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برامج هجرة جديدة للخريجين الدوليين والعمال المؤقتين

قبـول الطلبـات اعتبـاًرا من السادس من مـايو
قررت الحكومة الكندية إطالق ستة برامج هجرة جديدة للخريجين من الطالب الدوليين

والعاملين األسـاسيين والمتحدثين باللغة الفـرنسية الذين سيحصلـون على إقـامة دائمة في شـهر مــايو

البالد – لندن اونتاريو 	 

عن  أبريل،   14 في  مينديسينو  ماركو  الهجرة  وزير  اعلن   
الطريق  مما سيمهد  قبل  كندا من  في  للهجرة  الجديدة  البرامج 

لـ 90 ألف مهاجر جديد للحصول على إقامة دائمة هذا العام.

األخرى  الثالثة  المجاالت  فإن   ،CIC News لـ   ووفقًا 
للمهاجرين الناطقين بالفرنسية لن يكون لها سقف استيعاب. 

المؤقتين  للعمال  ستكون  الجديدة  البرامج  أن  التقرير  وذكر 
العاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين طويلة األجل، 
األساسية  للقطاعات  األمامية  الخطوط  في  هم  الذين  وأولئك 
من  المتخرجين  الدوليين  الطالب  إلى  باإلضافة  األخرى، 

المؤسسات التعليمية الكندية.

الطلبات  قبول   )IRCC( والالجئين  الهجرة  وزارة  ستبدأ 
وذلك  مايو:   6 من  اعتباًرا  التالية  الثالثة  المجاالت  بموجب 
20000 طلب للعاملين المؤقتين في مجال الرعاية الصحية و 
30.000 للعمال المؤقتين في مهن أساسية مختارة و 40.000 

طلب للطالب الدوليين الذين تخرجوا من مؤسسة تعليمية كندية.
وأضاف أن المجاالت ستظل مفتوحة حتى 5 نوفمبر 2021، 
أو حتى تصل إلى حدها المقرر، بينما سيتم تطبيق السياسات 
صحية،  رعاية  مهنة   40 في  العاملين  على  الجديدة  العامة 
من  مجموعة  عبر  أخرى  أساسية  وظيفة   95 إلى  باإلضافة 

المجاالت، مثل تقديم الرعاية وإنتاج الغذاء وتوزيعه.

سيحتاج العمال إلى سنة واحدة على األقل من الخبرة العملية 
الكندية في مهنة الرعاية الصحية أو مهنة أساسية أخرى معتمدة 

مسبقًا ليكونوا مؤهلين للتقديم في البرامج المذكورة.
الخريجون الدوليون يجب أن يكونوا قد أكملوا برنامج ما بعد 
السنوات األربع األخيرة وليس  المؤهل خالل  الكندي  الثانوي 

قبل يناير 2017.

الكنديتين  اللغتين  إحدى  يتقنوا  أن  يجب  والعمال  الخريجون 
وموجودين  العامة؛  القبول  متطلبات  مستوفين  الرسميتين؛ 
كما  التأهل.  طلب  تقديم  وقت  كندا  في  بالعمل  لهم  ومصرًحا 

يجب أن يكونوا مقيمين في أي مقاطعة كندية غير كيبيك.
"هذه  إعالمي:  بيان  في  مينديتشينو  الهجرة  وزير  وقال 

مؤقت  وضع  لديهم  الذين  أولئك  ستساعد  الجديدة  السياسات 
على التخطيط لمستقبلهم في كندا، وعلى لعب دور رئيس في 
انتعاشنا االقتصادي والمساعدة على إعادة البناء بشكل أفضل. 
رسالتنا إليهم بسيطة: قد يكون وضعك مؤقتا، لكن مساهماتك 

ستدوم، ونحن نريدك أن تبقى."
للمقيمين  الهجرة  تسهيل  فكرة  إلى  يلمح  الهجرة  وزير  كان 
المؤقتين منذ الخريف، بعد اإلعالن عن أعلى غايات الهجرة 

التي شهدتها كندا على اإلطالق.

الخطوة ستكون ضرورية من أجل  وقال مينديتشينو إن هذه 
التعافي من عام من انخفاض الهجرة. كندا لم تقبل عددًا كافيًا 
النمو  انخفض  لذلك،  ونتيجة   ،2020 عام  في  المهاجرين  من 

السكاني إلى مستويات الحرب العالمية األولى.

استقبال  إلى  كندا  تهدف  المقبلة،  الثالث  السنوات  مدى  على 
يصبح  أن  المفترض  من  جديد.  مهاجر  مليون   1.2 حوالي 
حوالي 401 ألف شخص مقيمين دائمين في عام 2021 وحده، 
لكن قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا ال تزال سارية، مما 

يعوق الكثيرين عن الهجرة إلى كندا
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فادي الهاروني | القسم العربي في راديو 	 
كندا الدولي

الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة  قدمت 
ميزانيتها التي تلحظ استثمار ما بين 70 و100 
مليار دوالر إلنهاض االقتصاد. وستكون أّول 
ميزانية تقدّمها وزيرة المالية كريستيا فريالند 
التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة.
خبراء  بعض  االستثمار  هذا  حجُم  ويقلق 
استفهام  عالمات  يطرحون  الذين  االقتصاد 

حول ضرورته، كما يفيد تقرير لراديو كندا.

الفدرالية  للميزانية  البرلماني  المدير  ويرى 
"هذه  إلى  بحاجة  ليست  كندا  أّن  جيرو  إيف 
االقتصاد  نطاق  على  الكهربائية  الصدمة 
لجائحة  السابق  التوظيف  مستوى  الستعادة 

’’كوفيد - 19‘‘".

"تشير البيانات االقتصادية إلى أّن من المرّجح 
أن يعود مستوى التوظيف إلى مستوى ما قبل 
الجائحة بحلول نهاية عام 2021 أو أوائل عام 

2022"، يضيف جيرو في مقابلة صحفية.

العالمية  المالية  األزمة  من  النقيض  وعلى 
الصدمة  إلى  أوصل  ما  فإّن   ،2008 عام  في 
ليس "اختالالً أساسياً" في االقتصاد. "فالناس 
على استعداد لإلنفاق واالستثمار لو استطاعوا 

ذلك"، يؤّكد جيرو مستنداً إلى دراسة بيده.
مفرط  بشكل  االقتصاد  إلنعاش  تكون  وقد 
على المدى القصير آثار سلبية، حسب المدير 
البرلماني للميزانية، "وتكمن الخطورة في أننا 
إذا أطلقنا خطة إنعاش موزعة على االقتصاد 

كله قد نتسبب بسخونته".

السياسي  المستشار  أسالن،  روبير  ويؤكد 
آثاراً  أّن  أيضاً  هو  ترودو،  لجوستان  السابق 
"ضارة جداً" قد تظهر إذا قامت الحكومة فقط 

بتحفيز االستهالك.

"إغراء  وجود  يتفّهم  أنه  أسالن  ويضيف 
القصير،  المدى  على  لالستثمار  سياسي" 
لكنه  عامة،  انتخابات  تسبق  فترة  في  السيما 
يحذّر الحكومة من أّن سخونة االقتصاد تعني 
تضّخماً في األسعار، ما قد يُترَجم بارتفاع في 

أسعار الفائدة ليثقل بدوره كاهل الكنديين.
رئيس  نائب  منصب  حالياً  أسالن  ويشغل 
 )CCA - BCC( لألعمال  الكندي  المجلس 
العاصمة  في  العامة  السياسات  لشؤون 
الفدرالية أوتاوا، وهو يدعو إلى اعتماد رؤية 
تأهيل  في  استثمارات  تتضمن  المدى  طويلة 
والبحث  الخضراء  والتكنولوجيا  العاملة  اليد 

والتطوير.

االستثمار  من  النوع  هذا  أّن  أسالن  ويرى 
النمّو، وليس  هامة على  آثاراً  يترك  أن  يمكن 
فقط للسنتْين أو الثالث المقبلة بل أيضاً خالل 

عقد الزمن المقبل.

الفدرالية  الحكومة  بين  العالقات  وزير 
يشير  لوبالن  دومينيك  المقاطعات  وحكومات 
آخرين"  اقتصاد  "خبراء  أّن  إلى  جهته  من 
وأّن  االقتصاد  إلنعاش  باالستثمار  أوصوا 
لما  مشابهة  اإلنعاش  لهذا  المخصصة  المبالغ 

أعلنت عنه بعض الدول األوروبية.

الحالي مختلف"،  للركود  االقتصادي  "األثر 
قطاعات  "هناك  الجمعة،  يوم  لوبالن  قال 
والثقافة  والفنون  كالسياحة  بشدة،  تأثرت 
لدى  سيكون  أنّه  هو  السار  الخبر  والمطاعم. 
يوم  السارة  األخبار  المزيد من  المالية  وزيرة 

االثنين".

من  تيلييه  جونفياف  البروفيسورة  وترى 
تتجاهل  أن  لكندا  يمكن  ال  أنّه  أوتاوا  جامعة 
إنهاض  مجال  في  المتحدة  الواليات  تفعله  ما 

االقتصاد.
في  المتخصصة  البروفيسورة  وتشير 
إدارة  أّن  إلى  العامة  الميزانيات  سياسات 
الرئيس األميركي جو بايدن قدّمت خطة إنعاش 
دوالر  مليار   1000 قيمتها  تتجاوز  اقتصادي 

وتتضّمن الكثير من االستثمارات الخضراء.

وإنتاجية  "إذا أصبح األميركيون أكثر كفاءةً 
أن  كندا  على  يتعيّن  للبيئة،  مراعاة  وأكثر 
تفعل تقريباً الشيء نفسه، وإاّل سنصبح خارج 

اللعبة"، تقول تيلييه.

)راديو كندا / راديو كندا الدولي(	 

الميزانية الفدرالية: هل من حاجة لضّخ 70 إلى 100 مليار دوالر إلنهاض االقتصاد؟

نائبة رئيس الحكومة الفدرالية وزيرةُ المالية كريستيا فريالند، و رئيس الحكومة جوستان 
)Patrick Doyle / Reuters( ترودو

)Adrian Wyld / CP( المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو

)CP( وزير العالقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات دومينيك لوبالن
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في مؤتمره لعام 2021

الحـزب الديمقـراطي الجديد NDP يـأخذ خطـوة تـاريخية نحـو فلسـطين
تبنى الحـزب بشكـل ملحـوظ سيــاسة تقدميـة تجــاه فلسـطين، حيث أقـر عقوبــات وحظـر أسلحـة على إسـرائيـل

كريستو ايفاليس 	 

الثاني  اليوم  في   NDP الجديد  الديمقراطي  الحزب  مندوبو 
أن تساعد  2021 صوتوا على سياسة من شأنها  لعام  لمؤتمرهم 
الموافقة  الفلسطيني من خالل  للشعب  العدالة  في تحقيق قدر من 
مع  التجارة  ومقاطعة  إلسرائيل  األسلحة  بيع  لوقف  قرار  على 
األراضي  على  المعتدية  القانونية  غير  اإلسرائيلية  المستوطنات 
الفلسطينية. هذا التصويت التاريخي يشير إلى أن أعضاء الحزب 
العدالة  من  مزيد  نحو  تحركهم  في  متحدون  الجديد  الديمقراطي 

في كندا والعالم. في حين أن هذا القرار قد ال يتمكن من الضغط 
 85 أن  إال  يكفي،  بما  اإلسرائيلية  العنصري  الفصل  دولة  على 
بالمائة من المندوبين تضامنوا معًا التخاذ خطوة هائلة في محاسبة 
بها أي حزب سياسي كندي رئيس على  يقم  لم  إسرائيل بطريقة 

اإلطالق. 
وهذا بال شك انتصار كبير للنشطاء الذين عملوا بال كلل لضمان 
أن  يحقق هذا القرار أولوية عالية. وبالنظر إلى الوتيرة البطيئة 
للمؤتمر، كان من الممكن أن درجة واحدة أقل ستدفن هذه المبادرة 

الشعبية الساحقة. 

كان قريبًا جدًا من تحقيق االرتياح، لكن التاريخ قد تحقق، حسبما 
هذا  منظمين  كبار  إثنان من  نيفين،  كيشك وجنيفيف  إيمي  الحظ 
الديمقراطي  الحزب  يضع  اليوم  السياسة  هذه  تبني  "إن  القرار، 
التي تطالب بإنهاء دعم  القليلة  الجديد بثبات واحدا من األحزاب 
وإلى  األسلحة من  تدفق  القانونية وتعليق  للمستوطنات غير  كندا 

إسرائيل حتى يتحرر الفلسطينيون". 

كريستو إيفاليس كاتب ومعلق سياسي حاصل على دكتوراه 	 
في التاريخ

 NDP بمندوبي حزب الـ IJV أشادت منظمة
لنجاحهم في تمرير قرار فلسطين، حيث صوتوا 
قرار  لدعم  الحزب  مؤتمر  في  ساحقة  بأغلبية 
غير  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  إلى  يدعو 

القانوني لألراضي الفلسطينية. 
الصوت  منظمة  دعمته  الذي  الموقف  هذا 
مجموعة  جانب  إلى   IJV المستقل  اليهودي 
الجديد  الديمقراطي  الحزب   نواب  من  كبيرة 
المجتمعية  والمجموعات  الدينية  والمنظمات 

والنقابات العمالية. 
 : IJV يقول كوري بلسم، المنسق الوطني لـ 
"يأتي هذا القرار في وقت حرج تحتاج فيه كندا 

في  والعدالة  السالم  لتعزيز  واضحة  رؤية  إلى 
الشرق األوسط. 

بعد االنتخابات اإلسرائيلية األخيرة، والتأرجح 
في  متطرفة  يمينية  حكومة  نحو  اإلضافي 
لالحتالل  نهاية  األفق  في  تلوح  ال  الكنيست، 
اإلسرائيلي غير الشرعي لألراضي الفلسطينية. 
المجتمع  على  يجب  الجمود،  هذا  إلى  بالنظر 
وأن  المناسبة  مستوى  إلى  يرتقي  أن  الدولي 
الفلسطيني.  اإلنسان  حقوق  لدعم  المزيد  يفعل 
هذا القرار هو خطوة إيجابية في اتجاه محاسبة 
من  اإلفالت  من  عقود  على  أخيًرا  إسرائيل 

العقاب". 
 تبني هذا القرار يمثل أحد أكثر المواقف تقدمية 
بشأن فلسطين التي يتبناها حزب سياسي رئيس 
في كندا. لقد أظهرت استطالعات الرأي األخيرة 
من  المزيد  رؤية  يريدون  الكنديين  غالبية  أن 

الدعم الكندي لحقوق اإلنسان الفلسطيني. 

هذا ينطبق بشكل خاص على أعضاء الحزب 
الديمقراطي الجديد. إن حقيقة حصول هذا القرار 
على هذا الدعم الواسع يجب أن تكون رسالة إلى 
جميع األطراف الكندية مفادها أن الوقت قد حان 
على  إسرائيل  لمحاسبة  أقوى  سياسات  لتبني 

انتهاكاتها للقانون الدولي. 
القرار  تمرير  "كان  هيرش:  سام  ويتابع   
تشهد  أن  يجب  مهمة.  أولى  خطوة  الفلسطيني 
األشهر والسنوات القادمة دفعة قوية من الحزب 
جميع  من  ذلك  ونأمل  الجديد،  الديمقراطي 
حصول  ضمان  أجل  من   ، األخرى  األحزاب 
التي  والكرامة  العدالة  على  أخيًرا  الفلسطينيين 

يستحقونها".

قسم  رئيس  الكوف،  آرون  إعالميا،  لالتصال 
aaron@ijvcanada. ، االتصاالت واإلعالم

org  هاتف: 6288 317 514 1+

أشادت منظمة "كنديون من أجل العدالة والسالم في الشرق األوسط" - www.cjpme.org بالحزب الديمقراطي الجديد لتبنيه تلك السياسة الجديدة الجريئة لدعم العقوبات ضد إسرائيل. هذا التصويت 
هو فوز كبير لنشطاء األحزاب، واألعضاء الفلسطينيين واليهود، الذين خططوا سنوات لجعل الحزب الديمقراطي الجديد يتخذ إجراءات دعم حقوق اإلنسان للفلسطيني.

منظمة )الصوت اليهودي المستقل( IJV تشيد
بمندوبي الحزب الديمقراطي الجديد لتمريرقرار فلسطين

CJPME   تشيد بالحزب الديمقراطي الجديد لتبنيه سياسة العقوبات الجريئة على إسرائيل

April, 25, 2021 )مايو )آيار Issue  230 العدد
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تضــاُعف العجز التجــاري الكـندي للسلع مّرتْين ونصف في 2020، عــاِم وصـول الجــائحة

فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

سّجل العجز التجاري الكندي ارتفاعاً قوياً في 2020، وهي سنة 
أمضت كندا وسائر العالم أكثَر من ثالثة أرباعها في ظّل جائحة 

"كوفيد - 19".
أّن  أمس  الكندية  اإلحصاء  وكالة  أصدرته  تقرير  في  جاء  فقد 
العالم  دول  سائر  مع  للسلع  الكندي  التجاري  الميزان  في  العجز 
تضاعف أكثر من مّرتْين بين عامْي 2019 و2020، إذ ارتفع من 

15,4 مليار دوالر إلى 37,3 مليار دوالر.
إرتفع  معاً  والخدمات  للسلع  الكندي  التجاري  للميزان  وبالنسبة 
إجمالّي العجز من 36,9 مليار دوالر عام 2019 إلى 44,8 مليار 

دوالر عام 2020.
بنسبة  السلع  الكندية من  للصادرات  اإلجمالية  القيمة  وتراجعت 
12,4% عام 2020 لتبلغ 524 مليار دوالر، فيما تراجعت القيمة 
لتبلغ   %8,5 الكندية  السوق  إلى  السلع  من  للواردات  اإلجمالية 

561 مليار دوالر.
التجاري  الشريِك  المتحدة،  الواليات  إلى  الصادرات  وتراجعت 
األول لكندا، 15,7% العاَم الماضي لتبلغ قيمتها اإلجمالية 376,2 

مليار دوالر، أدنى مستوى سنوي لها منذ عام 2013.
من   %71,8 المتحدة  الواليات  إلى  الكندية  الصادرات  وشّكلت 
عام   %74,6 من  متراجعةً   ،2020 عام  كندا  إجمالّي صادرات 

.2019
عام  أيضاً  قيمتها  فتراجعت  كندا  إلى  االميركية  الواردات  أّما 
2020 وبنسبة 10,9% لتبلغ 349,3 مليار دوالر، أدنى مستوى 

سنوي لها أيضاً منذ عام 2013.
ومعظم هذا التراجع، إن في الصادرات إلى الواليات المتحدة أو 

إلى تراجعٍ في حركة تجارة السيارات  في الواردات منها، عائدٌ 
وقطعها ومنتجات الطاقة.

الذي طال  إنه في ظّل اإلغالق  الكندية  وتقول وكالة اإلحصاء 
الموجة األولى من جائحة "كوفيد  صناعات عدة في كندا خالل 
- 19" في آذار )مارس( ونيسان )أبريل( وأيار )مايو( 2020، 
تراجعت الصادرات والواردات بشدة حتى بلغت أدنى مستوياتها 

التاريخية.
على سبيل المثال تراجعت القيمة اإلجمالية للصادرات %28,4 
في نيسان )أبريل( لتبلغ 31,7 مليار دوالر، أدنى مستوى لها منذ 

عام 2009.

لكن تجارة السلع تعافت بسرعة الحقاً بفضل تخفيف اإلجراءات 
االحترازية التي فُرضت لمواجهة الجائحة وإعادة فتح االقتصاد 
تدريجياً، السيما بالنسبة للصناعات المنتجة للسلع، ولكون الطلب 
العالمي على السلع ظّل مرتفعاً مع إنفاق األُسر على السلع أكثر 
مشاريع  في  الحكومات  استثمار  ومع  الخدمات  على  إنفاقها  من 
لدعم  والمؤسسات  لألفراد  مالية  مساعدات  وتوفيرها  تحتية  بنى 

االقتصاد بوجه األزمة الناجمة عن الجائحة.
فكان أن ارتفعت الصادرات تدريجياً لتبلغ 46,0 مليار دوالر في 
تموز )يوليو( 2020، أي أدنى بـ1,9مليار دوالر من مستواها في 
شباط )فبراير( 2020 وهو آخر شهر كامل أمضته كندا قبل أن 

تضربها الجائحة.
عام  من  المتبقية  األشهر  معظم  االرتفاع  الصادرات  وواصلت 
2020 وإن أنهته بصادرات شهرية دون مستوى شباط )فبراير(.

)أبريل(  نيسان  في  تراجعت  فهي  الكندية  للواردات  وبالنسبة 

بنسبة  )مايو(،  أيار  التالي،  الشهر  وفي   %24,1 بنسبة   2020
3,4%، ما شّكل تراجعاً بقيمة 13,1 مليار دوالر للشهرْين معاً.

وعادت الواردات لترتفع في حزيران )يونيو( بنسبة %20,1، 
األول  تشرين  في  لتتجاوز   ،%12,6 بنسبة  )يوليو(  تموز  وفي 

ل في شباط )فبراير(. )أكتوبر( مستواها المسجَّ

والحظت وكالة اإلحصاء في تقريرها أّن تداعيات الجائحة على 
تجارة السلع عام 2020 تباينت كثيراً بين ُمنتجٍ وآخر.

فالصادرات من منتجات الطاقة تراجعت 36,6% عام 2020. 
في  مسبوقة  غير  شهرية  تراجعات  لت  ُسّجِ ذلك  إلى  وإضافة 

الصادرات والواردات من سلعٍ كالسيارات وقطع غيارها.
ومنتجاِت  الزراعية  المنتجات  صادرات  سّجلت  المقابل  وفي 
الصيد البحري والمنتجاِت الغذائية الوسيطة ارتفاعاً قوياً بالرغم 

من الجائحة.
استفاد  الجائحة،  عن  الناجم  االقتصادي  التباطؤ  من  فبالرغم 
الحبوب  على  القوي  العالمي  الطلب  من  الكنديون  المصدّرون 
السوق  ظروف  ومن  الصويا  وفول  والبقوليات  الزيتية  والبذور 
المواتية لهذه المنتجات، فأرسلوا منها كميات قياسية إلى الخارج 

عام 2020.
السلع  من  الواردات  بلوُغ  أيضاً  التباينات  على  األمثلة  ومن 
االستهالكية سقفاً قياسياً العام الماضي، فهي كانت مدعومةً بشكل 
ظّل  في  الشخصية  الوقاية  معدّات  من  الواردات  بزيادة  أساسي 

جائحة "كوفيد - 19".

)وكالة الصحافة الكندية / وكالة اإلحصاء الكندية / راديو 	 
كندا الدولي(

Darryl Dick - CP - -حاويات بضائع في مرفأ فانكوفر في غرب كندا – أرشيف
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كندا تحظر تصدير تقنيات عسكرية إلى أنقرة..
 هل يعيق القرار برنامج صناعة المسيرات التركية؟

كندا رسمياً  أعلنت  إسماعيل جمال  إسطنبول- 
حظر تصدير تقنيات عسكرية متقدمة تقول إنها 
التركية  المسيرات  صناعة  برنامج  في  تستخدم 
وسوريا  وليبيا  باغ  قره  في  استخدمت  التي 
فتح  ما  وهو  سياساتها”،  مع  “يتعارض  بشكل 
إن  ما  حول  مختلفة  تكهنات  أمام  واسعاً  الباب 
صناعة  برنامج  إعاقة  إلى  سيؤدي  القرار  كان 
السنوات  في  برزت  التي  التركية  المسيرات 

األخيرة وباتت من أهم أوراق تركيا العسكرية.
إن  غارنو  مارك  الكندي  الخارجية  وزير  قال 
بتكنولوجيا  تتعلق  تصدير  تصاريح  ألغت  بالده 
إلى  بعد توصلها  إلى تركيا،  المسيرة  الطائرات 
أن القوات األذربيجانية استخدمت هذا العتاد في 
في  وقال  باغ،  قرة  إقليم  في  أرمينيا  مع  قتالها 
بيان: “هذا االستخدام لم يكن متسقا مع السياسة 
االستخدام  ضمانات  مع  وال  الكندية،  الخارجية 

النهائي التي قدمتها تركيا”.

التقنيات  تصدير  تجميد  قرار  صدر  وعملياً، 
أكتوبر/تشرين  في  تركيا  إلى  الكندية  العسكرية 
الثاني الماضي لحين التحقق من احتواء الطائرات 
في  أذربيجان  استخدمتها  التي  التركية  المسيرة 
كندية،  عسكرية  تقنيات  على  باغ  قره  معارك 
قبل أن تعلن الحكومة الكندية التأكد بشكل نهائي 
وتصدر قراراً قطعياً بإلغاء صفقات بيع التقنيات 

العسكرية إلى تركيا.
التركية  التقارير  كشفت  الحين،  ذلك  ومنذ 
عن  يجري  الحديث  أن  المختلفة  والكندية 
تصنعها  التي  المسيرة  بيرقدار  طائرات  أن 
التقنيات  بعض  تستخدم  التركية  بايكار  شركة 
أنظمة  وتحديداً  كندا  من  المستوردة  العسكرية 
التصوير واالستهداف التي تصنعها شركة كندية 

للتكنولوجيا العسكرية.
ترخيصا   29 في  التصدير  قرار حظر  ويؤثر 
ممنوحة لتركيا إضافة الى مجموعة واسعة من 
مكونات  بينها  العسكرية،  والتقنيات  المعدات 
إنتاج طائرات وبرمجيات وبيانات تقنية ألجهزة 
محاكاة الطيران ومعدات األقمار االصطناعية. 
وبلغت قيمة صادرات األسلحة الكندية الى تركيا 
كندي  مليون دوالر   150 أكثر من   2019 عام 

)120 مليون دوالر أمريكي(.
يتسق مع  الكندي “ال  القرار  أن  تركيا  وتعتبر 
روح التحالف والشراكة” بين حليفين في الناتو، 
فيما ذكرت وكالة األناضول الرسمية أن وزير 
أعرب  أوغلو  جاوش  مولود  التركي  الخارجية 
لنظيره الكندي خالل اتصال هاتفي عن استيائه 
من موقف كندا حيال القيود على صناعة الدفاع 
حين  في  الموقف.  مراجعة  إلى  داعيا  التركية، 
فيه  جاء  بياناً  بأوتاوا  التركية  السفارة  أصدرت 
األطلسي  شمال  حلف  في  حلفائنا  من  “نتوقع 
سلبا  ستؤثر  التي  البناءة  غير  الخطوات  تجنب 
على عالقاتنا الثنائية وتقوض تضامن التحالف”.
وزير  إن  كندية  مصادر  قالت  جهتها،  من 
خارجيتها عبر لنظيره التركي عن قلق بالده في 
حليف  تركيا  أن  على  شدد  أنه  إال  اإلطار،  هذا 
مهم لكندا تحت مظلة حلف شمال األطلسي، مبينا 
الجانب  )من  المقدمة  الطلبات  ستدرس  كندا  أن 
التركي( في إطار برنامج التعاون الخاص بحلف 

الناتو.
ورداً على القرار الكندي بتعليق الصادرات في 
وقت سابق، قال إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة 
“الصناعات  إن  التركية،  الدفاعية  الصناعات 
دون  طريقها  في  مستمرة  التركية  الدفاعية 
أن  إلى  وأشار  الحظر”،  قرارات  إلى  االلتفات 

إنتاجها  بتركيا سيتم  الخاصة   CATS كاميرات 
في  واستخدامها  تثبيتها  وسيتم  كبير،  بشكل 
أن  عن  كشف  كما  طيار.  دون  من  الطائرات 
شركة “أسيلسان” التركية للصناعات العسكرية 
اإللكترونية تواصل الجهود لتطوير نموذج أكثر 

تطوراً.

الصناعة  وزير  قال  الماضي،  والشهر 
إن  وارانك،  مصطفى  التركي،  والتكنولوجيا 
الدفاعية  للصناعات  التركية  أسيلسان  شركة 
محلية  واستهداف  مراقبة  أنظمة  طورت 
تمت  التطوير  عملية  أن  إلى  الفتاً   ،  )CATS(
تصدير  تعليق  الكندية  الحكومة  قرار  عقب 
التركية  الشركة  إلى  األنظمة  من  النوع  هذا 
المسيرة، وشدد على  بيرقدار  لطائرات  المنتجة 
االختبارات  تجاوزت  أسيلسان  “أنظمة  أن 
البدء  تم  وأنه  بنجاح،  المسيرة  الطائرات  على 

باستخدامها مؤخرا”.
الطائرة  على  يتركز  حالياً  التركي  اإلنتاج 
مراحل  وصلت  التي  أقنجي  واألهم  األحدث 
أن  ويتوقع  النهائية  االختبارات  من  متطورة 
الجاري.  العام  نهاية  قبيل  فعلياً  الخدمة  تدخل 
وتؤكد مصادر تركية أنها ال تعتمد على أي قطع 

أو إضافات من الخارج
وأشار الوزير إلى أن تركيا تبذل جهودا كبيرة 
المعدات  إنتاج  أجل  من  األخيرة  ت  السنوا  في 
إن  وقال  بنفسها،  تحتاجها  التي  التكنولوجية 
على  حظرا  أو  قيودا  تفرض  الدول  “بعض 
صادرات التكنولوجيا إلى تركيا بشكل علني أو 
المحلي  اإلنتاج  نسبة  ارتفاع  إلى  الفتا  سري”، 
بالمئة   70 إلى   20 الدفاعية من  الصناعات  في 

في السنوات األخيرة.

التركي  التكنولوجيا  وزير  نفى  والثالثاء، 
التركية تعتمد  بشكل مطلق أن تكون المسيرات 
عسكرية  تقنيات  على  األساسية  مكوناتها  في 
مستوردة من كندا، موضحاً أن بعضها استخدم 
أسيلسان  شركة  وأن  كندية  تصوير  أنظمة 
للصناعات الدفاعية التركية باتت تنتج هذا النوع 
من الكاميرات ولم تعد تركيا بحاجة للكاميرات 

المستوردة من كندا.
طيب  رجب  للرئيس  مختلفة  تصريحات  وفي 
تعتبر  أقار،  خلوصي  الدفاع  ووزير  أردوغان 
تركيا أن قرارات حظر توريد األسلحة ساهمت 
على الدوام في تحفيز الصناعات الدفاعية التركية 
قدر  اآلخر  على  االعتماد  وتقليل  العجز  لسد 
اإلمكان، ورغم تسببها ببعض التأخير والتأجيل 
لبعض المشاريع إال أنها حفزت شركات محلية 
على إيجاد بديل محلي للقطع والتقنيات واألسلحة 
التي شملتها قرارات الحظر المختلفة على مدار 
السنوات الماضية. كما تقول أنقرة إنها اعتادت 
على هذه القرارات التي واجهتها منذ عقود وأنها 

ليست وليدة السنوات األخيرة.
وإلى جانب االنتهاء من صناعة وتطوير نظام 
تصوير وتوجيه محلي ليكون بديالً عن األنظمة 
المستوردة من كندا، فإن طائرات بيرقدار أنتجت 
بأعداد كبيرة وهي مزودة سواء بأنظمة التصوير 
الكندية أو غيرها، واإلنتاج التركي حالياً يتركز 
التي  “أقنجي”  واألهم  األحدث  الطائرة  على 
وصلت مراحل متطورة من االختبارات النهائية 
العام  نهاية  قبيل  فعلياً  الخدمة  تدخل  ان  ويتوقع 
الجاري. وتؤكد مصادر تركية أنها ال تعتمد على 

أي قطع أو إضافات من الخارج.

“القدس العربي”	 

المسيّرة الهجومية "بيرقدار أقينجي تيها" المصنعة تركيا
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أفضل البلدان في العالم.. 

كـندا في المركـز األول عالميـــا والواليـات المتحدة ســادسة
لإلحصاء   "BAV "باف  مجموعة  أعدت 
العالم  دول  ألفضل  تصنيفا  واالستطالع، 
وريادة  الثقافي،  التأثير  حيث  من   ،2021 لعام 
األعمال،  على  واالنفتاح  والتراث،  األعمال، 

وحتى جودة الحياة.
علماء  تضم   "BAV "باف  ومجموعة 
أنثروبولوجيا،  وعلماء  وإحصائيين،  رياضيات 
مجتمعين،  يعدُّون  بيانات،  ومحللي  ومبدعين، 
العالم ضمن  عبر  الدول  ترتيب  لتحديد  نموذجا 

معيار معين أو أكثر.
الدول  أفضل  بتصينف  المجموعة  هذه  وتقوم 
على  العام  هذا  تقرير  ويعتمد  أعوام،  ست  منذ 
واالنطباعات  النوعية،  الخصائص  من  "عدد 
والتأثير  واالستثمار  والسفر  بالتجارة  تدفع  التي 

بشكل مباشر على االقتصادات الوطنية". 
تحديد  تم  دولة،   78 التقرير  يغطي  وبينما 

مجموعة من 76 سمة لها صلة بنجاح الدول. 
وتم تقديم السمات حسب الدولة في مسح شمل 
أنحاء  جميع  من  شخص  ألف   17 من  أكثر 
ارتباطهم  مدى  بتقييم  المشاركون  قام  إذ  العالم، 
بدولتهم تبعا للقيمة التي يرونها فيها ضمن السلم 

المعياري القيمي.
وكلما زاد تصور بلد ما )بناء على االستطالع 
أنه يمثل خاصية معينة، ارتفعت  الفردي( على 

درجة خصائص ذلك البلد والعكس صحيح. 
تم  فرعية  فئات   10 في  السمات  تجميع  وتم 
حيث  من  البلدان  أفضل  أساس  على  تصنيفها 
والتراث،  األعمال،  وريادة  الثقافي،  التأثير 
وجودة  والسلطة،   ، األعمال  على  واالنفتاح 

الحياة.
وتم تحديد درجات الترتيب الفرعي لكل بلد من 
خالل حساب متوسط الدرجات التي تلقتها الدولة 

في كل سمة من السمات.
المرتبة األولى من بين أفضل  وتصدرت كندا 
أعاله،  المعياري  السلم  وفق  العالم،  في  الدول 
في  ألمانيا  ثم  الثاني،  المركز  في  اليابان  تلتها 

المركز الثالث.
الماضية،  السنة  التصنيف  تصدرت  وبعدما 
هذا  الرابعة  المرتبة  إلى  سويسرا  تراجعت 
المركز  احتلت  التي  أستراليا  متقدمة على  العام 

الخامس.
المركز  احتلت  األميركية  المتحدة  الواليات 
بآخر  مقارنة  واحد  بمركز  متقدمة  السادس 

تصنيف نشرته المجموعة في 2020.
ترتيب الدول العربية:

احتلت اإلمارات المركز 22 عالميا، متصدرة 
الدول،  أفضل  حيث  من  العربية  الدول  ترتيب 
تلتها قطر في المركز الثاني عربيا و32 عالميا.

الثالث عربيا و33  المركز  في  وجاءت مصر 
عالميا، محققة نتيجة أفضل من السنة الماضية، 

حيث كانت تحتل المركز 36 عالميا.
والرابع  عالميا   35 المركز  احتلت  السعودية 
عربيا، يليها المغرب في المركز الخامس عربيا 

و38 عالميا.
وحل األردن سادسا عربيا، بينما احتل المركز 
في  التي جاءت  تونس  متقدما على  عالميا،   56
المركز  في  ُعمان  تليها  عالميا،   65 المركز 

الثامن عربيا و70 عالميا.
مقارنة  عالميا   74 المركز  على  لبنان  وحافظ 
التاسع   المركز  في  حل  بينما  تصنيف،  بآخر 
العاشر عربيا و78  عربيا، متقدما على العراق 

عالميا.

الحرة - واشنطن	 

كندا التي تصدرت التصنيف كانت تحتل المركز الثاني السنة الماضية
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اللقاح ضّد “كوفيد – 19” لجميع النساء الحوامل في أونتاريو
فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

حدّدت سلطات الصحة العامة في أونتاريو النساء الحوامل 
لوباء  المضاد  اللقاح  لتلقي  بالنسبة  أولوية  ذات  كمجموعة 

“كوفيد - 19”.
كندا  مقاطعات  كبرى  في  الحوامل  للنساء  يمكن  وبالتالي 
بعدد السكان أخذ موعد ابتداًء من 23-4 لتلقي اللقاح، بغّض 
النظر عن أعمارهّن ودونما حاجة لشهادة حمل من الطبيب.

يُذكر أّن عدداً من النساء الحوامل نُقلن إلى العناية الفائقة 
كورونا  بفيروس  إصابتهّن  بعد  مؤخراً  المستشفيات  في 

المستجدّ أو بأحد متحوراته.
ويأتي صدور هذا القرار فيما تعاني أونتاريو كثيراً، وأكثر 
 - “كوفيد  جائحة  من  الكندية،  المقاطعات  باقي  معظم  من 
19”، إذ تجاوز عدد اإلصابات الجديدة في المقاطعة اليوم 

عتبة 4.500 حالة، للمرة األولى في أسبوع.
فقد أفادت سلطات الصحة العامة في أونتاريو عن تسجيل 
4.505 إصابة بهذا الوباء و34 حالة وفاة به في الساعات 
شفاء  حالة   4.698 لت  ُسّجِ المقابل  وفي  األخيرة.  الـ24 
 41.735 ليبلغ  حالة   227 النشطة  الحاالت  عدد  وتراجع 

حالة.

