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 	RCI :  كندا

 0,6 كندا  السنوي في  التضخم  تراجع معدل 
نقطة مئوية إلى 7% في آب )أغسطس(، وفق 

ما أفادت به وكالة اإلحصاء الكندية.
وكان خبراء االقتصاد قد توقعوا أن يتراجع 
في   %8,1 بلوغه  بعد   ،%7,3 إلى  المعدل 
حزيران )يونيو(، أعلى مستوى له منذ كانون 

الثاني )يناير( 1983.
وتراُجع التضخم إلى ما دون توقعات الخبراء 
عائد بنسبة كبيرة إلى التراجع في سعر البنزين.
في   %9,6 بنسبة  البنزين  سعر  انخفض  فقد 
آب )أغسطس( عن مستواه في الشهر السابق، 
في  شهري  تراجع  أكبر  وهذا  )يوليو(.  تموز 
سعر وقود السيارات منذ نيسان )أبريل( 2020 

عندما كانت جائحة كوفيد-19 في بداياتها.
بنسبة  األسعار  ارتفعت  البنزين  “بدون 
6,3% على أساس سنوي في آب )أغسطس( 
تموز  في   %6,6 بنسبة  زيادة  أن سجلت  بعد 

)يوليو(”، أشارت الوكالة الفدرالية.
وبينما أصبح البنزين أرخص قليال، استمرت 
فبلغت  االرتفاع،  في  الغذائية  المواد  أسعار 
زيادتها السنوية 10,8% الشهر الماضي بعد 

زيادة سنوية بنسبة 9,9% في تموز )يوليو(.
البقالة  فاتورة  في  سنوية  زيادة  أعلى  وهذه 
1981 عندما بلغت نسبة  منذ آب )أغسطس( 

الزيادة %11,9.

الصالحة  والزيوت  الدهون  تكلفة  وارتفعت 
في  سنوي  أساس  على   %28 بنحو  لألكل 
القهوة  أسعار  ارتفعت  بينما  )أغسطس(،  آب 
من  بأكثر  المخابز  منتجات  وأيضاً  والشاي 

.%13

استمر تأثر إمدادات الغذاء بعدة عوامل، من 
بينها الطقس القاسي وارتفاع تكاليف المدخالت 

واضطرابات  ألوكرانيا  الروسي  والغزو 
تقرير  من  مقتطف  عن  التوريد.نقال  سلسلة 

وكالة اإلحصاء الكندية.
والسلع  الغذائية  المواد  أسعار  تستمر  وفيما 
األجر  معدّل  ارتفع  االرتفاع،  في  والخدمات 

بنسبة  الفائت  )أغسطس(  آب  في  الساعة  في 
5,4% مقارنة بشهر آب )أغسطس( من العام 

الفائت، أي أقّل من معدل التضخم السنوي.
لدى  الشرائية  القدرة  تراجعت  لو  “حتى 
الكنديين، كانت الفجوة أقل وضوحاً مما كانت 
عليه في تموز )يوليو(”، قالت وكالة اإلحصاء 

الكندية.
االقتصادي  الخبير  دوروشيه،  بونوا  ويرى 
 Mouvement( “ديجاردان”  مجموعة  لدى 
الكندية  المصارف  أحد   ،)Desjardins
أسعار  في  المتتالية  للزيادات  أّن  الرئيسية، 
الفائدة الناجمة عن زيادة بنك كندا )المصرف 
تأثيراً  الرئيسي  الفائدة  معدل  المركزي( 
يزال  ال  لكن  التضخم.  على  بالتأكيد  واضحاً 
به،  القيام  يتعين  الذي  العمل  من  الكثير  هناك 

حسب رأيه.
معدّل  كندا  بنك  يرفع  أن  دوروشيه  ويتوقّع 
يمثّل  مرجعي  مؤشر  وهو  األساسي،  الفائدة 
سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، “ربّما 
بمقدار 50 نقطة أساس”، أي 0,5 نقطة مئوية، 

في تشرين األول )أكتوبر(
لكّن هذه الزيادة، في حال حصولها، ستكون 
أدنى من زيادة الـ75 نقطة أساس المّرة األخيرة 
في 7 أيلول )سبتمبر( الجاري والـ100 نقطة 
أساس في المرة السابقة في 13 تموز )يوليو( 

الفائت.

)نقالً عن موقعْي راديو كندا “وسي بي 	 
سي”، ترجمة وإعداد فادي الهاروني(

تراُجع التضخم إلى 7% بتأثير من تراُجع البنزين، لكن أسعار األغذية واصلت االرتفاع

زبونة في جناح الخضار في متجر مواد غذائية في إدمونتون، عاصمة مقاطعة البرتا )أرشيف(
RADIO-CANADA / AXEL TARDIEU :الصورة
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 	RCI : كندا

اإلجراءات  إنهاء  الفدرالية  الحكومة  أعلنت 
الحدودية المتصلة بوباء كوفيد-19 اعتباراً من 
األول من تشرين األول )أكتوبر( ، بما في ذلك 
عن  الكشف  واختبارات  اإللزامية  التطعيمات 

اإلصابة والحجر الصحي للمسافرين الدوليين.
كنا  مّما  بكثير  أفضل  وضع  في  اليوم  “نحن 
الصحة  وزير  قال   ،”2020 عام  في  عليه 
الفدرالي، جان إيف دوكلو، في مؤتمر صحفي 
كوفيد-19  وباء  أّن  أضاف  لكنه  اليوم،  صباح 

“ال يزال موجوداً”.

وأشار وزير الصحة إلى أّن الحكومة ستكون 
ظهور  حال  في  التدابير  إعادة  على  قادرة 
أُخرى  تهديدات  أو  جديدة  فيروسية  متغيرات 

للصحة العامة.
حكومة  في  الصحة  وزير  أعلنه  لما  ووفقاً 
الليبرالية، لن يكون لزاماً على  جوستان ترودو 
من  األول  السبت  يوم  من  اعتباراً  المسافرين 

تشرين األول )أكتوبر( :

 	 )ArriveCAN( ”استخدام تطبيق “أرايفكان
الذي يصبح اختيارياً.

تقديم دليل على التطعيم.	 
اإلصابة 	  عن  كشف  الختبار  الخضوع 

عند  أو  كندا  إلى  الوصول  قبل  بالكوفيد-19 
الوصول إليها.

عزل أنفسهم أو وضع أنفسهم في حجر صحي 	 
ذاتي.

مراقبة أعراض الكوفيد-19 أو اإلبالغ عنها 	 
عند الوصول إلى كندا.

باإلضافة إلى ذلك، لن يحتاج األشخاص الذين 
قناع  ارتداء  إلى  القطار  أو  بالطائرة  يسافرون 
وجه أو الخضوع لفحوصات اعتباراً من األول 

من تشرين األول )أكتوبر(.

الوزاري  المرسوم  تجديد  يتم  لن  وبالتالي، 
المتعلقة  الحدودية  اإلجراءات  على  يُبقي  الذي 
بالكوفيد-19 عند انتهاء صالحيته في 30 أيلول 

)سبتمبر(
األشخاص  على  حالياً  يتوجب  أنّه  إلى  يُشار 
يكونوا  أن  عاماً   12 عن  أعمارهم  تزيد  الذين 
أو  كندا  إلى  بالدخول  لهم  يُسمح  كي  مطعّمين 
قبل  اإلصابة  عن  كشف  الختبار  يخضعوا  أن 
الوصول إلى كندا أو عند الوصول إليها ووضع 

أنفسهم في الحجر الصحي مدة 14 يوماً.
الصعيد  على  التقدم  أّن  دوكلو  الوزير  ويعتقد 
الصحي تحقق بفضل اللقاحات ضد الكوفيد-19، 
على  يكون  أن  يجب  التركيز  أّن  إلى  وأشار 
الجرعات  تناول  على  الكنديين  وحّث  التطعيم 

المعززة من اللقاح.
وزيُر  أيضاً  الصحفي  المؤتمر  في  وشارك 
السالمة العامة الكندي، ماركو منديتشينو، الذي 
قال إّن السياح عادوا إلى كندا بأعداد كبيرة، مع 
تسجيل أكثر من 38 مليون حالة دخول في عام 

.2022

“نريد الحفاظ على هذا الزخم”، أضاف وزير 
السالمة العامة.

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

كوفيد-19: الحكومة الفدرالية ترفع اإلجراءات الصحية التي تستهدف المسافرين

استخدام تطبيق ArriveCAN يصبح اختيارياً ابتداًء من األول من تشرين األول )أكتوبر(
RADIO-CANADA / JEAN-CLAUDE TALIANA :الصورة

وزير الصحة الكندي، جان إيف دوكلو )أرشيف(.
LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :الصورة
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ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في كندا إلى نحو مليون في الربع الثاني
 	RCI : كندا

لملء  بنشاط  الكنديون  العمل  أرباب  سعى 
997.000 وظيفة شاغرة في الربع الثاني من 
ل  العام الحالي. وهذا أعلى رقم ربع سنوي ُمسجَّ
على اإلطالق، حسبما ذكرت وكالة اإلحصاء 

الكندية.
وارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الربع الثاني 
مقارنة  وظيفة،   45.000 أو   ،%4,7 بنسبة 
بالربع األول، وبنسبة 42,3%، أو 296.500 
وظيفة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وهو   ،%5,7 الشاغرة  الوظائف  معدل  وبلغ 
مع  المعدل  هذا  ويتوافق  أيضاً.  قياسي  رقم 
إجمالي  من  كنسبة  الشاغرة  الوظائف  عدد 
الطلب على العمالة، أي من مجموع الوظائف 

المشغولة والشاغرة.

وكان لدى قطاع الرعاية الصحية والمساعدة 
االجتماعية 136.100 وظيفة شاغرة في الربع 
الثاني، مقارنة بـ135.300 وظيفة شاغرة في 
أو   ،%28,8 نسبتها  زيادة  األول. وهذه  الربع 

30.500 وظيفة، على أساس سنوي.
الشاغرة  الوظائف  عدد  ارتفع  ذلك  وبموازاة 
الربع  في  والتموين  اإلقامة  خدمات  قطاع  في 
الثاني بنسبة 12,7%، أو 16.800 وظيفة، عن 
مستواه في الربع األول ليصل إلى 149.600 

وظيفة.
الشاغرة  الوظائف  قياسي من  ل عدد  ُسّجِ كما 
والتقنية،  والعلمية  المهنية  الخدمات  قطاع  في 

حيث بلغ 74.600 وظيفة، ما يمثل زيادة بنسبة 
7,9% مقارنة بالربع األول.

الربعْين  بين  الشاغرة  الوظائف  عدد  وارتفع 
األول والثاني في سّتٍ من مقاطعات كندا العشر 

على أساس معدل موسمياً.

أونتاريو، كبرى  الزيادات في  أعلى  لت  وُسّجِ
المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم 
عدد  فيها  وبلغ   ،%6,6 وبنسبة  االقتصاد، 

الوظائف الشاغرة 379.700.
وفي نوفا سكوشا، كبرى المقاطعات األطلسية 

بنسبة  الشاغرة  الوظائف  عدد  ارتفع  األربع، 
6,0% إلى 22.400.

كبريات  ثالثة  كولومبيا،  بريتيش  وفي 
والرابعة  السكان  عدد  حيث  من  المقاطعات 
من حيث حجم االقتصاد، ارتفع عدد الوظائف 

الشاغرة بنسبة 5,6% إلى 163.600.

لت زيادة بنسبة 5,2% وبلغ  وفي مانيتوبا ُسّجِ
عدد الوظائف الشاغرة 29.300.

من  المقاطعات  كبريات  رابعة  ألبرتا،  وفي 
حجم  حيث  من  والثالثة  السكان  عدد  حيث 

لت زيادة بنسبة 4,4% وبلغ عدد  االقتصاد، ُسّجِ
الوظائف الشاغرة 100.900.

وفي كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات، ارتفع 
ليبلغ   %2,4 بنسبة  الشاغرة  الوظائف  عدد 

248.100 في الربع الثاني.

األطلسية،  برونزويك  نوفو   / نيو  في  أّما 
الربعْين  بين  الشاغرة  الوظائف  عدد  فتراجع 

األول والثاني بنسبة 6,1% ليبلغ 15.200.
بنسبة  الشاغرة  الوظائف  عدد  يتغيّر  ولم 

ملموسة في المقاطعات الثالث األُخرى.
إنه كان هناك  الكندية  وقالت وكالة اإلحصاء 
كّل  مقابل  العمل  عن  عاطل   1,1 معدله  ما 
وظيفة شاغرة في كندا في الربع الثاني من عام 
في  العمل  عن  عاطل  بـ1,3  مقارنة   ،2022
عن  عاطل  و2,3  نفسه  العام  من  األول  الربع 

العمل في الربع الثاني من عام 2021.

يُشار، في سياق متصل، إلى أّن سوق العمل 
محصلة  في  وظيفة   40.000 فقدت  الكندية 
معدّل  وأّن  الفائت  )أغسطس(  آب  في  صافية 
 ،%5,4 ليبلغ  مئوية  نقطة   0,5 ارتفع  البطالة 

حسب وكالة اإلحصاء الكندية.

)نقالً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية 	 
موقع  وعن  كندا،  راديو  موقع  على  منشور 
وكالة اإلحصاء الكندية، ترجمة وإعداد فادي 

الهاروني(

مطعم في مدينة غاسبيه في جنوب شرق مقاطعة كيبيك يعلن حاجته لموظفين في نهاية األسبوع 
وبراتب 18 دوالراً في الساعة )أرشيف(.

RADIO-CANADA / LUC MANUEL SOARES :الصورة
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زعيم الديمقراطيين الجدد جاغميت سينغ

“نحن هنا مع فريقنا، وسنصغي للناس، سنصغي إليهم وهم يعرضون التحديات التي تواجههم، وسنكافح لمساعدتهم” 

ارتفاع تكلفة المعيشة محور اهتمام الديمقراطي الجديد في الدورة البرلمانية الجديدة

 	RCI : كندا

المعيشة.  تكلفة  ارتفاع  موضوع  استحوذ 
خلوة   في  االهتمام  من  األكبر  القدر  على 
 NPD /( نواب الحزب الديمقراطي الجديد
NDP( الفدرالي  التي عقدت في هاليفاكس، 
عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا األطلسية، قبل 

انطالق للدورة البرلمانية 
وقال زعيم الديمقراطيين الجدد، جاغميت 
السياسي  أولوية تشكيله  إّن هذه هي  سينغ، 
حزب  بأنه  يصفه  الذي  التوجه  اليساري 

“العائالت والعمال”.
سينغ  انتقد  الصحفيين  مع  حديثه  وفي 
على  الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة 

خلفية ارتفاع تكلفة المعيشة.
تزيد  الكبيرة  للشركات  المفرطة  األرباح 
من تكلفة المعيشة. )الليبراليون( ليس لديهم 
ما يقولونه حول هذا الموضوع. نهجنا هو 
حصتهم  يدفعون  األثرياء  أّن  من  التأّكد 
العادلة وأن يكون لدينا مجتمع يمكن للعمال 
فيه تغطية نفقاتهم.نقال عن جاغميت سينغ، 

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد
دفع  الجديد  الديمقراطي  الحزب  ويعتزم 

أوتاوا  في  الحاكم  الكندي  الليبرالي  الحزب 
إلى توفير برنامج لرعاية األسنان بموجب 
نحو ستة  قبل  الحزبان  أبرمه  الذي  االتفاق 

أشهر.
التنفيذ في  وينص االتفاق الذي دخل حيز 
يدعم  أن  على  الفائت  )مارس(  آذار   22
األقلية  حكومة  الجديد  الديمقراطي  الحزب 
الليبرالية برئاسة ترودو من أجل البقاء في 
نهاية  حتى  أي   ،2025 عام  حتى  السلطة 

واليتها.
وفي المقابل تعهدت حكومة ترودو بتحسين 
وإطالق  الصحية  الرعاية  على  الحصول 
نظام شامل للرعاية الصيدلية وإنشاء نظام 
خدمات طب أسنان للكنديين من ذوي الدخل 
الحصول  لتيسير  تدابير  واعتماد  المحدود 
أولوية  ذات  ملفات  كلها  وهذه  سكن،  على 

بالنسبة للحزب الديمقراطي الجديد.
تعهدت  األسنان،  برعاية  يتعلق  وفيما 
الذين  لألطفال  بالسماح  الليبرالية  الحكومة 
تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل بالذهاب إلى 
العام  من نهاية  اعتباراً  طبيب أسنان مجاناً 

الحالي.
قال  دعمنا‘‘،  سحب  خيار  دائما  ’’لدينا 

المجانية  األسنان  رعاية  أّن  مضيفاً  سينغ، 
’’بالغة األهمية‘‘.

أنها  الليبرالية  الحكومة  تؤكد  جهتها  من 
تريد الوفاء بالموعد النهائي المتفق عليه.

الجديد  الديمقراطي  الحزب  واختيار 
هاليفاكس، كبرى مدن المقاطعات األطلسية 
األربع، لعقد خلوته يعكس رغبة في جذب 
يفز  لم  الحزب  وأّن  السيما  إليه،  الناخبين 
أيلول  في  األخيرة  العامة  االنتخابات  في 
الـ32  المقاعد  من  بأّيٍ   2021 )سبتمبر( 
مجلس  في  المقاطعات  لهذه  المخصصة 

العموم.
فريقنا،  مع  هنا  “نحن 
سنصغي  للناس،  وسنصغي 
التحديات  يعرضون  وهم  إليهم 
وسنكافح  تواجههم،  التي 
جاغميت  أّكد  لمساعدتهم”، 

سينغ.

)نقالً عن موقع راديو 	 
كندا، ترجمة وإعداد فادي 

الهاروني(
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بلقيس دارغوث	 
لندن اونتــاريو- البالد

ماتت الملكة وعاش الملك...
رغم ان 35٪ فقط من الكنديين يؤيدون النظام الملكي الدستوري، لكنه لن يتغير قريبًا

تعد العقبة األخيرة أمام أي مهاجر على وشك 
من  جحافل  إبعاد  أو  الكندي  الشتاء  مواجهة 
حشرات الصيف هو التعهد بالوالء لملك على 
الذي  الجديد  البلد  من  الكيلومترات  آالف  بعد 

اختاره وطناً له.

كانت الملكة إليزابيث الثانية محبوبة جداً من 
وصعود  موتها  لكن  الكنديين،  من  أجيال  قبل 
ابنها تشارلز أحيا جدالً طويالً في البالد، حيث 

يتراجع دعم النظام الملكي بشكل مطرد.
ولكن على عكس الدول األخرى التي قطعت 
االرتباط بالتاج البريطاني - أو تفكر في ذلك - 
فمن المرجح أن تظل كندا مقيدة بالنظام الملكي 

بسبب القواعد المعقدة التي تحكم دستورها.

على مدى 155 عاماً في كندا كدولة، ترأس 
ملك أو ملكة المنصب األعلى في الدولة. في 
المفضلة  وجهتها  كندا  كانت  إليزابيث،  عهد 
لزياراتها الملكية، علماً أنه كان هناك 22 دولة 

تحت جناحها.

"أشكركم مرة أخرى على ترحيبكم".. هكذا 
قالت أمام حشد من الناس في هاليفاكس في عام 
2010 في جولتها األخيرة في البالد. من الجيد 

جداً أن يتواجد المرء في منزله".

ومع ذلك، فإن المؤسسة التي مثلتها تراجعت 
الذين  الكنديين،  بين  متزايد  بشكل  شعبيتها 
فقط   35٪ يؤيد  إذ  إلغاءها،  معظمهم  يفضل 
من الكنديين النظام الملكي الدستوري، حسب 
إحصائية نشرها موقع NPR. بالنسبة للبعض، 
بالنسبة  الزمن.  عليه  عفا  صوري  حكم  إنه 
والمسؤولية  التاريخ  ثقل  يحمل  هو  آلخرين، 
الشعوب  تجاه  العنصرية  من  قرون  عن 

األصلية.

العلوم  أستاذ  مالوي،  جوناثان  قال  بدوره 
والمتخصص  كارلتون  جامعة  في  السياسية 
غارديان"  "ذا  لصيحفة  البرلمان،  دراسة  في 
البريطانية إن الهجرة تدفع في الوقت الحاضر 
من  العديد  ومع وصول  لكندا،  السكاني  النمو 
أيضاً  عانت  التي  البلدان  من  الجدد  الكنديين 
من االستعمار، من المرجح أن تزداد الشكوك 

حول النظام الملكي.

يستمر  أن  المرجح  من  ذلك،  رغم  لكن 
كندا  في  يتم  لم  أنه  موضحاً  الملكي،  النظام 
طرح النقاش بصورة جدية توضح الخطوات 
الفعلية وتستبدل الملكية الدستورية بنظام حكم 
ال  األخرى،  الكومنولث  دول  وبعكس  جديد، 

تحتضن كندا حركة جدية لطرح أسس وقواعد 
الجمهورية ما بعد الملكية.

وبموجب دستور عام 1982، من أجل قطع 
كندا  ستحتاج  الملكي،  النظام  مع  العالقات 
الشيوخ،  ومجلس  العموم  مجلس  موافقة  إلى 
جميع  من  باإلجماع  موافقة  إلى  باإلضافة 
مستحياًل  سيكون  هذا  لكن  العشر.  المقاطعات 
تقريباً، برأي مالوي، حيث تخشى المقاطعات 
من أن التغييرات في الدستور قد تعني التنازل 

عن السلطات للحكومة الفيدرالية.

كما يتمتع الكنديون أيًضا بذكريات حية عن 
والتسعينيات  الثمانينيات  في  مضطربة  فترة 
محاولتان  حصلت  حين  الماضي،  القرن  من 
االنفصالية  وتجاهل  الدستور  لتعديل  فاشلتان 
تغيير  حدوث  من  قلقين  القادة  تركت  التي 
جذري. وبالتالي فإن أي زعيم سياسي يسعى 
هضم  إلى  سيحتاج  الملكي  النظام  إللغاء 

فوضى وارتباك كبيرين، باإلضافة إلى موجة 
من الرؤى المتنافسة لدستور معدل؛ أي بمعنى 

آخر طرح مشاكله أكثر من حلوله!

ولعل الالفت هو أن موت إليزابيث جاء في 
منتصف حقبة فتح ملفات وطرح حساب أكبر 
العنف  وإرث  بالتاج  وعالقتها  كندا  لماضي 

االستعماري.

بعد اكتشاف قبور ال تحمل شواهد في موقع 
عام،  من  أكثر  قبل  سابقة  سكنية  مدارس 
بريطانيا  دور  على  بشدة  الضوء  تسليط  تم 

العظمى في تاريخ البالد.

فعل  رد  إلى  المرّوع  االكتشاف  أدى 
بتماثيل  المتظاهرون  أطاح  حيث   - غاضب 
إليزابيث والملكة فيكتوريا – ولكنه فتح أيضاً 
للماضي  الطويل  الظل  حول  مستمًرا  نقاشا 

االستعماري للبالد.

في  األصلية  الدراسات  أستاذ  قال  بدوره 
آراء  إن  سينلكير،  نيجان  مانيتوبا  جامعة 
السكان األصليين تجاه إليزابيث كانت متنوعة 
تهتم  قوية  امرأة  الكثيرون  اعتبرها  ودقيقة. 
وتدير أسرتها ومجتمعها - وبالتالي تعيش وفقاً 
لقيم يعتز بها السكان األصليون ويحترمونها. 
"أكثر  الملكة  ترأست  نفسه،  الوقت  في  لكن 
سياسات اإلبادة الجماعية في التاريخ"، حسب 

قول سنكلير.

غالباً ما ناشدها قادة السكان األصليين خالل 
نيابة عنهم  للدفاع  كندا  إلى  الرسمية  زياراتها 
لدى الحكومة الفيدرالية. قال سنكلير إن الملكة 
على  يحدث شيء  لم  لكن  بالتصرف،  وعدت 

اإلطالق.

وأشار إلى زيارتها عام 1970 إلى مانيتوبا، 
جماعة  رئيس  كورشين،  ديفيد  سأل  عندما 
الهنود اإلخوان في مانيتوبا، الملكة عن سبب 
ثراء الكنديين، في حين أن شعبه فقراء للغاية 
دوما إذا كان هذا التفاوت هو تحقيق للمعاهدات 
التي وقعها أسالفها. كان اإلحباط نابعًا من فشل 
الملكة الملحوظ في التدخل لمنع اإلهمال وسوء 

المعاملة في المدارس الداخلية.

وتعود العالقة بين الشعوب األصلية والعائلة 
كندا  تأسيس  قبل  ما  إلى  البريطانية  المالكة 
المعاهدات  في  كبير  حد  إلى  وتتجسد  كدولة 
ازدادت  ثم  عشر،  الثامن  القرن  في  الموقعة 
القانون  الكندية  الحكومة  طبقت  عندما  تعقيداً 
1876، وهو تشريع مترامي  الهندي في عام 
للسكان  الذاتي  االستقالل  بشدة  يقيد  األطراف 

األصليين.

الحياة  على  الجديدة  الملكية  ستنعكس  كيف 
الكندية إذاً؟

نُسج التاج ورموزه في حياة الكنديين اليومية: 
واألختام  والمباني  وطوابعنا  عملتنا  على 
والمؤسسات  المتاحف  وكذلك  الرسمية؛ 
تتضمن  كما  التاج؛  شركات  لقب  تحمل  التي 
جوازات السفر الصادرة في كندا سلطة الملكة 
على غالفها الداخلي؛ حتى أسماء السفن التابعة 
الكندية الملكية، التي تمثل كندا حول  للبحرية 
 HMCS - العالم، يتم تمييز كل منها بالبادئة

.Her Majesty‘s Canadian Ship

ومع تولي الملك الجديد الحكم، فمن الطبيعي 
أن يتم إدراج تمثال جاللة الملك أو صورته، 
الوثائق  من  مجموعة  في  الوقت،  بمرور 
ومراسم  واالحتفاالت  الخدمات  وفي  الرسمية 
الجنسية واألنشطة التي تعكس التاج في كندا، 

وحتى النشيد الوطني.

كاتبة وصحفية من كتاب جريدة )البالد( 	 
ومجازة في تقديم الخدمات للقادمين الجدد

10October 2022 )أكتوبر)تشرين األول Issue  247 العدد



أين كان أكبر انخفاض في أسعار المنازل في معظم أنحاء كندا؟
توم يون/ قناة سي تي في نيوز  )متابعة 	 

البالد(

وسط  هبوطها  في  المساكن  أسعار  استمرت 
ارتفاع أسعار الفائدة من بنك كندا والمخاوف 
من الركود المحتمل الذي يلوح في األفق ، لكن 
التأثير لم يتم الشعور به بشكل متساٍو في جميع 

أنحاء البالد.

العقارات  جمعية  من  األرقام  أحدث  تظهر 
المنزل  سعر  متوسط  أن   )CREA( الكندية 
في كندا كان 637673  دوالًرا في أغسطس 
نفس  عن  المائة  في   3.9 بانخفاض   ،  2022

الشهر من العام الماضي.

