليابان وكوريا الجنوبية
وأستراليا ونيوزيلندا.

 نوع جديد من الحرب الباردة
ضح الكاتب أنه على النقيض من مواجهة
يُو ِ ّ
الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي ،التي
استمرت  40عا ًما ،والتي كانت بين قوتين عظميين
معزولتين تما ًما عن بعضهما بعضًا في مجاالت
منفصلة ،تتسم الحرب الباردة الجديدة بعالق ٍة
متعددة األبعاد ،يتعامل فيها الصين والغرب مع
بعضهم بعضًا تجاريًّا واستثماريًّا على الرغم من
تنافسهما ،ويمكن فيها لروسيا ،شريكة الصين في
السلطوية ومعاداة أمريكا ،االستمرار على الرغم
من العقوبات القاسية المفروضة عليها من خالل
إمداد الجانب اآلخر بالنفط والغاز والحبوب.
وردًّا على تساؤل مفاده :ما سبب هذه الحرب؟
يجيب الكاتب :أولاً  ،شهدت واشنطن تحولاً في
سياستها الحزبية القائمة منذ أم ٍد بعيدٍ ،والمتمثلة
في المشاركة الحثيثة مع الصين – من خالل
السعي إلى تحويل بكين إلى «طرف مؤثر»
في النظام العالمي ،كما قال روبرت زوليك،
نائب وزير خارجية الرئيس األمريكي السابق
جورج دبليو بوش -إلى سياسة حزبية قائمة على
المواجهة التي ال هوادة فيها ،وبسبب تأثير صدمة
الغزو الروسي ألوكرانيا ،يبدو أن واشنطن تسعى
للزج بأوروبا ،التي كانت مترددة ً في السابق ،في
تلك المواجهة معها.

الفنان اللبناني حبيب حداد عن (العربي الجديد) (اختيار المحرر)

كـان الصـدام األيديولـوجي بين الشيـوعية والديمقـراطية/الـرأسمـالـية ،خـالل حقبة الحـرب
ً
واضحا؛ وعلى النقيـض من ذلك ،ال تجـد محـاولـة بـايدن تـأطير الصـراع على أنـه نضـال
البـاردة،
ً
تــأييدا من معـظم دول العـــالم
عـالـمي من أجـل الحـرية
ونشأ المفهوم اإلستراتيجي الجديد لواشنطن من
عام مضى وجاء بعد قمة الناتو
بيان صدر قبل ٍ
ٍ
محذرا من أن (طموحات الصين المعلنة
األخيرة،
ً
وسلوكها يمثالن تحديات شاملة لقواعد النظام
الدولي والمجاالت ذات الصلة بأمن الحلف).
وفي ذلك الوقت ،كان قادة أوروبا ال يزالون
يقاومون مناشدات أمريكا للتصدي لتحديات بكين
اإلستراتيجية ،وأمضت أنجيال ميركل ،المستشارة
كثيرا من سنوات حكمها الممتدة
األلمانية السابقةً ،
لـ 16عا ًما ،في العمل على تعزيز العالقات مع
الصين ،وأحدث الغزو الروسي ألوكرانيا،
تغييرا جذريًّا في هذا النهج.
بموافقة الصين،
ً
وأعلن أوالف شولتز ،المستشار األلماني ،ومعه
الرئيس األمريكي جو بايدن ،وعدد آخر من قادة
مجموعة السبع ،عن مبادرة لتمويل بني ٍة تحتي ٍة
عالمي ٍة جديدةٍ بقيمة  600مليار دوالر لمواجهة
مبادرة الحزام والطريق الصينية ،وأعلن الناتو،
هذا مؤخرا ،عن «مفهوم إستراتيجي جديد»
يمتد لعشر سنوات يرمي إلى التصدي للتهديدات
الصينية.

 العمل على إضعاف روسيا
يلفت التقرير إلى أن التحول بدأ يتسارع خالل
األشهر القليلة الماضية ،عندما وسَّع بايدن
وحلفاؤه في الناتو سياستهم في المساعدة للدفاع

عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي إلى سياسة
تهدف إلى تقويض قوة روسيا نفسها ،أو كما
أعلنها لويد أوستن ،وزير الدفاع األمريكي،
«حتى نرى روسيا وقد ضعُفَت» ،وصعَّدت
ليز تروس ،وزيرة الخارجية البريطانية ،من
خطورة التحديات عندما أعلنت أن (الناتو يجب
أن يكون لديه رؤية مستقبلية عالمية ،وعلى
استعداد لمواجهة التهديدات في المحيطين الهندي
والهادئ ،بما يضمن أن تتمكن دولة ديمقراطية
مثل تايوان من حماية نفسها).
ومن جانبه ،حرص جون كيربي ،المتحدث باسم
مجلس األمن القومي األمريكي ،في تصريحات
أدلى بها عشية رحلة بايدن إلى أوروبا ،على
التأكيد على أن (األمر ال يتعلق بإنشاء نسخة
مماثلة لحلف الناتو في المحيط الهادئ»؛ لكنه
أوضح أن المفهوم اإلستراتيجي الجديد «يستند
إلى شهور من المناقشات والمحادثات مع الحلفاء
بشأن التهديد الذي تشكله الصين على األمن
الدولي بما يتجاوز منطقة المحيطين الهندي
والهادئ فحسب).
وأضاف كيربي« :أعتقد أنه انعكاس لمخاوف
حلفائنا المماثلة بشأن تأثير الممارسات االقتصادية
الصينية ،واستخدام العمالة القسرية وسرقة
الملكية الفكرية والسلوكيات القسرية والعدوانية،
ليس فقط في المنطقة؛ ولكن في أي مكان آخر
حول العالم» .أو كما قال ينس ستولتنبرج ،األمين

العام لحلف الناتو ،إننا( :ألول مرة سنتطرق في
اإلستراتيجية الجديدة إلى الصين والتحديات التي
تشكلها ضد مصالحنا وأمننا وقيمنا).
وفي الوقت نفسه ،تعمل واشنطن على تسليح
اليابان وكوريا الجنوبية (مع أستراليا) ،حتى إنها
دعت طوكيو وسيول لالنضمام إلى قمة الناتو
بصفتهما «مراقبين» ،وهو ما بدأ يشبه بالتأكيد
(نسخة مماثلة لحلف الناتو في المحيط الهادئ).
وردًّا على مشاركة الصين العسكرية الجديدة
في جزر سليمان ،أعلنت إدارة بايدن إطالق
مجموعة «شركاء في المحيط األزرق» ،وقال
البيت األبيض إن الهدف من المجموعة غير
الرسمية المكونة من الواليات المتحدة وبريطانيا
وأستراليا واليابان ونيوزيلندا يتمثل في تقوية
العالقات االقتصادية والدبلوماسية مع دول جزر
المحيط الهادئ ،أو بعبارةٍ أكثر وضو ًحا ،يتمثل
الهدف في االهتمام بتلك الجزر اآلن ،كما فعلت
بكين (وقَّعت الصين اتفاقية أمنية يمكن بموجبها
للبحرية الصينية أن ترسو سفنها الحربية على
الجزر).
وبدورها ،أطلقت بكين مبادرة األمن العالمي
لمواجهة مجموعة «الحوار األمني الرباعي»،
المكونة من الواليات المتحدة والهند واليابان
وأستراليا ،وقال الرئيس الصيني شي جين
بينغ؛ إن المبادرة ستتصدى لالستخدام التعسفي
للعقوبات األحادية الجانب ،باإلضافة إلى مجابهة
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ً
ً
ويسارا؛ والتي أسهمت
يمينا
إن غزو بوش للعراق فتح الباب أمام كل الشرور التي ال تزال تمزق العالم
ِّ
ً
المـروعة في أفغـانستان
مبـاشرا في الكـارثة
إسهـامـًا
الهيمنة وسياسة القوة والمواجهة بين الكتلتين».

 ستار حديدي جديد
ُنوه التقرير إلى أن القوى الغربية الكبرى تعتقد
ي ِّ
على ما يبدو حاليًا أن هناك ستار حديدي جديد
هبط على العالم ،من ماريوبول في أوكرانيا على
البحر األسود إلى تايبيه في تايوان على مضيق
تايوان ،وربما على طول الطريق إلى هونيارا في
جزر سليمان بجنوب المحيط الهادئ.
ق أوسع ،قد تواجه الواليات المتحدة
وعلى نطا ٍ
وحلفاؤها حاليًا مزي ًجا من قوتين نوويتين ،إذ
يقول جورج بيبي ،كبير محللي الشؤون الروسية
السابق في وكالة االستخبارات المركزية ،إن
«روسيا الغنية بالموارد تعقد شراكة مع الصين
القوية تقنيًّا واقتصاديًّا» ،ومن جديد ،ال تبدو
المالمح والمخاطر واضحة كما كانت خالل
الحرب الباردة األولى ،حتى عندما شهد العالم
صعود كتلة عدم االنحياز الجديدة.
وكان الصدام األيديولوجي بين الشيوعية
والديمقراطية/الرأسمالية ،خالل حقبة الحرب
الباردة ،واض ًحا؛ وعلى النقيض من ذلك ،ال تجد
محاولة بايدن تأطير الصراع على أنه نضال
عالمي من أجل الحرية تأييدًا من معظم دول العالم،
ويضطلع االقتصاد ،الذي ال يزال يتسم بالعولمة،
بدور أساسي ،ال سيما أن الصين الصاعدة تعتمد
ٍ
كثيرا في نموها؛ بينما تعتمد روسيا الضعيفة
عليه ً
كثيرا على الصين من أجل سالمتها االقتصادية.
ً
وكما قال ستولتنبرج «نحن ال نَعُد الصين
خص ًما ،لكن علينا أن ندرك حقيقة صعود الصين
ونفهم أنهم يستثمرون بكثاف ٍة في قدرا ٍ
ت عسكري ٍة
حديث ٍة جديدةٍ ،بما فيها توسيع قدراتهم النووية،
واالستثمار في تقنيات مدمرة ،ومحاولة التحكم
أيضًا في البنية الرئيسة الحيوية في أوروبا ،وكل
هذا يؤكد على أهمية معالجة تلك القضايا»؛ لكننا
حتى اآلن ،ال نعرف كيف سيتعامل حلف الناتو
مع هذه المعضلة.
ويشدد التقرير على أنه من جه ٍة أخرى ،قد يكون
أمرا ال مفر منه ،وربما يتعامل
ما يحدث حاليًا ً
بايدن وحلفاؤه الغربيون واآلسيويون ببساط ٍة
مع الحقائق على أرض الواقع من خالل قبولها
قصورا في
ومواجهتها؛ لكن قد يشهد العالم أيضًا
ً
التخيل والشجاعة السياسية من الرئيس األمريكي
خرج من
والقوى الكبرى ،وهذا ما يعني أن ال َم َ
األزمة سيكون عن طريق التفاوض
وقال ماكس بيرجمان ،مدير برنامج أوروبا
في مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية ،إن
«الناتو يتجه نحو وضع الحرب الباردة إلى ح ٍدّ
ما» ،وعندما يتعلق األمر بآسيا ،يكمن أمام هذا
الستار الجديد حلفاء غربيون راسخون ودول
ديمقراطية قوية ،مثل اليابان وأستراليا وكوريا
الجنوبية ،وفي الجهة المقابلة من روسيا والصين،
توجد أنظمة استبدادية ال تبدي أي قدر من الندم،
مثل بيالروسيا وباكستان وكوريا الشمالية.
وربما ال يمكن هذا حاليًا مع روسيا ،لكنها برغم
كل شيء تُعد شري ًكا أصغر للصين ،وتعتمد على
المساعدات السخيَّة من بكين ،والعالقة بين الغرب
والصين موجودة على عديد من المستويات
المختلفة ،بما فيها الحاجة المشتركة لمعالجة
أزمة تغير المناخ والتجارة المفتوحة ،حتى يمكن
التوصل إلى نوع من التسوية المؤقتة في ظل
النظام الدولي الحالي.

وعلى النقيض من ذلك ،تستسلم واشنطن لليأس،
وفي مقا ٍل نُشِر حديثًا في مجلة «فورين أفيرز»
تحت عنوان «النظام األجوف :إعادة بناء نظام
دولي ناجح» ،كتب فيليب زيليكو ،مسؤول كبير
سابق في إدارة جورج دبليو بوش ،أن« :الحاجة
إلى نظام عالمي جديد ظاهرة» ،وهذا هراء
بكل وضوح ،ولم يعمل بنجاحٍ ما يُس َّمى بالنظام
العالمي القديم المصمم بعد الحرب العالمية الثانية،
بالطريقة التي تصورها تشرشل ،وخاصةً منظمة
األمم المتحدة ،ولكن بصور ٍة عامةٍ ،كان هذا
النظام ال يزال يعمل بنجاحٍ جي ٍد على الرغم من
الكوارث القريبة ،مثل كوريا وفيتنام؛ لكن أكبرها
حتى اآلن هي الحرب التي دبر لها جورج ديليو
بوش :غزو العراق عام .2003

المحصلة الصفرية ،ونعارض جميعًا الهيمنة
وسياسة القوة»؛ وعلى الرغم من أنها تأتي من
مصدر مشبوهٍ؛ فإنها ال تزال فكرة ً جيدة ً عمو ًما،
ٍ
وهل من السذاجة االعتقاد بعدم وجود طريقة
لتحقيق ذلك؟ بحسب ما يختم الكاتب.

•كاتبMichael Hirsh :
•مصدرWe Are Now in a Global :
Cold War
•فريق العمل (ساسة بوست)

 خطر النظرة المتساهلة للدخول
في حرب ضد الصين
يؤكد التقرير أن تاريخ الواليات المتحدة لم
يشهد كارثةً أكبر في السياسة الخارجية من غزو
العراق ،من حيث التداعيات غير المباشرة في
جميع أنحاء العالم ،لدرجة أن تلك التداعيات
ساعدت الرئيس الروسي فالديمير بوتين على
تبرير عدوانه ال َم ِقيت ضد أوكرانيا ،وفي خطابه
الذي ألقاه يوم  24فبراير (شباط) ،استشهد بوتين
بالسوابق المزعومة لواشنطن قائلاً إن« :المثال
الذي يختلف عن أحداث ليبيا وسوريا هو بالطبع
غزو العراق دون أي معايير قانونية».
ومع ذلك ،لم يكن من الضروري أن تمضي
األمور بهذه الطريقة ،ويصعب تخيل أن أي
رئيس آخر غير بوش االبن ،سوا ًء ديمقراطي أم
جمهوري ،كان سيتصدى لتح ٍدّ مثل تنظيم القاعدة،
يفرض ضرورة االستخدام األكثر حكمة للنظام
الدولي عن طريق تجاهل ذلك النظام الدولي.
كما يصعب تصور أن أي رئيس آخر ،ديمقراطي
أو جمهوري ،كان سيرتكب فعلاً غير عقالني
بغزو العراق ،وهو البلد الذي ال عالقة له بأحداث
 11سبتمبر (أيلول) ،في وق ٍ
ت كانت فيه األيدي
اآلثمة األساسية ال تزال طليقة؛ إن غزو بوش
للعراق فتح الباب أمام كل الشرور التي ال تزال
ويسارا؛ والتي أسهمت إسها ًما
تمزق العالم يمينًا
ً
المروعة في أفغانستان.
مباشرا في الكارثة
ً
ِّ
وال توجد حروب حتمية ،حتى الحروب الباردة.
وبالفعل ،ربما تجد الصين وروسيا دائ ًما طريقةً
لمقاومة الهيمنة األمريكية والغربية ،وقد أصبح
بوتين حاليًا منبوذًا بعد غزوه ألوكرانيا ،لكن
هذا ال يعني أنه ال يمكن استمالة بكين للحفاظ
على موطئ قدم في النظام الدولي؛ ومع ذلك،
يكاد يكون الخطر السياسي المتمثل في النظرة
أمرا
المتساهلة للدخول في حر ٍ
ب ضد الصين ً
شائعًا في واشنطن ،كما حدث ضد العراق منذ
ما يقرب من  20عا ًما؛ وقد استسلم بايدن نفسه
عم حرب
لإلغراء السياسي األول ،ومن ثم د َ
العراق على مضض.
وبعد تأثر شعبيته حاليًا في استطالعات الرأي
ومواجهته النتكاسة محتملة في انتخابات التجديد
النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) ،يبدو أن
بايدن سيستسلم لإلغراء الثاني.
وفي تصريحاته األخيرة ،بدا الرئيس الصيني
خرج ،وقال شي
المتشدد ،وكأنه يبحث عن َم َ
خالل حديثه في منتدى أعمال البريكس «يجب
علينا في المجتمع الدولي أن نرفض ألعاب

الرئيس الروسي بوتين

بايدن والرئيس الصيني

الفنان الكبير عامر الزعبي عن موقع (الجزيرة)

«وفـي السـمـاء رزقـكـم» خـبرة شـخـصـيـة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق
األمين ،رسول الله ،وعلى أله وصحابته ومن
وااله ،ومن اتبعه واهتدى بهداه ،أما بعد،
لعلي قد تحدثت في موضوع الرزق قبل
سنوات ،ولكن قد تجدّ أمور في حياتنا تستدعي
العودة إليه حسبما يقتضي الزمان والمكان.

يبدو من التجارب الحياتية أن مفهوم الرزق خير ما يناله اإلنسان في هذه الدنيا؛ َّ
ألن من
أوسع من ذلك بكثير حتى يشمل كل جوانب ابتلي بذرية غير صالحة شقي بها وقد يشقي
الحياة اإلنسانية وما قد يسَّره الله له لتسهيل معه المجتمع الذي يعيش فيه .أما الذرية الطيبة
فيسعد بها ويسعد معه من حوله .قرة عين
العيش في الدنيا،
ومصدر سعادة.
ويمكننا أن نعد بعض تلك األرزاق التي ينعم
الله بها على عباده ،ومنها على سبيل المثال رزق حب الناس .كم هو سعيد ذلك اإلنسان
القريب المحبوب من الناس والمألوف عندهم
ال الحصر:
شخص محظوظ ذلك الذي يلقي الله له
هو
ٌ
رزق اإليمان والهداية .وهل هناك نعمة أعظم كم َ
من أن يكون الله راضيا عن عبده فيهديه القَبول في األرض وبين عباده ،شخص ذائع
سمعته! وما أشقى
صراطه المستقيم فتستقيم له الدنيا ويرنو فيها الصيت
بكرم أخالقه و ُحسن ُ
ِ
من كان منبوذا بين الناس بغيضا إلى قلوبهم.
إلى نعيم اآلخرة المرجو ،والله هو الهادي.

وما دعا اليوم إلى عرض الموضوع ما نشاهده
من أفعال الناس على المستوى الفردي أو
الجماعي أو االجتماعي أو حتى على مستوى
ّ
األمم والدول من إقبال على مكاسب الدنيا رزق العلم والحكمة .وما أجله من رزق يخص
واقتناصها بأي سبيل وإن كان ظلما أو حراما ،الله به من يختار من عباده وهو الذي عرفنا
رغم علم الجميع أن هذه المكاسب لن تدوم لهم الفرق بين من يعلم ومن ال يعلم في قوله« :قل
ولن يدوموا لها
هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون؟»
وهو القائل فيمن أوتي الحكمة« :يؤتي الحكمة
والزيادة في حديثي اليوم أني سأسوق في أثنائه من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا
تجربة شخصية كنت أحد أبطالها تدور حول
كثيرا» .فأي مال أعظم من هذه النعمة وهذا
ً
هذا المعنى الذي نحن بصدده.
الرزق؟

لكن لنتحدث أوال عن مفهوم الرزق هذا ودور رزق الصحة والعافية .تلك الصحة التي قيل
عافى في بدنه فكأنّهُ قد ملكَ
عقيدتنا اإلسالمية في تعريفه وصدق الداللة فيها« :من كانَ ُم ً
ٌ
عليه ،وكيف ينظر إليه بعض الناس وإلى أثره الدُنيا بأسرها ،فليست نعمة في الدنيا -بعدَ
في حياتهم .فما معنى الرزق؟
اإليمان بالله -تعد ُل نعمة الصحة والعافية».
هو العطاء والهبة من الله
الرزق لفظا َ
لمخلوقاته ،ولعباده من البشر مؤمنهم وكافرهم
مع فرق البركة للمؤمنين .وقد تكفل الله بهذا
العطاء وقسم لكل مخلوق ما يحتاجه في حياته،
اء ِر ْزقُ ُك ْم َو َما
«(وفِي ال َّ
س َم ِ
ومؤكدا ذلك بقولهَ :
َ
ْ
ض ِإنَّهُ لَ َح ٌّق
ر
أل
ا
و
اء
ب ال َّ
س َم ِ َ ْ ِ
عدُونَ  ،فَ َو َر ّ ِ
تُو َ
َ
َنطقُونَ )
ِمثْ َل َما أنَّ ُك ْم ت ِ

رزق الزوجة الصالحة .إن الزوجة الصالحة
من الرزق الذي يهبه الله لعباده ،وبذلك جاءت
اإلشارة النبويّة؛ حيث ص َّح عن النبي -صلى
وخير
الله عليه وسلم -أنّه قال« :الدُّنيا متاعٌ،
ُ
صالحةُ» .هذا وقد فسّر
متاعِ الدُّنيا المرأة ُ ال َّ
بعضهم قول الله تعالى« :ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار» أن
هذه الحسنة هي الزوجة الصالحة.

لكن هل الرزق محصور في عطاء المال
ُ
والممتلكات المادية كما يفهمه بعض الناس؟ ِرزق الذريّة الصالحة .هذا الرزق هو من

العربية .وفجاءة ينطق أخي بالتعبير المعروف
عمن يأتي متأخرا عادة فيقول« :صح النوم»
ويلقي ملفا جانبا .وأتدخل متسائال ،ما أمره؟
قال :أعلنا عن الوظيفة منذ مدة وتلقينا خمسة
من الطلبات وأرسلنا ألصحابها للحضور من
أجل مقابلتهم ،وهذا المحترم جاء طلبه اليوم
متأخرا .فسألته :ومن الرجل؟ قال شخص
فلسطيني من لبنان.
وال شك أنكم تعرفون كيف كان الوضع اللبناني
في تلك اآليام.
قلت له :ولم ال ترسل له؟ قال :انتهى موعد
تقديم الطلبات .قلت :وأنت من وضع هذا
الموعد! أرسل له للحضور ،ما المخالفة في
ذلك؟ قال :سأطلبه للمقابلة الشخصية بناء على
طلبك .ابتسمت راضيا .وهكذا كان.

ٌ
رزق يعتاش منهُ اإلنسان،
وأخيرا رزق المال.
ويقضي ب ِه حوائجه ،وينتفع ب ِه هو وأهله في
الدنيا واآلخرة إن شارك غيره فيه وأدى حق
الله منه .ولكنه قد يكون أيضا مصدر شقاء له حضر كل المتقدمين للمقابلة ،وكان صاحبنا
ولغيره إن أسيء استعماله ووضع في مواضع بينهم ،وتمت مقابلتهم ،وكانت المفاجأة لي
الضرر التي ال يرضاها واهب هذا الرزق.
وألخي أن االختيار وقع على هذا الشاب
الذي سخرني الله ألكون سببا في حصوله
بأمس الحاجة لها .فقد
لنالحظ أن هذه األرزاق ال تأتي لإلنسان وهو على الوظيفة التي كان
ّ
جالس في بيته ،وكل منها ال يحصله صاحبه أخبرني أخي أنه كان فقيرا معدما ،فعندما كان
إال بالسعي إليه مع التوكل على الرزاق ،غليه أن يدخل على المدير العام لم يكن عنده
وعندها يسخر الله بعض عباده للوصول إلى جاكيت يلبسها .وعمل بعدها سنوات ولم أعرفه
ذاك الرزق.
ال تسأل أخي القارئ كيف أثرت هذه الحادثة
وإليكم تجربة كنت أحد من سخرهم الله تعالى في حياتي وجعلتني أشد تثبيتا وإيمانا بتقسيم
إليصال رزق لصاحبه دون أن أعرفه وما األرزاق وبقول رسولنا محمد صلى الله عليه
عرفته حتى بعد أن ساق له الله رزقه:
وسلم« :إن ما أخطاك لم يكن ليصيبك ،وما
أصابك لم يكن ليخطئك .رفعت األقالم وجفت
في أوائل ثمانينات القرن الماضي كنت الصحف» .أي أن ما كتب لك سـتأخذه في
أعمل في إحدى الشركات في بلد عربي ،حياتك وفي أي مكان كنت .ومن هنا جاء
وكان أخي يعمل مسؤول التوظيف في تلك اطمئنان المؤمن فتخلص من القلق ألن الله
الشركة .ولكثرة عمله كان يحمل معه ملفات كفل له أهم ما يخاف عليهما البشر :الرزق
عمله إلكمالها في منزله .وفي يوم كان يراجع والعمر ،فالله تعالى قد امتن على عباده حين
بعض تلك الملفات المتعلقة بوظيفة مترجم قال لهم ...« :فليعبدوا رب هذا البيت الذي
كانت الشركة قد أعلنت عنها في بعض البالد أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف».
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أعــراض االكتئــاب إشــارة تنـذر بالسكـتة الدمـــاغية
إضافة إلى كونه مشكلة صحية يشكل هذا االضطراب النفسي ظاهرة تسبق السكتات
•نينا ماسي
الزيادات الطفيفة في أعراض االكتئاب ربما
تمثل إشارة تنذر بأن السكتة الدماغية على وشك
الحدوث (إيفري داي هيلث.كوم)
تبين أن البعض ممن أصيبوا بسكتة دماغية
ربما كابدوا أعراضا ً متزايدة من االكتئاب في
السنوات التي سبقت مواجهتهم هذه الحادثة ،وفق
بحث صدرت نتائجه حديثاً.
يقول علماء إن النتائج التي توصلوا إليها تشير
إلى أن الزيادات الطفيفة في أعراض االكتئاب
ربما تمثل إشارة تنذر بأن السكتة الدماغية على
وشك الحدوث.
في حين يشكل االكتئاب مشكلة شائعة في
صفوف األشخاص الذين أصيبوا فعالً بسكتة
دماغية ،تشير الدراسة إلى أن هذا االضطراب
النفسي ال يطرأ فحسب بعد اإلصابة بهذه السكتة،
بل أيضا ً في المرحلة التي تسبقها.
وقالت الباحثة في الدراسة ماريا بلوخل ،من
"جامعة مونستر" في ألمانيا إن "االكتئاب إحدى
أكثر المشكالت إلحاحا ً وشيوعا ً لدى من أصيبوا
بسكتة دماغية ،ويشار إليه باسم اكتئاب ما بعد
السكتة الدماغية .ولكن فضالً عن أن أعراضه
تزداد بشكل واضح بعد السكتة الدماغية ،وجدت
دراستنا أن المرضى قد أصيبوا سلفا ً ببعض هذه
األعراض قبل مواجهتهم السكتة الدماغية".
اتابع الباحثون  10آالف و 797راشدا ً يبلغ
متوسط عمرهم  65سنة ،وليس لديهم تاريخ مع
اإلصابة بسكتة دماغية في بداية الدراسة.
استمرت المتابعة حتى  12عاماً ،وخالل تلك
الفترة ،أصيب  425شخصا ً بسكتة دماغية.
ثم عقد الباحثون مقارنة بين هؤالء من جهة،
وبين أربعة آالف و 249شخصا ً لم يصابوا
بسكتة دماغية ،من جهة أخرى.
سئل المشاركون كل سنتين عما إذا كانوا
ُ
واجهوا أيا ً من أعراض االكتئاب في األسبوع
الذي سبق زمن المقابلة ،بما في ذلك الشعور
بالبؤس ،والوحدة ،والحزن ،وبأن إنجاز أي
عمل يشكل مجهوداً ،وما إذا عانوا اضطرابات
في النوم.
المشاركون الذين كابدوا أعراضا ً أكثر سجلوا
نقاطا ً أعلى .وفي النتيجة ،وجدت الدراسة