كندا  في  النسائيين  واألطباء  التوليد  أطباء  جمعية  وكانت 
المقاطعات اعتبار  قد طلبت األسبوع الماضي من سلطات 
النساء الحوامل مؤهالت لتناول اللقاح بشكل فوري، وبغّض 

النظر عن أعمارهّن، واصفةً الوضع الحالي بالـ”مخيف”.
أكثر   ‘‘19  - بـ’’كوفيد  المصابات  الحوامل  النساء  “تبدو 
التنفسي  الجهاز  في  بمضاعفاٍت  لإلصابة  أيضاً  عرضة 
تتطلب رعاية صحية مركزة مّما هي النساء غير الحوامل. 
أكثر  يكون  الصناعي  التنفس  أجهزة  بواسطة  دعم  وتوفير 
صعوبة خالل فترة الحمل، كما أّن المخاطر على صحة األم 

والطفل تكون أكبر”، أّكدت الجمعية.
“والنساء الحوامل المصابات بـ’’كوفيد - 19‘‘ هّن أيضاً 

أكثر عرضة للوالدة المبكرة والوالدة القيصرية، ومواليدهّن 
الوحدات  إلى  إدخالهم  يتّم  ألن  عرضة  أكثر  هم  الجدد 

المخصصة لحديثي الوالدة”، أضافت الجمعية.
عن  بوغوش  اسحق  الدكتور  قال  الصائب”،  القرار  “إنه 
الحوامل.  النساء  لكّل  اللقاح  توفير  أونتاريو  سلطات  قرار 
والدكتور بوغوش طبيب متخصص في مكافحة األمراض 
المعدية وعضو في مجموعة خبراء التطعيم التي تعمل مع 

سلطات الصحة العامة في المقاطعة.
وأضاف بوغوش أّن لقاحْي “فايزر/ بيونتيك” و”موديرنا”، 
التطعيم الجماعي في أونتاريو،  اللذْين يُعطيان في عيادات 
بمشاكل  األولية،  البيانات  إلى  استناداً  اآلن،  يتسببا حتى  لم 

للنساء الحوامل.

وأعرب الدكتور صموئيل فايانكور، وهو طبيب طوارئ 
في مستشفى “سانت مايكل” في تورونتو، عن ارتياحه هو 

أيضاً للقرار المذكور.
النساء  لدى  الخطيرة  الحاالت  أّن  إلى  فايانكور  وأشار 
الحوامل المصابات بـ’’كوفيد - 19‘‘ “ليست شائعة جداً” 
حالياً لكنها أكثر عدداً مما كانت عليه في الموجتْين األولى 

والثانية من الجائحة.
وأسوةً بالدكتور بوغوش، قال الدكتور فايانكور إّن لقاحْي 
النساء  وحّث  آمنان،  و”موديرنا”  بيونتيك”   / “فايزر 
الحوامل على تلقي اللقاح. “الجهاز المناعي ال يعمل بالقدر 
نفسه من الجودة خالل الحمل”، أضاف فايانكور في مقابلة 

مع راديو كندا.
يُذكر، في سياق متصل، أّن سلطات مقاطعة نيو برونزويك 
)نوفو برونزويك( في شرق كندا أعلنت في وقت سابق من 
 - “كوفيد  لوباء  المضاد  اللقاح  توفير  الحالي عن  األسبوع 
أعمارهّن  عن  النظر  بغّض  الحوامل،  النساء  لكافة   ”19

وأوضاعهّن الصحية.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 
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التضّخم السنوي يقفز إلى %2,2 وبنك كندا يبقي الفائدة األساسية عند %0,25
فادي الهاروني |  القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

بالغاً  المعدل السنوي لتضخم األسعار في كندا االرتفاع،  واصل 
شباط  في   %1,1 بلوغه  بعد  الفائت  )مارس(  آذار  في   %2,2

)فبراير(، كما أفادت وكالة اإلحصاء الكندية.
ل في شباط )فبراير( الفائت  وكان معدّل التضخم السنوي المسجَّ

األعلى في حينه منذ بداية الجائحة.
لهبوط  كبيرة  بنسبة  عائدة  الفائت  الشهر  الكبيرة  القفزة  وهذه 
خالله  ضربت  الذي  الشهر   ،2020 )مارس(  آذار  في  األسعار 

جائحة "كوفيد - 19" كندا.
فأسعار وقود السيارات على سبيل المثال كانت في آذار )مارس( 
2021 أعلى بـ35,3% مّما كانت عليه في آذار )مارس( 2020 

عندما بلغت أدنى مستوياتها في أربع سنوات بسبب الجائحة.
معدّل  لكان  الوقود  سعر  استُثني  لو  إنّه  اإلحصاء  وكالة  وتقول 

التضخم السنوي بلغ 1,1% في آذار )مارس( الفائت.
الذي  بالقدر  التضخم ضعيفاً  يبدو  ال  الكنديين  من  "للعديد  ولكن 
توحي به األخبار"، كتب جيمس ماربل، أحد كبار خبراء االقتصاد 
لدى "بنك تورونتو دومينيون )تي دي بنك(" )TD Bank(، أحد 

أكبر المصارف الكندية.
"حّول الكنديون االستهالك باتجاه المساكن التي ارتفعت أسعارها، 
على حساب المالبس واألنشطة الترفيهية التي تراجعت أسعارها"، 

أضاف ماربل.
واألثر الذي تركه االرتفاع السنوي في أسعار الوقود على مؤشر 
أسعار االستهالك مرشَّح للتكرار مع عناصر أُخرى من المؤشر.

قبل  المقارنة  فترة  في  األسعار  في  كبيرة  تراجعات  تسجيل  فعند 
إلى  ذلك  يؤدّي  أن  يمكن  الجائحة،  مطلع  في  حصل  كما  سنة، 
وكالة  وتتوقع  الحالي.  الشهر  في  الكلّي  التضخم  معدل  ارتفاع 

اإلحصاء أن يستمّر هذا األثر في األشهر القليلة المقبلة.
بي  آي  "سي  لدى  االقتصاد  خبراء  كبار  أحد  مينديس،  رويس 
أّن  رأى  أيضاً،  الكندية  المصارف  أكبر  أحد   ،)CIBC( سي" 
)أبريل(  نيسان  في  السنوي  التضّخم  معدّل  يبلغ  أن  ح  المرجَّ من 
مع  ستُقاَرن  الحالي  الشهر  في  األسعار  ألّن  نظراً   %3 الحالي 

أسعار متدنية في نيسان )أبريل( من العام الفائت في عّز الموجة 
األولى من الجائحة.

إلى  بساطة  بكّل  عائد  الكلّي  التضخم  في  االرتفاع  ألّن  "نظراً 
المركزي(  )المصرف  كندا  بنك  سيتجاهل  أساسية،  تأثيرات 
التسارع األخير )في معدل التضخم( ويواصل التركيز على الدعم 
الذي ال يزال مطلوباً لسوق العمل"، كتب مينديس في بيان تعليقاً 

على أرقام التضخم.

الحتساب  الثالثة  المؤشرات  معدل  إّن  اإلحصاء  وكالة  وقالت 
معدّل التضّخم األساسي )core inflation( بلغ 1,93% في آذار 
)مارس( الفائت، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني )يناير( 2020 

عندما بلغ المستوى نفسه.

الذي ال  التضّخم األساسي  لمعدّل  أهمية خاصة  كندا  بنك  ويولي 
الوقود والفواكه  التقلب كأسعار  الشديدة  العناصر  يأخذ باالعتبار 
األساسي  الفائدة  معدل  لتحديد  ويرصده  الطازجة،  والخضار 

ويسعى لجعله أقرب ما يكون إلى هدفه المرجو البالغ %2,0.
أعلن بنك كندا عن إبقاء معدل الفائدة األساسي عند مستواه الحالي 
عند  سيبقيه  أنه  وأّكد  له،  تاريخي  مستوى  أدنى   ،%0,25 البالغ 
هذا المستوى لغاية نهوض االقتصاد وبلوغ التضخم هدفه بشكل 

مستدام.
ويتوقع بنك كندا بلوغ معدّل التضّخم هدفه المرجو البالغ %2,0 

بشكل مستدام في النصف الثاني من عام 2022.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

)Radio-Canada   مقر بنك كندا في أوتاوا )أرشيف
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ترودو يتعهد بخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 40٪ على األقل بحلول عام 2030
فيكتور دياب	 

الرئيس  عقدها  التي  الدولية  المناخ  قمة  في 
الوزراء  رئيس  تعهد   ، بايدن  جو  األمريكي 
بشدة  ستكبح  كندا  بأن    Justin Trudeau
خالل  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 

العقد المقبل. 

االنبعاثات  ستخفض  كندا  إن  ترودو  قال 
مستويات  دون  المائة  في   45 إلى   40 بنسبة 
هدف  وهو   ،  2030 عام  بحلول   2005 عام 
أقل بكثير من الهدف األول الذي قدمته حكومة 
وزيرة  عليه  ووافقت  السابقة  المحافظين 
في   Catherine McKenna السابقة  البيئة 

محادثات المناخ في باريس في عام 2015. 
االنبعاثات  ستخفض  أنها  كندا  أكدت  لطالما 
مما   .2030 عام  بحلول  المائة  في   30 بنسبة 
يعني خفض انبعاثات غازات الدفيئة من 732 
ميغا طن إلى 513 ميغا طن. وفي حديثه في 
اآلن  "تسير  كندا  أن   إلى  ترودو  أشار  القمة 
القديم".  هدفها  لتجاوز  الصحيح  المسار  على 
مع االلتزام األكثر طموًحا اليوم ، تتوقع كندا 
طن  ميجا   439 إلى  االنبعاثات  تنخفض  أن 
هذا  نهاية  بحلول  األقل  على   megatonnes

العقد.
العالم  أنحاء  في جميع  الدول  إن  ترودو  قال 
لبذل  المناخ  علماء  نصيحة  تراعي  أن  يجب 
درجات  في  الكارثية  الزيادات  لمنع  المزيد 
تزال  "ال   : ترودوأعلن  العالمية.  الحرارة 
فنحن   ،  COVID-19 محاربة  هي  أولويتنا 
وتطوير  األرواح  إلنقاذ  العلم  على  نعتمد 

اللقاحات ، لكن يجب علينا أيًضا االستماع إلى 
تهديدًا  نواجه  أننا  يخبرنا  الذي   ، المناخ  علم 
وجوديًا". واعترف بأنه قد يكون من الصعب 
على كندا ، وهي منتج رئيسي للطاقة ، خفض 
يتعين  إنه  قال  لكنه   ، كبير  بعمق  االنبعاثات 
وقال:  التحدي.  مواجهة  البلدان  جميع  على 
"سياسات المناخ الجريئة فقط هي التي تؤدي 

إلى نتائج جريئة" ، مشيًرا إلى بعض سياسات 
الحكومة الصديقة للبيئة مثل االستثمارات في 
المواد  وحظر   ، النظيفة  والطاقة  العام  النقل 
ووعد   ، الواحد  االستخدام  ذات  البالستيكية 

بزراعة ملياري شجرة.

المصدر : اذاعة الشرق	 
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أوتاوا تطلب دفعات جديدة من اللقاحات
فيكتور دياب	 

أعلن رئيس الوزراء الكندي Justin Trudeau في مؤتمر صحفي 
300 ألف جرعة  23-4  أن كندا ستتلقى أول دفعة من  الجمعة  يوم 
المقبل. سيكون  األسبوع   COVID آند جونسون  لقاح جونسون  من 
هذا التسليم واحدًا من حوالي مليوني جرعة من المقرر أن تتلقاها كندا 

اعتباًرا من يوم االثنين.

توصلت كندا إلى اتفاقية مع شركة فايزر تسمح لها بتلقي 35 مليون 
جرعة من لقاح الشركة العام المقبل و 30 مليون جرعة أخرى في عام 
2023. تتضمن هذه االتفاقية خيارات إلضافة 30 مليون جرعة في 
2022 و 2023 و 60 مليون في 2024. كما قال رئيس الوزراء إن 
30٪ من الكنديين المؤهلين للحصول على لقاح COVID-19 تلقوا 
جرعتهم األولى. وقالت وزيرة اإلمداد Anita Anand إن الوصول 
يوم  الفيدرالية  الحكومة  أعلنت  مؤكدًا.  اآلن  أصبح  للقاح  المضمون 
الضرورية  غير  الجوية  الرحالت  جميع  ستعلق  أنها  الخميس4-22 
من الهند وباكستان لمدة 30 يوًما القادمة لمنع انتشار فيروس كورونا 

.B.1.617 الجديد المتغير

المصدر: هيئة اإلذاعة الكندية	 
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في الذكرى الـ 18 لالحتالل االمريكي للعراق
سقطت الدولة المركزية في عام 2003 لتقوم بدلها دولة الميليشيات والمافيات

الحتالل   18 الـ  الذكرى  اسابيع  منذ  مرت 
الحديثة،  العراقية  الدولة  اسس  وتدمير  العراق 
ذلك  اعني  فانا  الدولة  اسس  تدمير  اقول  وحين 
النظام  تسقط  لم  االمريكي  االحتالل  قوات  ألن 
السياسي لصدام حسين كما ادعت واعلنت، وانما 
دمرت مؤسسات الدولة العراقية التي هي اساس 

الدولة.
حين قفز حزب البعث العربي االشتراكي الى 
السلطة في العراق في انقالب 17 تموز 1968 
تصفية  تمت  الذين  القصر  ضباط  بمشاركة 
رؤوسهم بعد أيام وتحديدا في 30 تموز، ورث 
نتاج  هي  راسخة  مؤسسات  ذات  دولة  الحزب 
والجمهورية  الملكية  السياسية  االنظمة  تراكم 
الملكي  النظام  كان  العراقية.  الدولة  تاسيس  منذ 
قد وضع عبر مجلس اإلعمار القواعد االساسية 
دور  اعدتها  هامة  دراسات  وانجزت  للتنمية 
االنظمة  واستفادت  عالمية  استشارية  خبرة 
تعترف  ان  دون  الدراسات  تلك  من  المتالحقة 
انجز  فيما  االعمار،  لمجلس  الريادي  بالدور 
السوفيتية(   - العراقية  )االتفاقية  14تموز  نظام 
تتناسب  قاعدة صناعية  تعد  نفذت مشاريع  التي 
الزمان.  ذلك  في  العراق  وامكانيات  وظروف 
كل  البعث  ورثها  التي  المؤسسات  تلك  شملت 
النظام  فإن  والتاريخ  وللحقيقة  الحياة،  قطاعات 
في  هائلة  نوعية  نقلة  احدث  البعثي  السياسي 
النفط ووضع  تأميم  بعد  المؤسسات خاصة  تلك 
التخطيط  مجلس  قبل  من  الخمسية  الخطط 
معتمداً في ذلك على خبرات العراقيين بمختلف 
بنى مؤسسات  الجديد  النظام  ان  أي  انتماءاتهم، 
في  قائماً  كان  الذي  التراكم  على  معتمداً  الدولة 
منصف  متابعٍ  ألي  يمكن  وال  المؤسسات،  تلك 
في  تحققت  التي  الكبيرة  المنجزات  يهمل  ان 
قطاعات الدولة المختلفة وفي مقدمتها )الصحة( 
و )التعليم( و )الصناعة(. وشخصياً، كنت شاهداً 
الصناعي  القطاع  شهدها  التي  التطورات  على 

خالل السبعينات والثمانينات.
 لقد اصبح العراق في نهاية السبعينات من الدول 
والتعليم ومكافحة  الصحة  في مجاالت  المتقدمة 
األمية والقضاء على البطالة واصبحت الصناعة 
الوطنية بقطاعاتها العام والمختلط  والخاص تسد 
جزًءا كبيراً من احتياجات السوق المحلية، ونالت 
ثقة المواطن العراقي بجودتها، واستطاع القطاع 
الصناعي ان يوجد منافذ لتصدير بعض منتجاته 
والسمنت.  الكيمياوية  االسمدة  مقدمتها  وفي 
وللتاريخ وللحقيقة ايضاً فإن الصناعات العراقية 
القطر  محافظات  على  جغرافياً  وزعت  الجديدة 
من شماله الى جنوبه لضمان تنمية متوازنة في 

المحافظات فأسهمت بالقضاء على البطالة.
 لقد اسس البعث نظاماً مركزياً تكرس فيه دور 
الفرد خالل مرحلة حكم صدام حسين وتكرست 
السياسيين  الخصوم  ضد  والعنف  القسوة  معه 
تصفية خصوم  تم  حيث  الرأي،  في  والمخالفين 
النظام من الشيوعيين والقوميين العرب واالكراد 
في قصر النهاية، ومات عدد من قياداتهم تحت 
ترقى  كبيرة  خطايا  النظام  وارتكب  التعذيب، 
على  خطورة  اكثرها  لعل  الجرائم  مستوى  الى 
البلد وعلى االمة العربية )اجتياح الكويت( الذي 

على  فرض  الذي  الحصار  الى  تداعياته  ادت 
العراق واستمر لعدة سنوات مما ادى الى تهالك 
المجاالت.  في مختلف  تقنياتها  وتقادم  مؤسساته 
في  االنتاج  عجلة  استمرت  ذلك  من  وبالرغم 
عبر  للعراقيين  يوفر  النظام  وكان  الدوران 
للحياة  الحد االدنى  التموينية مستلزمات  البطاقة 

رغم ضغط الحصار.
 في سنوات الحصار الذي طال كل شيء ظلت 
مؤسسات الدولة قوية في مجال االمن الداخلي، 
فقد كان العراق واحداً من انظف دول العالم من 

المخدرات والجريمة المنظمة.

تمهيداً  كان  الحصار  ان  شخصيا   أجزم 
للعراق  المتحدة  الواليات  جاءت  فقد  لالحتالل، 
بأجندة تدميرية استهدفت إنهاء مؤسسات الدولة 
العراقية وليس اسقاط نظام صدام حسين واقامة 
الذين  مع  ولست  يدعون.  كما  )الديمقراطية( 
)يرون( ان الواليات المتحدة ارتكبت اخطاء في 
العراق الن ما جرى كان مخططا له كما اثبتت 
الساعات االولى لالحتالل صدرت  االيام، فمنذ 
العديد من القوانين الجائرة ابتداًء من حل الجيش 
العراقي واجهزة الشرطة وحماية الحدود وترك 
لدخول  مصراعيها  على  مفتوحة  بحدود  البلد 
الخارجية،  والمخابرات  واالرهابيين  المخربين 
عقوبة  وهو  البعث(،  )اجتثاث  بقانون  وانتهاء 
أفرغت  مثيال.  التاريخ  لها  يشهد  لم  جماعية 
يستمع  ومن  الفنية  كوادرها  من  العراقية  الدولة 
في  المتحدة  االمم  مبعوثي  أهم  احد  حديث  الى 
برنامج  في  سالمة  غسان  السيد  الوقت  ذلك 
متوفر  وهو   )BBC( الـ  قدمته  الذي  )المشهد( 
الذي  المأساوي  الوضع  يلمس  )يوتيوب(  على 
افراغ مؤسسات  في  البعث  اجتثاث  قانون  خلفه 
الدولة من كوادرها، هذا القانون تحول فيما بعد 
الى اداة لالنتقام من الخصوم على يد الحكومات 

المتعاقبة، وال تستطيع الواليات المتحدة ان تنكر 
وضعته  الذي  االجتثاث  قانون  عن  مسؤوليتها 

عقول مكارثية في ادارة الرئيس بوش.
لقد تركت القوات االمريكية البلد منذ الساعات 
االولى للمخربين واللصوص والنهابين واكتفت 
على  اليد  وضع  اجل  من  النفط  وزارة  بحماية 
التي  الجيولوجية  المسوحات  وخاصةً  وثائقها 
مختلف  في  العراقية  المؤسسات  انجزتها 
العهود. تركت متاحف العراق وتاريخه نهباً بيد 
اللصوص والمجرمين، وزاراته ووثائقها كذلك. 
ونهبت ابرز مصانعه ونقلت معداتها الى ايران. 
سبق  اوروبية  دولة  من  مهندس  لي  اكد  وقد 
خالل  عينه  بأم  شاهد  انه  العراق  في  العمل  له 
سبق  معداٍت  عمله  بحكم  ايران  الى  زياراته 
القرن  ثمانينات  في  للعراق  باعتها  أن  لشركته 
الماضي ولم تبع مثلها ألي بلد من بلدان المنطقة.
اليوم وقد مرت 18 عاماً على االحتالل كيف 

يبدو المشهد في العراق )دولة الالدولة(.
بالخدمات  يحلمون  العراقيون  مازال   -
الخدمات  النظافة،  الماء،  الكهرباء،  االساسية 
وما  شيء  كل  تراجع  فقد  والتعليمية،  الصحية 
التحتية  البنى  على  تماماً  تعتمد  السلطات  زالت 
التي أنشئت في السبعينات والثمانينات رغم ان 
اكثر  انفقت  االحتالل  انتجها  التي  الحكومات 
للبنى  شيئاً  تقدم  ان  دون  دوالر  مليار  الف  من 
االموال  تلك  اغلب  وذهبت  المتهالكة،  التحتية 
اوجدها  التي  والمافيات  الفاسدين  حسابات  الى 
نظام المحاصصة الطائفية الذي انتجه االحتالل 

لتدمير الهوية الوطنية العراقية.
المخدرات 	  فيه  تنتشر  بلد  اليوم  العراق 

الجديدة  االجيال  وتدمر  انواعها  بمختلف 
الكارثة،  لهذه  ايجاد حل  والسلطات عاجزة عن 
بل إن مصانع مخدر الكريستال القاتل تنتشر في 
الجريمة  عصابات  بحماية  العراق  محافظات 

لبعض  التابعة  المسلحة  والميليشيات  المنظمة 
قوى السلطة.

المنظمة 	  الجريمة  تسوده  بلد  اليوم  العراق 
التي تدمر بنيته االجتماعية وتحولها الى رهينة 
أصبحت  التي  والقبلية،  العشائرية  التقاليد  بيد 
العراق  حكمت  التي  المدنية  القوانين  عن  بديال 

في مختلف العهود.

ميليشيا 	   80 من  اكثر  تحكمه  اليوم  العراق 
مسلحة ترهن مستقبل العراقيين اكثر من نصفها 
موال إليران ويتلقى تعليماته من حرسها الثوري 

الفاشي.

ويعيش 	  البطالة  تنهشه  بلد  اليوم  العراق 
هو  واحد  أمل  على  فيه  الخريجين  من  الشباب 
انسانيتهم  يحترم  بلد  اي  الى  واللجوء  الهجرة 

وشهاداتهم.

مطالبين  الشوارع  الى  العراقيون  وحين خرج 
الذي  الخراب  حجم  ادركوا  ان  بعد  )وطن(  بـ 
التي تحكم  السياسي  بهم احزاب االسالم  الحقته 
المشهد السياسي في العراق واجهتهم الميليشيات 
المرتبطة بإيران بالسالح، فسقط منهم 600 شهيد 
انهم حاولوا رد  مع آالف الجرحى، وكل ذنبهم 
االعتبار للهوية الوطنية العراقية في بلد تحكمه 
الخارج. وتمت جرائم  تعليماتها من  تتلقى  قوى 
وبصر  سمع   تحت  واالغتيال  والخطف  القتل 

ممثلية االمم المتحدة في العراق .
في ذكرى احتالل العراق اقول:

االحتالل  قوات  بيد  المركزية  الدولة  سقطت   
دولة  بدلها  لتقوم   2003 عام  في  االمريكي 
الميليشيات والمافيات التي يديرها اليوم االحتالل 

االيراني واعوانه وذيوله. 

كاريكاتير للفنان ياسر احمد عن جريدة )العرب( لندن



األمين  السيد محمد حسن  العالّمة  مع رحيل 
للشخصيات  نموذجا  نفتقد   ، قليلة  أيام  قبل 
من  أصبح  العربي  والعالم  لبنان  في  الدينية 
النادر وجودها اليوم. فالعالّمة األمين )1946- 
2021( لم يكن عالم دين تقليديا إقتصر دوره 
على الجانب الفقهي او التبليغ الديني او تولّي 
مهمة القضاء الشرعي في المحاكم الشرعية، 
 : ومنها  عدة  صفات  شخصيته  في  جمع  بل 
الشاعر واألديب والمفّكر والمحاور وصاحب 
والثقافي  واإلجتماعي  السياسي  الحضور 
المميّز، وقدّم مجموعة مبادرات ورؤى فكرية 

إجتهادية غير تقليدية. 
فهو من عائلة دينية تقليدية )آل االمين(، وكان 
لها دور سياسي وفقهي وديني وإجتماعي مهم 
في لبنان والعالم العربي ، ومن أبرز رموزها 
السيد  والمصلح  اإلمام  المجتهد  العالّمة 
وسوريا  لبنان  في  برز  والذي  األمين  محسن 
لكن  العشرين،  القرن  من  األول  النصف  في 
السيد محمد حسن األمين تجاوز المهمة الدينية 
التقليدية ولعب أدوارا مهمة في النضال القومي 
تواصل  جسر  وشّكل   ، والفلسطيني  والعربي 
لبنانية  دينية  رموز  ومع  القومية  القوى  مع 
الدفاع  راية  حامال  وكان   ، متنوعة  وعربية 
تأسيسيا  دورا  ولعب  الفلسطينية  القضية  عن 
في إطالق المقاومة اللبنانية . نحن امام نموذج 
غير  أثارا  تركت  ودينية  فكرية  لشخصيات 
اللبناني والعربي ووصلت  المشهد  تقليدية في 
في  منزله  تحول  وقد  العالم  الى  أصداؤها 
صيدا )جنوب لبنان( الى مقر للنضال الوطني 
اللقاءات  تعقد  كان  واالسالمي حيث  والقومي 
الوطنية واالجتماعات اللبنانية – الفلسطينية ، 
وكان مناصرا ومؤيدا بقوة للقضية الفلسطينية، 
الوحدة  حماية  في  المميز  دوره  الى  اضافة 
وقادتها  صيدا  علماء  جانب  الى  الوطنية 
الدينيين والسياسيين، وساهم الى جانب المفتي 
محمد سليم جالل الدين والمطران سليم غزال 
في حماية الوحدة الوطنية في صيدا وشرقها . 
كما كان له مواقف واضحة في دعم المقاومة 
الوطنية واالسالمية خالل اإلجتياح االسرائيلي 
للبنان في العام 1982 مما دفع قوات االحتالل 
نُقل   1997 العام  في  بيروت.  الى  طرده  الى 
فتوزعت   ، مستشاراً  العليا  المحكمة  إلى 
وكان   ، اللبنانية  المناطق  كل  الى  اهتماماته 
والفكرية  الثقافية  المجالس  كل  في  حاضرا 
في  الثقافي  الثالثاء  ملتقى  تأسيس  ورعى 
حوار  مساحة  كان  والذي  الجنوبية  الضاحية 
أمام  نحن  متنوعة. هل  وفكرية  وادبية  وطنية 
تصحر فكري – ديني، أم أن هناك عملية قمع 
والدينية  الفكرية  النماذج  بروز  لمنع  وترهيب 

الجديدة صاحبة الحضور المتّميز؟ وكان السيد 
التيارات  مختلف  بين  تواصل  جسر  االمين 
بين  وخصوصا  والسياسية  والفكرية  الدينية 
تأسيس  في  ساهم  وهو  واإلسالميين  القوميين 
القومي  والمؤتمر  العربي  القومي  المؤتمر 
االسالمي والمنتدى القومي العربي ، كما كان 
جسر تواصل بين االتجاهات الدينية والعلمانية 
وقدّم اطروحات عديدة حول العلمانية المؤمنة 
وكان   ، المدنية  الدولة  مع  الدين  ومصالحة 
شأن  هي  والحكم  الدولة  مسألة  ان   : يعتبر 
من  النموذج  هذا  دينية.  مسألة  وليست  بشري 
علماء الدين والمفكرين كان يتمثّل أيضا خالل 
من  كبير  عدد  في  الماضية  الخمسين  العقود 
برزت  والتي  والعربية  اللبنانية  الشخصيات 
المراحل  خالل  مختلفة  وأدوار  مواقف  في 
الماضية، وال يمكن أن نستعرضها جميعا في 
هذه العجالة ، ولكن نستعرض بعضها كمثال 
السيد  االمام   : ومنها  شامل  كإحصاء  وليس 
عبد الحسين شرف الدين، العالمة الشيخ عبد 
الجسر،  نديم  الشيخ  العالمة   ، العاليلي  الله 
الدكتورة  الصالح،  صبحي  الشيخ  العالّمة 
المجذوب،  محمد  الدكتور  قدوّرة،  زاهية 
العالمة  الله(،  الصدر)أعاده  موسى  االمام 

 ، الدين  شمس  مهدي  محمد  الشيخ  االمام 
عمره(،  الله  أطال  خضر)  جورج  المطران 
محمد  الشيخ  العالمة   ، حداد  غريغوار  األب 
معروف  هاشم  السيد  العالمة  مغنية،  جواد 
محمد حسين  السيد  المرجع  العالمة  الحسني، 
فضل الله، االب يواكيم مبارك، العالمة السيد 
هاني فحص ، العالمة الشيخ فيصل المولوي ، 
المفتي الشيخ حسن خالد ، الدكتور فتحي يكن ، 
االستاذ كمال جنبالط ، أنطوان سعادة، ميشال 
شيحا، موريس الجميل، مؤسس الندوة اللبنانية 
ميشال أسمر ، األب سليم عبّو، البطريرك مار 
 ، الغزال  سليم  المطران   ، صفير  الله  نصر 
ظاهرة  هذه   ……… مكارم  سامي  الدكتور 
األسباب  لبحث  والدراسة  التوقف  تستحق 
وكيفية تجاوز هذا المأزق الخطير هذه نماذج 
غير  أثارا  تركت  ودينية  فكرية  لشخصيات 
تقليدية في المشهد اللبناني والعربي ، ووصلت 
أصداؤها الى العالم ، وكان لها مساهمات فكرية 
ودينية وأدبية وسياسية ، وبعضها تميّز بتنوع 
إهتماماته الفكرية واألدبية والفنية ولم يكن همه 
في جانب محدد . إضافة الى اإلهتمام الفكري 
تميّزت  فقد   ، اإلهتمامات  وتنّوع  والديني 
سواء   ، حواري  دور  بلعب  الشخصيات  هذه 

اإلسالمي-  الحوار  او  الوطني  المستوى  على 
المسيحي أو الحوار اإلسالمي- اإلسالمي ، أو 
الحوار الديني – العلماني ، أو الحوار القومي 
– الديني ، كما كانت منفتّحة على الحداثة ولغة 
 . والمستجدات  المتغيرات  ومواكبة  العصر 
وعربية  لبنانية  شخصيات  اليوم  هناك  طبعا 
تحاول ملء الفراغ وتنشط في مجاالت متعددة 
أو  السابق  الزمن  من  يأتي  معظمها  كان  وإن 
هو نتاج القرن الماضي ، في حين أن األحزاب 
تستطع  لم  اليوم  والفكرية  الدينية  والمؤسسات 
ان تنتج نماذج من هذا المستوى، فهل نحن أمام 
تصحر فكري – ديني ، أم أن هناك عملية قمع 
والدينية  الفكرية  النماذج  بروز  لمنع  وترهيب 

الجديدة صاحبة الحضور المتّميز . 
والدراسة  التوقف  تستحق  ظاهرة  أمام  نحن 
المأزق  هذا  تجاوز  وكيفية  األسباب  لبحث 

الخطير . 
رحم الله العالّمة السيد محمد حسن األمين ، 
أخرى  بروز شخصيات  نشهد  أن  أمل  وعلى 
وأمثاله  تركه  الذي  الفراغ  ملء  على  قادرة 

لبنانيا وعربيا.

باحث وكاتب لبناني  موقع )جنوبية (	 

رحيل العاّلمة األمين : هل نحن أمام تصّحر فكري – ديني؟

قــاسم قصير	 

العالمة السيد محمد حسن األمين

 كان العالمة السيد محمد حسن االمين جسر تواصل بين مختلف التيارات الدينية والفكرية والسياسية وخصوصا 
بين القوميين واإلسالميين وهو ساهم في تأسيس المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي االسالمي والمنتدى القومي 
العربي ، كما كان جسر تواصل بين االتجاهات الدينية والعلمانية وقّدم اطروحات عديدة حول العلمانية المؤمنة 
ومصالحة الدين مع الدولة المدنية ، وكان يعتبر : ان مسألة الدولة والحكــــم هي شأن بشري وليست مسألة دينية.



د. محمد سعد الـدين	 

د.ضرغام الدباغ	 

لو كنت عدوا المتي ....لفعلت...!!
إرباك عقيدة االخرين واوالياتهم وحرف بوصلتهم  
ربما هي الخطوة االهم لهزيمتم ... ربما لهذا تخيلت 
نفسي مكلفا لفعل هذا. ففكرت بالعديد من اإلجراءات.
 أولها ... لبذلت كل ما أستطيع القناع عامة المسلمين 
لبذلت  ثم  الحق(،  دينهم  دينهم )وليس  بتقديس علماء 
)عمالئنا  من  علمائهم  لتقريب  أستطيع  ما  أقصى 
ما  أكثر  لبذلت  ثم  بالدهم  يحكمون  الذين  ووكالئنا( 
من  كل  على  للهجوم  أتباعهم  بعض  لدفع  أستطيع 
يتجرأ على النقد البناء  لبعض أخطائهم بحجة الحفاظ 

على الرموز الدينية.
ثانيا...الستثمرت كثيرا حتى يقدس عامة المسلمين 
والشرعية(  الوطنية  سياستهم  )وليس  ساستهم  قيادة 
ودفعت كل جزء منهم للتعصب األعمى لهم ثم عملت 
أكثر لمعرفة نقاط الضعف لدى قادتهم السياسيين قبل 
عن  وحرفهم  استثمارها  في  أملك  ما  بكل  اجاهد  أن 

أهداف امتهم وبوصلتها.
ثالثا ... لوضعت بيد علمائهم وقادتهم أوراقا رابحة 
)من إعالم ومال وشهرة ومواقف حميدة هامشية او 
أحرقها وأحرق معها جمهورهم  أن  قبل  تبدو(  هكذا 

وكل من قد يختار  السير خلفهم.

رابعا...الستخدمت الدين االسالمي وأحكامه وآياته 
حتى  أجران  له  فالمجتهد  موضعها،  غير  في  الحقة 
تُحسب  والفتوى  ومصافحته  قاتلنا  بإعانة  اجتهد  اذا 
أحضاننا  بين  أعداءنا  جلبت  ولو  )حتى  لصاحبها 
وكان  سليمة!  نيته  كانت  اذا  قتلنا(  لهم  وسهلت 
االمر  أولياء  ومناقشة   .. واغنياء  كراما  مستضيفه 
غيبة ونميمة وفتنة  حتى لمن قراره يؤثر في حياتنا 
أنصار  ثم الستخدمت  أجيالنا..  ومستقبل  وشخوصنا 
يفكر،  من  كل  لمهاجمة  الطيبيين  وأتباعهم  العلماء 

مجرد التفكير، بالنقاش الهادئ  او النقد البناء.

بمحاربة  المتحمسين  المخلصين  ألقنعت   .. خامسا 
وقتال علمائهم المتخاذلين وقادة سياستهم المنحرفين 
بعد أن أفضحهم واسرب بعض فضائحهم وسرقاتهم 
وأسحب األوراق الرابحة من بين أيديهم، بل وأقنعت 
المخلصين  بعض وكالئنا االخرين باحتضان هؤالء 
وفتح ابواب االعالم لهم ليدفعوا هم بدورهم الثائرين 
الصادقين لقتال هؤالء المتخاذلين واقناعهم بأن قتالهم 
أضحى أولى بكثير  من قتال العدو التاريخي لالمة، 
وان طريق النصر يمر عبر التخلص منهم واجتثاثهم 

بحد السيف ولو تم تدمير األمة بكاملها.
بالتأكيد لست عدوا ألمتي بل إنني محب لها عاشق 
لترابها وتاريخها .. ولكن لهذه االمة الكثير الكثير من 
األعداء ممن هم اشد دهاًء وأكثر خبثا مما نعتقد وال 

يحتاج األمر اال لقليل من التأمل لندرك هذه الحقيقة.
  

طبيب اخصائي وكاتب من اسرة )البالد( لندن 	 
اونتاريو 

سد النهضة، تداعيات واحتماالت

مشهد جوي لمستوى ارتفاع المياه في سد النهضة اإلثيوبي، 24 تموز/يوليو 2020. © أ ف ب

وأثيوبيا،  بين مصر  النهضة  سد  أزمة  في 
يالحظ بكل بساطة أن الموقف األثيوبي هو 
المفاوض  أن  ويبدو  مثبتة،  وبحدود  مرسوم 
مصر  األزمة:  أطراف  مع  األثيوبي، 
والسودان، أو األطراف األفريقية التي تعرض 
وساطتها، يبدو خاللها الوسيط األثيوبي بالغ 
مما  مرونة،  ألي  يفتقر  وموقفه  التصلب، 
بصرف  المفاوض  األثيوبي  الوفد  أن  يؤكد 
صالحية  إلى  يفتقر  مستواه،  عن  النظر 
كهذه  أزمة  في  فالمناورة  القرار،  اتخاذ 
سياسياً  أثيوبيا،  قدرات  من  بكثير  أكبر  هي 
دولتين  واستعداء  وعسكرياً،  واقتصادياً 
مكاسب  مقابل  بثقلهما،  والسودان  كمصر 
المتوقع من الخسائر،  إلى  تبدو هزيلة قياساً 
أملي  قد  قراراً  هناك  أن  يشير بوضوح  مما 
بالتصلب،  بالمضي  األثيوبي،  الموقف  على 
 .. االحتماالت  وتجاوز جميع  حد،  أبعد  إلى 
األزمة  استثمار  يريد  خفياً  طرفا  هناك  وأن 
إلى أقصى درجة والحصول على جائزة ... 
أثيوبيا،  وعدوا  وبَم  الجائزة،  هي  ما  ترى 

وماذا يريد من هو وراء األزمة ...؟
أثيوبيا سوف تتحكم بجزء كبير من مياه نهر 
النيل شريان الحياة في مصر، وتمتنع أثيوبيا 
إبداء  دون  ملزمة،  أتفاقية  التوصل ألي  من 
وحيوية  جدية  مخاطر  مقابل  وجيهة  أسباب 
تنتج  أن  أثيوبيا  فبوسع  والسودان.  لمصر 
الكهرباء، وبوسعها أن تقيم التنمية وبوسعها 
ولكن  االجتماعي،  والسلم  األمن  تحقق  أن 
وبوسع  بمصر.  الشديد  الضرر  إلحاق  دون 
السودان أن تقيم السد وأن توفر المياه، ولكن 
ال  عليه  متفق  وبرنامج  مدروسة  بخطوات 
بمصر  الضرر  يلحق  وال  شيئاً،  يُخسرها 
والسودان. ولكن اثيوبيا ترفض وتصم أذنيها 
المفيدة  الحلول  كل  معقول،  حل  كل  عن 
التي ال تضر أحدا من األطراف مرفوضة، 
"ألحاق  أثيوبيا  على  فرضت  التي  فالخطة 

األول  الهدف  هو  والسودان  بمصر  الضرر 
واألخير".