ولكن وفقًا لمؤشر أسعار المنازل الخاص بـ 
CREA ، فإن بعض المناطق سجلت انخفاًضا 
طفيفًا فقط ، إذا حدث ذلك أصالً، في حين أن 
أسعار المساكن في مناطق أخرى تشهد هبوًطا 

تاًما.

أسواق اإلسكان في جميع  تتشكل  إليك كيف 
أنحاء البالد:

أونتاريو ½

أونتاريو  في  للمنزل  المعياري  السعر  كان 
 ،  2022 أغسطس  في  دوالر   904،800
في  ذروته  عن  المائة  في   15.9 بانخفاض 

فبراير 2022. وبالمثل، شهدت منطقة تورنتو 
في  المائة  في   15.2 بنسبة  انخفاًضا  الكبرى 
األسعار خالل الفترة نفسها، من 1.36 مليون 

دوالر إلى 1.12 مليون دوالر.

لكن أكبر االنخفاضات كانت في المجتمعات 
من  بالسيارة  ساعتين  بعد  على  كانت  التي 
في  لمنزل  القياسي  السعر  انخفض  تورنتو. 
نفس  في  المائة  في   24.5 بنسبة  كامبريدج 
وكتشنر  ولندن  أوكفيل  شهدت  بينما  الفترة، 

ووترلو انخفاًضا بنسبة 23 في المائة.
التي خالفت هذا  الوحيدة  أونتاريو  مجتمعات 
االتجاه وشهدت زيادة في أسعار المساكن كانت 
وويندسور  ماري  سانت  سولت  بانكروفت، 
إسيكس ، اللذان شهدتا ارتفاع أسعار المساكن 
بنسبة 10 إلى 14 في المائة خالل هذه الفترة.

كولومبيا البريطانية ½

أغلى  بها  التي  المقاطعة  كانت  الميالد  قبل 
المنازل. السعر المعياري في بريتش كولومبيا 
 2022 أغسطس  في  دوالر   995،500 كان 
الستة  األشهر  عن  المائة  في   5 بانخفاض   ،
انخفاًضا  الكبرى  فانكوفر  شهدت  السابقة. 
المائة عن  في   4.6 بنسبة  المنازل  أسعار  في 
فبراير 2022 ، في حين شهدت منطقة وادي 

فريزر انخفاًضا بنسبة 11.2 في المائة.
في  انخفاض  أكبر  تشيليواك  منطقة  وشهدت 
أسعار  انخفضت  حيث  اإلقليم،  في  األسعار 

المنازل بنسبة 16.9 في المائة في ستة أشهر. 
سعر  ارتفع   ، فانكوفر  جزيرة  في  ذلك،  ومع 

المنزل القياسي في الواقع 6.9 في المائة.

كيبيك ½

في  المساكن  أسعار  بدأت   ، كيبيك  في 
المنزل  سعر  بلغ  فقط.  مايو  في  االنخفاض 
في  دوالر   489.900 المقاطعة  في  القياسي 
المائة.  في   2.5 بانخفاض   ،  2022 أغسطس 
بنسبة  المنازل  أسعار  انخفضت   ، وبالمثل 
عند  لتستقر   ، مونتريال  في  المائة  في   2.4
523.700 دوالر ، في حين انخفضت أسعار 
المنازل في مدينة كيبيك بنسبة 1.4 في المائة 

فقط.

البراري ½

في ألبرتا ، كان سعر المنزل القياسي لشهر 
آب )أغسطس( 2022 هو 469.900 دوالر ، 
بزيادة 2.5 في المائة في ستة أشهر ، وتقول 
وكالة البيئة الكندية )CREA( إن األسعار في 
شهدت  ذروتها".  بلغت  أنها  "يبدو  المقاطعة 
أسعار المنازل في كالجاري زيادة بنسبة 10.6 
في  األسعار  في  قفزة  أكبر  وهي   - المائة  في 
في  المنازل  أسعار  ارتفعت  بينما   - البراري 

إدمونتون بنسبة 1.1 في المائة.

في  المساكن  أسعار  إن   CREA تقول 

ساسكاتشوان "ما زالت ترتفع بشكل طفيف". 
المائة  في   5.3 بنسبة  المنازل  أسعار  ارتفعت 
مانيتوبا  كانت   ، ذلك  ومع  المقاطعة.  في 
شهدت  التي  البراري  في  الوحيدة  المقاطعة 
انخفاض أسعار المساكن. على مدى ستة أشهر 
 Winnipeg في  القياسي  السعر  انخفض   ،

بنسبة 4.5 في المائة.

أتالنتيك كندا ½

في نوفا سكوتيا ، ارتفع سعر المنزل القياسي 
 2022 فبراير  بين  المائة  في   10.3 بنسبة 
 395300 عند  واستقر   ،  2022 وأغسطس 
الذروة  عن  منخفًضا  هذا  يزال  ال  دوالر. 
عند  القياسي  السعر  كان  عندما   ، مايو  في 

417500 دوالر.

في نيو برونزويك ، ارتفعت األسعار بنسبة 
6.5 في المائة خالل فترة الستة أشهر نفسها ، 
وفي نيوفاوندالند والبرادور ، ارتفعت أسعار 
المساكن بنسبة 7.9 في المائة. ومع ذلك ، مثل 
نوفا سكوتيا ، تقول CREA إن األسواق في 

هذه المقاطعات تبدو وكأنها تتراجع.

أسعار  ارتفعت   ، إدوارد  األمير  جزيرة  في 
المساكن بنسبة 13.1 في المائة ، أي أكثر من 
أي مقاطعة أخرى. تقول CREA إن األسعار 
على الجزيرة "تستمر في االرتفاع على أساس 

شهري".

) CRA( وكالة اإليرادات الكندية
خطابات سداد إلى الكنديين الذين حصلوا على مزايا كوفيد 19 إلى جانب مساعدة مالية أخرى من الحكومة
في حالة عدم السداد قد تضطر الحكومة إلى وضع حجز على ممتلكاتك أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضدك

أخبار كندا – أعلنت وكالة اإليرادات الكندية )CRA ( أنها سترسل خطابات 
سداد إلى الكنديين الذين ربما حصلوا على مزايا كوفيد 19 إلى جانب مساعدة 

مالية أخرى من الحكومة.
للطوارئ  لالستجابة  ميزة  على  حصلوا  الذين  الكنديين  إن   CRA وقالت 
الكندية )CERB ( والتأمين على العمل )EI ( قد يضطرون لسداد بعض أو 

كل األموال النقدية التي خصلوا عليها.
أنها  ويبدوا  أغسطس  في شهر  اإلخطارات  تلك  إرسال  في   CRA وبدأت 
أصدرت حوالي مائة ألف من هذه الرسائل حتى اآلن، وما زال هناك المزيد 

ممن الخطابات التي سترسلها.
تجدر اإلشارة إلى أن مساعدات CERB دخلت حيز التنفيذ خالل بداية وباء 
كورونا في عام 2020 لمساعدة الكنديين الذين تأثروا بعمليات اإلغالق على 

مستوى البالد.
المطاف  نهاية  في  إلغائها  قبل  أشهر  لعدة  متاحة  المساعدات  تلك  وظلت 
لصالح مزايا أخرى مثل ميزة Canada Response Benefit  أو ميزة 

.Canada Worker Lockdown
وهذه ليست المرة الوحيدة التي تطالب فيها وكالة اإليرادات، الكنديين بسداد 

.CERB أموال
ففي شهر مايو من هذا العام، أرسلت CRA خطابات السداد إلى الكنديين 

الذين ربما تلقوا CERB ومزايا كوفيد – 19 األخرى التي لم يتأهلوا لها.
وفي حالة عدم السداد قد تضطر الحكومة إلى وضع حجز على ممتلكاتك أو 

اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضدك.
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د. محمد سعد الدين	 

االستعباد الناعم ...واالستعباد بااليحاء  واليوم التالي ....!!!

يحكى أن بعضا من شركات ) نخبة النخبة(  
عقود  قبل  األلماس  تجارة  على  سيطروا 
األحجار  من  يعتبر  حينها  يكن  ولم  طويلة  
فرعهم  .....فاجتهد   جدا  المكلفة  أو  الثمينة 
حتى  الممثالت  إلحدى  بالدعاية  اإلعالمي 
للمراهقين  وقدوة  زمانها  ايقونة  اصبحت 
لها  ينتجوا  ان  قبل  وغيرهم  والمراهقات 
الدعاية  من  الكثير  استهلك  رومانسيا  فيلما 
انفصلت  الشهيرة  واإلعالن............الممثلة 
المستحيل  والذي حاول  الممثل   عن زوجها 
أجل عودتها وجرب كل  كثيرا  من  واجتهد 
تفكيره  قاده  حتى  ينجح  فلم  والحيل  الطريق 
 ) للفيلم  المنتجة  األلماس  تفكير شركات  )او 
لينتهي  له  هدية  وتقديمه  الماس  خاتم  لشراء 
للزوج.......ولشركات  سعيد  بخير  الفيلم 
ومازال  بعدها  تقديمه  اصبح  الذي  األلماس 
قادر  غير  أو  قادر  زوج  كل  على  فريضة 
بل  المعمورة  أركان  كل  في  ملحد  أو  مؤمن 
أضحى من يفكر بتجربة حريته باختيار هدية 
ربما  أضحى  اخر  ثمين  معدن  من  شريكته  
الراقية  والعادات  العصرية  القيم  بكل  كافرا 
وارتفعت   ...... االبعاد  حد  يستحق  وربما 
أضعاف  ومازالت   حينذاك  األلماس  أسعار 
ليتجاوز بعدها سعر الذهب وبقية  مضاعفة  
تلك  لتكسب   حقا   الثمينة  الكريمة  األحجار 

الشركات ومازالت  على حساب سذاجة قطيع 
البشرية .

االولى  الحرب  بعيد   ... التاني  المشهد 
والتي لم يزيد عدد النساء االمريكات اللواتي 
حصرا  امرأة  ألف   ٢٢ عن  فيها  شاركن 
للحرب  واستعدادا  حينها  الطبي  بالقطاع 
لدفع  األمريكي  الدفاع  الثانية خطط مسؤولو 
لفكرة  جلهم  الرافضات  االمريكيات)  النساء 
بقص  الصارمة  قوانينه  قبول  و  التجنيد 
القوة  ضمن  لالنخراط  وغيره(هناك  الشعر 
فيلما  هوليود  أنتجت  ......حينها  المقاتلة 
الممثلة  سينمائياً صاخبا ينتهي يتطوع بطلته 
األيقونة بالجيش وقصها لشعرها كما الرجال 
..... الوسيم   الجندي  بزميلها  وارتباطها  
الثانية  العالمية  الحرب  وبدأت  قليلة  سنوات 
جندية  ألف   ٣٥٠ من  أكثر  فيها  وشارك 
أمريكية بشعر قصير كما فعلت قدوتهم بالفيلم 

وبرغبتهم الكاملة!!!وربما الملحة.
حكاياتان ربما تختصران   العالقة بين من 
يسيطر على  المال واإلعالم  .......وبين بقية 
البشرية والذين اضحى جلهم اسرى بمحض 
إرادتهم  بيد نخبة النخبة مما يسمى باالستعباد 
بااليحاء  الباطني...... مع التذكير  أن كل هذا 
التواصل االجتماعي  كان قبل عصر وسائل 

فكرالعامة  على  الثاثير  على  الهائلة  وقدرتها 
وبوصلتهم وربما معتقداتهم.

أساليب  تقديم   ............ الثالث  المشهد 
جديدة مبتكرة وسلسلة وجذابة وربما مجانية 
البشرية  جل  ودفع  وتحريكها  األموال  لنقل 
الملحة  برغبتهم  بل  سعادة  بكل  الستخدامها 
كبطاقات االئتمان واخواتها  لحصر ثروات 
العالم كله ضمن تلك االوعية وسهولة التحكم 
بها وباصحابها فيما بعد ومن ثم امتالك القدرة 
القنوات  تلك  بإغالق  المتمردين  معاقبة  على 
المالية وإذالل الشعوب المترددة بالسير خلف  
هذا  ومخططاتهم..!!!االمشهد  النخبة  هؤالء 

ربما يجسد االستعباد الناعم القهري.
اإلعالم   اليد على  ....  وضع  الرابع  مشهد 
جذابة  فنية  نوافذ  وفتح  والترفيهي  السياسي 
ودفع  توقف   بال  مستمرة  مثيرة  ورياضية 
العامة لإلدمان على مشاهدتها ومن ثم توجيه 
عقول الناس ومشاعرهم من المهم الى التافه 
نحو مزيد من اإلسراف والبطر واالستهالك  
الرفاهية  من  عال  مستوى  على  وتعوديهم 
يصبحون بعدها اسرى له ولمن يملك مفاتيحه 
أضحت  الكماليات  بأن  إقناعهم  ........بل 
العامة  ودفع  الضروريات  من  أهمية  اكثر 
الى االستدانه )مع قهره وذله (لقضاء عطلة 

كتلك  مالبس  لشراء  او  بعيد  بلد  في  قصيرة 
التي ارتداها بعض المشاهير حتى ولو كانت 
ممزقة أو مثيرة للقرف والشفقة !!!الصورة 
ربما تختصر مرحلة االستعباد بالمتعة والذي 
التواصل  وسائل  بتطبيقات  ذروته  وصل 

االجتماعي.

نهاية الحكاية  ربما اقتربت كثيرا بعد اختبار 
الطاقة  وأزمة  أوكرانيا  وحرب  الكورونا 
البشرية  ديون  بعدها  زادت  والتي  المفتعلة  
إلى ٣٥٠ تريليون دوالر !!! وهو ما يساوي 
اكثر من ثالثة اضعاف الناتج الكامل السنوي 
بالكرة االرضية و اختبرت قدرة نخبة النخبة 
المتراكمة  االستعبادية  جهودها  تحويل  على 
وحكوماتهم  البشرية  جل  لقيادة  عقود   منذ 
من  للخروج  ربما  تمهيدا  واحد  نسق  على 
العلن  واعالن حقبة جديدة مؤلمة  الى  السر 

من التاريخ.

بمزيد  قرانهم  المسلمون  سيقرأ  بعدها  ربما 
من التدبر والفهم وربما سيندم الكثيرون منهم 
ومحاولة  آياته.........  ببعض  اإليمان  على 

تجنب التأمل بآيات أخرى.

طبيب )من كتاب البالد( لندن-أونتاريو	 

عبد الهادي شــال  	 

هل سيبقى التاريخ مرجعا ألبنائنا؟! 

كانت  األولى  المراحل  في  تلميذا  كنت  منذ 
التي كان  القصص  تشدني سير األولين وتلك 
بنوع  وسردها  تقديمها  في  يبدعون  المعلمون 
من التشويق كي ترسخ في أذهان التالميذ حتى 
يشبوا وهم على ثقة من أنهم أبناء حضارة لها 
يقتدون  أكفاء  رجال  صنعها  راسخة  جذور 
بأفعالهم التي سجلها التاريخ على أنها منجزات 

استثنائية في زمانهم. 

واألمراء  الملوك  الشخصيات  هذه  من  كان   
والدجالون  والشعراء  والعلماء  والخلفاء 
التاريخ  حفظهم  الذين  والعابثون  والساخرون 
في صفحاته لكثرة تداول أسمائهم بغض النظر 
قيل عنهم، وتناقلته األلسن في  ما  عن سالمة 

المجالس والكتب والروايات. 
كنت أسرح كثيرا بخيالي بينما المعلم يُسهب 

من  المزيد  أضيف  كنت  وربما  الشرح  في 
الجمال على شخصية تعجبني مما كنت أسمع.! 

 
الشك أن التاريخ هو مرجع هام للتعرف على 
األمم  فهذه  السابقة وحضاراتها،  األمم  أسرار 
فيه  سجلت  يغلق،  ال  بابا  التاريخ  في  فتحت 
التاريخ  انجازاتها صغيرها وكبيرها، ذلك أن 
صفحاته  تمأل  التي  األحداث  بين  يفصل  ال 
ولكن المهتم بدراسته هو الذي يقوم بالتصنيف 
مستفيدا  المناسبة  خانته  في  حدث  كل  ليضع 

ممن سبقه. 
 

نحن في زماننا الحديث وصلنا بالتاريخ إلى 
باب صار من المستحيل تصور مداه فأدوات 
العصر كثيرة وقوية ولها القدرة على اختراق 
ما لم يكن بقدرة اإلنسان على اكتشاف ما علق 
في زواياه ولم يتطرق له أحد من قبل وكان من 
أو  من صدق  فيه  مما  التحقق  المستحيل  غير 

مبالغة أو حتى كذب وافتراء..!! 

لسنا هنا في مقارنة بين تصوراإلنسان بعقله 
ما  وبين  عبقرية  كانت  مهما  الذهنية  وقدراته 
جهاز  عن  الناتجة  التخيلية  الصورة  تصنعه 
اليمكن  أمر  فذلك  الحساسية  دقيق  الكتروني 

ولربما  األقل  على  هذا  وقتنا  في  فيه  الفصل 
األسباب  توفرت  إذا  ذلك  يمكننا  المستقبل  في 
التقنية  البشري على  العقل  والمقومات وتفوق 
تفوقت  لربما  أو  الطبيعية  مكانته  واستعاد 
خياالته  بكل  البشري  العقل  وصار  التقنيات 
إذ  أمر مؤكد  وتصوراته عامال مساعدا وهذا 
قلت  أو  يمكن االستغناء عنه مهما ضعفت  ال 
قدراته التخيلية على صنع حدث يدخل من باب 

التاريخ. 

جيل  أو  ألبنائنا  كيف  لنسأل:  ..نقف  هنا 
المستقبل االستفادة من التاريخ إذا صار أبطاله 
مثال  "ريبوتات"  الكترونية  أجهزة  ورموزه 
عن  بديال  تاريخا  وتصبح  انجازاتهم  تتراكم 
التاريخ التقليدي الذي مازلنا ال نعرف سواه؟! 

 
هل سيكون هناك تآلف بين العقل البشري في 
المستقبل وبين ما تقدمه له األجهزة االلكترونية 

من تاريخها ونشاطها؟ 
 

وهل سيصدقها العقل ويتحمس لها؟ 
 

 وهل ستكون النماذج األلكترونية قدوته في 
صنعه  ما  توازي  لإلنسانية  انجازات  تحقيق 

عليه  بَنى  ما  قواعد  أرسوا  الذين  األولون 
من  العظيمة  أدواته  واستخرج  العصر  انسان 
التي  هذه  والتصور  التخيل  رحمها؟!.مرحلة 
الشافية عليها غير سهلة أو  نفترضها اإلجابة 
متيسرة اليوم ولكن المؤكد أن اإلجابة لن تحتاج 
نتوقع ألن  مما  أقرب  بل  السنوات  من  الكثير 
الشواهد كثيرة من خالل ما يتم من اكتشافات 
يستفيد  أن  العادي  لإلنسان  يمكن  واختراعات 
احتلت  أن  بعد  أمورحياته  تيسير  في  منها 
اإلنسان  قبلها  مرموقة  مكانة  االكتشافات  هذه 

طواعية وعرف فوائدها غير المحدودة.
 

ستبقى صفحات التاريخ مفتوحة تُسجل كل ما 
يجرى من أحداث ولكن لن تسجلها على ورق 
وال بأقالم ذهبية أو خشبية أو ألواح اردوازية، 
بل إن أبناءنا سيقرأونها على أقراص ُمدَّمجة 
ذات مواصفات خاصة قابله للحفظ على مدى 

التاريخ وهذا هو الذي سيكون متوفرا. 

 تاريخ جديد في معلوماته وأدواته!! 

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

اونتاريو
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لم يكن البقاء بوطني خيارا محتمال، فاألحداث 
الحقوق  بأبسط  تطالب  بمسيرات  بدأت  التي 
صراع  الى  تحولت  وعدالة  حرية  اإلنسانية: 
وبين  والشيخ  الرضيع  بين  يميز  ال  دموي 
الحامل والشاب. وكان ال بد لنا أن نغادر لنحفظ 
أرواحنا من القتل واألسر واالعتداءات التي ال 
األردن  الى  الطريق  وكانت  عقل.  يستوعبها 
نعلم ماذا  الهجرة واالغتراب وال  لنبدأ برحلة 
ليبدأ  وانطلقنا  لله  أمرنا  سلمنا  الغد،  لنا  يخبئ 

مشواري الصعب.

األردن  في  استقرارنا  من  وجيزة  فترة  بعد 
جسمي  في  شديدة  بأوجاع  أشعر  بدأت 
أقوى  أكن  لم  انني  لدرجة  بسرعة  وتطورت 
والدي  بي  وأسرع  واحدة  عتبة  الصعود  على 
لي  وصفت  التي  المشافي  ألحدى  ليحملني 
ولكن  به،  االلتزام  علي  كعالج  الكورتيزون 
سرعان ما ساءت حالتي واأللم ال يغادر بدني 
سنوات  منتصف  في  حينها  وكنت  الصغير 
الى  مشفى  ومن  لعيادة  عيادة  ومن  العشرين. 
سقط  كثيرة  وتحليالت  فحوصات  وبعد  اخر 
خبر التشخيص على آذاننا كالصاعقة! "لديك 
قصور كلوي وعليك البدء فورا بغسيل الكلى". 

وال  القاسي  الصعب  الموقف  ذلك  أنسى  ال 
بكاء  بكيت  أنساه!  ان  يمكن  يوما  انني  أتوقع 
ومن  الفزع  من  يحترق  وقلبي  بخوف  مرا 
حالة  في  وانا  المصعد  دخلت  الصدمة!  هول 
مثلي  ووالدي  بالبكاء  أشهق  وكنت  انهيار 
بصدمة وانهيار من شدة الحزن على ابنته التي 
تمتحن بعمر صغير بهذا االمتحان الصعب في 
محنتي  رحلة  بدأت  المرض.  محنة  غربتها: 
جراحية  بعملية  يقوموا  أن  أوال  عليهم  وكان 
األلم  وكان  الكلى  لغسيل  لتجهيزي  بسيطة 
أشد  كان  صاحبه  الذي  والخوف  يوصف  ال 
عن  الممرضة  عيني  في  أبحث  كنت  وجعا. 
ولكنها  رعبي،  من  لتخفف  التعاطف  بعض 
تَر عجزي  لم  ترني!  فلم  الحجر  بقسوة  كانت 
ولم  دموعي  تَر  ولم  وحاجتي،  وضعفي 
شعوري  من  زاد  مما  وشكواي  بكائي  تسمع 
بالخوف وبالغربة مع مرضي الذي لم يستأذنّي 
في  بمكوثه  ان أرضى  بالحضور واالن علي 

بدني وعلّي أن أتصالح معه وأتقبله.
في  مرات  عدة  والدي  مع  بالذهاب  وبدأت 
وتمت  الكلى  غسيل  جلسات  الى  األسبوع 
ِطبية  بمعاملة  حيث حظيت  مشفى خاص  في 
وجعلت  معنوياتي  من  رفعت  رائعة  وإنسانية 

بعض  لوقفة  كانت  لقد  بالتدريج.  تقل  معاناتي 
ال  الذي  الكبير  األثر  حياتي  في  األشخاص 
وأخي  ووسيم  عالء  إخوتي  أمي  أبي  ينسى. 
وصفها  يمكن  ال  بمحبة  احتضنوني  الصغير 
وال أعلم كيف لي أن أشكر دعمهم وتضحياتهم 
وتشجيعهم لي. وكم أشعر باالمتنان والعرفان 
لزوجة أخي ووالدتها الطيبة اللتيِن أغدقتا علي 
الوقت  معي  تقضيان  فكانتا  والدالل  بالرعاية 
تدلكان  وكانتا  العالج  جلسات  في  الطويل 
وللرفع  الدموية  الدورة  لتحسين  ورجلي  يدي 
الذي  واأللم  الخوف  من  والتخفيف  همتي  من 
أعانيه. فمرضي كان قاسيا ولكن األقسى كانت 

Anxiety تجربتي مع الهلع

المرض ال  الذي رافقني طوال تجربة  الهلع 
يمكن وصفه ولم يكن سهال بتاتا العيش معه. 

الفترة  تلك  وفي  العالج.  جلسات  استمرت 
كان أخي وسيم قد منح منحة دراسية ليتعلم في 
جامعة ويسترن الكندية وغادرنا ليبدأ مشواره 
أعتاد على  بدأت  جديدة.  في غربة  األكاديمي 
من  واضحا  كان  لكن  تلك،  العالج  جلسات 
لعملية  الخضوع  علّي  أنه  الطبيب  توصيات 
زلت  ما  ألنني  وقت  وبأسرع  الكلى  زراعة 
قرابة  وبعد  منه.  شفاء  ال  ومرضي  صغيرة 
الى  الطريق  لنا  فتحت  بداية عالجي  من  عام 
عالجي  إلتمام  األنسب  المكان  وكانت  كندا 
أن  حيث  وعجيبة!  كبيرة  فرصة  وطبعا  بها، 
هي  وها  البعيدة  األرض  هذه  الى  انتقل  أخي 
لنا أن نلحق به لنجتمع معا في  األقدار ترتب 
لنا  بيت  باستئجار  أخي  قام  حيث  لندن  مدينة 
وترتيبه واعداده بأفضل طريقة ليستقبلنا أجمل 
مشوار  وبدأ  شملنا.  للم  كبير  وبتأثر  استقبال 
وعاد  لندن.  في  فكتوريا  مستشفى  في  العالج 
ولينتقص  اآلمن  قلبي  ليطرق  مضاعفا  الهلع 
غريب  ببلد  هنا  أنا  فها  وسالمي  سكينتي  من 
سيفهمون  فكيف  أتقنها  ال  لغة  يتكلمون  بعيد 
كانت  يقولون؟  ماذا  سأفهم  وكيف  أريد؟  ماذا 
بداية مرعبة مليئة بالدموع والخوف والرجفة 
أبي  يفارقني  لم  بالعجز.  المجدد  وشعوري 
الجلسات  بكل  في صحبتي  كانا  وسيم.  وأخي 
ينتظران معي ويساعدانني! سبحان الله الذي 
الناس  للندن  وصولي  بداية  من  لي  سخر 
الطيبين فكم من األسماء التي أمتن لها وكم من 
األشخاص الذين وقفوا الى جانبي! ابتداًء من 
الطبيب نبيل سلطان الذي ساعدني وشجعني، 
وكنت في راحة نفسية عندما علمت ان طبيبا 
أيضا  وجهني  وقد  حالتي  على  يشرف  عربيا 
في  يعمل  عربي  اجتماعي  نفسي  ألخصائي 
وليسهل علي  دعما وعونا  لي  ليكون  المشفى 
وقد  األكبر  غربتي  في  مرضي  مع  التأقلم 
سخر الله لي الكثير من األطباء والممرضين 
تقلصت  ومحبتهم  وبدعمهم  الذين  العرب 
من  واستمدت  صدري  في  الغربة  مسافات 

اللغة  مدرسة  وأتاحت  واألمل.  القوة  خاللهم 
اإلنكليزية وكذلك الدروس، الحلقات واللقاءات 
في المسجد تعارفنا مع أشخاص طيبين جددنا 
والطيبين  بخير  الناس  بأن  الثقة  خاللهم  من 
موجودون. فكان أحد األصدقاء يأتي الى بيتنا 
ثالث مرات باألسبوع في الصباح المبكر وفي 
أيام الثلج ليوصلنا الى المشفى الذي كان بعيدا 
عن بيتنا! اسرتي أحاطتني برعاية لو قضيت 
كل عمري بشكرهم لما وفيتهم حقهم حتى أن 
األردن  في  بقيا  اللذين  وزوجته  عالء  اخي 
ويشجعاني  يحدثاني  معي  دائم  باتصال  كانا 
ويقضيان وقتا طويال في حديثهما معي قبل كل 

مرحلة هامة كي ال أشعر بالخوف. 