أنه قبل ست سنوات من تاريخ حدوث السكتة
الدماغية ،حصل من أصيبوا بسكتة دماغية ومن
لم يصابوا بها على نقاط مماثلة.
ولكن مع ذلك ،قبل حوالى سنتين من حدوث
السكتة الدماغية ،أخذت تزداد نقاط [عوارض]
األشخاص الذين أصيبوا بها الحقاً.
وبعد حدوث السكتة الدماغية ،ازدادت أعراض
االكتئاب وبقيت مرتفعة طوال عقد من الزمن
بعد السكتة الدماغية.
في المقابل ،بقيت النقاط التي سجلها األشخاص
الذين لم يصابوا بجلطة دماغية على حالها تقريبا ً
طوال فترة الدراسة.
وفق الدراسة ،في التقييم الذي سبق السكتة
الدماغية ،استوفى  29في المئة ممن كانوا على
وشك اإلصابة بسكتة دماغية معايير مكابدة
اكتئاب محتمل ،في مقابل  24في المئة من الذين

لم يصابوا بسكتة دماغية.
ولكن عند اإلصابة بالسكتة الدماغية ،استوفى
 34في المئة من هؤالء معايير مواجهة احتمال
اكتئاب ،في مقابل  2في المئة ممن لم يصابوا
بسكتة دماغية.
تشير النتيجة ،وفق بلوخل "إلى أن زيادة
أعراض االكتئاب قبل السكتة الدماغية تبقى
في الغالب تغييرات طفيفة ،وربما ال تكتشف
سريريا ً في بعض األحيان".
"ولكن حتى الزيادات الطفيفة في أعراض
االكتئاب ،خصوصا ً المرتبطة منها بالحالة
المزاجية والتعب ،قد تكون إشارة إلى سكتة
دماغية مقبلة" ،قالت بلوخل.
وأضافت بلوخل أنه "ليس واضحا ً ما إذا كان
ممكنا ً استخدام هذه التغييرات التي تسبق السكتة

الدماغية بغرض وضع توقعات تبين األشخاص
الذين سيصابون بسكتة دماغية.
أما "األسباب الكامنة وراء ظهور أعراض
االكتئاب قبل السكتة الدماغية فتحتاج إلى
التحقيق بشأنها في بحوث مستقبلية" ،أضافت
بلوخل.
وتبرز الدراسة أيضاً ،كما أوضحت بلوخل،
"األسباب التي تدعو األطباء إلى مراقبة أعراض
االكتئاب على المدى الطويل لدى األشخاص
الذين أصيبوا بسكتات دماغية".
نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيورولوجي"
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فيتامينات ومغذيات
لجفــــاف الـعين
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جدري القرود

احذروا الوبــاء الجـديد في كـندا !!
إن السؤال المهم هو :لماذا ظهر هذا الوباء في
هذه األيام؟

تحدث متالزمة العين الجافة عندما ال تنتج
غدد الدموع في العين ما يكفي من السوائل،
أو إذا اختفت الدموع بسرعة كبيرة .وال
يزال البحث في بدايته بخصوص إمكانية
استخدام التدابير الغذائية أو مكمالت
الفيتامينات لعالج جفاف العين.
وبداية ،من األفضل الحصول على
الفيتامينات من النظام الغذائي ،لكن في
حالة عدم القدرة على ذلك يمكن االعتماد
على مكمالت الفيتامينات.
وهناك أدلة علمية محدودة على أن
مكمالت الفيتامينات تساعد في عالج
جفاف العين ،وتظهر بعض الدراسات
القائمة على المالحظة األهمية المحتملة
للنظام الغذائي للمساعدة في حل المشكلة.
•فيتامين أ
نقص فيتامين أ له صالت بجفاف
العين .وال يعتبر نقص الفيتامين شائعا ً
إال في المجتمعات الفقيرة ،لكن قد تكون
هناك مشكلة في األمعاء تمنع امتصاص
الفيتامين ،مثل أمراض الجهاز الهضمي،
والتهاب البنكرياس ،ومرض كرون.
•فيتامين د
أظهرت أبحاث مبكرة أن فيتامين د يمكن
أن يكون له عالقة بجفاف العين ،ويعتبر
ضعف وظيفة الدموع من أعراض نقص
هذا الفيتامين.
وقد أشار بحث أجري عام  2015إلى
أن مكمالت فيتامين د قد تساعد في عالج
أعراض جفاف العين ،لكن يتطلّب ذلك
إجراء مزيد من التحقيق.
•أوميغا 3
تشير إرشادات األكاديمية األمريكية لطب
العيون إلى أن أحماض أوميغا  3الدهنية قد
تكون مفيدة في عالج جفاف العين.
مع ذلك ،ال تتوفر أدلة كافية لتأكيد فعالية
أي مكمل خاص بأحماض أوميغا 3
الدهنية ،واألفضل الحصول عليه من تناول
األسماك الدهنية ،والمكسرات ،وزيت
الزيتون ،واألفوكادو.
•منال داود

•د .قيس ابوطه
عدد الحاالت المتصاعد لهذا الوباء الجديد يحتم
علينا أن نأخذ األمر بجدية وترقب .إن أعداد
الحاالت المصابة هنا في كندا وفي دول كثيرة و
سرعة انتشارها جعلت منظمة الصحة العالمية
تفكر جديا ً اعتبار جدري القرود وباء عالميًا ..
وسوف نستعرض فيما بعد بعض اإلحصائيات
المتوفرة حتى اآلن.
ولكن السؤال األول الذي يتبادر للذهن هو:
لماذا نسب هذا الوباء إلى القرود؟ تقول المراجع
إنه في عام  ١٩٥٨استطاع العالم الدانماركي
برين فون ماغنص " Preben Von Magnus
“ في مختبر األبحاث اكتشاف الفيروس الذي
سبب التهابا جلديا ً يشبه الجدري عند واحد من
قرود التجارب من عائلة المكاكا ،وهكذا أعطي
ّ
ولكن المتخصصين
االسم :جدري القرود،
في علم الفيروسات تبين لهم أن هذا الفيروس
يصيب مجموعة من الحيوانات المستوطنة في
وسط وغرب أفريقيا وخاصة القوارض مثل
الجرذان والسناجب  ..وان القرد الذي اكتشف
عنده الفيروس أخذ العدوى من حيوان آخر..
ولكن التسمية التصقت بالقرود.
ولذلك فإن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
طلب من مجموعة من المتخصصين أن يقترحوا
اسما ً جديدا ً لهذا الوباء ،وسوف يعلن االسم
الجديد عندما يصلون إلى االسم األصح.
بالنسبة لإلنسان ،فإن أوائل الحاالت التي تم
تشخيصها كان في عام  ١٩٧٠في جمهورية
الكونغو في افريقيا .وبعد ذلك كانت الحاالت
تظهر بصورة عشوائية في كثير من دول أفريقيا
وأوروبا ،كما حدث حديثا عام  ٢٠٢٢في إسبانيا
حيث سجلت  ٨٠حالة ،وكان انتقال العدوى من
انسان الى انسان ،أو من حيوان إلى إنسان بعد
عضة أو لمسة ..وكان بعضها من كالب أليفة
أخذت العدوى من حيوان آخر.
انتقال العدوى :قالت كبير مسؤولي الصحة
العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام إن المرض
ينتشر بشكل أساسي بعد االتصال الجسدي
الوثيق بما في ذلك اإلتصال الجنسي ..وإن معظم
الحاالت الموجودة حاليا بين رجال قالوا إنهم
مارسوا الجنس مع رجال آخرين  ..وهذا يذكرنا
أيضا ً بحاالت اإليدز الذي كانت غالبية حاالته
أيضا بين الشواذ جنسياً .لعل هذه األمراض
الخطيرة وغيرها كثير تكون رادعا ً لهؤالء
المثليين.
كما يمكن أن تنتقل العدوى باالختالط مع
إنسان مصاب عن طريق المناشف أو األلبسة
المشتركة أو سوائل الجسم ،وكذلك عن طريق
لدغة أو عضة من حيوان مصاب.

بعد أن قضت حمالت التطعيم ضد وباء
الجدري في كل دول العالم ،هذا الجدري الذي
حصد أرواح الماليين من الناس وخاصة في
افريقيا ،اعتقدت المراجع الطبية أنها قد قضت
على الفيروس فتوقفت عن حمالت التطعيم،
ولكن الفيروس الجديد الذي هو من نفس عائلة
فيروس الجدري وجد المناعة ضده ضعيفة او
معدومة عند كثير من الناس الذين لم يأخذوا
اللقاح ضد الجدري مما سهل له أن يصبح وبا َء
جديداً.
أعراض المرض:
فترة النقاهة تستمر من  ١٠إلى  ١٤يوما َ عند
أكثر الحاالت.
اعتقد إنه من األفضل واألوقع أن نقرأ هذه
األعراض من مريض يصف نفسه:
قال المريض "مات فورد" ،وهو ممثل يعمل
في لوس انجلوس انه أصيب بالفيروس بسبب
مالمسته المباشرة لمريض آخر حيث ظهرت
بقع حمراء على وجهه وذراعه وبطنه والمناطق
الحساسة!! ،وأنه الحظ في البداية بقعا ً داخل
وحول مالبسه الداخلية ،و بعد أيام قليلة بدأت
تمتلئ بسوائل (ع َمل) لها رائحة كريهة ،وخالل
أيام بدأ يعاني من الحمى والقشعريرة والصداع
والكحة والتعرق الليلي .وكان يحتاج إلى
مسكنات لأللم باستمرار.
سهولة انتشار العدوى:
تنتشر وتنتقل العدوى كبقية األوبئة الفيروسية
وخاصة كما وضحت الدكتورة تيريزا تام ،ولكن
لفت نظري الدراسة األلمانية التي نشرت في
يوليو  :٢٠٢٢بعد شفاء مريضين من جدري
القرود ،بحث الخبراء عن الفيروس المسبب
للجدري في كل متعلقات المريضين في الغرفتين
اللتين كانا فيها ،فوجدوا ان كل ما استعمل في
الغرفتين من فراش او مناشف او اسطح الحمام
او المرحاض الخ… يحمل كميات كافية لنقل
العدوى بسهولة حيث بلغت  ١٠٠ألف فيروس

في كل سنتم.
نستنتج من ذلك سهولة انتقال العدوى إذا لم
تتخذ االحتياطات الالزمة.
مالحظة مهمة جدا:
يقول المتخصصون إن كثيرا ً من الحاالت التي
ثبت أنها مصابة بجدري القرود لم تظهر عليهم
األعراض المعروفة الكالسيكية ،وهذا قد يجعل
كثيرا ً من الحاالت بدون تشخيص ،وهذا يساعد
في انتشار العدوى للمخالطين.
الوقاية خير من العالج.
يفترض أن التطعيم ضد مرض الجدري يوفر
حماية ضد مرض جدري القرود باعتبارهما
فيروسات وثيقة الصلة ببعضها .كما يعتقد أن
المركب الدوائي ضد الفيروسات سيدوفوفير قد
يكون فعاالً لعالج جدري القرود.
إ ان منظمة الصحة العالمية لم تعتبر جدري
القرود وبا ًء عالميا بعد ،ولكنها تقول إنها تتابع
الحاالت عن كثب ،لقد تم تسجيل  ٥٣٢٢حالة
حول العالم حتى نهاية يونيو الماضي ،ولكن
هناك حاالت كثيرة لم يتم التبليغ عنها .ولكن
المقلق ان العدوى تتسارع بشكل ملحوظ في كل
العالم ،فمثالً حتى  ١٥يوليو الحالي ،قبل إرسال
هذا الموضوع إلى المطبعة ،كانت الحاالت
المسجلة رسميا ً كما يلي :في كندا وفي ستين
دولة حول العالم سجلت أكثر من  ١٢ألف حالة
جدري القرود ألول مرة في تاريخها في شهر
مايو  .٢٠٢٢وهذا يدعونا للتأمل أن هذا الوباء
قد دخل العالم بقوة.
بلغ عدد الحاالت المسجلة في كندا حتى
منتصف يوليو  539حالة .أغلبها في كيبيك
وأونتاريو .ولكن أهم ما يلفت النظر أن % 99.5
كانت الحاالت بين الرجال في منتصف العمر!!.
عجبا ً لهذه الفيروسات األصغر من أصغر
جرثومة ماذا تفعل باإلنسان والحيوان على حد
سواء
•أخصائي األمراض الباطنية.
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com

	•
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الغدد الصماء Endocrine glands
الجزء الثاني

• د .خالد الخيري اﻻدريسي
 -5انتفاخ الرقبة
 -6غيير في الدورة الشهرية.
 -7تغيير في النفسية:
أ -قلق وتنبه وجحوظ العينين في حالة الزيادة في
افراز الهرمون
ب -احباط وتبلد وبطء الحركة في حالة نقصان
اﻻفراز
 -8فقدان او نقصان الرغبة الجنسية.
 -9تغيير في طبيعة النوم في حالة زيادة اﻻفراز قلة
النوم والتنبه المستمر واما في حالة نقصان اﻻفراز
فالخمول والتعب بالرغم من النوم لساعات كافية.
 -10اﻻم العضالت والمفاصل.
ثانيا -التاريخ المرضى الدقيق.
ثالثا -الفحص العام الدقيق.
رابعا -فحص الرقبة.
خامسا -تحاليل الدم:
هرمون .TSH هرمون.FT4 هرمون .FT3 من اجل اﻻجسام المضادة للغدة الدرقيه في حالةامراض الحساسية العامة
سادسا -فحص الغدة الدرقية بواسطه الموجات
الصوتيه
Ultra Sound Thyroid Scanning
سابعا -فحص الغدة الدرقية بالنظائر المشعة
Radionuclide scanning
ثامنا -عمل خزعة ان كان هناك شكوك في وجود
ورم سرطاني Thyroid Biopsy
من يتأثر بامراض الغدة الدرقية:
كل انسان ،كبيرا كان ام صغيرا ،ذكرا ام انثى .كما
ان مرض الغدة يمكن ان يكون موجودا عند الوالدة
وهذا عادة يكون نقصا في افراز الهرمون اما لعدم
نمو الغدة الدرقية او لنقص في عملها.
امراض الغدة الدرقية شائعة ،ولقد قدرت اخر
االحصائيات اصابة عشرين مليون شخص بهذه
اﻻمراض.
النساء معرضات اكثر من الرجال بخمس الى ثماني
مرات .وتزيد احتمال اﻻصابة اكثر في الحاﻻت
التالية:
أوال -وجود بعض اﻻمراض مثل اﻻنيميا الحادة،
مرض السكر عند الصغار ،مرض لوبس
ايريثرماتوزز ،روماتويد ارثرايتس.
ثانيا -استعمال اﻻدوية التي تحتوي على اليود مثل
دواء اميديورون .
ثالثا – السن فوق ستين عاما.
زيادة اﻻفراز تؤدي الى:
أ  -قلق وسرعة االثارة.
ب -اضطراب في النوم.
ج -جحوظ العينين.
د-ضعف في النظر.

ز-الملح المضاف له عنصر اليود
ح-سمك البحر المالح
ط -اعشاب البحر
ي-الصدفيات
ك-حليب السويا
ل-مرق السويا
م-لبن الزبادي
عالج المرض عند وقوعه:
اوﻻ -عالج النقصان ،يتم باعطاء المريض هرمون
الثيروكسين على شكل حبوب (– L- Thyroxine
 )Levothyroxineللكبار ،اما للرضع واﻻطفال
فيطحن الدواء ويحول الى بودرة ومن ثم يذاب
في الحليب او الماء .يجب ان تكون الجرعة كافية
البقاء تركيز هرمون الثايروكسين في الدم في اعلى
المستويات الطبيعية.
ثانيا -زيادة اﻻفراز:

هـ -نقصان الوزن.
و -زيادة في الشهية.
ز-ضعف في العضالت ورعشة في اليدين.
ح-اضطراب في الدورة الشهرية.
ط -عدم تحمل الجو الحار.
ي -سرعة في نبض القلب.
نقص اﻻفراز:
اوﻻ – بعد البلوغ (ميكسيديما) تؤدي الى:
أ-تعب
ب-اضطراب في النظر.
ج -النسيان
د-اضطراب الدورة الشهرية.
هـ -شعر خشن وجلد جاف.
و-صوت خشن.
ز -عدم تحمل الجو البارد
ح -زيادة في الوزن.
مالحظة هامة
مريض نقصان افراز الغدة الدرقية (ميكسيديما)
ال يشكو من المرض بل من يالحظ مرضه هم
اﻻهل وخصوصا ان كان احدهم غائبا عن الشخص
المريض لمدة طويلة.
ثانيا -قبل البلوغ

وفي سن الطفولة (كريتنزم

 )Cretinismوهذه الحالة تسبب عدم النمو في
الجسم كافة وخصوصا الجهاز العصبي مما يؤدي
الى امراض خطيرة مثل التخلف العقلي والتشوه في
البنيه وفي الحاﻻت الشديدة يكون المريض اطرش
واخرس.
عالج امراض الغدة الدرقية:
الوقايه:
تجنب نقصان اليود .هناك مناطق في العالم تعاني من
نقص اليود ،منها كانت امريكا وكندا خصوصا منطقة
البحيرات الكبري ،ولكن تم تدارك اﻻمر وعولج .أما
المناطق اﻻخرى مثل جنوب اسيا وجنوب شرق اسيا
ووسط افريقيا واوروبا فهذه الدول ما زالت تعاني من
نقص عنصر اليود وتحتاج الى الحصول عليه من
مصادر متعددة .واما المناطق التي لها شواطئ على
البحار فهي محظوظة ففي جو البحر الهواء مشبع
باليود وكل منتجات البحر غنية باليود.
اهم مصادر اليود:
أ-ماء البحر
ب-الجبن
ج-حليب البقر
د -البيض
هـ-اﻻيس كريم
و-الفيتامينات المضاف لها عنصر اليود

أ -بواسطة الحبوب (ميثامازول او بروبايل ثيويوريا)
هذه اﻻدوية توقف انتاج هرمون الثايروكسين.
ب -اليود المشع.
ج -مثبطات مستقبالت بيتا.
د-الجراحة .هناك عدة طرق للتدخل الجراحي ،فبين
استئصال كامل مع اعطاء حبوب الثايروكسين مدى
الحياة ،او استئصال جزئي والحياة بشكل طبيعي ،مع
امكانية عودة زيادة اﻻفراز.
ﻻبد من ذكر حادثة طريفة حصلت بالنسبة لهذا
المرض ،تدخل فيها وزراء وكتاب ورؤساء دول
ومشاهير اﻻطباء.
اصيبت كوكب الشرق ام كلثوم بمرض جريفز مع
جحوظ في العينين .قرر اطباؤها ان العالج المفضل
لها هو الجراحة ،ولكونها ام كلثوم صاحبة الصوت
الفريد الذي لم يتكرر الى يومنا هذا ،وبما ان هناك
خطورة عند العملية في اصابة عصب الحنجرة
الراجع ( )Recurrent Larygeal Nerveالذي
يمر مالصقا للغدة ويزود الحنجرة واﻻحبال الصوتية
بقدرة الحركة ،تخوف اﻻطباء المصريون من
التدخل ،وارسلت ام كلثوم للندن – انجلترا.
هناك تخوف ايضا اﻻطباء اﻻنجليز من نفس
المضاعفة الكارثية ان حصلت .لذا قررت السلطات
المصرية ارسالها الى مستشفى "جون ريد" في
امريكا لتعالج باليود المشع وتجنب العالم خسارة
صوت لن يتكرر .
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية
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الجلد المتـرهل يعد مصـدر قلـق
لكل الناس الذين ّ
تخطوا سن الـ…50
يوميــا!
تنـاولـوا هذا الفيتــامين ً
مع التقدم في العمر ،تشهد أجسامنا
تغييرات عدّة ،أبرزها ترهل الجلد ،األمر
الذي يؤثر على مظهر المرء الخارجي.
وبالتالي ،من الضروري مساعدة بشرتنا
على مواجهة هذه التحوالت.
وقال موقع «شي فايندس» إن «الجلد
المترهل يعد مصدر قلق لكل الناس،
خاصة النساء ،حيث يصبن باإلحباط
ويفقدهن ثقتهن في أنفسهن».
وأضاف« :لحسن الحظ ،هناك عدة
طرق للحفاظ على بشرة مشدودة قدر
اإلمكان ومحاربة الترهل ،ويشمل ذلك
تغذية جسمك بجميع العناصر الغذائية
المفيدة للبشرة».
وفي هذا الصدد ،ذكر جراح األمراض
الجلدية التجميلية الدكتور نادر كازي أن
إضافة «فيتامين أ» إلى النظام الغذائي
اليومي يعد طريقة رائعة للحفاظ على
البشرة وجعلها تبدو شابة.
وتابع« :أفضل فيتامين للنساء فوق
سن الخمسين يمكنهن تناوله يوميا لشد
بشرتهن وتقليل آثار الشيخوخة هو
فيتامين .»A
وأوضح« :يمكن تناوله سواء عن طريق
الفم مع مكمل غذائي أو وضعه مباشرة
على بشرتك باستخدام كريم مرطب».
وكشف كازي أن ما يجعل هذا الفيتامين
مفيدا في مكافحة الشيخوخة هو إنتاجه
الكوالجين واإليالستين في أجسامنا
وأضاف« :هاتان المادتان هما نوعان
من البروتينات التي تعزز مرونة الجلد
وثباته».
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 5آثار صحية مدهشة ألكل الباذنجان..
الباذنجان هو عنصر أساسي في الصيف ،وهو
نبات متعدد االستخدامات ،ومن الخضراوات
التي تحمل الكثير من الفوائد الصحية لجسم
اإلنسان فهو غنى باأللياف منخفضة السعرات
الحرارية والمدرجة في حمية البحر األبيض
المتوسط.
كما يساعد الباذنجان في تقوية العظام ويقلل
من خطر اإلصابة بهشاشة العظام ،ويساعد في
تخفيف أعراض فقر الدم ،ويمكنك االستفادة من
تضمين هذا الخضار في نظامك الغذائي.
ووفقا لما ذكره (موقع Eat This، Not
 )،Thatهناك بعض اآلثار الصحية الخمسة
المدهشة ألكل الباذنجان

تقديرات مؤشر نسبة السكر في الدم في
ضا باسم مقدار ارتفاعه
الباذنجان ويعرف أي ً
في نسبة السكر في الدم ،من حوالي  15إلى
 ،30وتعتبر األطعمة التي تقل ترتيبها عن 55
منخفضة على هذا المقياس.
ال يقتصر األمر على أن الباذنجان ال يرفع نسبة
السكر في الدم بشكل كبير  ،ولكن محتواه من
ضا في الحفاظ على
األلياف يمكن أن يساعد أي ً
مستوى الجلوكوز لديك تحت السيطرة ،على
عكس الكربوهيدرات األخرى  ،تمر األلياف
عبر الجسم غير مهضوم ويبطئ امتصاص
السكر في الدم ،ويحتوي كل كوب من مكعبات
الباذنجان على  2.4جرام من هذه المغذيات.

يمكن أن يساعد في تقليل االلتهاب:

قد يزيد من فقدان الوزن:

في السنوات األخيرة ،ألقى البعض بظاللهم
على الخضار الباذنجانية (والتي تشمل الباذنجان
والطماطم والفلفل والبطاطا البيضاء) الحتمال
تسببها في االلتهاب.
تذهب الفكرة إلى أن المواد التي تسمى قلويدات
في الباذنجان سامة لإلنسان ،وتزيد من االلتهاب
– وتؤدي في النهاية إلى تفاقم حاالت مثل التهاب
المفاصل والصدفية ومتالزمة القولون العصبي.
لحسن الحظ  ،ال يدعم العلم إزالة الباذنجان
من نظامك الغذائي لترويض االلتهاب ،وال
توجد دراسات واسعة النطاق تربط بين تناول
خضروات الباذنجانيات والظروف الصحية
االلتهابية.
في الواقع  ،األنثوسيانين  ،األصباغ التي
تعطي الباذنجان لونه األرجواني الداكن  ،هي
ضا مضادات أكسدة قوية ،وثبت أن األنظمة
أي ً
الغذائية الغنية بمضادات األكسدة تقلل وال تحفز
االلتهاب .

األلياف الموجودة في الباذنجان ليست مفيدة
فقط لسكر الدم (وبالطبع صحة الجهاز الهضمي
) ،كما أنه عنصر مهم في خطة إنقاص الوزن
الناجحة ،ويمكن أن يساعد تناول الكثير من
األلياف في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة
أطول ،مما يقلل من الرغبة الشديدة.
ليس من المستغرب أن العديد من الدراسات
ربطت بين اتباع نظام غذائي غني باأللياف
وفقدان أكبر للوزن وحتى التزام أفضل بالنظام
الغذائي المختار.
وفي الوقت نفسه ،الباذنجان منخفض السعرات
الحرارية بشكل خطير ويحتوي كوب كامل على
 20سعرة حرارية فقط ،وإذا كنت تتطلع
إلى إنقاص وزنك  ،فال تتردد في إضافته
إلى السلطات أو الكاري أو بابا غنوج
للحصول على نكهة إضافية وثقل
الوزن – بدون سعر السعرات
الحرارية العالية.

يمكن أن يثبّت نسبة السكر في الدم:

قد يعزز صحة العظام:

يمكنك إضافة الباذنجان إلى قائمة األطعمة
اللذيذة والصديقة للسكر في الدم ،وتتراوح

يحتوي كل كوب من
الخضار األرجواني

على  0.19ملليجرام  ،أي حوالي  %8من
المدخول اليومي الموصى به للرجال و %11
كثيرا في المنجنيز  ،لكن هذا
للنساء ،وقد ال تفكر ً
المعدن الصغير له دور يلعبه في صحة العظام .
يتفاعل المنجنيز مع العناصر الغذائية األخرى
مثل الكالسيوم وفيتامين د لتكوين عظام قوية
وصحية.على الرغم من أن النقص نادر في
البلدان المتقدمة  ،إال أن الحصول على ما يكفي
هو هدف جيد دائ ًما.
يمكن أن تقلل من خطر اإلصابة بمتالزمة
التمثيل الغذائي:
ربما تكون قد سمعت عن متالزمة التمثيل
الغذائي المخيفة  ،وهي مجموعة من األعراض
ذات الصلة التي تشمل السمنة وزيادة خطر
اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
ومرض السكري من النوع .2
والباذنجان واحد من أفضل الطرق لمنع هذه
المجموعة من الحاالت هو اتباع نظام غذائي
مغذي مليء بالفواكه والخضروات (مثل
الباذنجان).
وجدت دراسة أجريت عام  2021أن الباذنجان
يمكن أن يكون مفيدًا في عالج متالزمة التمثيل
الغذائي بسبب تأثيراته المضادة الرتفاع ضغط
الدم  ،ومضادات السكري  ،وتعزيز فقدان
الوزن.