ومن تلك السيناريوهات التي عرضت على 
الطبيعية  باألحداث  يتعلق  ما  منها  أثيوبيا، 
كالزالزل والبراكين والفيضانات. كما وضع 
أية  لتفادي  احتماالت  عدة  اإلثيوبيين  أمام 
أضرار محتملة لسد النهضة، منها في حالة 
ممتلئين  النهضة  العالي وسد  السد  يكون  أن 
يمكن  وكيف  الوضع  سيكون  فماذا  بالمياه، 
تشغيلهما سويا؟ وماذا لو كان السدان ممتلئين 
نفعل؟  فماذا  وكبيرا  عاليا  الفيضان  وكان 
والتصريف؟  للتخزين  المتاحة  الكمية  وما 
السد  تعرض  لو  فيما  شديدة  هنا  فالمخاطر 
على  وأضراره  لضغط  أو  لحادث  األثيوبي 
)مصر(،  العالي  السد  وعلى  السودان، 

فستجرف المياه المنفلتة مدناً كاملة.
حسناً، األمر لن يعبر على اإلدارة المصرية 
في  وكفاءة  ومقدرة  الطويل علماً  الباع  ذات 
إدارة المياه، وأي أزمة مماثلة. فمصر تسعى، 
ما استطاعت لذلك سبيالً، أن تتجنب تصعيد 
األزمة مع أثيوبيا إلى حدود قد تتجاوز القدرة 
دبلوماسية  جهوداً  وتبذل  السيطرة،  على 
األفريقي،  وثقلها  نفوذها  وتستخدم  كبيرة، 
األثيوبي  الموقف  يتزحزح  أن  دون  ولكن 
العداء  أبعاد  التام  إدراكها  رغم  شعرة  قيد 
واإلسالمي  العربي  الثقل  ذات  مصر  مع 
واألفريقي، وهذا يؤكد مرة أخرى أن هناك 

من يوحي ويلقن ويحرض ...!
وال يحتاج األمر للكثير من الذكاء لمعرفة 
وقد   !... األثيوبي  االستشراس  وراء  من 
أو  مباشرة  بصورة  لتصل  الرسائل  سربوا 
غير مباشرة لمصر... وتحقيق جملة أهداف 
بحالها  تنشغل  مصر  تجعل  وقريبة،  بعيدة 
عدد  وتحديد  أمامها،  كبيرة  آفاق  ال  ضعيفة 
رسالة  هو  المباشر  والهدف   ... السكان 
لتقام  سيناء  عن  تخلوا  كلمتين:  من  مقتضبة 
عليها الدولة فلسطينية. سيناء مقابل النيل ... 
أبعاد  تدرك  بالطبع  المصرية  والقيادة 
وأدوار  خلفها،  ومن  معها  ومن  األزمة، 
المشاركين األبعدين واألقربين.، وهم أفضل 
من يجيد قراءة األجندات واالحتماالت، وقد 
وسبل  المتوقعة،  وللمشكالت  لها  استعدوا 
المصرية  والخيارات  مياه.  أزمة  تفادي 

)بتقديري(، هي أبرزها:
أجرت األجهزة المصرية دراسات عن نقل 

مياه الكونغو من مسافة 600 كم من خالل 4 
محطات ضخ،  وقدراته الكبيرة إلى مجرى 
والسودان،  الجنوبي  السودان  عبر  النيل 
المياه  شحة  عن  ليعوض  ثم  ومن  ومصر، 
نهر  أكبر  ثاني  الكونغو هو  ونهر  األثيوبية. 
نهر  بعد  المائي  الدفق  حيث  من  العالم  في 
األمازون حيث يلقي هذا النهر ما يزيد عن 
ألف مليار متر مكعب من المياه في المحيط 
عدة  الكونغو،  نهر  يشمل حوض  األطلسي. 
الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  هي  دول 
الوسطى  أفريقيا  وجمهورية  والكاميرون 
والغابون وجزءا من غينيا. وكشف المقترح 
 300 تبلغ  توليد طاقة كهربائية  إمكانية  عن 
تريليون وات/ ساعة وهي تكفي إلنارة قارة 
عدة  على  يتم  أن  يمكن  والمشروع  أفريقيا، 
وأن  التمويل،  توافر ظروف  مراحل حسب 
المدى الزمني لتنفيذ المشروع، في حالة تنفيذ 
السيناريو الثالث يستغرق 24 شهًرا بتكلفة 8 
تكلفة محطات  مليارات جنيه مصري وهي 
نهر  حوض  من  المياه  لنقل  األربع  الرفع 
الكونغو إلى حوض نهر النيل، باإلضافة إلى 

أعمال البنية األساسية المطلوبة لنقل المياه.
تنظيم ممتاز للموارد المائية المصرية وذلك 
عبر االستفادة من بحيرات توشكي والقنوات 

المائية المرتبطة فيها.
بحكمة  والتصرف  المياه،  استهالك  ترشيد 

بالموارد المتاحة.
العذبة  بالمياه  إما  القطارة:  منخفض  تعبئة 
بمياه  بملئها  أو  العالي،  السد  من  الفائضة 
مما  المتوسط،  األبيض  البحر  من  مالحة 
نسبة  وزيادة  البيئة،  تحسين  على  سيساعد 

األمطار.
تكثيف إقامة محطات تحلية المياه، لتخفيف 

أزمة الماء للشرب.
نحن على يقين أن القيادة المصرية ستختار 
الموقف  هذا  لمواجهة  الخيارات  أفضل 
العروبة  مصر  احفظ  اللهم   .. وتفرعاته 

وشعبها وجيشها ...
باألزمات  مصر  لتطويق  البعيدة  األهداف 
أبعاد  رسم  واحدة:  بخالصة  وهي  معروفة، 
يوماً  سنفرد  ولهذه  األوسط،  للشرق  جديدة 

بحثاً لهذه الموضوعة ..!

اكاديمي عراقي مؤسس المركز العربي 	 
– االلماني )من كتاب البالد(
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ما اجملك ياوطني	 

..لكن  العراق  تنسى  ان  صعب 
دون  منزويا  تقف  ان  االصعب 

حراك.... 
لما  العمل  يحتاج  الوطن  ان  عرفت 
من  نريد  ال  السلطة  األفاكون  تبوأ 

يجعل العراق وطنا لالخر...
الكلمات  تقف  ياوطني  اجملك  ما 
مبارك  اسمك  يتردد  حين  حائرة 

مبارك ..ايها العراق ...

اياك !!	 
تبا لحكومة يقتل شعبها كل يوم  

عند  صار  حكومتنا  منجزات  من 
شعبي الياس واالكتئاب واالنتحار ...
اياك ان تعاتب خائنا باع نفسه ووطنه 

 ...

يبقى شامخا !	 
هل يمتلك الكاظمي  الشجاعة الكافية 
لمحاسبة المفسدين في الحكومة طبعا 
ال .. ال نثق بالحكومة ابدا ..لكننا نثق 

بما نراه ...
لكنه  الدخالء  بفعل  يتعثر  قد  الوطن 

يبقى شامخا ابد الدهر...

إساءة!!	 
السلطة في بلدي تدعي الزهد والتقوى 

...لكن اكثرهم للزهد كارهون...

اكثر من اساء  العراقي هو  السياسي 
الى الزهد والصالة .... 

دعاء	 
يقولون قديما انه عندما يسقط المطر 
ارواح  خذ  ..اللهم  الدعاء  يستجاب 
صغيرهم  الى  كبيرهم  من  حكومتنا 
مرتش  اصغر  الى  برلمانهم  ومن 
هؤالء  من  العراق  نظف  فيهم..اللهم 
والخراب  الفتنة  زرعوا  الذين 
افضحهم  الله  يا   ... العراق  وسرقوا 
في الدينا واالخرة وانت تعرف انهم 

بالنار دون حساب .. ...

معقوله يا ناس ..!!	 
السويسري  النفطي  االتحاد  قال 
متخصص  نفطي  معهد  أكبر  وهو 
النفطية  واألبحاث  الدراسات  في 
النفط  صادرات  قيمة  إن  البالد  في 
العراقية ابتداء من عام 2004 ولغاية 
تساوي    2014 عام  من   12 شهر 
 24 عيار  من  خالص  ذهب  قيمة 
تطلى به مساحة العراق الكلية  بسمك 
مساحته  كل  امتداد  على  سنتيمتر   2
مربع  كم   437072 وهي  بالكامل 
مساحة اليابسة : 432162 كم مربع 

و 4910
هالخير  كل  المياه  مساحة  مربع  كم 
والذهب ..!!؟ والناس تشكو من الفقر 

والعوز ..!! 

حصادنا موت وقتل وخيام  انتشرت 
في عموم الوطن .. 

فتاوي  الدين والسياسة   اشبعنا تجار 
وسموم طائفية تسري كالسرطان في 

بلدي اه ياوطني 

العالقة بين العقل واللسان 	 
عكسية  عالقة  واللسان  العقل  بين 
...كان  صغيرا  العقل  كان  ...فكلما 
عقول  اصغر  ما  طويال.  اللسان 

حكومتنا وما اطول السنتهم... 
تعلمت  ...ممن  الحكيم  لقمان  سئل 
كلما  الجهالء،  من  قال:  الحكمة؟ 

رايت منهم عيبا تجنبته ...

اعجبتني	 
من المقوالت التي اعجبتني للفيلسوف 

رينيه ديكارت: 
ال يمكن ان يكون لك عقل جيد، المهم 

هو ان تستخدمه بشكل جيد.

العراق الذي نريده!!	 
كلما يتقدم بي العمر اكتشف خطا ما 
الراي ال  في  االختالف  ..ان  عرفناه 
يفسد في الود قضية ... لم اصدق هذا 
بشخصه  واعتز  احبه  .. صديق  ابدا 
سياسي  براي  معي  اختلف  ان   وما 
راي  له  وهو  الحبيب  عراقنا  بشان 
منه  عهدتها  ما  بلغة  ..حدثني  اخر 
عذر،  الف  له  أجد  هذا  ..ورغم  قط 

انا شخصيا لم انتِم ابدا لجهة سياسية 
حتى ال اكون ضمن خطها المرسوم 
من  خال  بعراق  اطمح  اني  ...اقول 
اي وصي ومتحكم مهما كان .. نريد 
وسالم  حب  غصن  يحمل  عراقا 
ويحمل قرارا للعراق فقط ..وليختلف 
بك  ..نكبر  اخر  راي  له  من  معي 

ياعراق وتكبر بنا ...

الوطن والغربة 	 
كلما تمر االعوام ويكبر معي الوطن  
كلما يصعب على ان  اوصل المعنى 

لبقعة ارض اسمها وطن ....
يعيش المرء متنقال من مرفا الى مرفا 

ومن غربة الى غربة ..
لكن اقسى غربة ان تعيش في وطنك 

غريبا ...
كلما اتعثر وأقع اشعر ان هناك وطنا 
يقول لي ليحفظك الله ..آه ياعراق كم 

بهي انت ... 
طالما هناك ناس ووطن ...هناك خير 
ومحبة، وطالما هناك جهل وتعصب  

...هناك خراب وقتل 

ان من مرارة الخيبة ان تعرف الحق 
وتسكت وال تستطيع حتى اإلشارة له 

 ..

ورئيس 	  مؤسس  تشكيلي  فنان 
تحرير جريدة )المغترب( الكندية 

رحل الفنان الكبير بسام فرج وواقع الحال مقيم في الوطن

25April, 25, 2021 )مايو )آيار Issue  230 العدد



الديمقراطية  النائبة  تعتزم 
عن  األمريكي  الكونغرس  في 
ماكولوم،  بيتي  مينيسوتا،  والية 
يربط  قانون  مشروع  تقديم 
المقدمة  األمريكية  المساعدات 
حقوق  باحترامها  إلسرائيل 
الشعب الفلسطيني. وتسعى النائبة 
رعاة  على  للحصول  ماكولوم 
الفترة  خالل  القانون  لمشروع 
األسبوع  بنهاية  المحددة  الزمنية 

الحالي.
لفرض  القانون  مشروع  ويدعو 
المساعدات  على  مشددة  رقابة 
اإلسرائيلي  لالحتالل  األمريكية 
أموال  مساهمة  عدم  لضمان 
في  األمريكية  الضرائب 
وحقوق  المدنية  االنتهاكات 
االحتالل  يمارسها  التي  اإلنسان 
الفلسطينيين.  ضد  اإلسرائيلي 
تعتبر  التي  ماكولوم  وقالت 
لالعتقال  المنتقدين  أبرز  من 
لألطفال  اإلسرائيلي  العسكري 
تشريعات  وقدمت  الفلسطينيين، 
متعددة لمنع إسرائيل من استخدام 
األمريكية  العسكرية  المساعدات 
الفلسطيني،  الشباب  العتقال 
إنه  القانون  مشروع  وثيقة  في 
اإلنسان  للدفاع عن حقوق  يهدف 
الفلسطينيين  واألسر  لألطفال 
االحتالل  ظل  في  يعيشون  الذين 
العسكري اإلسرائيلي. ودعت في 
رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس 
بتعزيز حقوق اإلنسان  الملتزمين 
والسالم والعدالة للفلسطينيين ألن 

يشاركوا برعاية هذا القانون.
ويحظر مشروع القانون استخدام 
إلسرائيل  الممنوحة  األموال 
الضرائب  دافعي  أموال  من 
الحاالت  من  كل  في  األمريكيين 

التالية :
أو  العسكري  االعتقال  أوال: 
األطفال  معاملة  سوء  أو  اإلساءة 
الفلسطينيين أو االعتقال العسكري 

اإلسرائيلي.
وتدمير  مصادرة  دعم  ثانيا: 
الفلسطينية  والمنازل  الممتلكات 
الدولي  القانون  ينتهك  بما 

اإلنساني.
لضم  مساعدة  أي  دعم  ثالثا: 
الجانب  أحادي  “إسرائيل” 
انتهاك  في  الفلسطينية  لألراضي 
يذكر  الدولي.  اإلنساني  للقانون 
العاملة  الفلسطينية  المؤسسات  ان 
مارست  األمريكية  الساحة  على 

أعضاء  مع  للتواصل  ضغوطا 
مشروع  على  للتوقيع  كونغرس، 
بدعم  يحظى  الذي  القانون 
أمريكية  ومنظمات  قطاعات 
تحالفات  ومنها  وفاعلة،  رئيسية 
تضم عشرات الكنائس األمريكية، 
ستريت”،  “جي  وحركتا 
أجل  من  يهودية  وأصوات 
السالم، وعدة مؤسسات فلسطينية 
عدالة،  حركة  بينها:  أمريكية، 
لفلسطين،  الحقوقية  والمنظمة 
بينها:  للمسلمين،  ومنظمات 
من  أمريكيون  مسلمون  مؤسسة 
أجل فلسطين. وتمثل هذه المبادرة، 
الكونغرس  في  مماثلة  ومبادرات 
بين  مستمرا  انقساما  األمريكي، 
تعامل  كيفية  في  الديمقراطيين 
الفلسطيني  الصراع  مع  الحزب 
الجناح  يدفع  حيث  اإلسرائيلي، 
الديمقراطي  الحزب  في  التقدمي 

على  للحصول  المتحدة  الواليات 
في  إسرائيل  من  أقوى  تنازالت 
الفلسطينيين.  محاولة لدعم حقوق 
الحماس  رغم  المتوقع  ومن 
أن  الكونغرس  ألعضاء  الكبير 
من  شديدة  مقاومة  المشروع  يجد 
أنصار دولة االحتالل في أوساط 
الديمقراطيين  الكونغرس  قطبي 
تعارض  الذين  والجمهوريين 
أنها  يبدو  جهود  أي  غالبيتهم 
العسكرية  المساعدة  تشترط 

إلسرائيل.
األمريكي  الرئيس  وكان 
أعرب  قد  بايدن  جو  الديمقراطي 
في السابق عن معارضته الشديدة 
المساعدات  على  شروط  لفرض 
الضخمة  العسكرية  األمريكية 

إلسرائيل.

لندن – »القدس العربي«:	 

داعية مصري: الفراعنة ليسوا كفارا بل
كان منهم مسلمون.. ويهاجم تركيا

شّن الداعية المصري خالد الجندي هجوما عنيفا 
“كفارا”،  كانوا  الفراعنة  إن  يقولون  من  على 

مؤكدا أنهم كانوا مسلمين.
قناة  على  تلفزيونية  حلقة  في  الجندي  وقال 
ونحن  الفراعنة  هم  “آباؤنا  المصرية:   ”dmc“
والذين  مسلمون  الفراعنة  في  وكان  بهم،  نفتخر 
شغبوا هذه المعلومة جهلة ال يقرأون القرآن، وال 
الفراعنة  ألن  البلد  لهذه  العظيم  التاريخ  يعرفون 
مثل أي مجتمع بهم كفرة ومؤمنون ومن يعمم أنهم 
كفار فهو جاهل أو متسلف”. مؤكدا أنه “ال يجب 
أن يتحدث اللقطاء عن اآلباء المصريين القدماء” 
المغيرة،  بن  “الوليد  أن  وأضاف  تعبيره.  بحسب 
محمد  النبي  وبشرهما  كافرين،  كانا  جهل  وأبي 
النار، ومع ذلك ال يمكن  بأنهما من أهل  والقرآن 
القول إن أهل قريش جميعهم كفار، ألن من بينهم 

النبي محمد فهو نبي هاشمي من قريش”.
جميع  إن  يقولون  السلفيين  من  “الجهلة  وتابع: 
الفراعنة كافرون مع أن فرعون فقط هو الذي كان 
الله ذكر في القرآن الكريم في سورة  كافرا، ألن 

غافر في اآلية الـ28”.
الهوية  طمس  محاوالت  أن  الجندي  وزعم 
إلقامة  مستمرة  ومحاولة  كارثة  هي  الفرعونية، 

الخالفة التركية في مصر.

لندن- “القدس العربي”	 

مشروع قانون أمام الكونغرس األمريكي 
بط المساعدات إلسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين ير

موعداً  أيار/مايو   26 في  األحد  السوري  الشعب  مجلس  حدّد 
إلجراء االنتخابات الرئاسية، بدءا من السابعة صباحا حتى السابعة 
خالل  سوريا  تخوضها  صورية  انتخابات  ثاني  لتكون  مساء، 

سنوات الحرب المستمرة منذ 10 سنوات.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد االنتخابات 
للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار وذلك من خالل 
الصناديق التي سيتم وضعها في السفارات السورية، "أنّى تسنى 

ذلك".
كما أعلن فتح باب الترشح لالنتخابات الرئاسية ودعا الراغبين 
العليا  الدستورية  المحكمة  إلى  الترشيح  طلبات  لتقديم  بالترشح 

خالل مدة 10 أيام.
ويخوض األسد نزاعاً لتشريع انتخاباته التي يُتوقع أن يفوز بها 
بسهولة، بعدما أعلنت دول غربية، بينها الواليات المتحدة والدول 
األوروبية الكبرى، أنها لن تعترف باألسد، إال بعد أن يخوض في 

عملية سياسية جديدة، تفضي إلى نظام حكم جديد.
وتأتي انتخابات األسد لتضرب عرض الحائط، باجتماعات اللجنة 
الدستورية، وكل النداءات لتأجيل االنتخابات، وإتاحة المجال لنقاش 
دستوري حقيقي، يمهد لتشكيل حكومة تتولى مرحلية انتقالية تنتقل 
خاللها البالد من الدكتاتورية إلى نظام ديمقراطي تتمثل فيه غالبية 

السوريين في الحكم.

انتخابات األسد في 26 أيار..ومهلة الترشيحات 10 أيام

كاريكاتير للفنان عماد حجاج عن العربي الجديد - لندن   )اختيار من المحرر(
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20 عربيًا بين أثرى مليارديرات العالم: من زادت ثروته ومن نقصت في 2021؟
مر عام ال مثيل له في 2020، واألمر ال يرتبط 
فقط بفيروس كورونا، بل شهدت األسواق العالمية 
تغييرات واسعة النطاق. صعدت العمالت المشفرة 
وخاصة البيتكوين إلى مستويات قياسية، وارتفعت 
أسعار األسهم، وحصلت تغييرات في الطلب على 
اقتصادية،  قطاعات  أرباح  زادت  وفيما  النفط. 

انهارت أخرى إلى حد اإلفالس.

قائمة "فوربس" للمليارديرات، اشارت الى أكثر 
من 20 مليارديراً عربياً مصنفين من ضمن أثرى 
أثرياء العالم في 2021 ومدرجين من ضمن قوائم 
عربياً  مليارديراً   11 حقق  فقد  العربية.   الدول 
أرباحاً بعضها كبيرة خالل العام الحالي مقارنة مع 
العام الماضي، فيما خسر 6 مليارديرات أكثر من 
3 مليارات دوالر. علماً أنه يوجد كثير من األثرياء 
مسجلين  فوربس  قائمة  ضمن  اآلخرين  العرب 
بجنسياتهم األجنبية، كما أن القائمة ال تضم الكثير 
الذين ال يصرحون عن  العرب  المليارديرات  من 

ثرواتهم.

أما أثرياء آل الحريري، فلم يكن لهم أثر في الئحة 
مليارديرات لبنان،لتجدهم جريدة "العربي الجديد" 
فرنسية  بجنسيات  ولكن  مليارديرات  مصنفين 

وسويسرية وبريطانية.

الرابحون: 11 مليارديراً �

 7.6 بقيمة  عربياً  مليارديراً   11 ثروات  زادت 
عام  مع  مقارنة  واحد،  عام  في  دوالر  مليارات 
ومكان  جنسيتهم  في  األثرياء  وتنوع   ،2020
إقامتهم. بداية مع ناصيف ساويرس )مصر(،  وهو 
أثرى األثرياء المصنفين ضمن الدول العربية في 
قائمة فوربس لهذا العام. فثروته في 2021 سجلت 
قدرت  أرباحاً  حقق  بعدما  دوالر،  مليارات   8.3

بـ3.3 مليارات دوالر مقارنة مع 2020. 

أما ثروة إسعاد ربراب وعائلته )الجزائر( فقدرتها 
"فوربس" في 2021 بقيمة 4.8 مليارات دوالر، 

مرتفعة 600 مليون دوالر عن العام الماضي.
البلد الذي يواجه  لبنان،  إلى األخوين ميقاتي في 
أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، حيث حقق نجيب 
ميقاتي ثروة في 2021 قيمتها 2.5 مليار دوالر، 
مرتفعة 400 مليون دوالر عن عام 2020. وكذلك 
مليار   2.5 بقيمة  ثروة  الذي سجل  أخوه طه  فعل 
دوالر هذا العام بزيادة 300 مليون دوالر عن العام 

الماضي.
 2021 في  ثروته  )مصر(  ساويرس  ناصيف 
أرباحاً  حقق  بعدما  دوالر،  مليارات   8.3 سجلت 
مع  مقارنة  دوالر  مليارات  بـ3.3  قدرت  فاحشة 

 .2020

عزيز  الملياردير  ثروة  زادت  المغرب،  في   
دفعة  دوالر  مليون   900 بقيمة  وعائلته  أخنوش 
ارتفعت  فيما  دوالر.  مليار   1.9 لتسجل  واحدة، 
ثروة الملياردير سهيل بهوان )سلطنة عمان( إلى 
 2020 في  ثروته  كانت  بعدما  مليار دوالر،   2.3

بقيمة 2.1 مليار دوالر.

بن  فيصل  الملياردير  ثروة  زادت  قطر،  وفي 
مليار دوالر، في مقارنة   1.6 إلى  ثاني  آل  جاسم 
بالنسبة  كذا  الماضي.  العام  دوالر  مليار   1.2 مع 
إلى الملياردير حمد بن جاسم آل ثاني الذي سجلت 
بارتفاع  دوالر  مليار   1.3 عند  ثروته  "فوربس" 

100 مليون دوالر عن العام الماضي.

الملياردير  ثروة  وصلت  حيث  اإلمارات،  إلى 
ماجد الفطيم في 2021 إلى 3.6 مليارات دوالر، 
بارتفاع 300 مليون دوالر عن العام الماضي، كما 
ارتفعت ثروة عبد الله الفطيم إلى 2.2 مليار دوالر  

بزيادة 100 مليون دوالر عن العام الماضي.
فارتفعت  سجواني  حسين  اإلماراتي  ثروة  أما 
مليار   2.4 إلى   2021 في  كامالً  دوالر  مليار 

دوالر، في مقارنة مع العام الماضي.

الخاسرون: 6 مليارديرات �

6 مليارديرات عرب خسروا 3.8 مليارات دوالر 
في عام واحد، لكنهم احتفظوا بمقاعدهم في قائمة 

فوربس ألثرى أثرياء العالم في 2021. 
البحرين(  في  مقيم  )لبناني  معوض  روبيرت 
دوالر،  مليار   1.4 إلى   2021 في  ثروته  هبطت 
بعدما خسر 100 مليون دوالر عن العام الماضي. 
كانت  )مصر(  ساويرس  نجيب  خسارة  أن  إال 
ضخمة، إذ فقد 800 مليون دوالر، لتصبح ثروته 
 3.3 مع  مقارنة  في  العام،  هذا  دوالر  مليار   2.5

مليارات دوالر في 2020.
ُمني ياسين منصور )مصر( بخسارة ثقيلة وصلت 
إلى 1.1 مليار دوالر، محققاً ثروة في 2021 بقيمة 
دوالر  مليار   2.2 مع  مقارنة  دوالر،  مليار   1.1

العام الماضي.

 كذا، خسر يوسف منصور )مصر( 400 مليون 
مليار   1.5 لتسجل   2021 في  ثروته  من  دوالر 
دوالر. فيما ُمني ياسين منصور )مصر( بخسارة 
ثقيلة وصلت إلى 1.1 مليار دوالر، محققاً ثروة في 
2021 بقيمة  1.1 مليار دوالر، مقارنة مع 2.2 

مليار دوالر العام الماضي.
مليون   500 خسر  )المغرب(  جلون  بن  عثمان 
دوالر من ثروته في 2021، لتهبط إلى 1.3 مليار 
)اإلمارات(  الغرير  الله  عبد  خسر  فيما   . دوالر 
900 مليون دوالر لتتراجع ثروته في 2021 إلى 

2.8 مليار دوالر .

ثروة آل الحريري �

ثروة  ورثوا  الذين  الحريري،  آل  أسماء  كادت 
ضخمة بعد اغتيال والدهم رفيق الحريري، تسقط 
في  البحث  أن  إال  الجديد"،  "العربي  رصد  من 
مليارديرات الدول األجنبية كشف عن وجود أسماء 
3 مليارديرات لبنانيين من عائلة الحريري ثرواتهم 
لم تتغير بين عامي 2020 و2021، إذ بقيت ثابتة 

عند 4.4 مليارات دوالر .

مسجلين  الحريري  آل  من  مليارديرات  ثالثة 
بجنسيات مختلفة؛ فرنسية وبريطانية وسويسرية، 
دخلوا في قوائم أثرياء هذه الدول بدالً من تصنيفهم 

من ضمن أثرياء لبنان
البريطانية(  بالجنسية  )مسجل  الحريري  فهد   
دوالر.  مليار   1.1  :2021 و   2020 في  ثروته 
أيمن  أما  دوالر.  مليار   1.3  :2018 في  وكانت 
في  ثروته  الفرنسية(  بالجنسية  )مسجل  الحريري 
في  كانت  دوالر.  مليار   1.3 و2020:   2021
2016: 1.2 مليار دوالر. فيما أخوهم البكر، بهاء 
ثروته  السويسرية(  بالجنسية  )مسجل  الحريري، 
 :2017 في  وكانت  دوالر،  مليار   2  :2021 في 

2.2 مليار دوالر. 

متصدرو الالئحة �

عالمياً، ارتفع عدد المليارديرات في قائمة فوربس 
السنوية الخامسة والثالثين ألغنى المليارديرات في 
العالم إلى 2755 شخصاً، بزيادة 660 مليارديراً 
 %86 تبلغ  مذهلة  نسبة  الماضي،  العام  عن 

أصبحت أغنى مما كانت عليه قبل عام.
جيف بيزوس هو األغنى في العالم للسنة الرابعة 
دوالر،  مليار   177 قيمتها  بثروة  التوالي،  على 
 151 بـ  الثانية  المرتبة  ماسك  إيلون  احتل  بينما 

مليار دوالر، مع صعود أسهم تسال وأمازون.
 13.1 إجماالً  المليارديرات  هؤالء  قيمة  وتبلغ 
دوالر  تريليونات   8 من  ارتفاعاً  دوالر،  تريليون 
المتحدة تضم  الواليات  2020. وال تزال  في عام 
أكبر عدد من المليارديرات مع 724 شخصاً، تليها 
الصين )بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو( بـ 698 

مليارديراً. 
مليارديرات ثروة كل منهم تبدأ من ملياري دوالر

)العربي الجديد(	 
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اإليغور ذاك الشعب المنسي
ال حرية االعتقاد،  ية الفكر و مثال اإليغور فاضح ألنظمة ال تسمح بحر
ية معـــارضة سيــاستـهـا ونقــــدهـا فكــيف بحــر

ال  والرجولة  الرجال،  كل  يمتلكها  ال  الشجاعة 
استطاع  لكن رجال شجاعا  الذكور،  كل  يمتلكها 
االنتصار على نفسه، كسرَ  حاجز الخوف، واجتاز 
حائط الصمت المطبق على غيره، فنطق وتكلم، 
مغرورقتان  وعيناه  فرنسي،  تلفزي  برنامج  في 
بالدموع: "يوم الجمعة كانوا يجبروننا على أكل 
لحم الخنزير، وكانوا يرغموننا على إنشاد النشيد 
مدارة  ووجوهنا  صباح،  كل  الصيني  الوطني 
إلى الجدار. كم عانينا من اإلهانة واإلساءة، وكم 
من  كابدنا  وكم  والتعذيب،  الضرب  من  قاسينا 
األشغال الشاقة! وعليه، يجب التحّرك وبسرعة 
إلنقاذ حياة عديدين من الناس، فقط ليعيشوا مثل 
دون  من  وبكرامة،  طبيعي  بشكل  الناس  جميع 

إذالل ومهانة". 

الناجين من معسكرات  أحد  بيكالي،  أومير  إنه 
االعتقال الصيني المسّماة مخيمات إعادة التربية 
ومنظمة  الدولية  العفو  منظمة  حسب  والتعليم. 
مليون شخص  من  أكثر  رايتس ووتش،  هيومن 
من اإليغور مّروا بهذه المخيمات المهيأة رسميا 
لمكافحة اإلرهاب والتطّرف اإلسالمي والنزعة 
االنفصالية، لكنها في الحقيقة مراكز تقوم بعملية 
الحد،  هذا  عند  تقف  وال  جماعي.  دماغ  غسل 
عملية  إنها  نقل  لم  إن  اضطهاد،  عملية  هي  بل 
إبادة جماعية في حق شعب كامل، تتم في صمت 
إن  حيث  إعالمي،  وتعتيم  عظيم  وتواطؤ  كبير 
أغلب الذين نجوا وخرجوا من المعتقل يفضلون 
تعريض  ومخافة  منهم،  االنتقام  خشية  الصمت 
في  ديكتاتورية  أقوى  من  الداهم  للخطر  ذويهم 

العالم، فال يملك الجرأة إال القليل النادر.

مخيمات صينية مهيأة رسميا لمكافحة اإلرهاب 
لكنها  االنفصالية،  والنزعة  والتطّرف اإلسالمي 

مراكز تقوم بعملية غسل دماغ جماعي

المهندسة  سطرت  بيكالي،  أومير  منوال  على 
من  "ناجية  كتابها  في  هاتيواجي  غولباهار 
يناير/  شهر  في  صدر  الذي  الصيني"  الغوالغ 
قصتها  من  جزءا  الماضي،  الثاني  كانون 

ومعاناتها، فبعد تلقيها مكالمة من شركتها السابقة 
تطلب منها المجيء إلى الصين، إلمضاء أوراق 
تتعلق بتقاعدها، راحت ووقعت في فخ السلطات 
وبقيت  زنزانة،  في  نفسها  ووجدت  الصينية، 
إلى   2016 من  سنوات  ثالث  طوال  مسجونة 
2019 عندما أطلق سراحها، بعد أن حكم عليها 
بسبع سنوات سجنا نافذة، بعد تدخل من السلطات 
وخصوصا  سياسية،  الجئة  باعتبارها  الفرنسية 
من  ابنتها  قادتها  التي  اإلعالمية  الحملة  بفضل 
لوال  بنفسها  لتنجو  السيدة  هذه  تكن  لم  باريس، 

ذلك.

للنساء،  لقاح  يتم إعطاء  كتابها كيف  روت في 
ليكتشفن بعد ذلك غياب الدورة الشهرية، وكيف 
تعّرضت،  كيف  تحكي  عقيمات.  أصبحت  أنهن 
مثل باقي السجينات، إلى عمليات غسل الدماغ، 
ومنعهن من الحديث بلغتهن األصل، تقّص كيف 
كانت الكاميرات تراقبهن، حتى في المراحيض، 

وتتابع خطواتهن في كل مكان. 

هي مأساة كبيرة تضرب هذا الشعب منذ زمن، 
تقرير  ففي  األمس،  وال  اليوم  وليدة  ليست  فهي 
الفرنسية  القناة   1999 8 أغسطس/ آب  بثته في 

أرشيف موقع  في  الثانية، ويمكن االطالع عليه 
الفرنسي،  البصري  السمعي  الوطني  المعهد 
استقصائية  دراسة  جيوبوليس  مجلة  أجرت 
قمع  من  معاناتهم  وعن  اإليغور،  حالة  عن 
الممارسات  بعض  وفضحت  الصيني،  النظام 
الالإنسانية، من قبيل فصل اإليغوريات وإبعادهن 
قصد  اإلجباري  بالتعقيم  القيام  أزواجهن،  عن 
منعهن من الحمل، وإذا حصل يتم إجبارهن على 
اإلجهاض، ورمي األجنة في القمامة، في محاولة 
الشعب  هذا  سكان  نسبة  لتخفيض  وبئيسة  يائسة 
للمنطقة، وفي  السكانية  التركيبة  المسلم، وتغيير 
يكتب  الذي  الشعب  هذا  ثقافة  إلى طمس  مسعى 
لغته بالحروف العربية، وعدد سكانه حوالي 25 
مليون نسمة، نصفهم في الصين في منطقة تتوفر 
الغاز،  مثل  الطبيعية،  الموارد  من  عديد  على 

والبترول، والفحم، واليورانيوم.

بحرية  تسمح  ال  ألنظمة  فاضح  اإليغور  مثال 
الفكر وال حرية االعتقاد، فكيف بحرية معارضة 

سياستها ونقدها

هي، إذن، مقاطع صغيرة من فيلم رعب مطول، 
اإليغور،  مسلمي  من  آالف  مئات  فيه  يشارك 

ال  طويل،  مسلسل  من  صغيرة  لقطات  وهي 
تزال حلقاته تسجل كل يوم، في تجاهل تام، بل 
واإلسالمية،  العربية  األنظمة  بعض  من  بتآمر 
إذ يكفي رفع شعار مواجهة اإلرهاب والتطرف 
إلى  عديدة  دول  لتنضم  ومحاربتهما،  اإلسالمي 
قافلة المنوهين والمؤيدين، فهو أمر مجمع عليه، 
وأصبح شماعةً تعلق عليها كل سياسات االستبداد 
لهذا  المستبدة  األنظمة  فطنت  وقد  والتسلط. 
األمر، فجعلته )هذا الشعار( غطاء لتبرير أفعالها 
إال  الصين  وما  اإلنسان،  حقوق  ألبسط  المنافية 
مثال واحد من بين أمثلة عديدة. ومثال اإليغور 
الفكر وال حرية  فاضح ألنظمة ال تسمح بحرية 
االعتقاد، فكيف بحرية معارضة سياستها ونقدها. 

كلما  طغيانها  ويزيد  عتواً  تزداد  أنظمة  هي 
ازدادت قوتها االقتصادية. 

تدري أن ال أحد يجرؤ على انتقادها، وإذا انتقد 
فلحفظ ماء الوجه، ألنها تعلم حق اليقين أن منطق 
المبادئ  منطق  على  يغلب  التجارية  المصالح 

وحقوق اإلنسان.