وبدأ الحديث عن ضرورة القيام بعملية زراعة 
الكلى وكان والدي المرشح األقوى لهذا األمر 
وقام بالفحوصات الطبية الكثيرة كي يتم التأكد 
وبعد  جسمي  في  كليته  زراعة  صالحية  من 
شهور جاءنا قرار اللجنة الطبية: "والدك ليس 
المرشح المناسب وعلينا باختيار البديل". وهنا 
لم تتردد والدتي من أن تكون هي الخيار البديل 
وأنا  الفحوصات  من  سلسلة  بدورها  وبدأت 
بدوري كنت قد انتقلت للمتابعة في قسم زراعة 
اعدادي  أيضا  ليتم  الجامعة  بمشفى  الكلى 
لطف  واستمر  العملية.  لهذه  والنفسي  العملي 
الله في مرافقتي فسخر لي طاقما عطوفا رائعا 
مهنيا ليحتضنني فكان هناك الممرض العربي 
الذي اهتم بنا وكانت هناك العاملة االجتماعية 
من  وفزعي  خوفي  واحتوت  احتضنتني  التي 
القادم المجهول! فعملية الزراعة قد ال تنجح! 
لتدهور في وضعي وأيضا أمي  وقد أتعرض 
بدني  يتقبلها  ال  وقد  كليتها  ستعطيني  حبيبتي 
فتخسر كليتها دون ان تعود بفائدة على ابنتها! 
والمخاطر  االستفهام  بعالمات  مليء  مسار 
قويين وكبيرين وتسليم  ويحتاج إليمان ويقين 

امرنا لرب العالمين. 

أمك  أن  "وجدنا  الطبي،  الطاقم  وبشرنا 
لك  المتبرعة  هي  وستكون  مناسبة  مرشحة 
الكبير ومعه بدأ  لليوم  بالكلية" وبدأ االستعداد 
الخوف يجتاح قلبي خوفا على أمي وخوفا على 
االمتحان  ووصل  اسرتي.  على  وخوفا  نفسي 
الذي اختاره الله لنا الى أوِجه! وسخر الله لنا 
العشرات الطيبين من حولنا لزيارتنا والدعاء 
لنا لتشجيعنا واالهتمام بنا، أخاف ان أبدأ بذكر 

األسماء فأنسى اسما سهوا! 

لألردن  االنتقال  لنا  سخر  الذي  الله  سبحان 
)وكان  عالجي  ويبدأ  هناك  مرضي  ألواجه 
مستحيال او معقدا في وطني الدامي(. ثم يسر 
لكندا  لينتقل  الدراسية  المنحة  الله ألخي وسيم 
ثم ليفتح لنا الكريم طريق الهجرة لكندا ليكون 
وقفوا  الذين  أصدقاءه  لنا  وسخر  هنا  عالجي 
لنا  سخر  وأيضا  تُنسى!  ال  وقفة  جانبنا  الى 

الطيبين  المهنيين  العربية  الطبية  الطواقم  من 
ليهتموا بنا ثم أحاطنا بلطفه وبأصدقاء أصيلين 
بل  والغربة  بالوحدة  نشعر  ال  كي  وحقيقيين 
تسابق أهل الخير على تقديم العون مما شرح 

صدورنا وأبهج أرواحنا.

الى  ودخلنا  الكلى  زراعة  عملية  يوم  وجاء 
غرفة العمليات وقد استودعنا أعمارنا وعافيتنا 
بيد الله الرحيم. فتحت عيني بعد العملية ألجد 
وتبشرني  بابتسامتهما  يحتضناني  وأخي  أبي 
أمي؟".  كيف  عيونهم. وحركت شفتي،"أمي، 
الله  بفضل  والعملية  بخير  وأنت  بخير  "أمك 

نجحت وجسمك تقبل الكلية وبدأت عملها". 

اللحظات؟ كيف أصف  لك هذه  كيف أصف 
خلية  كل  أن  شعرت  العالمين؟  لرب  امتناني 
بجسمي تحمد الله عّز جالله، شعرت بأن كل 
ما  ربي  يا  سبحانك  الله!  يحمد  أتنفسه  نفس 
أكرمك! أمي بخير وأنا بخير وأسرتي حولي 
بخير!!! ماذا أحدثك عن فرحة األصدقاء! عن 
وقفتهم وتشجيعهم وزيارتهم وسؤالهم المستمر 
وحتى عن نوم بعضهم في بيتنا ليقوموا على 
تعافينا!!  فترة  في  البيت  أهل  وخدمة  خدمتنا 
تحقق منامي! كنت قد حلمت قبل سفرنا لكندا 
أنني في بستان جميل مليء باأللوان واألزهار 
ووطني  جديد  من  ولدت  انني  أشعر  أنا  وها 

الجديد جنتي!

الكثير  علمتني  ومقاومته  المرض  تجربة 
من  زادت  الحياة!  وعن  نفسي  عن  الكثير 
ايماني وزادت تعلقي بالله وتسليمي له، ها انا 
بالوالدة  يوم  كل  أشعر  العملية  بعد  4 سنوات 
فأنا  تطورت  العظيم،  واالمتنان  المتجددة 
بحياتها  تتنقل  لم  التي  الوحيدة  المدللة  البنت 
ثقة  بكل  اليوم  أتنقل  العامة  المواصالت  في 
وامان بالمواصالت! حتى خوفي من استعمال 
المصعد الكهربائي من طابق لطابق قد تالشى! 
ممن  أخاف  وال  وبالناس  بنفسي  أثق  ألنني 
حولي! رحلة قلقي المرعبة شلتني وأشعرتني 
فكان  كبيرة وعظيمة  الله  لكن رحمة  بعجزي 
الفرج  الضيق  بعد  وكان  يسرا  العسر  مع 
وكانت  ألمل!  واأللم  لمنحة  المحنة  وتحولت 
رعاية الله عجيبة وعظيمة! شكري ألمي التي 
ال أطمئن اال في حضنها وألبي الذي لم يتركني 
فردا  فردا  وألسرتي  جانبي  الى  دوما  وكان 
وألصدقائنا هنا وفي األردن ولألهل واالحباب 
الغالين في سوريا على دعائهم الكريم، لكم كل 
االمتنان ألنه وبعد فضل الله كانت محبتكم هي 
النور في ظلمة المرض والغربة ومن خاللها 

استعدت حياتي وثقتي وأملي.

كاتبة، اخصائية تربوية ومستشارة اسرية	 
مدربة للتطور الذاتي والمهني 	 
) من كتاب جريدة البالد(	 

رغم األلم يبقى األمل
: لقــائي مـع عـال قــزاح قصة تحدٍّ

بقلم د. كيتي وتد   	 
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ماذا يريدون؟ .. الصحابة ِعصابة ..
والحسـيُن أكبُر .. ويشهـدون أّن المـهدّي هـو اهلل!

الردُّ على  تقديرنا  في  مستساغاً  أمراً  يكْن  لم 
)شيْل  الالكربالئي:  باسم  الّرادود  )أُشنوعة( 
فمثُل  عصابْه(!!.  واكتْبهْم  الصحابْه   اسِم 
الناس  عقالُء  يستمرئه  ال  الذي  )الخْرط(  هذا 
أدعى لإلهماِل، كأّيِ بضاعة فاسدة تُرمى إلى 
القمامة!.أي أنّها ونفايات الحياة اليومية سواٌء 

بسواء!.  
من  غيرهُ  أو  المنحرُف  هذا  يُريدهُ  الذي  فما 
اليوتيوب  منافذ  في  ينعقون  الذين  )السفلة( 
والفيسبوك وغيرهما من وسائل التواصل التي 
يُريدون  ماذا  تسافُل(؟!  )وسائل  إلى  أحالوها 
من شتمهم للصحابة )عاّمة( أو باألسماء؟..إلى 

أين يبغون الوصول؟. 
يسعون  )االنتقام(؟!  يريدون  هل  مثالً، 
تحويل  العظام؟!  هؤالء  أقدار  من  الحط  إلى 
يريدون؟..لنفترض  ماذا  شيعة؟!  إلى  الُسنّة 
بأّن  الناس،  لدى  قناعة  تركيز  يريدون  أنّهم 
صحابةً مثل أبي بكر وعمر وعثمان اغتصبوا 
)الخالفة( من علّي. نقول: والله إّن عمر مات 
المجوسي، وعثمان  لؤلؤة  أبي  بسيف  مقتوالً، 

وقبَِل  مشبوهة،  إجرامية  بسيوٍف  مقتوالً  مات 
ابِن  الخارجي  بسيف  قُتَل  ثم  بالخالفة،  علّي 
ُملَجم المرادي، ثم صار الحسُن خليفة فتنازَل 
الحسين  يرَض  ولم  مسموماً،  فماَت  لمعاوية، 
وصحبُه.  فاستُشهدَ  عليها،  فثار  يزيد  بخالفة 
بعد ذلَك جرى ما جرى. وانتهت قصة السلطة 
وعثمانية  وعبّاسية  أموية  خالفة  مآالت  إلى 
تظهر  ولم  ذلك،  إلى  وما  وأندلسية  وفاطمية 
في  إال  الحديث  عصرنا  في  دينية(  )دولة 
)الجمهورية  تسمية  اختارت  التي  فارس  بالد 
في  جرى  الذي  إيران(.وهذا  في  اإلسالمية 
شر،  وفيه  خير  وفيه  أمتنا،  وعلى  منطقتنا 

جرى مثله في مناطق وأمم أخرى!. 
جاَء  بما  نؤمن  أْن  البدّ  مسلمين،  كنّا  فإْن 
من  األَّولون  )والسابقون  الكريم:  القرآن  به 
المهاجرين واألنصار والذين اتّبعوهم بإحساٍن 
إّن  فلنقُْل  عنه(.  ورضوا  َعْنهم  الله  رضي 
هناك آراًء بشأن عدالة هذا الصحابي أو ذاك، 
فالجميع بشٌر، يصيبهم ما يصيُب سائر الناس 
في كل زمن. يصيبون، يخطئون، يرقوَن عالياً 
وأيضاً  واإلنسانية،  الروحية  تجلّياتههم  في 
أنّهم  ثم  فيَقتلون ويُقتلون،  الحروب  يخوضون 
يَحكمون ويُحكمون، فيعدلون ويظلمون، وفي 
فيها من  ما  فيها  حياتهم حتى موتهم مساراٌت 
الخير الكثير بما ُعرف عن فترة صدر الرسالة 

والخالفة الراشدة. 
لكّن السؤال مافتئ قائماً: ماذا يُريدُ هؤالء من 

شتم الصحابة؟ نقول: 
بثالثة  فارسية  حركةٌ  العراق،  في  تنشُط   
الُسنّة،  ترهيب  على  يركز  أولها  اتّجاهات: 
بتهم شتى، كلها تُحكُم باالجتثاث و4 إرهاب، 
والثاني تسميم أية فرصة النبثاِق مناخٍ طاهٍر 
، والثالث جعُل الجهل  يَستهجُن النَفَس الطائفيَّ
بمواصفات  )ديٍن(  لخلِق  مناخاً  والتجهيل 
األمُر  وصل  حتى  باإلسالم،  لها  عالقة  ال 
جديد:  أذاٍن  بّث  في  كما  الُصراح،  الكفر  الى 
الله(  هو  المهدي  أّن  أكبُر..وأشهد  )الحسيُن 
إلى آخر ذلك من االنحطاط المرتكز إلى غلّو 

شنيع!. 
بكالم مباشر: إّن هؤالِء )الفرُس وخدمهم في 
العراق( يعدّون اإلسالم عدّواً، البد من االنتقام 
رموزه  بعض  اختياُر  أما  رموزه،  ومن  منه 
مرتبط  )موقوٌت(  اختيار  فإنّه  لهم،  قاعدةً 
بتشويه هذه الرموز أيضاً، وتحويلها إلى )آلهة 

تُعبدُ(... 
نهائي  بشكل  اختاروا  الفرس  ُغالة  أّن  يبدو 
اغتيال )اإلسالم( المحمدي، البكري، العمري، 
العثماني، العلوي، ليكون ضريح الحسين، بديالً 
وخزعبالت  للقرآن،  بديالً  واألدعية  للكعبة، 
لمبادي اإلسالم وقيمه،  بديالً  الصفوّي  التشيّع 
أما التفاصيل فهي اللطم، والتطبير، والتطيين، 
والنحيب،  السواد،  ولبس  والنعي،  والتشابيه، 
إلى  ذلك.  وغير  المشي،  ومسيرات  والطبخِ 
جانب إشاعة المزيد من الخرافات واألكاذيب 

عند  المحترمين  البيت،  آل  إلى  تسيء  التي 
االقتداء  ترّسخ  أْن  من  بدالً  المذاهب،  جميع 

بسيِرهم الحقيقية!.  

 لكّن ما لم ينتبه إليه )قادة هؤالء( في طهران 
أو تابعوهم في العراق مّمن يديرون مسارات 
في  العراقيين  أّن  هو  المشبوهة،  الحركة  هذه 
عمومهم ينظرون إلى )تجربة الهيمنة الشيعية 
األكثر  أنها  على   )2022-2003 الحكم  على 
سوءاً في تاريخ البلد. بل هي األسوأ جداً حتى 
بغداد  سقوط  بعد  ما  المظلمة،  الفترات  من 
تحت سنابك خيول التتار، أو بأسلحة اإلنكليز 
الهيمنة  العشرين. وبسبب جرائم  القرن  مطلع 
الشيعية، تزداد النقمة الشبابية على جميع رجال 
ورموزها،  الدينية(  )الحوزات  وعلى  الدين 
الشيعية،  واألحزاب  والحشد،  والميليشيات، 
وبشكل  جميعها،  السياسية  والكتل  والتيارات 
استثنائي تتزايد نقمة الفقراء والمسحوقين على 
بل  نفسه،  والتشيّع  الفارسي،  والتشيع  إيران، 

الدين كلّه. 
إنّهم يكفّرون الناس..

إنّه هدفُهْم
إنّهم يعرفون ذلك!!!. 

فال حوَل وال قّوة إال بالله.   
 

رئيس 	  الرواد  جيل  من  عراقي  صحفي 
تحرير موقع )برقية( كالجري - كندا  

صباح الالمي 	 

كلما تهدأ النفوس في بلدي تطفو اسماء نكرة 
رواجا  لها  وتجد  المجتمع  في  سمومها  تبث 
كبيرا لزرع الفتنه. لكن الشعب العراقي عرف 
ادانت  حين  بقوة  لها  فتصدى  المنافقين  كيد 
عدة جهات هذه المواقف المعيبة ...تبا لهؤالء 

النشاز بيننا. 

السالم  عليه  الحسين  االمام  اربعينية  مرت 
هل تعلمنا منها دروس الوفاء والحق والعدالة 

والتعايش ...
تمنح  عرف  وال  قانون  يحكمها  ال  دولة 
الرادود التافه الذي شخصه الوائلي رحمه الله 
يمنح هو وعائلته واهله واقاربه جوازات سفر 
دبلوماسية ...اي دولة هذه ..  دولة تعين اقاربه 

في مناصب ال يستحقونها .. عجبي ..
جدا  الكريم  عبدالجبار  احسان  النفط  وزير 
انه  علما  مجانا  كبيرة  ارضا  زوجته  ابا  منح 
الطبيعي  االرض  سعر  ان  ويقال  يستحقها  ال 
تتحدث  وامانة  عدالة  فأي  الدوالرات  ماليين 

بها حكومتنا في وسائل اعالمها؟ 
اما آن للحكومة ان تراجع تاريخها المخزي؟ 
اما ان لضميرها ان يفيق لتعرف ان الله حق 

وان الشعب حق وان ايامهم قليلة قادمة؟
  تم اعتقال شيخ من وجهاء الديوانية وتعذيبه 
الدعوة  حزب  من  انه  رغم  وحشية  بطريقة 
للمالكي لكنه صرح من خالل تسجيل  ومواٍل 

والدولة،  المالكي  في  الخلل  وشّخص  صوتي 
االمر الذي لم تشفع له سنين النضال والعذاب. 

فأي عدالة تدّعي هذه الحكومة؟ 
إنا لله وانا اليه راجعون ...

من  يطلب  بائس  بوجه  المالكي  علينا  ظهر 
..هل  بأمن وسالم  ليعيشوا  به  يثق  ان  الشعب 
توجد وقاحة اكبر من هذه وهوالذي سلم المدن 

وادخل داعش والمسؤول االول عن سبايكر؟
مرافق من حماية المالكي ويعمل مقدم برنامج 
ان  الحسين  وبامر  كلفني  الله  ان  يقول  كئيب 
احمي المالكي من شر الناس ... عجبا اي نفاق 

هذا؟
ابراهيم  جاء  للعراق  امريكا  احتالل  قبل   
دور  عن  محاضرة  ليلقي  كندا  الى  الجعفري 
مشروع  لديكم  هل  فسألته:  الدعوة.  حزب 
مستقبلي في العراق؟ قال: نعم سنجعل العراق 

جنة الله قي االرض! تعشمنا خيرا!!
اين   ... وقتال  ودمارا  خرابا  جعلتموها  نعم 
والمسلم  االسالمي؟  انتماؤك  واين  وعودك 
محال ان يكذب ...تبا لك تبا لكم يا من دمرتم 
العراق ... يومكم قريب ان شاء الله .. ابطال 
ينصرهم   ... بالمرصاد  لكم  الشرفاء  تشرين 

الله...

ورئيس 	  ناشر  وصحفي  تشكيلي  فنان 
تحرير صحيفة )المغترب( الكندية

خواطر مغترب
عصام الشريدة	 

 كاريكاتير للفنان خضير الحميري عن صفحته )رسوم مندسة( )اختيار المحرر(
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إعانات رعاية أسنان وسكن ومضاعفة ائتمان ضريبة السلع الستيعاب تأثيرات التضخم
 	RCI : كندا

ترودو  الفدرالية جوستان  الحكومة  أعلن رئيس 
مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات مدة ستة 
تأثيرات  استيعاب  على  الكنديين  لمساعدة  أشهر 

التضخم المرتفع في البالد.

أندروز في مقاطعة نيو/ وأعلن ذلك من سانت 
الليبرالية  حكومته  عقدت  حيث  برونزويك  نوفو 
خلوة قبل بدء الدورة البرلمانية الجديدة في أوتاوا.
يستفيد من هذا اإلجراء  أن  الحكومة في  وتأمل 
هذا  من  أساساً  يستفيدون  كندي  مليون   11 نحو 

االئتمان الضريبي.

سيحصلون  أطفال  ودون  العازبون  “الكنديون 
إضافياً،  دوالراً   234 إلى  يصل  ما  على 
ما  على  طفالن  لديهم  الذين  األزواج  وسيحصل 
من  العام.  هذا  إضافياً  دوالراً   467 إلى  يصل 
جهتهم، سيحصل كبار السن على ما معدله 225 
في  الحكومة  تقديرات  حسب  إضافياً‘‘،  دوالراً 

بيان أرسلته إلى وسائل اإلعالم.
الفدرالية  الخزينة  لوحده  اإلجراء  هذا  وسيكلف 

2,5 مليار دوالر، حسب تقديرات الحكومة.
كما تنص خطة التخفيف من آثار التضخم على 
العام  هذا  من  ابتداًء  األسنان  رعاية  إعانة  دفع 
لألسر المؤهلة التي ال يملك أطفالها دون سن 12 

عاماً أّي تأمين على األسنان.

وهذه األسر التي يقّل دخلها السنوي عن 90.000 
دوالر ستكون مؤهلة لالستفادة من تغطية رعاية 
أسنان تصل في حدها األقصى إلى 650 دوالراً 
سنوياً عن كل طفل وعلى مدى العامْين المقبلْين، 
أقصى عن  كحدّ  دوالر   1.300 مجموعه  ما  أي 

كّل طفل.
مليون   900 عن  يقل  ال  ما  الحكومة  وستنفق 

دوالر على هذا اإلجراء بدءاً من العام الحالي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أّن هذه هي الخطوة 
تقديم،  إلى  تهدف  نطاقاً  أوسع  خطة  في  األولى 
بحلول عام 2025، رعاية أسنان لجميع المواطنين 
دون سّن الـ18، كما لكبار السّن ولألشخاص ذوي 

 90.000 عن  السنوي  دخلهم  يقّل  الذين  اإلعاقة 
دوالر.

يشكل  بات  التكلفة  الميسور  السكن  أّن  وبما 
ستقدّم  الكنديين،  من  متزايد  لعدد  كبيراً  تحدياً 
الحكومة الفدرالية مبلغاً إجمالياً قدره 500 دوالر 
ويتوقَّع  الكندية.  اإلسكان  إعانة  من  للمستفيدين 
1,8 مليون  أكثر من  أن يستفيد من هذا اإلجراء 

مستأجر على امتداد كندا.

 4,5 اإلجراءات  لهذه  اإلجمالية  التكلفة  وتبلغ 
مليارات دوالر، من ضمنها 3,1 مليارات دوالر 
تضاف إلى األموال المخصصة لها في الميزانية 
عام  من  سابق  وقت  في  الحكومة  قدّمتها  التي 

.2022
جاغميت  بقيادة  الجديد  الديمقراطي  والحزب 
سينغ هو من اقترح أساساً هذه المبادرات الثالث 

لدعم األسر واألفراد ذوي الدخل المنخفض.
مطالب  تلبي  والسكن  األسنان  رعاية  وإعانات 
االتفاق  إطار  في  التوجه  اليساري  الحزب  هذا 
رئيس  بقيادة  الكندي  الليبرالي  الحزب  وبين  بينه 
التنفيذ  حيّز  دخل  الذي  ترودو  الحكومة جوستان 

في 22 آذار )مارس( الفائت.

حكومة  بقاء  الحزب  يضمن  االتفاق  وبموجب 
واليتها  نهاية  حتى  السلطة  في  الليبرالية  األقلية 

عام 2025.

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

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ونائبة رئيس الحكومة، وزيرة المالية، كريستيا فريالند في 
سانت أندروز في مقاطعة نيو/نوفو برونزويك.
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المحــافظون متحّفظـون على مشروع قــانون رعـاية األسنــان
 	RCI : كندا

ينظر حزب المحافظين نظرة قاتمة إلى مشروع 
قانون رعاية األسنان الذي قدمته حكومة الحزب 
الليبرالي الكندي برئاسة جوستان ترودو في إطار 
اليساري  الجديد،  الديمقراطي  الحزب  مع  اتفاقها 
التوجه، الذي يضمن لها، كحكومة أقلية، البقاء في 

السلطة حتى نهاية واليتها عام 2025.
“سيرسلون شيكات إلى أشخاص معيّنين وهذا أمر 
أنه ليس ضمن اختصاص الحكومة  الواضح  من 
الفدرالية. الصحة من مسؤولية المقاطعات”، قال 
النائب  الصحة،  لشؤون  المحافظين  باسم  الناطق 
المحافظون  ويشكل  اليوم.  باريت، صباح  مايكل 

المعارضة الرسمية في مجلس العموم.

“ليس  الحكومة  قدّمته  ما  أّن  باريت  وأضاف 
جوستان  رئيسها  منتقداً  أسنان”،  رعاية  نظام 
ترودو لرفضه “طيلة أكثر من عامين” االجتماع 
الرعاية  لمناقشة  المقاطعات  حكومات  برؤساء 

الصحية في كندا.
للسماح   ”31  - “سي  القانون  مشروع  ويهدف 
سنوياً  دوالراً   650 إلى  يصل  ما  بدفع  للحكومة 
من  أقل  تكسب  التي  العائالت  في  طفل  كل  عن 
دفع  على  مساعدتها  أجل  من  دوالر   90.000
تكاليف طب األسنان ألطفالها الذين تقل أعمارهم 

عن 12 عاماً.
عامان،  مدّته  مؤقّت،  األسنان  رعاية  وبرنامج 
’’اتفاق  في  الرئيسية  العناصر  أحد  وهو 

والحزب  الليبرالي  الحزب  بين  والثقة‘‘  الدعم 
الديمقراطي الجديد.

نحو  سيستفيد  الحكومة  تقديرات  وحسب 
من  المعفاة  اإلعانة  هذه  من  طفل   500.000
 938 المؤقت  البرنامج  تكلفة  وتبلغ  الضرائب، 

مليون دوالر.
هو،  ترودو  إليه  يسعى  ما  أّن  باريت  ويرى 
السلطة  على  االستيالء  اتفاقية  “احترام  ببساطة، 

الجديد”،  الديمقراطي  الحزب  مع  أبرمها  التي 
فيما أكثر من 70% من الكنديين لديهم “تغطية” 
المقاطعات واألقاليم  لرعاية األسنان و “غالبية” 
الذين  المنخفض  الدخل  ذوي  لدعم  تدابير  لديها 
يحتاجون للوصول إلى طبيب أسنان، حسب قوله.

يُفضَّل عدم رفع الضرائب، حسب المحافظين
والشيكات التي سيتم توزيعها “ستتبخر” بسبب 
قال  ترودو،  لحكومة  التضخمية”  “السياسات 

زيادة  عدم  الحكومة  على  أّن  يرى  الذي  باريت 
الضرائب.

المعارضة  لحزب  كزعيم  األولى  مداخلته  ففي 
بواليافر  بيار  طلب  العموم،  مجلس  في  الرسمية 
من الحكومة التراجع عن زيادة ’’الضرائب على 
الثاني  كانون  من  األول  في  الرواتب‘‘  شيكات 
معدالت  زيادة  إلى  إشارة  في  المقبل،  )يناير( 
نظام  وفي  البطالة  إعانات  نظام  في  المساهمة 

التقاعد الكندي.
القول عندما  باريت  كّرر  بالفعل ضرائب،  إنها 
أّن  إلى  مشيراً  البرلمانية،  الصحافة  استجوبته 
وتختار  الكنديين  رواتب  من  تقتطعها  الحكومة 

متى تفعل ذلك.

ويتضمن مشروع القانون “سي - 31” شقاً ثانياً 
يلحظ تقديم مبلغ 500 دوالر مرة واحدة لمساعدة 
الكنديين من ذوي الدخل المحدود في دفع اإليجار 
السكني. وهذه المساعدة هي تكملة إلعانة اإلسكان 

الكندية وتبلغ تكلفتها 1,2 مليار دوالر.
ثانياً،  قانون  ترودو مشروع  قدّمت حكومة  كما 
ائتمان  إلى مضاعفة  يهدف   ،”30  - رقمه “سي 
من  أساساً  للمستفيدين  والخدمات  السلع  ضريبة 

هذا االئتمان.