أطعمة يجب أال تأكلها بعد الساعة  6مساء
يصبح الجهاز الهضمي أضعف
في وقت متأخر من المساء ،لذلك،
اختر األطعمة التي تحتوي على
نسبة منخفضة من الكربوهيدرات
والدهون بعد الساعة مسا ًء ،وكذلك
فإن تناول الطعام الخفيف يساعدك
في الحفاظ على أمعاء صحية ،في
هذا التقرير نتعرف على األطعمة
التي يجب أال تتناولها بعد الساعة
 6مسا ًء ،بحسب موقع “تايمز أوف
إنديا”.
أطعمة يجب أال تأكلها بعد الساعة
 6مساء-:
•األغذية المجمدة
تتكون األطعمة المجمدة من
الزيوت المهدرجة والسكر والملح

والكثير من السعرات الحرارية
لذلك قد يعيقون أهداف إنقاص
الوزن وبالتالي يجب تجنبها ألن
ضا.
قيمتها الغذائية قليلة أي ً
•المشروبات الغازية
تحتوي هذه المشروبات على
الكثير من الصودا والسكر التي
تزيد من السعرات الحرارية في
الجسم لذا ال يجب تناول المشروبات
الغازية بعد الساعة  6مسا ًء.
•الجبنة:
تحتوي الجبنة على كميات هائلة
من الدهون المشبعة والكوليسترول
والصوديوم تجنب تناولها في
المساء.

•اآليس كريم:
يحتوي على الكثير من السكر
وبالتالي فهو عائق كبير في رحلة
إنقاص الوزن.
•اللحوم الحمراء:
على الرغم من أنها مليئة
بالبروتين ،يجب تجنب لحم الضأن
خالل ساعات متأخرة ،حيث يحتوي
على كميات عالية من الدهون لذلك
تجنب تناولها.
•البطاطس المقلية:
الحتوائها على الدهون المشبعة
والكوليسترول ،يجب تجنب
البطاطس المقلية بعد الساعة 6

مسا ًء إذا كنت ترغب في تحقيق
أهدافك في إنقاص الوزن.
•الكاتشب:
الكاتشب يحتوي على شراب الذرة
عالي الفركتوز وبالتالي فهو معبأ
بالسكر على الرغم من أنه مكمل
أساسي مع وجبات مختلفة ،إال أنه
ضار إذا تم تناوله في الليل.
•فشار الميكروويف:
على الرغم من أن الفشار هو
وجبة خفيفة شهيرة لالستمتاع بها،
إال أنه ال يجب تناولها بشكل كبير،
ألنه مخزن للدهون غير المشبعة
والملح.
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مزودة بقلب اصطناعي بالكامل
مريم ط ّنوس ،ابنة الـ  12ربيع ًا ،أصغر كندية َّ

وكالة “ ”tassالروسية
ما هي فوائد حليب الماعز
وما عالقتها بالجراثيم ؟
نشرت وكالة “ ،”tassتقريرا يوضح
أن حليب الماعز يساهم في تقليل فرص
اإلصابة بالجراثيم ،حيث اكتشف خبراء
جامعة بيرم الوطنية للبحوث أن بكتيريا
 Escherichia coliو Bacillus
 subtilisتقاوم األحياء الدقيقة السالبة
وااليجابية ،فاكتشف الباحثون أن حليب
الماعز يحتوي علي خصائص مضادة
للجراثيم لدى بكتيريا حمض الالكتيك .
وأوضح التقرير أن بكتيريا حمض
الالكتيك تعد كائنات مجهرية قادرة
باإلضافة إلى إنتاج حمض الالكتيك،
تركيب مواد ذات طبيعة بروتينية مبيدة
للجراثيم ،التي مع حمض الالكتيك تصبح
قادرة على مقاومة الكائنات المجهرية
المسببة لألمراض.

مريم طنّوس على كرسي متحرك في مستشفى ’’سيك كيدز‘‘ لألطفال في تورونتو.
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / GRACIEUSETÉ DE LA FAMILLE :

•كندا RCI :

َّ
يتلق
قلبا ً اصطناعيا ً من قبل .لكن في كندا لم
ّ
السن كمريم هذا الجهاز
ي شخص صغير
بعد أ ّ
المص َّمم للبالغين.

أصبحت مريم طنّوس ،ابنة الـ 12ربيعا ً في
تورونتو ،أصغر كندية تمتلك قلبا ً اصطناعيا ً
بالكامل ،بعد عملية زرع وجراحات قلب متعددة .ثقب في الصدر
ومريم ُولدت وهي تعاني من عيبيْن ِخلقيَّيْن،
جراح مريم في مستشفى ’’سيك كيدز‘‘
أحدهما مرتبط بشذوذ إبشتاين وتسبّب بخلل اضطر ّ
ألحد صمامات القلب وباعتالل عضلة القلب.
الدكتور أوسامي هونجو إلى ترك تجويف في
قلبها مفتوحا ً مدة خمسة أيام حتى يعتاد جسدها
خضعت مريم ألول عملية قلب مفتوح عندما على الجهاز ويستقر ضغط دمها.
كانت فقط في ّ
سن الثالثة من عمرها ،ولعملية
زرع قلب عندما كانت في ّ
سن السابعة.
’’أردنا حقا ً إغالق التجويف ألنه من الواضح
ضع في الصدر ،لذلك ال يمكننا
أنه جهاز يو َ
واستمرت حالتها في التدهور بعد ذلك حتى إتاحة حصول خمج .لكن في حالتها كان حجم
أصيبت بسكتة قلبية في حزيران (يونيو)  2021التجويف أكبر من أن يت ّم إغالقه على الفور‘‘،
وهي في ّ
سن الحادية عشرة.
شرح الدكتور هونجو .وفي غضون ذلك وضع
األطباء ضمادة مؤقتة عليه.
وبانتظار خضوعها لعملية زرع أُخرى،
مزود بمضخات ميكانيكية
زودها أطباؤها في مستشفى ’’سيك كيدز‘‘ والقلب االصطناعي ّ
( )SickKidsلألطفال في تورونتو بقلب موصولة بأنابيب مثبتة إلى وحدة تحكم تعمل
اصطناعي في إطار جراحة استمرت  14ساعة .على مدار الساعة ،طيلة أيام األسبوع ،خارج
حصلت معجزة .هي (مريم) قوية جداً ،تحبّ الجسم.
الحياة وتريد أن تعيش نقال عن ليندا أنطوان
إدوار عن ابنتها مريم طنّوس
بعد الجراحة ت ّم تخدير مريم وتوصيلها بجهاز
نحو من  50مريضا ً آخر فقط تلقوا تنفّس اصطناعي مدة  16يوماًّ .
لكن كميات من
وفي كندا ٌ

الدم والسوائل تراكمت حول القلب االصطناعي،
ما تطلّب إخضاعها لعملية أُخرى.
’’لقد كان األمر صعباً ،صعبا ً حقاً‘‘ ،قال
الدكتور هونجو’’ ،لكن بطريقة ما ،استقر
وضعها في النهاية ،وال أستطيع أن أشرح
السبب‘‘.
عملية زرع أُخرى
وبعد شهريْن أمكن إجراء عملية زرع جديدة
لمريم مع توفّر قلب متوافق آخر.

وحول ذلك تمكن الباحثون من عزل
سالالت بكتيريا حمض الالكتيك الموجودة
في حليب الماعز Escherichia coli
و  Bacillus subtilisوقيموا قدرتها
على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة
لألمراض ،وأوضح رئيس قسم الكمياء
والتكنولوجيا الحيوية نيقوالي خودياشيف،
أن بكتيريا حمض الالكتيك لها خصائص
مضادة للجراثيم وهي نشطة تقاوم األحياء
الدقيقة السالبة وااليجابية .

وتستمر مريم في تناول أدوية مثبطة للمناعة،
لكنها تستطيع اآلن القيام بأنشطة طبيعية.
وتقول والدتها عنها إنها تسبح أربع مرات في
األسبوع وتستمتع بلعب كرة القدم وكرة السلة
مع شقيقها األكبر ،جاك.
’’نحن فخورون جدا ً بما يحدث .نحن فخورون
جدا ً بمريم‘‘ ،تؤ ّكد الوالدة’’ ،لقد فعلت الكثير
وهي قوية .لقد أظهرت للجميع مدى قوتها‘‘.
مزود
•(نقالً عن تقرير لراديو كندا
َّ
بمعلومات من وكالة الصحافة الكندية ،ترجمة
وإعداد فادي الهاروني)

األكاديمي الروسي سيرغي كوتسيف
كيف نتجنب انتقال األمراض الوراثية إلى األطفــال؟
أعلن األكاديمي الروسي سيرغي كوتسيف ،أن الطب
المعاصر يسمح بمنع ظهور األمراض الوراثية لدى
الطفل ،حتى إذا كان كال الوالدين يحمالن الجينات
“السيئة”.
ويقول“ ،الخيار األول ،هو اإلخصاب في المختبر،
الذي يتضمن إجراء اختبار جيني قبل عملية الزرع.
وعندما يتكون الجنين من عدة خاليا ،يصبح باإلمكان

أخذ عدد منها بواسطة جهاز دقيق دون أي عواقب على
الجنين ،ليتم التأكد من عدم وجود طفرات في جينات معينة”،
وفقا لـصحيفة “إزفيستيا”.
ويضيف ،وإذا سبق أن أنجبت العائلة طفال يعاني من مرض
وراثي ويعرف االسبب الجزيئي لهذا المرض فتصبح الوقاية
منه أسهل في الطفل الثاني ،حيث يتم في مراكز التلقيح
االصطناعي أخذ عدد من األجنة ،يؤخذ من كل منها عدة

خاليا إلجراء االختبارات الجينية الجزيئية قبل الزرع
واختيار الخالي من الطفرات للزرع.
و الخيار الثاني للوقاية هو التشخيص قبل الوالدة في مرحلة
عا .حيث تؤخذ
مبكرة من تطور الجنين بعد  13-12أسبو ً
من الجنين زغابات مشيمية مما يحيط به .وتفحص بحثا عن
الطفرات .فإذا كانت موجودة ،يبقى القرار النهائي بشأن
استمرار الحمل أو إنهائه للوالدين فقط.
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تساؤالت وإجابات علمية حول «كوفيد ـ  »19الطويل األمد
التعب ومشاكل التذوق أو الشم و«الضباب الدماغي» أشد أعراضه
•كمبردج (والية ماساتشوستس األميركية):
ماثيو سوالن
ما الذي يعرفه (وال يعرفه) العلم عن هذه الحالة
المعقدة ،أي «كوفيد» الطويل األمد؟
في حين يتواصل الكفاح ضد فيروس كورونا،
برز جانب جديد من الوباء :كوفيد الطويل األمد
 ،long COVIDوالمعروف أيضا ً باسم “العواقب
الحادة لما بعد لعدوى سارس”  -كوف 2 -
 post - acute sequelae of SARS ،)CoV - 2 infection، (PASCأو «باسك»
اختصاراً.
عواقب حادة
تتميز حالة «باسك» بأعراض مستمرة من
اإلصابة بكوفيد بعد مرور  30يوما أو أكثر من
نتيجة االختبار المؤكدة التي يجريها الشخص .كما
يمكن أن تظهر بأعراض جديدة مرتبطة بكوفيد
بعد أسابيع أو شهور من زوال أعراض العدوى
األولية .وال يزال العلماء يواصلون التعلم عن
جوانب حالة «باسك» ،ولكنهم اكتشفوا الكثير حتى
اآلن .وفيما يلي نظرة إلى ما نعرفه عنها وإلى ما
تبقى من أسئلة بشأنها.
( من المعرض لخطر اإلصابة بحالة «باسك»؟
وفقا ً للكلية األميركية ألمراض القلب ،قد يعاني ما
بين  10إلى  30في المائة من األشخاص المصابين
بمرض كوفيد  19 -من «باسك» .يقول الدكتور
بروس ليفي ،رئيس قسم طب الرئة والعناية
الحرجة في مستشفى بريغهام والنساء التابعة
لجامعة هارفارد« :مع هذا ،ال يوجد دليل دامغ
على من قد يصاب بهذه الحالة بالتحديد).
ومع ذلك ،ظهرت بعض االتجاهات ذات الصلة.
على سبيل المثال ،تصاب النساء بحالة «باسك»
أكثر بمرتين إلى ثالث مرات من الرجال ،كما أن
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  50سنة هم
أكثر عرضة لإلصابة.
وأيضا ً األفراد الذين يعانون من ظروف معينة
يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للخطر،
فقد خلصت دراسة أجريت في  3مارس (آذار)
 ،2022في عدد دورية «سيل» ،أن عدة عوامل
برزت عند التشخيص األولي لفيروس كورونا بين
األشخاص الذين تطورت لديهم عدوى «باسك».
تتضمن هذه األمراض مرض السكري من النوع
الثاني ،والحاالت التي أعاد فيروس إبشتاين  -بار
تنشيط نفسه (الذي يسبب ارتفاع عدد كريات الدم
البيضاء ،ويظل في الجسم خامال مدى الحياة في
الغالب) .وتشير أبحاث أخرى إلى أن اإلصابة
بالربو ،أو زيادة الوزن قد تلعب دورا في هذا
األمر.
وقد يرتبط خطر «باسك» أيضا ً بشدة اإلصابة
بالعدوى األولية .إذ وجدت إحدى الدراسات أن
احتمالية اإلصابة بحالة «باسك» زادت بأكثر
من ثالثة أضعاف عند األشخاص الذين دخلوا
المستشفى للعالج من كورونا ،وأكثر من ذلك بنحو
تسعة أضعاف عند األشخاص الذين قضوا وقتا في
العناية المركزة.

األعراض والتشخيص

هل «باسك» معدية؟

ما هي األعراض؟

إن حالة «باسك» ليست معدية ،كما أن األعراض
ال تشير إلى إيجابية اإلصابة بفيروس كورونا .إذا
حصلت على نتيجة إيجابية في االختبار ،فمن
المحتمل أن يكون ذلك بسبب عدوى جديدة.

تتمثل أعراض «باسك» في معظم األحيان
في التعب ،وضيق التنفس ،ومشاكل التذوق أو
الشم .ومن األعراض األخرى الشائعة :السعال،
والصداع ،و«الضباب الدماغي» (االرتباك
وفقدان التركيز) والقلق ،واالكتئاب ،وآالم
المفاصل والصدر.
يميل الناس إلى اإلصابة بواحد أو أكثر من
أعراض كوفيد األصلية ،لكن هذا ليس هو الحال
دائما ،ويمكن أن تظهر أعراض جديدة .يقول
الدكتور ليفي :يمكن أيضا ً أن تتفاوت حدة أعراض
«باسك» .على سبيل المثال ،قد تكون أصبت
بتعب خفيف من فيروس كورونا ،لكنه أكثر حدة
مع «باسك» ،وقد تتحسن الحالة أو تسوء من يوم
إلى يوم .وحتى األشخاص الذين لم تظهر عليهم
أعراض إلصابتهم بكوفيد ،يمكن أن يصابوا بحالة
«باسك).
كيف يتم تشخيص «باسك»؟
ال توجد فحوصات لحالة «باسك» مثل تلك
الخاصة بكوفيد .ويستخدم األطباء غالبا مجموعة
من االختبارات للمساعدة على فهم ما يثير
األعراض لدى الشخص ،مثل فحوصات الدم
(لقياس مستويات االلتهاب) ،وفحص معدل
القلب وضغط الدم ،واألشعة السينية (إكس) على
الصدر ،وتخطيط القلب ،واختبارات قياس وظيفة
الرئة والتنفس.
كم من الوقت تستمر «باسك»؟
تتراوح مدة «باسك» بين  4أسابيع و 6أشهر،
ويمكن أن تستمر األعراض لدى بعض المرضى
لفترة أطول بكثير .ونشرت دراسة في عدد
سبتمبر (أيلول)  2021من دورية «سجالت الطب
الباطني» ،حيث تتبع الباحثون  410أشخاص
بعد تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا ،ووجدوا
أن  39في المائة منهم ظهرت عليهم األعراض
الممتدة بعد  7إلى  9أشهر .ويقول الدكتور ليفي:
«إنه أمر شائع ومعروف في األدبيات الطبية
المنشورة)

العالج
هل يمكن عالج «باسك»؟
في الوقت الراهن ،ال توجد عالجات قائمة على
األدلة لحالة «باسك» .لكن هناك عالجات كثيرة
تساعد على تخفيف األعراض ومعالجتها.
يمكن لطبيبك أن يوصي باتباع مسلك قائم على
أكثر المشاكل التي تواجهك .ويقول الدكتور ليفي:
«بالنسبة لمعظم المرضى ،من المفيد أيضا ً االلتزام
عن كثب بتعديالت أسلوب الحياة الصحية ،بما في
ذلك وضع جدول منتظم للنوم والنشاط».
هل تسبب «باسك» في مشاكل جديدة؟
هذا المجال من البحث مستمر ،لكن العلماء
وجدوا أن «باسك» قد تساهم في قضايا صحية
أخرى .على سبيل المثال ،اكتشفت دراسة نشرت
في  7مارس  ،2022في مجلة «نتشر ،أن الناس
(متوسط أعمارهم  60عاما) المصابين بحالة
«باسك» المعتدلة يعانون من تلف في األنسجة،
وانكماش في مناطق الدماغ المتعلقة بالشم ،واتخاذ
القرار ،واسترجاع الذكريات .ولم يعرف بعد ما
إذا كانت هذه اآلثار ال تزال قائمة أم أنها قابلة
لالنعكاس .كما قد تزيد حالة «باسك» من خطر
اإلصابة بمشاكل طويلة في الرئة.
وبحثت دراسة نشرت على اإلنترنت في 15
مارس  ،2022في دورية «راديولوجي» ،في
 100مريض بالباسك (نقل ثلثهم إلى المستشفى
بسبب كورونا) ووجدت أن  58في المائة منهم
لديهم تشوهات في الرئة ،وغالبا ما تتوافق مع
االلتهاب أو الندوب.
تظهر دراسات المالحظة تزايد مخاطر اإلصابة
باألزمات القلبية وقصور القلب بعد اإلصابة
بفيروس كورونا .وتقترح الكلية األميركية
ألمراض القلب على مرضى «باسك» ممن

يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية أو
أعراض مثل ضيق التنفس والتعب وآالم الصدر،
أن يخضعوا للتقييم من قبل طبيبهم الخاص ،قبل
استئناف ممارسة التمارين الرياضية.
هناك أيضا ً أدلة ناشئة حول العالقة بين «باسك»
واختالل وظائف الجهاز الهضمي الذي يؤدي
إلى اإلسهال ،واضطرابات الجهاز العصبي
المحيطي التي قد تؤدي إلى االعتالل العصبي
( neuropathyمرض األعصاب الذي يسبب
األلم والوخز والخدر الذي يبدأ غالبا في اليدين
والقدمين وينتشر إلى الذراعين والساقين)
هل يحميك اللقاح من «باسك»؟
ال يزال بإمكان األشخاص الذين يتم تطعيمهم أن
تتطور لديهم اإلصابة بحالة «باسك» .لكن بشكل
عام ،يبدو أن األشخاص المطعمين لديهم متوسط
تعرض لخطر «باسك» أقل بنسبة  50في المائة
مقارنة باألشخاص غير المطعمين.
كما أن أعراض فيروس كورونا أقل شدة عموما
في األشخاص الذين تم تطعيمهم ،فإن أعراض
«باسك» لديهم تميل أال تكون خطيرة مثل
األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم .ويقول الدكتور
ليفي« :مع ذلك ،ليس من الواضح بعد ما إذا كان
اللقاح يعزز الحماية أكثر ضد «باسك».
هل يمكننا فعل أي شيء آخر لتجنب
«باسك»؟
خارج نطاق التطعيم ،لم تظهر أي استراتيجية
بشكل مقنع لدرء «باسك» ،وفقا ً للدكتور ليفي.
الذي يقول« :إدارة عوامل الخطر المرتبطة بحالة
«باسك» ،مثل النوع الثاني من داء السكري
والسمنة والربو ،قد توفر الحماية».
وتشير بيانات الرصد إلى أن االستخدام المبكر
للعالج المضاد للفيروسات (أثناء اإلصابة األولية
بفيروس كورونا) قد يقلل من حدوث حالة «باسك»،
ولكن هناك حاجة إلى المزيد من األبحاث.
 رسالة هارفارد «مراقبة صحة الرجل» خدمات«تريبيون ميديا»
•(الشرق االوسط) لندن

حب أندلسية بين سلمى وجارودي
ُ
قصة ّ

روجيه جارودي وزوجته سلمى الفاروقي

•عائشة بلحاج
يقف فيها شاهدا ً
هل من بي ٍ
ت يشبه المدينة التي ُ
على تاريخها؟ هل يشبه بيتٌ صاحبته التي لم
تبنِه أو ترثه ،ولم تكبر فيه ،لكنّهُ صورة عنها،
في غناه وجمال روحه؟ تجو ُل بذهنك هذه األسئلة
وغيرها ،وأنت تخطو داخل "البيت األندلسي"،
الراحل
الذي تملكه سلمى الفاروقي ،زوجة ّ
تجلس إلى سلمى
روجيه جارودي ،الفلسطينية.
ُ
بحنين وفخر خفيّين.
كما تجلس إلى األندلس،
ٍ
صة البيت ،وغرامها هي وجارودي
تحكي ق ّ
ّ
بقرطبة .وجهودهما لحفظ التراث العربي
واإلسالمي فيها ،منذ إنشاء متحف المدينة في
الحرة" ،ليض ّم تحفا ً وكتبا ً ومخطوطات،
"القلعة
ّ
وكنوزا كثيرة من أيّام المجد األندلسي.
لماذا اختار روجيه جارودي قرطبة من بين
مدن العالم لتكون موطنه في آخر ثالثة عقود من
حياته؟ تحكي سلمى عن ك ّل شيء ،ليكون جوابا ً
عن سؤالي هذا ،رغم أنّه ليس بالحوار واضح

المالمح ،وال بالمسار يسير االستيعاب .فيُصبح
لم ال قرطبة وهي ما هي عليه؟ لكن
السّؤال َ
صة الحب بين
لك ّل عالقة بداية مادية .بدأت ق ّ
جارودي وقرطبة عام  ،1982حين زارها ،قبل
إسالمه ،بصفته مدير "المركز الدولي لحوار
الحضارات" ،واستقبله عمدتُها حينها خوليو
أنغيتا الملقب بالخليفة األحمر ،في إشارة إلى
جمعه بين انتمائه للحزب الشيوعي والنضال من
أجل الحفاظ على التراث األندلسي في إسبانيا.
أبدى جارودي حماسه لقرطبة مركزا للحوار
الحضاري .ثم لما استُدعي إلى "المؤتمر
اإلسالمي األول للمسلمين األوروبيين" الذي
سا له،
ُ
عقد في إشبيلية في  ،1985انت ُ ِخب رئي ً
وبدأ مفاوضاته مع بلدية قرطبة لتحويل "القلعة
الحرة" ،التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني
ّ
عشر ،إلى متحف.
وافقت البلدية على تسليمها له .وافتُتح
المتحف عام  ،1987في مؤتمر حوار الديانات
والحضارات .يض ّم المتحف ،الذي أُنشئ
بأموال عربية ،معرضا ً لكتب التّراث في جميع
المجاالت؛ الطب والهندسة والجبر والجغرافيا
والفلك والكيمياء  ..يعتمد المتحف على الكتب
مكونا رئيسيا ،بما أنها كانت أحد أسرار ازدهار
ّ

الحضارة العربية في األندلس .ففي وق ٍ
ت كانت
مكتبة "الحكم الثاني" أحد ملوك األندلس تضم
أكثر من  400ألف مخطوطة ،كانت أكبر
المكتبات األوروبية ال تمتلك أكثر من مئتي
يؤرخ المتحف لتجربة التعايش
مخطوطة .كما ّ
النّادرة بين أتباع الدّيانات السّماوية في األندلس.
تحقّق حلم جارودي في إقامة متحفه التاريخي
اإلسالمي ،الذي يزوره كل عام أكثر من مائة
ألف زائر من أنحاء العالم .كما يضم مؤلفات
جارودي التي بلغت  40مؤلفا تعكس المراجعات
التي قام بها .سألتُ سلمى الفاروقي كيف التقت
جارودي ،وارتبطت به رغم فارق السن بينهما؟
سئلت عنها كثيراً.
صة التي يبدو أنها ُ
حكت لي الق ّ
كانت تعمل في المركز اإلسالمي في جنيف،
الذي استضاف عام  1982جارودي ،بعد
صدور كتابه "وعود اإلسالم" ،للحديث عنه.
حينها استقبلته سلمى في المطار ،بحكم عملها
الذي اكتمل باستضافته مع بعض األصدقاء
لالحتفاء به.
صباح اليوم التالي ،اتصل جارودي بسلمى،
داعيا ً إيّاها إلى الغداء .لكنّها اعتذرت بسبب
صيام .ولم يستسلم بل دعاها للعشاء .قبلت
ال ّ

الرسائل بينهما عدة
سلمى الدّعوة ،وتعدّدت ّ
أشهر .ثم يعود جارودي إلى جنيف من أجل
محاضرة أخرى ،ويدعو سلمى إلى حد ٍ
ث مفاجئ
يعلن فيه اعتناقه الدين اإلسالمي ،هو الشيوعي
تزوجت سلمى
العتيد .ثم بعدها بفترة قصيرة ّ
جارودي لتقضي معه ثالثة عقود من المحبة.
سافر جارودي شرقا ً وغرباً ،لكنه اختار قرطبة
من أجل االستقرار فيهاُ .منسحبا ً بتجربته الدينية
ومقاربته الخاصة لإلسالم إلى عالمها السّاحر،
وماضيها الفريد .ثم رحل عام  2012عن عمر
 99سنة.
لكن سلمى الفاروقي التي رافقته في مساعيه
من أجل الحفاظ على اإلرث األندلسي لم تُنزل
يديها عن حلمهما المشترك ،بل اتخذت مبادرة
رائدة بإنقاذ بيت أندلسي عريق في قلب المدينة
القديمة من الهدم .وأثّثتهُ بكل ما تملكه من
تحف ومخطوطات وأثاث ،لتقدّم لزائر "البيت
األندلسي" تجربة حيّة في العودة في ّ
الزمن إلى
عصر األندلس الزاهر .تقول سلمى إن ما تقوم
به هو "لمواجهة حملة تحريف تاريخ المدينة،
الذي يحاول كثيرون تزييفه لصالحهم ،ومحو
الثّقافة التي صنعته عنوة".
•العربي الجديد –زوايا
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اليرغول من رموز إرث فلسطين وهويتها
•نبيل السهلي
تعتبر األغاني التراثية الفلسطينية مثل يا
ظريف الطول ،داخل فلسطين التاريخية وفي
أماكن لجوء الفلسطينيين المختلفة ،من ركائز
الهوية الوطنية الفلسطينية وتمسك الشعب
الفلسطيني بوطنه وهويته الوطنية .وقد ارتبطت
األغنية الشعبية ارتباطا ً وثيقا ً وجدليا ً باآلالت
الموسيقية الشعبية ،القديمة والضاربة في عمق
التاريخ الفلسطيني؛ يستخدمها الفلسطينيون أينما
حلوا وارتحلوا؛ فرادى وزرافات على وقع
الدبكات المتعددة ،بالتزامن مع أغنيات شعبية
في المناسبات واألعراس؛ وتؤكد بمجملها على
وحدة والشعب والتشبث بالوطن.
ومن أهم اآلالت الموسيقية الفلسطينية
اليرغول ،حيث يسمى العازف بالشاعر الشعبي
أيضا .وبعد إلقاء الضوء على هذه اآللة المحببة
على سمع وقلوب الفلسطينيين؛ سنستحضر سيرا
مبسطة ألربعة رموز من عازفي اليرغول؛
وهم :الراحل خالد سليمان طحيمر رحمه
الله ،وأشرف أبو الليل ،وخالد مقاري ،وهاشم
السويطي ،أمدّ الله في أعمارهم ورعاهم.
على الرغم من تعدد وتطور اآلالت الموسيقية
المستخدمة في فلسطين وغيرها من الدول
العربية والعالم ،لكن اليرغول الفلسطيني بقي
الحاضر األكبر في جل المناسبات الوطنية
واألعراس .وهو من آالت النفخ الموسيقية،
ويعتبر من أقدم اآلالت التي عرفها التاريخ
الفلسطيني؛ نظرا ً لبساطتها وسهولة استخدامها.
ويقال إن الطبيعة هي أول من اكتشفتها ،حيث إن
هبوب الرياح كان يساعد على إصدار أصوات
معينة في أي قطعة غاب مجوفة.
ي ذو أنبوبتين
وبالتوصيف؛ فإن اليرغول هو نا ٌ
يُصنع من عيدان البوص أو القصب المجوفة،
وهاتان األنبوبتان متوازيتان ومقرونتان الواحدة
ف على القصبتين
منهما باألخرى بخيوط متينة تُلَ ُّ
صيَّة من
ع
ولليرغول
من األسفل واألعلى.
ُ
َ
ي إلحدى
البوص تُدخل في الطرف السفل ّ
األنبوبتين المثقوبتين .وتساعد هذه األنبوبة
الردّ على اليرغول واستمرار اللحن دون
على ّ
انقطاع ،وكذلك تعطيه نغمة خاصة.
وعلى أنغام اليرغول تغنى الميجانا وظريف
الطول ودلعونا وجفرا ،ليصبح أحد رموز إرث
فلسطين وشعبها؛ الذي يشت ّم من صوت اليرغول
رائحة عبق الوطن فلسطين؛ بحرها وساحلها
وجبالها الشامخة الراسخة كما أصحاب الوطن
الفلسطيني الحقيقيين .وقد سطع نجم العديد
من الفلسطينيين في داخل فلسطين التاريخية
ومخيمات اللجوء؛ في مجال العزف في آالت
النفخ ،وخاصة اليرغول ،والذي يتطلب
استخدامه من العازف قدرة على مواصلة النفخ
مدة طويلة دون انقطاع ،لمواكبة الدبكة واألغاني
الشعبية الفلسطينية.
ثلة من عازفي اليرغول
نستحضر هنا ِسير بعض رموز من عازفي
اليرغول الفلسطيني؛ من الداخل الفلسطيني
ومن الضفة الغربية وكذلك مخيمات اللجوء في
سوريا.