)العربي الجديد(	 

الفنان عماد حجاج عن جريدة  )العربي الجديد( لندن

عمر المرابط	 
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هيفــاء زنكنة	 

2003؟  إبريل  نيسان/  التاسع من  يوم  فعال،  بغداد،  هل سقطت 
المعاني  ومصادره عشرات  سقط«   « للفعل  السقوط؟  معنى  وما 
التي تمتد من المكان الى اإلنسان. سقَطِت المدينةُ : تم احتاللها من 
العدو. سقَط الشَّيُء من كذا : وقَع من أعلى إلى أسفل. َسقَُط المتاع: 
ما ال خير فيه من كّلِ شيء. السَّْقُط :السَّاقُِط من الناس، لئيم، حقير. 
بغداد؟  ينطبق على  أوباشهم وأسافلهم. أي تعريف  النَّاس:  أسقاط 
بغداد المدينة، بغداد العاصمة؟ لماذا سقوط بغداد وليس االستسالم 

أو الدحر أو الهزيمة أو االستيالء أو االنتصار عليها؟
هل هو المكان أم اإلنسان؟

تاريخ  من يبحث عن »سقوط بغداد« سيجد ثالث صفحات من 
يقودهم الى ما هو أقدم وأعرق، الى موقع ومدينة وعاصمة، لكل 
واحد منها خصوصيته المذهلة، وتماهيه مع العالم في آن واحد. 
ألنه، على خصوصيته لم يكن استثناء بل امتدادا لحضارة إنسانية 

تتجه الى األمام لوال »السقوط«.
حفيد  خان،  هوالكو  المغولي  القائد  دخل  االولى،  الصفحة  في 
جنكيز خان، بغداد عام 1258، منتصرا، فنهبها وهدم مبانيها التي 
فلم  بأهلها  فتك  كتبها.  اإلسالمي وحرق  الفن  آيات  من  آية  كانت 
يبق غير القليل. وكانت أعظم األعمال التهديمية التي ارتكبت هي 
تخريب البنية التحتية كالسدود ونواظم اإلسقاء. أليس هذا ما يفعله 
الغزاة حين يدخلون مدنا يعرفون جيدا انهم ال يستطيعون إزالتها، 

كما رأينا، بأنفسنا، في العصر الحديث؟
ورمزاإلمبراطورية  العباسية  الدولة  عاصمة  بغداد  كانت 
اإلسالمية. أرادها الغزاة ان تبقى خربة، ضعيفة، متهالكة لتكون 
عبرة لمن قد يفكر بمقاومتهم. فكانت بغداد بوابة السقوط لما تالها. 

لتأجيل الحياة واالكتفاء بالبقاء.

ديسمبر  األول/  كانون  بين  بغداد  عاشت  الثانية،  الصفحة  في 
لالستحواذ عليها.  دمويا  2017، صراعا  آذار/ مارس  و   1916
يتنافس  التي  المحتضرة  العثمانية  االمبراطورية  من  كانت جزءا 
على استيراثها االنكليز. فكان القتال المرير على االرض العراقية 
وكان »سقوط« بغداد غنيمة غزاة جدد. وكان العراقيون، كما بقية 
يظنون  العثمانية،  االمبراطورية  ظل  في  عاشوا  الذين  العرب، 
أن التعاون مع قوات التحالف ومن بينهم االنكليز، والتخلص من 
بالحاكم  االولي  الترحيب  فكان  االستقالل.  سيمنحهم  العثمانيين، 
المرحبين  روح  دغدغة  ضرورة  أدرك  قد  كان  الذي  االنكليزي 
وتطلعاتهم، فأصدر الجنرال مود بيانا خاطبهم فيه قائال : »لم تأت 
جيوشنا إلى مدينتكم وأرضكم كغزاة أو أعداء ولكن كمحررين«. 
ولم يطل الوقت لتزول اوهام من بنوا اآلمال على المحتل الجديد. 
فأجبروا على االنضمام الى ثورة الشعب حين وضع العراق تحت 
فاندلعت  مصالحهم  لحماية  تدابير  البريطانيون  واعتمد  االنتداب 

الثورة العراقية الكبرى أو ثورة العشرين، عام 1920.
بغداد الموسومة بأنها األكثر قذارة في العالم على الرغم من ثروة 
البلد الهائلة، بغداد التي يجوب الموت شوارعها متمثال بميليشيات 

ومرتزقة ولصوص يتحكمون ببرلمان ينطق باسمهم

وجلبت لنا صفحة التاريخ الثالثة تكرارا يجمع في ممارساته ما 
بين المغول والبريطانيين. ليعيد تاريخ الغزاة نفسه كما هو وحشيا، 
مدمرا، مستغال، مع بعض التجميل الطفيف . فكان يوم 9 نيسان/ 
أبريل 2003. ومثل كل احتالل، سبق الدخول الى بغداد عقود من 
التهيئة. ولكن بشكل تحديثي. فكانت خطة الطريق الحتالل بغداد، 
انهك  اقتصادي  وحصار  باالكاذيب  منسوجة  إعالمية،  ـ  سياسية 
الناس وجعل أولوية التفكير محصورة بالحصول على االولويات. 
الغزاة.  بمساعدة  عراقيون  تبرع  والثاني،  االول  الغزو  ومثل 
خلطوا بين التخلص من نظام عارضوه واحتالل الوطن. فشرعنوا 
الغزو وقتل األهل واحتفلوا بسماع صراخ الضحايا واصفين اياه 
بغداد، عاصمة  باحتالل  الناس  اقناع  منهم  بانه موسيقى. وتطلب 
الشعب  مخاطبين  انفسهم،  على  حتى  يحتالوا  ان  األبي،  العراق 
بأن االحتالل هو الطريق الوحيد الى الحرية، وديمقراطية المحتل 
هي النموذج الذي يجب ان يُحتذى إذا أرادوا أن يتجاوزوا تخلفهم 
وحرق  المتاحف  ونهب  المباني  تهديم  فكان  حضاريين.  ليكونوا 
الوثائق. وكانت االعتقاالت الجماعية. وكان التعذيب في أبو غريب 
والمساواة بين النساء والرجال اغتصابا. وكان استهداف المدنيين 
قتال تسلية للمحتلين حين يشعرون بالضجر. وكان التقسيم الطائفي 
والعرقي، وصار صباح بغداد جثثا مرمية في الشوارع. وُشرعت 
واستهانة.  احتقارا  أهله،  كرامه  يستبيح  من  لكل  الوطن  ابواب 
والمواطن المنغمر بالخوف من اآلخر. واليزال مستخدمو االحتالل 
يقتاتون، على أكذوبة تحرير العراقي من الخوف. واذا كانت اعوام 
االحتالل قد هدمت الكثير، اال انها لم تنجح وبعد مرور 18 عاما، 
للحياة.  بالخضوع عنوانا  الى االستسالم والقبول  العراق  في دفع 
فبقي الغزاة غزاة واالحتالل احتالال. ولم تنهر بغداد او تستسلم، 
ال »رسميا« وال شعبيا. بل بقيت عزيزة النفس، مقاومة. أطلقت 
طلقتها االولى برأس المحتل في اليوم االول لالحتالل. وكان يوم 

الى  بغداد  العراقية من  المقاومة  انطالق  نقطة  أبريل  نيسان/   10
بقية المدن. من الموصل وكربالء والنجف الى الفلوجة. ضد قوات 
غزو بلغ عددها 147 ألف أمريكي و 15 ألف بريطاني، مدججين 
بماليين  اعالمية  وتغطية  العسكرية  والتقنيات  األسلحة  بأحدث 

الدوالرات. ولم تسقط بغداد.
هذه المدينة التي تصفها منظمات الرصد بأنها مركز حكومة من 
بين األكثر فسادا في العالم، حيث يشرب سكانها، يوميا، مياه غير 
بغداد  الموت.  وحتى  الخطيرة  لألمراض  وناقلة  للشرب  صالحة 
الموسومة بأنها األكثر قذارة في العالم على الرغم من ثروة البلد 
بميليشيات  متمثال  شوارعها  الموت  يجوب  التي  بغداد  الهائلة، 
ومرتزقة ولصوص يتحكمون ببرلمان ينطق باسمهم. هذه البغداد 
لم تتوقف يوما عن اثارة دهشة العالم بمقاومتها للخنوع واالنحناء 
المرة.  تلو  المرة  بنهوضها  العالم  تدهش  والمستبدين.  الغزاة  امام 
تنبع من بين أحجار شوارعها ودرابينها أزهار التقل نضارة عن 

زهور هيروشيما بعد رشها بالسالح النووي األمريكي.
ولم تسقط بغداد. رفعت رأسها عاليا، في قلبها النابض، في ساحة 
التحرير. عام 2011 وتلتها انتفاضة تشرين / أكتوبر في 2019. 
فتكاثرت  المدن  شرايين  في  دماؤه  سرت  المدينة،  قلب  توسع 
ساحات التحرير. من البصرة والناصرية الى الكوت وبابل. يقيم 
بمواطنين  هذا  قبل  سمعتم  هل   ( بوطن  يطالبون  مواطنون  فيها 
600 شهيد  الواحدة  يطالبون بوطن؟(. فبلغت تكلفة الوطن للسنة 
و مئات اآلف الجرحى وآالف المعاقين. ثم يأتي من يقول لك أن 
االحتالل كان تحريرا أو تغييرا وان بغداد سقطت. أيمكن لـ»بغدادُ 
المحروسةُ باالسِم األعظِم: بغداد« كما يصفها سعدي يوسف، أن 

تسقط؟

كاتبة وصحفية من العراق )من كتاب موقع البالد(	 

كيف لبغداد  لم تستسلم أن تسقط؟

لم تسقط بغداد. رفعت رأسها عاليا، في قلبها النابض، في ساحة التحــرير. عام 2011
وتلتهـا انتفــاضة تشــرين / أكتــــوبر في 2019. تــــوسع قلـب الـمديـنة، 
ير. ثـرت ســـاحات الـتـحر ســرت دماؤه فـي شراييـن المدن فـتـكـــا
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المــؤمــن ال يــعــرف الــيــأس
في هذا الزمن يجلس كثير من الناس يفكرون 
من  العالم  أحوال  من  حولهم  يشاهدون  فيما 
فماذا  فيه،  تعيش  التي  الشعوب  أحوال  خالل 
على  تتوالى  وكوارث  مآسَي  يرون  يرون؟ 
عمل  من  جلها  والجماعات  األفراد  من  كثير 
اجتماعية  أو  سياسية  تكون  قد  البشرألسباب 
جشع  جميعا  بينها  يربط  لكن  اقتصادية،  أو 
بعض بني آدم وطمعهم بما في أيدي غيرهم، 
التي  السيطرة  تلك  بالقوة،  عليهم  للسيطرة  أو 
تؤدي أوال وأخيرا إلى سلب ما عندهم وتركهم 

يعانون الحاجة والفاقة وحتى المرض.
لكن لماذا يفعل القوي ذلك بالضعيف؟ هم ال 
يسألون أنفسهم هذا السؤال. إن فكرهم هو فكر 
أمره  يوم  لله سبحانه وتعالى  قال  الذي  إبليس 
بالسجود آلدم فرفض قائال لرب العالمين:  »أنا 

خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين«.
من  هنا  اليوم  نفسه!!  المنطق  الله،  سبحان 
يقول أنا أفضل منك ألني أبيض وأنت أسود. 
حتى وصل األمر إلى االدعاء أني أذكى منك. 
كثيرون من جهلة اليوم يظنون تفوقهم بحسب 
لون بشرتهم، وكأنهم ال يرون أن واقع الحياة 
ال  التي  المقوالت  وهذه  التفكير  هذا  يناقض 
من  هناك  علمية؟  أو  َخلقية  أسس  إلى  تستند 
وجنس  عرق  على  عرق  بتفوق  اليوم  ينادي 

والغني  غيره،  من  خير  األبيض  جنس؟  على 
أقل منه ثراء؟ وما  بغناه على من هو  متفوق 
أعظم اإلسالم والفكر الذي علمنا إياه الرسول 
العظيم محمد صلى الله عليه وسلم فقال: »ال 
بالتقوى«،  إال  أعجمي  على  لعربي  فضل 
وقوله: » كلكم آلدم وآدم من تراب«، وقوله: 
فالتفاوت  المشط«،  كأسنان  سواسية  »الناس 
الله  من  والقرب  بالتقوى  هو  البشر  بين  إذن 
وتنفيذ تعاليمه التي لن يصلح البشر إال بفهمها 
وتطبيقها وجعلها السبيل الوحيد لخير البشرية 

وسعادتها.
هو  اليوم  المادي  التفوق  أن  نعي  أن  يجب 
العقل  أن  ننسى  ولن  التقني،  العلمي  التفوق 
هذا  إلى  يوصالن  الدؤوب  والعمل  الواعي 
التفوق. لكن العيب هو في استغالل هذا التفوق 
المستضعفين من  لفرض ظروف ظالمة على 
الناس وفرض تبعيتهم لهم، بينما يمكن تحقيق 

العدالة من خالل إنسانية األقوى ال طغيانه.
لكن واقع البشر حتى اآلن ينافي ذلك، ولعل 
لهذه  عرضة  الناس  أكثر  هم  اليوم  المسلمين 
العنصرية، والمسلمون قلقون، بل إن بعضهم 
كثيرين  أصاب  الذي  الضعف  بسبب  يائسون 
وهو  صحيحا،  ليس  الشعور  هذا  لكن  منهم. 
ناتج عن قصور في التفكير، وعن أخذ أمورهم 

بأيديهم فقط دون النظر إلى من يدبر األمر كله. 
الصحيح هو إعمال العقل وقوة اإليمان بالقدر 
خيره وشره. من الذي يقدر هذا؟ أليس الحكم 
لله السميع البصير العليم والقدير؟ هو من يرى 
ويسمع كل ما يجري في كونه. صحيح هو ال 
يرضى عن سيء األعمال التي يقترفها البشر، 
لكن يجب أن ندرك أن وراء كل ذلك حكمة ال 
تدركها عقولنا، هوالقائل: »والله يعلم وأنتم ال 
تعلمون«. وينسى بعضنا قوله تعالى أنه: »... 
يدبر األمر«، فهو المدبر الذي علينا أن نترك 
التدبير بعد أن نقوم نحن بما أمرنا به  له أمر 

مما نستطيع.
في  ترفع  وهتافات  شعارات  ليس  ديننا 
لخير  وعمل  وتقوى  إيمان  ديننا  مظاهرات. 
أما  به،  الله  أمرنا  ما  هذا  جمعاء،  البشرية 
فهي  أركانه  في  المتمثلة  المفروضة  العبادات 

أقل ما كلف به المسلم من عمل.
اإلسالم  أن  يعلمون  هم  المسلمون.  ليطمئن 
من  المتقين  وبعمل  له  الله  بحفظ  محفوظ 
اليوم  المسلمين  أن  رغم  الرفعة،  وله  أتباعه، 
في منزلة من الضعف. أال نرى سرعة اعتناق 
أننا  على  يدل  مما  تعلموه؟  كلما  له  الناس 
كمسلمين مقصرون في تعريف الناس به. لكن 
الله يقيض له من ينشره حتى من غير أتباعه. 

اسمع ما تقول عنه القسيسة ميلين كينيدي في 
كنيستها في أتالنتا أمريكا، وكيف تشرح أركان 
اإلسالم والعمل بها والهدف منها وكيف تصف 
محمدا صلى الله عليه وسلم، وتدعو المصلين 
للتعرف على  المساجد  إلى زيارة  الكنيسة  في 
أكثر  هو  اإلسالم  إن  وتقول  اإلسالم،  عظمة 
يُدفعون  وأنهم  فهمها،  يساء  التي  الديانات 
قالت  ما  أهم  ولعل  اإلسالم.  من  للخوف  دفعا 
بالحرف الواحد: »من أكثر األمور التي أحبها 
في  اإلسالم هو أنه يدعونا إلى االهتمام بكل 
مهم في الحياة للحصول مباشرة على أولوياتنا. 
ما هي أولوياتكم أنتم؟ المال، السلطة، المكانة 
العالية، الطيبة، الخدمة، الحب، الفن، الرحمة، 
لم  وإذا  أجله،  من  تعيشون  أمرا  حددوا  فقط 
جواب  لديه  اإلسالم  ذلك.  افعلوا  بعد  تحددوا 

واضح: »ال إله إال الله محمد رسول الله«.
»إننا نحتاج إلى أن نضغط  بانتظام على زر 
إعادة الضبط الذي يعود بنا إلى المركز، إلى 
قلوبنا، إلى ما نعرف أنه حقيقة سبب وجودنا 
حياتي.  أو  يومي  أضيع  ال  حتى  لنتذكر  هنا. 
الصالة،  هو  الذي  هذا  للمسلمين،  وبالنسبة 
األول  الركن  أما  اإلسالم.  في  الثاني  الركن 
فهو: »أشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمدا 

رسول الله«.



علماء من إسبانيا يحذرون.. 

استخدام الهاتف الذكي في السرير يزيد من خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم

الذكي  الهاتف  استخدام  خطر  من  إسبانيا  من  علماء  حذر 
القولون  بسرطان  اإلصابة  خطر  من  يزيد  كونه  السرير  في 

والمستقيم.

العالمية، ووفقا  العلماء، وهم من معهد برشلونة للصحة  أكد 
هواتفهم  يستخدمون  الذين  األشخاص  أن  البحثية،  لبياناتهم 
الذكية باستمرار عند الخلود إلى النوم هم أكثر عرضة لإلصابة 
بسرطان القولون واألمعاء، وذلك وفقا لما نشره موقع "ميديك 

فوريوم" الطبي.

ويعزو العلماء السبب في ذلك إلى الضوء األزرق المنبعث من 
شاشات الكمبيوتر والهواتف الذكية المعروف بكونه يؤثر سلبا 
به  أفاد  ما  العينين بشكل أسرع، وبحسب  الرؤية ويشيخ  على 
العلماء، قد يكون هناك عواقب سلبية خطيرة أخرى يسببها هذا 

تأثيرا كبيرا بخصوص اإلصابة  له  أن يكون  الضوء، ويمكن 
بسرطان القولون والمستقيم، وفق "سبوتنيك".

تأثيرات  دراسة  بهدف  شخص   2000 بيانات  العلماء  حلل 
الذين  األشخاص  أن  فوجدوا  الصحة،  على  األزرق  الضوء 
استخدام  طريق  عن  سواء  األزرق  الضوء  لتأثير  يتعرضون 
معرضون  الكمبيوتر  أجهزة  طريق  عند  أو  الذكية  الهواتف 
لخطر اإلصابة بسرطان القولون بنسبة 60 في المئة أكثر من 

األشخاص األقل تعرضا.

إنتاج  الضوء من  يحد هذا  أن  يمكن  العلماء،  أفاده  لما  ووفقا 
النوم،  الميالتونين في الجسم، والذي يُطلق عليه اسم هرمون 
إذ يزداد تركيزه في الجسم عادة في الليل، مما يمنحنا الشعور 

بالنعاس والرغبة في النوم السليم.

ومن جهة أخرى، فإن انخفاض إنتاجه في الجسم يضعف تأثير 
تحفيز النوم، مما يؤدي إلى حدوث خلل في الساعة البيولوجية، 
وكل هذا له تأثير سلبي للغاية على التوازن الهرموني للشخص، 
من  بالسرطان  اإلصابة  خطر  بزيادة  العلماء  يربطه  والذي 
والمستقيم  القولون  بسرطان  اإلصابة  أن  على  تأكيدهم  خالل 

يرتبط بالعمل الليلي واضطرابات الساعة البيولوجية.

والمستقيم نصح  القولون  بسرطان  اإلصابة  ولتفادي مخاطر 
العلماء بضرورة ممارسة التمارين لمدة  30 دقيقة على األقل 
تناول  على  والتركيز  صحي،  وزن  على  والحفاظ  اليوم،  في 

األلياف الموجودة في الخضروات والبقوليات.

كما حذروا من التدخين، وعدم اإلفراط في استهالكك اللحوم 
الحمراء، وتجنب النقانق.
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د. قيس أبوطه	 

حقائق ال تعرفها عن االنسولين ومرض السكري
الُصدف الغريبة في حصـول د. بانتنج جـائزة نوبل

بعد ان عبر بعض القراء عن رغبتهم بالمزيد من 
مسيرة أول كندي وأصغر من حصل على جائزة 

نوبل، يسعدني ان ألبي رغبتهم.
فريدريك  د.  ان  السياق  هذا  في  شيء  اهم 
هرمون  الكتشافه  نوبل  جائزة  على  بانتنج حصل 
اإلنسولين عام ١٩٢٣، وفي هذا العام يحتفل العالم 
على مرور ١٠٠ عام على اكتشاف اإلنسولين في 
تورونتو…   جامعة  في  الفيزيولوجي  مختبرات 
الهرمون  هذا  على  نتعرف  ان  هنا  يهمنا  اذن 
وأهميته في صحة كل انسان على وجه االرض… 
كما انه اصبح عالجاً ال يستغني عنه الماليين من 
المرضى. ولكي نفهم اهمية اإلنسولين الذي تفرزه 
خاليا  نتخيل  ان  يجب  الجسم  في  البنكرياس  غدة 
الجسم التي تقدر ليس بالباليين بل بالتريليونات… 
وتقوم  ونشيطة  حية  الخاليا  هذه  تبقى  لكي  و 
الغذاء  غذاء،  الى  تحتاج  فإنها  المختلفة  بوظائفها 
الدورة  يدخل  والذي  نأكله  الذي  الطعام  من  ياتي 
المواد  وخاصة  وامتصاصه،  بعد هضمه  الدموية 
في  الجلوكوز  الى  تتحول  التي  والسكرية  النشوية 
الدم، ولكن كل خلية لها جدار متين فيه أبواب مغلقة 
الخلية  لمحتويات  تسمح  فال  المستقبِالت  تسمى 
والمواد  للسوائل  تسمح  وال  خارجها  بالتسرب 
يأتي  داخلها. وهنا  الى  بالتسرب  الموجودة حولها 
دور األنسولين … يتحد األنسولين مع المستقبالت 
فتفتح  اإلنسولين  لمهمة  بدورها  تستجيب  التي 
األبواب وتسمح للجلوكوز الموجود في الدم حول 
الخاليا بالعبور، وهذا الجلوكوز هو الغذاء الرئيس 
لجميع خاليا الجسم. وهذا يعني ان حياتنا ال تستقيم 

بدون هرمون االنسولين.
ال تقتصر مهمة اإلنسولين على ادخال الجلوكوز 
الى الخاليا ولكنها ايضا تدخل في عملية استقالب 

الدهون والبروتينات.

األنسولين وكمال االجسام

مرض  عالج  في  األنسولين  اهمية  يعلم  كلنا 
من   كثيرا  ان  األعجب  ولكن  السكري… 
اإلنسولين  الى  يلجؤون  األصحاء  الرياضيين 
لدى  معروف  امر  وهذا  عضالتهم.  حجم  لتكبير 
اللجوء  ولكن  االجسام.  كمال  مسابقات  مدربي 
يكون  ان  يجب  الرياضيين  هؤالء  عند  لألنسولين 
أخطر  حدوث  خشية  والمعرفة  الحيطة  بمنتهى 
الخطير  الحاد  الهبوط  وهو  اإلنسولين  مضاعفات 

لنسبة الجلوكوز في الدم.
لماذا اكتشاف هذا الهرمون استحق جائزة نوبل؟؟

دعونا نستعرض هذه الحقائق:
تقول إحصائيات اإلتحاد الدولي للسكري ان عدد 
بلغ   ١٩١٩ عام   في  العالم  في  السكري  مرضى 
٤٦٥ مليون مريض وقد يصل العدد إلى اكثر من  
ان  ذلك  من  واالخطر   .٢٠٣٠ عام  مليون   ٥٠٠

العمل  سن  في  هم  المرضى  من  العظمى  الغالبية 
الكثير  المجتمع  يخسر  وهكذا  والنشاط.   واإلنتاج 
المتحدة  الواليات  ففي  السكري…  مرض  بسبب 
مرضى  على  الدولة  تتكلف  المثال  سبيل  على 
السكري ٧٦٠ بليون دوالر سنوياً، تخيل الرقم… 

العربية، فمند ٧ سنوات كانت  للبالد  بالنسبة  اما 
العالم  في  دولة  ثاني  المتحدة  العربية  اإلمارات 
يعانون  السكان  ١٩٪من  بنسبة  عربياً   واألولى 
لتصبح  تحسنت  النسبة  هذه  ولكن  السكري..  من 
ثم  بن٪،   ٢٠١٩ عام   عربياً  األولى  السعودية 

الكويت والبحرين و قطر بنسب حول ١٢ ٪.
اما هنا في كندا فان النسبة الرسمية بلغت ٧ ٪

والحظوظ  والصدف  بانتنج   د.  مشوار  بداية 
اإلستثنائية:

     ١. عندما بدأ  د. بانتنج دراسة الطب بدأت 
الحرب العالمية األولى.. وكانت كندا طرفاً في هذه 
اطباء،   الى  بحاجة  الكندي  الجيش  وكان  الحرب، 
الدراسة  مدة  وقللت  كثفت  الطب  كلية  فان  ولذلك 
مع  يسرعة  بانتنج  د.  تخرج  وهكذا  النصف  الى 
ولعل   .. بالجيش  يلتحق  لكي  بالجراحة  تخصص 

ذلك كان اول حظوظ د. بانتنج. 
٢.  كما ان عدم نجاح عمله في عيادته هو العامل 
عاد  الحرب  انتهاء  فبعد  حياته،  مسيرة  في  الثاني 
ولكن  عيادته..  ليؤسس  الكندية  لندن  مدينة  الى 
المادية  وحالته  مجزياً  يكن  لم  عيادته  مدخول 
بعض  يعطي  ان  اضطره  مما  جدا..  سيئة  كانت 
كانت  فلو   … تورونتو  جامعة  في  المحاضرات 
يفكر  ولم  عيادته  في  لبقي  ممتازة  المادية  أحواله 
في الذهاب إلعطاء محاضرات لتالميذ الطب في 

جامعة تورونتو.
ان  المفروض  المحاضرات  احدى  كانت   .٣
غدة  وعن  السكري  مرض  عن  للتالميذ  يشرحها 
يعود  ان  اضطر  ولذلك  الجسم…  في  البنكرياس 
لمحاضرته…  استعداداً  العلمية  المراجع  الـي 
عالقة  في  واضحة  غير  حقائق  هناك  أن  وشعر 
البنكرياس ومرض السكري…مما جعله يبحث في 

المراجع واالبحاث في هذا الموضوع.
٤. اقنع رئيس قسم وظائف األعضاء في جامعة 
مختبرا  يعطيه  بان  ماكلويد  البروفيسور  تورونتو 
هناك  كان  الحظ  ولحسن   .. تجاربه  يجري  لكي 
مختبر  مهجور سمح له باجراء تجاربه فيه.. كما 
هما   الماجستير  لدرجة  يحضران  طالبان  له  ُعين 

كالرك وبست.
٥.  كانت السنة الدراسية في ايامها االخيرة وكان 
في  العمل  أحدهما  يختار  ان  وبست  كالرك  على 
النصف االول من اجازة الصيف، واآلخر يذهب 
مكان  ليحل  الثاني  النصف  في  ليعود  إجازته  في 
يأخذ  من سوف  بست  و  كالرك  واختلف  زميله.. 
اجازته اوالً… ولذلك احتكما الى قطعة النقود بما 
االنجليزية:  وباللغة  نقشه..  وال  طره  ب:  يعرف 
لكالرك  السعيد  الحظ  فجاء   …Flip the Coin
وان  الصيف،  من  األول  النصف  في  يستمتع  ان 
من  هذا  وكان  مباشرة..  بانتنج  د.  مع  بست  يعمل 
حسن حظ بست الن نجاح اكتشاف االنسولين كان 
أثناء عمل بست مع د.بنتنج. وهكذا كسب الشهرة 
العالمية.. و جزًءا من جائزة نوبل كما سوف نرى.

مناصفة  نوبل  جائزة  منحت  عام ١٩٢٣  في   .٦
قسم  رئيس  ماكلويد  بروفيسور  و  بانتنج  د.  بين 
األبحاث  على  المشرف  انه  حيث  الفسيولوجي 
التي توصلت الكتشاف األنسولين .. وهنا غضب 
يعمل  لم  ماكلويد  ان  وقال  شديدا  بانتنج غضبا  د. 
شيئاً ليستحق جائزة نوبل…عندما كنا نسهر الليالي 
ونجر الكالب في منتصف الليل من الشوارع الى 
المختبر كان ماكلويد يغط في نوم عميق… إن من 
يستحق هذه الجائزة هو مساعدي السيد بست واني 
أخبار  وصلت  جائزتي...  نصف  له  اقدم  سوف 
غضب د. بانتنج الى بروفسور ماكلويد الذي بدوره 
كوليب  الصيدلي  هو  الجائزة  يستحق  من  ان  قال 
ليصبح  وإعداده  األنسولين  تنقية  على  عمل  الذي 
اتقاسم  سوف  بدوري  وانا   .. لالستعمال  صالحا 
تاريخ  حصتي مع كوليب. وهكذا والول مرة في 

جائزة نوبل تقسم الجائزة على أربعة.

هذا قليل من كثير في سيرة د. بانتج الذي أصبح 
ملكة  ان  حيث  بانتنج  فريدريك  السير  بعد:  فيما 

انجلترا منحته لقب سير.

كاتب من اسرة )البالد(	 
Doctorkais@yahoo.com
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الصحة نبع السعادة والجمال
التبغ والكحول والطب الشعبي

القسم الحادي عشرد. خالد الخيري االدريسي	 
الثالثة،  الموضوعات  بين  العالقة  القارئ عن  سأل  ربما 
مقصودا.  كان  او  الصدفة  بمحض  جاء  بينهما  الربط  وهل 
لكّن قليال من التمحيص يجعلنا نكتشف روابط كثيرة بينها. 

وأهمها اإلضرار األكيد بجسم اإلنسان وصحته.

الموضوع االول هو التبغ. وقد اهلك صحة مئات الماليين 
أجمع(.  العالم  ثم  أوالً  الحمر  الهنود  )عرفه  ُعِرف  ان  منذ 
انحساره  أن   الطريف  ومن  اكيد.  انحسار  في  االن  وهو 
بدأ حيث نشأ )العالم الجديد(. وهذا عامل سار. وانني على 
ثقة بأن التاريخ سيذكر ان عادة التدخين كانت اسوأ وأقذر 
عادة  سادت قرونا عديدة، وكانت السبب في كوارث صحية 

وبيئية واقتصادية.

أما الكحول، فشره اسوأ وادق رقبة. وهو اقدم بالتاريخ من 
آفة التدخين. وما يخيفنا هنا أن شرب الكحول أصبح عادة 
مترسخة  في كثير من االمم. وبعض من يتعاطونه يعتبرونه 
عالمة حضارة ومدخال للتعارف والحياة االجتماعية. ولقد 
رسخت في بعض البلدان، واهمها فرنسا، عادات اصبحت 
)النبيذ(  الخمر  احتساء  عادة  وهي  أال  التراث،  صميم  من 
قبل االكل "االبراتيف"، يعتقدون أنها تفتح الشهية. هذا خطأ 
فاحش. فالخمر قبل الطعام  تفسد االنزيمات الموجودة في 
النشويات  هضم   بعملية  البدء  يمكن  ال  هنا  ومن  اللعاب، 
)التي  المعدة  احماض  مع  تتفاعل  الكحول  ان  ثم  بالفم، 
وتدمرها،  القادم(  الغذاء  لهضم  استعدادا  المعدة  افرزتها 
غير  وهي  تدعى"إّستَْر"  مادة  الى  الحامض  بتحويل  وذلك 
الخمر  احتساء  ان  نجد  هنا  من  الهضم.  عملية  في  فعالة 
قبل االكل ال يفتح الشهية بل على العكس إنه يدمر وسائل 
من  قلدهم  ومن  الفرنسيين  وعلى  بَيّْن   خطأ  وهذا  الهضم. 
عنه.  الرجوع  افريقيا(  شمال  عرب  )خصوصا  العرب 
ومن المشاكل  التي تواجهنا في هذا الصدد أن اقتصاديات 
كما  وتصديره،  الكحول  انتاج  على  تعتمد  كثيرة  شعوب 
من  وتسويقها.  المخدرات  انتاج  على  اخرى  شعوب  تعتمد 
هنا ال مندوحة من محاولة إقناع تلك الشعوب بضرره. على 
العكس، فان الشركات المصنعة للخمور تتفنن في اكتشاف 
بعض  على  الضغط  لدرجة  تمادت  بل  للدعاية،  اساليب 
بعض  اصدرت  حتى  الشهيرة  والمجالت  الطبية  المصادر 
الكحول  ان شرب  تدل على  وابحاثا  نشرات  المجالت  تلك 
)الويسكي سابقا والنبيذ االحمر الحقا( مفيد للقلب والشرايين 
)اعتمادا على ان النبيذ االحمر يحتوي على بعض مضادات 
اهميتها  بعد  تثبت  لم  المقولة  تلك  ان  من  بالرغم  االكسدة، 
العلمية، وحتى وان ثبتت فإن ضرر الكحول اعم  وأسوأ(. 
التاسع  القرن  اواخر  ففي  للتدخين.  حصل  بما  ذكرني  هذا 
انتاج  شركات  تسمح  لم  العشرين،  القرن  واوائل  عشر 
السجاير )بما كان لها من نفوذ اقتصادي( ألّي كان ان يحذر 
من مساوئ التدخين بجميع انواعه او ينشر اي مقالة تظهر  
نفسها، وإن  المعضلة  نواجه  المساوئ. وها نحن اآلن  هذه 
بعض  ذمم  وشراء  المادية  باالغراءات  وذلك  اخر،  بشكل 

ضعاف النفوس من الجهات العلمية.

التجانسي(  )الطب  والهومومبيوثي  الشعبي  الطب  اما 
األولياء  مقار  وزيارة  الحجب،  طب  بالرقية،  والعالج 
الصالحين الخ، فهذه كارثة استفحلت حديثا واخذت باالزدياد 
المشعوذين  عند  الضمير  وانعدام  أوال،  الناس  جهل  بسبب 
الحديث  الطب  فشل  بسبب  واخيرا  ثانيا،  يمارسونها  الذين 
في حل كثير من المعضالت الصحية، مما يضطر صاحب 
في  أمال  والجهل  والدجل  للشعوذة   اللجوء  الى  المعضلة 

ايجاد الحل.

وجهة  وشرح  وبالتفصيل  حدة  على  أفة  لكل  وسنعرض 
نظرنا ولتبيان الحقائق العلمية.

آفة التدخين:

يخبرنا التاريخ بأن نبتة التبغ وهي قريبة جدا من فصيلة 
نبتة الطماطم )البندوره( والبطاطا، عرفت في االمريكيتين 
الميالد  قبل  سنة  ومنذ1000  الميالد.  قبل  عام   6000 منذ 
بدأت قبال الميان في أمريكا الوسطى عادة التدخين، ومنها 

انتشرت الى قارات العالم الجديد شماال وجنوبا.

حين  1493م،  عام  حتى  التدخين  القديم  العالم  يعرف  لم 
مرافقيه  احد  واكتشف  أمريكا  كولمبس  كريستوفر  اكتشف 
ويدعى "رودريجز دو خريز" التبغ. وكانا في ذلك الوقت 
في الجزء الذي يسمى االن  "كوبا". عند عودة دو خريز الى 
اسبانيا وضع في السجن عندما اشعل أول سيجار اصطحبه 

معه من كوبا.
يعتقد ان السير جون هوكنز وريتشارد جرينفيل هما اول 

من ادخل التبغ للجزر البريطانية في عام 1532.

لتعاطي التبغ - كما يعلم الجميع - اكثر من طريقة: هناك 
السبسي  الغليون،  السيجار،  السيجارة،  النشوق،  المضغ، 
النيكوتين  ادخال  الى  تؤدي  الطرق  تلك  كل  والنرجيلة. 
واول اكسيد الكربون والقطران وشوائب اخرى الى الرئتين 

والدورة الدموية.

ينبهان  فكالهما  تقريبا،  الكافيين  عم  ابن  هو  والنيكوتين 
افراز  ايضا  تنبه  كيماوية  مادة  تعاطيهما. وهو  الدماغ عند 
والفر".  "الكر  هرمون  يدعى  الذي  االدرينالين  هرمون 
وانقباض  القلب  نبضات  في  تسارعا  الهرمون  هذا  يسبب 
في  وارتفاعا  الجسم  عامة  في  االخرى  والشرايين  شراينه 
الغذائي  التمثيل  في  وزيادة  والسكر  الشرياني  الدم  ضغط 

االساسي وزيادة الكولستيرول السّيء وقرحة المعدة .
اعاله  المذكوران  الغذائي  والتمثيل  الدم  في  السكر  زيادة 
الوزن.  ونقصان  الشهية  وفقدان  الشبع  في  الشعور  يسببان 
يمكن وال  الجانبية، ولكن ال  اآلثار  لهذه  البعض  ربما هلل 
المترتبة على هذه اآلفة  ينبغي ان ننسى أن االثار الضارة 

تفوق تلك الحسنة اليتيمة للتدخين بأضعاف مضاعفة.

وأسوأ طرق التدخين هي السيجارة، ذلك لتوفرها جاهزة 
في كل مكان وامكان حملها بسهولة الى اي مكان وإمكان 
تدخينها )سابقا( في أي مكان. هذا فضال عن ان تصنيعها 
على  هذا  استعمالها.  من ضرر  تزيد  أخرى  شوائب  يُدخل 
تحتاج  فالنرجيلة  والغليون.  والسيجار  النرجيلة  عكس 
زيادة  وجمر  مريحة  لجلسة  وتحتاج  نقلها  يصعب  لمعدات 
على حجمها الكبير الذي يستحيل نقله بسهولة. يجب ان ال 
نغفل عن بحثين نشرا في "المجلة الطبية السعودية"، حيث 
اكتشف الباحثون هناك ان تدخين النرجيلة يضيف مخاطر 

اخري خاصة بها.

من المفارقات الطريفة ان نبتة التبغ وعادة التدخين ظهرتا 
النرجيله  لكن  القديم.  للعالم  وامتدت  الجديد  العالم  في  اوال 
نشأت في العالم القديم وعلى وجه التحديد في الهند ثم انتقلت 
الى ايران ثم الى تركيا التي وصلتها منذ اكثر من500 عام. 
ومنها امتدت الى العالم الجديد. في نيويورك االن 17 مقهى 
النساء  النرجيلة  يستعمل  النرجيلة".   " تدعى  االقل  على 
والرجال على حد سواء. وهذا على عكس السيجار والغليون 

الذين يحتكرهما الرجال.