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

فادي الهاروني(

ترحيب ببيار بواليافر )وسط الصورة( كزعيم جديد لحزب المحافظين في مجلس العموم مع افتتاح 
دورة برلمانية جديدة بعد العطلة الصيفية.
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رئيس حكومة ألبرتا جيسون كيني يحاول  إقناع العمال في تورونتو بالتفكير في االنتقال إلى ألبرتا
أخبار كندا – مرة أخرى يحاول رئيس حكومة ألبرتا جيسون 
كيني إقناع العمال في تورونتوا بالتفكير في االنتقال إلى ألبرتا. 
إلى تورونتوا وأدرج جميع األسباب  بالفعل  حيث ذهب كيني 

التي تجعل ألبرتا من وجهة نظره أفضل.

وعقد كيني مؤتمرا صحفيا إلطالق المرحلة الثانية من حملة 
"أفضل جودة  تقدم  ألبرتا  إن  وقال   ،"Alberta is Callin"

للحياة بأخذ أدنى تكاليف المعيشة في أي مكان في كندا".
من  إنه  قال  الخطوة  بهذه  األشخاص  إقناع  في  وللمساعدة 
المأساوي أن العديد من الشباب في تورونتو ال يعتقدون أنهم 

سيكونون قادرين على شراء منزل.
وأضاف: "من حق أي شخص في كندا تحقيق حلمه في ملكية 

منزل".
ومن المقرر تغطية محطة Bloor-Yonge TTC  لمدة شهر 
بصور المناظر الطبيعية أللبرتا والحقائق األساسية حول الحياة 

في المقاطعة.

تورونتو  من  كل  في  المهرة  العمال  ألبرتا  حملة  وتستهدف 
وفانكوفر لتشجيعهم على االنتقال إلى ألبرتا.

كما قال كيني إن المدينتين تم اختيارهما لسبب واضح للغاية، 
حيث أصبح سكان المدينتين غير قادرين على تحمل التكاليف 

بشكل متزايد لكسب لقمة العيش وامتالل منزل.
منزل  امتالك  فيه  يمكنك  البلد  هذا  في  مكان  "يوجد  وذكر: 
واالستفادة من أعلى دخل وأقل ضرائب متاحة في أي مكان في 

كندا. هذا المكان يسمى ألبرتا".
الحياة  ونمط  المهنية  الحياة  مزايا  عن  أيضا  كيني  وتحدث 

الضرائب في  أعلى األجور وأدنى  بدءا من  ألبرتا  للعيش في 
التنقل  وأوقات  المنازل،  لملكية  المنخفضة  التكلفة  إلى  البالد 
جبال  إلى  الوصول  وسهولة  المتنامية،  والصناعات  األقصر 

روكي.

وأشار إلى أنه رغم معرفة المواطنين بأن ألبرتا تتميز بقطاع 
قطاعي  في  هائال  نموا  أيضا  المقاطعة  شهدت  فقد  الطاقة، 

 IBM, Rogers, المعلومات والتكنولوجيا، مع استثمارات من
. Amazon Web Services

وأضاف إن ألبرتا تعاني أيضا من "نقص حالي ومتزايد في 
المهرة  والتجار  الصحية  الرعاية  عمال  من  المهرة"  العمال 

وعمال تكنولوجيا المعلومات.
وبحسب حكومة ألبرتا تتمتع المقاطعة بمعدل شغور مرتفع، 

حيث يوجد فيها أكثر من مائة ألف وظيفة شاغرة. 
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التـأّسي بالِشعـــر

بعض أبرز نماذجه شعر الخنساء في رثاء أخيها صخر 

عبدالواحد لؤلؤة 	 

في تراث الشعر العربي، قديمه وحديثه، وجوهٌ قد يفيد القارئ والمتأِدّب أن يستعملها للتعبيِر عن 
مشاعر خاصة، مثل متابعة أمثلة من شعر الرثاء. وثمة مثاٌل عجيب من الرثاء، في التراث المشرقي 
السومري، في ملحمة َكلَكامش 2100 ق .م. هذا البطل الذي ثُلثُه بشري وثُلثاه إلهي يرثي صديقه 
األثير أنكيدو عند موته، بلغة بشرية فيها من العواطف ومشاعر الحب – الصداقة ما يألفه البشر في 

ماضيهم وحاضرهم. فكانت ملحمة َكلَكامش أول نٍصّ شعري عرفته البشرية.
وفي الشعر العربي القديم نجد الكثير من شعر الرثاء، ربما كان أبرزه شعر الخنساء )575- 645م( 

في رثاء أخيها صخر:

يُذِكّرني طلوُع الشمس َصخراً / وأنُدبُه لكل ُغروِب شمِس
ولوال كثرة الباكين حولي / على إخوانهم لقتلُت نفسي
وما يبكوَن مثل أخي ولكن / أعّزي النفَس عنه بالتأّسي

وثمة مثال من روعة التعبير عن الحزن واألسى في شعر الُمخضرم الصحابي ُمتِمم بن نويره، في 
رثاء أخيه مالك:

وقد الَمني عند القبوِر على البكا / رفيقي لتَسكاِب الدموع السوا فِِك
وقال: أتبكي كلَّ قبٍر رأيتَه/ لقبٍر ثوى بين الِلّوى فالدكاِدِك
فقلُت له: إن الَشجى يبعث الَشجى/ دعوني فهذا كلُّه قَبُر مـالك ِ

وال يوجد في عصر صدر اإلسالم الكثير من أمثلة الرثاء ألن اإلسالم يرى أن الموت قضاء من 
قدر الله، وكأنه يقول إن الرثاء نوع من االعتراض على إرادة الله. وقريب من ذلك قلّة أمثلة الرثاء 
في العصر األموي. لكن الوضع اختلف في العصر العباسي، فثمة الكثير من أمثلة الرثاء لألمراء 
والخلفاء، وليس من الخطأ القول إن أغلبها يتميز بالنفاق وال يعبِّر عن عاطفة صادقة. وقد نستثني 
من ذلك مثاالً من المتنبّي ومثاالً آخر من أبي العالء المعّري. فتذكر كتب التاريخ أن المتنبّي كان 
يُحب »خولة« أخت األمير سيف الدولة الحمداني، ولو أن بعض المؤرخين يشّككون في صحة هذا 
الحب، ويحسبون أنه نوٌع من التقّرب إلى السلطان عن طريق المصاهرة. ولكن المتنبّي كان قد عاد 
إلى العراق وعند وصوله سمع بخبر وفاة خولة أخت أمير َحلب، سيف الدولة الحمداني، فنظم هذه 

القصيدة:

طوى الجزيرة حتى جاءني خبٌر / فَِزعُت فيه بآمالي إلى الَكِذِب
حتى إذا لم يََدع لي صدقُه أمالً / شِرقُت بالدمع حتى كاد يشرق بي
أرى العراق طويل الليل إذ نُِعيَت / فكيف ليُل فتى الفتيان في َحلَب
يا أحسَن الصبر ُزْر أولى القلوب به/ وقُل لصاحبه يا أنقََع الُسُحب.

بر« ألن ليس بمقدور اإلنسان اعتراض القدَر، وهو الشعور  يأخذ »التأّسي« هنا صورة« أحسَن الصَّ
نفسه الذي كان يخيِّم على البشر عندما كان ليس بمقدوره مواجهة القَدَر.

والمثال اآلخر من شعر أبو العالء المعّري في قصيدته الكبرى:

غيُر ُمجٍد في ِملّتي واعتقادي / نوُح باٍك وال تَرنُّم شادي
وشبيهٌ صوُت النَعيِّ إذا قيس / بصوِت البَشيِر في كِلّ نادي
تعٌب كلُّها الحياةُ فما أعجب / إالّ لراغٍب في ازدياِد …..
صاحِ هذي قُبوُرنا تمأل الُرحَب/ فأيَن القبور من عهِد عاِد…
واللبيُب اللبيُب من ليس يغترُّ / بكوٍن مصيُرهُ للفساد.

و)التأّسي( هنا يتخذ صورة »حكمة الصبر« إذ ليس بمقدور اإلنسان مقارعة القَدَر.

نقٍد  واتّخذ شكل  الحياة،  بظروف  البََرم  من  نوع  إلى  بالشعر  التأّسي  ر  تطوَّ الالحقة  العصور  وفي 
وهجوٍم على ظواهر وأحداث ليس بمقدور اإلنسان منع حدوثها أو إبعادها عن طريقه، مثل ما كان 
الشاعر الجاهلي غير قادر على دَرء المصائب واألحداث. ولعلّنا نجد ما يكفي من األمثلة في شعر 
نزار قباني. ففي قصيدة بعنوان »قطار األحزان« يشكو الشاعر من ضياع اإلنسان المعاصر وفقدان 

توّجهه ومقصده في الحياة:

» أركب آالف القطارات/ وأمتطي فَجيعتي/…./ يسألني ُمفتش القطار عن تَذكرتي/ عن موقفي 
اآلتي/ وهل هناك موقف آتي؟/…./ وال رصيَف لي/أقصدُه… في كل رحالتي/ أرصفتي جميعها 

هاربةٌ/ هاربةٌ منّي محطاتي«.

وفي قصيده بعنوان »الطابور« يشكو الشاعر من القوانين التي يفرضها الحاكم »من أجل تنظيم 
الحياة!!!« فيُرغم الناس على الوقوف في الطوابير من أجل الحصول على ما يطلبون من األشياء 

التي ال تتطلب موافقة الحاكم:

كتاب  بأي  طالبُت  الطابور/…/  في  سيِّدُ  يا  قِْف  الشرطة:/  قال رجال  الشمس،/  ببعض  »طالبُت 
وأحكام  الِحزب/  منشورات  قراءةَ  عليه  فإن  الِعلم/  يريد  كان  من   / كاكيٌّ قميٌص  فصاح  فيه/  أقرأ 
إنساٌن  قلُت ألني   / )لماذا؟(  الله:/  وكيٌل من وكالء  الله/ فصاح  برؤية وجه  الدستور/…/ طالبُت 
مقهور/ فأشار إلّي بإصبعه/ وفهمُت بأن المقهورين/ لهم أيضاً طابور/…/ من يوم أتيُت إلى الدنيا/ 
وأنا مزروع في الطابور/…/ منتظٌر وطناً ال يأتي/ وشواطئ دافئةً وطيور/…/ وهذا الوطن القابع 

بين الماء وبين الماء/ حزيٌن كالسيف المكسور/ فإذا ودّعنا كافوراً/ يأتينا أكثُر من كافور…«.
وامتدّ التأّسي بالشعر نقداً وهجوما ًخارج الشؤون الشخصية فدخل مجال المجتمع والسياسة بشكل 
خاص، ولكنه بقي تعبيراً عن الروح العامة لإلنسان العربي المعاصر. وربما كان أبرز مثال على 
ذلك قصيدة »هوامش على دفتر النكسة« لكن هذه الهوامش أكثر قسوةً مما نجد في متن الكتاب. تبدأ 

القصيدة بالثورة على اللغة نفسها:

»أنعي لكم يا أصدقائي اللغةَ القديمة/ والكتَب القديمة/ أنعي لكم/ كالَمنا المثقوب، كاألحذية القديمة/ 
ومفرداِت العُهر، والهجاء والشتيمة / أنعي لكم، أنعي لكم/ نهاية َالفكر الذي قاد إلى الهزيمة«.

والعواطف  الحب  في  جميل  كالم  من  قريحته  به  تجود  ما  بها  يصوغ  الشاعر  أدوات  هي  اللغة 
اإلنسانية. ولكن هذه اللغة الجميلة قد ماتت وها هو الشاعر ينعاها، ألن الوطن الحزين قد حّوله »من 
شاعر يكتب شعر الُحِبّ والحنين/ لشاعٍر يكتب بالسّكين«. وال غرابة، يقول الشاعر، أننا قد خسرنا 
الحرب »ألننا ندُخلها/ بكّل ما يمتلك الشرقي من مواهب الخطابة/ … /ألننا ندخلها/ بمنطق الطبلة 

والَربابة«. ويشعر هذا المواطن المحزون بأنه قد أطال التبّرم، فليختِصر:

» خالصة القضيّة/ توجز في عبارة/ لقد لبسنا قشرة الحضارة/ والروح جاهلية«.

الشاعر  نجد  الصفات وأشرفها، كذلك  بأنبل  بُحرقة، وتَِصفه  أخاها صخر  الخنساء  ترثي  ما  مثل 
في  المِلكات  أجمل  »كانت  التي  بلقيس،  وزوجته  حبيبته  يرثي  قباني  نزار  صورة  في  المعاصر 
تاريخ بابل… أطول النخالت في أرض العراق/ كانت إذا تمشي ترافقها طواويٌس وتتبعها أيائل«. 
لكن الذين قتلوها »قبائٌل أكلَت قبائل، وثعالٌب قتَلت ثعالب«… فها نحن »ندخل مّرةً أخرى لعصر 
الجاهلية/…/ ندخل مرةً أخرى عصور البربرية« ويتوقف قليالً وسط هذا التدفّق من أوصاف المديح 

الُملتاع ليقِدّم ما يشبه االعتذار عن اإلطالة في المديح:
»بلقيس/ ليست هذه مرثيةٌ/ لكن على العرب السالم«. هذه الخاتمة هي كل ما يتوّصل إليه ُمفِكّر 
ُمعاِصر مفتوح العينين والقلب، يرِدّد مع الشاعر: »وأقول: إن عفافَنا ُعهٌر/ وتَقوانا قَذاره/ وأقول إن 

نضالنا كذٌب/ وأن ال فرق/ ما بين السياسة والدَعارة!!!«.
الذي  الُمعاِصر  العربي  الشاعر- اإلنسان  أمام  الوحيد  المتنفَّس  القاسية هي  الكلمات  قد تكون هذه 
المرسلين… حتى  األنبياء وقتل كل  وبقتل كل  الياسمين/  بذبح  ُمختص  العربي  يدرك »أن زماننا 
النجوم تخاف من وطني/ وال أدري السبب /…/ هل موت بلقيٍس هو النصر الوحيد/ بكل تاريخ 

العرب؟«.
ويتساءل الشاعر-المواطن العربي المعاصر: أما كان أجدى بالقتلة من أصحاب السياسة والرياسة 
»لو أنهم َحملوا إلينا / من فلسطين الحزينة/ نجمةً أو برتقالة/ لو أنهم حملوا إلينا/ من شواطئ غزةٍ/ 
أنهم من ربع قرن حّرروا/ زيتونةً/ أو ارجعوا ليمونةً/ ومحوا عن  حجراً صغيراً/ أو محارة/ لو 

التاريخ عاره؟«.
وهكذا يكون الحزن الشخصي هو اإلطار الذي يدور حول مأساة الحياة العربية المعاصرة.

)القدس العربي( لندن 	 
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القاهرة – رويترز: قررت اللجنة 
الدولي  القاهرة  لمعرض  العليا 
للكتاب اختيار الشاعر ورسام 
والسيناريست  الكاريكاتير 
صالح جاهين »الشخصية 
الرابعة  للدورة  الثقافية« 
العام  تقام  التي  والخمسين 

المقبل.

برئاسة  اجتماع  بعد  وقالت 
الكيالني  نيفين  الثقافة  وزيرة 
إن أعضاءها طرحوا مجموعة من 

الثقافي  المشهد  في  البارزة  األسماء 
المصري لكن وقع االختيار على جاهين 
عن  معبرا  ثقافيا  وجها  لكونه  »نظرا 
وشمولها،  وتنوعها  المصرية  الهوية 
ولما قدمه من منجز إبداعي فريد أدبيا 
الذي  وفنيا وإعالميا«. وترك جاهين، 
إرثا  عاما،   56 1986 عن  عام  توفي 
الوطنية  إبداعيا ضخما خلدته األغاني 
وأم  حافظ  الحليم  عبد  بها  تغنى  التي 
كلثوم في حقبة الستينات وكذلك األفالم 
والحوار  السيناريو  لها  كتب  التي 
سعاد  الراحلة  الممثلة  بطولتها  ولعبت 

حسني.
محور  يكون  أن  على  اللجنة  واتفقت 
الدورة الجديدة للمعرض التي تقام في 
الثاني  /كانون   / يناير   24 من  الفترة 
 2023 شباط  فبراير  من  السادس  إلى 

»الثقافة وبناء الوعي«.

كامل  أيضا  اختارت  إنها  وقالت 
الكيالني »الشخصية الثقافية« لمعرض 
لمعرض  مصاحبا  يقام  الذي  الطفل 
رائدا  للكتاب »بوصفه  الدولي  القاهرة 
مصر  في  ليس  الطفل  أدب  رواد  من 

فقط وإنما في العالم العربي كله«.

اجتماعها  خالل  اللجنة  اعتمدت  كما 
»ضيفة  األردنية  المملكة  اختيار 
شرف« معرض الكتاب وهو االختيار 
فعاليات  نهاية  مع  إعالنه  جرى  الذي 

الدورة السابقة.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
التي تنظم المعرض سنويا قدرت عدد 
بأكثر  والخمسين  الثالثة  الدورة  زوار 

من مليوني زائر.

صالح جاهين »الشخصية الثقافية« لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

بانة القاسم	 

اإلرث

لم أرث تاجا مرصعا بحجارة كريمة مسروقة 
كان  واحدا  دونما  أمتلك  ولم  بلدان،  عدة  من 
متحررة  كإنسان  أنا  سعيد.  شعب  عليه  يعيش 
أرضه  عن  تغيب  ال  استعماري  إرث  من 
البائس  بشعبي  وأعتز  وطني،  أحب  الشمس. 
الذي كان عليه أن يحتمل ثقل المستعمر لعدة 
قرون، ثم ينتفض ليعيش في كل مرة يريدون 

له الموت.

لم يسر في جنازة والدي الملوك، ولم اصرف 
عشرات الماليين على بروتوكوالت تافهة كي 
والدي  أحببت  الثرى.  الحبيب  جثمانه  أواري 
الناس  وحب  األخالق  علمني  الذي  الحنون 
والخوف من الحرام، والدي لم يطعمني يوما 
لقمة حراما، ولم يدس على شعور إنسان كي 
حفنة  من  بإرثي  أنا  مرتاحة  حقه.  يغتصب 
إلى  سيذهب  أنه  سعيدة  بالحب،  مغلفة  أخالق 
خطية  رقبته  في  يحمل  ال  وهو  الله  رحاب 
الله  إلى  سيشكوه  خصيما  سيواجه  أو  إنسان 
كلما  يوم عظيم.  البشر في  بين  الذي سيفصل 
تشبه  التي  المراسم  تلك  الشاشات  تابعت عبر 

أنني  أحس  مضحكة،  غير  هزلية  تمثيلية 
ألنني  والسالطين،  األمراء  كل  من  أشرف 
أعطيت أبي كل الحب الذي استطيعه، ألنني لم 
أمثل يوم رحيله، ألنني لم أتبع أي بروتوكول 
رسمي يوم وداعه، ألنني لم أصمده في مرقده  
مثل تحفة زالت منها معالم الحياة، كي يودعه 
وقبلته  قوتي  بكل  احتضنته  ألنني  األغراب، 
بكل الحب الذي أورثنيه، وصليت على روحه 
لي  تريح  سماوية  كلمات  له  وقرأت  الطاهرة 

قلبي من وطأة رحيله. 
أو  ملكا  يكن  لم  والدي  أن  محظوظة  أنا  كم 
برود  بكل  وفاته  نبأ  استقبل  أن  وعلي  سلطانا 
عواطفه  عن  بعيدة  وكنت  قربه  عشت  ألني 
القصور  جدران  ألن  ومحبته.  ونصائحه 
تفصل بين سكانها بطبقات من جليد، يعيشون 
متقاربين متباعدين في قلوبهم مشاعر مختلطة 
تجاه بعض وفي نفوسهم تنافس على من سيكون 
األفضل واألجمل والمطيع أكثر لبروتوكوالت 
العائلة الحاكمة. أحمد الله كثيرا أن والدي جاء 
رجال بسيطا، يعمل ليكسب لقمته بعرقه، رزقه 
حالل وطموحه أسرة سعيدة. أشهد أنني أسعد 

الناس باسم أبي، الرجل الطيب الذي لم يتآمر 
يوما على سرقة بالد أحد، ولم يسع الستعمار 
دولة أحد ولم يكن همه الهيمنة على العالم من 
بالده،  إلى  واحضارها  مقدراته  سرقة  أجل 
اشكر الله أنني ورثت البساطة ولم أرث الملك، 
دافع  أصيل  رجل  إلى  االنتماء  شرف  ورثت 
عن راحة عائلته الصغيرة ولم يحوجها ألحد، 

ولم أرث تاجا مجهول النسب ...

إال  والجواهر  والبذخ  والسلطان  المال  ليس 
لبعض  الله  من  هبة  عظيم  وقدر  الحياة  زينة 
جدا  يهمها  البشر  بعض  هناك  ولكن  الناس، 
أو  مظلوم  دعاء  يشوبه  ال  تنام وضميرها  أن 
بكاء ثكلى أو حرقة شعب على أرض سحبت 
من تحت أقدامه ...هي الحياة بكل تناقضاتها، 
في  فسادا  عاث  الذي  المتسلط  القوي  تحتمل 
األرض، وتحتمل الذي يقدس انسانيته وينشر 

الخير حيثما حل ... وليرحمنا الله جميعا.

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو

صدرت حديثاً عن دار »هاشيت أنطوان/
نزار  شعر  من  مختارات  ببيروت  نوفل« 
منتقاة  4 مجلدات، وهي قصائد  في  قباني 
المرأة،  »العشق،  محاور  أربعة  ضمن 

الكلمات، والثورة«.
عنوان  كل  »في  الدار:  كلمة  في  وجاء 
له  ويقدم  المنتقاة،  القصائد  تُبرزه  محور 
العالم  ُكتاب وشعراء من  عشاق نزار من 
أحالم  الجزائرية  الكاتبة  وهم:  العربي 
بروين  البحرينية  الشاعرة  مستغانمي، 
الرومي،  ماجدة  اللبنانية  المطربة  حبيب، 
والشاعر المصري هشام الجخ. هذه ليست 
قصائد جديدة لشاعٍر راحل. هذه مجموعة 

برحيل صاحبه.  يندثر  لم  شعٍر  من  منتقاة 
نزار قباني ترك خلفه الكثير من القصائد. 
للعرب  ومرجعاً  زاداً  شكلت  قصائد 

أجمعين«.

في  »هي  محور  عن  الناشر  ويقول 
قصائده«: »عرف العرب من قصائد نزار 
على  وهاموا  عشقوا  أغاٍن  كلمات  قباني 
وقعها. كلماٌت تمتعت بميزة السهل الممتنع، 
فكانت بسيطة بما يكفي لتحمل خفة الحب 
وبهجته، وعميقة بما يكفي لتهدهد أوجاعه.

وناشدت عطفها  المعشوقة  ناجت  كلمات 

وملجأ.  ومحوٍر  كصنٍو  برفعتها  ونادت 
كلمات نزار كرست المرأة كإلهاٍم ال يندثر، 
عنها،  غنى  ال  كقيمة  ينضب،  ال  كجماٍل 

وكتجسيٍد حي للرقة والجمال.

باقة من قصائد نزار  المجموعة  في هذه 
المطربة  لها  قدمت  المرأة،  تتناول  التي 
وهل  الرومي.  ماجدة  القديرة  اللبنانية 
التي  قصائده  لتقديم  خياراً  منها  أفضل 
غنت بعضها، والتي قال عنها: )أحببت 
أحب  أن  قبل  ذهنها  وصفاَء  أفكاَرها 
كثائر.  أعماقي  في  تُشبُهني  صوتَها، 

تشعُر بالكلمة وتفهُمها على نحٍو الفت(«.

مختارات من شعر نزار قباني في 4 مجلدات
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الجريدة  هذه  من  السابق  العدد  في  تناولت   
واليوم  البنكرياس.  زراعة  موضوع  العريقة 
زراعة  وهو  أهمية  يقل  ال  موضوع  سنتناول 
خاليا بيتا. وهي عملية أسهل بكثير ألنها تجرى 
السن  صغار  معظمهم  المرضى  من  لشريحة 
واحد.  النمط  من  السكري  مرضى  وهم  نسبياً 
العملية  تستغرق  وال   .٢ النمط  من  جدا  وقليل 
أكثر من ربع ساعة! ولكن قبل ذلك هناك جهد 

كبير إلعداد الخاليا التي سوف تزرع .

من  أكثر  منذ  بيتا  خاليا  زراعة  فكرة  بدأت   
١٥٠عاماً، ولكن التاريخ سوف يذكر ان الدكتور 
بول ليسي Paul Lacy,  هو من عمل بكل جهد 
ليبرهن أن زراعة خاليا بيتا سوف تصبح العالج 
الشافي لمرض السكري من النمط األول، وقدم 
 ١٩٧٧ عام  خاص  مؤتمر  في  أبحاثه  خالصة 
لمعرفة  خاصة  أبحاثه  خالصة  فيه  استعرض 
تصنع  التي  بيتا  خاليا  لفصل  التجارب  أفضل 
األنسولين عن بقية ماليين  الخاليا الموجودة في 

البنكرياس.

 وبسبب اهتمامي بكل جديد في السكري وخاصة 
زراعة خاليا بيتا، فإنني أذكر جلياً أنني في عام 
رائد زراعة  مع  مراسالت  عدة  تبادلت   ٢٠١١
خاليا بيتا األشهر في العالم البروفيسور الجراح 
جيمس شابيرو الذي وافق على دعوتي له ليلقي 
محاضرة في المجمع الثقافي في أبوظبي، وقمت 
كموافقة  الدعوة  لهذه  للتحضير  كبير  بمجهود 
عبد  الدكتور  يومها  وكان  الصحة  وزارة  وكيل 
الرحيم جعفر الذي وعد مشكوراً بأن يقدم دعمه 
الكامل لهذه الدعوة. و من المجهود ايضاً  تأمين 
الطائرة  تذكرة  من  ابتداًء  التكاليف   من  كثير 
الكندية  البرتا  مقاطعة  من  األولى  الدرجة  على 
وغيرها  أيام،  عدة  الفندق  وحجز  أبوظبي،  الى 
محدودة  بأيام  الموعد  قبل  ولكن  الترتيبات.  من 
وقعت أحداث ٩ سبتمبر ٢٠١١، ولذلك اعتذر 
بروفيسور شابيرو عن هذه الزيارة. وحتى يومنا 
تقنيات  يطّور  شابيرو  بروفيسور  يزال  ال  هذا 
زراعة خاليا بيتا في جامعة البرتا، ويرأس أهم 
واكبر برنامج في العالم لزراعة خاليا بيتا الذي 
 Edmonton ،أطلق عليه بروتوكول ادمونتون

.Protocole

يقول   ،١٩٩٩ عام  ادمونتون  بروتوكول  بدأ 
جاءه  العام  هذا  في  أنه  شابيرو  بروفيسور 
مريض عمره ٥٤ سنة ويعمل مدرسا، يعاني من 
السكري النمط ١ منذ ٣٥ سنة. وكان يعاني من 
إغماء متكرر بسبب هبوط شديد  في نسبة السكر 
في الدم بدون سابق انذار، وهذا قد يهدد حياته إذا 
لم يالحظه أحد وا يقوم بإسعافه. ولذلك اضطر 
بيتا، وكانت هذه  له خاليا  د. شابيرو أن يزرع 
العملية في طور التجارب في جامعة البرتا، وكان 
هذا المدرس اول مريض لم يعط كورتيزون بعد 
عملية الزراعة لمنع جهاز المناعة من مهاجمة 
الخاليا المزروعة، بل اعطي عقارا جديدا وهو 
 Sirolimus based" سيروليماس  عائلة:  من 

”immunosuppressive
و تحسن هذا المدرس بشكل عظيم، وبعد ذلك 
اعتمدت الخطوات التي عملت مع هذا المريض 

عدة  بروتوكول.  ادمونتون  االسم:  واعطيت 
من  طلبت  واوروبا  امريكا  في  معروفة  مراكز 
بروتوكول  اعتماد  لها  تسمح  ان  البرتا  جامعة 
لعالج مرضي  بيتا  في زراعة خاليا  ادمونتون 
لتطوير  والنتائج  المعلومات  وتبادل  مختارين 

عمليات الزراعة.