ويعتبر خالد سليمان طحيمر ()1995-1897
من أقدم عازفي اليرغول والشعر الشعبي
الفلسطيني؛ حيث عاش نحو مائة عام؛ وهو يغني
ويالعب القصب بين أصابعه عازفا وشاعراً.
وتعود أصوله (كما أشار الكاتب رائد الوحش
في مقالة نشرها في صحيفة العربي الجديد
بتاريخ  19أيلول /سبتمبر  )2014إلى "عرب
تعرضت لمجزرة
المواسي" ،تلك القبيلة التي ّ
من قبل العصابات الصهيونية ،في الثاني من
شهر تشرين الثاني /نوفمبر  ،1948حيث ذهب
ضحيتها  15رجالً من قرية صغيرة للغاية ،هي
"الوعرة السودا".
ويؤكد الكاتب رائد الوحش ،وهو من نفس
عشيرة طحيمر رحمه الله ،أن خالد طحيمر

مخيمات سوريا على وقع الدبكة واألغاني
الشعبية الفلسطينية جنبا ً الى جنب مع عزفه على
اليرغول ،لتبقى فلسطين حاضرة رغم مرارة
اللجوء القسري.
ومن جهته ،يعتبر أشرف أبو الليل من أهم
عازفي اليرغول والشعر الشعبي؛ من جيل
الشباب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وعلى
امتداد فلسطين التاريخية .ويحيي األعراس
ويشدو لفلسطين األرض والوطن والشعب
في كافة المناسبات الوطنية ،وله متابعون كثر
وباآلالف على أكثر من قناة في وسائل التواصل
االجتماعي.
وأشرف أبو الليل من مواليد  1975قرية عين
الراحل خالد طحيمر
المغاربة ،وينحدر من قرية معذر قضاء مدينة
طبريا.
وشارك خالد مقاري في عزف شارات العديد
من المسلسالت السورية والفلسطينية ،ناهيك
عن انضمامه لعدة فرق شعبية فلسطينية ،وأحيا
مع فرق شعبية فلسطينية مناسبات فلسطينية.
ويستحضر العزف على اليرغول ،حسب ما قاله
مقاري في أكثر من مقابلة" ،جغرافيا فلسطين
بوديانها وجبالها واسجارها وسهولها وأنهارها".
وبدوره ،يعتبر هاشم السويطي عازفا ً بارعا ً
على اليرغول الفلسطيني .وهو من مدينة جنين
وعمره  51عاماً.

اليرغول تراث فلسطيني قديم يرافق الدبكة -المتحف الفلسطيني

هاشم السويطي
الطبقة األولى ،حاله ،في المقارنة ،حال امرؤ
القيس الذي يذكر كبداية للشعر الجاهلي .وفعالً،
فإن لطحيمر ذلك الحضور في مجاله ،حيث
ال نعرف له آبا ًء بمقدار ما نعرف أبناءه الذين
يدينون بفضله حتى يومنا ،كحال العازف أشرف
أبو الليل".
وكان الراحل طحيمر يحيي اإلعراس في

ماهل في قضاء مدينة الناصرة ،شمال فلسطين
المحتلة.
ومن القامات والرموز في العزف على
اليرغول الفلسطيني وغيرها من آالت النفخ
الفنية ،العازف خالد مقاري ،وهو من مواليد
مخيم اليرموك عام  ،1962وكان حتى عام
 2012يقطن جنوب مخيم اليرموك في حارة

والسويطي ليس شاعرا ً عازفا فحسب ،بل هو
عاشق آللة اليرغول بشكل الفت ،ومن صغره
انغمس باحثا في أسرار صنعها وطريقة العزف
عليها ،لتصبح رفيقة دربه ومصدر عمله ورزقه
ألكثر من ثالثين سنة.
وفي منزل عائلته بمدينة جنين شمال الضفة
الغربية كانت بداياته ،فوالده وجده عازفان،
ومنهما ورث شقيقه األكبر عاطف العزف وذاع
صيته وفاق أقرانه .وكان السويطي ابن  13عاما
حينها ،يسترق بأذنه الموسيقية السمع لعزف
اليرغول ،وأحيانا يأخذ يرغول شقيقه ويعزف
عليه خفية .وكل ذلك أوجد أرضية خصبة لهاشم
لإلقدام وبقوة على تعلم اليرغول حتى وإن تكبد
مشاق ذلك وحده.
ويقيم السويطي الحفالت في ديوانه إضافة
الى إحيائه الحفالت الفنية على وقع عزفه على
اليرغول والدبكة واألغاني الشعبية الفلسطينية.
والثابت أن هناك عددا كبيرا من عازفي اليرغول
والشعر الشعبي الفلسطيني في داخل فلسطين
التاريخية والمهاجر القريبة والبعيدة ،وهدفهم
الجمعي الحفاظ على سيرورة وصيرورة الهوية
الوطنية الفلسطينية ،في مواجهة محاولة طمسها
وتغييبها من قبل المحتل اإلسرائيلي.
والعزف على اليرغول مع الدبكة والمجيانا
والدلعونا ،كما يشير العازف والشاعر الشعبي
خالد مقاري على الدوام" ،عبارة عن بندقية فنية
ومقاومة بالغناء".
•كاتب فلسطيني مقيم في هولندا (عربي)21
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دليلك الشامل للتعامل مع (الرفض العاطفي)
التي ينشطها األلم الجسدي.

•أمـل طـه
على مدار التاريخ اإلنساني احتاج البشر إلى
الشعور باالنتماء ،والحب ،والقبول االجتماعي،
لكن يبدو أنه أينما ظهرت الحياة االجتماعية
ظهرت معها مفاهيم الرفض االجتماعي ،والنبذ،
والحرمان ،بوصفها عقوبة؛ فقد عاش اإلنسان
منذ فجر التاريخ في جماعات ليضمن لنفسه
السالمة والقدرة على البقاء؛ إذ كان رفض
المجموعة لإلنسان القديم يكلفه حياته.
لذا فقد أصبح الخوف من الرفض صفة إنسانية
متأصلة بعمق في التركيبة النفسية للبشر ،حسب
علم النفس التطوري ،وأحد التفسيرات الستمرار
الخوف من الرفض إلى اليوم ،ولسوء الحظ ،ال
يستطيع البشر تجنب الرفض ،فالحياة االجتماعية
والعالقات تفرض علينا اختبار الرفض في
مرحلة ما من حياتنا ،سواء كان ذلك من أجل
وظيفة ،أو عالقة عاطفية ،أو صداقة ،لكن يظل
الرفض العاطفي أحد أكثر التجارب إيال ًما.
لماذا يؤلمنا الرفض العاطفي؟
أولاً  :الشعور بالقبول احتياج إنساني
تدفع الرغبة في القبول الكثيرين إلى البحث
عن عالقات مستقرة وطويلة األمد مع اآلخرين،
كما أنها تُح ِفّز على المشاركة في األنشطة
االجتماعية المختلفة ،ووفقًا لتسلسل «إبراهام
ماسلو» الهرمي لالحتياجات اإلنسانية ،والذي
يعرف باسم ) نظرية الدوافع الشخصية( فإن
الرغبة في الشعور باالنتماء ،والقبول ،والحب،
تُعد إحدى االحتياجات الرئيسة للبشر التي تقع
في مركز الهرم بوصفها جز ًءا من االحتياجات
االجتماعية.
الرفض العاطفي
وتتوسط الرغبة في القبول االجتماعي
االحتياجات الفسيولوجية والحاجة إلى تحقيق
الذات والشعور بالتقدير ،ويُشير ماسلو إلى أن
الحاجة إلى الشعور بالقبول والحب تجعل البشر
يشعرون وكأنهم جزء من شيء أكبر وأكثر
أهمية من أنفسهم ،باإلضافة إلى أنها تدفعهم إلى
تجربة القبول من خالل الحب ،وتكوين العالقات
العاطفية ،والصداقة ،والعالقات األخرى.
ثانيًا :أدمغتنا مصممة لالستجابة بهذه الطريقة
يتصرف الكثيرون وفقًا الحتياجهم النفسي
للشعور بالقبول والحب لدرجة أنهم قد يفقدون
هويتهم الخاصة تحت سطوة الرغبة في القبول
من الطرف اآلخر ،لكن عندما تُقابل هذه الرغبة
العارمة في القبول بالرفض يتأذى الشخص
للحد الذى يشعر معه باأللم الجسدي؛ إذ يبدو أن
الرفض العاطفي يُن ّ
شِط نفس المناطق في الدماغ

وفي هذا السياق أشارت دراسة نُشرت في
مجلة علم النفس األمريكية إلى أن هناك مسارات
محددة في الدماغ تطلق بعض مسكنات األلم
الطبيعية (المواد األفيونية) كرد فعل تلقائي
عندما يُعاني الفرد من ألم الرفض العاطفي،
تما ًما كما يحدث عند الشعور باأللم الجسدي.
الدماغ البشري
واختبر الباحثون القائمون على الدراسة صحة
فرضية أن الرفض العاطفي يُحاكي األلم الجسدي
بعد أن أعطوا بعض المشاركين في الدراسة
عقار «اسيتامينوفين» (تايلينول) ،وأعطوا
البعض اآلخر دوا ًء وهميًا قبل مطالبتهم بتذكر
إحدى تجارب الرفض العاطفي المؤلمة التي
مروا بها في السابق ،وبالمقارنة مع المجموعة
التي تناولت الدواء الوهمي ،فإن المتطوعين
الذين تناولوا الدواء الحقيقي شعروا بنوبات أقل
من إيذاء المشاعر.
ضا من
وجرى دعم صحة هذا الفرض أي ً
خالل دراسة الرنين المغناطيسي الوظيفي،
والتي كشفت أن األشخاص الذين تناولوا عقار
«اسيتامينوفين» يوميًا لمدة ثالثة أسابيع كان
لديهم نشاط أقل في مناطق الدماغ المرتبطة باأللم
عند تذكرهم لتجربة الرفض العاطفي المؤلمة
التي تعرضوا لها ،على عكس المشاركين الذين
تناولوا دوا ًء وهميًا.
ثالثًا :الرفض العاطفي في الجينات
تطور الشعور باأللم الجسدي نتيجة للرفض
العاطفي كآلية بيولوجية نفسية ،لتنبيه البشر
األوائل الذين كانوا معرضين لخطر النبذ من
القبيلة التي ينتمون إليها ،ويوضح الطبيب النفسي
جاي ونش في مقال له على موقع «سيكولوجي
توداي» أن التهديد بالرفض في مجتمع القبيلة
قدي ًما أدى إلى تشجيع الفرد على تعديل أي سلوك
إشكالي لتجنب المزيد من الرفض من أعضاء
القبيلة ،إذ إن األشخاص الذين كانوا قادرين على
تجنب المزيد من الرفض كانوا أكثر ح ً
ظا في
البقاء على قيد الحياة ،وقد جرى تمرير ذلك
جينيًا لنا عبر األجيال المختلفة.

هرمون «االبينفرين» ،فتزيد معدالت التوتر
والقلق ويرتفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب
فتبدأ استجابة الهروب أو القتال ،والتي يجري
تنشيطها باستمرار ويقع الشخص فريسة لإلجهاد
المزمن.

في ألم كبير منبعه شعور الشخص بأنه الطرف
السيئ في العالقة ،فيبدأ في التركيز على نقاط
ضعفه وعيوبه ويقع في دوامة من لوم الذات
فيتضاعف شعوره باأللم والرفض ويقل احترامه
لذاته ،لذلك من األفضل عند انتهاء عالقة ما
عليك أن تبحث عن األسباب الحقيقة للرفض
بعيدًا عن النقد السلبي لذاتك.

ال تُعد ضبابية الدماغ حالة طبية في حد ذاتها،
لكنها بحسب موقع «هلث أن للصحة والطب»
نوع من الخلل الوظيفي المعرفي يشمل مشكالت
في الذاكرة والقدرة على التركيز وأداء المهام
المختلفة ،وكأن الشخص مصاب باإلرهاق
العقلي.
ويُشير كالي إستس ،طبيب وخبير بالصحة
العقلية ،إلى أن شعور الرفض العاطفي يتسبب
في اإلصابة بضبابية الدماغ؛ إذ يتغير سلوك
األشخاص وتتبدل طبيعتهم ،فال يصبحون كما
كانوا من قبل وتالزمهم أعراض أخرى مثل
التهيج ،والصداع ،واآلالم الوهمية.

(-3حقد ُمعلَّب) ..توقف عن رثاء ذاتك

سا :ضبابية الدماغ
خام ً

الرفض العاطفي ليس نهاية حياتك ..وإليك كيف
تتغلب عليه؟
الرفض العاطفي ليس سهلاً أبدًا ،لكن معرفة
كيفية الحد من الضرر النفسي الذي يسببه،
وكيفية إعادة بناء احترامك لذاتك عند حدوثه،
سيساعدك في التعافي سريعًا والمضي قد ًما بثقة،
وإليك بعض النصائح التي قد تساعد في التعافي:
 -1كن نبيلاً وتوقف عن مطاردة الطرف اآلخر:
الرفض العاطفي جزء من حياتنا بشكل عام،
ويمر به الجميع في مرحلة ما من مراحل حياتهم
المختلفة ،هو أمر صعب ،وقد يصيبك بالكثير
من المشاعر السلبية ،لكن ال تدع هذه المشاعر
تدفعك الرتكاب بعض األفعال ال ُمشينة ،مثل
مطاردة الطرف اآلخر ،أو تهديده أو تشويه
سمعته ،كن نبيلاً وساعد نفسك في التغلب على
مشاعرك السلبية بعيدًا عن الطرف اآلخر.

رابعًا :الرفض يُغير كيمياء الدماغ
الدخول في عالقة عاطفية يحفز الدماغ على
إفراز هرمونات مثل هرمون «الدوبامين»
(هرمون السعادة) وهرمون «األوكسيتوسين»
(هرمون الحب) وهرمون «الكورتيزول»
و«الفينثيالمين» ،والتي تُشعر األشخاص بالحب
والسعادة ،وتجعلهم أكثر تعلقًا بالطرف اآلخر.
وتُشير إليسا روبين طبيبة ومستشارة عالقات
عاطفية في مقا ٍل لها عن «التغيرات البيولوجية
التي تحدث في الجسم نتيجة الشعور بالرفض»
إلى أن االنفصال والشعور بالرفض العاطفي
من جانب الطرف اآلخر يُغير من كيمياء المخ
ويدفع الدماغ إلى التوقف عن إفراز هرمون
السعادة وهرمون الحب ويحفزه على إفراز

-2
تو قف
عن لوم
نفسك
يتسبب الرفض العاطفي

يُثير الشعور بالرفض العاطفي الرغبة في رثاء
النفس فيُبقي الشخص عالقًا في مضمار الشعور
باإلجهاد المزمن ،وتُشير ريبيكا موريس،
أخصائية نفسية إلى أن االستمرار في رثاء النفس
يجعل الشخص يفكر بعقلية الضحية ،ويقلل من
احترامه لذاته ،ويشعره بالحقد والكراهية تجاه
اآلخرين؛ خذ خطوة إيجابية تجاه نفسك وتوقف
عن رثائها ،وتعامل مع الحزن كرد فعل طبيعي
لمشاعر الفقد ،لكن ال تدعه يتملك منك.
 -4القلب السليم في الجسم السليم
تُحفز العالقات العاطفية الدماغ على إفراز
«المواد األفيونية» التي تعزز المزاج الطبيعي
وتسبب الشعور بالسعادة ،إال أن مشاعر الرفض
العاطفي تمنع إطالق هذه المواد وتحفز المخ على
إفراز هرمونات التوتر والقلق ،وتشير بعض
الدراسات إلى أن ممارسة التمارين الرياضة
تساعد بشكل كبير في تحفيز الدماغ على إفراز
المواد األفيونية؛ مما يخفف من شعور األلم الذي
يصاحب مشاعر الرفض.
 -5المساعدة المتخصصة
يُصاحب الشعور بالرفض العاطفي مجموعة
من المشاعر السلبية التي قد تضر الصحة
النفسية فبحسب دراسة منشورة على موقع
المكتبة الوطنية للطب فإن الرفض العاطفي يدفع
األشخاص للشعور بخليط من المشاعر المؤذية
مثل الوحدة ،والغيرة ،والشعور بالذنب ،والعار،
والقلق االجتماعي ،والخزي،
والحزن ،والغضب،
إلى
باإلضافة
االكتئاب ،لذلك
من األفضل
طلب
ا لمسا عد ة

المتخصصة
من الطبيب
لنفسي
ا
و ا ستشا ر ي
حتى
عالقات
يتجاوز الشخص كل
هذه المشاعر السلبية
بسالم دون أن يتسبب في
إيذاء نفسه أو اآلخرين.
•ساسة بوست -لندن
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المكتبة ذاكرة بلد ومنزل
•بشير البكر

بـورخيـس“ :تخيلت دائمــًا أن الجنـة ستكـون نوعـًا من المكـتبة”

قال الخطيب الروماني شيشرون:
"إذا كانت لديك حديقة ومكتبة ،فلديك
كل ما تحتاجه" .كان يمكن لهذه
المقولة التي أطلقها فيلسوف عصره
قبل أكثر من ألفي عام ،أن تعمر أكثر
لوال أن أحد ركنيها صار فوق طاقة
البشر .فالحديقة ،ويقصد بها البستان،
باتت اليوم ترفاً ،ال تحظى به إال قلة
من الناس ،بينما تعتمد الغالبية على
األسواق في الفاكهة والخضار وبقية
المواد الغذائية ،إال أن المكتبة بقيت
تشكل للبشر مكانا ً مثل "بيت المونة"،
الذي ال غنى عنه ألفراد العائلة.
وال شك أن اقتناء الكتب يرتبط
بمستويات الدخل ،ويختلف من مكان
إلى آخر ،غير أنه من النادر أن نجد
منزالً بال كتب .وصارت المكتبة
داخل البيت من الضروريات التي ال
غنى عنها ،وهناك منازل تحتوي على
مكتبات عامرة بالكتب ال يقربها أحد
من أفراد العائلة ،وهي موجودة على
سبيل الزينة .وثمة من يرى في ذلك
انتقاصا ً من قيمة الكتاب ،بينما وجود
الكتاب في البيت له معنى رمزي ولو
على سبيل الزينة.
وحتى فترة قريبة من الزمن ،لم
تكن هناك مكتبات خاصة على نطاق
واسع بسبب عدم انتشار الكتاب
وغالء األسعار ،إال أنه منذ أوائل
السبعينيات من القرن الماضي شاعت
المكاتب الخاصة في بيوت المثقفين
والسياسيين والفنانين وحتى العسكر
والتجار ،بعدما كانت تقتصر على
بيوت شخصيات ذات اختصاص
مثل المحامين واألساتذة .ولم تتأثر
المكتبات العامة بظهور وانتشار
المكتبات الخاصة ،بل تعايشتا معاً،
وبقيتا تتطوران حسب قوانين األزمنة،
وصارت المكتبة الخاصة ذاكرة
للبيت ،بينما تحولت المكتبة العامة إلى
ذاكرة للبلد ومرجعاً ،يرتادها الناس
كي يبحثوا عن كل ما لم يجدوه في
مكتباتهم الخاصة .وحتى وقت قريب
كانت المكتبات العامة هي التي توجه
الميول الثقافية للمهتمين ،في ظل
ارتفاع أسعار الكتب والصحف وعدم
وجود األنترنت ،وكان أمين المكتبة
يلعب دورا ً أساسيا ً في الترويج لكتب
معينة.
الشاعر االرجنتيني ،خورخي لويس
بورخيس ،أعطى للمكتبة مرتبة
الفردوس ،وقال في أحد أحاديثه
عا
"تخيلت ،دائماً ،أن الجنة ستكون نو ً
من المكتبة" .وهو ال يفصل هنا بين

(المكتبة الوطنية في قطر)
المكتبة الشخصية والمكتبة العامة ،أو
بين الحديثة منها والقديمة ،وتشترك
معه في ذلك غالبية المتعاملين باحترام
مع القراءة والكتابة .وهذا الرأي يأتي
قبل كل شيء من قارئ استثنائي
يوصف بأنه "دودة كتب" ،ومن ثم
مدير مكتبة العاصمة االرجنتينية
بوينس إيرس ،وأخيرا ً من شخص
تغيرت عالقته بالكتابة والكتاب
بعد سن الخمسين ،حينما اشتد عليه
المرض وأصبح عديم البصر .وفي
األحوال كافة هي نظرة تعلي من
شأن المكان الذي قال عنه أينشتاين:
"الشيء الوحيد الذي يجب أن تعرفه
تما ًما هو موقع المكتبة".
المكتبة هي المكان الذي يلتقي
فيه الحاضر والماضي والمستقبل،
والمكان الذي يسمح لألطفال بطرح
األسئلة حول العالم ،والحصول
على األجوبة .وتقول كاتبة قصص
األطفال ،جودي بلوم" :ينقذ أمناء
المكتبات األرواح من خالل تسليم
الكتاب المناسب ،في الوقت المناسب،
لطفل محتاج".
لكل منا مكتبة خاصة داخل المكتبة،
ويفترق الذين ينشدون العلوم ع ّمن
تستهويهم اآلداب ،وبقدر ما تختلف
القراء والكتّاب من
أو تلتقي مواقف ّ
المكتبة ،ينطبق األمر على الشعوب
والدول .فحين يتحدث األميركيون
والبريطانيون عن الكتاب ،فإنهم
يعتبرونه سالحا ً ال يقدر بثمن
ويركزون على البُعد التعليمي ،لذلك
يذهب الكثير من التبرعات إلى الكتب
التعليمية ،بينما ينظر الفرنسيون

واإليطاليون إلى قيمته الروحية
والفكرية ،ويتجه األلمان نحو العلوم.
وتشكل هذه النظرات المختلفة لمعايير
صناعة الكتاب والنشر.
تبقى المكتبة أساسية في حياة كل
شخص ،لكن زوايا النظر تبقى
مختلفة ،ومن بين اآلراء ما جاء
على لسان الروائي وصانع األفالم
األميركي نورمان ميلر" :في أيامي،
كانت المكتبة مكانًا رائعًا .لم تكن
لدينا مساعدات بصرية ولم تكن لدينا
برامج مختلفة ،لقد كانت مالذًا ،لذلك
أميل إلى االعتقاد بأن المكتبة يجب أن
ً
مركزا للمعرفة" .أما ال ُمدافع عن
تظل
الحقوق المدنية في الواليات المتحدة،
مالكولم إكس ،فيقول" :كانت مدرستي
عبارة عن كتب ومكتبة جيدة .يمكنني
قضاء بقية حياتي في القراءة ،فقط
إلرضاء فضولي" .وتعترف الممثلة
ميشيل رودريغيز" :في األساس كنت
متمردة .تم طردي من ست مدارس.
لكنني ال أعتقد أن هذا يجعلك أقل ذكا ًء.
كما تعلم ،إذا كنت تتوق إلى المعرفة،
فهناك دائ ًما مكتبة" .بينما يرى العب
كرة السلة الشهير ،كريم عبد الجبار:
"لست مرتا ًحا لكوني واع ً
ظا ،لكن
المزيد من الناس يحتاجون إلى قضاء
الكثير من الوقت في المكتبة كما
يفعلون في ملعب كرة السلة".
ويقول نجيب محفوظ لرجاء النقاش
في كتاب "صفحات من مذكرات
نجيب محفوظ"" :كنت سعيدًا بالعمل
في المكتبة ،فمن يعمل فيها ال يتذكره
أحد بعدها ،وتكون بذلك فرصة لي لكي

أعمل وسط الكتب ،مثل مدير المكتبة
حسن السندوبي الذي لم يكن يفعل شيئًا
سوى القراءة والتأليف ،وأظنه أصدر
شر ًحا وتحقيقًا لديوان المتنبي" .لم
يمض وقت طويل على هذه "النعمة"
حتى أعاده مدير الشؤون الدينية الشيخ
مديرا لمكتبه ،وقال له:
سيد زهران،
ً
"نحن الوفديين ال نضطهد اآلخرين"،
ورد محفوظ" :إذا كان العمل في
المكتبة ظل ًما ،فليحيا الظلم".
على عتبة القرن الحادي والعشرين،
كان على جميع المؤسسات الثقافية،
بما في ذلك المكتبات ،مواجهة تحديات
عصر الكومبيوتر .اذ بات الكمبيوتر
واإلنترنت من أهم المصادر لمعلومات
القارئ الحديث ،ويتحدث المشككون
عن غروب عصر المكتبات ،لكن
قراءة الكتب واستعارتها ال تزال
تشكل الجزء األكبر من أنشطة أي
مكتبة .ومن يدخل مكتبة معروفة في
أي بلد سيجدها عامرة بالزوار ،من
قراء ومستعيري كتب ،ومما ال شك
فيه هو تنامي دور وفائدة المكتبة.
والوظيفة التي ال يمكن اسقاطها من
الحساب وشطبها من السلم الوظيفي،
هي أمين المكتبة الذي يمارس دوره
حتى اليوم .ومهما تقدمت التكنولوجيا،
من المهم جدًا توفير مكان لاللتقاء،
ومساحة للتواصل .هذا مهم للغاية ألن
كل شيء يتسارع والوسائل التقنية
تدخل في عملية القراءة وانتشار
الكتاب بشكل ملموس للغاية .وحتى
مكتبة البلدية في مدينة بعيدة ،تقدم
لقرائها وزوارها فائدة ،وحتى ألولئك
الذين يخطئون في اعتقادهم بأنهم لم