مضار التدخين:

الحنجره، 	  الشفاة،  واللسان،  الفم  الدم،  السرطان:  اوال 
الرئة، الثدي، المعدة، البنكرياس، الكبد، الكلى، القولون، 

المبيض، المثانة وعنق الرحم.
 	
الشرايين 	  تصلب  والشرايين:  القلب  امراض  ثانيا 

الدم،  ضغط  ارتفاع  االطراف،  شرايين  تصلب  التاجية، 
ارتفاع نسبه اول اكسيد الكربون في الدم.

 	
ثالثا امراض الصدر: االلتهاب المزمن للشعب الهوائية.	 

رابعا الضعف الجنسي ونقص الخصوبة عند الرجال.	 

خامسا نقص الخصوبة ومضاعفات الطمث عند النساء.	 

سادسا تشوهات الجنين.	 

سابعا التهابات المعدة وقرحتها وقرحة االثني عشر.	 

ثامنا التهاب الملتحمة والماء االزرق والعمى.	 

تاسعا فقدان السمع.	 

حاسة 	  وفقدان  لالنف  المخاطي  الغشاء  التهاب  عاشرا 
الشم.

حادي عشر تصلب شرايين الدماغ مما يسبب  االصابة 	 
بجلطات الدماغ وفقدان الذاكرة وااللزهايمر..

ثاني عشر الشيخوخة المبكرة.	 

ال ينبغي ان يفوتنا تأكيد ان التدخين غير المباشر )مجالسة 
المدخنين او الجلوس في قاعة يسمح فيها بالتدخين( لها نفس 
المدخن  على  هو  كما  المدخن  غير  الجالس  على  الضرر 

نفسه.

الكحول:

الكحول مادة كيماوية مكونة من ذرات كربون وهيدروجين 
كان  حيوانا  حي،  كائن  كل  تضر  سامة  وهي  واوكسجين. 
)مثايل  قاتل  هو  ما  منها  كثيرة  اصناف  ومنه  نباتا.  ام 
للعمى متلف  او مسبب  بكية كبيرة  الكحول( فور استعماله 
للكبد واالعصاب ان استعمل بكميات قليلة. وهذه من اكثر 
لالغراض  ويستعمل  وشيوعا،  استعماال  الكحول   اصناف 
الطبية. أما الصنف االخر الذي يستعمل كمشروبات روحية 
بعد  الضار يظهر  واثره  اقل سما،  فهو  الكحول"  "االيثايل 
فترة طويلة. خصوصا لدى الشارب المتعقل. وينتج الكحول 
بشكل طبيعي في الجسم اثناء عملية هضم النشويات. ولكن 
الكربون.  اكسيد  وثاني  ماء  الى  ويحيله  فورا  يدمره  الكبد 
وكل ما يسمى شرابا )جعّة او عرق او ويسكي او شمبانيا 
او فودكا او جن وما الى غير ذلك( يعتمد اثره السام على 
مقدار درجة  تركيز الكحول فية، فكلما زادت نسبة التركيز 

زاد الضرر.

السبب في تهافت الناس على احتساء الخمر هو اثره السام 
هذا، فعندما يحتسي المرء كمية قليلة، يكون اثره السام قليال، 
ويؤثر على قشره الدماغ )كورتكس(، النها االكثر حساسية 
من  المنطقة  وهذه  عملها.  فيضطرب  كله،  الجسم  في  للسم 
الدماع هي المسؤولة عن "الحياء واحترام النفس والتصرف 
االنسان.  تشكل عبئا على  ما  التي عادةً  الرصين واالدب" 
وعند توقف عملها، يشعر االنسان بالراحة نتيجة تحرره من 
قيود "االخالق واالدب". ويعتقد الشارب على غير علم، انه 
لو امعن في احتساء المزيد من الخمر زادت السعادة والنشوة 
نسبة  زادت  فاذا  تماما،  هذا  غير  والحقيقة  واالنشراح. 
الكحول عن نسبة معينة في الدم، يبدأ اثرها السام في التأثير 
على المادة البيضاء في الدماغ واالجزاء االخرى )المخيخ 
والدماغ المتوسط والبنز والميدله(. في هذه المناطق توجد 
المراكز الدنيا المسؤولة عن تنفيذ االوامر الحياتية. من هنا 
يبدا االنسان بالترنح، واضطراب الكالم وفقدان القدرة على 
واذا  والتركيز.  للتوازن  يحتاج  عمل  باي  والقيام  التوازن 
فات عن هذا الحد دخل في غيبوبة واضطرب تنفسه وربما 
مات. يولّد الكحول طاقة عالية سيئة عند تفاعله مع احماض 
وتتوسع  والدفء  بالحرارة  الشعور  ياتي  هنا  ومن  المعدة. 
شرايين الجلد، ومن هنا اخطأ الكثيرون حين اعتبروه موسعا 
للشرايين، ووصفه بعضهم عالجا  لشرايين القلب الضيقة. 
بينما الحقيقة ان ال اثر توسيعيا له على شرايين القلب النها 
القلب،  على عضلة  اثره  اما  المرض(.  حالة  )في  متصلبة 
فََحدّْث وال َحَرج، فهو سام وهناك مرض لعضلة القلب اسمه 
تليف  عن  ناتج  مرض  هو  كارديومايوبثي(.  "الكوهوليك 
عضلة القلب )بسبب التعاطي المفرط للخمور( الذي يؤدي 
الى ارتخائها وهبوط القلب. اما الكبد، المسؤول االول عن 
تدمير هذا السم، فهو ايضا يصاب بالتليف ومن ثم الفشل. 
فتكتمل حلقة الندامة. ويصاب البنكرياس بسوء من الكحول. 
العين  وتصاب  الهضم.  وعسر  السكري  مرض  يبدأ  ثم 
هنا  االشارة  من  بد  وال  العمى.  ثم  ومن  بالشبكية  بمرض 
الكحول  ان  الناس وهو  بين بعض  اعتقاد خاطئ سائد  الى 
والمخدرات )الحشيش خصوصا( يساعد الرجال على اطالة 
مدة عملية  الجنس. ما يحصل بالفعل هو ان متعاطي الخمر 
والحشيش يكون منهكا لدرجة انه يَُخيّل له ان مدة ممارسته 

للجنس قد طالت، ذلك بسبب إعيائه. 

وفي ختام هذا البحث، اود ان اوجه سؤاال للجميع، لماذا 
نستعمل الكحول في تطهير الجروح واالدوات الجراحية؟! 
المتراكمة على  الجراثيم  والسرور على  النشوة  لندخل  هل 
الجرح والمعدات؟ ال شك ان الجميع يعرف الجواب، وهو 
الجراثيم  لقتل  ونستعمله  حي،  كل  يقتل  سم  الكحول  ان 
من  الجسم  في  خلية  لكل  سام  إذن  فالكحول  والميكروبات. 

فروة الراس الى أخمص القدم.

الطب الشعبي والطب الهوميوباثي:

التعقيد.  شديدة  مشكلة  والهميوباثي  الشعبي  الطب  مشكلة 
يختلف  وال  والتبغ.  الكحول  مشكلة  من  تعقيدا  أشد  وهي 
اثنان فيما يكتب ويقال عن الكحول والتبغ، اما فيما يخص 
زال  وما  بصدده.  محتدما  النقاش  زال  فما  الشعبي،  الطب 

المدافعون عنه يقاتلون بمنتهى الشراسة. ومما أفسح المجال 
الكثير  الحديث في معالجة  العلمي  الطب  لهوالء، هو فشل 
عن  يتورع  ال  اليائس  فالمريض  هنا  ومن  االمراض.  من 

اللجوء الى الشيطان أمال في الشفاء.

الهيموباثي وطب  يختلف الطب الشعبي كثيرا عن الطب 
اولياء  بزيارة  والعالج  والحضرة  والرقية  والزار  الحجب 
الخصوص  وجه  وعلى  الشعبي  الطب  الصالحين.  الله 
المستخدم  الحديث  الطب  اساس  هو  باالعشاب  التداوي 
وال  دجل  فيه  وليس  حاليا.  نمارسه  ما  بني  وعليه  حاليا، 
العلمي  الزمان، وحل محله الطب  شعوذه، ولكن عفا عليه 
الحقيقي المبني على دراسات علمية موثقة وسبل اعداد دقيقة 
الشعبي  الطب  يعتمد  دقيق.  علمي  اشراف  تحت  اجريت 
جيل  من  متوارثة  قديمة  معلومات  على  االعشاب(  )طب 
آلخر عن اثر ما لعشبة معينة. كان يطلب من المريض إما 
غلي تلك العشبة والناتج يسمى "مغلي" او نقع تلك العشبة 
المريض شرب  والناتج يسمى "منقوع". يطلب من  بالماء 
كمية معينة من الناتج...ال توجد عشبة على االرض تحوي 
يحتوي على عشرات  ان كل عشب   بل  فقط.  واحدة  مادة 
مادة  نفع.  او  فاعلية  ذي  غير  منها  بالمائة  تسعون  المواد، 
او  معروف  غير  اثر  ذوات  والباقي  نفع.  ذواتا  مادتان  او 
مرغوب فيه. لم يك لدى االطباء او الصيادلة قديما  طرق 
الضار. وترك  منها  النافع  واختيار  المواد  لفرز  اخرى 

للمعايير. من هنا كثيرا ما كان  لديهم طرق  لم يك  انه  كما 
)في الماضي( اثر الدواء المرغوب فيه "ضعيفا او ساما" 
لقلة او  لكثرة تركيز المادة الفعالة. ما يمارس االن هو ما 
المعروفة لدى  الماضي. فمعظم االعشاب  كان يمارس في 
النافع  عرف  بدقة،  وحللت  دراستها  تمت  االعشاب  طب 
معايرة  تمت  انه  كما  الزبد.  من  التخلص  وتم  فأخذ،  منها 
الجرعات بمنتهى الدقة،  ووضعت  المادة الفعالة على شكل 
أقراص أو مرهم او دقيق او حقن. يعلم االن الطبيب بدقة 
لم  الذي  االمر  استعمالها.  ومدة  وتكرارها  الجرعة  مقدار 
االدوية  شركات  ان  هذا  على  زد  السابق.  في  متوفرا  يك 
عرفت التركيبة الكيماوية للمواد النافعة واستطاعت انتاجها 
بكميات تجارية وذلك بمحاكاة النبات وانتاج تلك المادة في 
الكثيرين، وهو  لدى  اعتقاد خاطئ  الخاصة. هناك  معاملها 
ان االدوية المنتجة من النبات هي مواد طبيعية بينما المنتجة 
في المصانع هي مواد كيماوية. هذا خطأ مخجل. فكل مادة 
من المواد المصنعة في المصانع او بواسطة النبات هي مواد 
كيماوية. وال يوجد شيء اسمه مادة طبيعية، فإن كل شيء 
في هذا الكون مكون من المواد الكيماوية. بغض النظر عّمن 
علم  الذي  العظيم  الله  وسبحان  االنسان.  او  النبات  ركبها، 
االنسان ما لم يعلم. ان الدعوة الى استعمال الطب الشعبي 
االن  تماثل تماما الدعوة لترك السيارة او الطائرة والعودة 
انني  اعتقد  بهذا  للسفر.  كوسائل  والبغال  الحمير  الستعمال 

كفيت ووفيت الموضوع حقه.

اما الطب الهميوباثي والزار الخ، فال يستحق حتى الحبر 
الذي  سيكتب به عنه.

وما  "الواقع  وهو  ذكره  من  بد  ال  امر  لدينا  يبقى  هنا 
العمل". ربما يذكر القارئ الكريم انني قد اشرت الى عقبتين 
كأداوتين تواجهان المهمة التي نحن بصددها. تلكما العقبتان 

هما على وجه التحديد:

رخيصة  العشوائية  الوجبة  ان  ذكرت  حيث  التكلفة،   *
ومشبعة

* العادات والتقاليد. وهذه هي العقبة الكأداء بالفعل.

لقد رسخت الوجبة العشوائية في كل قطر بل في كل مدينة، 
بحيث أصبحت جزًءا من الهوية الوطنية، وانتقادها اصبح 
من المحرمات. هذه الوجبة هي السائدة الى يومنا هذا. ولما 
نتعامل  ان  علينا  لزاما  اصبح  مستحيالً،  امرا  الغاؤها  كان 
عالتها.  على  نتركها  ال  ان  يجب  ولكن  الحقيقة.  هذه  مع 
امل في االصالح، وذلك عن طريق دراسة  ما زال هناك 
االمر ونبحث عن الجيد فيها ونؤكده، وننتقد الغث وننصح 
صحية.  عشوائية  وجبة  الى  الوصول  في  امال  باصالحه 
وبهذا نكون قد حققنا هدفنا في وجبات صحية والوصول من 

خاللها  لصحة تنبع منها السعادة والجمال.

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

35April, 25, 2021 )مايو )آيار Issue  230 العدد



احذروا تنظيف
أسنانكم في هذا التوقيت!

نقوم بتنظيف أسناننا مرتين على األقل 
الفم و صحة  بنظافة  فالعناية  اليوم.  في 
أسناننا أمر مهم للغاية. لكن هل تعلم أن 
هناك فترة زمنية معينة يمكن أن يضر 
فيها تنظيف أسنانك أكثر مما قد ينفعها؟ 
Freundin فرويندين  مجلة  فوفق 
فإن  األسنان،  أطباء  عن  نقالً  األلمانية 
أسوأ وقت للعناية بأسنانك وتنظيفها هو 

بعد تناول الطعام مباشرة.

الصباح  في  اعتدت  قد  تكون  ربما 
بالفرشاة  أسنانك  تنظيف  على  والمساء 
تناول  بعد  خاصةً  مباشرة،  األكل  بعد 
بالسكريات.  غنية  ومشروبات  طعام 
األكل  بعد  أسنانك  تنظيف  أن  غير 
األطعمة  جيدة. ألن  فكرة  ليس  مباشرة 
الحمضيات  مثل  والحمضية  السكرية 
من  المعادن  تزيل  الليمون  أوعصير 
ميناء األسنان عند تناولها وتهاجم المادة 

الصلبة التي تغطي األسنان.

ففي هذا الوقت تكون الطبقة السطحية 
الصلبة الخارجية ألسنانك والتي تهرف 
بـ "ميناء األسنان" في أضعف حاالتها، 
ذلك  فإن  األسنان،  بفرشاة  فركها  وعند 
ويفقدها  الطويل  المدى  على  يضعفها 
القدرة على مقاومة البكتيريا التي تسبب 

التسوس وحساسية األسنان.

إذن  ذهنك:  إلى  التساؤل  هذا  يقفز  قد 
لم  إن  أسناني  تنظيف  علّي  يجب  متى 

أفعل ذلك بعد األكل مباشرة؟
يوصي  األسنان،  ميناء  على  وللحفاظ 
يقل  ال  ما  باالنتظار  األسنان  أطباء 
قبل  إلى ساعة كاملة  عن نصف ساعة 
تناول  بعد  بالفرشاة  أسنانك  تنظيف 
الوقت  اللعاب  يمنح  األمر  هذا  الطعام. 
في  األحماض  وتحييد  لتكرار  الكافي 

تجويف الفم.

لكن إن كنت قليل الصبر وال تستطيع 
االنتظار كل هذا الوقت، تقدم لك المجلة 
اإللكترونية نصيحة في هذه الحالة وهي 
اللجوء إلى طرق أخرى تساعدك على 
تنظيف فمك وإنعاش أنفاسك. على سبيل 
كبير  كوب  تناول  يساعدك  قد  المثال، 
أو مضغ  الوجبة مباشرة  بعد  الماء  من 

علكة خالية من السكر بنكهة النعناع.

إ.م/ أ.ح	 

ستة طرق بسيطة يمكن أن تساعدك على رفع هرمون السعادة
أحمد حسن  	 

عملية  تعزيز  إلى  المزاجية  حالتك  تنظيم  من 
مهماً  عصبياً  ناقالً  السيروتونين  يعتبر  الهضم، 
داخل  الحيوية  العمليات  من  العديد  في  يشارك 
الجسم. ويعرف الهرمون بقدرته على تعزيز النوم 
البيولوجية  الساعة  إيقاع  تنظيم  خالل  من  الجيد 
والذاكرة  التعلم  وتعزيز  الشهية  وتنظيم  للجسم 
االجتماعي  والسلوك  اإليجابية  المشاعر  وتعزيز 
اإليجابي. كما يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات 
واالكتئاب  بالقلق  الشعور  إلى  السيروتونين 
االنفعال والعدوانية والتعب والهجومية.  وسرعة 
ويمكن أن يقلل من شهيتك ويجعلك تشعر بالغثيان.
في هذا المقال نبيّن لك ستة طرق سهلة يمكن أن 

تعزز من مستويات السيروتونين:

1- الطعام

بمجرد  السيروتونين  مستوى  زيادة  يمكنك  ال 
حصولك على وجبة طعام، ولكن يمكنك الحصول 
إلى  يتحول  أميني  حمض  وهو  التربتوفان  على 
سيروتونين في الدماغ. ويوجد حمض التربتوفان 
بالبروتين مثل  الغنية  أساسي في األطعمة  بشكل 
مستوى  رفع  أن  ومع  الرومي.  والديك  السلمون 
األطعمة  تناول  بمجرد  سهالً  ليس  السيروتونين 
أن  إلى  تشير  األبحاث  أن  إال  بالتربتوفان  الغنية 
تناول الكربوهيدرات مع هذه األطعمة قد تساعد 
في جعل حمض التربتوفان يصل بكل سهولة إلى 

دماغك.

2- ممارسة الرياضة

التربتوفان  إطالق  يتم  الرياضة  ممارسة  أثناء 
األحماض  عدد  مستويات  خفض  مع  دمك،  في 
األمينية األخرى مما يخلق بيئة مثالية للتربتوفان 
للوصول إلى دماغك. ويبدو أن التمارين الهوائية 
الهدف  أن  التأثير، حيث  األكبر من  النصيب  لها 
يجب أن يتركز على رفع معدل ضربات القلب. 
الشائعة  الهوائية  الرياضية  التمارين  بين  ومن 
السريع  والمشي  الدراجات  وركوب  السباحة 

والركض والمشي لمسافات طويلة.

3- الضوء الساطع

السيروتونين  أن مستويات  إلى  الدراسات  تشير 
وتكون  الشتاء  فصل  في  االنخفاض  إلى  تميل 
وتزعم  والخريف.  الصيف  فصلي  في  األعلى 
يمكن  الشمس  في  الوقت  قضاء  أن  الدراسات 
السيروتونين.  مستويات  زيادة  في  يساعد  أن 
وللحصول على تلك الفوائد حاول أن تقضي ما ال 

يقل عن 10 15- دقيقة في الخارج كل يوم.

4- المكمالت الغذائية

تحفيز  في  الغذائية  المكمالت  تساعد  أن  يمكن 
زيادة  طريق  عن  السيروتونين  وإطالق  إنتاج 

التربتوفان ولكن قبل أن تبدأ بأخذ مكمالت غذائية 
تأكد من استشارة طبيبك.

5- التدليك

زيادة  في  الجسم  تدليك  يساعد  أن  يمكن 
السيروتونين و الدوبامين وهو ناقل عصبي يتعلق 
بالمزاج ويساعد في تقليل مستويات الكورتيزول 
انتاجه عند اإلجهاد. وكانت دراسة أجريت  ويتم 
مصابه  حامل  امرأة   84 على   2004 عام  في 
باالكتئاب، قد وجدت أن النساء اللواتي تلقين تدليك 
للجسم لمدة 20 دقيقة أسبوعياً لديهن معدالت أقل 
من القلق واالكتئاب وسجلن مستويات مرتفعة من 

السيروتونين بعد نهاية التجربة.

6- تحفيز المزاج

يمكن أن يساعد المزاج الجيد في زيادة مستويات 
السيروتونين، التفكير في أشياء جيدة تجعلك تشعر 
السيروتونين  يزيد من مستوى  أن  يمكن  بالرضا 

في عقلك.
إذا كنت تشعر بالضعف، تخيل لحظة سعيدة من 
ذكرياتك، فكر في مغامرة قمت بها مع أصدقائك، 
انظر إلى صور قديمة تجعلك سعيداً، اقض وقتك 
حيوانك  مع  كان  لو  حتى  تحبه  شخص  أي  مع 

األليف.

)عربي 21( لندن	 

التغذية السليمة ضرورية للمساعدة في نمو أدمغة 
أطفالنا، وتلعب دوًرا رئيسيًا في مستوى التركيز 
البيض  مثل  األطعمة،  بعض  وتحتوي  والتعلم. 
عناصر  على  والخضروات،  الزيتية  واألسماك 

غذائية ضرورية للنمو الدماغ بشكل صحي.
العناصر  على  تحتوي  التي  األطعمة  وتعتبر 
األطفال  دماغ  لنمو  مهمة  األساسية  الغذائية 
صفار  مع  الكبيرة  البيضة  وتحتوي  ووظيفته. 
البيض على 125 ملليغرام من الكولين، وهو ما 
تتراوح  الذين  يعادل نصف االحتياجات لألطفال 

أعمارهم بين 4-8 سنوات.

األسماك الزيتية �

الزيتية مصدًرا ممتاًزا ألحماض  تعتبر األسماك 
الدماغ  لوظيفة  الضرورية  الدهنية   3 أوميغا 
وتطوره. ويحتاج األطفال إلى أحماض أوميغا 3 

الدهنية لوظيفة الدماغ وتطوره.

الدهنية   3 أوميغا  فأحماض  ذلك،  إلى  باإلضافة 
والسلوكية  النفسية  الحاالت  إدارة  في  تساعد  قد 
لطفلك، وتعتبر أسماك السلمون أو التونة من أكثر 

األنواع الغنية بأوميغا 3.

الخضروات الورقية �

تعتبر الخضروات الورقية مصدًرا جيدًا لحمض 
غرام   100 يحتوي  المثال،  سبيل  على  الفوليك، 
نصف  من  يقرب  ما  على  النيئة  السبانخ  من 
يحتاجها  التي  الفوليك  من حمض  اليومية  الكمية 
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات. 

وتنصح مراكز السيطرة على األمراض والوقاية 
منها )CDC( أن تأخذ النساء 400 ميكروغرام 
مصدر موثوق لحمض الفوليك قبل وأثناء الحمل 

لتجنب عيوب األنبوب العصبي.

الزبادي أو اللبن �

دوًرا  يلعب  الميكروبيوم  أن  إلى  األبحاث  تشير 
حيويًا في نمو الدماغ، وتحتوي األطعمة المخمرة 
مثل الزبادي اليوناني على الميكروبيوم الصحي.

المنكه  غير  الزبادي  بتناول  األطباء  ينصح  كما 
للحد من كمية السكريات المضافة، يمكنهم إضافة 
التفاح  أو  األزرق  التوت  مثل  الطازجة  الفاكهة 

المفروم للحصول على مغذيات إضافية.
وبالنسبة لألطفال األصغر سنًا واألطفال الصغار، 
الطازجة  بالفواكه  اليوناني  الزبادي  مزج  فإن 

يمكن أن يصنع خليطاً مغذيًا.

الشوفان �

الشوفان يسمى بـ ”حبوب للدماغ“، ويعد الشوفان 
صباح  فطور  وجبة  يجعله  مما  باأللياف،  غنياً 
مثالية وصحية لألطفال. كما يحتوي الشوفان على 
أن  ما من شأنه  والبوتاسيوم  هـ، ب،  الفيتامينات 

يسمح للدماغ بأداء عمله بقوته الكاملة.

الفاصوليا والعدس �

وهو  الزنك،  على  والعدس  الفاصوليا  تحتوي 
في  الطبيعي  والنمو  الدماغ  لنمو  حيوي  عنصر 
المطبوخ  العدس  كوب  يحتوي  الطفولة،  مرحلة 
على 2.52 مغم من الزنك، أي نصف االحتياجات 
اليومية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8-4 

سنوات.

المصدر: إرم نيوز	 

هذه األطعمة تساهم في نمو دماغ الطفل
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يمتلك اإلنسان دماغاً كبيراً للغاية عند مقارنته 
يقول علماء  كما  التي هي،  العليا  القردة  بأدمغة 
العلماء  ويسعى  اإلنسان.  إلى  األقرب  التطور، 
هذا  وراء  الكامنة  األسباب  دراسة  إلى  حالياً 
البشر  من  الخاليا  جمع  خالل  من  االختالف، 
كتل  إلى  وتحويلها  والغوريال  والشمبانزي 

دماغية أو ُعضيات)1( في المختبر.
كشفت االختبارات التي أُجريت على "عضيات 
الدماغ" الدقيقة عن مفتاح ُجَزيئي لم يكن معروفا 
حتى اآلن يتحكم في نمو الدماغ ويجعل الدماغ 
القردة  أدمغة  من  مرات  بثالث  أكبر  البشري 
العليا. كما وجدوا أن التالعب بهذا المفتاح يفقد 
بينما  به،  الخاصة  النمو  ميزة  البشري  الدماغ 
دماغ  مثل  ينمو  العليا  القردة  دماغ  جعل  يمكن 

اإلنسان.
 Madeline النكاستر  مادلين  الدكتورة  تقول 
في  التنموية  األحياء  عالمة   ،A. Lancaster
مختبر البيولوجيا الجزيئية التابع لمجلس البحوث 
الطبية في كامبريدج: "ما نراه هو اختالف في 
للدماغ  يسمح  مما  جدًا،  مبكًرا  الخلوي  السلوك 
على  قادرون  نحن  أكبر.  بشكل  بالنمو  البشري 

حساب كل فرق الحجم تقريبًا."
يصل حجم دماغ اإلنسان السليم عادةً إلى حوالي 
1500 سم3 في مرحلة البلوغ، أي ما يقرب من 
 500 البالغ  الغوريال  ثالثة أضعاف حجم دماغ 
سم3 أو دماغ الشمبانزي الذي يبلغ حجمه 400 
يكن  لم  االختالف  هذا  سبب  معرفة  لكن  سم3، 
يوماً باألمر اليسير، ألسباب ليس أقلها إن تطور 
دراستها  يمكن  ال  العليا  والقردة  البشر  أدمغة 
فهم  وألجل  وأخالقية.  إنسانية  ألسباٍب  بسهولة 
العملية، جمعت النكاستر وزمالؤها خاليا  هذه 
طبية  اختبارات  اجراء  عند  تتخلف  مما  كثيرة 
والغوريال  االنسان  من  جراحية  عمليات  أو 
خاليا  لتكون  برمجتها  وأعادوا  والشمبانزي، 
سلفية  خاليا  أو   stem cells عصبية  جذعية 
ن  عصبية neural progenitor cells التي تَُكّوِ
كل خاليا الدماغ. ثم عملوا على نمو هذه الخاليا 
 stem الجذعية  الخاليا  تفعل  )كما  وانقسامها 
cells( لَتَُكِون بالتالي كتال صغيرة أو ُعضيات 
دماغية brain organoids ال يتجاوز عرضها 
أن  وجدوا  عدة،  أسابيع  وبعد  مليمترات.  بضع 
األكبر  أصبحت  قد  البشرية  الدماغية  العُضيات 
الشمبانزي  من  المأخوذة  مثيالتها  من  بكثير 
والغوريال. وتبين لهم أن سبب هذا النمو المتميز 
ذات  الدماغية  العصبية  السلفية  الخاليا  أن  هو 
االنقسامات  من  بعدد  مرت  البشري  األصل 
من  المستحصلة  نظيراتها  من  أكبر  الخلوية 

القردة العليا.
تقول د. النكاستر: هناك زيادة في عدد خاليا 
 neural progenitor اإلنسان المولدة العصبية
مرورها  نتيجة  البحث  بها  ابتدأ  التي   cells
وذرياتها بعدد من االنقسامات أكبر من تلك التي 

الشمبانزي  من  المستحصلة  نظيراتها  بها  مرت 
النهاية  في  الخاليا  هذه  وتتحول  والغوريال. 
الدماغية  العصبية  الخاليا  أنواع  مختلف  إلى 
 .glial cells وخاليا الدبق العصبي neurons
الخاليا  من  أكبر  عدد  لدينا  سيكون  وبهذا، 
الدماغية المأخوذة من االنسان، بما فيها الخاليا 
بالنوعين  مقارنة  الدماغية  القشرة  في  العصبية 
التحليل  وبين  والشمبانزي.  الغوريال  اآلخرين، 
أن   mathematical modelling الرياضي 
الفرق في التكاثر الخلوي يبتدأ مبكراً جداَ لدرجة 
المخية  القشرة  في  العصبية  الخاليا  عدد  أن 
لإلنسان يصبح ضعف عددها في نوعي القردة 

العليا.
هذا  عن  المسؤول  الجين  الباحثون  وحدد 
 Zeb2 بالرمز  إليه  يُشار  الذي  االختالف 
 Zinc finger E-box-binding اختصار ل(
في  فعاالً  يصبح  الذي   )homeobox 2
لمزيد  المجال  ليفسح  متأخر  وقت  في  االنسان 
وبينت  تنضج.  أن  قبل  الخلوية  االنقسامات  من 
يفسح  الجين  هذا  عمل  تأخير  أن  االختبارات 
تفعيله  وأن  الغوريال،  في  الدماغ  لنمو  المجال 
مبكراً في العضيات البشرية جعلها تنمو مثل تلك 
المشتقة من القردة العليا. وقد يفسر هذا امتالك 
االنسان دماغاً أكبر من دماغ الشمبانزي بثالث 

مرات.
 Professor John ميسون  جون  أ.  يقول 
من  وهو  أدنبرة،  جامعة  في  األستاذ   Mason
خارج الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة: "أن 
 organoids العُضيات  أهمية  أبرزت  الدراسة 
فهي  طبيعية،  بصورة  الدماغ  نمو  دراسة  في 
تساعد على فهم اآللية التي تجعل دماغ االنسان 
ثالثة  وهو  سم3،   1500 حجمه  يبلغ  إذ  فريداً. 
أضعاف حجم دماغ الغوريال )500 سم3( وأكثر 
من ثالثة أضعاف دماغ الشمبانزي )400 سم3(. 
كما تعطينا فكرة عن آلية نشوء اضطرابات النمو 
زال  ما  والكالم  الدماغ،  حجم  ويتأثر  العصبية. 
العصبية  االضطرابات  بعض  بسبب  لميسون، 
مثل تضخم الدماغ macrocephaly الذي يمثل 

إحدى سمات التوحد.
مجازاً  ُعضيات  اسم  استَخدَمُت   )1(
أننا نطلق اسم  لتصغير كلمة أعضاء، واألصل 
 organelles(( دقيقة  تراكيب  على  ُعضيات 

تُمثل أجزاء من خلية.

Further Readings:
Benito-Kwiecinski, Silvia et 
al. )2021(: An early cell shape 
transition drives evolutionary 
expansion of the human forebrain. 
Cell: 184 )8(: 20842102-.E19. 
https://www.cell.com/cell/fulltext/
S00927-00239)21(8674-
https://www.theguardian.com/

science/2021/mar/24/scientists-
discover-why-the-human-brain-is-
so-big
Lab-grown mini ’brains‘ of humans 
and apes reveal why one got so 
much bigger | Live Science

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

د. محمد أمين 	 
األعظمي 

ما الذي يجعل دماغ اإلنسان أكبر من أدمغة القردة العليا ثالث مرات؟
تشير دراسة ُجزيئية إلى أن تبديالً ُجَزيِئيًا يجعل القشرة المخية في اإلنسان أكبر بثالث مرات من نظيراتها في القردة العليا

تحوي القشرة الُمخية لإلنسان من الخاليا العصبية ضعف ما تحويه القشرة الُمخية للقردة العليا

بعد خمسة أيام من بدء التجربة، نضجت الخاليا األمية للغوريال مكونة خاليا مغزلية في حين 
بقيت نظيرتها المشتقة من االنسان اسطوانية

37April, 25, 2021 )مايو )آيار Issue  230 العدد



كبسولة ثورية تغني 
مرضى السكري عن الحقن اليومية

  
تطلق  رائدة  كبسولة  العلماء  طور 
مستويات  ترتفع  عندما  تلقائيًا  األنسولين 

السكر في الدم بشكل كبير.

ويمكن أن تحل هذه الكبسولة محل الحقن 
من  األول  النوع  من  يعانون  لمن  التقليدية 
الصعب  من  يكون  قد  والتي  السكري، 
إعطاؤها ذاتيًا وتؤدي إلى تفويت المرضى 

للجرعات. 

طورها  التي  التكنولوجيا،  وستساعد 
أبوظبي، في  نيويورك  باحثون من جامعة 
معالجة المرض، الذي يعد السبب الرئيسي 

السابع للوفاة في جميع أنحاء العالم.

ويتميز داء السكري بمستويات غير متسقة 
من هرمون األنسولين، ولكن تطوير عالج 
على شكل حبوب كان صعبًا ألن األنسولين 
هش، ويتم تكسيره بواسطة إنزيمات المعدة 

قبل أن يصل إلى مجرى الدم.

لتعبئة  طريقة  إيجاد  هو  التحدي  وكان 
من  النجاة  من  يتمكن  حتى  األنسولين 
في  الباحثون  ويعتقد  المعدة،  عبر  الرحلة 
من  تمكنوا  أنهم  أبوظبي  نيويورك  جامعة 
من  إطار  إنشاء  خالل  من  المشكلة  حل 
أن  يمكن  التي  الدقيقة  العضوية  الجزيئات 

تقاوم جهود الجسم لهضمها.

تحمي  الكبسوالت  هذه  أن  للدهشة  المثير 
القاسية  البيئة  من  الواقع  في  األنسولين 
للمعدة لنقله بأمان إلى مجرى الدم، وبمجرد 
تراقب  أن  للجسيمات  يمكن  الدم،  دخول 
المريض  لدى  األنسولين  مستويات  تلقائيًا 

وال تطلق الدواء إال عند الحاجة إليه.

وفي االختبارات التي أجريت على الفئران 
المصابة بداء السكري، أظهر فريق البحث 
الجلوكوز  مستويات  أعادت  الحبوب  أن 
الطبيعي في غضون  إلى وضعها  الدم  في 
ساعتين من ابتالعها، وال يزال هناك حاجة 
إلى المزيد من العمل والبحث لتطبيق هذه 
بحسب  البشر،  على  العالج  في  الطريقة 

صحيفة إكسبريس البريطاني

!B12 عالمات شائعة لنقص فيتامين
اكتشاف أعراض  للغاية  الصعب  يكون من  قد 
نقص فيتامين B12، ألنها تميل إلى التطور على 
الزمن وقد ال تدرك حتى  مدى فترة طويلة من 

أنك في خطر.
ويعد فيتامين B12 نوعا من الفيتامينات القابلة 
للذوبان في الماء، والتي تعتبر ضرورية لوظيفة 
الجسم بشكل عام. وإذا كنت ال تحصل على ما 
يكفي من فيتامين B12 في نظامك الغذائي، فقد 
تبدأ في تطوير بعض األعراض الملحوظة، بما 

في ذلك التهاب اللسان والتهيج.
الدم  خاليا  إلنتاج   B12 الجسم  ويستخدم 

الحمراء والحمض النووي.
فيتامين  طبيعي  بشكل  يصنع  ال  الجسم  ولكن 
B12، كما يفعل لفيتامين )د(، على سبيل المثال. 
لذلك من الضروري أن تحصل على ما يكفي من 

فيتامين B12 في نظامك الغذائي اليومي.
تبدأ  فقد  الفيتامين،  نقص  من  تعاني  كنت  وإذا 

الرئيسية  األعراض  بعض  مالحظة  في  ببطء 
التي يجب أال تتجاهلها.

وجود  على  تدل  شائعة  عالمات   10 وهناك 
نقص واضح، ولكن نظرا ألنها تميل إلى التطور 

ببطء شديد، فقد ال تالحظ وجودها.

:B12 أعراض نقص فيتامين

	 لون أصفر شاحب على جلدك.
	 التهاب اللسان واحمراره.

	 قرحة الفم.
	 وخز .

	 تغييرات في طريقة مشيك وحركتك.
	 اضطراب الرؤية.

	 الكآبة.
وشعورك  تفكيرك  طريقة  في  تغييرات   	

وتصرفك.

والفهم  الذاكرة  مثل  العقلية،  قدراتك  تدهور   	
)الخرف(.

الوطنية  الصحية  الخدمات  هيئة  وقالت 
من  العديد  أن  من  الرغم  “على  البريطانية 
بعض  أن  إال  العالج،  مع  تتحسن  األعراض 
ال  تكون  أن  يمكن  الحالة  تسببها  التي  المشاكل 
رجعة فيها إذا تركت دون عالج” وذلك بحسب 

“إكسبريس”.

أبحاُث عالمٍة كندية قد تجّنب الكثير من النساء الخضوع  لعملية جراحية لسرطان الثدي

فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

أجرت عالمة كندية أبحاثاً يمكن لها أن تجنّب الكثير من النساء الخضوع 
لعملية جراحية لسرطان الثدي.