 في عام ٢٠٠٠ أجريت سبع عمليات زراعة، 
وجميعهم لم يحتاجوا لألنسولين لمدة سنة كاملة. 
من  أكثر  الزراعة  حاالت  عدد  بلغ  اآلن  وحتى 

٦٠٠ حالة وجاءت جميع النتائج ممتازة. 

اختيار المرضى لهذه العملية:

 كان وما يزال التركيز على اختيار المرضى 
أن  يستطيع  األول  النمط  من  مريض  كل  فليس 
الوفيات  بعدد  مرهون  ذلك  الزراعة ألن  يطلب 
بالبنكرياس،  تبرعهم  المتوفون  أوصى  التي 
اعطيت  فقد  ولذلك  جدا،  قليل  عددهم  وهؤالء 
ويجدون  عاماً   ١٨ فوق  للمرضى  األولوية 
رغم  الدم  في  السكر  نسبة  ضبط  في  صعوبة 
من  يعانون  الذين  وكذلك  األنسولين،  تناولهم 
في  السكر  لنسبة  المفاجئ  الحاد  الهبوط  تكرار 

الخطير، وخاصة  اإلغماء  الى  يؤدي  الذي  الدم 
إذا حدث الهبوط الحاد من غير االعراض التي 
وكذلك  المريض،  بها  يشعر  ان  المفروض  من 
بسبب  الكلوي  الفشل  من  تعاني  التي  الحاالت 

السكري.

 كيف تتم الزراعة:

المتوفى  من  دقة  بكل  البنكرياس،  أخذ  بعد 
حديثاً، يتم فصل جزر النجرهام عن باقي خاليا 
تصنع  التي  بيتا  يتم فصل خاليا  ثم  البنكرياس، 
األنسولين بطرق بيوكيميائية متخصصة، ولعل 
فصل خاليا بيتا وتحضيرها لكي تكون صالحة 
لنجاح  خطوة  واهم  اصعب  يعتبر  للزراعة 

عمليات الزراعة. 
ادمونتون جرب  قبل بروتوكول  الماضي   في 
خاليا  لزراعة  الجسم  في  اماكن  عدة  األطباء 
في  البرتا  جامعة  في  األطباء  وجد  لكن  بيتا، 
)بروتوكول ادمونتون( إن أفضل مكان للزراعة 
بدأ بروفسور شابيرو بالبحث  هو الكبد. وحديثاً 
عن أماكن أخرى في الجسم، ومن االماكن تحت 
عضالت  داخل  بيتا  خاليا  زراعة  التجارب 

المعدة.

أنهم   ومن مميزات بروتوكول ادمونتون ايضاً 
االدوية  أشهر  كأحد  الكورتيزون  استبعدوا  
خاليا  مهاجمة  من  المناعة  اجسام  تمنع  التي 
الضارة  الجانبية  اآلثار  ألن  المزروعة  بيتا 
ذكرنا سابقا  كما  واستبدلوه  كثيرة،  للكورتيزون 

بعقاقير أقل مضاعفات جانبية،
في  خلية  ألف   ٥٠٠ إلى  المريض  يحتاج 
الزراعة األولى، معظم المرضى يحتاجون إلى 
ثانية بعد عدة أشهر حتى يحصلوا على  جرعة 
تزرع  االنسولين،  عن  واالستغناء  جيدة  نتائج 
خاليا بيتا في الوريد الكبدي بواسطة أنبوب دقيق 
السرة،  بالقرب من  البطن  تدخل في  او قسطرة 
بمساعدة اشعة خاصة لرؤية مسار القسطرة الى 
الوريد الكبدي أو أحد األوردة الكبيرة في الكبد. 
االنسولين  بانتاج  الخاليا  تبدأ هذه  قليلة  أيام  بعد 
كل  إلى  ومنها  الدموية  الدورة  الى  يذهب  الذي 

خلية في الجسم.

وال ينتهي المشوار هنا، بل إن المريض سوف 
المناعة  جهاز  لكبح  خاصة  ادوية  الى  يحتاج 
وخاصة اجسام المناعة من الهجوم علـى الخاليا 
المزروعة على اعتبار أنها أجسام غريبة ودخيلة. 
عدة  المريض  يعطى  ادمونتون  بروتوكول  في 
ادوية بجرعات صغيرة النهم وجدوا انها تسبب 
اقل مضاعفات من جرعة كبيرة من عقار واحد.
نكمل  سوف  الله  شاء  ان  الثاني  الجزء  في 
بأن  األمل  بيتا وهي  الحديث عن زراعة خاليا 
مرضى  ماليين  لعالج  وابسط  اسهل  تصبح 

السكري و خاصة النمط ١.

يتبع

أخصائي األمراض الباطنية.	 
كاتب من اسرة )البالد(	 

	 Doctorkais@yahoo.com

الجديد في عالج السكري..
الجزء األولزراعة خاليا “بيتا”..

د. قيس ابوطه	 

البروفيسور شابيرو
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5 عالمات للسكتة الدماغية الصامتة

الصامتة  الدماغية  السكتات  تعتبر 
أعراض  عليها  تظهر  ال  التي 
يعتقده  مما  شيوًعا  أكثر  واضحة 
يقل  ال  ما  على  تؤثر  حيث  الناس، 
عن ثلث األشخاص فوق سن 70. 

وفيما يلي خمسة أعراض مرتبطة 
بشدة بالسكتة الدماغية »الصامتة«، 
نشر  حسبما  وذلك  لألطباء،  وفقًا 
 »eat this not that« موقع 

الطبي المتخصص.

1- المشاكل المعرفية

يمكن أن تكون المشكالت المعرفية 
المستمرة نتيجة لسلسلة من السكتات 
الدماغية الصامتة »نحن نعلم أنه إذا 
الصامتة  الدماغية  السكتات  بدأت 
حقًا في التراكم، فقد يبدأ ذلك أيًضا 
الذاكرة  مثل  أشياء  على  التأثير  في 
أعصاب  طبيب  حسب  والتفكير«. 
شزام  الدكتور  الدماغية  السكتات 
حسين »عند الدخول إلى الموضوع 
السكتة  تأثير  كيفية  حول  األوسع 
نعلم  أخرى،  أشياء  على  الدماغية 
أن هناك مجموعة فرعية كاملة من 

الوعائي،  الخرف  تسمى  الخرف 
وهي نسبة كبيرة من عدد األشخاص 
مرتبطة  وهي  بالخرف؛  المصابين 
حقًا بهذه السكتات الدماغية الصامتة 

التي تحدث في الدماغ«.

2- الحماقات المتنوعة

غير  الحماقات  إن  األطباء  يقول 
مرتبطة  تكون  أن  يمكن  المبررة 
»فقد  الصامتة  الدماغية  بالسكتة 
الصامتة  الدماغية  السكتة  تؤدي 
تنسب  أعراض  ظهور  إلى  أيًضا 
آخر،  شيء  إلى  الخطأ  طريق  عن 
مثل الحماقات المتنّوعة في الحديقة 

أو هفوات الذاكرة العشوائية«. 

غولن  توني  الدكتور  يقول 
»على  ريتشيوتي  هوب  والدكتور 
بسكتة  اإلصابة  فرص  تقليل  غرار 
معالجة عوامل  فإن  كبيرة،  دماغية 
الخطر القلبية الوعائية، مثل ارتفاع 
الدم،  ضغط  وارتفاع  الكوليسترول 
اإلصابة  خطر  من  أيًضا  تقلل 

بالسكتات الدماغية الصامتة«.

3- فقدان التوازن

قد يكون فقدان التوازن واالرتباك 
الدماغية  السكتة  عالمات  من 
مركز  يقول  حسبما  الصامتة، 
السكتة  »تشير  هيلث«  »هارفارد 
الدماغية الصامتة إلى سكتة دماغية 
ملحوظة.  أعراض  أي  تسبب  ال 
الدماغية  السكتات  معظم  وتحدث 
بسبب الجلطة التي تسد أحد األوعية 
الدماغ. ويمنع االنسداد  الدموية في 
إلى  الوصول  من  واألكسجين  الدم 
موت  في  يتسبب  ما  المنطقة،  تلك 
خاليا الدماغ القريبة. واعتمادًا على 
موقع الجلطة، يمكن أن يسبب ذلك 
أعراًضا مثل الضعف في الذراع أو 
الساق )مما قد يتسبب في سقوطها( 
أو صعوبة في التحدث أو الرؤية«.

4- فقدان الذاكرة

الدماغية  السكتة  إن  الخبراء  يقول 
بشكل  تؤثر  أن  يمكن  الصامتة 
المسؤول  الدماغ  على جزء  مباشر 
يصبح  أن  يمكن  كما  الذاكرة.   عن 
مع  ملحوظ  بشكل  أسوأ  الضرر 

وفق  المتعددة،  الدماغية  السكتات 
تلف  زاد  »كلما  فوري  الدكتورة 
تعاني  التي  اإلصابة  أو  الدماغ 
الدماغية  السكتات  هذه  بسبب  منها 
عمل  صعوبة  زادت  الصامتة، 

الدماغ بشكل طبيعي«.

5- صعوبات في الكالم

في  المفاجئة  الصعوبات  تكون  قد 
الدماغية  السكتة  على  عالمة  الكالم 
تذهب  أن  المهم  »فمن  الصامتة 
هناك  كانت  إذا  األسرة  طبيب  إلى 
العصبية  األعراض  بشأن  مخاوف 
ألن  الكالم  صعوبة  أو  الضعف  مثل 
تعرض  الصامتة  الدماغية  السكتات 
بسبب  فقط  ليس  للخطر  األشخاص 
المصحوبة  الدماغية  السكتات 
أيًضا  ولكن  المستقبل  في  بأعراض 
كما  والخرف«،  المعرفي  للتدهور 
سميث  إي.  إريك  الدكتور  يقول 
األعصاب  بعلم  المشارك  األستاذ 
كندا،  في  بألبرتا  كالجاري  بجامعة 
أطباء  على  »يجب  يحض  الذي 
أن  ويجب  ذلك  عن  اإلبالغ  األشعة 

يعمل األطباء على ذلك«.

أطعـمة تحّفـز 
إنتــاج الميـالتونين 

وتســاعد على النـوم

باتت اضطرابات النوم أكثر شيوًعا في 
مختلف  غرار  وعلى  الحالي،  عصرنا 
المشاكل الصحية قد يساعد النظام الغذائي 
الذي يحتوي على عناصر غذائية معينة 
ذلك  ويعتمد  وطأتها،  من  التخفيف  على 

على حدّة هذه االضطرابات. 

األرق  من  يعاني  الشخص  كان  فإن 
يحتاج  فعندئذ  النوم،  على  القدرة  وعدم 

الى التدخل الطبي.

في هذا السياق، أشارت الطبيبة الروسية 
المكسرات  أن  الى  أوساتوفا”  “أولغا 
والمأكوالت  والسمك  والبقوليات  واللحم 
البحرية المحتوية على التربتوفان تساعد 

اإلنسان على نوم جيد.

هو  التريبتوفان،  أن  إلى  الطبيبة  ولفتت 
من  الجسم  عليه  يحصل  أميني  حمض 
الجسم  داخل  وفي  فقط،  الغذائية  المواد 
إنتاج السيروتونين المسؤول  يستخدم في 
والسرور،  البهجة  عن  النهار  في 
جيدا  نوًما  الليل يضمن  في  والميالتونين 

لفترة طويلة.
نسبة  على  المحتوية  “المواد  وتقول: 
جيدة من التربتوفان هي: السمسم والفستق 
والكاجو واللوز والبندق. هذه المكسرات 
تحتوي على أعلى نسبة من هذا الحمض 
كمية  على  للحصول  فمثال  األميني. 
الميالتونين التي تضمن نوًما جيدا، يكفي 

تناول 28 غراًما من الفستق أو اللوز”.
والديك  األرانب  لحم  إّن  لها،  ووفقا 
والماكريل  السلمون  وسمك  الرومي 
األخرى  البحرية  والمأكوالت  والروبيان 
الحبوب  محل  أيضا  تحّل  أن  يمكن 

المنومة.
األشخاص  الطبيبة  تنصح  ذلك،  الى 
الذين يرغبون في تحسين نومهم، بتناول 
اللبن أو أي منتج ألبان مخّمر يحتوي على 
العصيات اللبنية الحية، موضحةً أنه يجب 
تناول حميع هذه األطعمة والمنتجات على 
األقل قبل ثالث ساعات من الخلود للنوم، 

لكي يمتصها الجسم.

المصدر :روسيا اليوم	 

السكتة الدماغية- تعبيرية

النوم- تعبيرية
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تخطيط كهرباء القلب والذي يطلق عليه مجازا 
تتم   التي  الفحوص  احد  هو  القلب"  "تخطيط 

للقلب والتي من ضمنها ومن اهمها:
االستماع  يعني  الذي  المرضي  التاريخ  أوال- 
البدء  قبل  المريض  لشكوى  ودقة  حرص  بكل 
بفحص المريض. هذا الحرص يجب ان يتم بدقة 

وبسرعة "دون اضاعة الوقت" .
ثانيا- عملية الفحص الكلينيكي.

ثالثا- تخطيط القلب
كل هذه الفحوص تتم في موقع الفحص االولي 

اما:
أ- في  المنزل ان استدعي طبيب القلب .

ب- في عيادة طبيب القلب.
مجهزة  كانت  ان  االسعاف  سيارة  في  ج- 
 Flying  ( قلب   بطبيب  ومزودة  يلزم  بما 

)Coronary care Ambulance
د- في غرفة الطوارئ في المستشفى. أو

ه- في غرفة قسطرة القلب .
عملية  في  القصوى  اهميته  له  القلب   تخطيط 
التشخيص فهو يعطى معلومات  هامة ومشخصة  
كما  اخر،  من مصدر  عليها  الحصول  يمكن  ال 
ان له حدوده التي ال يستطيع تجاوزها، من هنا  
الفحوص  خالل  من  "كفحص  اعتباره  يجب  

الهامة للقلب".

البداية

عالم  بواسطة  القلب  تخطيط  جهاز  اختراع 
اينتهوفن"  وليام  "البرفسور  الهولندي  الفيزياء 
يزن  كان  "والذي  واثنان  وتسعمائة  الف  سنة 
اطباء  أعطى  االختراع  هذا  رطل".  ستمائة 
تشخيص  على  معاونتهم  يستطيع  جهازا  القلب 
اضطراب  اهمها   القلب،  تصيب  امراض  عدة 
والجلطة  الصدرية   والذبحة   القلب  ضربات 
القلبية وتضخم عضلة القلب وارتفاع ضغط دم 
الدورة الدموية الرئوية وانسداد توصيل الشحنه 
المسماة  العقدة  من  مصدرها  من  الكهربائية 
"العقدة الوريدية االذينية" “S.A node”  الى 
باقي عضلة القلب بشقيها االيسر وااليمن. فجهاز 
على  )مكتوبا(  ملموسا  دليال  يعطي   التخطيط 
نشاط القلب واضطراباته، وهذا اضاف عنصرا 
هاما وموثقا الى مقدرة الطبيب الشخصية وحسه 

.)Stethoscope( وخبرته وسماعته الشهيرة

في الحقيقة، بدأ االهتمام بالموجات الكهربائية 
عام  منذ  تنبيهها  عند  العضالت  عن  الصادرة 
عالم  بواسطة  وثمانين  وستة  وسبعمائة  الف 
الفيزياء االيطالي لويجي جلفاني، ثم تبعه العديد 
ان  الى  واالنجليز  االيطاليين  الفسيولوجيين  من 

وصلنا الى  البرفسور اينتهوفن. 
استعمل  القلب”  كهرباء  “تخطيط  اصطالح 
للمرة االولى  في اجتماع الهيئة الطبية الهولندية 
سنة الف وثمانمائة وثالث وتسعين )سنة اعالن 
الف  وسنة  اختراعة(  عن  اينتهوفن  البرفسور 

الخدمة(  الجهاز  دخل  )عندما  وواحد  وتسعمائة 
كان الجهاز عبارة عن جهاز تخطيط   للكهرباء 
يزن   وكان   )String Galvanometer(

ستمائة رطل. هذا  الجهاز طور االن   الى درجة 
ان اصبح  محموال ويمكن نقله الى المريض بكل 
سهولة. ويعمل ببطارية مما جعل استعماله ممكنا 

في كل االماكن.
فهو  اما  ان يكون  ذا ثالث قنوات او ذا قناة 
اثنتي  او  ست  ذا  االحايين  بعض  وفي  واحدة 

عشرة قناة.

استمرت التحديثات على جهاز التخطيط فوصلنا 
الى جهاز  يمكن بعد اعطائه بعض  المعلومات 
القلب  تخطيط  تقريرا مفصال عن  يقدم  ان   من 
الذي تم تسجيله في الحال. في نظري هذا الجهاز 
كان عبارة عن تقدم تقني ولكنه غير مفيد عمليا 

وال انسانيا لالسباب التالية:
اوال- يعتمد الجهاز في هذا االمر على معطيات  
يسجلها َمن استعمَل  الجهاز )من عمل التخطيط( 
طبيبا كان او ممرضا. فأي خطأ في المعلومات 

المسجلة   سيسبب خطأ في التقرير.
ذلك  غير  االسالك،  في  توصيل  اي  ثانيا- 
الموصوف )وهذا خطأ شائع( سيؤدي الى خطأ 

في التقرير.
ثالثا- ثمن هذا الجهاز 3 اضعاف ثمن الجهاز 

نفسه وليس لديه امكانية كتابة تقرير.
مبرر”  “بدون  الجهاز  ثمن  زيادة   – رابعا 
المريض  على  العالج  تكاليف  لزيادة  سيؤدي 

“بدون داعٍ”
خامسا- اخيرا وليس آخرا، اخصائي القلب ليس 
بحاجة لجهاز يكتب له  تقريرا، وان كان هكذا 
للمريض  العالج  يصف  لمن  بحاجة  ايضا  فهو 

وبالنتيجة فهو ليس باختصاصي قلب.
واالختراعات  والتحديثات  االضافات  توالت 

في هذا المجال المراقبة فوصلنا  لجهاز لخطيط 
القلب عن بعد”Telemetry” ثم جهاز تخطيط 
من  تمكنه  ببطارية  والمزود  المحمول  القلب 

ساعة  وعشرين  اربع  مدى  على  القلب  تخطيط 
ساعة  وسبعين  اثنتين  او  واربعين  ثمان  او 
الذكية  الساعة  واخيرا   ”Holter Monitor“
التي يمكنها تسجيل عينة )Strip ( من تخطيط 
هنا  ومن  التواصل  وسائل  عبر  وارساله  القلب 
البعيد  لطبيبه  العينة  تلك  ارسال  للمريض  يمكن 
بما  فورا  طبيبه  نصيحة  على   والحصول  عنه 

يخص الحالة الراهنة.

استعمل الترميز بااللوان للداللة على الطريقة 
بالطريقة  الجهاز  اسالك  لتوصيل  الصحيحة 
هو  الترميز  هذا  ان  المالحظ  ومن  الصحيحة. 
لعبة  في  المستعملة   باأللوان   الترميز  نفس 
السنوكر، وهذا يرجع لعشق البرفسور اينتهوفن 
هندسة  من  اللعبة   هذه  في  لما  السنوكر  للعبة 
وتخطيط وتركيز وبعد نظر. وتتم  على الشكل 

التالي:

اللون  يحمل  الجهاز  االول من  السلك  اوال –  
االحمر ويوصل لليد اليمنى للمريض.

اللون  يحمل  الجهاز  من  الثاني   السلك  ثانيا- 
االصفر ويوصل الى  اليد اليسرى  للمريض.

االخضر  اللون  يحمل  الثالث  السلك  ثالثا–   
يوصل الى الرجل اليسرى للمريض.

بواسطة  القلب  كهرباء  تخطيط  استعمال  بدأ  
اطباء القلب عمليا  سنة  الف وتسعمائة واثنتين. 
االنجايزي  البرفسور  هو  شراه  من  اول  وكان 
 Three( لويس”. وكان يتكون من ثالثة مواقع“
standard Limb Leads ( تعرف بمجموعها 
أسالك  بإيصال  وتشكل  اينتهوفن”  ب”مثلث 
تستطيع  معين  بشكل  بالمريض  القلب  جهاز 

مراقبة النشاط الكهربائي للقلب من ثالث مناطق 
او واجهات:

أوال-  الواجهة االولى: ويتم بها توصيل السلك 
ذي  والسلك  اليمنى  اليد  الى  االحمر  اللون  ذي 
اللون االصفر لليد اليسرى وهذا يراقب النشاط  
ما  وتعطي  العليا  الناحيه  من  للقلب  الكهربائي 

.”Lead I“  يسمى
ذي  السلك  بتوصيل  تتم  الثانية:  الواجهة  ثانيا- 
اللون االحمر)اليد اليمنى( بذاك الذي يحمل اللون 
االخضر والموصل بالرجل اليسرى ويعطينا ما 

.”Lead II“ يعرف بـ
السلك   بتوصيل  وتتم  الثالثة:  الواجهة  ثالثا- 
الموصل باليد اليسرى)ذي اللون االصفر( للسلك 
الموصل بالرجل اليسرى ) ذي اللون االخضر( 

.”Lead III“ ويعطينا ما يسمى
سميت  هذه  ادناه.  بالرسم  مبين  هو  كما 

.”Standard Limb Leads“

استمر الحال لثالثة  عقود وتخطيط  القلب مكون 
من ثالثة اقطاب. الى ان تمت اضافة المزيد من 
المراقبة لتلك الموجات الكهربائية الصادرة من 
حيث   ، االمامي  السطح  من  وتسجيلها  القلب  
توصيل   “طريقة  ًويلسن  فرانك  الدكتور  صمم  
ما  عنها  نتج  مختلفة  بمتوالية  الجهاز  اسالك 
 Augmented“  يعرف حاليا باالقطاب المقواة
 AvR,“ والمرمز لها حاليا  بـ ”Limb Leads
AvL, AvF”. تلك الطريقة التي تسمح بمقارنه 

النشاط  الكهربائي لكل جهة على حدة.

بهذا تتم مراقبة ما يصدر من كهرباء من القلب 
“اثناء تنبيه وعودة العضلة الى حالتها الطبيعية” 
من ثالث واجهات اخرى. وهكذا اصبح تخطيط 
 LI, LII,“ القلب عبارة عن تسجيل لستة اقطاب

.”LIII, AvR, AvL, AvF

)يتبع الجزء الثاني(

زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره	 
زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة- لندن	 
زميل كلية اختصاصيي القلب االمريكية	 
مستشار جراحة القلب التداخلية	 

تخطيط كهرباء القلب
من البداية الى االن

Electrocardiography
(ECG) from The beginning up to Now

الجزء األولد. خالد الخيري االدريسي	 

البرفسور وليام اينتهوفن وأول جهاز تخطيط كهرباء القلب
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فاكهة تساعد على 
تقوية جهاز المناعة

األطعمة  من  هي  الفواكه  بأّن  شّك  ال 
الغذائية  والعناصر  بالفيتامينات  المخّزنة 
إدخالها  الضروري  من  لذلك  األساسية، 
الجهاز  تقوية  أجل  من  الغذائي  النظام  في 
المناعي ال سيّما على أبواب فصل الشتاء.

في هذا السياق، تقول اختصاصية التغذية 
فاكهة يمكن  إن أفضل  “ليزا موسكوفيتز” 
هي  أقوى  مناعة  نظام  أجل  من  تناولها 

الكيوي.
من  الرغم  “على  موسكوفيتز:  وتشرح 
أن تناول طعام واحد فقط ليس لديه القدرة 
أن  إال  المرض،  على  تماًما  القضاء  على 
الشاملة  الغذائية  وعاداتك  الغذائي  نظامك 
المناعة  جهاز  تقوية  في  تساعد  أن  يمكن 
لديك وتحسين وقت الشفاء بعد المرض أو 
في  تفاحة  تناول  أن  ربما سمعت  العدوى، 
اليوم يبعدك عن الطبيب، ولكن هناك الكثير 
من الفواكه األخرى التي تستحق اإلضاءة 

على فوائدها”.
الفواكه  أن  موسكوفيتز  أوضحت  كذلك، 
فيتامين  من  عالية  نسبة  على  تحتوي  التي 
تساعد  قد  األخرى  األكسدة  ومضادات   c
الى  لديك، مشيرةً  المناعة  تقوية جهاز  في 
أّن الكيوي هو الخيار األفضل عندما يتعلق 

األمر بفيتامين مضاد لألكسدة.
في السياق نفسه، أّكدت أّن فاكهة الكيوي 
هي واحدة من المصادر الرئيسية لفيتامين 
متوسطة  واحدة  كيوي  حبة  وتحتوي   ،c
 c فيتامين  كمية  من   71٪ على  الحجم 
تناول  مثل  تقريبا  يوميا،  بها  الموصى 

برتقالة كاملة متوسطة الحجم”.

منذ   c فيتامين  ارتبط  ووفق موسكوفيتز، 
الصحي  المناعة  نظام  بتعزيز  فترة طويلة 
والقوي، ويرجع ذلك إلى قدرته على دعم 
الوظائف الخلوية المختلفة وتقليل االلتهاب 

والحماية من اإلجهاد التأكسدي.
المجلة  في  نُشرت  دراسة  وتشير 
الكيوي  فاكهة  أن  إلى  للتغذية،  البريطانية 
الذهبية ساعدت في تقليل شدة ومدة بعض 
العلوي  التنفسي  الجهاز  عدوى  أعراض 
لدى كبار السن األصحاء، وزادت الفاكهة 
البالزما،  في   c فيتامين  تركيز  من  أيضا 

.c وهو محتوى الجسم الكلي من فيتامين
النهاية،  “في  موسكوفيتز:  وتضيف 
األطعمة  من  متنوعة  مجموعة  تناول  يعدّ 
في  بما  األكسدة  بمضادات  والغنية  النباتية 
الكاملة  والحبوب  والخضار  الفاكهة  ذلك 
ممارسة  أفضل  والبذور  والمكسرات 

لتحسين نظام المناعة”.