يعودوا بحاجة إليها وسيجدون كل
شيء في اإلنترنت.
مجموعة واسعة من المؤتمرات،
لقاءات مع قراء ومؤلفين.
هذه األشياء كلها تشكل اآلن مكتبة،
وتصبح جز ًءا ال يتجزأ من عمل أمين
المكتبة.
وفي تصنيف أجمل  15مكتبة في
العالم ،هناك مكتبة عربية واحدة
هي المكتبة الوطنية في قطر ،وجاء
في تقديمها أنها من تصميم شركة
الهندسة المعمارية الهولندية ،OMA
وهي مساحة مبهجة للغاية من الناحية
الجمالية ،مع شكل خارجي فريد من
نوعه وتصميم داخلي واسع .مع
التركيز في التصميم على الضوء
والرؤية ،وتمتد رفةف الكتب هنا عبر
الشرفات في طرفي المكتبة الكبيرة،
بينما توجد كتل رخامية باللون
الفاتح تحتضن األرشيف التراثي
ومجموعات مهمة على عمق  6أمتار
في وسط المبنى عن الحضارة العربية
اإلسالمية.
ومن المكتبات الـ 15األجمل في
العالم ،هناك ثالث في الواليات
المتحدة (نيويورك ،سياتل ،واشنطن)،
وتتوزع البقية بين النمسا ،البرتغال،
ألمانيا ،البرازيل ،تشيكيا ،الصين،
إيرلندا (دبلن) ،سويسرا ،المكسيك
(مكسيكو) كوريا الجنوبية ،وفنلندا.
• شاعر وكاتب سوري من أسرة
(العربي الجديد) لندن
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بعد إصداره أحدث نصوصه الروائية" ،الشاعر والملك"

•معن البياري
نصوصه الروائية،
أسابي َع ،بعد إصداره أحدث
ِ
"الشاعر والملك" (األهلية للنشر والتوزيع ،ع ّمان،
 ،)2022ضمن مشرو ِعه حاليا ،إنجاز روايا ٍ
ت
مبني ٍة على أعما ٍل درامي ٍة له ،أط ّل وليد سيف،
أخيرا ،على شاشة "الجزيرة" ،في جزأين من
برنامج "المقابلة" .وال يتزيّد صاحب هذه الكلمات
لو قال هنا إن غبطةً أحرزها ل ّما قرأ ،قبل أيام،
وعلو لغته
العمل السردي ،ال ُمبهج في كالسيكيته
ّ
وحرارته الدرامية ،عن الشاعر طرفة بن العبد،
وقد أُنتج المسلسل في العام ( 1982إخراج صالح
أبو هنود ،بطولة محمد العبادي وعبير عيسى)،
ثم صارت الغبطة باهظةً ،حقّا ،ل ّما أنصتُّ إلى
الكاتب والسيناريست والشاعر ،وليد سيف ،وهو
يتحدّث عن الدراما (التاريخية) كيف يكتُبها،
وكيف يبني شخصياتِه المر ّكبة المتعدّدة األبعاد،
وكيف يذهب إلى التاريخ بصفته ماضيا موصوال
بالحاضر ،وكيف يبحث في الحوادث والوقائع ،ثم
يدقّق فيها ،وكيف يتعامل مع اضطراب الروايات
لدى القُدامى ،ولهم انحيازاتُهم في أزمنتهم ،وله،
كاتبا في زمنه ،انحيازاتُه إلى الحقيقة ،وإلى
معان و ُمث ٍل ،وإلى الوجهة النقدية في اإلطاللة
ٍ
على التاريخ ،من دون أن يخ ّل بالسياق التاريخي
للشخصيات التي يحرص على تقديمها بالعوامل
المختلطة التي تتنازعها .ومن هنا ،لم يفعل وليد
سيف ش َ
وصف ،في محاورته التلفزيونية
ططا ،ل ّما
َ
هذه ،تراجيديا طرفة بن العبد (في المسلسل أم في
"الشاعر والملك" أم في حقيقتها وقائع وحوادث؟)
بأنها عظيمة .وأجتهد وأقول ،هنا ،إن موضع

إطـاللة وليد سيف على شـاشة "الجـزيـرة"
العظمة فيها أن الشاعر الذي كانت قوته في بالغته
ومنطوقه وجد بطولت َه في الخروج عن قبيلته ،وفي
سها .راوده ،وهو الفتى العاري
لفظه استضعافَها نف َ
من غطاء القبيلة والعائلة ،الحلم بال ُملك ،فخسر،
ثم خسر حياته ،بإباءٍ عالي التراجيدية ،تمثّلت
الحرة التي عذّبته وأهلكته .صاغ وليد
فيها إرادتُه
ّ
سيف هذا كله ،وكثيرا غيره ،في صفحات روايته،

صفحة في الفصل المعنون "حياة مع الدراما" ،في
كتاب سيرته "الشاهد المشهود  ..سيرة ومراجعات
فكرية" (األهلية للنشر والتوزيع ،ع ّمان.)2016 ،
الكتاب الذي استأنس منه علي الظفيري في طرح
بعض أسئلته الحاذقة على ضي ِفه ،األكاديمي
التربوي األستاذ الجامعي ،اللغوي صاحب
االختصاص في الصوتيات واللسانيات ،الشاعر،

بوفاءٍ ملحوظٍ للواقعة التاريخية ،وبابتكار مساحا ٍ
ت
شاسع ٍة للتخيّل ،وباستيحاءا ٍ
ت تذهب إلى المسافات
بين الجمعي والفرداني.
إجابات وليد سيف ،في الجزء الثاني من
"المقابلة" معه ،عن الدراما التلفزيونية ،وتجربته
الطويلة (والمميزة ال ريب) فيها ،مادة ٌ مهمةٌ
إلرشاد كتّاب الدراما عموما ،التاريخية خصوصا،
وقد بدَت إيجازا لعا ّمة مشاهدي التلفزيون ،ربما
سطه صاحبُنا في نحو 40
(أو إلى ح ٍدّ ما؟) لما ب َ

طورا قصيرا ،كاتب الدراما التاريخية
"الفتحاوي" ْ
األبرع عربيا .أقول إن الذي أفضى به أستاذُنا في
"الجزيرة" ،بعد تلك الصفحات في الكتاب ،مطالعةٌ
كاشفةٌ ،وعلميةٌ بالغة النفع ،لكل من يريد أن
يتوسّل الدراما (بتنويعاتها االجتماعية والتاريخية
كثير رفيعٍ في "الشاهد
وغيرهما) وكتابتها .ومن ٍ
المشهود  "..مما قرأنا إن "كل حياةٍ هي روايةٌ
دراميةٌ مؤثّرة ،إذا تأتّى لها من يُحسِن سردَها".
وهناك ،في الكتاب ،جاء وليد سيف على العالقة

النص ،وعلى صاحب
التبادليّة بين المخرج وكاتب
ّ
بالنص الممتاز ،وأنه
اإلخراج الهزيل الذي يه ِبط
ّ
ي مع اإلخراج الفائق،
"إذا اجتمع النص القو ّ
بلغ العمل غايته" .وفي "المقابلة" كان رائقا من
صاحب "قصائد في زمن الفتح" (مجموعته
احترامه
الشعرية األولى ،)1969 ،قوله عن
ِ
االختصاص ،في شأن المخرج ،ومجيئه على
التوافق الذي كان بينه وبين المخرج الراحل حاتم
بإتقان استثنائي ،أشهر أعمال
علي ،الذي أبدع،
ٍ
وليد سيف ،ومنها "عمر" الذي أرهق كاتبَه ،وأخذه
إلى المستشفى.
أعرف أن وليد سيف قد أنهى تحرير روايته
المبنيّة على عمله المميّز "التغريبة الفلسطينية"
النص
(إنتاج  ،)2004وستصدُر قريبا ،وستكون
ّ
ينشره مكتوبا من بين بعض أعماله
الرابع الذي
ُ
الدرامية (األحد عشر) التي يعكف على تحويلها
من مشهديا ٍ
ت بصري ٍة إلى روايات .وقد أفاد ،في
الجزء األول من "المقابلة" ،بأن مخزونا من
الحكايات األولى التي أنصت إليها من س ّكان
المخيم قرب طولكرم ،في يفاعتِه وصباه وشبابه
أثره ل ّما كَتب بعد
األول (مواليد  )1948كان له ُ
عقود المسلسل الشهير.
إيجاز مخلّ ،وال يو َجز وليد سيف في
ك ّل
ٍ
"المقابلة" وفي سيرته وفي منجزه الغزير الجميل.
•كاتب وصحفي من األردن ،مواليد .1965
رئيس قسم الرأي في "العربي الجديد".

على هامش معرض الرباط الدولي للكتاب 2022

الشرق االوسط تحاور الناشرة الكندية الرا مانفيل

الجـائحة أعـادت اكتشـاف طعـم الـقراءة
•حوار :عزيز لمتاوي
على هامش معرض الرباط الدولي للكتاب  ،2022ومن خالل
األنشطة المقامة في المعرض ،وكذا زواره من مسؤولي دور النشر
في العالم ،كان الحوار مع الرا مانفيل مديرة منشورات جامعة
أوتاوا ،إضافة إلى خبرتها في مجال النشر ..كرئاستها لجمعية
المنشورات الجامعية الكندية ،وعضويتها في الرابطة اإلنكليزية/
الكندية للناشرين ،والرابطة الدولية للمنشورات الجامعية .عن
زيارتها للمغرب ورؤيتها للتعاون وسوق النشر الحالي كان الحوار
التالي..
*وما الصورة التي يُكونها ال ُمتخيَّل الكندي عن المغرب؟
ـ يُن َ
ظر إلى المغرب على أنه بلد المتناقضات ،وبلد كل ما هو غريب
أيضا .من ناحية ،ثمة المغرب الذي يعود تاريخه إلى أكثر من ألف
عام ،بما يحتويه من فخاريات رائعة وسجاد وثريات من طراز ألف
ليلة وليلة ،ومدن أسطوريةِّ ،
وفن طه ٍو وموسيقى أسطوريَّيْن ،ومواقع
أثرية استثنائية .إنه بلد الشمس والليمون و ُمسْت َه ُل الصحراء الكبرى.
وهناك ُكتَّابُه الكبار ومفكروه العظماء ،أذكر من بينهم الطاهر بن
جلون .وفي الوقت ذاته ،ثمة أيضا المغرب المعاصر ،بلد الكليمانتين
المنتشر في أسواقنا الممتازة .بيد أن معلوماتنا العامة عن البلد ما
تزال جزئية على الرغم من وجود جالية مغربية كبيرة في كندا،
باإلضافة إلى ذلك ،فإن المغرب نادرا ً ما يتصدر ،شأنه في ذلك شأن
البلدان المغاربية األخرى ،عناوينَ األخبار الرئيسية أو الثانوية .لكننا
نعلم أن المغرب ليس فقط سوقا مهما في حد ذاته ،لكنه أيضا جسر
عبور إلى بلدان المغرب الكبير وافريقيا جنوب الصحراء.

*وماذا عن الوضع الذي تحتله ترجمة الكتب الكندية في السياسة
العامة لمنشورات جامعة أوتاوا إلى ألسنة أخرى ،وإلى العربية على
وجه الخصوص؟
ـ تبدو لنا الترجمة إلى العربية مسألة مثيرة لالهتمام بشكل خاص
بالنظر إلى شساعة سوقها .وقد ذهبتُ سنة  2019إلى معرض
الشارقة للكتاب ،لتدشين تطوير عالقاتنا مع الناشرين الناطقين
باللسان العربي .لكن الجائحة أوقفت هذه المبادرة .وعلى إثر ذلك،
قامت جامعة أوتاوا بتبني الفرانكوفونية العالمية أولويةً استراتيجيةً
للتنمية بصورة واضحة .لذا فإن منشوراتنا توجد في وضع جيد
يُ َم ِ ّكنها من المضي قدما في تطوير السوق العربية ،من خالل إقامة
معرض يكون أكثر أنكلوفونية ،وآخر يكتسي طابعا فرانكوفونيا
بشكل أكبر.
*لنأخذ ،في السياق ذاته ،حالة جان دوليل الذي لم يُتر َجم إلى العربية
سوى مرتين فقط قبل الترجمة الحالية التي قمتُ بها لالقتباسات التي
يمكنك تفسير ذلك؟
نحتفي بصدورها اآلن ،كيف
ِ
ـ يمثل نس ُج عالقات مع ناشرين عرب تحديا كبيرا بالنسبة إلى
الناشرين الذين ال يعرفون اللسان العربي .يتحتم عليك أوالً الذهاب
إلى المعارض الدولية ،وهو األمر الذي ليس متاحا للجميع بالتأكيد،
ثم إنه ليس من السهل دائما التواصل مع الناشرين العرب ،على الرغم
من حسن النية التي لدى الجميع ،ألن بعضهم ال يتحدث اإلنكليزية
وال الفرنسية .وقد بدا لي هذا واضحا في الشارقة ،إذ كان ثمة فريق
نشيط من المترجمين الفوريين ،يساعدون الناشرين على التواصل
في ما بينهم .وكان ذلك مفيدا جدا .لقد أصبحت وسائط التواصل
رف السائد في العديد من السياقات (سكايب ،زوم،
االفتراضية العُ َ

عزيز لمتاوي ـ الرا مانفيل
فيس تايم وغيرها) بما في ذلك في عالم النشر ،وقد اعتدنا على هذا
النمط من االتصال أثناء الجائحة .لكنني أدركت اآلن ،بعد أن أعدت
تجديد صلتي بالسفر ،أن ال شيء يَ ُحل محل االتصال المباشر .يتطلب
التعرف على بعضنا بعضا – مهنيا وشخصيا-
القيا ُم بالمعامالت
َ
وبنا َء الثقة في ما بيننا.
أما في ما يتعلق بترجمة جان دوليل إلى العربية ،فإنه يسعدني أنه
رجم إلى هذا اللسان ،وأتمنى أن يتاح باللسان العربي المزيدُ من
تُ ِ
عناوينه ومن العناوين األخرى.
	*ماهي ظروف الكتاب والنشر في كندا بعد جائحة كوفيد؟
ـ تتسم صناعة الكتاب والنشر الكندية بكونها دينامية ،متنوعة
وتستحق االكتشاف بالتأكيد .لقد غيَّرت الجائحة ،كما هو الحال في
كل مكان ،طريقةَ عملنا جذريا ،إذ كنا في حالة إغالق تام لمدة ثالثة
أشهر تقريبا ،خالل ربيع عام  .2020وما زال األمر لم ينته بعد،
حيث في األسبوع الماضي ،أُصيب ابن أحد العاملين معي بفيروس
كوفيد .لكننا تعلمنا كيف نتعايش مع هذا الواقع الجديد .ما لم يتوقعه
أحد هو أن الجائحة جعلتنا نكتشف طعم القراءة من جديد ،على األقل
لفترة من الوقت ،وهو األمر الذي استفاد منه بعض الناس كثيرا ،على
الرغم من أن بعضهم اآلخر لم يستفد من هذه الهبة غير المنتظرة،
كما هو الحال في كل مكان.
•(الشرق االوسط) لندن
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نعي
بالكثير من اللوعة والمزيد من اإليمان بقضاء اهلل تعالى وقدره.
والدتي ألمربية الفاضلة رحاب القاسم
ونحن :عبير ،بانة ،ديما ،ودانا القاسم ،وآل القاسم جمي ًعا
ننعي إليكم

والدنا الغالي عبد الوهاب فوزي القاسم
الذي انتقل إلى دنيا أجمل وعالم أوسع ورحمة من رب رحيم ً
وارواحا تحن للقائه
تاركا قلوًبا ملتاعة،
ً
هلل ما أعطى وما أخذ
وإنا هلل وإنا إليه راجعون
تعزية من جريدة البالد
تتقدم أسرة تحريرجريدة (البالد)
بالتعازي إلى زميلتنا الصحفية والكاتبة بانة القاسم ووالدتها وأخواتها وإلى آل القاسم
لوفاة الوالد المرحوم بإذن اهلل

عبد الوهاب فوزي القاسم
تغمده اهلل برحمته وأسكنه فسيح جناته
وألهمهم جميعا الصبر الجميل
وإنا هلل وإنا إليه راجعون
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رواية وحدها شجرة الرمان ..ثنائية الحياة والموت
لن تجد صعوبة في فهم معانيها ،أو قد يكون
الجرح والهم الشاغل للشعوب العربية دو ًما ما
يجمعهم ويفهمهم ما استعصى عليهم!
•سهام سمير
تقع أحداث رواية «وحدها شجرة الرمان»
لسنان أنطون في العراق .تحديدًا تحكي الفترة
إبان حكم صدام وما تاله من دخول األمريكان
وحوادث الفتنة الطائفية والحرب األهلية ،فضلاً
عن االحتالل الذي أتى مقنعًا بقناع الحرية،
ليكتشف الشعب العراقي ونكتشف معه نحن
الشعوب العربية أن التاريخ يعيد نفسه ،وما
صا من حكم فردي ديكتاتوري قد
تحسبه خال ً
يكون بداية لعهد جديد مستبد.
في البداية يسوق لنا الكاتب آية كريمة من سورة
الرحمن وحديث شريف عن الرمان ،فاكهة أهل
الجنة!
ٌ
ْ
َ
ٌ
﴿فِي ِه َما فا ِك َهة َونَخ ٌل َو ُر َّمان﴾ سورة الرحمن.
«ما من رمانة إال وفيها حبة من رمان
الجنة» حديث.
أما عن البطل فهو (جودي) ابن ألب يقوم
بتغسيل وتكفين الموتى ،مهنة طالما انقبض
صدر البطل منها ونفر من العمل بها،
كثيرا ،عكس أخيه الذي
ولم يستمر ً
ظل يعمل بها حتى استشهاده!
أعتقد أن جز ًءا من رفض البطل
ضا للموت،
لهذه المهنة كان رف ً
وما يدور حوله من غموض
وصمت ومجانية القتل!
الرواية تُروى على
لسان بطلها ،يحكي
بلغة فصحى وأحيانًا
اللهجة العراقية التي

بغداد مدينة الفن والشعر والرسم والمنحوتات
الجميلة ،وما حدث لها من تشويه ،تمثل نفسية
البطل الحائر الذي لم يعرف يو ًما ،فيما يُقتل
الناس وما هي النهاية والخاتمة التي تنتظر كال
منهم!
بيت البطل والمغيسل الذي يقوم فيه أبيه
بتحضير الموتى لمثواهم األخير هما مسرح
أحداث الرواية ،وفيما بينهما نتنقل في بغداد،
وبعض المحافظات في العراق!
أحيانًا يسافر بنا البطل ليحكي لنا عن بيت
أخته الذي اشتراه له زوجها في منطقة

تتمتع بالهدوء بعيدًا عن االنفجارات والتقلبات
السياسية ،ويعرض لنا كيف يوائم زوج أخته
ويستطيع أن يفيد من كل نظام حتى لو كان
يناقض نفسه! وهذه الشريحة توجد في كل
مكان! كما نسميهم «أغنياء حرب».
أغرب ما في الحكاية أن الموت قد يهدي الحياة
للبعض اآلخر ،أو كما يقول المثل «مصائب قوم
عند قوم فوائد» فالبطل وأسرته يقتاتون من مهنة
األب التى ورثها عن أجداده ،والتي رغم رفض
البطل لها إال أنه لم يجد غيرها موردًا لرزقه،
حتى بعدما درس الفن ،ونحت ورسم وكانت له
أحالم وأدتها الحرب كما وأدت الناس!
قصص حب البطل لم تكتمل ،مثلها مثل أحالمه
بترها الزمن والظروف ودمرتها القنابل مجهولة
المصدر واالنفجارات التي استهدفت حياة

العراقيين!
عنوان الرواية مأخوذ كم تأثر البطل بوجود
شجرة الرمان في ساحة المغيسل ،وكيف كان
يرويها األب بمياه الغسل ،فتطرح الحياة من
بذور رحم الموت!
يروي البطل تفاصيل عملية الغُسل والتي
يعرفها أغلبنا ،لكن هذه المرة يأخذك في رحلة
وتجربة لمعايشة آخر لحظات الميت ،وما يشعر
به رفاقه وأهله!
بعض الجثث كان يأتي مشوهًا ،أما أكثر
المشاهد التي أسهب البطل في وصفها وأثرت
سا بال
ي كقارئة وتخيلت المشهد كاملاً  ،كان رأ ً
ف ّ
جسد ،أتى به ذووه ليغسلوه ،وكيف قرأ البطل
عالمات وحاول أن يخمن طريقة قتله بهذه
الوحشية!
شجون الشعب العراقي كثيرة ،والكاتب عبر
عنها بعذوبة رغم ألم الكلمات ووجع المشاهد
ومحاولة الفرار من الجحيم كانت تعود به كل
مرة لجذوره في رمزية لمدى التصاقنا بأوطاننا
رغم ما نعانيه فيها من أوجاع!
أما عن الكاتب فهو من مواليد  1967درس
األدب وعمل به بعدما هاجر بعد حرب الخليج
إلى الواليات المتحدة األمريكية.
له أربع روايات «إعجام» و«وحدها شجرة
الرمان» و«يا مريم» و«فهرس» كما ترجم
«في حضرة الغياب» لـ محمود درويش إلى
اإلنجليزية .وله عدد من الدراسات األكاديمية
عن الشعر العربي الحديث وعن التاريخ
والسياسة في العراق.
رواية تستحق القراءة عن المأساة العراقية،
تحكي ثنائية الحياة والموت.
•ساسة بوست

المخرج محمد فاضل ،يعبرعن سعادته البالغة لبدء التصوير

انطالق تصوير مسلسل "الضاحك الباكي" عن حياة نجيب الريحاني
•القاهرة -خيري الكمار – الشرق
بدأ األسبوع الماضي تصوير المسلسل
المصري "الضاحك الباكي" ،الذي يتناول قصة
حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني (- 1889
 ،)1949تمهيدا ً لعرضه قبل نهاية العام الجاري.
ويشهد المسلسل عودة المخرج محمد فاضل
ب دام نحو  10أعوام،
إلى الساحة الفنية ،بعد غيا ٍ
منذ مسلسل "ربيع الغضب" عام .2012
وتعقد الشركة المنتجة للمسلسل ،الذي يكتبه
محمد الغيطي ،ويلعب بطولته الفنان عمرو عبد
الجليل ،مؤتمرا ً صحافيا ً بالقاهرة ،خالل أيام،
لإلعالن عن التفاصيل الكاملة للمشروع ،الذي
تأجل تصويره عدة مرات.
حلم قديم
وأعرب المخرج محمد فاضل ،عن سعادته
البالغة لبدء التصوير ،وقال ّ
إن "المسلسل بمثابة
حلم قديم لي ،كنت أطمح في تنفيذه منذ وق ٍ
ت
طويل ،خاصة أنني لدي معلومات كثيرة عن

نجيب الريحاني ،كما أن السيناريو الذي كتبه
محمد الغيطي شامل ووافٍ لحياة ذلك الممثل
الراحل".
وأوضح أن"المسلسل يتناول حياة نجيب
الريحاني ،ومعاناته في مشواره الفني حتى حقق
النجاح الكبير ،ويسلط الضوء على األوضاع
السياسية واالجتماعية التي شهدتها مصر في
بداية القرن الماضي ،كما يستعرض مسرحيات
الريحاني التي ال يعرفها أحد ،إذ قدّم عروضا ً لم
تحصل على فرصتها من التسجيل".
وأشار إلى أن المسلسل يستعين بالسيرة الذاتية
التي كتبها نجيب الريحاني بنفسه قبل الرحيل،
بجانب عدد من المؤلفات األدبية التي رصدت
حياة الفنان الراحل.
العصر الذهبي
ومن جهته ،أوضح الكاتب محمد الغيطي لـ
تلفزيون"الشرق" ،أن أحداث المسلسل ترصد
 50عاما ً من تاريخ مصر ،أغلبها في النصف
األول من القرن العشرين".