ففي دراسة نشرتها مجلة "كانسرز" " Cancers( األكاديمية تقول الباحثة 
الكيبيكية الدكتورة فرانسين دوروشيه وزمالؤها إنّه يمكن للتعبير الجيني 
الموضعي  القنوات  سرطان  بين  يفّرق  أن   )CPB1(  "1 بي  بي  "سي 
القنوات  سرطان  وبين  "موضعياً"  يبقى  أن  له  يمكن  الذي   )DCIS(

الموضعي الذي قد يتمدّد إلى باقي جسم الشخص المصاب.
"اكتشفنا أّن هذا التعبير الجيني يتيح التمييز بين سرطان القنوات الموضعي 
الموضعي  القنوات  وسرطان  الوقت  مرور  مع  موضعياً  سيظّل  الذي 
البروفيسورة  تلّخص  غاٍز"،  سرطاٍن  إلى  يتحّول  بأن  احتمال  لديه  الذي 
دوروشيه، أستاذة الطب في جامعة الفال والباحثة في مركز األبحاث حول 

السرطان التابع لهذه الجامعة العريقة الواقعة في مدينة كيبيك العاصمة.
حالياً  المتاحة  األدوات  إلى  الجين  هذا  عن  التعبير  قياس  ينضم  وبالتالي 

لألطباء لتوصيف سرطان الثدي لدى مريضاتهّن.
إلى  )غير سرطانية(  اصابة حميدة  من  الثدي  يتطّور سرطان  ما  وغالباً 
البروفسورة دوروشيه وزمالؤها "تسليط  مرٍض أكثر خطورة. وتحاول 
الضوء على التوقيع الجيني لكل واحدةٍ من مراحل تطّور خطر اإلصابة 

بسرطان الثدي".

"وهذا من شأنه أن يساعد على التمييز بين المرحلة السابقة، أي فرط التنّسج 
الالنمطي )atypical hyperplasia(، وهو حميد، وبين سرطان القنوات 
البروفيسورة  أكثر خبثاً"، تشرح  الذهاب نحو حالة  نبدأ  الموضعي حيث 

دوروشيه، "وهذا يمكن أن يحدث فارقاً بين االثنْين".
المشتبه  النساء  70% من  إّن نحو  البروفيسورة دوروشيه  وتقول دراسة 
بإصابتهّن بسرطان القنوات الموضعي يخضعن لعمليات جراحية ال حاجة 

لهّن بها ألنهّن في الواقع مصابات بفرط التنّسج الالنمطي.
غير  جراحية  عمليات  بتجنّب  النساء  من  لعدٍد  يتيح  أن  ذلك  شأن  "من 
ضرورية، وإذا كان السرطان سيظّل موضعياً نختاُر تعزيز المراقبة، ال 

الجراحة عوضاً عن ذلك"، تقول البروفيسورة دوروشيه.
وفي المقابل، فإن التعّرف المبكر على سرطان القنوات الموضعي الذي 
لديه قدرة التحّول إلى سرطاٍن غاٍز يشّكل عامالً حاسماً في زيادة فرص 

نجاة المريض.
وتقول "جمعية السرطان الكندية"، وهي منظمة غير حكومية، إّن واحدةً 
من كّل ثماني نساء ستصاب بسرطان الثدي في حياتها وإّن واحدة من بين 

كّل ثالث وثالثين امرأة ستقضي به.
وسرطان الثدي هو األكثر انتشاراً بين السرطانات التي يتّم تشخيصها لدى 

النساء في كندا، وبنسبة ُربع الحاالت اإلجمالية.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 
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اسم أريحــا يعود في أصله إلى أريحــا بن مــالك بن أرنخشد بن ســام بن نـوح عليه الســالم

أقـدم مدينة على األرض.. تعيـش هــاجس “الـضـم”

علي سعادة	 

إن  واألثرية  التاريخية  الروايات  جميع  تقول 
مدينة على وجه األرض  أقدم  أريحا هي  مدينة 
ما  وهو  الحجري  العصر  إلى  تاريخها  ويعود 
وهي  الميالد،  قبل  سنة  آالف   10 بنحو  يقدر 
تقع في غور األردن، على بعد 10 كيلومترات 
الغربية، وعلى  الضفة  في  الميت  البحر  شمالي 
وعلى  األردن،  نهر  غربي  كيلومترات   7 بعد 
مسافة 37 كم من مدينة القدس، وتشكل المدينة 

الحدود الطبيعية بين األردن وفلسطين. 
كيلومترا  الـ45  يقارب  ما  مساحتها  وتبلغ 
إلى  للفلسطينيين  الرئيسية  البوابة  وهي  مربعا، 

العالم بأسره.
العالم،  في  انخفاضا  المدن  أكثر  أيضا  وهي 
مستوى  تحت  مترا   250 مستواها  يبلغ  حيث 
سطح البحر، وال تماثلها في ذلك أي مدينة أخرى 

في العالم. 

 يعود أصل تسميتها إلى اللغة السامية فقد ذكر 
يعود  أريحا  اسم  أن  البلدان  معجم  في  البغدادي 
في أصله إلى أريحا بن مالك بن أرنخشد بن سام 
الكنعانيين  عند  ومعناها  السالم.  عليه  نوح  بن 
القدامى، القمر، أما بحسب لغة سكان شبه جزيرة 
العرب فتعني الشهر، كما عرفت مدينة أريحا في 
فيها  ذُكرت  مدينة  أقدم  باعتبارها  التوراة  كتب 
بتسمية يريحو، ومعناها باللغة السريانية الرائحة 
"مشتى  اسم  عليها  أطلق  وقديما  العطر.  أو 
من  والسياح  الفلسطينيون  يقصدها  إذ  فلسطين" 

مختلف أنحاء العالم.

 23 بقايا  وجود  األثرية  االستكشافات  أظهرت 
الموقع،  هذا  في  بالبناء  قامت  قديمة  حضارة 
فالعديد من الهياكل القديمة ماثلة إلى اليوم، ومن 
حائط،  وأقدم  العالم،  في  درج  نظام  أقدم  بينها 
وأقدم برج دائري للدفاع في العالم، حيث يعود 
موجود  وهو  الميالد،  قبل  عام  آالف   7 إلى 
قامت  ساللة  آخر  وتعود  الموقع،  وسط  في 
باالستيطان في هذا الموقع إلى العصر البيزنطي 

واإلسالمي األول.

مدينة  أهم  اإلسالم  صدر  في  أريحا  وكانت   
زراعية في غور األردن، وقد أحيطت بمزارع 
النخيل والموز وقصب السكر والنيل والريحات 
فقال:  الحموي  ياقوت  وصفها  والبلسم.  والحنة 
"إنها ذات نخل وموز وسكر كثير له فضل على 

سائر سكر الغور، وهي مدينة الجبّارين".

المعاصرة  التسمية  وهو  السلطان،  تل  ويمثل 
لالستقرار  بقع  أول  أريحا،  منطقة  جبال  ألقدم 
حوالي  التل  ارتفاع  ويبلغ  العالم،  في  والسكن 
متر،   300 حوالي  ويبلغ طوله  مترا،  العشرين 
إلى  السلطان  تل  ويقع  مترا.   160 وعرضه 
 240 ارتفاع  وعلى  الميت،  البحر  من  الشمال 

مترا من مستوى سطح البحر تقريبا.

من المعروف أن مدينة أريحا البيزنطية كانت 
الحديثة،  الحالية  المدينة  وحول  داخل  موجودة 
فقد تم اكتشاف العديد من األديرة والكنائس فيها، 
"جبل  قرنطل  بدير  الخاصة  االكتشافات  أهمها 
 350 نحو  الجبل  ارتفاع  بلغ  حيث  األربعين"، 

يطل  والذي  أريحا  مدينة  من  الغرب  إلى  مترا 
أمضى  الموقع  هذا  وفي  األردن،  وادي  على 
السيد المسيح عليه السالم 40 يوما وليلة صائما 
المنحدر  وعلى  له،  الشيطان  إغراءات  ومتأمال 
وقد  الكهوف  من  العديد  توجد  للجبل  الشرقي 
األولى  األيام  في  والرهبان  النساك  سكنها 

للمسيحية.

وهذا يفسر وجود العديد من األديرة في المدينة، 
أما دير مار يوحنا، فيقع على نهر األردن، وقد 
على   1925 عام  في  الفرنسيسكان  جماعة  بنته 
الراعي  كنيسة  وفيه  المدينة،  ساحة  من  مقربة 
الصالح، وعدة أيقونات جميلة إضافة إلى مروحة 
والطفل  العذراء  للسيدة  وتمثال  ونوافذ مزخرفة 
اللوحات  وبعض  المسيح  للسيد  وتمثال  يسوع 
األطفال،  لتعميد  مكان  الكنيسة  وفي  الزيتية، 
الكاهن، وهناك مجموعة  أمام  وآخر لالعتراف 
من األديرة األخرى مثل دير الروم، دير الحبش، 
دير المسكوب، المغطس، دير القبط، دير القلط، 

قصر حجلة أو دير حجلة.
القصر  يقع  أريحا،  مدينة  من  الشمال  وإلى 
الذي  وهو  هشام"،  "قصر  المسمى  المزخرف 
أو  الملك  عبد  بن  هشام  األموي  الخليفة  شيده 

الوليد بن يزيد، حيث كان مقرا للدولة األموية.
من  متنوعة  تركيبات  اريحا  مدينة  شهدت   
عام  ،ففي  والسنوات  العصور  مر  السكان على 
حوالي  المدينة  في  السكان  عدد  كان   1945
3000 نسمة 94% من العرب مابين المسلمين 
والمسيحيين و6% من اليهود ،وبعد النكبة شهدت 
المدينة ارتفاعا كبيرا في عدد السكان حيث بلغ 

وتشكلت   1965 عام  نسمة   7500 عدد سكانها 
االغلبية السكانية يومها من الالجئيين  وغيرهم 
من البدو الذين لجاؤا اليها عام 1948 واندمجوا 
عام  في  لالنخفاض  سكانها  ،وعاد  سكانها   مع 
بسبب  نسمة   5700 الى  وصل  حيث   1967
اعمال التهجير التي قامت بها سلطات االحتالل 
النكسة ، اال  اثناء  بحق سكانها والالجئين فيها  
ان عدد سكانها عاد لالرتفاع من جديد حتى بلغ 
15 الف نسمة في عام 1987 و23 الف نسمة 

حسب تعداد 2014 .

في  وجاف  حار  مداري  بمناخ  أريحا  تتمتع 
الصيف ودافيء وقليل االمطار في الشتاء، ويبلغ 
متوسط درجة الحرارة فيها 23.5 درجة مئوية 
، وتعرف هذه المدينة منذ القدم بخصوبة تربتها 
الزراعات  فيها  تنتشر  ،لذلك  مياهها  وغزارة 
والفواكه  الخضار  سلة  تعد  وهي  المروية 

الفلسطينية

المراجع:

الفلسطينية: الجهاز المركزي  ـ السلطة الوطنية 
لإلحصاء الفلسطيني، 1999.

المقدس،  الكتاب  قاموس  بوست:  جورج  ـ 
بيروت، 1971.

ـ مصطفى مراد الدباغ: بالدنا فلسطين، بيروت، 
.1974

ـ ياقوت الحموي: معجم البلدان، بيروت، 1957.
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حين ترتبط بحب مكان وتجد أساريرك تبتهج وأنت 
تتحدث عن ذكرياتك فيه، تحاول قدر االستطاعة أن 
تنقل صورة أمينة غير مشوهة وال مغلوطة عنه، وفي 
التي  للذكرى  الصحيحة  الصورة  ترسم  نفسه  الوقت 

يؤرخ لها...
للقارئ  انطباعاً  يعطي  المقدمة  في  العنوان  ولعل 
مكان  القهاوي  أن  عن  مخيلته  في  ارتسم  بما  الكريم 
التجمع للسهر والسمر وقضاء أوقات الفراغ للشباب 
والرجال ... وهذا جزء من الواقع. ولكني أريد هنا أن 
أذهب إلى أبعد من ذلك في إطار مختلف بعض الشيء 

دون إغفال الصورة األولى...
عام  في  السابق  في  ذكرت  كما  المخيم  تأسس  فقد 
وكان  الكرامة  حرب  مع  إنشاؤه  تزامن  وقد   1968

الفارق الزمني بسيطا وال يكاد يذكر..
وباإلنتصار المظفر الذي سطره الفدائي الفلسطيني 
حزيران  هزيمة  حاحز  كسر  األردني  الجندي  مع 
1967 وأثبت للعدو الصهيوني قبل غيره أن أسطورة 
وخديعة  وهم  هي  يقهر  ال  الذي  اإلسرائيلي  الجيش 

كبرى إن توفرت اإلرداة الحرة للقتال...
التشكل،  في  مالمحه  يأخذ  المخيم  بدأ  أن  وبعد 
وبدأ  الظهور،  في  العامة  المرافق  بعض  وبدأت 
معسكر األشبال الذي كان مكان المقبرة اآلن يستقبل 
أبناء المخيم ويُعدّهم أحسن إعداد في معرفة السالح 
والتدرب عليه، وبدأ في المخيم نفس وهاج يدب األمل 
ومن  والشباب  األشبال  نفوس  في  الحماس  ويزرع 

خلفهم ذووهم وأهل المخيم بشكل عام.
وخصوصاً  المخيم  حول  المعسكرات  إقامة  وبدأت 
كل  من  للفدائية  األقرع  والجبل  وعجلون  دبين  في 
مكان وبهذا بدأ المخيم يجني ثمار موقعه وبدأ اسمه 

بالظهور..
بد  الخدمات فال  القهاوي تدخل ضمن قطاع  وكون 

أن تأخذ نصيبها هي األخرى في حديث الذكريات.
وكان من أول القهاوي التي ظهرت في المخيم قهوة  
العبسي، وكان فيها عمر وأحمد )البطران( العبسي، 
كله  والموقع  الكهرباء.  مواتير  بجانب  موقعها  وكان 
الصديق،   بكر  أبي  مسجد  توسعة  من  جزءا  أصبح 
وقهوة حسن مزهر التي بقيت في مكانها دون تغي، 
يروبقيت معروفة للجميع وحتى اللحظة بقهوة حسن، 
ابو  قهوة  كانت  اليسرى  الجهة  من  مباشرة  وبجانبها 
شارع  بين  اآلخر  الجانب  وفي  أبوشباب،  سمير 
إسماعيل  قهوة   الفقعاوي  أبوعلي  دار  العبسي وزقة 
جاد الله وقهوة أبو غازي الضبعة من الجهة اليمنى 
لقهوة حسن، وكانت آخر قهوة في الصف نفسه على 
الزاوية قهوة الحج محمود الطيماوي، وكنا نسميه في 

الحارة )أبوعلي بطيما(.
كما كانت قهوة أبو زايده مكان فرن أبو زايده وجمعية 
البدارسة، وكان يشتغل بها مصطفى العش وبقيت في 
مكانها حتى عام 1977 على أغلب تقدير، وفي شارع 
الكراج نفسه، ومكان محددة فتحي عابد كانت هناك 
السمسماوي  رسمي  أبو  ملكيتها  على  تناوب  قهوة 
البلوط  شجرة  وأمامها  كمال(  )أبو  ربيّع  أبو  وعلي 

الكبيرة، ولم تعمر طويالً وأقفلت ابوابها...
كانت القهاوي في تلك الفترة في أول سنوات السبعين 
أو  المخيم  شباب  من  سواء  الفدائية  التقاء  نقطة  هي 
الثورة  بمعسكرات  التحقوا  الذين  المخيم  خارج  من 

توزيع  مكان  كانت  وقد  األحداث،  آلخر  وتداولهم 
المنشورات عن العمليات التي تنفذها كافة الفصائل. 
وكذلك كانت مركزا لتجنيد الشباب واألشبال لاللتحاق 
بالعمل الفدائي. ومنذ ذلك الوقت وحتى حدوث شرارة 
االجتماع  كان  والفدائية  األردني  الجيش  بين  الفتنة 
في القهاوي للراحة وقضاء بعض الوقت في التسلية 
والحديث عن بعض العمليات التي كانت تنفذ إنطالقاً 
باتجاه  األقرع ودبين  من معسكرات عجلون والجبل 
األغوار،  منطقة  من  الفلسطينية  والحدود  الشريعة 
الفصائل  مختلف  بين  القهاوي  في  االجتماع  فكان 
للسرية  يكن  التفاصيل بشكل شبه علني، ولم  وتبادل 

حينها وجود.
المخيم  الجيل األول في  التي يذكرها  المناظر  ومن 
والفدائيين   القهاوي  أبواب  على  الشوي  مناقل  منظر 
المشاوي  يتناولون  وهم  المموه  العكسري  بلباسهم 
إحدى  من  الشاي  كاسة  وبعدها  الواقف،  على  غالباً 

األحراش  نحو  مسيرتهم  يواصلون  ثم  ومن  القهاوي 
لاللتحاق بالمعسكرات. كما كان على أبواب القهاوي 
في  يتبارزون  الشباب  وكان  الحلويات  لبيع  بسطات 
ال  الشباب  بعض  وكان  أكثر  يأكل  ومن  التحديات 
يمكن مجاراتهم في أكل الحلويات وسمعتهم ال يشق 

لها غبار...
الدور وفي أحسن  ذلك  تؤدي  القهاوي  كانت  يومها 
الزهر  أو طاولة  الشدة  يلعبون  الشباب  كان  األحوال 

أو الضومنة...
المناوشات  بعض  حدثت  فقد  التوثيق  وألمانة 
نتيجتها  وكانت  القهاوي  في  والمشاكل  والمنغصات 
ننكأ  ال  كي  ذكرها  عن  وأعتذر  ومؤلمةً  سلبية 
الجراح...ولكنها باعتقادي أنها مع شعب كشعبنا كله 
شديد  شعب  اننا  وبالذات  تحدث،  أن  بد  ال  رؤوس 
الواحد  الشكيمة، ومعظمنا عقله في مناخيره وممكن 

فينا يتقاتل مع حاله ألي سبب...
 

وكانت القهاوي من نقاط التجمع الرئيسة في المخيم 
بحيث أن من يريد أن يلتقي بصاحبه يلتقيه على القهوة. 
فكانت  معروفة  الحديثة  التكنلوجيا  وسائل  تكن  ولم 

القهوة هي القاسم المشترك للقاء الشباب وتجمعهم.
واتسعت دائرة المواجهات المشؤومة واقتتل اإلخوة 
وسال الدم الفلسطيني واألردني بغير وجه حق، ولعن 
الفدائيون يخرجون  الفتنة ومن أوقد نارها، وبدأ  الله 
دبين  أحراش  في  ويتجمعون  الرئيسة  المدن  من 
الفتنة ووصلت نارها  وعجلون إلى أن استعرت نار 
إلى المخيم وكان الستشهاد أبو علي إياد في أحراش 
عجلون أثر سيء جداً على أهل المخيم وشبابه حيث 
)أبو  نبيل  أخي  ضمنهم  ومن  الشباب  من  كثيرا  إن 

الموت( كان يعرف أبو علي إياد معرفة شخصية...

وبعدها وبعد أن تم االتفاق على وقف إطالق 
الدكتور جورج  أيضأ خروج  المخيم  النار شهد 

حبش من أحراش دبين الى سوريا...
نشأة  الحديث عن  عند  للتاريخ ضرورة  السرد  هذا 
القهاوي ودورها في المخيم حتى ال يفهم الجيل الجديد 
أو من لم يقرأ التاريخ أن القهاوي هي تجمع للهمل...

األحداث  وانتهاء  األردن  من  الثورة  خروج  وبعد 
بدأت مرحلة جديدة لشباب المخيم وأهله في تلك الفترة 
العسس  رجال  بدأ  حيث  عليهم.  عصيبة  كانت  وقد 
المخيم  شباب  عن  البحث  في  المخابرات(  )رجال 
وكل من كان له دور في حمل السالح يومها والذي 
كان نتاجاً وإفرازاً طبيعياً في وجود الحاضنة الشعبية 

للثورة من الشعبين.
وهنا أيضاً كان للقهوة دور ربما كثير من الشباب ال 
يعرفه أو ربما نسيه او ربما لم يدر بخلده، وهي أن 
القهوة أيضأ تجّمع للشباب إلثبات الوجود والبعد عن 

وجع الرأس، بحيث ال يمكن ألحد اإلدعاء أنه كان في 
القهوة وهو لم يكن، وهذه تقلل من السين والجيم....

الموجود  الطبيعي  الوضع  تأخذ  القهوة  بدأت  بعدها 
في أي تجمع ولكنها في المخيم كان لها دور ورونق 

ومكانة مختلفة..
الكراج  وعلى  المخيم  منتصف  في  القهاوي  وكون 
إلى  يذهب  ان  أراد  لمن  والوصول  اإلنطالق  نقطة 
المواصالت  وكون  مكان،  أي  أو  جرش  أو  عمان 
في ذلك الوقت كانت صعبة من حيث االنتظار فترة 
األزرق  أوالباص  المخيم  سيارات  وصول  الصباح 
أو  زيدان(،  أحمد  أبو شريف  أو  الغزاوي  وليد  )أبو 
يكتمل  حتى  للذهاب  مضطراً  كان  لمن  الظهر  فترة 

العدد.
لمن  أيضاً  وانتظار  تسلية  وسيلة  القهاوي  فكانت 
أراد الذهاب إلى عمان، وفرصة لتناول فنجان قهوة 
العم  أو  أبو علي  العم  العم حسن مزهرأو  إعداد  من 
القهوة  الله، ألن طعم  الله عليه رحمة  إسماعيل جاد 

والشاي في القهوة غير..
وألن كل الدوائر الحكومية في عمان فكان الشباب 
على  يُعرج  أن  له  بد  ال  الرجال  وبعض  خصوصاً 
بالتفاصيل  األنباء  إلعطاء  العودة  طريق  في  القهوة 
استخراج  في  سواء  واجهها  التي  المعاناة  حجم  عن 
للتقديم  المخابرات  من  وسلوك  سير  حسن  شهادة 
الله  شاء  إن  األردن،  للسفر خارج  والعودة  للخروج 
حتى على المريخ للدراسة أو العمل أو حتى استخراج 

دفتر مخالفات أو ما يسمى )بوثيقة السفر(.
المخيم  في  مجدها  تأخذ  القهاوي  بدأت  فشيئاً  وشيئاً 
حيث أن التلفزيون قد دخل القهاوي قبل معظم البيوت 
والكهرباء ما زالت أهلية، فكانت مباريات محمد علي 
كالي في المالكمة تجمعاً فريداً في القهاوي حيث أنك 

ال 
تجد 
نا  مكا

أكثر  في والواقف  والحجز  القاعد،  من 
وغالباً  شاي  معه  تشرب  أن  بد  ال  األمامية  المقاعد 
شاي بالحليب وكان حليب )الكرنيشين( العلب، وهذا 

يكلفك قرشين ونصف...
أما التجمع اآلخر فكان عند مباريات كرة القدم وعند 
مشاهدة الرجل اآللي )ستيف أوستن(، وكان موعده 
قبل المغرب وتنتهي الحلقة بعد المغرب وقبل العشاء 
الشباب  منظر  وكان  أسبوعيةً..  حلقة  وكانت  بقليل 
القهاوي ومنتشر على أبوابها وكأنه  وهو خارج من 

ينذر بالنفير العام.
هذه تقريباً معظم البرامج التي كنا نشاهدها، وأذكر 
يوماً أنها كانت مباريات المصارعة وذهبت إلى قهوة 
العش، وألننا لم نكن متعودين على السهر وتأخرت 
المباريات فوجدت حالي نائما في القهوة فكان يشاهد 
ابو  )جمعة  عمار  أبو  جمعة  البطل  الشهيد  المباراة 
طعيمة( الذي استشهد في اإلجتياح اإلسرائيلي للبنان 
عام 1982 وكان جمعة عليه رحمة الله صديق على 
المصطلحات  في  بقولوا  ما  زي  نبيل  ألخي  العظم 
األخ  العزيز  وجارنا  هو  حملني  فقد  الشعبية، 
بعد  نبيل  أخي  بمثابة  كان  الذي  جراح  عبدالرؤوف 

سفره خارج األردن للدراسة...
أو  بتجربة  مر  قد  الشباب  أحد  يكون  ال  أن  ويندر 
بموقف مضحك في القهوة وفي أحد األيام وقد كانت 
وكانت  أغانيها  إحدى  تغني  توفيق  سميرة  المطربة 
عينيها  من  الغمز  من  وتكثر  البدوي  باللون  تشتهر 
الكبار  الرجال  يجعل  مما  الواسعتين  السوداوين 
الرجال  من  واحد  وكل  يشاهدونها  وهم  يسخسون 
الكبار يعض على شفتيه، فحدث أن انفعل أحد الرجال 
بين  توفيق وما  ليبوس سميرة  التلفزيون  وهجم على 
نهوضه ووضع شفتيه على شاشة التلفزيون  ظهرت 
رفع  أن  فما  يدري،  ال  والرجل  )باتا(  كنادر  دعاية 
 ... الكندرة  باس  قد  وهو  إال  التلفزيون  عن  شفتيه 
فضجت القهوة بالقهقهة والضحك والتنكيت والتعليق، 

والله ال يحطكم محله للرجل ...
وكان الشيخ عطية من رواد القهاوي ومع أنه كان 
صوته  وكان  زهر،  طاولة  لعّيب  كان  أنه  إال  كفيفاً 
جميالً في قراءة القرآن وفي إذاعة   نشرة األخبار، 
يحفظها عن  كان  التي  بيتهم،  في شارع  يمشي  وهو 
ظهر قلٍب، وهذه كانت من الصفات التي  تميز الشيخ 

عطيه وتقريباً معظم جيلنا يعرفها..
والتساؤل وعلى رأي  بالحيرة  يتسبب  كان  ما  وأما 
الحجة أم حسن كيف كان عطية يتسلق السور ويطلع 
على ظهر الدار، وكانت تقول والله ما هو فادرني إآل 
رقبته،  وتنكسر  وينحطم  يقع  بخاف  وما  بطلع  كيف 
عائداً  المخيم  غادر  أن  إلى  المنوال  هذا  على  وبقي 

الى غزة...
وكانت القهاوي مالذاً للشباب في أيام الشتاء الباردة، 
الشباب  يطرب  وحيث  وحاجة  حجة  كانت  حيث 
على  المطر  لسمفونية  باإلستماع  جماعي  بشكل 
الواح الزينكو، وأما في الصيف فكان بعض الشباب 
مقابل  في  الشارع  طرفي  على  يجلسون  والرجال 
القهاوي يراقبون الرايح والقادم وكأنهم يجلسون على 

ضفاف نهر النيل...
وفي  العزيز  مخيمنا  في  القهاوي  حكاية  كانت  تلك 
اعتاده  عما  مختلف  بقالب  نسطرها  الجميل  زماننا 
الله اجالً  يكتب  أن  إلى  نتذكرها  الناس ونبقى  معظم 

كان مفعوال...

تابعونا في الحلقة القادمة وتفاصيل جديدة.

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 

الحلقة السابعة والعشرون	 

جمال الشريف 	 

المقاهي في المخيم
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6 أسرار من نظـام التعليم في اليابانحـول الدنـيـا
 امتحـانات مبكـرة وأنشطة جمـاعية

أروى بن نصر	 
 

نشر موقع برايت سايد األمريكي تقريرا تحدث 
فيه عن 6 أسرار من نظام التعليم الياباني الذي 

يضع األطفال على طريق النجاح في الحياة. 
وقال الموقع في تقريره ، إن العام الدراسي في 
اليابان يمتد 210 أيام ويتميز بعدد من الخصائص 
التي تجعل منه واحدا من أكثر األنظمة فعالية في 

العالم. 

Ì االمتحانات تبدأ في الصف الرابع

اليابانية  المدارس  لكن  غريبا،  األمر  يبدو  قد 
ال تُخضع الطالب إلى أي نوع من االختبارات 
الثالث  السنوات  في  الهدف  الرابع.  الصف  قبل 
األولى هو تطوير شخصية الطفل وتعويده على 

األخالق الحميدة، وليس تقييم الجانب المعرفي.
السنوات  هذه  األطفال خالل  يتعلم  الواقع،  في 
وحب  اآلخرين  واحترام  والتعاطف  الكرم  قيمة 

الطبيعة والحيوانات.

Ì  تنظيف المدرسة

أنحاء  مختلف  في  المدارس  توظف  بينما 
اليابان هم  الطالب في  فإن  العالم عمال نظافة، 
وأماكن  الدرس  قاعات  نظافة  عن  المسؤولون 

األكل وحتى دورات المياه.
يعتقد اليابانيون أن عملية التنظيف تعلم الطالب 
كيفية إنجاز المهام بشكل جماعي، وتغرس فيهم 

حب العمل واحترامه.

Ì األكل مع المدّرسين

مع  وجباتهم  اليابان  في  الطالب  يتناول 
بناء  في  مهما  عامال  يُعتبر  ما  وهو  المدرسين، 

عالقة إيجابية بين الطالب والمدرس.
الطالب  يتحدث  أن  يمكن  الطعام،  تناول  أثناء 
في  يساعد  ما  وهو  ودي  بشكل  المدرسين  معه 

خلق أجواء تدعم العملية التعليمية.

كما يحرص اليابانيون على توفير أكل صحية 
في  الوجبات  تخضع  لذلك  للطالب،  ومتوازن 
موحدة  لقائمة  واإلعدادية  االبتدائية  المدارس 
الصحية  الرعاية  في  متخصصون  وضعها 

وطهاة محترفون.

Ì ورشات عمل بعد المدرسة

تحظى ورشات العمل أو المدارس التحضيرية 
بشعبية كبيرة في اليابان. يمكن للطالب في هذه 
الورشات المسائية تعلم أشياء جديدة، ويحضرها 
معظم الطالب حتى يتمكنوا من االلتحاق بمدرسة 

ثانوية عالية التصنيف.

العالم،  أنحاء  معظم  في  الطالب  عكس  وعلى 
فإن اليابانيين يدرسون حتى خالل عطالت نهاية 

األسبوع وأيام األجازات.

Ì تعلم الشعر والخط الياباني

الخط الياباني المعروف باسم "شودو" هو شكل 
الطالب  يتعلمها  التي  الفنية  الكتابة  أشكال  من 
ما  اليابان  في  الطالب  يتعلم  كما  اليابانيون. 
يُعرف بـ"الهايكو"، وهو شكل من أشكال الشعر 

التقليدي.

Ì سياسة الزي الموحد

تهدف سياسة الزي الموحد في المدارس الثانوية 
اليابانية إلى إزالة الحواجز والمساعدة في تعزيز 
الشعور باالنتماء إلى المجتمع واألسرة. ويساعد 
الطالب  انتباه  توجيه  على  الموحد  الزي  قانون 
نحو التعلم والنمو، كما يشجعهم على التعبير عن 

أنفسهم بأساليب أخرى غير اللباس.

"عربي21"	 
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فلسطينية تنافس على البوكر الدولية لعام 2021
صالح الرزوق	 

للفلسطينية  ثانوي«  »تفصيل  رواية  رشحت 
عدنية شبلي إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر 
في  بوكر  مان  مؤسسة  تمنحها  التي  الدولية، 
لندن، عن دورة عام 2021. وهي رواية تدور 
أحداثها حول جريمة مروعة ارتكبت في حرب 
إسرائيليين  جنود  اغتصاب  ومفادها   ،1948
في  وجودها  تصادف  شابة  فلسطينية  المرأة 

صحراء النقب. 

ثم قتلها ودفن جثتها تحت الرمال. وبعد سنوات 
طويلة، وقرابة الوقت الحاضر، تقوم شابة من 
رام الله برحلة الكتشاف حقيقة ما جرى، بعد 

أن تقرأ عن الحادث بمحض الصدفة.
عليها  ويغلب  جزئين  من  الرواية  تتكون 
ملحمية  أفكار  عند  تتوقف  التي  التأمالت 
والعنف  كالحرب  المنطقة  ألبناء  وأساسية 

والذاكرة. 

الفلسطينية  التجربة  في  عميقا  وتدخل 
سلطة  تحت  والحياة  المكان،  من  والخروج 
االحتالل والمصاعب المتواصلة لجمع أجزاء 
دار  الرواية عن  الماضي والحاضر. صدرت 
اإلنكليزية  إلى  وترجمتها  بيروت،  في  اآلداب 

الفنان عماد حجاج عن جريدة  )العربي الجديد( لندن

إليزابيث جاكيت.
روايتان  ولها   ،1974 عام  فلسطين  في  مولودة  كاتبة  شبلي  وعدنية 
سابقتان هما »مساس« )ترجمتها لإلنكليزية بوال هيدر 2010( و«كلنا 

بعيد بذات المقدار عن الحب« )ترجمها بول ستاركي 2010(. 

القطان  عبدالمحسن  مؤسسة  من  الشباب  األدباء  جائزة  حازت  وقد 
مرتين عام 2002 و2004.

)القدس العربي( لندن 	 



الفضول  مع  واألنترنيت  الكومبيوتر  لك  يتيح 
بأستخدام  المهارة  من  وشيئ  والمعرفي،   الثقافي 
الكومبيوتر، فعل ما لم ليس بالحسبان، والحصول 
على مواد ال نهاية لها. وخالل هذا اإلبحار الممتع 
أحياناً  تنسى  أنك  بل  تمل،  وال  منه  تكل  ال  الذي 
وإذا  الطعام.  تناول  ذلك  في  بما  مهمة،  مواعيد 
فأنك  وإدمان،  متعة  إلى  يتحول  للثقافة  نهمك  كان 
سوف تشد إلى المقعد أمام شاشة الكومبيوتر وتمنح 
وخلجان  بحار  إلى  لتأخذك   ... للريح  أشرعتك 
وقصص  وألوان  وصور  خرافية  وجزر  بعيدة، 
وأساطير مذهلة .!عثرت في إحدى هذه الجوالت 
ورسامها   ،1919  / الحبيبة  لبغداد  صورة  على 
أسم غير مشهور، على األقل بالنسبة لي، ومعرفة 
باللغة  صحيحة  بصورة  كتابته  وكيفية  األسم 
لنتائج  يوصلك  الذي  المفتاح   يكون  قد  األجنبية، 
كثيرة. ولحسن الحظ فإن أسم دونالد هو شائع في 
ماكسويل،  أسم  وكذلك  األنكلوسكسون،  الثقافة 
بنفس  ولكن  عليه،  والعثور  كتابته  يسهل  ولذلك 
األسم  بهذا  الشخصيات  من  فيضا  ستجد  الوقت 
بينهم سياسيون، وفنانون، وأدباء، ولكن عليك أن 
تتحلى بالصبر لتصل إلى مبتغاك ... وحقا وصلت 

الذي  هذا  هو  فمن  ماكسويل...  دونالد  ملفات  إلى 
أحب بغداد ورسمها في عدة لوحات ........

دونالد ماكسويل كاتب ورسام بريطاني )1877 
طبوغرافياً  رساماً  بوصف  أشتهر   ،)1936 ــ 
رسم  األرض(  تضاريس  علم  هو  )الطبوغرافيا 
سافر  جيدة،  بأسعار  بعضها  بيعت  كثيرة  صورا 
عدة  في  الفن  درس  قد  والمشرق.كان  الهند  إلى 
معاهد، عمل كمراسل صحفي. معظم كتبه هي عن 
رحالته في أوربا والمشرق : بالد ما بين النهرين، 

في  ووضعت  رسومه  طبعت  والهند.  وفلسطين، 
ذيوع  في  ذلك  وساعد  الحديدية،  السكك  عربات 

شهرته.
ككاتب  ماكسويل  فيها  نشط  التي  الحقبة  هذه  في 
خالل  من  شهرته  من  الكثير  حقق  ورسام، 
بالرحالة  يعج  المشرق  كان  وقت  في  الرحالت 
اآلفاق،  وشذاذ  اآلثاريين،  والباحثين  والمغامرين 
والباحثين عن الشهرة، والجواسيس أيضاً، فقد كان 
العالم والمنطقة على أبوب الحرب العالمية الثانية،  

وهناك دائماً من يبحث عن دور يسند إليه في هذه 
المعمعة. 

كهواة  وعرفوا  مساعيه  في  نجح  البعض  وفعال 
ومنهم  أستخبارات  كضباط  أو  وبرحالة،  آثار 

أشتهر لورانس الذي لقب بلورنس العرب.
هذه الصورة التي أقدمها لكم هي واحدة من أشهر 

رسوم ماكسويل عن بغداد والعراق.

استاذ جامعي من اسرة )البالد(	 

ضرغام الدباغ	 

Donald Maxwell   بغداد كمـــا  رسمهـــا دونــالد ماكســـويل 

الرياض: بدر الخريف	 

قرن،  نصف  من  أكثر  قبل  الدراسة،  مقاعد  على  طالباً  كنا  منذ 
على  تعرفنا  كما  الرصافي،  معروف  العراقي  الشاعر  على  تعرفنا 
شعراء عرب آخرين، كانت مقطوعاتهم الشعرية تزين مواد القراءة 
والنصوص في المناهج المدرسية، وترسم ذائقة لغوية وأدبية ألجيال 

قادمة.

ذكرى  أيام  قبل  مرت  الذي  الرصافي  على  حينها  من  تعرفنا 
العربية  الشعرية  الرموز  أكبر  أحد  باعتباره  عاماً،   76 قبل  رحيله 
بتناول  الشعراء  من  غيره  عن  تفرد  الذي  الحديث،  العصر  في 
والفلسفي،  واالجتماعي،  الكوني،  غطت  شعره  في  موضوعات 
كتب حتى  بل  بذلك،  يكتف  ولم  والعاطفي.  والتاريخي،  والسياسي، 
عن المخترعات الحديثة التي ربما لم تكن قد وصلت إلى بعض الدول 
بنفسه،  عايشها  يومية  أحداثاً  عديدة  قصائد  في  تناول  كما  العربية، 
وأمكنة مر بها ورسم عنها لوحات شعرية ذهبت على األلسنة وتلقفها 
شاعراً  أيضاً  وكان  وأعمارهم.  مشاربهم  اختالف  على  المتلقون 
التنوير ومعايشة  داعية  والتخلف،  الجمود  طليعياً، هاجمت قصائده 
التطور. لقد تجاوز الرصافي في شعره ونثره أعماالً وآراء موروثة 
المسلمات،  من  أنه  يُعتقَد  ما  حول  صادقة  تساؤالت  طارحاً  بالية، 
وأزاح الغموض الذي شاب الكثير منها، مبرزاً في مواضع متعددة 
التراث  كتب  بعض  في  سنيناً  عشعشت  التي  والفجوات  الخرافات 
أسر  من  والخروج  الذات  بغربلة  ونثراً  شعراً  وطالب  والتاريخ. 