المصدر :روسيا اليوم	 

ما عالقة اإلنفلونزا بالقلب؟
ضرورة الحصول على اللقاح للمصابين بأمراضه

كمبريدج : )والية ماساتشوستس األميركية(: 	 
د. أنتوني إل كوماروف	 

س: أعاني من مرض في القلب، ويقول طبيبي 
لقاح  على  الحصول  أهمية  من  يزيد  ذلك  إن 

اإلنفلونزا. ما عالقة اإلنفلونزا بالقلب؟

- خطر اإلنفلونزا
ج: أبلغني العديد من المرضى بأنهم ال يرون 
فائدة في الحصول على لقاحات اإلنفلونزا ألنها 
»مجرد إنفلونزا«، فهم يتخيلون أن اإلنفلونزا 
ليست أكثر من نزلة برد وستختفي في غضون 
تكون  ما  عادة  الحظ،  لسوء  ولكن  قليلة.  أيام 
أعراض  من  حدة  أكثر  اإلنفلونزا  أعراض 
أسوأ  وتعب  وألم  أسوأ،  سعال  البرد:  نزالت 

بكثير، وارتفاع في درجة الحرارة.

تأثير  يؤدي  أن  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
اإلنفلونزا على الرئتين إلى انخفاض مستويات 
األكسجين في الدم إلى مستويات متدنية بشكل 
خطير. ونتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي اإلنفلونزا 
ليس  هذا  والموت.  المستشفى  دخول  إلى 
»مركز  تقديرات  فبحسب  نادر،  حدث  مجرد 
2010 أدت  الوقاية من األمراض«، من عام 
الى  حالة  ألف   140 دخول  إلى  اإلنفلونزا 
لتبلغ 710 آالف  المستشفيات، ارتفعت سنويا 
عام  وفاة  حالة  ألف  و12   ،2020 عام  حالة 
ألف حالة وفاة عام   52 لتبلغ  ارتفعت   2010

2020 في الواليات المتحدة. وللمقارنة، يموت 
حوالي 40 ألف شخص في حوادث السيارات 

في الواليات المتحدة كل عام.

- الفيروس والقلب
ما  نادرا  القلب؟  على  اإلنفلونزا  تؤثر  كيف 
من  وبدال  مباشرة.  القلب  الفيروس  يصيب 
ذلك، فإن اآلثار الضارة للفيروس على القلب 
يعاني  القلب.  شرايين  في  تصلب  عن  تنتج 
من  الخمسين  سن  فوق  األشخاص  من  العديد 
تصلب الشرايين – كما أنه لم يتم تشخيصه بعد 
لدى بعض األشخاص. وألن تصلب الشرايين 
يضيق الشرايين ويقلل من تدفق الدم، فإن كمية 
القلب.  عضلة  إلى  تصل  األكسجين  من  أقل 
وعندما يقلل تأثير اإلنفلونزا على الرئتين من 
من  يقلل  ذلك  فإن  الدم،  في  األكسجين  كمية 
إمداد القلب باألكسجين، وهذا يمكن أن يؤدي 
إلى نوبة قلبية أو سكتة قلبية )الموت المفاجئ(.

هل هذا الخطر أكثر من مجرد كونه نظريا؟

أن  الدقيقة  الدراسات  من  العديد  أظهرت   
القلب  بأمراض  هناك خطرا متزايدا لإلصابة 
بعد نوبة اإلنفلونزا. ففي إحدى الدراسات التي 
أُجريت على 80 ألف بالغ مصاب باإلنفلونزا، 
لحالة  منهم  بالمائة   12 من  يقرب  ما  تعرض 
أو في  أثناء  القلبية،  النوبة  قلبية خطيرة، مثل 

األسابيع التالية لإلصابة باإلنفلونزا.

على الرغم من أن اإلصابة باإلنفلونزا تزيد 
فما  قلبية،  بنوبة  اإلصابة  خطر  من  بالتأكيد 
لقاح اإلنفلونزا  الدليل على أن الحصول على 

يقي من اإلصابة بنوبة قلبية؟

جمع تحليل نُشر على اإلنترنت في 29 أبريل 
 JAMA« جمعية  بواسطة   2022 )نيسان( 
تجارب  ست  نتائج   »Network Open

عشوائية شملت أكثر من 9000 شخص. 

وأدى الحصول على لقاح اإلنفلونزا إلى تقليل 
قلبية  وأحداث  قلبية  بنوبة  اإلصابة  مخاطر 
مرتبطة بها بنسبة 34 بالمائة، وكانت الحماية 
عانوا مؤخرا من  الذين  األشخاص  لدى  أكبر 
مشاكل في القلب. لذلك، فإني أتفق مع طبيبك 
في أن حقيقة إصابتك بمرض في القلب تجعل 
تحصل  أن  غيرك  من  أكثر  الضروري  من 
على لقاح اإلنفلونزا كل عام. وينطبق الشيء 
لخطر  المعرضين  األشخاص  على  نفسه 
بما في ذلك  القلب،  بأمراض  متزايد لإلصابة 
األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما 
أو المدخنون أو أي شخص يعاني من ارتفاع 
ضغط الدم أو مرض السكري. لذلك عليك أن 

تكون حذرا.

رئيس تحرير )رسالة هارفارد للقلب(	 
خدمات )تريبيون ميديا(	 
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د. محمد أمين األعظمي 	 

دراستان

1. ما حيلة المضطر إال ركوبها: تكاثر عذري

التكاثر في عام 2014 ، الحظ العلماء في أحد أحواض األسماك الوطنية في بالتيمور أمًراً غريباً. فقد كانت إحدى إناث أسماك القرش المنتفخة، قد وضعت للتو بيضاً، ثم فقس البيُض الحقاً عن 
خمس أسماِك قرٍش صغيرة. علماً أن سمكةَ القرش هذه كانت في أحواٍض معزولة عن الذكور لمدة ثالث سنوات على األقل. رجح الباحثون أول األمر أن اإلناث هذه خزنت الحيوانات المنوية 
وحفظتها حية وفعالة، إذ أن هناك أنواعاً أخرى من أسماك القرش مثل القروش منشارية األسنان sawtooth sharks يعرف عنها ذلك. ولكن الفحص الوراثي )الجيني( بَيَّن أن هذه القروش 

الصغيرة نتجت عن تكاثر ُعذري لتشكل مجموعة من األمهات.

واعتقد الباحثون في البداية أن هذا ناتج عن تخزين الحيوانات المنوية - كان ُعِرَف عن أنواعٍ 
أخرى أنها تَُخِزُن في أجسامها حيواناٍت منويةً قابلةً للحياة. 

ولكن االختبارات الجينية كشفت الحقًا أن األنثى قد تكاثرت عن طريق التوالد العذري. ويحدث 

التكاثر العذري هذا نتيجة اندماج الخلية البيضية )البيضة( مع ناتج ثانوي لعملية تكوين البيض 
oogenesis. وبهذا، تُستنسخ األم دون أي مساعدة من الذكر. وقد لوحظ التكاثر العذري في 
بضعة أنواع أخرى من أسماك القرش. ولعل هذه الظاهرة ال تمثل ظاهرة بقائية فحسب، وإنما 

هي ضمان لتمرير جينات هذه اإلناث إلى األجيال الالحقة.

2. تانبوبو
ما هي مهمة تانبوبو Tanpopo؟ 

علمية  تجربة  هي  اليابانية،  باللغة  الهندباء  وتعني  تانبوبو، 
لمعرفة ما إذا كان بإمكان البكتيريا البقاء على قيد الحياة تحت 

ظروف الفضاء الخارج القاسية.

في هذه التجربة، أراد باحثون من جامعة طوكيو - باالشتراك 
مع وكالة الفضاء اليابانية JAXA معرفة ما إذا كانت البكتيريا 
غرام  صبغة  موجبة   deinococcus داينوكوَكس  المسماة 
ذات   )Deinococcus الجنس  )اسم    )Gram-positive(
الجدار الخلوي السميك يمكن أن تعيش في الفضاء. لذا، فقد تم 
وضع عينات منها في لوحات التعريض خارج محطة الفضاء 

 .)ISS( الدولية

العينات  تعريض  تم  لإلشعاع.  مقاومة  أنها  المعروف  من 
أو  سنتين  أو  سنة  لمدة  الفضاء  لبيئة  السمك  مختلفة  المجففة 
  UV ثالث سنوات)2018 - 2015(  التي تضمنت تعريضها
 gamma غاما  وأشعة   radiation البنفسجية  فوق  لألشعة 
وقد  نجا.  قد  منها  أي  كان  إذا  ما  لمعرفة  اختبارها  ثم  ومن 
وجد الباحثون أن البكتريا هذه تجاوزت االختبار دون اللجوء 
البكتريا موضوع  أن  الدراسة  السبورات. وذكرت  تكوين  إلى 

الدراسة صمدت بوجه ظروف الفضاء مدة ثالث سنوات. 

 panspermia العام  البذار  الدراسة  هذه  نتائج  وتدعم 
بواسطة  تنتقل  وأنها  الكون  كل  في  الحياة  بوجود  تقول  التي 
والكواكب  والمذنبات  والكويكبات  النيازك  و  الفضائي  الغبار 

والمركبات الفضائية الملوثة. Deinococcus Radiodurans

The bacterial exposure experiments / تجربة تعريض البكتريا لظروف الفضاء الخارجي

كبير  حد  إلى  ونجحوا  ذلك  فعلوا  لقد 
من خالل طبقة من البكتيريا الميتة التي 

تغلف المستعمرة تحتها. 

يبلغ  مستعمرة  أن  الباحثون  ويقدر 
لمدة  تعيش  أن  يمكن  ملم   1 قطرها 
تصل إلى 8 سنوات في ظروف الفضاء 

الخارجي.

عراقية 	  اصول  من  كندي  اكاديمي 
)من كتاب البالد( لندن اونتاريو
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ال يــوجد انقـالبيون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
على شريط األخبار في تلفزيون سلطة انقالب 
البرهان، والذي يحمل اسم تلفزيون السودان من 
المسلحة  القوات  باسم  الرسمي  الناطق  عجب؛ 
انقالبيون في صفوفنا،  بيان: ال يوجد  يقول في 
إلى  البعض  لوصول  مطية  يكون  لن  والجيش 
لن  من  جملة  و  و  و  تفويض،  دون  السلطة 

وسوف.

أمعنت النظر لمرتين وثالث، قلت ربما اخطأت 
بتاعنا  الديجتال  “ربما  التلفزيون،  شعار  في 
خطف لينا قناة كدة، ألمانية أو فرنسية أو أمريكية 
تلك  باسم جيوش  الناطق  وأّن  هندية”،  أو حتى 
البلدان الديمقراطية ذات الحكم المدني منذ مئات 
فركت  البيان،  صاحب  هو  السنين  وعشرات 
عيني الواحدة التي بها بصيص شوف، استعدلت 
واستعنت  أتأكد،  كي  أختها  وجلبت  النظارة 
أيقنت  حتى  الخبر،  لقراءة  أوالدي  من  بصديق 
أنّه تلفزيون يحمل شعار تلفزيون السودان، وأّن 
السودان،  ناطق جيش  هو  الفصيح  الناطق  ذاك 

بكف،  كفاً  أضرب  أم  أأضحك  والله  علمت  فما 
للدهشة في مشاعرنا وجود، كل مدهش  تعد  لم 
في السابق أو لدى بقية البشر في الكون الفسيح 
لم يعد له الطعم المميز ذاك، وعفواً عمر الطيب 
الدوش فقد تمنيت أن تجييك ويجييك معاها زمن 
روحك  غادرت  حتى  بالدهشة،  رويحتك  تمتع 
الشفيفة الرهيفة جسدك الرهيف الشفيف لم يحن 
بالدهشة  اآلن  تنعم  المتمنى! عساك  الزمن  ذاك 
الصادقين  مع  عليين  في  نعيم  من  يحيطك  مما 

الشفيفين، آآميين.

الجيش يرد كما في مدخل  باسم  النبيل  الناطق 
المجلس  والتغيير  الحرية  بيان قوى  الخبر على 
سياسية  مجموعة  هي  القوى  وهذه  المركزي، 
من يومها األول، وتحالفها أعلن في مطلع عام 
الشبابي  الشعبي  الحراك  قيادة  بهدف  2019م 
العالم  في  القرى والحضر وكل مكان  الذي عّم 
المعمورة  أرجاء  في  ات  سودانيون/  إليه  أوى 
شعبها  مع  القوى  هذه  األطراف،  المترامية 

القوات  وكانت  بس،  تسقط  قالت  الثائر  وشبابها 
المسلحة وقتئٍذ تتلقى التنويرات والتبريرات من 
يتراصون  وقادتها  البشير،  عمر  المشير  قائدها 
ذاتها،  السودان  فضائية  تنقله  بهم  اجتماعه  في 
القوات  تماسك  مؤكداً  الرسمي  ناطقها  ويخرج 
المسلحة خلف قيادتها حماية لألرض والشعب، 
المؤامرات  وأكبر  للمؤامرات!!  وتفويتاً  ودفعاً 
حينها هي )تسقط بس كده بالواضح ما بالدس(، 
الحالي  ناطقها  يقول  كما  المسلحة  القوات  وألن 
بدون  الحكم  تريد  التي  للقوى  مطية  تصبح  لن 
تفويض، ينفتح الجرح عميقاً ودامياً يا سعادتو!!

إبراهيم  الفريق  فّوض  الذي  الماجد  ذاك  من 
عبود عليه الرحمة ليستولي على الحكم؟ وعبود 
أها  وصحبه(،  )جبريل  المدنيين  من  يعدم  لم 
عسياسيين  من  أقصد  المدنيين  من  جبريل  قلت 
أي عسكريين سياسيين، فقد كان في رفقة عبود 
أحمد خير المحامي وكفاح الجيل، أها من فّوض 
1969م  مايو   25 صبيحة  في  النميري  العقيد 
ليذيع بيان انقالبه وتنصيب نفسه قائداً ملهماً قلنا 

داؤود  أبي  نشيد  حلو  في  كما  بالماليين  نعم  له 
ياما  النميري كان  الرحمة، ورفقة  عليهم جميعاً 
كان من مدنيي ذاك الزمان وما تاله من أزمان، 
تأكيد،  بكل  بعيداً  يك  لم  الخالق  عبد  والمرحوم 
والبشير  كلو  كلو  انقالبيين  يضم  ال  الجيش  أها 
الذي  الشهير  بيانه  يذيع  1989م  يونيو   30 في 
تم إعداده في مباني منظمة الدعوة السالمية تبع 
الكيزان!! وبرضو الجيش جيشنا ما شاء الله خلو 
في  للراغبين  مطية  يكون  ولن  االنقالبيين،  من 
الحكم بدون تفويض، أبداً وحياة الرتبة في كتفيك 
الجيش حاشاهو االنقالبات  النبيل،  الضابط  أيها 
واالنقالبيين، ألنو أساساً أسس ليحكم أليس ذلك 

كذلك، ودقي يا مزيكااااا..

أيها الثوار األخيار واصلوا ثورتكم، الكنداكات 
والشفاتة أنتم فقط.. أنتم فقط فقط فيكم الرجاء.

)التغيير( 	  موقع  عن  سوداني  كاتب 
السوداني

الســودان

اليـمن

مـاذا عن جـرائم الحـرب في اليـمن؟
مقتل القاضي محمد حمران في األول من شهر 
سبتمبر/أيلول الحالي بعد يوم واحد من اختطافه 
الحوثيين  جماعة  من  إنهم  يُقال  أفراد  يد  على 
العدالة  فصول  من  فصل  آخر  يمثل  المسلحة 
ال  أن  على  دليل  أحدث  وهو  اليمن،  في  الغائبة 
نظام قضائياً وال نظام عدالة في اليمن بإمكانه أن 
يعمل بشكل آمن وفعال ونزيه في تحقيق العدالة 
في شؤون داخلية، فضالً عن األعمال الوحشية 

وجرائم الحرب الواقعة في اليمن.
اليمن  في  الحرب  خالل  الجسيمة  االنتهاكات 
تخطت فكرة أنها مجرد انتهاكات قد "ترقى" ألن 
وأدلة ال  وتحقيقات  تقارير  تكون جرائم حرب. 
تعد وال تحصى من قبل منظمات حقوقية دولية 
أن  تؤكد  المتحدة،  لألمم  تابعين  محققين  وفرق 
أطراف النزاع اقترفوا جرائم حرب كلها فظاعة 
ألحكام  اعتبار  أدنى  أي  دون  وبشاعة  وشناعة 
القانون الدولي اإلنساني. وحتى اليوم لم تجِر أي 

ُمساءلة حقيقية للُجناة.
منذ  أوزارها  الحرب وضعت  أن  للكثير  يُخيل 
ال  وأن  إبريل/نيسان،  شهر  في  الهدنة  بداية 
والجرائم  االنتهاكات  عن  الحديث  من  جدوى 
الحرب  جرائم  األمر،  حقيقة  في  ولكن،  اآلن. 
القانون  يؤكده  وهذا  الزمن،  بمرور  تسقط  ال 
الجنائي الدولي، فإذا ثبت تورط رئيس دولة أو 
جماعة مسلحة خارج سيطرة الدولة، أو حكومة 
أو أي مسؤول آخر، في ارتكاب جرائم حرب أو 

األمر بارتكابها، فإنه يالحق قضائياً.
في  ذلك  نرى  بالخروقات،  مليئة  اليوم  الهدنة 
قبل  من  والحصار  المدنيين  استهداف  استمرار 
قوات جماعة الحوثيين في تعز، وأعمال القتال 

بغّض  المناطق.  من  وغيرهما  وأبين  شبوة  في 
دائماً  هناك  ال،  أو  الحرب  انتهاء  عن  النظر 
المدنيين  لماليين  العدالة  تحقيق  ُملحة في  حاجة 
ُمساءلة  خالل  من  الحرب،  جراء  المتضررين 
والجرائم  االنتهاكات  عن  المسؤولين  الُجناة 
وعدم  إنهائها  أجل  من  فقط  ليس  ومحاسبتهم، 
أساسي  ركن  العدالة  ألن  أيضاً  بل  تكرارها، 

لسالم دائم.

في  أخالقية  مسؤولية  الدولي  المجتمع  على 
عن  والمساءلة  الدولي  القانون  سيادة  تطبيق 

انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن
تُمثل الهدنة، رغم عيوبها، فرصة ثمينة لتمهيد 
الخاص لألمم  المبعوث  يقود  الطريق لكل ذلك. 
مناقشات  غروندبرغ  هانس  اليمن  إلى  المتحدة 
وبين  النزاع  أطراف  بين  سياسية  واتفاقات 
ذاتها،  بحد  فالهدنة،  األساسية.  الفاعلة  الجهات 
اتفاق سياسي سعى له وأنجزه المبعوث. وعليه، 
المتحاربين  دفع  اليوم  المبعوث  نفوذ  من ضمن 
من  أيضاً  وهو  سياسي،  اتفاق  إلى  للوصول 
سينسق صياغة االتفاقات السياسية القادمة التي 
من خاللها سيُعلَن تقاسم الكعكة وانتهاء الحرب. 
على  يجب  والمعقدة،  الصعبة  العملية  هذه  في 
آلية  إنشاء  في  مهماً  دوراً  يلعب  أن  المبعوث 
على  العمل  المبعوث  على  المساءلة.  تضمن 
إدراج بند في أي اتفاق سياسي مقبل يتعهد من 
بأنهم  الدولي  والمجتمع  النزاع  أطراف  خالله 
لضمان  الضرورية  التدابير  بكل  سيقومون 
وجرائم  االنتهاكات  مرتكبي  ومحاسبة  مساءلة 
الحرب الواقعة في اليمن وتحقيق حقوق الضحايا 

في الحقيقة والعدالة والتعويض وجبر الضرر.
قد يتساءل البعض عن جدوى هذا الكالم اآلن، 
نهاية  حتى  ننتظر  أن  األفضل  من  أّن  ويرى 
الحرب رسمياً، ومن ثم يمكن الحديث عن تحقيق 
العدالة. لإلجابة عن هذا التساؤل أقول: اليوم في 
هدرها،  عدم  يجب  ثمينة  فرصة  أحدث  أيدينا 
فخالل الحرب أُهِدَرت فرص كثيرة، فضالً عن 
إهدار فرصة تحقيق العدالة االنتقالية من األساس 
بعد ثورة اليمن في 2011. في الفرص السابقة 
خالل الحرب خذل المجتمع الدولي الضحايا في 

اليمن بشكل صادم.

ففي 2021، بضغط من السعودية واإلمارات، 
تمديد  على  اإلنسان  حقوق  مجلس  يصوت  لم 
عمل فريق المحققين الدوليين في جرائم الحرب، 
رغم أن عمل هذا الفريق كان من أهم الخطوات 
في نطاق الجهود الدولية في السعي باتجاه تحقيق 
مساءلة حقيقية في اليمن. أما مجلس األمن، فال 
يزال ال يأخذ مطالب تحقيق المساءلة على محمل 
الجد، رغم كل توصيات فرق المحققين الدوليين 

لدى األمم المتحدة.
الهدنة  خالل  المبعوث  مكتب  عمل  وعليه، 
آخر  ربما  فهي  جداً،  ثمينة  فرصة  يُعتبر  اليوم 
نافذة يدخل منها ضوء إرادة سياسية دولية لدعم 
المساءلة في اليمن، وعليه ال بد من استغاللها من 
الحقوقية  والمنظمات  المجموعات  مختلف  قبل 
والناشطات  والناشطين  والمحلية،  الدولية 
المعنيين بحقوق اإلنسان في اليمن. يجب عليهم 
بأن  األممي  المبعوث  على  يضغطوا  أن  جميعاً 
مقبل  سياسي  اتفاق  أي  في  بند  وجود  يضمن 

يتعلق بانتهاكات حقوق االنسان والمساءلة. إلى 
في  المبعوث  على  الضغط  عليهم  ذلك،  جانب 
العمل على إشراك النساء ومجموعات المجتمع 
وغيرها  األقليات  من  المهمشة  والفئات  المدني 
في العملية السياسية المعنية بالوصول إلى اتفاق 
سياسي بين أطراف النزاع، وأن ال يقتصر دور 
هذه التكتالت على أن يكون مجرد ديكور دون 

جدوى.
في اليمن عاث المتحاربون في األرض جرماً، 
حاضر  يدمرون  المتحاربون  يزال  وال  مّر  فقد 
كانوا  الحرب  جرائم  مرتكبو  ومستقبلها.  البالد 
أنهم  على  تدل  بطريقة  يتصرفون  يزالون  وال 
دولية،  جنائية  محاكم  ألي  اهتماماً  يعيرون  ال 
اليمن  في  الدولية  العدالة  جهود  الواقع  في  ألن 
تكاد تكون معدومة تماماً. على المجتمع الدولي 
مسؤولية أخالقية في تطبيق سيادة القانون الدولي 
والمساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن، 
فهما أمران بالغا األهمية لوقف االنتهاكات ومنع 
تكرارها وإنهاء النزاعات والعنف جذرياً، وبناء 

سالم مستدام وتنمية شاملة.
كأطول  ستطول  كانت  ربما  الجارية،  الهدنة 
الكورية  الهدنة  )اتفاقية  التاريخ  مّر  على  هدنة 
الشمالية  كوريا  بين   1953 في  وقعت  التي 
على  التوقيع  اليوم  حتى  يتبعها  ولم  والصين، 
أمام فرصة في الدفاع  معاهدة سالم(. فنحن إذاً 
ومالحقة  وذويهم  الحرب  جرائم  ضحايا  عن 
مرتكبي االنتهاكات ومساءلتهم على ما اقترفوه.

 
باحثة وصحافية يمنية، حائزة على جوائز 	 
دولية

أفراح ناصر 	 

خالد فضل  	 
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أن  إنترست  ناشونال  مجلة  نشرته  تحليل  أكد 
المؤشرات تتزايد على أن المرشد األعلى إليران 
يخطط إلبقاء  )82 عاما(  الله علي خامنئي  آية 
ابنه مجتبى  ليخلفه  عائلته،  المنصب ضمن  هذا 
ال  طغيان  حالة  استمرار  يعني  قد  ما  بعده،  من 

نهاية لها في إيران، وفق المجلة.

رتبة  يحمل  الذي  مجتبى  أن  التحليل  وأوضح 
الله"  "آية  ليصبح  تهئيته  يتم  اإلسالم"  "حجة 
الهرمي  التسلسل  في  األعلى  المرتبة  وهي 
بجديد،  ليس  األمر  إيران، وأن هذا  في  الشيعي 
إذ إنه يعمل على ذلك من 1989، من خالل بناء 
نظام حكم مطلق بـ"ديكتاتورية دينية قائمة على 
شرعيته  يستمد  أنه  بزعم  الفقيه"،  والية  عقيدة 

من "الله".

فرهاد  الباحث  كتبه  الذي  التحليل  ويتوقع 
فقد  لوالده  مجتبى  خالفة  حال  في  أنه  رضائي 
يؤدي ذلك إلى انتفاضة شعبية يقودها معارضو 

خامنئي.

كبيرة  بشعبية  يحظي  ال  مجتبى  أن  وبين 
توجيه  في  دوره  بسبب  اإليراني  الداخل  في 
 ،2009 في  التظاهرات  لقمع  مسلحة  ميليشيا 
اإليرانيين،  من  العديد  مقتل  عن  أسفرت  والتي 
وحملت فيها شعارات "مت مجتبى حتى ال تصل 

للزعامة".

بشكل  له  خليفة  يعين  لم  خامنئي  أن  ورغم 
مباشر، إال أنه ذكر في بيان نشر في عام 2019 
إن  فيه،  قال  للثورة،  األربعين  الذكرى  بمناسبة 
يتولى  أن  يجب  إليران  القادمة  األربعة  العقود 
السلطة فيها "جيل الشباب المتدين الذين يلتزمون 

ويتبعون المثل العليا للثورة اإلسالمية"، بحسب 
تقرير سابق لصحيفة تلغراف.

وينص الدستور اإليراني على أن مجلس خبراء 
حيث  مباشرة،  األعلى  المرشد  ينتخب  القيادة 
يبقى في منصبه حتى وفاته، وال يمكن عزله إال 

من قبل المجلس ذاته في حال ثبت عدم كفاءته.
التي  التاريخية  المراحل  التحليل  ويستعرض 
مرت بها إيران في عهد خامنئي، والتي تضمنت 
السياسيين،  للخصوم  والتصفية  القتل  ممارسات 
السكان  وإخضاع  العالم  بقية  عن  البالد  وعزل 
يشبه  لما  البالد  وتحويل  الكاملة  للسيطرة 

"السجن".