وأضاف أن "تلك الفترة بمثابة العصر الذهبي
للمجتمع المصري ،والذي كان متسامحا ً للغاية
على الرغم من الظروف التي مرت بها البالد،
بداية من االحتالل اإلنجليزي وثورة ،1919
والحربين العالمية األولى والثانية".
ولفت إلى أن المخرج محمد فاضل ،صور يوما ً
واحدا ً فقط ،ومن المقرر استئناف التصوير
نهاية األسبوع الجاري ،موضحا ً أن المسلسل
مكون من  30حلقة ،وسيُعرض خارج موسم
دراما رمضان.
وأوضح الغيطي أن الفنان عمرو عبد
الجليل ،هو األنسب لتجسيد شخصية نجيب
الريحاني ،سواء من حيث المالمح
أو األداء وروح
ا لشخصية ،
معر با ً
عن

أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور.
•تلفزيون الشرق

الفنان العراقي ضياء الحجار (صفحته على الفيس بوك)
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القصة في سوريا

تغريدات خارج السرب

•صالـح الحمداني
(عدو عدوي صديقي)!
ايران عادت الدول العربية وتدخلت في شؤونها
الداخلية ،وتحكمت بأربع عواصم حد االحتالل..
لذلك من الطبيعي  -سياسيا  -أن تتحالف بعض
الدول أو تطبع مع اسراائيل ف (عدو عدوي
صديقي)
إذا لم تغير ايران طبيعة عالقاتها مع الدول
العربية فستحولهم جميعا الى اعداء بما فيهم
سلطنة عمان وقطر.
قليل األدب !!
استخدام كلمات مثل (زنيم) في شتم من يختلف
معك في الرأي ال تدل على أنك متدين ،وانما تدل
على أنك قليل األدب.
آداب وأتيكيت !!
للدواوين /والمضايف والمجالس والصالونات
األدبية آدابها ،وللمقاهي والكوفيشوبات آدابها
أيضا ،وبما أن فيسبوك:
نص گهوه نص ديوان بيه رگعه مجلس!
فيتوجب أن يكون له آداب وأتيكيت ،ال تختلف
عن المضايف والدواوين والمقاهي المحترمة،
وعلى العام كما على الخاص !
نماذج ووجوه !!
مع كل النماذج السيئه التي نقابلها في حياتنا
يوميا  -تقريبا  -ثمة نماذج ووجوه تستحق ما قاله
بحقها الشاعر ناظم الحاشي :
يصح واحد  :حريمه اعله الوجه ينباس
وواحد  :بالرجل يستاهل تبوسه
دوس اعله الورد
كام الورد ينداس
بس عطر الورد ما تكدر اتدوسه
#مدري_عليمن_جبناها
•صحفي واعالمي عراقي (تويتر)
@Salehalhamadani

في المكتبات العراقية

الكاريكاتير للفنان السوري الكبير موفق قات عن موقع (تلفزيون سوريا)
هذه ليست مقالة أدبية تتحدث عن القصة
القصيرة في سوريا؛ وإنما المقصود بالقصة
هنا :المشكلة ،أو القضية ،أو األزمة..
إذا نظرنا إلى "القصة في سوريا" من وجهة
نظر خالد العبود ،سنجدها بسيطة جداً :واحد
تنين تالتة ،توكلوا على الله .ولكنها ستبدو أكثر
تعقيدا ً فيما لو استخدمنا طريقة الدكتور قدري
جميل الذي سئل عن سبب إقالته من وزارة
بشار األسد ،سنة  2013فقال :صارت ورانا.
لو تمليتَ  ،أيها اإلنسان السوري ،في القصة
السورية جيداً ،ألدركتَ أنها لم تكن أمامنا في
يوم من األيام ،إنما هي وراءنا على الدوام.
خالل سنوات حافظ األسد الثالثين كنا مرتاحين
من األمل ،ومن أي تطلع إلى المستقبل ،فحافظ
كان (كما كانت تقول أبواقُه) أباً ،قائدا ً ملهماً،
يقود السفينة بمعلمية كبيرة ،ال يترك مجاالً
لشعبه أن يفكر ،أو يحلم ،أو يبدي رأيه ..لذا
كان لزاما ً علينا ،نحن الذين أدركنا فترت َه ،أن
نقنط ،وننام ،ونعد الليالي ،ليلةً بعد ليلة ،إلى أن
يأتي ذلك اليوم الذي يُحمل فيه جثمانُنا على آلة
حدباء ،ونعثر ،في خاتمة المطاف ،على قبر
يؤوي عظامنا.
هنا أذكركم بطرفة الرجل الذي لم يكن
مختصا ً بتلقين األموات ،واضطر مرة لذلك،
فقال مخاطبا ً الميت:
ْ
ْ
تلقينك
لقنتك
ْ
دينك
وأنت متَّ على
وإذا طال حكم حافظ األسد
ْ
الحقينك
كلياتنا
ً
ال شك أن بقاء حافظ األسد رئيسا لسوريا على
مدى ثالثين سنة (عجفاء) كان إهانة للشعب
السوري ،ومع ذلك اعتبر الدكتور صادق
جالل العظم ،رحمه الله ،عمليةَ توريث الحكم
لبشار إهانة كبرى للشعب..
ما إن اكتملت عملية التوريث ،وتلقينا اإلهانة،
وبلعناها ،حتى راح اإلعالم السوري المتخلف،
الذي ورثه بشار عن أبيه ،يأخذنا ويجي بنا،
وكأننا مركب صغير تلعب به أمواج بحر هائج.
قالوا لنا :هذا الوريث القاصر ( ُه ْم – لإلنصاف
 لم يقولوا "القاصر") يريد أن يعمل انفتاحاً،واألحكام العرفية،
وسيلغي قانون الطوارئ،
َ
والمادة َ الثامنة من الدستور ،وستكون لدينا
صحافة حرة ،وبرلمان (متل الخلق) ،وسيكون

القانونُ سيد الموقف في هذه البالد المنكوبة..
وقد صدّق قسم كبير منا هذه الوعودَ من مبدأ
الغريق الذي يتعلق بقشة ،سررنا ،وفرفشنا،
ولم يبق لنا سوى غصة واحدة ،وهي إقدام
مجلس الشعب ،المعروف باسم مجلس التصفيق
والدبكة ،على تزوير أحد بنود الدستور ،بإنزال
السن القانوني لرئيس الجمهورية من  40سنة
إلى ..34
لم نتوقف ،يومئذ ،عند كون الدستور الذي
مجلس التصفيق والدبكة ،نفسه،
زَ َّوره
ُ
مزورا ً أساساً ،ويبدو أننا كنا معتادين ،من
صل ك ُّل
أيام االنقالبات العسكرية ،على أن يف ِ ّ
ي دستورا ً يناسب مقاسه ،ويجعله
ضابط انقالب ٌّ
أداة لتنفيذ خططه.
حافظ األسد ،بعد وثوبه إلى السلطة في سنة
 ،1970وضع دستورا ً ال يم ِ ّكنه من إركاع
المجتمع السوري والتنكيل به وحسب ،بل ويتيح
يحول الجمهورية العربية السورية إلى
له أن ّ ِ
جمهورية وراثية ،على غرار كوريا الشمالية،
ض َّمنَه فقرة تنص على أن اختيار رئيس
لذا َ
الجمهورية يكون بإرسال كتاب من القيادة
القطرية لحزب البعث الحاكم ،إلى مجلس
التصفيق والدبكة ،ت َذكر فيه اسم مرشحها،
وهو مرشح وحيد ،اسمه ،بداهةً ،حافظ األسد.
وهناك رواية جرى تناقلُها شفوياً ،تقول إن أحد
أعضاء القيادة القطرية ،وهو من المخلصين
لحزب البعث ،ولحافظ ونظامه ،تساءل عن
السبب في عدم إمكانية طرح اسم آخر في
القيادة القطرية ،بجوار اسم الرفيق حافظ ،ولو
على سبيل االستئناس ،فأسكتوه في الحال..
وألن حافظ كان يحب هذا الرجل ،فقد اكتفى
بإقالته ،وأعطاه سيارة مع سائقها ،وخصص له
راتبا ً شهرياً ،وقال له :روح اقعد في ضيعتك
حتى الممات.
مرت السنوات العشر العجاف التي تلت تلك
عرفت باسم "خطاب
المسخرة البالغية التي ُ
القسم" ،بالشد ،والمط ،والمجاكرة ،والمالسنة،
وما يسميه أهل حلب (المجاقمة) .إذا سأل
أحدُ المواطنين مسؤوالً في الحزب أو الدولة
عن قانون األحزاب الذي وعدونا بإصداره،
يقول له :طول بالك علينا يا رفيق ،أال ترى
ما يجري في العراق ،وأن جيوش جورج
بوش الجرارة أصبحت قاب قوسين من سوريا

الصمود والتصدي؟ يسأل رجل آخر مسؤوالً
آخر :طيب ،لماذا ال تلغون المادة الثامنة من
الدستور ،فترفعوا يد هذا الحزب الفاشي عن
رقابنا؟ يرد عليه :طبعا ً سنفعل ،ولكن ألم تسمع
بأن جهة مشبوهة اغتالت رئيس وزراء لبنان
رفيق الحريري؟ (وكأن مسؤولي نظام األسد ال
يعرفون َمن هي الجهة المشبوهة التي اغتالته)!
وإذا سأل شخص ثالث مسؤوالً بعثيا ً عن سبب
استمرار سريان قانون الطوارئ ،ينط البعثي
وال يحط ،ويقول :ألم تر يا رفيق كيف قامت
مجموعات متآمرة من المثقفين والسياسيين
السوريين بتوقيع بيانات تطالبنا فيها بدولة مدنية
ديمقراطية؟ يا أخي غريب أمر هؤالء الناس،
وكأن دولتنا ليست مدنية وال ديمقراطية!
القصة في سوريا ،أن الشعب ،بعد أربعين
سنة عذاب وذل وقهر ،انفجر ،قام بثورة..
ولكن ،تبين لنا أن الذين قاموا بالثورة مختلفون
بالرأي حول كل شيء .قلة قليلة منهم يرون
أن سوريا تحتاج إلى نظام حكم عادل ،يحفظ
حقوق الجميع ،ويعتمد مبدأ المواطنة ،ويسعى
لبناء دولة علمانية ديمقراطية راقية ..ولكن،
هناك أجندات أخرى كثيرة ،أبرزها التي تقول
إن ثورتنا ليست وطنية ،وال يستطيع أحد إقناع
هؤالء بأن مواجهة النظام الطائفي ستكون
رابحة عندما يكون الشعب غير طائفي..
ال تقتصر القصة في سوريا على هذا التناقض.
فهناك من يلوم أميركا ألنها لم تضرب القصر
الجمهوري ،مثالً ،وإذا سألته :ماذا نفعل بعد
ذلك؟ يقول لك :وقتها لكل حادث حديث.
القصة في سوريا ،أن عددا ً كبيرا ً من الثوار
الذين تبوأوا مناصب في الثورة ،ودخلت
جيوبهم أموال كثيرة ،ما كانوا معارضين قط،
ولم يكونوا مع الثورة قط ،وهؤالء تراهم أشد
شراسة وعنفا ً وراديكالية من الثوار الفعليين،
وينظرون إلى كل من يحاول أن يتوقف قليالً،
ويجري مراجعة لما جرى ،وينتقد بعض
التصرفات ،على أنه من الثورة المضادة،
ويراهنون على أن هذا المنتقد المطالب
بالمراجعة ،لن يطول به الوقت حتى يرجع إلى
حضن النظام الفاشستي الطائفي المجرم!
•موقع (تلفزيون سوريا)
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"جاي بهيم "وطائفة المنبوذين في سورية

• أحمد عمر

شاهدتُ آالف األفالم ،وأجزم بالسكون
(وبالفتحة وبالض ّمة ساكنتين من الفزع)
ّ
أن معرفة أميركا ال تُدرك من غير مشاهدة
َّ
وأن "هوليوود" أولمب أميركا،
أفالمها،
وكتابها المقدس ،ونجومها أنبياؤها ،بل آلهتها،
وال أركن إلى تخرصات النقاد (ذباب الخيل)
فهم يشبهون أحيانًا دلاّ لي العقارات .استمتعتُ
كثيرا بفيلم "جاي بهيم" الهندي ،الذي يسلط
ً
الضوء على منبوذي الهند ،ثكلتكم أمهاتكم
على تعبير تسليط الضوء المقتبس من السينما،
والذي لصق باألدبيات الصحافية المكتوبة
والملفوظة مثل أثر الحرق ،حتى في سورية
التي ليس فيها ضوء يعشى إليه.
طائفة الداليت مكتومي القيد منبوذة،
وكدت أقول إني كنت مكتوم القيد واللسان،
فأفسد مقالي ،لكني أضعت وثائقي في أثناء
النزوح العظيم ،وكان يمكن أن تنفعني في
االستحصال على اللجوء السريع في أوروبا.
الفيلم من إنتاج سنة  ،2021وقد ّ
بز فيلم "Jai
 ،"Bhimأشرف األفالم العالمية ،حتى أنه
و"العراب"،
سبق "الخالص من شاوشانك"
ّ
وخلعهما عن عرشهما في المراكز األولى

على سدّة موقع  IMDbلتقييم األفالم ،وفيلم
"شاوشنك" ،في ملّتي واعتقادي ،أجمل من
مقتبس
"العراب" ،مع أن ال نساء فيه ،وهو
ّ
ٌ
مثل أخيه فيلم "الكونت دي مونت كريستو"
من قصة يوسف عليه السالم .واإلخباريون
يزوجون النبي يوسف من زليخة في
العرب ّ
بعض رواياتهم سعيًا إلى النهاية السعيدة ،التي
صارت حتما سينمائيا.
يروي "جاي بهيم" قصة داليتي ،يتّهم بسرقة
حلي ذهبية من منزل عمدة القرية بعد عودته
منه صائدا ثعبانا تسلّل إلى بيت العمدة،
فيعذَّب منقذ أهله من س ّم الثعبان عذابًا شديدًا
لالعتراف بجناي ٍة لم يرتكبها .تعتقل الشرطة
جميع أقربائه لإلقرار بالجناية ،لكنه "لحسن
تمر عبارة في
الحظ" يموت تحت التعذيبّ .
الفيلم تحتاج جالء المعنى ،وهي قول الشرطي
الذي يعذّب المشبوهين الذين يقبّلون قدمه
للكف عنهم :كيف تجرؤ على لمسي؟ فلمس
ِّ
المنبوذين طبقة السراة ينجسها ويستوجب
القصاص .هناك عبارة أخرى بليغة ترد في
مستنكرا أفعال
المحكمة ،وهي قول القاضي
ً
الشرطة :كيف ّ
يمزق شرطي تنورة امرأة!
تهتدي الزوجة الثاكل إلى محام ،فتقصده
فيتطوع
حافية ،وكل أهل القرية حفاة ،وتو ّكله،
ّ
للدفاع عنها في المحكمة ،ويجمع األدلة
ويوثّقها ،وينجح في كشف الحقيقة ،ويقدّم
الجناة للعدالة ،تنصف المحكمة الزوجة ،وتلزم
الجناة بتعويضا ٍ
ت مالية ،والحكومة بتعويضات

اجتماعية وسياسية ،تقول الخاتمة في الفيلم،
مرفقة بصور أبطالها الحقيقيينّ ،
إن المحامي
دافع عن ثمانية آالف قضية ،واستطاع تغيير
القوانين في منطقة القبائل ،وأنصف منبوذين
كثيرين.
أنوي كتابة مقالين آخرين عن الفيلم :واحد
عن جمالياته ،والثاني عن الفروق والتشابهات
بين منبوذي الهند ومنبوذي سورية .ال أعرف
تمثيلاً في السينما الهندية يضاهي أداء ممثلي
الفيلم الرئيسيين والثانويين والكومبارس.
كثيرا مشاهد الندب في الفيلم،
وأدهشتني
ً
فالممثلون الهنود يبالغون في األداء عادة،
حتى َّ
أن تمثيلهم يشبه أداء األطفال ،لكن
مربط الثور( ،سبب تغير الفرس بثور هو
عيد األضحى) ،أنّي ال أنشد الثناء على الفيلم
ّ
أتنطع إلى النقد السينمائي،
أو الدعوة له ،أو
وإنما أريد المقارنة بين منبوذي الهند ومنبوذي
سورية ،وقد يقول قائل إن دعواك صحيحة،
عارض وطارئ،
ونحن منبوذون ،لكن هذا
ٌ
وسببه الحرب "األهلية" .أما الحقّ ،
فإن سبب
الحرب األهلية السورية ثورة المنبوذين في
سورية ،وما انتبذ أحدٌ إال مع استعالء حافظ
واستقرت الطائفة
األسد ربًا لسورية وشعبها،
ّ
مع الثمانينيات.
ٌ
جراح،
سألني
صديق سوري ،وهو طبيبٌ ّ
ليس في جسده موضع شبر إال وفيه رفسة
مخبر ،أو طعنة كبل رباعي ،وكان من العشرة
األوائل في الشهادة الثانوية العامة ،عن فيلم

مشوق ،فنصحته بـ"جاي بهيم" ،صديقي من
ّ
الغوطة ،وفيها يقيم بعض داليت سورية ،فقال
بعد مشاهدة الفيلم :منبوذو الهند أكرم من
منبوذي سورية األسد ،وما القته الزوجة في
الفيلم ال يعادل معشار ما تالقيه معتقلة سورية،
وهن باآلالف ،أُخذن رهائنّ .
َّ
وإن سجن جاي
بهيم جنة مقارنة بالمعتقالت السورية .المعتقلة
السورية منار جابر التي اعتقلت رهينة حمدت
الله على إصابتها بأمراض جلدية ،صانتها من
جرائم االغتصاب.
صدع صاحبي قلبي بقوله ،فقلت له ما قاله
النجاشي للالجئ السياسي جعفر بن أبي طالب:
والله ما عدا ما قلت قدر هذا العود .ثم اخضلّت
لحيتي من العبرات
•كاتب سوري (العربي الجديد ) لندن

الدكتورجية و"الحبربشية"
•زيد نجم الدين
وهكذا ،هذه هي مهمة "الدكتورجية" ،هي
أشبه بمركز تجميل لمعالجة كل آثار التشوهات
"الدكتورجية" مصطلح أجده األنسب لوصف الناجمة عن إخفاقات العمل السياسي والفشل
البعض من حملة األلقاب األكاديمية والمهنية المتراكم.
ممن يظهرون على شاشات التلفاز فاتحين
بذلك مزادات بيع الضمائر والقيم ،وبضاعتهم دور الحبربشية يكامل دور "الدكتورجية" في
فيها هي الرأي الفني واالستشارة والتحليل
وكله حسب الطلب وعلى المقاس وحسب
القطعة .ظاهرة "الدكتورجية" تظهر بشكل
واضح في العراق مع أي حدث مهم يشغل
الرأي العام سواء أكان انتخابات ،تظاهرات،
تشريع قوانين ،قضايا أمن واقتصاد أو أي
حدث آخر..

يفصلها عن الخيانة هو حدود أخالقيات العمل
السياسي ،أما الدكتورجية فهؤالء يخونون
ضمائرهم وما تعلموه في رحلة المعرفة
والتعلم من خالل ما يقدمون من قراءات فنية
مزيفة واستشارات مضللة ،كثير منها يتحول
الحقا ً إلى رأي عام ثم إلى موقف أو فعل

"الدكتورجية" سيئون لكنهم ليسوا األسوأ،
فهنالك نوع آخر يعمل معهم أسميهم
"الحبربشية" ،ودور الحبربشية يكامل دور
"الدكتورجية" في ربط طرفي دائرة التضليل
مع بعضها البعض.
مهمة الحبربشية هي تقديم الدكتورجية
كمستشارين وخبراء إلى زعيم الحزب أو
التيار السياسي ،طبقة "الحبربشية" هذه تختار
"الدكتورجية" بعناية كبيرة لكنها ليست العناية
الباحثة عن المقدرة والكفاءة الحقيقية في إبداء
الرأي الفني وتصويب الرأي السياسي ،كال!
بل هي العناية الباحثة عن أشخاص وضيعين
تافهين يقدمون االستشارة بالتشاور والتنسيق
مع طبقة الحبربشية مقابل أن يثني كل من
الحبربشية والدكتورجية على بعضهما البعض
أمام الزعيم لنيل المزيد من الثقة.

من سمات "الدكتورجية" أنهم يتمتعون بميزة
التقلب بين اآلراء والمواقف ،وبمرونة عالية
جدا ً وحسب ما تقتضيه المصلحة الخاصة ،ومن
شواهد ذلك ما يعرضه اليوم "الدكتورجية"
في بازار اآلراء الفنية من فصاالت جديدة
الحبربشية هؤالء من وجهة نظري هم أسوأ
آلراء تالئم كل األذواق اإلطارية أو التيارية،
من الدكتورجية ألنهم يخونون ضمائرهم
الديمقراطية أو االتحادية ،العزمية أو التقدمية..
ويخونون الكيان السياسي المنخرطين ضمن
ً
الخدمة التي يقدمها "الدكتورجية" مهمة جدا
تنظيماته ،ثم يخونون بذلك جمهورهم والرأي
كاريكاتير للفنان عماد حجاج (عن العربي الجديد)
عند بعض السياسيين ،ألنها تفتعل قيمة وهمية
العام والمجتمع والوطن بصورة عامة.
ألي هفوة أو إخفاقة سياسية ،بمعنى آخر ربط طرفي دائرة التضليل مع بعضها البعض سياسي ،وهنا تكون الخيانة مضاعفة ،فالخيانة
"الدكتورجية" يستطيعون تحويل العمالة إلى المراوغة والمناورة من أدوات العمل األولى هي خيانة الضمير والقيم والثانية هي
•كاتب عراقي مدونة الكاتب في (العربي
حكمة والهزيمة إلى نصر والفساد إلى منجز السياسي الخطرة أو ذات الحدين ،والذي خيانة المجتمع والرأي العام.
الجديد)
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توقفوا عن مطالبتهم باالعتزال
ك ّل مرة كانت الناس تبتسم بسعادة وتذهب إلى
صناديق االقتراع لتنتخب "جماعتها".

•علي حسـين

تنقل لنا األخبار ،بين الحين واآلخر ،عددا ً من
البشارات أبرزها وأهمها بالنسبة لهذا الشعب
الذي يخوض معارك داحس والغبراء كلما حلت
ذكرى  14تموز ،أن اختيار رئيس وزراء جديد
سيتم خالل األيام القليلة القادمة.
وأن على هذا الشعب أن يصبر ،فالخير قادم
وستتحول بغداد إلى طوكيو جديدة .وفي الوقت
نفسه يسخر ساستنا من اإلمبريالية ويضحكون
على صاحب الشعر "المنكوش" جونسون ألنه
قدم استقالته .قبل أيام قرر رئيس وزراء يريطانيا
ان يستقيل من الحزب الحاكم ،وبدأت إجراءات
اختيار رئيس وزراء جديد لبالد الملكة إليزابيث.
وخرج علينا جونسون ليخبرنا أن مصلحة
بريطانيا تقتضي وجود رئيس جديد للحزب.
لكن رغم إعالنه الستقالته إال أن الصحافة لم
تكن مرتاحة للقرار وطالبت بطرده  ،وخرجت
الصحف بعنوان واحد "ال للجونسونية" ،فليس
المهم استقالة جونسون وإنما القضاء على
"الجونسونية" ،وعلى الظروف التي مكنت

كاريكاتير للفنان الكبير خضير الحميري من صفحته رسوم مندسة اختيار محرر الساخرون
جونسون من الجلوس على كرسي رئاسة
الوزراء.
تخيلوا رئيس وزراء يقدم استقالته ويعتذر،
ويرفض أن يمسك الكرسي بيديه وقدميه ..ماذا
نسمي هذا في بالد الرافدين؟ إنها ياسادة "قِلّة"
خبرة ،وضعف في "اإليمان" بأن الشعب اليُطاع
أمر ،وغياب لمبدأ "ما ننطيها".
له ُ
خاض زعماؤنا "الملهمون" حروبهم الطائفية

من ك ّل نوع ولون ،وفي ك ّل اتجاه ،احتلوا
المؤسسات الحكوميّة ،أبادوا مدنيّة الدولة،
طاردوا الكفاءات ،وضعونا على سلّم البؤس،
أدخلونا موسوعة غينيس في عدد الشهداء
والمهجّرين .وبعد كل موجة خراب نجدهم
يجلسون ويتضاحكون ويقررون التقاط صور
فوتوغرافية ،لكي يطمئن الشعب ْ
أن ال سبيل
أمامه سوى اإلذعان لصوت ساسته  ،وفي

(معروف ومجرب) !!
•حسن العاني
شهد تاريخ العراق القديم ،أعني عهود سومر
وآشور وبابل وأكد ،وغيرها من تلك العهود
أو العصور القديمة ،وحتى التي أعقبتها ببضع
مئات من السنين ،اعتالء المرأة العديد من
مناصب البالط الرفيعة ،بما في ذلك منصب
(الملكة) ،عندما كان هذا المنصب في أوج تمتعه
بالحرية ،ولم يكن حكرا ً على الرجال كما حصل
في العصور الالحقة.
ومن باب التذكير فقط ،نقول إن تلك المراحل
الموغلة في القدم لم تعرف صورا ً متعددة ألنظمة
الحكم ،وبالذات النظام الجمهوري ،بل لم يكن
حتى مفهوم الجمهورية مطروحا ً على الساحة.
المختصون في تاريخ العراق القديم يعرفون
عن ملكاته غير ما يعرفه رجل مثلي ،ال يعرف
تاريخا ً مؤكدا ً لعيد ميالده أو زواجه أو موته،
والشك في أنهم يملكون الكثير من التفاصيل عن
أسمائهن وأعوام توليهن الحكم ومدة بقائهن على
العرش ،مثلما يعرفون أدق أسرارهن الخاصة..
ويذكرون منهن -على ما بقي في ذاكرتي-
اآلشورية (سميراميس) أي (المحبوبة من
السماء) ،التي يبدو أنها استثمرت (حب السماء
لها) فاتسم حكمها بالقوة والهيمنة واالستبداد

بالرأي ..كما أذكر ملكة أور (شبعاد) ،وهي
على ما أعتقد -من األسرة الملكية األولى..على أن التي استوقفتني وقفة تأمل هي الملكة
(كوبانا) – أي المرأة الحارسة – ليس ألنها
أول ملكة سومرية ،بل ألن سيرتها الذاتية تدعو
الى التأمل ،فهي ابتداء (زوجة) الملك األشهر
سنحاريب ،ثم لكونها حكمت قرابة (100سنة)،
واألهم هو أن حياتها كانت سلسلة متواصلة من
الحروب واالنتصارات بحيث لم ْ
يذق جيشها وال
شعبها – كما هو متوقع – طعم الراحة ،ألنه
يخرج من ساحة حرب ليدخل ساحة حرب
أخرى!!
ما يستحق المالحظة هو أن ملكات العراق
القديم وصلن الى العرش في زمن لم تسمع فيه
البالد حكايات الديمقراطية والكوتا واالنتخابات
واتحادات النسوان ومنظمات الدفاع عن المرأة،
وغير هذا وذاك لم يتاجر أحد بالمرأة كما تتاجر
بها البرامج االنتخابية في ألفيتنا الثالثة ..و..
ومع ذلك فإن المرأة العراقية قبل أربعة آالف
سنة أو خمسة أو أكثر ،كما تقول وقائع التاريخ،
أصبحت ملكة ،ولم تصبح على أيام الديمقراطية
والكوتا رئيسة جمهورية أو رئيسة وزراء أو
رئيسة برلمان ،ولن يُسمح لها -بألف طريقة
وطريقة -أن تحتل مثل هذه المناصب القيادية
والمواقع السيادية ،و ..وأنا سعيد جدا ً فقد (شبعتُ
وشبعنا) من حكم الرجال وال نريد أن نجرب
حكم النساء ..فهو ( معروف ومجرب)!!
•صحفي عراقي من جيل الرواد (مجلة
الشبكة العراقية )

في بريطانيا هبت العاصفة ،إذ كيف يمكن
الوثوق برئيس وزراء ال يحترم قوانين الحجر
الصحي؟ ،وكيف تجرأ واقام حفلة لعشرة
أشخاص  ،بينما المواطنين ينفذون قرار الحجر
الذي أعلنته الحكومة؟ ،لم يخرج جونسون
على الناس ويقول لهم إن استقالته تُعد انقالبا ً
على الديمقراطية ،ولم يهدد الناس بتظاهرات
ترفع شعار "ما ننطيها " ،ولم يتهم المنددين به
بأنهم من أذناب روسيا ،ولم تخرج نائبة تطالب
باستمراره بالحكم ألنه "أبو الخبزة" ،فقط اكتفى
الرجل بأن وضع استقالته تحت تصرف الحزب.
وألن هذه البالد ال تزال تنتظر الفرج من دول
الجوار ،تعلمنا تجارب الشعوب أن المواطن
المتوج في الديمقراطيات الحقيقية،
هو الملك
ّ
وهاهي بريطانيا بجميع أحزابها ما تزال تطالب
بطرد جونسون ألنه أساء لشعبه  .أتمنى عليكم
أن تتذكروا الشباب الذين قُتِلوا في تظاهرات
تشرين ألنهم تظاهروا ،وأن تصدقوا مثلي أن
رئيس وزراء بريطانيا مصاب بالجنون ألنه قَدم
استقالته
•صحفي عراقي من جيل الرواد (المدى)
البغدادية
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من صفر اليمين إلى صفر الشمال

•يـوسف غيشــان
ليس في قديم الزمان وال في غابر األجيال  ،بل في عام
 ، 1830حيث أخطأ طاه بلجيكي ،بسبب السرعة ،خالل
إعداد الوجبات في مطعم فخم ،ووضع حبات البطاطا
المقطعة في إناء الزيت المغلي بدل وضعها في إناء الطبيخ،
مع المكونات األخرى.
حاول الطاهي تصحيح غلطته  ،لكنه لم يجد في مخزنه
بطاطا كافية ،لكن في ذات الوقت انتشرت رائحة زكية جراء
قلي البطاطا في الزيت -وهي طريقة لم تكن معروفة آنذاك. -
فقام الطاهي بتقديم هذه البطاطا المقلية الى زبائنه  ،فانبهروا
بها  ،وانتشرت طريقة قلي البطاطا ،في العالم أجمع ،من ذلك
الحين حتى االن  ،وربما ستبقى لألبد.
تأتي هذه المعلومات ضمن المنوعات حول األخطاء الحميدة
في التاريخ ،ومن ضمنها تصنيع البشاكير ،حينما أخطأ أحد
النساجين خالل عملية نسج القماش ،فتكتلت الخيوط على
بعضها ،فخرجت قطعة غير منسوجة جيدا ،وتم رميها
في الحمام ،وتبين للعاملين ان هذه القطعة القماشية الفاشلة
تمتص المياه بسهولة وتساعد في التنظيف ،فتم اعتمادها من
ذلك الوقت حتى االن ،وربما تستمر الى األبد.
ال أنوي استعراض األخطاء الحميدة في التاريخ ،لكني أضع
األمثلة على كيفية تحويل األخطاء إلى ابتكارات واكتشافات
واختراعات ،وتحويلها إلى أدوات دافعة للحضارة البشرية