وهاجس تاريخية وقداسة النصوص فهو القائل:

أبت ُكتب التاريخ للحِق ُملتقى ** فَبينهما من ُزخرف القول َموبِق
فإن شَرقت في الحق فهو مغرب ** وإن غربت في الحق فهو مشِرق
تجور بها األهواء جوراً وإنما ** على ُمْزلقات الَمين تمشي فتْزلُق

وقال أيضاً:

التاريخ في كل ما رَوت ** لقرائها إال حديٌث ملفَُق  فما كتب 
نظرنا ألمر الحاضرين فرابَنا **فكيف بأمر الغابرين نصِدق؟!
وما صدَقتنا في الحقائق أعيٌن **فكيف إذن فيهن يصدق ُمهرق؟!
وهل قد ُخِصصنا دون من مات قبلنا ** بُخبث السجايا؟ شدَ ما نَتَحَمق!

لم يذهب بعيداً األديب والناقد والروائي والشاعر الكبير إيليا حاوي 
الذي ترك أعماالً الفتة عن أعالم الشعر العربي القديم والمعاصر، 
عشرات  وشرح  األعالم  هؤالء  من  نماذج  فيها  وعالج  ودرس 
بأنه  الرصافي  الدواوين لشعراء قدامى ومعاصرين، عندما وصف 
»يمثل تمرد الشعر على الواقع والحاجة. وفيه من تصوف الكرامة 
اإلنسانية التي ال تتنازل تحت وطأة القسر واإلكراه«، مشدداً بالقول: 
دواوين  في  حشدت  كما  المدح،  قصائد  عن  بشعره  عف  »الشاعر 
شعراء آخرين«. أعادت هذه العبارات لناقد كبير صورة الشاعر الذي 
»يكاد يحسب جباراً في جسمه الضارب لون أديمه إلى السمرة، فهو 
واسع الصدر بطيء النفس، عريض المنكبين، ممتلئ الجسم مفتول 
العضل، متين البنية«، كما وصفه، وهو في السابعة والخمسين من 
العمر، الراحل عبد المسيح وزير، المترجم األول في وزارة الدفاع 
العراقية، وواضع قاموس المصطلحات العسكرية التي عرب جميع 
أسمائها وأدواتها، وكذلك أجزاء السيارات وآالتها، كما عرب أسماء 
الرتب العسكرية، وكان كاتباً أديباً واسع الثقافة، وله مؤلفات وكتابات 

صحافية هزلية.
الغني  عبد  بن  معروف  الشاعر  ولد  الشعراء،  عاصمة  بغداد  في 
النسب  كردي  أب  من  1875م،  عام  الحسيني  الجباري  محمود  بن 
اتصل  الذي  األلوسي  شكري  محمود  شيخه  وأطلق  تركمانية،  وأم 
به الشاعر والزمه لسنوات عليه لقب »الرصافي«، حتى يكون به 
صنواً للشيخ معروف الكرخي المتصوف اإلسالمي الكبير، كما لمح 

إلى ذلك األستاذ والناقد قاسم الخطاط في دراسته الشاملة التي تناولت 
الرصافي كما  لحياة  الرصافي، ورسم صورة صادقة  الشاعر  حياة 
رجالً  »كان  الشاعر:  أن  على  خاللها  وشدد  وحياد،  بأمانة  عاشها 
عن  كاشفاً  ويعبدها«،  الحقيقة  يحب  وكان  النفاق،  يحب  ال  صادقاً 
في  األحداث  فيه  تتوالى  وفي عصر  للشاعر،  حياة ضاجة صاخبة 
حفلت  عجيبة،  عريضة  حياة  الرصافي  »عاش  فقد  العربي.  العالم 
بكل عجيب«، كما قال عنه: »انطلق من الظلمات بغتة مثل الشهاب، 
وراح يوغل في الصعود متألقاً يشد إليه األنظار المتطلعة المبهورة، 
ولم يلبث إال قليالً، حتى راح يهبط نكساً ليعود إلى منطلقه، فيتوارى 
في أزقة بغداد تاره، وفي منفاه االختياري بمدينة الفلوجة تارة أخرى، 
ثم في دكان صغير باألعظمية يبيع فيه السجائر ليعيش! وحتى تعطيه 
شركة السجائر كمية أكبر ليحصل على ربح أكثر يحييها ببيتين من 
الناس فيهما إلى تدخين سجائرهم من ماركة )غازي(  الشعر يدعو 

فيقول:

دخــن سيجـــــــارة )غـــازي( ** في وقفة واجتيــــازي
وجـــــاز نصحي بخيــر ** إن كنت ممن يجـــــــازي!«

أمير  منزلة  في  الرصافي  الشعر  ومتذوقي  النقاد  من  كثير  وضع 
الشعراء التي كانت قصراً على الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي؛ 
السائد  فيها  تجاوز  أعماالً  فجر  ونثره  شعره  في  الرصافي  أن  ذلك 
والخروج  فيها  الذات  بغربلة  وطالب  الغموض،  وأزال  والمألوف 
من أسر وهاجس تاريخية النص، كما نسف فكرة تقديس األشخاص 

وتصنيمهم، واضعاً كل األمور تحت مجهر العقل.

األشعار  من  خالداً  سفراً  مخلفاً  الحياة  الرصافي  معروف  غادر 
والمؤلفات؛ الكثير منها كان صادماً، وبعضها لم يطبع إال بعد رحيله 

بنصف قرن بناء على وصيته.

76 عامًا على رحيل الشاعر المتمرد
معــروف الرصـافي... من )رهبـانية التصوف( إلى )تــاريخية النص(
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بانة القاسم	 

اسرع "َمِسج" في العالم

رسالته  بها  يوصل  طريقة  اإلنسان  يترك  لم 
قديما  العرب  قام  فقد  بها،  وقام  إال  اآلخر  الى 
الطوب،  من  قوالب  على  إما  الرسائل،  بكتابة 
يتوافر  كان  الخشب حسبما  ألواح من  أو على 
لديهم. وتسلق كالقردة على جسد النخلة ليسلخ 
من  بأقالم  يكتبها  رسالة  منه  ويصنع  سعفها 
استخرجها  أحبار  من  ومداد  وخشب  خيزران 
ولم  والهباب.  األسود  كالصمغ  الطبيعة.  من 
رسوماته  عليه  وسطر  إال  بردي  ورق  يترك 
على  بالمواظبة  تعلمها  التي  البدائية  وحروفه 
تلقف الصور أمامه من أشجار وطيور وأزهار. 
طارد الطيور والحمائم وعلمها كيف تصل الى 
اآلخر وتعود محملة بالرد. لم يأل هذا اإلنسان 
جهدا في سبيل إرسال فكرته الى اآلخر، حتى 
انه صنع من جياده الحبيبة رسال، فقطع ذيولها 
السريع  بريده  فتصبح  غيرها،  عن  ليميزها 

الرسمي سرعة عصره في ذلك الوقت. لقد جند 
الصعاب  تذليل  سبيل  في  وإمكاناته  فكره  كل 
أمام نقل المعلومة وتيسير السرعة ووصولها. 
حتى إن الخلفاء الراشدين استطاعوا، وهم في 
عاصمة الدولة في المدينة المنورة، أن يطلعوا 
اإلسالمية  األمصار  في  يحدث  ما  كل  على 
اإلسالمي،  الجيش  يخوضها  التي  والمعارك 
ولعل الخبر األجمل الذي نقله البريد وقتها الى 
انتصارهم  كان  المنورة،  المدينة  في  الخليفة 
على األعداء في معركتي القادسية واليرموك، 

والذي يعد أسرع خبر نقل في ذلك الوقت.

العالمي  باليوم  العالم  احتفل  الماضي،  السبت 
حتى  اإلنسان  طوره  الذي  البريد  هذا  للبريد، 
أصبحت رسالته تصل بثوان من دون طوابع، 
أصبح  مغلف.  وال  ورق،  وال  ظروف،  وال 
حتى  أزرار  كبس  سوى  منه  يتطلب  ال  األمر 
المستلم  أن  ضامنا  بشفافية،  يريد  ما  يكتب 
سيتلقى الرد بمفرده. وان سرية الرسالة ستكون 
في أمان تام. ال، لم يعد األمر يتطلب صناعة 
قالب من طين وحرقه أو شيه في أفران بدائية 
ينقش  لكي  المصريين  قدماء  يفعل  كان  كما 
عليه بضع كلمات تكون كافية لصناعة رسالة 
البريد  سعاة  أو  الحمالين  من  مجموعة  يحملها 
الذي  اآلخر  الطرف  الى  تنقل  سماهم.  كما 

وتسخير  أفرانه  إشعال  األمر  رده على  يطلب 
وقولبته  وعجنه  الطين،  صناعة  في  عبيده 
وتهيئته الالزمة للرد الشافي. أعجبتني طريقة 
على  الحفاظ  في  القدماء  المصريين  هؤالء 
من  قوالب  يصنعون  كانوا  إذ  بريدهم،  سرية 
طين، ثم يشكلون منها غالفا أو كيسا من نفس 
الرسالة.   إليه بعد قراءة  المرسل  النوع يكسره 
غامضة،  مختصرة،  سريعة،  رسالتنا  اآلن 
نضع  فليلة  كلمات  نريد،  حسبما  واضحة.  أو 
غيرتنا.  أو  حقدنا  بها  ننقل  وشوقنا،  حبنا  فيها 
نعبر فيها عن حالتنا النفسية، عن مزاجنا، عن 

جنوننا، عن أمراضنا النفسية وعقدنا. 
الرسالة صارت "مسجا" يتداول بين مجموعة 
األصدقاء الذين قد ال تربطهم إال تحية أو معايدة 
والمناسبات  األعياد  أيام  تداولها  لكثرة  )بايته( 
أصبحت كلمات مكررة، ال قيمة لها وال روح، 
نرسل  ولم  نبذل جهدا لصناعتها  لم  ربما ألننا 
وجوفاء،  رخيصة  صارت  إليصالها  خيوال 
وحدها  الصافية  المحبة  رسائل  تظل  ولكن، 
القادرة على الوصول بسرعة ألنها  ال تحتاج 
روح  صفاء  الى  وإنما  زر،  كبسة  الى  حتى 

ونقاء سريرة..

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو
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قراءة جديدة في كتاب قديم 

هذه هي إسهامات عمر بن الخطاب في تأسيس الدولة اإلسالمية
طه  العربي  األدب  عميد  كتاب  قراءة  الدين،  بدر  محمد  المصري  والباحث  الكاتب  يواصل 
حسين، عن الشيخين، أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ويركز في الجزء الثاني واألخير، 

على سيرة عمر بن الخطاب بداية من استخالفه وصوال إلى وفاته..

محمد بدر الدين 	 

عمر بن الخطاب:

بكر  أبو  أداها  خدمة  أجل  عمر  استخالف  كان 
للمسلمين، فهو قد توفي وجيوش المسلمين في الشام 
كان  كما  والروم،  الفرس  األسدين:  بإزاء  والعراق 
يسميهما، والعرب حديثو عهد بالردة، فكان المسلمون 
في أشد الحاجة إلى رجل قوي شديد في الحق، ماض 
في األمور إلى غايتها، حريص على اإلنصاف، قادر 
أبو  تركها  التي  الثقال  األعباء  بهذه  ينهض  أن  على 
بكر، فيستصلح العرب بعد ردتهم، ويتم ما بدأه أبو 
بكر من الفتح، ويقيم الدولة الناشئة على ما ينبغي أن 
تقوم عليه من نظام يجمع المسلمين، ويرعى مصالح 

البالد المفتوحة وأهلها، وينفذ كتاب الله وسنة نبيه.

وليس عجيباً أن يقول ابن مسعود: "كان إسالم عمر 
ابن  وإمارته رحمة". وكلمة  فتحاً، وهجرته نصرا، 
مسعود هذه على اختصارها هي أدق وصف يختصر 
إسالمه  كان  فقد  توفى،  أن  إلى  أسلم  منذ  حياة عمر 
للمسلمين أن يعلنوا دينهم، وأن  أتاح  حقاً، ألنه  فتحاً 
وكانت  آمنون،  وهم  قريش  من  المأل  أمام  يصلوا 
النبي )ص(  أعوان  أنصح  هجرته نصراً، ألنه كان 
في المدينة لله ورسوله والمسلمين، وأغلظ أصحاب 
النبي على اليهود والمنافقين، وكانت إمارته رحمة، 
ما  الحياة  من  لوناً  خالفته  أثناء  للمسلمين  أتاح  ألنه 
زالت األمم المتحضرة اآلن في الغرب لم تبلغه، وما 
من  اللون  هذا  يرون  األيام  هذه  في  المسلمون  زال 
متى  يدرون  ال  حلماً  للناس  أتاحها عمر  التي  الحياة 
يصبح حقيقة على ما أتيح لهم وما يتاح لهم في كل 
يوم من الوسائل التي تعينهم على تيسير الحياة، ولم 

يكن عمر يملك من هذه الوسائل شيئاً.
يقول المؤلف في )صفحة 122(: "كان عمر أثناء 
جاهليته يرق قلبه في بعض المواطن، فأما بعد إسالمه 
فقد كانت رقة قلبه تبلغ به البكاء بل النشيج في أكثر 
أثناء خالفته مهيباً  األحيان، ومن أجل هذا كله كان 
كأعظم ما تكون الهيبة، رقيقاً كأشد ما تكون الرقة".

الحكم،  بأعباء  ونهوضه  عمر  استخالف  أن  على 
ومواجهته لمشكالت السلم والحرب، كل ذلك أظهر 
ذلك،  قبل  األحداث  تظهره  لم  أخالق عمر  من  خلقاً 
ألنه قبل أن يستخلف كان سيفاً من سيوف النبي صلى 
الله عليه وسلم يسله إن شاء، ويغمده إن أحب، وكان 
إن شاء سله،  الخليفة  من سيوف  سيفاً  بكر  أبي  أيام 

وإن شاء أغمده.
كان عمر شديداً على نفسه كل الشدة، وشديداً على 
غيره كل الشدة أيضاً في مال المسلمين، فكان يحاسب 
المسلمين  مال  من  يأخذ  ما  على  الحساب  أشد  نفسه 
لنفقته ونفقة أهله، وكان يقول: "إني أنزلت نفسي من 

هذا المال بمنزلة مال اليتيم".

منذ  نفسه  على  عمر  فرضها  التي  الشدة  هذه 
استخلف، هي التي تفسر لنا موقفه عام الرمادة حين 
الجدب  من  أصابهم  ما  الجزيرة  في  العرب  أصاب 
هذا  استمر  وقد  الميتة،  يأكلوا  أن  اضطروا  حتى 
األشهر  هذه  أثناء  عمر  وقف  أشهر،  تسعة  الجدب 
موقفاً ال يعرف التاريخ له نظيراً، فما أكثر ما أصاب 
بهذا  الناس  شقي  ما  أكثر  وما  البالد،  بعض  الجوع 
الجوع، واجتهد ملوكهم ووالتهم في أن يخففوا عنهم 
الملوك  من هؤالء  أحداً  نعرف  ال  ولكنا  الجهد،  هذا 
والوالة شارك الناس في الجوع، وفيما كانوا يجدون 
من الجهد، كما شارك عمر أهل الحجاز ونجد وتهامة 

في كل ما أصابهم من الجهد والعناء، فقد جاع عمر 
كله،  العيش  لين  نفسه  على  الناس، وحرم  جاع  كما 
ما  لكثرة  لونه  تغير  الزيت، وحتى  حتى عاش على 
إلى  يحمل  كان  ثم  ومطبوخاً،  نيئاً  الزيت  من  أكل 
األعراب داخل المدينة وخارجها طعامهم على ظهره 
من  يترك  ال  وكان  غيره،  أحد  ذاك  يكفيه  أن  ويأبى 
الطعام  من  أكلوا  قد  يراهم  الطعام حتى  إليهم  يحمل 

حاجتهم.

المشكالت التي واجهها عمر:

كانت أول مشكلة واجهت عمر حين نهض بأمور 
التي  الجيوش  وموقف  الفتوح،  مشكلة  المسلمين 

أرسلها أبو بكر رحمه الله إلى العراق والشام.

المهاجرين  من  ألف رجل  يجمع  أن  استطاع عمر 
واألنصار ودفعهم إلى الجهاد، وأمر عليهم أبا عبيد 
العراق،  إلى  بجيشه  عبيد  أبو  وسار  مسعود،  بن 
فقاتلوا مستبسلين، لكن الفرس على كثرتهم قد قدموا 
الفيلة،  قتالهم من قبل وهي  العرب في  يألفه  لم  شيئاً 
فلما رأتها خيل المسلمين نفرت منها، وكان في مقدمة 
فطعنه،  عبيد  أبو  له  تعرض  ضخم  فيل  الفيلة  هذه 
أبا عبيد في  ثار فطرح  الطعنة  الفيل حر  فلما أحس 
غير  عدد  المسلمين  من  يومئذ  وقتل  وقتله،  األرض 
قليل، وبلغ خبر الهزيمة عمر فبكى وقال: رحم الله 
أبا عبيد لو انحاز إلّي لكنت فئته، ثم ولى سعد بن أبي 
بالمسلمين،  وقاص على الجيش، وأوصاه أال يغامر 
وأن ينزلهم منزالً بين حضر العراق ومدر العرب، 

وأن ينتظر اإلمداد.

الفتوحات في عهده ومخالفته لسياسة أبي بكر في 
أمر الشام:

إلى  الخالفة حتى كتب  بأعباء  ينهض  يكد عمر  لم 
ببيعته،  وينبئهم  بكر،  أبا  إليهم  ينعي  الشام  جيوش 
ويجعل  الجيش،  إمارة  عن  الوليد  بن  خالد  ويعزل 
هذه اإلمارة ألبي عبيدة بن الجراح، ويأمره إذا فتح 
من  خالد  مع  جاء  من  يوجه  أن  المسلمين  على  الله 
العراق إلى عراقهم، ليكونوا مدداً لسعد ومن معه من 

المسلمين.

الرواة:  عن  نقالً   )150 في )صفحة  المؤلف  يقول 
كان  ليلة  في  عبيدة  أبي  إلى  كتاب عمر وصل  "إن 
غد،  من  الروم  لمصادفة  فيها  يتهيأون  المسلمون 
من  فيه  جاء  ما  وأسر  كتاب عمر  عبيدة  أبو  فأخفى 
عزل خالد وتوليته هو. كره ـ فيما يقول الرواة ـ أن 
إليه  كانت  الذي  خالد،  حد  من  ويفل  المسلمين  يثبط 

إمرة الجيش في تلك الموقعة".
لم يظهر أبو عبيدة خالداً على أمر عمر بعزله إال 
بعد فتح دمشق، ثم كانت للمسلمين بعد ذلك خطوب، 
من  أكثر  في  الروم  على  النصر  فيها  لهم  الله  أتاح 
موقعة، حتى فتحت فلسطين كلها، وفتح األردن، ثم 
فتحت حمص وسائر مدن الشام، وكان هرقل قيصر 
قسطنطينية مرابطاً في أنطاكية يمد جيوشه منها، فلما 
رأى ما أتيح للمسلمين من النصر في هذه المواطن 
كلها عاد إلى القسطنطينية وودع سوريا وداعاً ال لقاء 

بعده.
بيت  مدينة  فإن  كلها،  فتحت  قد  فلسطين  أن  ومع 
أهل  طلب  باقتحامها  المسلمون  هم  التي  المقدس 

المدينة الصلح، واشترطوا أال يتم هذا الصلح إال مع 
أمير المؤمنين نفسه، وقد أنبئ عمر بذلك فأقبل إلى 

الشام وأتم الصلح مع بيت المقدس ودخل مظفراً.

ثم انتزع منه عمرو بن العاص اإلذن بفتح مصر، 
يتجاوزوا  أن  المسلمون  استطاع  الفتح،  له  تم  فلما 

غرباً إلى برقة وطرابلس.

من ناحية أخرى، كانت حرب الفرس عسيرة أشد 
منها  بلغ  فقد  ذلك  ومع  الطول،  أشد  طويلة  العسر، 
العرب  أن يؤمن  أراد، في  الله عنه ما  عمر رضي 
في جزيرتهم، وفي الشام والعراق من حكم األجنبي، 
وامتحن  وشقت  طالت  التي  القادسية  موقعة  وكانت 
عليهم  أنزل  الله  لكن  شديداً،  امتحاناً  فيها  المسلمون 
الذين  نفس  وفي  عمر،  نفس  في  استقر  وقد  نصره، 
لن  المسلمين  أن  المدينة  في  عليه  يشيرون  كانوا 
عقر  في  غزوهم  إذا  إال  الفرس،  شوكة  يكسروا 
المدائن، وقد مضى سعد  دارهم، وأخذوا عاصمتهم 
مظفراً  فدخلها  المدائن  إلى  بجيشه  وقاص  أبي  بن 
وخرج منها الملك هارباً، وأتيح للمسلمين أن يتخذوا 

إيوان كسرى مصلى.
هذه  في  كلها  كسرى  بالد  على عمر  فتحت  هكذا، 
في  المسلمين  أمور  فيها  تولى  التي  القصيرة  المدة 

عشر سنين وأشهر.

التقويم الهجري:

كانت الكتب ترد إلى عمر من عماله وقادته مؤرخة 
بالسنين،  تؤرخ  أن  دون  فيها،  تكتب  التي  بالشهور 
تاريخاً،  اتخذوا ألنفسهم  قد  يكونوا  لم  المسلمين  ألن 
فضاق عمر بذلك، واستشار أصحاب النبي في تاريخ 
يجعل الناس يؤرخون به، فأشير عليه بأن يتخذ العام 
الذي هاجر فيه النبي )ص( من مكة إلى المدينة بدءاً 

للتاريخ اإلسالمي.

تعامله مع مشكلة الغنائم:

انتصر جيش  كلما  الغنائم  أخماس  يتلقى  كان عمر 
التي  من جيوشه، وكان يتلقى الخراج على األرض 
يعيش عليها المعاهدون، كما كان يتلقى الجزية التي 
فرضت على من لم يسلم من المغلوبين، فكان المال 
مما كان يتوقع، ومما كان  الذي يرد عليه أكثر جداً 
األيام،  من  يوم  في  إليهم  أنه سيساق  يظنون  العرب 
كان هذا المال أكثر من أن يقسم على الناس، وكان 
من السرف، وكان مغرياً  تقسيمه خطراً، كان نوعاً 
للناس بالكسل واالتكال واالعتماد على حظوظهم من 
بهذه  انشغل عمر  وقد  والخراج،  والجزية  األخماس 
المشكلة واهتم بها، السيما بعد أن دخل سعد بن أبي 
له  وأرسلوا  الفرس  عاصمة  المدائن  وجيشه  وقاص 
استشار عمر  وقد  المدينة.  هذه  في  غنموا  ما  خمس 
أصحاب النبي في أمر هذا المال، فأشار عليه الوليد 
الشام  جئت  قد  إني  قال:  بأن  المغيرة  بن  هشام  بن 
فدون  جنداً،  وجندوا  ديواناً،  دّونوا  قد  ملوكه  فرأيت 
ديواناً وجند جنوداً، وقد أخذ عمر برأي الوليد وكلف 
ثالثة من قريش، هم: عقيل بن أبي طالب، ومخرمة 

على  الناس  يكتبوا  أن  مطعم،  بن  وجبير  نوفل،  بن 
قبائلهم، وأن يبدأوا ببني هاشم لقرابتهم من رسول الله 

عليه الصالة والسالم.

أال  بن هشام،  الوليد  إليه  أشار  الذي  الرأي  ومعنى 
يقسم المال على الناس لغير غرض معروف، وإنما 
الغرض هو  فيه، وهذا  ينفق  أن  لغرض جدير  ينفق 
أمير  على  وجب  الجنود  جند  فإذا  الجنود،  تجنيد 
وأن  المال  هذا  من  أعطياتهم  يعطيهم  أن  المؤمنين 
لم  والجنود  ذلك،  بعد  الغنيمة  من  حقهم  لهم  يترك 
كانوا  وإنما  منفردين،  تجنيدهم  قبل  يعيشون  يكونوا 
أبناؤهم وآباؤهم وإخوتهم،  لهم  يعيشون في أسرهم، 
والبد من أن يمكن هؤالء الذين تركهم الجنود للجهاد 
في سبيل الله من الحياة، فلهم إذن حقهم في العطاء، 
الذين  وأعطى  أسرهم،  وأعطيت  الجند،  أعطى  فإذا 
يحتاجون إلى المال ما يقوم بحاجتهم، وبقي بعد ذلك 
بيت  في  يدخره  أن  عليه  فيجب  الخليفة،  عند  شيء 
أوقات  في  المسلمون  إليه  يحتاج  قد  لما  ُعدة  المال 

الشدة والضيق.
إلى  الناس  أقرب  عمر  فضل  العطاء  تنظيم  وفي 
النبي على سائر بني هاشم، ثم رتب الناس في العطاء 
على قدمهم وسابقتهم في اإلسالم، وعلى بالئهم في 
مكة  فتح  قبل  هاجروا  للذين  ففرض  أيضاً،  اإلسالم 
شهدوا  للذين  وفرض  مهم،  واحد  لكل  آالف  ثالثة 
هاجروا  وللذين  العام،  في  درهم  آالف  خمسة  بدراً 
إلى الحبشة والذين شهدوا أحداً أربعة آالف.. ثم جعل 
ينزل الناس منازلهم حتى فرض لكل طفل فطيم مائة 
درهم، فإذا ترعرع زاد عطاؤه، على أنه حين رأى 
شديداً،  ابنها، روعه ذلك ترويعاً  بفطام  امرأة تعجل 
فأمر المنادين فنادوا في الناس أال تعجلوا أبناءكم عن 
وكتب  اإلسالم.  في  مولود  لكل  نفرض  فإنا  الفطام، 
بذلك إلى عماله في األقاليم. وجعل للقيط مائة درهم 
يأخذها وليه ويدخرها له، وجعل رضاعه ورزقه من 

بيت المال يأخذه وليه في كل شهر.
والحق أننا لو بحثنا في سيرة عمر لوجدنا في سير 
آيتين  وزهده  عدله  يبقى  لكن  معه،  تشابها  آخرين 
على مر الزمان ال مثيل لهما، ولم يتكررا سوى مرة 
أخرى على يد حفيده عمر بن عبد العزيز، ابن بائعة 
اللبن التي رفضت أن تغش اللبن، ليس خوفاً من ابن 
الخطاب الذي لن يعرف بعملتها، بل خوفاً من خالقها 

هي وابن الخطاب.

هذا العدل الذي نقف أمامه اليوم، نتأمله في زمن ال 
يعرف من عدل عمر سوى االسم وال من زهد عمر 
سوى االدعاء الكاذب، بينما كل ملك ورئيس يتورد 
يعاني  وشعبه  ثراء،  من  به  ينعم  ما  شدة  من  وجهه 

معاناة تدمي لها قلوب الشياطين أنفسهم.
جاء  فلما  الوجه  أبيض  الرمادة  عام  قبل  كان عمر 
على الناس ما جاء من جفاف وجوع، تحول بياضه 
الزيت وكان  أكل  نفسه،  من كثرة شدته على  سواداً 
يؤذيه فما توقف عنه حتى رفع الله بالءه عن الناس، 
ولو أكل غيره ما كان ليلومه أحد، لكننا اليوم ما كنا 

نجد عمر الذي نتغنى بسيرته العطرة كما وصلتنا. 
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من اعمــال الفنــان الســوري مــوفق قــات

»جائزة محمود كحيل« للكاريكاتور السياسي للفنان السوري موفق قات
السوري  الرسام  فاز 
»جائزة  بـ  قات  موفق 
لفئة  كحيل«  محمود 
السياسي  الكاريكاتور 
في دورتها السادسة التي اعلن الرابحون خالل مؤتمر صحافي 

في بيروت أقيم افتراضيا بسبب جائحة »كوفيد ـ 19«.

وقد سجل هذه السنة إقباال غير مسبوق من النساء على التنافس 
لنيل الجوائز التي تحمل اسم الرسام اللبناني الراحل محمود كحيل 
وتمنح في فئات مختلفة، في إطار »مبادرة معتز ورادا الصواف 
للشرائط المصورة العربية في الجامعة األميركية في بيروت«، 

في حين ارتفع عدد الدول التي ينتمي إليها المشاركون.
وموفق قات )66 عاما( »رسام كاريكاتور وصانع أفالم رسوم 
متحركة يعمل حاليا لحسابه في مجال الكاريكاتور السياسي في 
الصحافة  جائزة  نال  أن  وسبق  عدة«،  عربية  ومجالت  صحف 

العربية لعام 2016، بحسب ما عرف عنه كتاب عن المسابقة.

وحصلت المصرية مي كريم على جائزة الروايات التصويرية، 
وفاز مواطنها محمد ميجو في فئة الشرائط المصورة، في حين نال 
الفلسطيني ميشيل جبارين جائزة الرسوم التصويرية والتعبيرية 

ومنحت دياال برصلي من سورية جائزة رسوم كتب األطفال.

أما جائزة »قاعة المشاهير إلنجازات العمر« الفخرية التي تمنح 
تقديرا لمن أمضى ربع قرن أو أكثر في خدمة هذا النوع من الفنون، 
فذهبت إلى الفنان المغربي إبراهيم لمهادي، وهو يعتبر»من أوائل 
الفنانين الذين وضعوا األساس للرسوم الكاريكاتورية في المغرب 
بلده  في  الحساسة«  واالجتماعية  السياسية  الظروف  وسط   )...(
نبذة  في  ما جاء  العشرين وسبعيناته، على  القرن  خالل ستينات 
وزعت عنه. وأدى أحد رسومه إلى اعتقاله، ومنع من الرسم لما 

يقرب من عقدين.

الصواف  رادا  الجوائز  هذه  تمنح  التي  المبادرة  رئيسة  وقالت 
خالل المؤتمر الصحافي االفتراضي إن المتقدمين للمسابقة هذه 
السنة جاؤوا من »عدد إضافي من الدول العربية« بالمقارنة مع 

الدورات السابقة، مشيرة إلى أنهم ينتمون إلى 14 دولة.
فئة  في  أكثر  االنخراط  »على  النساء  الصواف  وشجعت 
اللواتي زاد عددهن  الكاريكاتور السياسي« منوهة بـ»المبدعات 

في الروايات التصويرية«.
فقالت  غيبة  لينا  األميركية  الجامعة  في  المبادرة  مديرة  أما 
التي  التصويرية  الروايات  من  أكبر  عددا  العام  هذا  شهدنا  »لقد 
عن  فضال  المشاركات  النساء  من  عدد  وأكبر  للجائزة،  تقدمت 
مشاركة واسعة من الفلسطينيين واليمنيين مقارنة بالسنوات الست 

السابقة«.
الكعكي الذي شارك في  اللبنانية عوني  واعتبر نقيب الصحافة 
المؤتمر أن المبادرة »تؤسس لمزيد من النهوض الثقافي والفني 
وتسهم في إعادة لبنان جسر عبور بين العرب من جهة والعالم 

من جهة أخرى«.

الفنية  وتخلل المؤتمر تنظيم معرض افتراضي ألبرز األعمال 
المشاركة.

رواد  أبرز  أحد  كحيل  محمود  الراحل  اللبناني  الفنان  وكان 
الكاريكاتور في العالم العربي.

المصدر : بيروت ـ أ.ف.پ	 



بالل فضل 	 

تيش ونـغــابيــش تـنـا

من أجمل وأفضل ما قرأته تعليقاً على االنتخابات 
اإلسرائيلية األخيرة، مقال كتبه الكاتب السوري 
الشعر  في  عظيماً  كان  الذي  الماغوط  محمد 
)الفرح ليس مهنتي(، وكان عظيماً  عندما كتب 
وكان  األحمر(،  )البدوي  كتب  عندما  النثر  في 
عظيماً في المسرح عندما كتب )كأسك يا وطن(، 
وكان عظيماً في السينما عندما كتب )الحدود(، 
وكان عظيماً في السخرية السياسية عندما كتب 
)سأخون وطني(، وإذا لم يكن حظك عظيماً فلم 
يُتح لك أن تقرأ له من قبل، دعني أضع بين يديك 

هذا المقال الذي كتب فيه قائالً:

أو  المنطقة  تعيشه  الذي  الحالي  "التوتر 
الخطر  أو  بها  تمر  التي  العصيبة  الظروف 
الصهيوني أو االستعماري أو اإلمبريالي.. سّمه 
ما شئت.. والذي يتهدد الوجود العربي من أكبر 
رأس إلى أصغر رأس في جميع أرجائها. العرب 
تعزوه  وإسرائيل  إسرائيل.  وجود  إلى  يعزونه 
إلى االستعدادات العربية إلزالتها من الوجود.... 
بالصبر  التحلي  إلى عدم  تعزوه  المتحدة  واألمم 
إلى عدم  الثورية تعزوه  النفس. والدول  وضبط 
المحافظة  والدول  الجماهير.  بأهداف  التمسك 
اإلسالم.  بحبال  التمسك  عدم  إلى  تعزوه 
النفطي.  الفائض  إلى  يعزونه  واالقتصاديون 
والخبراء يعزونه إلى أطماع إسرائيل التاريخية 
إلى  يعزونه  والعسكريون  العربية.  المياه  في 
البعض  يذهب  وقد  المنطقة.  في  التسلح  زيادة 
ويلف ويدور ليصل إلى تلوث البيئة والغواصات 
في أعماق البحار أو القمر والزهرة وعطارد في 
أعماق الفضاء لطمس أسباب الحقيقي والتاريخي 
الرأي  وانعدام حرية  العربي  اإلرهاب  وهو  أال 

والتعبير في هذه المنطقة.

والمشاورات  االتصاالت  هذه  فكل  ولذلك 
تعم  التي  الحيرة  وهذه  وهناك  هنا  تجري  التي 
القضايا  أي  حول  واألجنبية  العربية  العواصم 
األكثر إلحاحا للبدء بحلها ال تثير في النفس إال 
وأمريكا  يعرفون  العرب  ألن  والحزن،  األسى 
وإسرائيل  القمر  وجزر  تعرف  وروسيا  تعرف 
أول العارفين أنه ال يمكن حل ال أزمة المقاومة 
الذاتي  الحكم  أزمة  وال  المستوطنات  أزمة  وال 
قبل حل أزمة اإلنسان العربي مع السلطة، وإنهاء 
أحكام المقاطعة العربية المطبقة عليه بنجاح منذ 

عام 1948 قبل الميالد حتى اآلن.
العلمي  التطور  هذا  كل  بعد  العار  من  أليس 
مئات  وبعد  البشرية  حققته  الذي  والحضاري 
والفنية  التربوية  المدارس  وآالف  الجامعات 
تغطي  والتي  والفندقية  والمسرحية  واألدبية 
الحوار  لغة  تظل  أن  العربي  الوطن  أرض 
الوحيدة بين السلطة والمواطن هي الرفس واللبط 

وشد الشعر؟
ترى لو أن إسرائيل منذ نشأتها وزرعها في قلب 
وبناء  مواطنيها  أفواه  بكّم  بدأت  العربي  الوطن 

السجون وتجويع العمال وسرقة الفالحين، وكلما 
احتج طبيب اعتقلته، أو ارتفع صوت أخرسته، ثم 
انصرفت إلى التهريب واالصطياف واالستجمام 
وتنقيط الراقصات في ربوع أوروبا.. هل كانت 
ستحتل الجوالن والضفة الغربية وسيناء وتدمر 
المفاعل النووي العراقي وتعزل مصر وتجتاح 

لبنان وتتطلع إلى الهند وباكستان؟
بديعة،  رواية  تلخيص  أحاول  لكي  أبله  لست 
ولست شريراً لكي أحرق بعض تفاصيلها برغم 

وسوسة الشيطان لي بأن ذلك سيكون ممتعا جدا
طارد  أو  برية  زهرة  تنشق  أوطاننا  في  من 
منذ  الفجر  عند  عصفور  سعال  سمع  أو  فراش 
شرب  أو  الغروب  أو  القمر  تأمل  من  سنوات؟ 
شيء  ال  قرون؟  منذ  ساقية  من  براحتيه  الماء 
يفكر  أحد  ال  الدماء.  وسفك  والنهب  القتل  غير 
يجب أن  تنمو. شفاهاً  أن هناك طفولة يجب أن 
أن  يجب  أصابع  تتالقى.  أن  يجب  عيوناً  تُقبّل. 
القنابل  بغير  تُطّوق  أن  يجب  خصوراً  تتشابك. 

والمدى والمتفجرات.