ورغم جهود خامنئي في ترسيخ سلطته إال أن 
إجباره  استطاعت  مؤثرة"  سياسية  "قوة  هناك 
مع  خاصة  تنازالت،  تقديم  على  مرة  من  أكثر 
فشل "اقتصاد المقاومة" الذي كان يروج له، إذ 
عن  ناهيك  اقتصادية،  أزمات  في  البالد  دخلت 
الفساد في النظام والذي جعل من خامنئي حاكما 
في  الوظيفي  والخلل  "الفساد  على  مثاال  يشكل 

البالد".
قد  الذي  الوحيد  النجاح  أن  إلى  التحليل  ويلفت 
ينسب لخامنئي هو "البرنامج النووي" رغم أنه 

ليس قادرا بعد على تطوير أسلحة نووية فعليا.
 

المصدر : الحرة / ترجمات - واشنطن	 

الثالثين  نظام  تفكيك  لجنة  اتهمت   - الخرطوم 
في  العامة  األموال  واسترداد   1989 يونيو  من 
السودان، مدير الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 
السوداني إبراهيم محمد إبراهيم البزعي، بإعادة 
قامت  ممن  القديم،  النظام  فلول  إلى  منتمين 
القانون  اشتراطات  بإنهاء خدمتهم “وفق  اللجنة 

وبالوثائق واألدلة” إلى الهيئة وترقيتهم.
كلّف  البزعي  إن  بيان،  في  اللجنة  وقالت 
عام  مدير  منصب  بشغل  مردس  الزين  جابر 
العامة  باإلدارة  مصطفى  والوليد  التلفزيون، 
لألخبار والبرامج السياسية، ومستور آدم مديراً 
معنى  أحمد  محمد  والنور  السياسية،  للبرامج 

مديراً للبرامج بالقناة القومية.

وعرضت اللجنة في منشورات منفصلة السير 
الذاتية والمستندات الخاصة لكل واحد من الذين 
خدمتهم،  “المنهي  إن  وقالت  البزعي.  كلفهم 
ودعموا  ونفذوا  وخططوا  وشاركوا  ساهموا 
النظام القديم في كل خططه وهم جزء ال يتجزأ 
والتي  الحقائق  تزيف  التي  يده  وكانوا  بل  منه، 
حجبت أخبار السودانيين ومعاناتهم وحتى موتهم 
برصاص الدولة في سبيل إرضاء قادتهم، وهذا 
ذات  يمارسوا  أن  وهي  عودتهم  وراء  السبب 
لن  الذي  حكمهم  إبان  مارسوه  الذي  السقوط 

يعود”.
من  تعتبر  اإلدارات  هذه  أن  إلى  ونّوهت 
بالتلفزيون  والمحورية  المفتاحية  اإلدارات 
لالنقالب  الكامل  المخطط  “ليتكّشف  القومي، 
وهو إعادة النظام المباد وسيطرته على مفاصل 

الحكم بالبالد”.

في  تمت  التعيينات  أن  أكدت  التفكيك  لجنة 
العامة  بالهيئة  والمحورية  المفتاحية  اإلدارات 

لإلذاعة والتلفزيون

رئيس  نفذ   ،2021 أكتوبر   25 في  أنه  يذكر 
انقالبا  البرهان  عبدالفتاح  السيادة  مجلس 
كان  الذي  الوزراء  مجلس  فيه  حل  عسكريا، 
إلى  عاد  األخير  لكن  حمدوك،  عبدالله  يقوده 
منصبه بناء على اتفاق سياسي لم يصمد طويال، 

مما دفعه إلى االستقالة.
وتم في نفس اليوم حل لجنة إزالة التمكين وتفكيك 
نظام الثالثين من يونيو 1989، وقامت محكمة 
االستئناف السودانية بإلغاء قراراتها تباعا. وكان 
تقرير بريطاني قد اعتبر أن “المجلس العسكري 
في السودان يستعين بقادة تيار اإلسالم السياسي 
من جميع األطياف )…( وليس فقط من حزب 

المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا”.

وكان البرهان قد أقال في أبريل الماضي مدير 
أحمد  لقمان  والتلفزيون  لإلذاعة  العامة  الهيئة 
محمد من منصبه، وكلف إبراهيم محمد البزعي 
بديالً له. وسبق للبرهان أن أقال لقمان بعد انقالب 
25 أكتوبر، وأعاده للعمل مرة أخرى بقرار من 

رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.
معاقل  آلخر  ضربا  أحمد  لقمان  إقالة  ومثلت 
تحالف الحرية والتغيير، الشريك المدني السابق 
قرارات  طالت  حيث  االنتقالية  السلطة  في 

البرهان منسوبي هذا التكتل في جهاز الدولة.
وتولى لقمان وهو المدير السابق لهيئة اإلذاعة 
التلفزيون  رئاسة  واشنطن،  في  البريطانية 

السوداني لنحو 3 سنوات.

القيادات  من  فهو  البزعي  إبراهيم  محمد  أما 
السوداني،  والتلفزيون  اإلذاعة  في  التاريخية 
حكم  فترة  إبان  الهيئة  رئاسة  تولى  قد  وكان 

المجلس العسكري االنتقالي.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  المستشار  وبرر 
مدير  إقالة  أبوهاجة  الطاهر  السوداني  السيادة 
الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بالسودان لقمان 
أحمد من منصبه حينها بـ”تجاهل أخبار القوات 
البالد  ورئيس  العام  القائد  أخبار  وبث  المسلحة 

في ذيل النشرة الرئيسية”.

غير مسبوق تاريخيًا
األونروا: الدعم العربي 
وصل إلى 3 % فقط !!

غزة - )شينخوا( - أعلن مسئول في وكالة 
الالجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة  األمم 
الدعم  أن  مؤخرا  )أونروا(  الفلسطينيين 
العربي للوكالة األممية وصل العام الجاري 

إلى 3 % وهذا غير مسبوق تاريخيا.
أونروا  في  اإلعالمي  المستشار  وقال 
عدنان أبو حسنة في تصريحات للصحفيين 
في غزة إن الدعم العربي في العام 2018 
بلغ قرابة 200 مليون دوالر، بينما في العام 
الماضي تراجع إلى 20 مليون وهذا العام 

أقل مما نتوقع.

الدول  جامعة  أن  حسنة  أبو  وأضاف 
القمم  قرارات  كافة  في  أقرت  العربية 
العربية أن الدعم العربي للوكالة يجب أن ال 
يقل عن 7.5 % ولكن اليوم رأيناه يتراجع 

إلى 3 % وهذا مشكلة كبيرة.
جاهدة  تحاول  الوكالة  إدارة  أن  وتابع 
بمساعدة األمين العام لألمم المتحدة انطونيو 
غوتيريش إعادة االتصال بالعديد من الدول 
مساعداتها  وقلصت  أوقفت  التي  العربية 

المالية لألونروا.
نجاح  على  تعول  الوكالة  أن  إلى  وأشار 
في  سيعقد  الذي  المانحة  الدول  اجتماع 
الجمعية  اجتماعات  هامش  على  نيويورك 
العامة لألمم المتحدة في حشد الدعم المالي 
المطلوب في ظل وجود عجز بقيمة 100 

مليون دوالر.
وقال إن جهودا كبرى تبذل من قبل إدارة 
الفلسطينية  السلطة  مع  بالتعاون  أونروا 
واألردن والسويد إلنجاح المؤتمر، محذرا 
بعد  مالية  تطورات  حدوث  عدم  أن  من 
شهري  في  ستشتد  األزمة  فإن  المؤتمر 

نوفمبر وديسمبر المقبلين.
التغلب  في  أمله  عن  حسنة  أبو  وأعرب 
على األزمة المالية التي تعاني منها الوكالة 
الماضي  العام  سيناريو  تكرار  وعدم 

وترحيل التزامات إلى العام القادم.
لألمم  تابعة  كوكالة  أونروا  وتأسست 
المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 
المساعدة  بتقديم  تفويضها  وتم   ،1949
لديها  المسجلين  فلسطين  لالجئي  والحماية 
الضفة  وهي  الوكالة،  عمليات  أقاليم  في 
الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة 
يتم  أن  إلى  واألردن ولبنان وسوريا وذلك 

التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

تحقيق  على  الالجئين  أونروا  وتساعد 
من  البشرية  التنمية  في  إمكاناتهم  كامل 
في  تقدمها  التي  النوعية  الخدمات  خالل 
مجاالت التعليم والرعاية الصحية واإلغاثة 
والبنية  والحماية  االجتماعية  والخدمات 
والتمويل  وتحسينها  للمخيمات  التحتية 

الصغير والمساعدات الطارئة.
من  تقريبا  بالكامل  أونروا  تمويل  ويتم 

خالل التبرعات الطوعية. 

توريث الطغيان.. خامنئي يهيئ ابنه لخالفته

كاريكاتير للفنان ياسر احمد عن جريدة )العرب( لندن 

فلول النظام القديم تستعيد سيطرتها على هيئة اإلذاعة والتلفزيون في السودان
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الفلسطينية،  التحرير  منظمة  قالت  الله:  رام 
مدينة  على  مفتوحة  حربا  “تشن  إسرائيل  إن   ،
ذلك  رأس  وعلى  المجاالت”  جميع  في  القدس 

تكثيف األنشطة االستيطانية.
األرض  عن  للدفاع  الوطني  “المكتب  وأشار 
ومقاومة االستيطان”، التابع للمنظمة في تقرير، 
إلى إعالن لجنة التخطيط والبناء اإلسرائيلية عن 
مشروع لتوسيع عدد من المستوطنات في الجزء 

الشرقي من القدس.
يركز  المذكور  المشروع  أن  المكتب  وأوضح 
بنيامين(  و)شاعر  )آدم(  مستوطنتي  على 
محيط  في  وحزما  جبع  أراضي  على  المقامتين 
و285  لألولى  وحدة   600 بواقع  القدس  مدينة 
للثانية. ولفت إلى أن ذلك يأتي في سياق التوسع 
شوارع  وتوسيع  وأنفاق  تحتية  بنى  إقامة  في 
وتوسيع  القدس  لمدينة  التطويق  سياسة  ضمن 
 %10 إلى  المصادرة  المساحة  لتصل  حدودها 
من مساحة الضفة الغربية وفرض أمر واقع في 

ما يسمى بـ)القدس الكبرى(.
يكرس  المشروع  هذا  أن  من  المكتب  وحذر 
الشمال  في  معازل  إلى  الغربية  الضفة  “تقسيم 
والوسط والجنوب ويجعلها معزولة وال يربطها 
تسيطر  التي  والجسور  األنفاق  غير  ببعضها 

عليها إسرائيل”.

واعتبر أن “ما تتعرض له القدس بالتحديد هي 
مختلف  إسرائيل  فيها  تستخدم  مفتوحة  حرب 
أرضاً  عليها  عدوانها  في  والسبل  الوسائل 
وسكانا ومؤسسات ومقدسات، ومساكن ومباني 

ومدارس ومقابر ومستشفيات وغيرها”.
ونبه إلى انتهاء السلطات اإلسرائيلية من تشييد 
مبنى تهويدي جديد في حي المغاربة المالصق 
حائط  إرث  “صندوق  إشراف  تحت  لألقصى، 

الوزراء  رئيس  لمكتب  مباشرة  التابع  المبكى” 
اإلسرائيلي.

وكان العمل في إقامة المبنى بدأ منتصف عام 
العربية  المعالم  طمس  جرى  بعدما   ،2017
بهدف  المنطقة،  في  اآلثار  ومحو  واإلسالمية 
المقتحمين  المستوطنين  من  عدد  أكبر  استيعاب 
لساحة البراق المالصقة لألقصى بحسب المكتب 

الفلسطيني.

االستيطانية  المشاريع  بموازاة  إنه  وقال 
التطهير  سياسة  اإلسرائيلية  السلطات  “تواصل 
إنذارات  عشرات  توزيع  عبر  الممنهج  العرقي 
العيسوية شمال  بلدة  في  منازل  الهدم على عدة 
شرقي القدس بحجة البناء دون ترخيص، بحيث 
و10   5 منذ  قائمة  منازل  األوامر  تلك  شملت 
 15 اإلسرائيلية  السلطات  وأخطرت  سنوات”. 
عائلة من سكان التجمع البدوي “عرب الكعابنة”، 
الواقع بين بلدتي بير نباال وبيت حنينا في القدس، 
بإخالء التجمع، علما أن 60 عائلة بدوية يتهددها 

خطر التهجير والطرد من مساكنها.
اإلسرائيلية  السلطات  تدعي  التقرير،  وبحسب 
أن األرض القائمة عليها المساكن مملوكة لشركة 
إقامة مستوطنة عليها  إسرائيلية، وأنهم يريدون 
أن جزءا  العلم  مع  االستيطاني،  التوسع  لصالح 
كبيرا من هذه العائالت يسكن في أرض مسجلة 
في طابو رام الله باسم خزينة السلطة الفلسطينية.
وتبلغ مساحة األرض ما يزيد عن 200 دونم، 
 600 أكثر من  الكعابنة  ويبلغ عدد سكان تجمع 
يتهدد  والتهجير  الهدم  كابوس  وبات  نسمة، 
بيوتهم وفق التقرير الصادر عن منظمة التحرير 

الفلسطينية.

)د ب أ(	 

اإلقليمي  والممثل  المساعد  العام  المدير  أعلن 
لمنظمة  األغذية  إفريقيا  وشمال  األدنى  للشرق 
الحكيم  “فاو”  عبد  المتحدة  لألمم   والزراعة 
األوجه  تحديات  متعددة  واجه  العالم  أّن  الواعر 
وخيمة  عواقب  لها  كان  األخيرة،  السنوات  في 
ومنها  عدة  في  مناطق  الغذائي  األمن  على 
له:  حديث  في  الواعر  وقال  العربية .   المنطقة 
“بدأنا استشعار التأثير الحقيقي ألزمة كوفيد-19 
مما  عالمي،  اقتصادي  بتباطؤ  والتي  ترافقت 
يؤثر سلباً على وصول الماليين من السكان  إلى 

الغذاء”. 
بسبب  الوضع  هذا  تفاقم  “كما  أنه  وأوضح 
األزمة األوكرانية، وضعف اإلمدادات  الغذائية، 
ثلث  بحوالي  وروسيا  أوكرانيا  تساهم  حيث 
إجمالي صادرات الحبوب في  األسواق العالمية، 
عالوة على ذلك، كان إنتاج المحاصيل الرئيسية 
من  العديد  بسبب  الركود  من  مستويات  قريباً 
الغذائية  المواد  أسعار  ذلك  مع  ليرتفع  العوامل، 
خطير  بشكل  أثّر  مما  العالم،  أنحاء  في  جميع 
الدخل  المنخفض”.    ذات  المجتمع  شرائح  على 
لألمن  األوليتان  الركيزتان  “ستتأثر   وأضاف: 
وإمكانية  الحصول  الغذاء  توفر  وهما  الغذائي، 
عليه، بشكل خطير في عام 2022، مع ما يترتب 
األخيرتين  على  الركيزتين  تأثير  من  ذلك  على 
وهما االستخدام واالستقرار، وكل تلك األسباب 

جعلت 2022  األكثر قسوة”. 

الجوع في المنطقة العربية

حول األزمات التي تتعرض لها المنطقة العربية 

الخاصة بنقص السلع األساسية  وعدم االستقرار 
االقتصادي، أكد المسؤول األممي على عدد من 

اإلحصاءات : 
االزدياد،  في  آخذ  العربية  المنطقة  في  الجوع 

فوفقاً لتقديرات عام 2021، بلغ عدد  األشخاص 
المنطقة  في  التغذية  نقص  من  يعانون  الذين 
من  المائة  12.2  في  أو  نسمة،  مليون   54,3
مدى  على  ثابتة  زيادة  هذا  ويشكل  السكان، 
عام  في  الذروة  اقتربت  من  الماضيين،  العقدين 
2011، عندما عانت المنطقة صدمة كبيرة نتيجة 

الثورات  واالنتفاضات الشعبية”. 
   واصل انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد 

بنحو  ما  يقدر  اعلى  مؤثر  التصاعدي،  اتجاهه 
بزيادة   ،2021 عام  في  مليون شخص   154,3
بلغت 11,6 مليون شخص  مقارنة بالعام السابق . 
   ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام 

عام   2014،  منذ  مطرد  بشكل  الغذائي  األمن 
وفي عام 2021، عانى ما يقدر بنحو 34.7 في 
المائة من سكان المنطقة  من انعدام األمن الغذائي 
المعتدل أو الحاد وكانوا محرومين من الوصول 

المنتظم إلى  الغذاء والتغذية الكافيين . 
النعدام  تعرضوا  الذين  األشخاص  عدد     يقدر 
األمن الغذائي الحاد في عام 2021  بنحو 53.9 
مليون شخص، بزيادة قدرها 5 ماليين عن العام 

تلك  كل  “اقترنت  فقد  الواعر  بحسب  السابق .  
األرقام بحالة من التباطؤ االقتصادي وزيادة في 
 ضغوط التضخم وتقليص الحيز المالي في معظم 
تعتمد  المنطقة  العربية  أن  كما  العربية،  البلدان 
بشكل كبير على الواردات لتلبية متطلبات األمن 
سلسلة  على  األخير  أدى  الضغط  وقد  الغذائي، 
التوريد، والذي يرجع بشكل أساسي إلى األزمة 
في  والضبابية  التوتر  إلى حالة من   األوكرانية، 

البلدان العربية” حسبما يؤكد “الواعر”. 

ونّوه أن “هناك توجه نحو تدابير التخفيف مثل 
المحلي، وتوسيع قدرة  التخزين،  تعزيز اإلنتاج 
لن  ذلك،  ومع  البديلة،  التوريد  مصادر  وزيادة 
يكون لهذه التدابير سوى  تأثير ضئيل على المدى 

القصير”. 

الدول األكثر تضررا

كوفيد-19  بأزمة  تضرراً  األكثر  البلدان  وعن 
الروسية- األوكرانية،  الحرب  بعدها  ومن 
تأثرت  تقريباً  العربية  البلدان  “جميع  استطرد: 
ذلك  في  بما  بهاتين  األزمتين،  بآخر  أو  بشكل 
البلدان ذات الدخل المرتفع والتي قد تأثرت كذلك 
بسبب  ارتفاع األسعار ومشاكل سالسل اإلمداد، 
إال أنه ووسط التحديات التي يشهدها العالم  حالياً، 
التأثير  كان  والنزاعات،  المناخي،  التغير  مثل 
لبنان  واليمن والعراق في  واضحا على كل من 

منطقتنا”. 

المصدر :سكاي نيوز	 

الجوع في المنطقة العربية آخذ في االزدياد
لبنـان واليمن والعـراق  من الدول االكـثر تـأثرا

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تشن
حربـًا مفتـوحة على القـدس بتكـثيف االستيطــان

كاريكاتير للفنان ناصر الجعفري عن جريدة )القدس( الفلسطينسة 
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الفلسطينيون في الشتات:

ما بين االنقســام والمبــادرات
النا الصادق	 

يقدر عـدد الفلسطينيين فـي نهاية عام 2021، وفق 
الفلسطيني،  المركزي  اإلحصاء  جهاز  تقديرات 
سبعة  وفلسطينية؛  فلسطيني  مليون   14 بحوالي 
يقارب سبعة ماليين  فلسطين، وما  داخل  ماليين 
موزعين على دول الشتات )ستة ماليين في الدول 
الدول  في  ألفاً  وخمسين  سبعمائة  ونحو  العربية، 

األجنبية(
في  الفلسطينيين/ات  موضوع  البحث  يدرس 
تهميش  إلى  يزال،  وال  تعَرض،  الذي  الشتات، 
العمل  في  والتشتت  االنقسام  حالة  من  ويعاني 

الوطني.

مراجعة تاريخية لدور الفلسطينيين في الشتات

شعب  طرد  من  تالها  وما   1948 نكبة  بعد 
أصبح  متعددة،  موجات  عبر  وتهجيره  فلسطين 
أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الجئا في وطنه 
العربية،  الطوق  دول  في  سواء  العالم،  حول  أو 
المختلفة؛  القارات  في  أو  بفلسطين،  المحيطة 

أوروبا واألميركتين.
تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في 1964، 
الفلسطيني الشرعي في  كي تصبح ممثل الشعب 
كافة أماكن تواجده، ومن أجل العمل على تحرير 
في  الفلسطيني  الشعب  طموح  وتلبية  فلسطين، 

العودة إلى فلسطين المحَررة.
الفلسطينية  المقاومة  حاضنة  المنظمة  كانت 
أن  إلى  الثمانينيات،  بداية  حتى  الستينيات  منذ 
يمكن   .1982 في  بيروت  من  قيادتها  خرجت 
"برلمان"  لها  منفى،  بحكومة  المنظمة  تشبيه 
الفلسطيني(،  الوطني  )المجلس  منتَخب  وطني 
ومجلس تنفيذي )اللجنة التنفيذيّة(. شَكلت المنظمة 
بقواها المختلفة مصدر دعم الفلسطينيين المعنوي 
والمادي داخل مخيمات الالجئين في دول الطوق، 
مثل  لهم/هن،  اقتصادية  دعم  مصادر  وأسست 
انضم  مؤسسة صامد، وأنشأت مراكز دراسات، 
البالد  أرجاء  كافة  من  ومفكرات  مفكرون  لها 

العربية.
الدول  إلى  مندوبين  المنظمة  أرسلت  أيضاً، 
األوروبية، يعملون على شرح القضية الفلسطينية، 
مع  المتضامنة  والحركات  األحزاب  ويحاورون 

الشعب الفلسطيني.

موجات  وكندا  واألميركيتان  أوروبا  شهدت 
هجرة فلسطينية متعددة. بدأت الهجرة الفلسطينية 
إلى أميركا الالتينية في نهاية القرن التاسع عشر، 
من  معظمها  وكان  العثماني،  العهد  ظل  في  أي 
المدن ذات الكثافة السكانية التي يغلب عليها الطابع 
المسيحي. يشَكل الفلسطينيون/ات في تشيلي اليوم 
أكبر تجمع فلسطيني بعد الفلسطينيين/ات في دول 

الطوق، أي خارج العالم العربي.
بعد  إليها  الفلسطينيون  فهاجر  أوروبا،  أما 
استقروا  ثم  والعمل،  الدراسة  بغرض  النكبة، 
األهلية  الحرب  بعد  أخرى  موجات  تالها  فيها. 
تبعها  المخيمات،  تدمير  من  شهدته  وما  اللبنانية 
اندالع  بعد  فلسطين  داخل  من  فلسطينيين  لجوء 
ذاته  األمر  حصل  والثانية،  األولى  االنتفاضتين 
الفلسطينيين/ وطرد  الخليج  حربي  اندالع  عقب 
لجوء  اليوم  انضم  والعراق.  الكويت  من  ات 
الفلسطينيين/ات القادمين من سورية ولبنان نتيجة 
سياسية  ظروف  من  الدولتان  هاتان  تشهده  ما 

واقتصادية.
مشاركة الفلسطينيون/ات في العمل الوطني من 

خارج المنطقة العربية

نلحظ  أوسلو:  اتفاقيات  قبل  ما  األولى،  المرحلة 
الشتات  في  الفلسطيني  للعمل  الكبير  النشاط  فيها 
كبيرة،  بشعبية  وتميزه  العربية،  المنطقة  خارج 
من خالل االتحادات الشعبية )االتحاد العام لطلبة 
األطباء،  كاتحاد  المهنية  االتحادات  فلسطين، 
كانت  التي  إلخ(،  والمهندسين…  والصيادلة، 
ناشطة في السبعينيات والثمانينيات، وعبر تشكيل 
جاليات ومؤسسات فلسطينية في كل من أوروبا، 

وأميركا الالتينية، والواليات المتحدة األميركية.
في أوروبا تمثلت التنظيمات الفلسطينية المنضوية 
االتحادات.  هذه  داخل  التحرير  منظمة  إطار  في 
أخرى،  تجربة  الالتينية  أميركا  شهدت  حين  في 
القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  فترة  فكانت 
العشرين، مرحلة العصر الذهبي للتفاعل الالتيني 
مع القضية الفلسطينية، وشهدت تلك الفترة زخماً 
كبيراً، في الحضور الشعبي الفلسطيني في أميركا 
الالتينية، حيث نظمت الجاليات الفلسطينية نفسها 
المؤسسات  من  عدد  خالل  من  القارة  دول  في 
هذه  )فيدراليات(  اتحاد  أفرز  ثم  السياسية، 
جامعاً، سمي  اتحاداً   2004 العام  المؤسسات في 
الالتينية  أميركا  في  الفلسطينية  "الكونفدرالية  بـ 
تلقى  الذي   ،)COPLAC/كوبالك( والكاريبي" 
دعماً من" المجلس الوطني الفلسطيني"، حين أقّر 
في دورته الثامنة عشرة تخصيص 17 مقعداً من 
مقاعده ألعضاء يمثلون "الكوبالك"، وقد شارك 
فيها  بما  التالية،  المجلس  دورات  كل  في  هؤالء 
الميثاق  "تعديل  بدورة  المعروفة   1996 دورة 

الوطني".
الوطنيّة  السلطة  وقيام  أوسلو  بعد  ما  مرحلة 
دور  تراَجع  التسعينيات:  أوائل  في  الفلسطينية 
تنظيم  في  الحاسم  الفلسطينيّة  التحرير  منّظمة 
وتمثيل الجاليات الفلسطينية في الخارج، وأصيب 
الفلسطينيون/ات  الناشطون/ات  من  العديد 
االتفاقيات،  لهذه  معارضتهم/ن  نتيجة  باإلحباط 
أرادت  التي  االتحادات  هذه  من  العديد  وانسحب 
كي  وجودها،  على  تبقي  أن  الفلسطينية  السلطة 
الرسمية  للسياسة  يصفق  كومبارس  مجرد  تكون 

الفلسطينية.
في ذات الوقت، لم تكن السلطة الفلسطينية تتمتّع 
سلطة  ممارسة  تخولها  التي  الشرعية  أو  بالقدرة 

فعليّة على تلك الجاليات.

االنقسام الفلسطيني في الشتات:

 عكس االنقسام الفلسطيني بين سلطتي "حماس" 
فمثال،  الشتات.  فلسطينيي  على  نفسه  و"فتح" 
الحتياجات  التحرير  منظمة  تهميش  لبنان  شهد 
حتى  بكرامة  بالعيش  ومطالبهم  الفلسطينيين 

العودة.
مزرية،  أوضاع  في  لبنان  فلسطينيو  يعيش 
ويعانون من الفقر الذي تفشى وتعمق بعد انهيار 
التي  التجويع  سياسة  وتوغل  اللبناني،  االقتصاد 
تتبعها أونروا، يضاف لكل ذلك صعوبة الحصول 
ومياه.  كهرباء  من  األساسية  الخدمات  على 
داخل  إلى  اللبنانية  اللبنانية-  الخالفات  تمتد  كذلك 
المخيمات في طورها األمني والعسكري، األمر 
الذي يعرض سكان المخيمات لخطر االشتباكات 
اللبنانية  القوى  بعض  تحشيد  بفعل  المسلحة، 

للمخيمات، واستخدامها في حل الخالفات اللبنانية 
الداخلية.