نحو األمام .لكن لألسف فهذه عادة إفرنجية وغربية ،لم
تصلنا عدواها بعد.
أما نحن ،وما أدراك ما نحن ،نحن سادة وقادة تحويل
المسارات الصحيحة الى مسارات خاطئة.
حتى العلوم التي وضعنا اسسها ،من الصفر( )0وعلم الجبر
والهندسة مرورا بالفلك والطب والتشريح وعلوم الضوء
والكيمياء والفيزياء وغيرها ،تحولت هذه العلوم عندنا،
مع مرور الزمن الى (أساطير أولين) واستبدلناها بالسحر
والتنجيم والغيبيات ،والحنتش بنتش.
وبعد أن تقدمنا حضاريا وانسانيا على األمم األخرى،
وأسسنا إمبراطورية كبرى ،عدنا إلى بداوتنا األولى
ومشاعيتنا الثانية ،لكأننا لم نكن رواد علم وحضارة في يوم
من األيام ،ولم نصنع التاريخ والجغرافيا قبل قرون.
ال ننسى علم العمران البشري الذي ابتكرناه على يد ابن
خلدون  ،وتحول فيما بعد الى (علم اجتماع ) على يد الفرنجة.
هذا العلم العربي الحسب والنسب واللسان هو أول نظرة
علمية للتاريخ البشري ودراسة واقعية ألحوال المجتمعات
بشكل منطقي.
حتى هذا العلم ،علم العمران البشري ،سرقوه منا ،وتحول
عندهم إلى أب لجميع العلوم األخرى ،وأنجب فروعا كثيرة،
وتحول الى نهضة علمية وأدبية شاملة لديهم ،ولم نخرج
نحن ،أال بسواد الوجه… .وصرنا نستخدم الماضي لتدمير
الحاضر والمستقبل معا.
وهكذا ،خسرنا الماضي ،وخسرنا الحاضر وسوف نخسر
المستقبل ،إذا بقينا على هذه الر ّ
شة.
وتلولحي يا دالية
•كاتب وصحفي اردني (موقع سوليف)

بكره وبعده
• عاصم حنفى
غدًا وبإذن الله واحد أحد ..عندما
ترغب فى الزوغان والهروب من عش
الزوجية متحج ًجا بمشاغل العمل ..فإنك
ترفع سماعة التليفون تحادث المدام
متصنعًا لهجة الجد والزعل ..تختفى
مشاعر الفرح واالنبساط ..معلهش
يا حبيبتى ..لن أستطيع الحضور
اآلن ..شغل يا حياتى ..عندى شغل..
مع السالمة ..وقبل أن تقفل السماعة
حارة
يمكنك أن تطبع على جبينها قبلة ّ
بالتليفون!
والموضة األحدث التى تدق األبواب
بشدة هى التليفون باللمس ..يعنى وأنت
تحادث المدام أو الست الوالدة أو
صديقك فى البلدة البعيدة ..لن تكتفى
بسماع صوت اآلخر فى التو واللحظة..
وال تقنع برؤية من تحادثه على شاشة
محمولك؛ وإنما فوق هذا وذاك..
تستطيع مصافحة الطرف اآلخر يدًا
بيد ..عبر التليفون الجديد!
والله العظيم إن التجربة حدثت بالفعل

منذ أسابيع قليلة عندما قام علماء
روس مع علماء أمريكان بهذه التجربة
العبقرية التى تعد فت ًحا جديدًا وخطوة
علمية خارقة؛ حيث تصافح اثنان من
العلماء عبر هذا التليفون المعجزة..
والحكاية أسهل من شكة الدبوس؛ حيث
قام العالم األمريكانى بالضغط بشدة
على س ّماعة التليفون المزودة بشرائح
كهرومغناطيسية خاصة ..التى نقلت
ضغط اليد للعالم األمريكانى عبر
األسالك ..لتنتقل بمد األثير وموجات
الكهرباء والال سلكى ..ومن خالل شبكة
األقمار الصناعية المنتشرة والمبعثرة
فوق رؤوسنا فى السماء ترصد دَبّة
النملة ..فاستقبلها واحد من تلك األقمار
المتخصصة ليعيد بثها من جديد إلى
سماعة تليفون العالم الروسى الذى
يمسك بها ويشاهد زميله على الشاشة
أمامه ..فإذا بالسماعة تهتز بالموجات
الكهرومغناطيسية التى سرت فى يد
العالم الروسى الذى تلقى السالم باليد
على بُعد آالف األميال!
االختراع الجديد ليس فقط هو آخر
اختراعات العلماء الذين ال يقفون على
الحياد أبدًا إلعادة األزواج الهاربين من
عش الزوجية إلى قواعدهم سالمين..
ولن يستطيع حضرة الزوج بعد اآلن
التحجج بمشاغل العمل للهروب من
فخ الزوجية ..وعليه عبر التليفون أن

يمارس بعض واجباته ومنها طبع قبلة
حارة على جبين المدام!
ّ
ما يقلقنى حقًا هو تال ُحق االختراعات
وتتابعها بسرعة مذهلة ..وأقصد أنه
كانت فى الماضى مراحل زمنية مقبولة
وكافية تسمح للفرد العادى باستيعاب
االختراع ومعايشته حتى يستطيع
تطويره وتغييره إذا لزم األمر.
اآلن االختراعات بسرعة الصاروخ..
ومنذ ربع قرن ظهر التليفون المحمول
كآخر صيحة فى دنيا االتصاالت..
فإذا بالمسألة تتطور ساعة بعد ساعة..
وعندك اآلن التليفون المرئى والموبايل
الساعة والموبايل الراديو والكاميرا
والمسجل وفى الغد يخترعون ذلك
الموبايل المزروع فى ِسنّة بالفم!
إننا نقفز قفزات هائلة فى عالم
عد على
االتصاالت ..فى حين أننا نتبا َ
أرض الواقع ..وإذا لم تصدقنى فراقب
أربعة أشخاص يجلسون معًا فى مكان
عام ..وستكتشف بسرعة أن ثالثة منهم
مشغولون تما ًما بالحوار والمحادثة مع
حائرا
آخرين ..أ ّما الرابع فهو يجلس
ً
يعصر تفكيره ..يحاول أن يتذكر أسماء
أصدقائه الثالثة!
•صحفي مصري من جيل الرواد
(روزا اليوسف) المصرية

كلمة و 1/2

(نميمة)
مـا قبـل الليـل!!
• طارق الشناوي

من البديهى أن نتابع بين الحين واآلخر فنانًا يهاجم زميله ،أو فنانة
تنال من منافسة لها ،أو مخرج فاته قطار اإلبداع فأصبح ال يتوقف
على صفحته اإلليكترونية ،من النيل من مخرج حقق فيلمه أرقا ًما
فى شباك التذاكر ،أعادت الحياة للسينما المصرية ،ما استوقفنى فى
الحقيقة ،أن أجد أكثر من نجم ونجمة يبدأ فى نشر مشكلة عائلية ،بينه
وأقرب الناس إليه( ،زوج أو أب أو أم) ،وبالطبع تتهافت الماليين
على المتابعة.
صار الهم األساسى لعدد من النجوم أن تشهد لصالحهم (السوشيال
ميديا) ،ال يعنيهم مستوى األغنية أو المسلسل أو الفيلم ،انحياز الرأى
العام هو الهدف ،والذي من الممكن أن يعلن رأيه من خالل عدد
(الاليكات) ،التي يتم تجميعها ،سواء جاءت معبرة عن الحقيقة ،أو
عن طريق توجيه الجيوش اإلليكترونية ،األغلبية من الفنانين ال تعنيهم
الوسيلة ،المهم الوصول إلى النتيجة( ،التريند) هو الهدف ،ليصبحوا
جميعًا ( نمبروان)
كل هذا وغيره قطعًا ال أقره ،إال أننى فى نفس الوقت أتفهم دوافعه،
ولكن أن تُصبح الحياة الخاصة للفنان هى المادة التي يستيقظ عليها
ضا عليها ،وال يهدأ له جفن أو يخلد للنوم إال بعد
الجمهور وينام أي ً
ضا الثالثة المعززة ،على طريقة
الحصول على الجرعة الثانية وربما أي ً
التعاطى مع األمصال ،فى هذه الحالة تتحول إلى حالة مرضية ،تستحق
أن يتدخل فى رصدها وعالجها ،علماء الطب النفسى واالجتماعي.
صارت خالفات الفنانين بعضهم البعض ،بل وحتى الصراعات
العائلية لها مساحة معتبرة فى الوسائط االجتماعية ،رغم أن الفنان
كثيرا ما يعتب على اإلعالم ،بسبب التدخل السافر فى حياته
ً
الشخصية ،ويصفها بصحافة (الباباراتزي) ،التي تعيش على فضائح
الفنانين والشخصيات العامة ،وفى العادة يتسللون بالكاميرا من الشباك
ألن األبواب موصدة أمامهم ،فيلجأون لطرق ملتوية القتناص الخبر،
حتى لو كان فى غرف نوم المشاهير ،لقد عانت حتى المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل منهم ،عندما التقطوا لها قبل تسع سنوات
كثيرا
صور بـ( المايوه) ،وهى تستجم على أحد الشواطئ اإليطالية،
ً
ما أُقيمت دعاوى قضائية ضد هؤالء المتسللين ،الغريب فى األمر
أن ما نراه اآلن من انتهاكات ليس عن طريق (الباباراتزي) ،حتى
نجرمه أو نحرمه ،ولكن صار الفنان هو الذي يمنح (الميديا) ،بمختلف
أطيافها حكايته الخاصة ،وغالبًا ما تمتلئ بالتفاصيل الساخنة والمثيرة،
التي ال يصل إليها خيال أى برنامج ،وهكذا تفتح شهية اإلعالم مجددًا
للحصول على مزيد منها ،ومن المستحيل قطعًا فى هذه الحالة ،أن
نتهم ( الميديا) بأنها تخون شرف المهنة.
هكذا شاهدنا قبل بضعة أشهر ،زوج المطربة الشهيرة قبل طالقها
وهو يطعن فى سمعة أبيه على المأل ،مهددًا إياه بالزج به إلى غياهب
السجون ،بعدما تم تسريب تسجيل صوتى لألب وهو يتهم ابنه بأنه
تزوج من المطربة الثرية ،وأنه بفلوسها سوف يتزوج بأخرى تليق به.
الجمهور بطبعه وطوال الزمن لديه رغبة فى أن يخترق هذه األسوار،
التي يضعها الفنان على حياته الخاصة ،كانت القاعدة المتبعة تقضى
بأن الفنان يعيش فى قلعة محصنة ،تمنع التلصص وال يستطيع أحد
االقتراب أو التصوير.
فى هذا الزمن صار الفنان يدفع الثمن مرتين ويخسر مرتين ،إذا
هاجم أقرب الناس إليه سيؤدى حتما إلى استياء الجمهور ،وإذا صمت
على اإلهانة التي ُوجهت إليه من أقرب الناس إليه ،ولم يرد بأسوأ
منها ،سيجد الناس يصدقون االتهام ،الكأسان أحلى ما فيهما ُمر ،وكلها
صارت تدخل فى باب نميمة ما قبل النوم!!
•ناقد مصري (روزا اليوسف) القاهرة

52

Issue 245 August 2022

CANADA’S UNEMPLOYMENT RATE DROPS
BELOW 5%, THE LOWEST IN CANADIAN HISTORY
Canada's labour force shrank in June, largely due to people age 55 and older leaving the labour force

•	 Shelby Thevenot
CIC news
June’s Labour Force Survey from
Statistics Canada shows Canada’s
labour market is still tightening,
making it difficult for Canadian
employers to find workers.
Employment fell by 43,000 last
month. It marks the first employment
decline not associated with public
health restrictions since the beginning
of the pandemic. The reason
employment fell is mainly due to a
large amount of people age 55 and
older leaving the workforce.
The unemployment rate fell to a new
record-low of 4.9%, as fewer people

searched for work. The reason for the
decrease in unemployment was that
fewer people were looking for work.
The adjusted employment rate, which
includes people who were not in the
labour force but looking for work
decreased to 6.8%, another record
low.
Liam Daly, an economist with
the Conference Board of Canada,
says amid the tight labour market
conditions, employment has risen
among diverse groups such as
recently landed immigrants and coreaged Indigenous workers living off
reserve. Also, the employment rate
among core-aged female workers was
at 81.3%, just shy of the record high
recorded in May.
“These
improvements
suggest
that labour shortages are increasing
labour market inclusivity by drawing
in workers who traditionally face

underemployment or lower rates
of employment and labour force
participation,” Daly wrote.
Employment in the servicesproducing sector declined by 76,000
in June, with losses spread across
several industries, including retail
trade. However, employment rose
by 33,000 in the goods-producing
sector, with gains in construction and
manufacturing. Construction saw its
first increase since March. Scotiabank
economist Nikita Perevalov says the
increase is a sign that construction is
ramping up again, but the decline in
retail trade is cause for concern.
“What is concerning is the decline
in employment in the retail and
wholesale trade sector (-61K net jobs),
which could be evidence of falling
spending due to consumer fatigue
with high price inflation translating

into fewer jobs in the sector,” wrote
Perevalov.
The tight labour market has pushed
up wages in Canada. In June, average
hourly wages rose 5.2% to $31.24 on
a year-over-year basis.
“A very tight job market is prompting
stronger wage growth, which will
go some way towards offsetting the
erosion in real incomes by inflation,”
wrote Rishi Sondhi, economist with
TD Bank.
One way to help support labour
shortages is to welcome high levels of
immigrants with skills that meet the
demands for talent. In 2022, Canada is
set to open its doors to a record 431,645
new permanent residents. Canada is
currently on track to meet this target.
In the first half of 2022 alone, Canada
has already landed about 200,000 new
permanent residents.
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ONTARIO ANNOUNCES BACK-TO-SCHOOL
PLAN TO 'CATCH UP' FROM PANDEMIC
•	 Katherine DeClerq
CTV News
The Ontario government has
released a plan to help students catch
up following two years of interrupted
learning due to the COVID-19
pandemic.
The plan focuses primarily on getting
students back in the classroom for a
"full school experience,” however the
Progressive Conservatives say they
will also “enable the option of remote
learning” for parents who feel it’s the
best option for their child.
“Our plan starts with a return to inperson learning, on time, and with
all the experiences students need and
deserve like sports, clubs and field
trips. Nothing is more important,” the
document reads.
Few new details were released as
to how the government plans to
ensure in-person learning continues

throughout the year, particularly if
another wave of COVID-19 hits the
province. Instead, the government
touted their previous investments in
ventilation improvements and HEPA
filter units, the provision of rapid
COVID-19 tests for staff and students
and funding for parents to offset the
costs of online learning.
Officials say these same measures
will remain in place for the 202223 school year. Earlier this month,
Chief Medical Officer of Health Dr.
Kieran Moore said that rapid tests will
continue to be handed out at schools
and select workplaces until Dec. 31.
The plan also includes additional
tutoring, funding to build new schools
as well as mental health supports.
Speaking at a news conference on
Monday, Education Minister Stephen
Lecce says his government remains
“committed” to keeping kids in
school, even in the event of another
wave of COVID-19.

“We’re announcing plans to catch up
today that is premised on keeping kids
in school every single day, without
disruption to their lives, be it from the
negotiations or otherwise,” he said,
referencing the bargaining process
currently underway with education
unions.
“We need these kids to be in school.”
Lecce’s promise that extra curricular
activities remain open is largely
dependent on both school boards and
teachers, who mostly volunteer their
time to offer sport, music and further
academic programming. He said he
has a “great deal of confidence” that
a deal will be made with education
unions that will allow school activities
to resume as normal.
The education minister did not go
into further detail about whether
legislation will be tabled labelling
education workers as essential
services, a designation that would
prevent certain labour actions, such

as a strike for example, from taking
place.
“That is our single focus over the
coming months, is to land a voluntary
agreement with teacher unions,”
Lecce said. “It takes two to tango as
you know, we need them to be at the
table and many of them are, and we
want them all to be there through the
summer so that we can get a deal as
soon as possible.”
The investments announced in
Ontario’s “A Plan To Catch Up” can
be found in the government’s budget,
released prior to the provincial
election as part of the Progressive
Conservative’s platform. It includes
changes to the math and science
curriculum to include critical skills
in finance and coding, as well as destreamed courses in Grade 9.
The province says that about
$26.6 billion has been allocated for
elementary and secondary education
in Ontario for the 202223- school
year.

NEW MEASURE PROHIBITING THE ENTRY OF COMMERCIAL
DOGS FROM COUNTRIES AT HIGH-RISK FOR DOG RABIES
The Canadian Food Inspection
Agency (CFIA) is implementing a
new measure to protect Canadians
and their pets, and to reduce the risk
of introducing dog rabies (rabies
caused by canine-variant viruses) into
Canada.
As of September 28, 2022, World
Rabies Day, commercial dogs from
countries at high-risk for dog rabies
will no longer be permitted entry
into Canada. Commercial dogs can
include, but are not limited to dogs for
resale, adoption, fostering, breeding,
show or exhibition, research, and
other purposes.
Canada does not currently have any
active cases of dog rabies, a strain that
is different than the rabies typically
found in wildlife, such as skunks,
foxes, raccoons and bats. However in
2021, dogs were imported into Canada
with this disease. Following these
events, the Public Health Agency
of Canada (PHAC) and provincial

public health authorities have asked
the CFIA to take action to address the
risks from imported dogs.
Rabies is over 99% fatal for
humans and dogs once they start to
show symptoms and is nearly 100%
preventable with proper vaccination
of animals. The importation of even 1
rabid dog could result in transmission
to humans, pets, and wildlife. If
a person is exposed, they need to
undergo serious medical treatment.
Dog rabies kills 59,000 people every
year globally in over 100 countries
that are considered to be at high-risk
for dog rabies.
Importing commercial dogs from
these countries poses a serious public
health risk to Canadians. The CFIA's
new measure will help reduce the risk
from imported commercial dogs from
countries at high-risk for dog rabies.
Several other countries also have
strict import conditions to reduce the

risk of importing dogs infected with
dog rabies and other diseases.
The CFIA continues to work with
PHAC, Canada Border Services
Agency and other federal
government
partners
to
implement
this measure.
The
CFIA
will explore
o p t i o n s
to
further
strengthen
t
h
e

requirements
for the import
of
personal
pet dogs and
assistance dogs
from these
countries

at high-risk for dog rabies.
Imports of commercial dogs from
countries at high-risk for dog rabies
All currently issued import permits
will remain valid until the end of
the validity period specified on the
permit, and the import conditions
contained in the import permit would
continue to apply.
All import permits issued on or
after June 28, 2022 will expire on
September 27, 2022, regardless
of when the permit is issued.
As of September 28, 2022,
import permits will no
longer be issued.
All
shipments
of
commercial
dogs,
regardless of age,
from
countries
at high-risk for
dog rabies will be
prohibited as of
September
28,
2022.
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THE LAND WHERE JEWS DON’T HAVE FREEDOM OF WORSHIP
•	 Yizhar Hess
Haaretz
What turns an antisemitic incident
into an antisemitic incident? Let’s
say that a group of hooligans were
to surround a group of Jewish
worshippers while they were reading
the Torah. And the hooligans were
to stand around them, cursing,
humiliating them, spitting and
making remarks demeaning the
identity of the Jews and their leaders.
And let’s say other hooligans were
to blow deafening whistles in the
closest proximity possible to the
shocked and frightened faces of the
Jews – only to prevent them from
continuing to pray. What would you
say? Is or isn’t that an antisemitic
incident?
I assume that’s what the American
special envoy on antisemitism, Prof.
Deborah Lipstadt, had in mind. She
had come to Israel to accompany
President Joe Biden to the Yad
Vashem Holocaust memorial. And
she saw fit immediately upon her
arrival to express profound shock
at an incident at the Western Wall
earlier in the month in which ultraOrthodox youth attacked nonOrthodox families who were holding
a bar and bat mitzvah celebration for
their children.
In private discussions, Lipstadt had
some harsh things to say, and on
Twitter, she specifically tweeted that
if such an incident had taken place
anywhere else in the world, it would
have been described as antisemitic.
Lipstadt was simply describing what
she saw.
The video footage from the
egalitarian section of the Wall in
which dozens of ultra-Orthodox
hooligans are seen attacking the
four families left her in shock.
The young men tore the male and
female worshippers’ prayer books,
used whistles to drown out their
prayers, surrounded the families and
danced around them mockingly and
violently.
Prof. Lipstadt is a famous
prizewinning historian – one of
the world’s leading researchers of

A clash at the Western Wall between Reform and ultra-Orthodox Jews.Credit: Noam Revkin-Fenton
antisemitism and a courageous and
determined woman. Her academic
field has taught her that bad things
happen when good people remain
silent, and she is not in her current
position to remain silent.
She isn’t silent when Jews are
discriminated against or humiliated
due to their origin, religion or culture
in any other corner of the universe.
Is it conceivable that she would keep
quiet in Israel of all places, in the
nation-state of the Jewish people,
when a hate crime is committed
against Jews?
Lipstadt’s words, as well as the
tough decision made by the Jewish
Agency’s board of trustees to
protect non-Orthodox worshippers
at the Wall, indicate that sometimes
a single incident – even if there have
been more serious ones – is one too
many.
Every Jewish family in Israel or
the Diaspora whose son or daughter
has celebrated a bar or bat mitzvah,
is familiar with the experience
in the months preceding it: the
excitement, the tension, the study of
the cantillation marks representing
the chanting patterns. Then there’s
the courage to read the cantillation
marks and the words together in

front of their parents, and then in
front of their grandparents, followed
by another hug.
And of course, concern that their
voice itself, which is changing at
that age, could suddenly decide to
do whatever it wants at just that
moment. We can imagine the feelings
of the children whose ceremony was
interrupted and desecrated in that
way.
It’s difficult to assess how that
trauma will be etched in their minds
for the rest of their lives or how it
will affect their attitude towards
Israel – the country that their parents
had insisted was the only place
where they would celebrate their
important moment – the moment
in which they become Jews with
equal rights in their community and
among their people. Even the irony
of the assertion of this last sentence
in its real significance has been
exhausted.
Prime
Minster
Yair
Lapid
mentioned the issue when asked
about it on his short recent visit to
Paris. He condemned the violent
incident, and said the following:
“Israel is the only country in the
world in which the Jews don’t have
freedom of worship.”

How accurate a statement. Without
sanctimoniousness and without
cutting corners. Right on target.
The truth is that I have heard that
statement from Lapid more than
once, and I have no doubt that
he believes it and is genuinely
attempting to put an end to this
upsetting absurdity.
There is no Western country in
which Jews don’t enjoy freedom
of religion, other than Israel. There
is a need for a cabinet resolution
– not legislation, just a cabinet
resolution – to move a single step
forward toward unraveling this
entanglement, at least on the issue
of the Western Wall.
So here’s what the resolution should
say: “The cabinet has decided to
revoke Resolution No. 2785 of June
25, 2017.” That’s the resolution that
suspended the pluralism plan for the
Western Wall that had been approved
by the cabinet just a year and a half
earlier. Benjamin Netanyahu was the
prime minister both at the time of its
adoption and when it was frozen.
Now, on his own watch, Lapid can
pass the new resolution.
•	 Yitzhar Hess is acting
chairman of the World Zionist
Organization.
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ALWAYS KEEP CASH ON HAND,
EXPERTS SAY AFTER MASSIVE ROGERS OUTAGE
•	 Leah Golob
The Canadian Press
Reni Odetoyinbo was one of the
millions of Canadians affected by the
nationwide Rogers Communication
Inc. outage on July 8.
On top of losing internet service,
the 26-year-old content creator ran
into banking issues when she tried to
pick up groceries. Like many other
retailers that day, the store she went
to was only able to accept cash.
"I don't really carry cash but
thankfully I did have cash that day,"
she said.
Odetoyinbo doesn't typically store
cash at home either, except for a
$100 bill she received as a gift.
Given the Rogers outage, however,
she plans to start keeping $100 in
cash in her wallet at all times and a
few hundred dollars at home. And,
since some banks reported issues
with ATM services, Odetoyinbo
is also thinking she might want
to keep some of her money with a
traditional bank that has a physical
location. Right now, her finances
are dispersed among no-fee digital
banks.
"If you were caught flatfooted

without cash, you might now realize
that you need to have a backup
plan in place," said Lisa Kramer, a
professor of finance at the University
of Toronto Mississauga.
While you don't want to liquidate
some of your retirement savings to
keep under your mattress, keeping
a few hundred dollars, depending
on your daily expenditures, tucked
away for emergencies is a good
idea, Kramer said.
"Think about an emergency where
telecommunication is cut off and
perhaps your electricity is out. You
don't have access to emergency
services. What might you need to be
able to get by in that kind of situation
to support yourself for a few days?"
And, when taking out cash, make
sure that you have small bills, such
as fives, 10s and 20s, Kramer said,
in case merchants don't have enough
to give change on larger bills during
cash-only and emergency situations.
Mark Cleveland, professor in the
DAN Department of Management
and Organizational Studies at
Western University, thinks that more
Canadians are going to start keeping
more cash on hand, at least in the
short term, because of the recent
nationwide network outage.

He recommends that people have
about a couple weeks worth of cash
around.
"I try to always have about $200
in my wallet for anything I might
need," Cleveland said. "I try to keep
two to three times that in a secure
location at home just in case."
"Going completely cashless is very
risky."
Cleveland said he thinks people's
trust in the digital banking system
will be eroded, at least temporarily.
"If the power goes out or if there's
a run on the banks and they have to
close their doors for a few days, if
there's a cyberattack on a retailer or
financial institution from hackers or
on a country's internet system from
say a hostile foreign government,
the digital economy may be severely
affected but cash will still work."

that do have lower tolerance for
unpredictability tend to be older
consumers, and as a result they're
more likely to carry cash.
Younger consumers, who engage
in more high-risk activities and
think they're more impervious to
harm, are more likely to forgo cash
and use Apple Pay and other means
of digital payment, Cleveland said.
They grew up with technology and
are less skeptical about it, so they
may not place as much priority on
cash as a backup.
For people looking to change how
much cash they keep at home, just
keep your home insurance in mind,
Kramer said.
"Home insurance often limits the
amount of cash that is covered by the
policy," she explained. "In deciding
how much cash to keep on hand, it's
a good idea to check the limit."

However, since many stores weren't
taking cash during the pandemic,
people might need to get back in the
habit of making sure they have some
bills in their wallet.

While you can certainly keep more
than the limit, just be aware that in
the event of theft, only the number
specified in the policy will be
covered.

There may also be different
generational
attitudes
toward
keeping cash on hand. Those

This report by The Canadian
Press was first published July 19,
2022.

Issue 245 August 2022

to permanent residence outside
of Russia significantly reduces
Russia’s scientific and economic
potential.” In other words, Russia
accuses Israel of a brain heist.
Dear brain, are you Jewish first, or
Russian first?
A moment before we start
hyperventilating
about
the
impending return to the days of
Prisoners of Zion and the ban on
migrating to Israel, and a moment
before the TV studios rush to
recycle Natan Sharansky, let’s take
a deep breath.

and later on (hopefully) the rest
of the world, may have a salutary
if not a positively therapeutic
effect on the distinction between
being Jewish and being an Israeli,
which has been shredded to bits
in recent years, and to building up
Israeli sovereignty’s muscle tone.

While Russia seeks to draw a
boundary, the Unites States has
completely lost any sense of
separation. Last week, during
President Biden’s visit to Israel,
I was astonished to see who was
put in charge of explanations
during the aerial defense capability

Vinnick, 21, who made aliyah
from the United States to enlist. “I
introduced myself, that I’m from
the U.S … I explained a bit about
my duties, and that my older sister
is serving in the air force over
there.”
In an interview with Ynet she
went on to explain that “each of
us does her part in protecting the
home – her in America, and me
protecting the kibbutz and Israel.”
Those watching Biden and Lt.
Vinnick could see the two treated
their encounter as a natural one.
But can we imagine it as equally
natural if a U.S. citizen, born to a
U.S. family of German ancestry,
migrated to Germany to enlist in
the German military and, wearing a
German military uniform, received
the U.S. president for a display of
German aerial defense systems?

This is good for the Jews.
Stopping the operations of the
Jewish Agency in Russia will not
prevent Jews who wish to do so
from making aliyah. There are
regular flights from Russia to
Israel, and in an age when any Jew
so inclined has myriad channels
through which he or she can
contact Israel, there is no longer
any need for a designated body to
facilitate such contact.
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In the choice between the JudeoAmerican symbiosis, and the
separation Russia seeks to create,
the latter should be preferred to the
former.
demonstrations.
It may be scarier, but there is no
Waiting for the president by the true independence without such a
Iron Dome system was Lt. Tova separation.

Passengers are welcomed in Israel as they disembark from an airplane
carrying Jewish immigrants fleeing the war in Ukraine, at Ben Gurion
Airport, on March 6, 2022. (Getty Images)

Russia’s changed attitude may also
On the other hand, cessation of be seen as another expression of its
the Agency’s operations in Russia, tension with the West.
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ISRAEL SAYS SHUTTING DOWN JEWISH
AGENCY IN RUSSIA WOULD HARM TIES
Prime Minister Lapid asks Israeli delegation to 'make every effort'
to prevent the Russian move to outlaw the Jewish Agency in the country
•	 Jonathan Lis
Israel's prime minister said on
Sunday that ending the Jewish
Agency's operations in Russia
would harm ties with Moscow,
calling it a "serious" move.
In a special meeting following a
court decision last week to outlaw
the agency in Russia, Prime
Minister Yair Lapid instructed a
delegation headed to Moscow to
"make every effort" on the legal
and diplomatic level.
"Shutting down the Jewish
Agency's offices would be a
serious event with repercussions
on ties" between Israel and Russia,
Lapid said.
Russia’s Justice Ministry has
asked a Moscow court to order
the Jewish Agency shut, citing
a violation of Russian law. It has
been operating in the country for
30 years as an independent Russian
organization.

Russia's invasion of Ukraine, but
others did not rule that out. "It's
hard to know, but it is definitely
an option," one diplomatic source
said.
According to another diplomatic
Israeli officials are struggling to source, the agency only updated
assess what the Russian motive the Israeli leadership about its
with
Russian
for the action against the agency entanglement
is. Some sources rejected the authorities in the last few weeks.
possibility it was done in "revenge" On Friday, former Jewish Agency
for Israel's alignment with the Chairman Natan Sharansky urged
United States and the West on Russian Jews to move to Israel

as soon as possible, a day after A hearing on the topic is scheduled
Moscow called for the aliyah for July 28, which will determine
organization’s
liquidation
in the agency’s future in the Russian
Russia.
Federation.
In response, Prime Minister
The news came only hours Yair Lapid has decided to send a
after it was reported that Israel delegation to Russia this week in
had clarification from Moscow order to ensure the continuation
following reports that the Kremlin of the agency's work. This came
has threatened to shut down the after he convened a meeting with
Jewish Agency’s aliyah activities representatives from the Foreign
in Russia amidst a sharp increase Ministry and the National Security
in immigration to the Jewish state. Council.

THANKS, PUTIN, FOR OUTLAWING
THE JEWISH AGENCY IN RUSSIA
•	 Carolina Landsmann
Haaretz

law, even though the Agency has
been doing what it has always
done – encouraging aliyah to
Israel through public diplomacy,
counseling those interested and
flying the olim hadashim to Israel.

Finally, some good news: Russia’s
Justice Ministry appealed to a
Moscow court to shut down the
Jewish Agency, which has been
operating in the country for 30 Of course, to encourage aliyah,
years as an independent Russian you need to locate the Jews. Which
organization. The reason cited in means to collect data on Jews who
the appeal is violations of Russian are, naturally, Russian citizens.

Translated into Russian, this spells
out a violation of the data retention
law and the information protection
law.
And indeed, early this month the
Jewish Agency’s office in Moscow
received a letter claiming that the
organization unlawfully collects
and transmits information about
Russian citizens, and is therefore
to be closed down.

What bothers the Russians is not
just that an agency of a foreign
country collects data on Russian
citizens and lures them into
migration. The letter also referred
to the fact that the Agency has
a preference for effecting the
migration of “Russian citizens
working in the field of science
and business, whose departure
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HOW DOES THE BANK OF CANADA’S INTEREST
RATE HIKE AFFECT VARIABLE RATE MORTGAGES?
•	 Mathilde Augustin, Michelle da Silva and 		
Abigale Subdhan

 What is Canada’s prime rate and how will it
affect variable rate mortgages?

The Bank of Canada increased its benchmark rate
by a whole percentage point on Wednesday, the most
aggressive rate hike since 1998 and an even bigger
jump than investors and Bay Street economists were
expecting. This is the fourth consecutive interest rate
hike since March, as central banks around the world
attempt to curb runaway inflation and slow the pace of
consumer price growth. The Bank of Canada’s policy
rate now sits at 2.5 per cent.

The Bank of Canada’s increase was for the policy rate,
which operates as a target for the daily overnight rate,
which in turn is the basis of variable rate mortgages.
The prime rate is the annual interest rate Canada’s
major banks and financial institutions use to set
interest rates for variable loans and lines of credit,
including variable-rate mortgages.
As policy rates go up, prime rates go up, which
ultimately raises the rate of interest that you pay on
your loan. The prime rate increased to 4.7 per cent
from 3.7 per cent one day after the Bank of Canada’s
interest rate hike announcement.

Rapidly rising borrowing costs are already putting
pressure on certain segments of the Canadian economy,
most noticeably the housing market, which has seen
declining prices and a slowdown in recent months. For
homebuyers, being able to afford mortgage payments
is increasingly becoming an additional hurdle to
purchasing property.
The impact that interest rate hikes have on
homeowners and homebuyers depends on whether
they have a fixed or variable rate mortgage. Those
with variable rate mortgages that adjust with the prime
rate are more exposed to benchmark rate increases and
may be concerned with current trends.
With that in mind, here’s what you need to know
about how mortgage rates will be impacted by rising
interest rates.
 What’s a variable rate mortgage?
A variable mortgage rate fluctuates based on the
so-called prime rate, a benchmark lenders usually
adjust based on movements in the Bank of Canada’s
trendsetting overnight rate.
Lower rates on variable-rate mortgages have attracted
homebuyers in recent years.
As of April, they accounted for 37 per cent of new
insured mortgages, according to the latest data from
Statistics Canada and the Bank of Canada, compared
to just 5 per cent of mortgages in January, 2020.
 What’s a fixed rate mortgage?
A fixed interest rate mortgage typically locks in
payments for a set term of two to five years. Fixed
rates are often higher than variable rates, but offer
peace of mind to homeowners that their mortgage
payments will be consistent for the years to come.

results in a penalty).
However, it is possible to go the other way. You can
lock a variable rate mortgage into a fixed rate one at
any time, without breaking the mortgage contract –
and if you break the contract with a variable rate, the
penalty is often much lower.
 Should I convert my variable rate mortgage to
fixed?

 Can I convert my variable rate mortgage to a
fixed rate?

Variable-rate mortgages tend to be cheaper than
fixed-rate mortgages, in which the borrower pays the
same interest rate for the term of the loan. The rate on
the most common fixed term (five years) increased to
4.41 per cent in early June from 2.21 per cent a year
earlier, according to Bank of Canada data. Meanwhile,
the variable rate mortgage rose to 2.72 per cent from
1.63 per cent over the same period. Further Bank of
Canada interest rate hikes will be reflected in variable
rate mortgages and new fixed-rate mortgages.
Switching from a variable to a fixed-rate mortgage
typically requires you to pay a penalty equal to three
months’ worth of interest, depending on the lender.
However, you may not be able to lock in at the most
competitive fixed rate available, and the terms of your
mortgage may stay the same. That means whatever
fixed rate you are converting to might only be valid
for the remainder of time on your current term, and
you will be forced to renegotiate that rate once your
mortgage is up for renewal.
That being said, the risk of locking in, especially
with a five-year term, is you may get stuck paying a
lot of interest if trends change. Staying with a variable
rate means you’ll ride lower rates once inflation has
peaked. If Canada heads into a recession, interest rates
could fall quickly.
It is also costly to switch from a fixed-rate mortgage
back to a variable one, as that comes with a higher
penalty.
The biggest factors to consider when making the
switch are your risk tolerance and the size of your
mortgage.
In general, locking in is less appealing when variable
rates are significantly lower than fixed ones; however,
it’s important to consider your ability to keep up with
your variable mortgage if rates continue to rise.
Also, interest rate hikes have a lower impact on
homeowners with variable-rate mortgages that are
small or significantly paid off.

It is not possible to switch from a fixed to variable
rate without breaking the mortgage contract (which

With files from Erica Alini, Rob Carrick, Mark
Rendell, and Rachelle Younglai.

 Will mortgage payments go up because of
the Bank of Canada rate increase?
When interest rates rise, homeowners pay more in
interest. However, not everyone will see their monthly
payments increase when rates climb.
Some variable-rate mortgages keep payments steady
– up to a certain threshold, known as the trigger rate
– even as the interest rate moves up. Instead, these
borrowers pay more interest and less on the principal
monthly, and see their amortization period extended,
meaning it will take longer to pay off the mortgage.
But if interest rates continue to rise, interest payments
could increase when the trigger rate is surpassed.
 What’s a trigger rate?
The “trigger rate” is the interest rate level that,
when surpassed, causes a mortgage holder’s monthly
payments to change. The trigger rate has been largely
ignored for decades, because the last time Canadians
had to deal with fast-rising rates was the late 1970s.
Now that interest rates are rising, borrowers are
moving closer to their trigger rate – a level at which
their regular monthly payments will not be enough to
cover the interest for the period.
The exact triggering rate is different for every
mortgage holder and depends on the size of their loan,
the amount of their monthly payment, the interest rate
of the mortgage and length of the amortization period.

59

Issue 245 August 2022

CANADIAN FOOD SUPPLIERS SIGNAL MORE PRICE
HIKES COMING TO GROCERY STORES THIS FALL
•	 Brett Bundale
The Canadian Press
Canadian food suppliers are once
again issuing notices to grocery
retailers informing them of
upcoming price hikes.
The letters signal more price
increases will hit grocery stores this
fall in a year that has already seen
nearly double digit increases in food
costs.
In some cases, the higher prices
are due to the Canadian Dairy
Commission's approval of a second
milk price increase this year. Farm
gate milk prices are set to go up
about two cents per litre, or 2.5 per
cent, on Sept. 1.
Yet dairy processing companies
appear to be tacking on their own
increases as well, the so-called
piggybacking of price hikes industry
observers warned would happen.
Lactalis Canada, for example,
said in a letter to customers it must
implement an average national
market increase of five per cent
this September, a rate it said that
takes into account the CDC pricing
increase as well as "significant
inflationary costs" the company is
facing.
Arla Foods Canada issued a similar
notice, saying price increases on
its products coming this September
reflect higher milk ingredient costs
and the "inflationary impacts across
freight and packaging."
Saputo Dairy Products Canada
also said it would implement price
increases in the five per cent range,
depending on the category.
"Producers have faced increased
production costs as well as rising
feed, energy and fertilizer costs,
which have had a significant impact
on this year's farm gate milk price
adjustment," Saputo said in a letter
to its retail customers.
"In addition to these regulated
increases,
there
have
been
unprecedented
and
sustained

inflationary pressures affecting
manufacturing, energy, labour and
distribution costs throughout the
entirety of the supply chain."
The price increases shared with
grocers underscore how regulated
dairy price hikes are compounded
by additional price increases
throughout the supply chain, said
Gary Sands, senior vice-president
of public policy with the Canadian
Federation of Independent Grocers.

Canada said last month.
Sylvain Charlebois, Dalhousie
University professor of food
distribution and policy, said the pace
of food price increases could rise to
10 per cent before starting to slow.
"We're expecting food inflation to
peak between now and the end of
September," he said. "It may actually
go north of 10 per cent before things
start to calm down."

"The timing of the increases almost
seems like they are piggybacking
on top of the regulated increases,"
he said. "The net effect is to further
exacerbate the issue and concerns
around affordability."

The U.S. Bureau of Labor Statistics
said Wednesday the inflation rate
for food consumed at home in that
country hit 10.4 per cent in June,
the largest 12-month increase since
1981.

Those concerns are especially acute
in rural and remote communities
where transportation and fuel
surcharges are higher, Sands said.

Charlebois said Statistics Canada
is expected to post similar food
inflation figures when it reports the
consumer price index for June next
week.

"The increase in price for these
essential products is of particular
concern in those communities," he
added.
The price of food purchased at
stores rose 9.7 per cent in May
compared with a year ago as the cost
of nearly everything in the grocery
cart climbed higher, Statistics

Surging prices will put pressure
on grocers to promote their private
label options, also referred to as a
retailer's house brand, he said.
"Consumers are trading sideways
or trading down on anything and
everything right now and switching
to discount stores," Charlebois said.

"They're really more sensitive about
the cost of living."
Meanwhile, the letters sent by
suppliers to retailers outlining the
reasoning behind the cost increases
is part of an effort to not be accused
of "greedflation," he said.
"The last thing processors want
is to become a scapegoat and to be
blamed for higher food inflation,"
Charlebois said.
"Inflation is impacting every single
Canadian out there but it's also
impacting the political economy of
food and how the food industry is
being perceived."
Lactalis said in its letter to customers
that it is "very cognizant of the
impact of inflation on consumers."
"As we are all aware, this cycle of
inflation is in large part being driven
by the latest phase in the evolution
of the pandemic and by the global
geopolitical situation sparked by
Russia's invasion of Ukraine and
the ongoing conflict," the company
said.
This report by The Canadian
Press was first published July 13,
2022
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CANADA’S IMMIGRATION BACKLOG
GROWS TO 2.7 MILLION PEOPLE
The backlog has grown by nearly 300,000 people since June
•	 Kareem El-Assal & Shelby
Thevenot
CIC News
Canada continues to struggle with
its immigration applications as its
inventory now stands at some 2.7
million people.
This represents a growth of nearly
300,000 people over the past six
weeks.
The backlog has nearly doubled
over the past year and nearly tripled
since the start of the pandemic.
It has progressed as follows since
last July:
The citizenship inventory stands
at 444,792 applicants as of July 15,
compared to 394,664 on June 1.

slightly
The overall inventory of family
class applicants is up to 118,251
persons compared to 112,837
persons on June 6.
The Spouses, Partners and
Children
Program
inventory
has increased compared to early
June. It stands at 68,159 persons
compared to 67,929 persons last
month. The figure for July was
found by adding Spouses and
Partners to Children and Other
Family Class for the purpose of
comparison.
The Parents and Grandparents
Program (PGP) has seen another
increase. It is now at 47,025 persons
compared to 41,802 persons. IRCC
has yet to announce details on its
plans for the PGP 2022.

The
permanent
residence Summer backlog growth is
inventory stands at 514,116 normal, to an extent
people as of July 17, compared to
522,047 as of June 6.
The temporary residence inventory
has increased by nearly 250,000
On July 17, the temporary persons compared to June 6.
residence inventory stood at
1,720,123 people, compared to Increases were observed in the
1,471,173 persons, also as of June number of applicants for study
6.
permits, temporary resident visas,
visitor records, work permits, and
CIC News made this data request work permit extensions.
to Immigration, Refugees and The growth of IRCC’s backlog
Citizenship Canada (IRCC) on is normal to an extent over the
June 30 and received the data on summer months. More people look
July 18.
to obtain temporary resident visas
Express Entry draws resume due to visit family and friends during
to backlog reduction
the warmest time of the year in
A total of 51,616 Express Entry Canada.
applicants are waiting on decisions
as of July 17, a significant In addition, many international
reduction from the 88,903 reported students who complete their
when comparable was available on studies in the spring go on to apply
March 15.
for Post-Graduation Work Permits
The reduction in Express Entry (PGWP), which is Canada’s largest
backlogs means IRCC can once work permit category.
again hold all program draws, and Most
international
students
processing times for new Express also submit their study permit
Entry applicants are back to the applications in the months leading
six-month standard. On July 6, up to the start of Canada’s academic
IRCC held its first all-program calendar. This results in Canada
draw since December 2020.
usually welcoming over 200,000
Family class inventory is up new international students leading

into September each year.
The main exception is the
Canada-Ukraine
Authorization
for Emergency Travel (CUAET),
which Canada introduced in March
to provide Ukrainians with the
opportunity to relocate following
Russia’s invasion. Since March
17, IRCC has received 362,664
CUAET applications, causing its
backlog to swell.
However, the overall growth
of the backlog, a nearly threefold increase since the start of
the pandemic in March 2020,
highlights ongoing challenges with
Canada’s immigration system. It
is a function of IRCC continuing
to welcome new applications
throughout the pandemic even
though its processing capacity was
limited for large stretches of 2020
and 2021.
The department is now playing
catch-up and is taking steps such
as hiring additional processing
staff and looking to invest in
technological upgrades.
Meanwhile, other arms of the
federal government have taken
notice of Canada’s immigration
application challenges.
In
May,
the
Canadian
Parliament’s Standing Committee
on Citizenship and Immigration
(CIMM) began a study on the
backlogs. It will result in a public
study containing recommendations
for improvement.
In June, Prime Minister Justin
Trudeau created a federal
task force to address backlog
challenges. It is made up of a group
of federal ministers, who will
make recommendations to address
issues that are causing the delay in
application processing. The goal is
to create both long-term and shortterm solutions that will clear the
backlogs and improve the quality
and speed of services.
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INCREASE TO THE OLD AGE SECURITY PENSION
FOR SENIORS AGED 75 YEARS AND OLDER
•	 Employment
and
Development Canada

Social

The Government of Canada is
committed to supporting seniors after
a lifetime of hard work. That’s why
the Government of Canada has taken
historic measures to improve financial
security for the oldest seniors.
Today, the Honourable Kamal
Khera, Minister of Seniors, and
the Honourable Pablo Rodriguez,
Minister of Canadian Heritage and
Quebec Lieutenant, announced that
the Old Age Security (OAS) pension
has permanently increased by 10% for
seniors aged 75 and over. This means
that full pensioners will get more than
$800 extra over the first year.
This will be the first permanent
increase to the OAS pension since
1973, other than adjustments due
to inflation. It will strengthen the
financial security of 3.3 million
seniors. Eligible seniors will not
have to take any action to receive
this increase—their payments will be
automatically increased.
This increase follows a one-time
payment of $500 that the Government
of Canada provided in August 2021
to seniors who were eligible for the
OAS pension in June 2021 and born
on or before June 30, 1947. The onetime payment was provided to help
address the immediate needs of this
group of seniors. Both measures were
announced in Budget 2021.
These measures are part of broader
work to support the financial security
of seniors of all ages, including the
following:
•
Restoring
the
age
of
eligibility for the OAS pension and
the Guaranteed Income Supplement
(GIS) to 65 from 67;
•
Enhancing
the
Canada
Pension Plan for future retirees;
•
Increasing the GIS for single
seniors;
•
Raising the GIS earnings
exemption; and
•
Amending the Old Age
Security Act to exclude federal
pandemic
benefits
from
the

calculation of income for GIS/
Allowance purposes.
Quotes
“The permanent increase to the OAS
pension will help provide older seniors
with greater financial security now
and in the future. Younger seniors—
and all Canadians—can enjoy greater
peace of mind while planning their
retirement finances, knowing they
will be able to count on more support
from the OAS pension in their later
years.”
– The Honourable Kamal Khera,
Minister of Seniors
“Today’s announcement is further
evidence of our concrete commitment
to deliver for seniors in Quebec and
across Canada.
Since the beginning of the pandemic,
we’ve promised not to leave anyone
behind and that’s what we’ve done,
through a one-time payment and
various programs that have made
a real difference for seniors in our
communities. Now that we’re talking
about recovery, we are making that
commitment again and we’ll do what
it takes to ensure all Canadians can
age safely and with dignity. We will
always continue to work to deliver for
seniors!”

“The mental, physical and financial
security of seniors must remain a
priority for all governments. Groupe
Sélection is happy to see the increase
of the OAS for those 75 and over
and will always be there to support
measures that improve the quality of
life of older Canadians.”

their value over time, even as prices
increase. Increases to OAS benefits
are calculated using the Consumer
Price Index, which measures changes
in prices paid by Canadian consumers
for goods and services.
The Consumer Price Index is the
mostly widely used indicator of
price changes in Canada. If the cost
of goods and services goes down,
OAS benefits do not decrease. OAS
payment amounts will only increase
or stay the same.

– Réal Bouclin, Founding President
and Chief Executive Officer of
Groupe Sélection

In July 2022, as a result of quarterly
indexation, maximum OAS benefits
increased by 2.8%.

The objective of the OAS program
is to ensure a minimum income for
seniors and help reduce the incidence
of low income among Canada’s
seniors. The OAS benefits include:
the OAS pension, which is paid to all
individuals aged 65 and older who
meet the residence requirements;
the GIS for low-income seniors;
and the Allowances for low-income
Canadians aged 60 to 64 who are the
spouses or common-law partners of
GIS recipients, or who are widowed
or widowers.

Older seniors make up one of
the
country’s
fastest-growing
demographics, and the population of
people aged 85 and over is expected
to triple over the next 25 years.

– The Honourable Pablo Rodriguez,
Minister of Canadian Heritage and
Quebec Lieutenant

All OAS benefits are indexed, on a
quarterly basis (in January, April, July
and October), so that they maintain

In 2018, among OAS pensioners
aged 75 and over, 59% had incomes
below $30,000, compared to 52% of
those aged 65 to 74.
In 2020, 39% of OAS pensioners
aged 75 and over received the GIS,
compared to 29% of those aged 65 to
74.
In 2020, among OAS pensioners
aged 75 and over, 57% were women,
compared to 52% among those aged
65 to 74.
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FEDERAL INCENTIVES ANNOUNCED FOR
PURCHASING LARGER ZERO-EMISSION VEHICLES
The program will help businesses and communities make the switch to greener vehicles
•	 CBC News
"We want to make zero-emission
vehicles more affordable and
accessible to Canadian businesses,"
said Transport Minister Omar
Alghabra at an announcement in
London, Ont., Monday morning.
The incentive program for mediumand
heavy-duty
zero-emission
vehicles, also called iMHZEVs,
means the federal government will
cover about 50 per cent of the price
difference between a traditional and
electric vehicle.
The program, which comes into
effect Monday, could mean savings
of up to $200,000 per vehicle and can
also be used in conjunction with any
other provincial incentives.
Delivery vans, coach buses, school
buses, waste management trucks and
ambulances are included among the
eligible vehicles.
Reducing carbon emissions on the

roads
"In Canada, medium- and heavyduty vehicles are a big, big source of
pollution on our roads," said Alghabra.

roadways.
"The idea is to make sure that it helps
us get to our target of 100 per cent
zero-emission vehicles for medium-

"It is expected that these new
incentives will reduce annual
emissions by up to 200,000 tonnes in
2026 and up to 3 million tonnes by
2030."
The four-year $550-million program
comes as the next step in the Incentives
for Zero-Emission Vehicles Program
for cars, minivans, trucks and SUVs.
Announcement welcomed by EV
sector

Minister of Transport Omar Alghabar says the new incentives are expected to
reduce annual emissions by up 3 million tonnes by 2030. (Michelle Both/CBC News)

A two-year study at the University
of Toronto found large trucks are
the most significant contributor to
black carbon emissions along major

and heavy-duty by 2040, so everyone
who wants to buy these vehicles
would be eligible to benefit from
those incentives," he said.

The announcement comes as
good news to leaders in the electric
transportation sector.
"Electric vehicles and zero-emission
vehicles go far beyond cars," said
Daniel Breton, president and CEO of
Electric Mobility Canada.
"Today's announcement marks
a new and important step toward
decarbonizing
transport
while
creating high quality, sustainable jobs
for Canadians."

THESE ARE THE MOST EXPENSIVE CANADIAN CITIES TO RENT A HOME

•	 Mitchell Consky
CTVNews.ca
The Canadian housing market continues to witness a dramatic climb in
rental prices according to a report from rental listing platform Zumper
published last Wednesday.
With cities like Toronto, Vancouver and Victoria averaging over $1,800 a
month for a one-bedroom apartment in June, the majority of Canadian cities
included in the report (60 per cent) experienced double-digit year-over-year
rent price increases.
The monthly rent for a one-bedroom in Toronto, for instance, has now
reached an average of $2,000, with a two-bedroom rental settling at $2,630.
But it gets even worse in Vancouver, where a one-bedroom rental has

inched higher towards $2,240, and a two-bedroom unit averages over
$3,300, reinforcing Vancouver’s reputation of being the most expensive
Canadian city to live in.
Yet, that’s not to say cities besides Vancouver and Toronto are much more
affordable. Burnaby, B.C. has ranked the third most expensive city to rent
a one bedroom unit. Despite a 4.9 per cent decrease, the cost to rent is still
$1,960 for one-bedroom units and $2,610 for two-bedrooms.
Barrie, Ont. saw rents for a one-bedroom hit $1,760. Two-bedroom units
are still lingering at $1,940, despite decreasing almost five per cent since
last year.
According to the data, Kelowna, B.C., one of the most expensive city’s in
Canada’s housing market, experienced a 2.8 per cent drop in rental costs,
bringing the one-bedroom average to $1,750.
St. Catharines, Ont. saw a similar two per cent decrease, with the average
price for a one-bedroom settling in at $1,470. Saskatoon also followed this
downward trend, with a one per cent drop in average rental costs, bringing
the average to $990 for a one-bedroom unit.
With many leases ending during the start of summer and end of spring,
Zumper says many Canadian renters are starting to scout for their next
apartment, which may be to blame for increasing rental demand and prices.
CITIES WITH HIGHEST RENTAL PRICES:
1. Vancouver		
2. Toronto		
3. Kitchener		
4. Hamilton		
5. London		

1 bed
1 bed
1 bed
1 bed
1 bed

$2,240
$2,000
$1,590
$1,520
$1,420		

2 bed		
2 bed		
2 bed
2 bed		
2 bed		

$3,300
$2,630
$1,840
$1,900
$1,830
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