لجوء واغتراب

أما في سورية، فطاولت سياسة القتل والتجويع 
الطرد  سياسة  وكذلك  الفلسطينية،  المخيمات 
حتى  أثرها  من  يعانون  زالوا  ما  التي  القسري، 
الهجرة  إلى  اليوم، اضطر عشرات اآلالف منهم 
غير الشرعية، إلى أي مكان يمكنهم الذهاب إليه، 
األمر الذي غيب دورهم كلياً عن العمل الوطني 

الفلسطيني.
وغزة  الضفة  في  الفلسطينية  الحركات  جيّرت 
المؤسسات التي كان من الممكن أن تشكل مجتمعًا 
الفئوية كذلك فعلت في  مدنيًا ألغراضها الحزبية 
مجتمع الجاليات ونتج عن ذلك إضعاف مؤسساته.

من الجلّي أن أسباب ضعف الجاليات الفلسطينية 
فاالنقسام  عامةً،  الفلسطيني  بالمأزق  مرتبطة 
جالية  كل  شؤون  في  واضح  وحماس  فتح  بين 
عن  الحديث  الممكن  من  بات  حتى  فلسطينية، 
جاليات ال جالية واحدة داخل كل بلد. كما يحضر 
تأثير اندثار اليسار الفلسطيني على هذه الجاليات، 
وكذلك بدأت الصراعات داخل حركة فتح تنعكس 

على الجاليات.
تحاول السلطة الفلسطينية دون كلل السيطرة على 
الجاليات الفلسطينية في خارج العالم العربي، لذا 
أسست دائرة شؤون المغتربين، وأوكلت شؤونها 
الذي  تيسير خالد،  الديمقراطية  الجبهة  إلى ممثل 
كان يتابع زياراته إلى أوروبا بغرض التأثير على 
مهامه،  شعث  نبيل  تسلم  إقصائه  بعد  الجاليات. 
كما  التحرير،  منظمة  إلى  الدائرة  هذه  وعادت 
استكملت محاوالت تجيير الجاليات لتأييد السلطة. 
أيضاً دخل محمد دحالن على الخط، عبر تجيير 
تأسيس  خالل  ومن  المؤسسات،  بعض  عمل 
داخل  الالجئين  في مخيمات  له  تابعة  مجموعات 

لبنان وأوروبا.
في عام 2003، سعت "حماس" إلى إيحاد بديل 
لذا  رسمية،  غير  بطريقة  التحرير  منظمة  عن 
عقدت الحركة عبر التعاون مع بعض الجمعيات 
أطلقت  موسعاً،  مؤتمراً  منها  المقربة  الفلسطينية 
أصبح  الذي  أوروبا"،  فلسطينيي  "مؤتمر  عليه 
األوروبية،  المدن  إحدى  في  يعقد  سنوية،  فعالية 
وهو عبارة عن مهرجان خطابي وفولكلوري، ال 
يطرح استراتيجية عمل حقيقية، وقد شهدت كاتبة 
الذي  المؤتمر  حين حضرت  ذلك،  السطور  هذه 
عقد في ضاحية باريسية في العام 2014. أسس 
جسم ثان في العام 2017، باسم "المؤتمر الشعبي 
لفلسطينيي الخارج"، غلب عليه، وفق مالحظات 
الكاتبة، شخصيات مقربة من حركة حماس، أمينه 
من  المقَرب  شفيق،  منير  اإلسالمي  المفكر  العام 
حركة الجهاد اإلسالمي، وهذا االختيار له دالالته 

طبعاً.
لم يستطع الجسمان تشكيل حالة ثورية، تنهض 
بالوضع الفلسطيني في أوروبا، أو في الخارج، فقد 
خطابية  سنوية  ملتقيات  مجرد  المؤتمران  أصبح 
فولكلورية، إذ لم يتبنَّ أي منهما استراتيجية عمل 
الفلسطيني في الشتات، وكيفية تحشيد  تمثل الكل 

الفلسطينيين/ات للعمل الوطني.

بعض البدائل

إلى  الشتات  تمثيل  في  السياسي  الفراغ  أدّى 

إطالق الكثير من المبادرات خارَج إطار ما تبقى 
من التنظيمات، ومن المؤسسات القائمة المرتبطة 
بها، من اتحادات وجاليات، تتمثل هذه المبادرات 
ومجموعات  النسويات،  من  مختلفة  بمجموعات 

شبابية.
من  واسعة  شريحة  الفلسطيني  الشتات  يضم 
يدعمون  الذين  الشباب،  والسيَّما  النشطاء، 
أنحاء  جميع  في  التضامنيّة  والحمالت  الحركات 
تنظيم  في  الفعَّال  دورهم  إلى  باإلضافة  العالم، 
المظاهرات والفاعليّات ردًّا على جرائم المنظومة 
في  كذلك  المحتلّة،  فلسطين  في  االستعمارية 
التعبير عن المطالب السياسيّة الفلسطينية، خاصةً 

المتعِلّقة بحّق العودة.
بلغات  المعرفة  بامتالك  المجموعات  تتميَز هذه 
يكتبون  إذ  فيها،  يقيمون  التي  البلدان  وظروف 
مقاالت الرأي مستخدمين لغة الدولة التي يقيمون 
فيها، ويُدلون بتصريحات صحافيّة، ويستخدمون 
إلسماع  بانتظام  االجتماعّي  التواصل  شبكاِت 
السنوية  الوطنية  المناسبات  يحيون  كما  صوتهم، 
المثال(،  سبيل  على  األرض  ويوم  )النكبة 
وينظمون البرامج الثقافية، كذلك يمارسون العمل 
االجتِماعي، من أجل المساَهمة في بناء المجتَمع 

والحفاظ على اإلرث الفلسطينّي.
التي  والمؤتَمرات  اللقاءات  من  العديدَ  يعقدون 
متجاِوزين  الفلسطينيين،  شمل  لِمّ  إلى  تهدف 
الجغرافية، وتعزيز مشاركتِهم في عمليّة  الحدود 
صنع القرار الوطني، جنبًا إلى جنب مع إخوانِهم 

في األراضي الفلسطينيّة المحتلة.

باإلضافة إلى ذلك نجح جزء من شابات وشباب 
الجيل الثالث بالحصول على مقاعد في المجالس 
فيها  يقيمون  التي  الدول  وبرلمانات  البلدية 
ويمتلكون جنسياتها، ما يعطيهم/ن فرصة التعبير 

عن الصوت الفلسطيني في تلك األماكن.

اإلنتاج  ذُكر  يجب  الشتات  قضيّة  ذُكرت  كلما 
فضائه.  في  الفلسطيني  والفنّي  والثقافّي  الفكريُّ 
والفنانون  والموسيقيّون  والشعراء  الكتّاب  قدَّم 
في  كبرى  إسهاماٍت  الفلسطينيّون  البصريّون 
بعُض  يَنعم  كما  الفلسطينيّة.  الثقافة  وإثراء  نشر 
في  مرموقة  بمكانة  الفلسطينيّين  األكاديميّين 
مجاالت اختصاصهم، إذ لم يكتفوا بصياغة حقِل 
ُمتحدثين  أيًضا  أصبحوا  بل  فلسطينيّة،  دراسات 
في  بقّوة  ويشاركون  الفلسطينية،  القضية  باسم 

صياغة حدوِدها وتوسيع نطاقها.

واالنقسام  التردي  حالة  من  الخروج  أجل  من 
فُك  عليهم  الشتات،  فلسطينيو  منها  يعاني  التي 
االستفادة  ومحاولة  االنقسام،  بطرفي  ارتباطهم 
من الظروف واإلمكانيات المتاحة لهم في الدول 
المضيفة والدول التي يقيمون فيها ويندمجون في 
مجتمعاتها. عندها ربما ينجحون في تكوين صوٍت 
يتبنى  االنقسام،  طرفي  صوت  عن  مغاير  بديٍل، 
الفلسطيني،  الشعب  وحدة  على  مرتكزاً  خطاباً 
يساعد على تحشيد الجيل الشاب وإعطاءه الفرصة 
والمساحة الكافية من أجل التعبير عن نفسه، دون 
الفنانين  مساعدة  في  وينجح  أبويَة،  وصاية  أي 
قضيتنا  مع  التضامن  تحشيد  على  واألكاديميين 
الديماغوجية  عن  بعيداً  العصر  لغة  مستخدمين 

والخطاب الخشبي.

المصدر : ملحق فلسطين )العربي الجديد(	 
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	 Daniel Otis 
	 CTVNews.ca

Another interest rate hike from the Bank of Canada 
means some Canadians could be spending a lot 
more on their monthly mortgage bills.

"The most immediate impact will be for variable 
rate mortgage holders," James Laird, co-CEO of 
Ratehub.ca and president of CanWise mortgage 
lender, told CTVNews.ca by phone Tuesday.

"It's all but certain that when the Bank of Canada 
makes this announcement, the various mortgage 
lenders in the country—banks, credit unions, 
trust companies—they will all change their prime 
lending rate by the same amount."
Analysts widely predicted interest rates would be 

raised Wednesday by three quarters of a percentage 
point to 3.25 per cent. Aimed at fighting inflation, 
the increase follows a full percentage point hike in 
July, which was the largest single rate increase in 
Canada since August 1998. The Bank of Canada 
began hiking interest rates in March, after they fell 

to 0.25 per cent during the COVID-19 pandemic.
According to Ratehub.ca's online mortgage 

calculator, if you purchased a $630,000 home 
with a 10 per cent down payment and a five-year 
variable rate of 3.5 per cent, payable over 25 years, 
your monthly mortgage bill would jump by $236 
a month, from $2,919 to $3,155, meaning that 
you would be spending $2,832 more per year on 
mortgage payments.
If the Bank of Canada opts to only raise interest 

rates by half a percentage point to three per cent, the 
same homeowner would still be paying $156 more 
per month, or $1,872 more a year. The average 
home price in Canada in July 2022 was $629,971, 
according to the Canadian Real Estate Association. 
Obviously, those with more expensive homes 
should expect to pay much more.
"By the size of your mortgage, the more you're 

going to feel it," Laird said.
Those with a home equity line of credit will be 

similarly affected, Laird notes, and an interest rate 
hike will also make it harder to pass a "stress test" 
and qualify for a mortgage.
Variable rate mortgages have interest rates that 

fluctuate over time, compared with fixed rate 
mortgages where the interest rate is locked in from 
the beginning.

"Historically speaking, usually they're the cheaper 
way to go," Laird said of variable rate mortgages.
Whether that continues to be the case depends on 

how long inflation affects Canadians.

"If inflation persists, then the Bank of Canada will 
need to continue to raise rates, and in that scenario, 
the fixed rate will probably be the best choice," 
Laird explained.
Conversely, if inflation is brought under control, 

Canadians can expect interest rates to drop.

"And then further, if you think a recession might 
be coming in 2024, then the variable rate is going 
to outperform because when the economy slows 
down, the bank actually drops the interest rate," 
Laird said. "So, high inflation equals high rates, and 
a slowing economy equals lower rates."

With files from the Canadian Pres

HOW ANOTHER BANK OF CANADA INTEREST 
RATE HIKE COULD IMPACT YOUR MORTGAGE
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	 Rachel Aiello 
	 CTVNews.ca Online 

OTTAWA - The federal government 
has announced: 

	 Dropping all COVID-19 border 
restrictions for anyone entering 
Canada, including: proof of 
COVID-19 vaccination, quarantine 
and isolation requirements as well 
as all pre- or on-arrival COVID-19 
testing.

	 Canada is also making the 
ArriveCan application optional, 
and is lifting the mask mandate 
and health check requirements for 
travellers on planes and trains.
	 Declaring the imminent end of 
these restrictions—effective Oct. 
1— marks a major milestone in 
Canada›s pandemic response.

	 Health Minister Jean-Yves 
Duclos, Minister of Public Safety 
Marco Mendicino, Transport 
Minister Omar Alghabra and other 
relevant ministers spoke about the 
lifting of pandemic precautions in 
Ottawa.

	 ”We›ve always maintained that 
the extraordinary measures we 
introduced at our borders and on 
airplanes, trains and boats were 
temporary and that we would 
adjust them as the situation 
changes. Today we›re doing just 
that,“ Alghabra said. ”We›re 
taking another step to returning 
to the normal travel that connects 
families, workers, and our 
communities.“
 
	 Deciding to allow the special 
orders that for months have 
upheld Canada›s special 
pandemic authorizations under the 
Quarantine Act to expire means:

	 Foreign nationals won›t need to 
be vaccinated to enter the country;

	 Incoming travellers to major 
airports won›t be subject to random 

mandatory COVID-19 tests;

	 Unvaccinated Canadians will 
no longer have to isolate when 
they return and if someone is mid-
isolation as of Oct. 1 they won›t 
have to complete the remainder;

	 Travellers will not have to 
monitor or report if they develop 
COVID-19 symptoms upon 
arrival;

	 Submitting public health information 
through the ArriveCan app prior to 
landing will become optional; and

	 It›ll no longer be mandatory to 
wear a face mask while travelling 
on planes or trains.

	 Cruise ship measures are also 
being lifted, though passenger and 
crew protection guidelines will 
remain to ”align with the approach 
used in the United States.“

	 Officials said that while Canada is 
lifting the mask mandate, travellers 
are still ”strongly recommended“ 
to wear high-quality and well-
fitting masks and make ”informed 
decisions“ when travelling.

	 The government is reminding 
travellers that they should not 
do so if they have COVID-19 
symptoms, and they will have 
to still follow any provincial or 
territorial requirements.

	 COVID-19 will remain one of the 
communicable diseases listed in 
the Quarantine Act, and travellers 
who are sick upon arrival in Canada 
are being asked to inform a staff 
member or border services officer, 
as they ”may then be referred to a 

quarantine officer who will decide 
whether the traveller needs further 
medical assessment,“ according to 
a government statement.

	 Foreign nationals will 
still be required to meet the 
entry requirements under the 
Immigration and Refugee 
Protection Act, and will have to 
provide appropriate travel and 
immigration documentation in 
order to be eligible to enter Canada.

	 ”The Government of Canada 
will maintain the ability to re-
establish certain border measures 
should they be required in the 
future to protect Canadians from 
the importation of new variants of 
concern or other emerging public 
health threats,“ Duclos said.

WHY IS CANADA DOING 
THIS NOW?

The government says the removal 
of these border measures is the 
result of modelling indicating 
that Canada has ”largely 
passed“ the peak of the Omicron 
wave of infections; Canada›s 
high vaccination and lower 
hospitalization and death rates; as 
well as the availability of boosters, 
rapid tests, and COVID-19 
treatments.

 CANADA DROPPING TRAVEL MASK MANDATE AND
ENDING COVID-19 BORDER AND QUARANTINE RESTRICTIONS

Canada announced it will lift its Covid-19 pre-entry test requirement 
for fully vaccinated travelers beginning April 1.

Image Credit: Cole Burston/Getty Images
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	 Tom Yun 
	 CTVNews.ca writer

Housing prices have continued 
on their downward plunge amid 
Bank of Canada interest rate hikes 
and fears over a potential looming 
recession, but the effect isn't being 
felt evenly across the country.

The latest numbers from the 
Canadian Real Estate Association 
)CREA( show that the average price 
of a home in Canada was $637,673 
in August 2022, down 3.9 per cent 
from the same month last year.

But according to the CREA's Home 
Price Index, some regions have 
only recorded small dips, if at all, 
while home prices in others are in 
complete free-fall.

Here's how the housing markets 
across the country are shaping up:

ONTARIO

The benchmark price of a home 
in Ontario was $904,800 in August 
2022, down 15.9 per cent from its 
peak in February 2022. The Greater 
Toronto Area similarly saw a 15.2 
per cent decline in prices during the 
same period, from $1.36 million to 
$1.12 million.
But the biggest declines were in 

the communities that were within 
a two-hour drive from Toronto. 
The benchmark price of a home 
in Cambridge fell 24.5 per cent in 
the same period while Oakville, 
London and Kitchener-Waterloo 

saw declines of 23 per cent.
The only Ontario communities 

that bucked the trend and saw home 
prices increase were Bancroft, Sault 
Ste. Marie and Windsor-Essex, 
which saw home prices rise 10 to 14 
per cent during this period.

BRITISH COLUMBIA

B.C. was the province that had 
the most expensive homes. The 
benchmark price in B.C. was 
$995,500 in August 2022, down 5 
per cent from six months prior. The 
Greater Vancouver are saw home 
prices decline 4.6 per cent from 
February 2022, while the Fraser 
Valley region saw an 11.2 per cent 
decline. The Chilliwack area saw the 
steepest price drops in the province, 
where home prices fell 16.9 per 
cent in six months. However, on 
Vancouver Island, the benchmark 
home price actually rose 6.9 per 
cent.

QUEBEC

In Quebec, home prices only began 
to drop in May. The benchmark home 
price in the province was $489,900 
in August 2022, down 2.5 per cent. 
Similarly, home prices dropped 2.4 
per cent in Montreal, settling in 
at $523,700, while Quebec City's 
home prices only dropped 1.4 per 
cent.

PRAIRIES

In Alberta, the benchmark home 
price for August 2022 was $469,900, 

up 2.5 per cent in six months, and the 
CREA says prices in the province 
"appear to have peaked." Home 
prices in Calgary saw an increase of 
10.6 per cent -- the biggest jump in 
prices in the Prairies -- while homes 
prices in Edmonton rose 1.1 per 
cent.
The CREA says Saskatchewan 

home prices are "still rising slightly." 
Home prices are up 5.3 per cent in 
the province. However, Manitoba 
was the only province in the Prairies 
that saw home prices decline. Over 
a six-month period the benchmark 
price in Winnipeg dropped 4.5 per 
cent.

ATLANTIC CANADA

In Nova Scotia, the benchmark 
home price rose 10.3 per cent 
between February 2022 and August 
2022, settling at $395,300. This is 
still down from the peak in May, 
when the benchmark price was at 
$417,500.

In New Brunswick, prices are 
up 6.5 per cent over the same six-
month period and in Newfoundland 
and Labrador, home prices rose 7.9 
per cent. However, much like Nova 
Scotia, the CREA says the markets 
in these provinces appear to be 
softening.

On Prince Edward Island, home 
prices rose 13.1 per cent, more than 
any other province. The CREA says 
prices on the island "continue to 
edge ahead on a month-over-month 
basis."

WHERE HAVE HOME PRICES DROPPED 
THE MOST ACROSS CANADA?
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	 Lindsey Jaber
	 Assistant Professor of Educational Psychology, 
Faculty of Education, University of Windsor

For many teens, starting high school is an exciting 
time. They will make new friends, discover various 
interests and participate in diverse activities. But, 
for some teens starting high school is a time of 
stress and anxiety, especially in the wake of the 
school disruption and uncertainty of the COVID-19 
pandemic.

Transitioning to high school can be a time of mixed 
emotions. Teens are moving away from an often 
well-known environment toward the unfamiliar, 
which can be thrilling. But newness and change can 
also fuel worry and anxiety, especially if walking 
into a new and unpredictable situation.

As a researcher in educational psychology and 
a psychologist in the areas of school, clinical and 
counselling psychology — and drawing on my own 
parenting experience — I know that while it might 
not always be obvious, teens need to know they 
have a safe place to discuss their concerns.

Taking the time to talk with your teen about starting 
high school as their experiences unfold will set the 
stage for ongoing, open communication, which can 
help throughout their high school experience and 
beyond.

New world of high school

For some teens, the thought of starting at a different 
school where there will be new teachers, school 
staff and peers can feel overwhelming. Not only do 
new high schoolers have to find their way through 
a strange and sometimes much larger building, 
but they must also navigate the new academic and 
social and emotional world of high school.

This transition amidst the educational impacts 
of COVID-19 can be compounded for youth who 
are racialized, marginalized, 2SLGBTQIA+, 
neurodivergent, who recently arrived in Canada or 
are experiencing mental health challenges — and 
others who may face added barriers, discrimination 
and bullying.

Teens may also be surprised and unprepared for 
the shift in the amount of homework, and changes 
in classroom rules and expectations. They may also 
find it hard juggling school, friends, extracurriculars 
and other responsibilities while getting a good 
night‘s sleep.

Parental wisdom?

While teens are heading off to high school, their 
parents may also be experiencing feelings they have 
not felt since they sent their child to kindergarten. 
Letting your child go somewhere you cannot follow 
can be challenging as a parent.
The wisdom we had hoped to share with our teens 

based on our experiences that we believed would 
protect and help them succeed may, unfortunately, 
be obsolete.

So how do you prepare your teen )and yourself( for 
the transition to high school?

1. Keep the lines of communication open

Trying to talk with your teen can sometimes be 
a source of exasperation and frustration. Some 
parents and caregivers find that the child they used 
to communicate with so easily now responds in 
one-word utterances or even nonverbal gestures.

Luckily, there are many strategies that you can use 
to encourage more open, reciprocal dialogue with 
your teen, such as using texts, writing notes or 
talking in the car. However you engage with your 
teen, they must know that you care and are listening 
to what they say. When talking in person, put down 
your phone and be present with them.

2. Remind them it takes time to adjust to big 
changes

Sometimes just acknowledging that the transition 
to high school is a significant change can be 
comforting for your teen. Pointing out and talking 
about examples where they have handled change 
well in the past can be helpful. 
Also, sharing your experiences can be another great 

way to connect with your teen. When deciding what 

to share, parents should be honest while considering 
what is age-appropriate for their child.

3. Talk with them about school-life wellness

This is a great time to talk about how you manage 
your many roles and responsibilities )if you do 
it well as a model or if you struggle with it as a 
cautionary tale(. You can talk with them about 
time management, organization and prioritizing 
tasks and help walk them through how to plan for 
school and other commitments. Also, talk about 
the importance of sleep and engaging in activities, 
events and relationships that help them feel well.

4. Identify coping strategies

It can be helpful to review past successful strategies 
with your teen. Ask them how they will know when 
they need to use a strategy and how they will use 
it, especially at school. It can also be useful to talk 
about new strategies they haven‘t tried that may be 
helpful.

5. If your teen is struggling, help them find the 
right help.

Talking with your teen about their mental health 
and wellness is important. However, sometimes the 
help that our teen needs may be more than we can 
give.

Knowing when your teen could benefit from 
talking with a mental health practitioner or needs 
additional academic support at school and how to 
access those supports is essential. During these 
times, it is important to work with your teen to 
reach out to supports and resources at school or in 
your community.

Taking the time to connect with your teen, 
whenever and however you can, will help them 
know that there is a caring and supportive space for 
them to talk about the big )and little( things going 
on in their lives.

Disclosure statement
Lindsey Jaber receives funding from the Social 
Sciences and Humanities Research Council.

TALKING WITH YOUR TEEN ABOUT HIGH SCHOOL HELPS THEM 
OPEN UP ABOUT BIG (AND LITTLE) THINGS IN THEIR LIVES
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	 Peter Armstrong · CBC News

Canada's real estate market has 
suddenly and dramatically cooled. 
Sales have dropped 24 per cent 
since this time last year. The average 
price of a home in this country has 
fallen by $179,047 since the peak in 
February. 

And yet, has much actually changed?

"I consider it like letting the air out 
of a balloon," said Colin Cieszynski, 
chief market strategist at SIA Wealth 
Management. "You don't want it 
necessarily to pop and burst, but in 
the near term prices needed to come 
down to something that was a little 
bit more sustainable."

For anyone trying to get into the 
market, the prospect of a cool 
down was always presented as an 
opportunity. But even with a 20 per 
cent drop in prices, Canada's average 
home price has fallen back to where 
it was in early 2021.
What has changed, however, is how 

house-poor the typical Canadian 
family is feeling lately. Statistics 
Canada says the drop in home prices 
has helped drive the largest decline 
of household wealth this country has 
ever seen.
Billions lost in household net worth
It may be easy to look at the decline 

in home prices and, if you're not 
an owner trying to sell, say, "That 
doesn't affect me." 

But the reality is: Much of Canadian 
household wealth is tied up in home 
prices, the sector itself remains 
one of the biggest contributors to 
Canadian GDP, and it just took a hit.

Statscan says the net worth of 
Canadian households — defined 
as the value of all assets minus all 
liabilities — fell by a staggering 
$990.1 billion in April, May and 
June.

"This decline was compounded by 
a $389.8-billion drop in the value of 
non-financial assets, as the streak 

of gains in real estate that began in 
late 2018 was halted by a housing 
market grappling with rapidly rising 
interest rates," wrote the data agency 
in a release last week.

The rest of the drop in household 
wealth comes as stock markets 
tanked in the second quarter. 
)Statscan's figures only covered the 
period ending in June. Stock markets 
have recovered somewhat since 
then, but the once red-hot housing 
market losses have accelerated 
through July and August.(

As home values fall, there's a 
knock-on effect for the rest of the 
economy, "like spending on building 
materials, spending on furniture, 
all that kind of stuff," said BMO's 
senior economist Robert Kavcic.
"We have more depressed housing 

activity that's going to drag on real 
economic growth and is going to 
drag on job growth."

As home values skyrocketed 
over the past decades, Canadian 
homeowners felt richer. They 
borrowed more and spent more, 
using their ever-rising home values 
as a sort of ATM.
As values fall off and interest rates 

rise, homeowners are less likely to 

borrow and spend.

Those interest rates will also slow 
the economy in another way, says 
Kavcic.

"If your mortgage payment is 
gone up $500 a month, or $1000 a 
month, that is immediately biting 
into discretionary spending that 
you could otherwise be spending 
elsewhere in the economy," he told 
CBC News.

Real estate slowdown continues, 
with average price down 22% since 
February
Inflation is not over
Meanwhile, inflation is eating into 

our purchasing power and eroding 
wage growth.
Combined, consumers are looking 

for ways to scale back spending, and 
small decisions make big differences 
when scaled out over a population.

"If you're not going out for lunch, 
well, that's one fewer sale at the 
local lunch place and maybe at some 
point, a couple fewer jobs," said 
Kavcic.

He expects there are difficult days 
ahead.
Canada's inflation numbers are 

forecast to show a deceleration in 
the main, headline number that in 
June reached a 39-year high of 8.1 
per cent. 

But economists are concerned 
that core inflation, which strips out 
volatile components like gasoline 
and food, is still rising. Cieszynski 
says the most recent inflation 
numbers from the U.S. show how 
tough it is to rein in rising prices.

"[Last week's U.S.] numbers 
showed that inflation is sticky, it's 
remaining high and it may or may 
not have peaked," he said.

"Even if it does start to come down, 
it may come down much slower than 
[Wall Street] had anticipated."

If inflation does persist even as 
higher interest rates bite into the 
economy, he says, central banks 
including the Bank of Canada would 
have to increase rates more than 
expected and remain high for longer 
than anticipated.

That would mean more turmoil for 
both stock markets and real estate 
markets. Which in turn would mean 
an even larger erosion of household 
wealth than we've already seen.

CANADIAN HOUSEHOLDS HAVE LOST 
BILLIONS IN REAL ESTATE COOL-DOWN

Home prices have only fallen to where they were 18 months ago, 
but there are knock-on effects to the economy
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