أيها العرب أستحلفكم بما تبقى في هذه االمة من 
طفولة وحب وصداقة وأشجار وطيور وسحب 

وأنهار وفراشات.
أستحلفكم بتحية أعالمها عند الصباح وإطراقة 
ضد  اإلرهاب  جربتم  لقد  المساء.  عند  جبينها 
شعوبكم سنين وقرونا طويلة وها أنتم ترون إلى 
واحداً  يوماً  الحرية  بشعوبكم. جربوا  أودى  أين 
إسرائيل  هي  وكم  كبيرة  شعوبكم  هي  كم  لتروا 

الماغوط  محمد  تعرف  تكن  لم  إذا  صغيرة". 
وتفكر اآلن في مراسلتي لتطلب مني إيميله لتعبر 
له عن إعجابك بكتابته، دعني أخبرك أن محمد 
الماغوط انتقل إلى رحمة الله منذ سنوات، وقبل 
سبباً  أعطيك  دعني  عليه،  حزنك  عن  تعبر  أن 
إضافياً للحزن، هو أن المقال الذي قرأته له كتبه 
الماضي،  القرن  ثمانينات  في  الماغوط  محمد 
عندما كانت إسرائيل خارجة للتو من انتخابات 
جديدة، بينما كانت مصر تدخل عاماً جديداً تحت 

حكم الرئيس مبارك. ...
على  بها  ويستعينون  الروايات  يحبون  الذين 
وعثاء السفر وكآبة المنظر يعلمون أنها أصبحت 
إلى  تأخذك  التي  الروايات  تلك  للغاية،  شحيحة 
أخرى،  عوالم  إلى  ومعك  بك  تنطلق  ثم  عالمها 
وتقض  تشغلك  كانت  أسئلة  على  وتجيبك 
مضجعك، وتستبدلها بأسئلة أخرى تجعلك أكثر 
حيرة ولخبطة، كل هذا دون أن تفقدك االستمتاع 
بما تقرأ، لتهتف بعد انتهائك من الرواية وانتهائها 
الرواية  هذه  في  أسوأ شيء  ناس  يا  قائالً:  منك 

أنها ِخلِصت.
في روايتها البديعة )فََرج( ستبحث مع رضوى 
ستعرف  أنك  والمفاجأة  الفََرج،  عن  عاشور 
الذين  طريق  ستعرف  أيضا  لكنك  طريقه، 
وعندها  ومستحقيه،  لمنتظريه  وصوله  يمنعون 
لك رضوى  أبداً. ستحكي  لماذا ال يصل  ستفهم 
بعيدا  الحياة  اختاروا  نبالء  مثقفين  عن  عاشور 
عن هوس التنظيم والتنظير، وعن مثقفين نبالء 
اختاروا االنتحار بعد أن هزمتهم امتحانات الحياة 

اطلبوا  واقعيين  "كونوا  شعار  رفعوا  أن  وبعد 
المستحيل"، هزمهم الواقع المستحيل تغييره.

مشاكل  عن  عاشور  رضوى  لك  ستحكي 
الخالفات  وعن  الحب،  تهزم  التي  الترجمة 
المشاعر،  التي تكشف هشاشة  البلهاء  الصغيرة 
الحياة  في  تطير  التي  الجميلة  األرواح  وعن 
البستاني  حرفة  وعن  واالعتياد،  الفطرة  بحكم 
المتواضعة التي تكون أجدى في سنوات القحط، 
وعن سعد وهناء الذين يبقون على سالمة عقولهم 
وانتشار  الصفراء  الريح  زمن  في  وأرواحهم 
تصفها  التي  بالدنا  في  السلطة  الطاعون، وعن 
وصفا هو من أروع ما قرأت في حياتي "السلطة 
عندنا كربة منزل كهينة ومدبرة ال تتخلص من 
شيء وإن كان باليا، فتبقي قديمها الُمستهلَك مع 
ما جلبته من الجديد في الدرج نفسه غالبا أو في 
أفضل األحوال في درجين متالصقين، تفتح هذا 

حينا وذاك حينا، حسب الحاجة والطلب".

بديعة،  رواية  تلخيص  أحاول  لكي  أبله  لست 
ولست شريراً لكي أحرق بعض تفاصيلها برغم 
وسوسة الشيطان لي بأن ذلك سيكون ممتعا جدا، 
أحرم  لكي  القلب  غليظ  فظاً  لست  أيضا  لكنني 
له  تتيح  حتى  بها  يستمتع  تصبيرة  من  القارئ 
ظروفه قراءة الرواية، والتصبيرة التي اخترتها 
مع سبق اإلصرار والترصد سطور من مونولوج 
وهي  الرواية  بطلة  عمة  لسان  على  يأتي  بديع 
سيدة ريفية بسيطة فهمت الحياة بشكل أفضل مما 
فهمها بعض نبالء المثقفين الذين هزمتهم الحياة، 

تقول فيها البنة أخيها ندى:

نزرع  فيها  نكون  لما  وضيقة،  واسعة  "الحياة 
ونروح  ونحّط  ونشيل  ونكبّر  ونربّي  ونقلع 
ونحمل  ونكره  ونحب  وننزل  ونطلع  ونرجع 
فيها،  تكون واسعة، وإلننا  الفرج،  وننتظر  الهم 
وتحتنا  وفوقنا  ناس  وشمالنا  ناس  يميننا  عن 
تبقى  فيها،  والكل  أو فرحان  الكل مهموم  ناس، 
مثل خرم  نقول ضيقة  بعيد،  وقفنا  ولو  واسعة، 
نموت،  عشان  نعيش  يعني  إيه  ونقول  اإلبرة، 
تاخد،  والريح  ونعّمر  هدد،  نهايته  والبنا  ونبني 
باقول  أنا  فاضية،  نالقيها  كفوفنا  ونفتح  ونكبّر 
لما نعيشها نشوفها واسعة حتى لو ضاقت ولما 
وبال  وخانقة  ضيقة  نشوفها  بعيد  من  فيها  نفكر 
معنى وال لزوم، مثال لما اشتري كتاكيت وابص 
وبتعافر،  جميل  وأصفرها  صغيرة  وهي  عليها 
واشّربها  أوكلها  الروح،  يرد  منها  فرخ  وكل 
وانظف حواليها واصطبح بها كل يوم واشوفها 
فكرت  لو  ندى  يا  طيب  يرفرف،  قلبي  بتكبر، 
تندبح،  تكبر  لما  عشان  الكتاكيت  اشتريت  إني 
يبقى فرحي بها ورفرفة قلبي عليها جنون، خلفة 
العيال مش زّي الكتاكيت بس زيها، يعني أحمل 
تسع شهور وروحي تتعلق بالولد وربنا يختاره، 
لو الحياة مش واخداني ال أحبل بعدها وال أولد 
تسحبني  بتاخدني،  ولكنها  أكبّر  وال  أربي  وال 
فأمشي معها، تراضيني فأرضى، تكرمني بعيل 
تاني وتالت، وييجي رابع يروح، ولكن الخامس 

يبقى، الحياة كبيرة وضيقة يا بنت أخويا".
يا دكتورة رضوى، عليِك ألف  النبي  يا جمال 

رحمة ونور.

صحفي وكاتب وسيناريست مصري مدونة 	 
)الكشكول( العربي الجديد – لندن 

محمد الماغوط

رضوى عاشور
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عــاصم حنـفي 	 

وحدة.. ما يغلبها غالب..!

الحدود  على  التفتيش  نقاط  حكاية  أوروبا  فى  اآلن  اليعرفون 
الضخمة  والحواجز  الجنود..  أيدى  فى  الرشاشة  والمدافع 
أنها  الواضح  ومن  وأخرى..  دولة  حدود  بين  الشائكة  واألسالك 
اختراعات منقرضة.. تخلت عنها دول أوروبا المتحدة.. والنراها 
اآلن سوى فى أفالم األبيض واألسود.. أو فى بالدنا العربية التى 
نحلم بالوحدة ونغنى لها.. مع أنها أبعد ما تكون عن شروط الوحدة 
التى نعرفها وتعرفها دول أوروبا.. وقد عاينت المسألة شخصيا.. 
فرنسا  إلى  السويسرية  جنيف  من  والخروج  الدخول  وتعمدت 
وبالعكس عشر مرات فى اليوم الواحد.. عسى أن يضبطنى جندى 

واحد من حرس الحدود.. دون جدوى.
ومع أننا أوالد العرب.. من هواة االقتباس والنقل عن الخواجة.. 
إال أننا فى مسألة الحدود والتراب الوطنى ال نفرط وال نساوم.. 
وأراهن لو استطاع مواطن عربى أن يمر من نقطة حدودية واحدة 
 - طبعا  للتفتيش  كامالً  مالبسه  يخلع  أن  دون  عربية..  دولة  فى 

وليس ألسباب أخرى - بل إن المواطن المصرى ال يستطيع أن 
يعبر مثال إلى داخل بعض المدن دون أن يتوقف للتفتيش والسؤال 

عن الصحة واألحوال وأسباب الزيارة الكريمة!!
ومع أننا شعب واحد.. فى أقطار عربية متجاورة.. وال أعرف 
كوسيلة  األقطار..  بين  للربط  السريع  القطر  نستخدم  ال  لماذا 
للترابط والمعرفة.. مع أننا فى عصر المحتل الغاشم كنا نستخدم 
هذا القطار الذى كان يمتد من حلب السورية إلى أوروبا.. ويمتد 
محطة  كانت  التى  حلب  إلى  العربية  األقطار  جميع  من  طبعا 
أننا اآلن  أخى  يا  قبل االنطالق األوروبى.. والغريب  الترانزيت 
نمتلك الفلوس الكثيرة.. ونشترى جميع أنواع السيارات المعروفة 
وغير المعروفة.. ونقتنى الطائرات طبعا.. العامة الخاصة.. لكن 
فى مسألة القطار الذى يوحدنا ويجمعنا.. هناك حالة من الخصام 

والمقاطعة.. ال أعرف لها سببا!!
السياحة..  شعار  ترفع  التى  المحروسة  مصر  فى  أننا  الخيبة.. 
عموم  ومديرو  وزارة  ووكالء  وزير  لها  للسياحة  وزارة  ولدينا 
وميزانية سيارات وسفريات.. ومع  أعلى  تنشيط ومجلس  وهيئة 
فى  المجرى  القطار  استخدام  على  ونصر  السائح  نضرب  هذا 
الربط بين أسوان قبلة السياحة وباقى مدن الجمهورية.. ولو نصفنا 

لكانت أسوان بالذات هى مركز القطار الفائق السرعة!!
ولو كنا جادين حقا.. ونرغب فى تحقيق الوحدة العربية واقعيا.. 
فورا  القطار  هذا  واألغانى واألشعار.. الستوردنا  بالكالم  وليس 
التعارف  من  حالة  لنخلق  وحقيقى..  حق  بالخليج  المحيط  لنربط 
والتآلف العربى.. نفتقدها بشدة.. تصور سعادتك أن المسافة من 

طنجة بالمغرب إلى اإلسكندرية فى مصر.. يقطعها القطار السريع 
فى تسعة ساعات فقط وال تزيد.

السريع  القطار  الستخدام  حماسى  رغم  أننى  وأعترف..  وأقر 
الذى تعرفه أوروبا كلها وتستخدمه للربط بين مدنها وعواصمها 

يقرب فيما بينها.. وإال.

إننا ال نستطيع التعامل بواقعية مع الفكرة.. وتخيل حضرتك أنك 
لو ركبت هذا القطار فى سياحة داخلية من النوع المخصوص.. 
كما يفعلون فى أوروبا المتصالحة.. فسوف تعرض حياتك لخطر 
يتحفظون  وسوف  وأوراقك..  فلوسك  تصادر  وسوف  عظيم.. 
على شنط هدومك وكتبك ونظارة القراءة.. وسوف تزور جميع 

السجون العربية بال استثناء!
الناصرية..  بتهمة  ومرة  الشيوعية  بتهمة  مرة  فريدة..  سياحة 
الرجعية والعمالة لألمريكان.. وتارة ألنك جاسوس  بتهمة  ومرة 
على  تعرض  وسوف  صينى..  واحد  تشبه  ألنك  وتارة  متنكر.. 
والمخدرات..  العملة  تهريب  ونيابات  الدولة..  أمن  نيابات  جميع 

ومباحث التزييف واآلداب والتموين فوق البيعة!!
األمراض  مستشفى  حضرتك  يودعون  سوف  النهاية  وفى 
العقلية.. على اعتبار أنك مجنون رسمى.. وضعت نفسك موضع 
الشبهات بركوبك هذا القطار العجيب.. وصدقت ما يقولون عن 

الوحدة العربية.. التى ما يغلبها غالب..!!

صحفي مصري مخضرم )روز اليوسف( المصرية 	 

السوري.  الشعب  عند  الذكريات  نوع  تغير 
نيسان  إبريل/  من  السابع  القريب،  باألمس 
2021، مّرت الذكرى التاسعة لمجزرة اللطامنة. 
مدينة  لضرب  الرابعة  الذكرى  بأيام  وقبلها 
في  الساعة  ومجزرة  بالكيماوي،  شيخون  خان 
الغوطة..  وكيماوي  البيضا،  ومذبحة  حمص، 
كانت لدينا، في السابق، ذكرياٌت مؤلمة، ولكنها 
كانت تتكرر من دون تحديث: وعد بلفور، تقسيم 
الشهداء  وذكرى  حزيران،  هزيمة  فلسطين، 
الذين أعدمهم جمال باشا في السادس من مايو/ 
الثالثة،  الباشوات  من  واحد  وهو   .1916 أيار 
مع أنور وطلعت، أركان جمعية االتحاد والترقي 
الثاني،  الحميد  عبد  السلطان  على  انقلبوا  الذين 
الحرب  نهاية  حتى  العثمانية  الدولة  وحكموا 
على  دمشق  إلى  جاء   .1918 األولى  العالمية 
وذهب   ،1915 سنة  في  الرابع  الجيش  رأس 
ليحارب اإلنكليز في قناة السويس، وُهزم، وعاد 
إعداماٍت  ودمشق  بيروت  في  ونفذ  دمشق،  إلى 
تهمة  لهم  لفق  بعدما  الوطنيين،  الرجال  بحق 

التخابر مع الفرنسيين واإلنكليز.
كان السوريون، قبل هذا التاريخ، معتادين على 
أخبار القتل ومناظر الدماء من خالل صراعات 
الينيشارية، والكابيكول، واليارلية التي صورها 
الكاتب فؤاد حميرة ببراعة في مسلسله "حصرم 
البديري  كتاب  عن  فكرتُه  المأخوذة  شامي"، 
ذلك،  ومع  اليومية"..  دمشق  "أحداث  الحالق 
عليه  وأطلقوا  باشا،  جمال  فعلة  استفظعوا 
التي  البيروتية  الساحة  وسّموا  "السفاح"،  لقب 

شهدت اإلعدام "ساحة الشهداء".. في أيام حكم 
أَلصقت   ،1963 سنة  منذ  الممتدة  البعث  حزب 
باشا،  بجمال  "السفاح"  لقب  المدرسية  المناهج 
وأشادت  إعداماته،  عن  الكالم  في  واستفاضت 
بالمشنقة،  رحبوا  الذين  الوطنيين  بالرجال 
ولقبوها "أرجوحة األبطال".. وفيما بعد، أطلقوا 
الحافظ  أمين  محمد  على  نفسه  "السفاح"  لقب 

الذي تسلم رئاسة سورية بين يوليو/ تموز 1963 
وفبراير/ شباط 1966، وألصقوا به لقباً آخر يدل 
على شدة الغباء، هو أبو عبدو الجحش، ووصفوه 
بجملة مسجوعة هي: مع أبو عبدو السفاح، نصف 
في  الثاني  ونصفهم  المّزة،  سجن  في  الشعب 
مقبرة الدحداح. فأما عن كونه سفاحاً فمصدرها 
و1965،   1964 سنتي  اضطرابات  أنه، خالل 
قصف جامع السلطان في حماه، واقتحم الجامع 
كثيرين.  مواطنين  وقتل  دمشق،  في  األموي 
كثيرة،  حكايات  عنه  فتروى  اآلخر  اللقب  وأما 
جّسد إحداها ياسر العظمة في تمثيلية كوميدية، 
المؤسسات  مديري  أخبار  يتلقى  كان  أنه  ترينا 
هدول  عليه؟  إش  فيقول:  الفاسدين،  الحكومية 

رفاقنا. ما مننسى أنهم مناضلون، كانوا يطلعوا 
دواليب  وينفّسوا  المستعمر،  ضد  مظاهرات 
طرفة  وثّمة  المعارضة.  سيارات  )عجالت( 
وفداً  إن  تقول  ناشر،  أمير  محمد  رواها  معبّرة 
 ،1963 سنة  التقوا،  علماء حلب ووجهائها  من 
رئيس الدولة البعثية الجديد، أمين الحافظ، وقام 
الحكيم  محمد  الشيخ  المرحوم  حلب  مفتي  فيهم 

خطيباً، وكان من جملة ما قاله للرئيس، بلهجته 
نا، يا سيادة الرئيس،  الخطابية الرصينة: لقد َسرَّ
إدارة  في  االشتراكي  النهج  ستنتهجون  أنكم 
تطبيق  حدّثتمونا عن رؤيتكم حول  فهال  البالد، 
االشتراكية؟ هل أنتم مع االشتراكية العلمية، أم 
سان  اشتراكية  أنصار  من  أنكم  أم  الطوباوية، 
سيمون؟ فالتفت إليه الرئيس أبو عبدو قائالً: أنا 
ما بفهم بكل هـ "األكل الهوا".. اللي بعرفه إني 

بدي أَطبِّْق االشتراكية وبس.
األسد،  حافظ  عن  تروى  طرفة  ثّمة  أخيراً، 
ولكنها تنطبق على كل الديكتاتوريين المتخلفين 
المنكوبة،  البالد  هذه  حكم  على  يتوالون  الذين 
في  علناً  األسد  حافظ  سّب  رجالً  أن  ملخصها 

مقهى بلدته. وفي اليوم التالي، جاءه خبر أن أحد 
المخبرين "الشرفاء" كتب بحقه تقريراً، فخاف، 
وجهه  على  هام  وهرب.  درويش،  بزي  وتنّكر 
قرية،  إلى  وصل  حتى  والقفار،  البراري  في 
يلقنه  شيخ  له عن  يبحثون  ميٌت  أهلها  لدى  كان 
الشهادتين، فقال لهم: أنا شيخ ابن شيخ، دعوني 
يبربر  وصار  القبر،  حافة  إلى  فأجلسوه  ألقنه.. 
بكالم غير مفهوم يوحي بأنه تلقين، والحقيقة أنه 
كان يقول للميت: لَقَّْنتَْك تلقينَْك، وأنت مّت على 
دينك، وإذا طال حكم حافظ األسد، كلنا الحقينَك.

الجديد( 	  )العربي  سوري  وصحفي  كاتب 
لندن 

خطيب بدلـة 	 

ذكـريات السـوريين وألقـابهم

حافظ األسد

أمين الحافظ
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 فيهــا إّن وأخـواتهــا

سطوتها  وأحترم  الشعبية  الذاكرة  أعشق 
ومصطلحاتها،  الحياة  وأساليب  اللغة  على 
البحث عن أصول  في  منساقا  نفسي  وأجد 
التي  الكالم  ومفاتيح  العبارات  بعض 
مكان  في  نفكر  أن  دون  دوما،  نستخدمها 
هذا  وجدت  وقد  وترعرعها،  نشأتها 
عبارة  أصل  عن  تتحدث  حكاية  األسبوع 
التي  العبارة،  هذه  أصل  ما  إّن(.....  )فيها 
توحي بأنك تعرف معلومات خطيرة تجعلك 

تشكك بما هو معروف وعادي وطبيعي؟

 يُقال إن أصلها يرجع إلى رواية مصدرها 
مدينة حلب، حينما هرب رجل اسمه علي بن 
منقذ من المدينة خشي أن يبطش به حاكمها 
بينهما،  جرى  لخالف  مرداس  بن  محمود 
فأوعز حاكم حلب إلى كاتبه أن يكتب إلى 
ويستدعيه  فيها  يطمئنه  رسالة  منقذ  ابن 
للرجوع إلى حلب ، ولكن الكاتب شعر بأن 
له  بابن منقذ فكتب  الشر  حاكم حلب ينوي 
نهايتها   في  أورد  ولكنه  جدا.  عادية  رسالة 
»إّن شاء الله تعالى« بتشديد النون، فأدرك 
ابن منقذ أن الكاتب يحذره حينما شدد حرف 
اْلَمأَلَ  »إِنَّ  القرانية:  باآلية  وذكره   ، النون 
الحاكم  رسالة  على  فرد  بَِك«*.  يَأْتَِمُروَن 
برسالة عادية يشكره أفضاله ويطمئنه على 
ثقته الشديدة به، وختمها بعبارة: »إنّا الخادم 

المقر باألنعام«. 
ففطن الكاتب إلى أن ابن منقذ يطلب منه 
ا  التنبه إلى قوله تعالى: »إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أَبَدًا مَّ
دَاُمواْ فِيَها«*،  وعلم أن ابن منقذ لن يعود 
إلى حلب في ظل وجود حاكمها محمود بن 

مرداس.
(  المشددة داللة  من هنا صار استعمال )إنَّ

على الشك وسوء النية!!

)2(

)اللي  الشامي:  الشعبي  المثل  قصة  أما 
كف  بقول  بدري  ما  واللي  بدري  بدري 
بالحكاية  يعلم  ال  الذي  بمعنى  عدس(، 
يعتقد أنها من أجل حفنة من العدس، فيعود 
أصله  إلى رجل يعود ليال إلى بيدر العدس 
زوجته،  عنده  ترك  حيث   ، الخالء  في 
يصرخ،  وهو  فيلحقه   ، عندها رجال  فيجد 
هذا  من  االنفعال  هذا  الناس  استهجن  وقد 
اللحاق  في  يبالغ،  أنه  واعتقدوا   ، الرجل 
أكثر من  أن يسرق  يمكن  الذي ال  بالرجل 
يعلمون  ال  العدس... ألنهم  من  الكف  ملء 
وليس  زوجته  عند  وجده  ألنه  يلحقه  أنه 
الرجل  قال  لذلك  العدس...  كف  أجل  من 
عندما الموه: )اللي بدري بدري..واللي ما 

بدري.......(!!
 

)الدستور( األردنية	 

علي حسـين 	 

"تيس البوكمال" 
وتماُرض بّشار

ماهر شرف الدين  	 

أوجها  في  اإليرانية   – العراقية  الحرب  كانت 
انتظم  قد  األسد  حافظ  نظام  وكان   ،1986 عام 

فيها، جهاراً نهاراً، ضمن الصّف اإليراني.

فجأةً حدثت "معجزة" في بلدةٍ سوريٍَّة تقع على 
الحدود العراقية!

عراقّي  هوًى  ذات  بلدةً  آنذاك  البوكمال  كانت 
أهلُها صدَّام حسين وتفاعلوا  صريح، وقد أحبَّ 
مع حربه وكأنّهم جزٌء من العراق. وعموماً كان 
هذا الحاُل حاَل الكثيرين من سكَّان محافظة دير 

الزور التي تتبع لها بلدة البوكمال.

لكنَّ موقع البلدة المتداخل مع جغرافيا العراق، 
الجوار  مع  جداً  القوية  االجتماعية  وعالقاتها 
العراقّي، جعال البوكمال المكان السورّي األكثر 
أصبحت  حتّى  العراقّي،  الهوى  لهذا  تجسيداً 
استخبارات  لدى  دائَمْين  وتوجُّس  قلق  موضع 

األسد األب.
في  عامذاك،  ظهرت،  التي  "المعجزة" 
البوكمال، تجّسدت في تيس حلوب )وهي ظاهرة 

.) نادرة سببُها خلٌل هرمونيٌّ
من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، 
إنَّ  قيل  الذي  التيس  هذا  بأخبار  انشغلت سوريا 
األمراض  من  تشفي  سحريةً  خصائَص  لحليبه 

ار! وتعالج العقم وتجلب الرزق للتجَّ
ُمقلَّةً  الباصات  ومن كّل حدٍب وصوٍب جاءت 

فيها  يكن  لم  التي  البوكمال،  إنَّ  حتّى  الزائرين. 
آالف،  بالفنادق.  ازدهرت  فندق،  أيُّ  يومذاك 
توافدوا  الناس  يكن عشرات اآلالف، من  لم  إن 
إليها لشراء بضع قطرات من حليب هذا التيس 

العجيب.
التقدُّمية  شعارات  كلَّ  األسد  إعالم  وتناسى 
أخبار  يغّطي  وراح  والتخلُّف،  الجهل  ومحاربة 
والصحف،  والتلفزيون  الراديو  عبر  التيس، 
شاغالً السوريين بمعجزات حليبه وبطول قرونه 

وضخامة أثدائه.
المنطقة  أهالي  وعموم  البوكمال  أهل  وانشغل 
منطقتهم  ل  حوَّ الذي  العجائبي  بالحدث  الشرقية 
الحرب  أخبار  وضاعت  سياحيٍة...  وجهٍة  إلى 

العراقية – اإليرانية بين أثداء ذلك التيس.
			

سردُت هذه الحكاية لمناسبة خبر تماُرض بّشار 
األسد وزوجته بفيروس "كورونا".

فاإلعالن الرسمّي لخبر المرض اقتصر الناس 
ألنَّ  والهدف،  المغزى  حيث  من  قراءته  على 
ق الخبر. فالجميع ال يزال يذكر أنَّ  أحداً لم يُصدِّ
النسخة األحدث  أسماء األسد نجحت في إدخال 
السورية  السوق  إلى   )12 )آيفون  "آيفون"  من 

فهل  نفسها.  األميركية  السوق  في  طرحها  قبل 
أو  "فايزر"  لقاح  إدخال  عن  حقّاً  عاجزة  هي 

"موديرنا" لها ولزوجها؟
بقضايا  الشعب  إلهاء  حيلة  أنَّ  األسد  اعتقد  لقد 
هامشية، صالحةٌ في كّل زمان ومكان، وأنَّ خبر 
عن  أنصاره  أنظار  يصرف  أن  يمكن  مرضه 
إليه من بؤٍس  مسؤوليته الشخصية عّما وصلوا 

معيشّي.
الحلوب  البوكمال  تيس  حكاية  بين  الفرق  لكنَّ 
وحكاية الرئيس الُمصاب بـ"كورونا"، هو فرق 
إلهاء  يُراد  التي  المعاناة،  دامت  ما  جوهرّي، 
في  بل  مجاور  بلٍد  في  تحدث  ال  عنها،  الشعب 
في  نفسه:  السورّي  جسد  وفي  نفسها،  سوريا 

معدته الفارغة وعلى جلده المرتعش برداً.
إلى  األسد  بّشار  الحجر، خرج  مدَّة  انتهاء  بعد 
وكان  المرض،  على  انتصاره  معلناً  اإلعالم 
الغياب شبه التاّم أدنى تفاعل من حاضنته الشعبية 
مع خبر "الشفاء" الذي يبدو أنّه ليس عديم الصلة 
بخرافة الشفاء التي نُسبت، في الثمانينيات، إلى 

حليب تيس البوكمال.

)اساس ميديا( البيروتية 	 

كنت أتمنى أن ال أعود إلى الكتابة عن مجلس 
من  والبعض  ياسادة  أفعل  ماذا  لكن   ، النواب 
يصرون  يزالون  ال  النيابية  الكراسي  أصحاب 
على تحويل قبة البرلمان إلى ساحة للنزال، ففي 

ظاهرة، ربما تنفرد بها بالد الرافدين،
نائبه  على  الحرب  النواب  مجلس  رئيس  يشن 
الثقيلة  مدافعه  األول  النائب  ويوجه  األول، 
شّمر  التي  المعركة  أما  المجلس،  رئيس  تجاه 
ذراعيه  عن  الكعبي  حسن  األول  النائب  السيد 
البالد  هذه  في  المغيبين  ملف  فهي  أجلها،  من 
يصر  البرلمان  رئيس  نائب  فالسيد  "السعيدة"، 
على أنه: "ال توجد وال حالة اختفاء قسري ثابتة 
داخل  مغيب  وجود ألي  ال  بمعنى  العراق،  في 
البلد وكل ما يذكر من ادعاءات لم يتم إثباتها لحد 
اللحظة بأي دليل". العبارة التي بين قوسين هي 
ويضيف  لخادمكم،  وليست  الكعبي  حسن  للسيد 
السيد الكعبي أن الكثير: "من االدعاءات السابقة 
على  بل  شيء  أي  يثبت  ولم  بطالنها  تبين  قد 
العكس قد تبين أن جزءاً ممن ادعى ذووهم أنهم 
ومدانون  العراق  خارج  هاربون  هم  مختطفون 

عالية  المتحدث  كان  لو  قضائية".  بأحكام 
الجبوري  مشعان  الذكر  طيب  حتى  أو  نصيف 
نائباً  المتحدث  يكون  أن  ولكن  استغربت،  لما 
لرئيس السلطة التشريعية قدم نفسه لنا في بداية 
للضعفاء،  نصيراً  باعتباره  البرلمانية  الدورة 
ومهموماً  اآلخر،  والرأي  الرأي  لحرية  ورائداً 

بتساؤالت العراقيين، فهذا أمر يثير للعجب.
وقبل أن يتهمني السيد حسن الكعبي باالنحياز 
إلى النائب ظافر العاني، أحب أن أنبه "سيادته" 
مقال  من  أكثر  المكان  هذا  في  كتبت  أنني  إلى 
كتبت  وأيضا  العاني،  نزوات  بعض  به  أدين 
وأكتب عن أالعيب معظم النواب الذين يثيرون 

المعارك الطائفية.
هذه  في  أن  البرلمان  رئيس  نائب  السيد  يدرك 
االعتراض  يمكنه  واحد  مواطن  يوجد  ال  البالد 
مثلما  والسلطان،  الجاه  أصحاب  يقوله  ما  على 
على  يعثر  أن  استطاع  واحد  مواطن  يوجد  ال 
أخ أو قريب له اختطف أو ُغيب، ويتذكر السيد 
الكعبي أن موضوع المغيبين، الذي ينكره جملة 
الوزراء  رئيس  به  تحدث  أن  سبق  وتفصيالً، 

أيار  شهر  في  وبالتحديد  الكاظمي  مصطفى 
الضروري  قال: "من  الماضي عندما  العام  من 
والمغيبين.  المخطوفين  مصير  عن  الكشف 
كشف  في  اإلسراع  الداخلية  وزارة  وواجب 
مصير الُمغيبين" ، فلماذا لم يعترض السيد حسن 

الكعبي آنذاك؟!
لرئيس  األول  النائب  بيان  إلى  أستمع  وأنا 
التميمي  وتوفيق  لطيف  مازن  تذكرت  البرلمان 
الناشطين  وسجاد العراقي ومعهم العشرات من 
عوائلهم  تزال  وال  مصيرهم،  أحد  يعرف  ال 
على  تأتي  والنتيجة  المسؤولين،  أبواب  تطرق 
في  تشريعية  سلطة  أكبر  رئيس  نائب  لسان 
هربوا  محتالون  أبناؤكم  يقول:  وهو  العراق 
خارج العراق وأنهم مدانون وعليهم تسليم نفسهم 

إلى القضاء.
حديث السيد حسن الكعبي يكشف لنا أن كارثة 
مزايدات  ظل  في  أكبر  ومأساتهم  العراقيين 

سياسية .

)المدى( البغدادية 	 

يوسف غيشان 	 

هـل ِمـن ُمـغـيـّب؟!
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A new survey suggests that about 
one in three professionals now 
working from home would rather 
look for a new job than go back to 
the office full time. The proportion 
of Canadians working from home 
increased from 17 per cent in 2000 
to 19 per cent in 2000. That figure 
has gone up dramatically with the 
advent of the COVID-19 pandemic 
and restrictions to curb the spread 
of the virus. While more companies 
plan a return to the office when 
restrictions ease, a study by global 
staffing firm Robert Half suggests 
they may want to consider their 
options.
More than half of respondents )51 
per cent( said they would like a 
hybrid work arrangement where they 

could spend some time at the office 
and some time at another location. 
Professionals had some concerns 
about working full time from 
home. Thirty-nine per cent thought 
relationships with co-workers 
could suffer. Twenty-one per cent 
were concerned about fewer career 
advancement opportunities due to 
a lack of visibility. And 16 per cent 

were concerned about decreased 
productivity while at home.

Employers could make office work 
more enticing

To make a return to the office easier, 
professionals said employers could 
give them freedom to set preferred 
office hours, pay for commuting 

costs, provide a personal work space 
free from distractions, relax the 
dress code and provide childcare. 
”After more than a year of uncertainty 
and pandemic-induced remote work, 
there is a growing desire among 
some business leaders to return 
to business as usual, including 
welcoming employees back to the 
office once it is considered safe,“ 
said David King, Canadian senior 
district president of Robert Half. 
”However, companies should be 
prepared for a potential disconnect 
between their ideal work structures 
and that of their employees. As we 
reimagine the future of work, now is 
the time for managers to engage in 
mindful discussions with their teams 
to determine what they most want 
and need.“ added King. 

The online survey included 
responses from more than 500 
workers 18 years of age or older at 
companies in Canada. 

	 Lynn Desjardins
	 english@rcinet.ca

MANY EMPLOYEES DON’T WANT A RETURN TO OFFICE FULL-TIME

Employers may want workers back full time, but some employees would rather 
find another job. )iStock(
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	 Christo Aivalis

NDP delegates, in their second day of the 2021 convention voted on a 
policy that would help achieve some measure of justice for the Palestinian 
people by approving a resolution to stop the sale of arms to Israel and boycott 
trade with illegal Israeli settlements encroaching on Palestinian lands. This 
historic vote indicates that the NDP membership is united in moving toward 
a more just in Canada and world.
While even this resolution may not go far enough in putting pressure on 

the Israeli apartheid state, 85 percent of the delegates joined together to 
take a massive step in holding Israel to account in a way no major Canadian 
political party ever has. This is without a doubt a major victory for activists 
who worked tirelessly to ensure this resolution achieved a high priority, and 
given the slow pace of the convention, even one rank lower would have 
seen this overwhelmingly popular initiative buried.

It was too close for comfort, but history was made. As Amy Kishek 
and Geneviève Nevin, two top organizers on this resolution noted, ”The 
adoption of this policy today firmly positions the NDP as one of the few 
parties demanding the end of Canada‘s support for illegal settlements and 
suspending the flow of weapons to and from Israel until Palestinians are 
free.“ 
We also saw a crucial intervention by labour leader Marie Clarke Walker, 

who forced an essential amendment on a resolution on combatting racism. 
As originally proposed, the resolution would have likely increased police 
spending by attempting to ’educate‘ the RCMP on the realities of systemic 
racism. But as Clarke Walker noted, this is pointless, because the issue 
with police racism isn‘t education—it is inextricably rooted in the nature 
of policing itself. While this is in no way a motion to defund the police in 
general or the RCMP in particular )that resolution was too far down the list 
to reach the floor in this flawed format( it is at least an acknowledgment by 
the vast majority of delegates that giving law enforcement more money is 
not a solution to police violence.

	 Christo Aivalis is political writer and commentator with a PhD in 
History.

IJV APPLAUDS NDP CONVENTION DELEGATES 
FOR PASSING THE PALESTINE RESOLUTION

Independent Jewish Voices Canada applauds members of the New 

Democratic Party )NDP( who voted by an overwhelming majority at the 
party‘s convention to support a resolution calling for an end to the illegal 
Israeli occupation of Palestinian land. The resolution was endorsed by IJV, 
along with a broad array of NDP MPs, faith organizations, community 
groups and labour unions.
”This resolution comes at a critical time in which  Canada is in need of a 

clear vision to promote peace and justice in the Middle East,“ says Corey 
Balsam, IJV‘s national coordinator. ”Following Israel‘s most recent election 
last month, and an even further swing towards a far-right government in 
the Knesset, there is no end in sight for Israel‘s illegal occupation of the 
Palestinian territory. Given this stalemate, the international community 
must rise to the occasion and do more to support Palestinian human rights. 
This resolution is a positive step in the direction of finally holding Israel 
accountable for decades of impunity.“

The adoption of this resolution marks one of the most progressive positions 
on Palestine adopted by a major political party in Canada. Recent opinion 
polls have shown that the majority of Canadians want to see more Canadian 
support for Palestinian human rights. This is especially true of NDP 
members. The fact that this resolution garnered such widespread support 
should send a message to all Canadian parties that it‘s time to adopt stronger 
policies to hold Israel accountable for its violations of international law.
”Passing the Palestine Resolution was an important first step,“ continues 

Sam Hersh. ”The coming months and years need to see a strong push from 
the NDP, and hopefully all other parties, to make sure that Palestinians are 
finally offered the justice and dignity they deserve.“

Media contact

Aaron Lakoff, Communications & Media Lead, IJV | aaron@ijvcanada.org 
| +1 514 317 6288

CJPME APPLAUDS NDP  FOR ADOPTING
B O L D  S A N C T I O N S  P O L I C Y  O N  I S R A E L

Canadians for Justice and Peace in the Middle East - www.cjpme.org
Canadians for Justice and Peace in the Middle East )CJPME( applauded the 
New Democratic Party of Canada )NDP( for adopting that bold new policy 
in support of sanctions against Israel. This vote is a major win for party 
activists, including Palestinian and Jewish members, who have organized 
for years to get the NDP take action to support Palestinian human rights.
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REALTOR WARNS CANADIAN HOME PRICES COULD 
FALL 40 PERCENT IN MAJOR HOUSING MARKET CORRECTION
	 Carlito Pablo - Straight

A realtor fears that the Canadian 
housing market is so overheated that 
it could burn the whole thing down.
Adam Major, managing broker 

with Holywell Properties, says that 
what led to the U.S. housing crash in 
2008 might be happening now in the 
country.
Major believes that the government 

”probably should have done 
something already“.
”I do hope they can come up with 

a way to cool the maket rather 
than letting it burn too hot for too 
long, because it could create more 
problems in the long run,“ Major told 
the Straight in a phone interview.
Major is also the CEO of Zealty.ca, 

a real-estate tracking site operated by 
Holywell Properties.
The realtor recalled that one of the 

causes of the U.S. housing crash 
were ”teaser“ or adjustable-rate 
mortgages. 
”In the U.S. in 2005 to2006, 

somewhere between 30 percent to 40 
percent of all mortgages sold were 
’teasers‘, where the rates started out 
low, but went up after two years,“ he 
explained.
Buyers then found out that after 

their rates went up, they could not 
afford the payments.
With the value of their houses going 

down, they could not refinance their 
mortgages.
Here in Canada, many home buyers 

are currently getting mortgage rates 
at 1.5 percent and below.
”We are now in a position where 

nearly 100 percent of the mortgages 
being sold in Canada could be ’teaser‘ 
rate mortgages,“ Major noted.
The managing broker with Holywell 

Properties pointed out that if one has 
a 1.5 percent fixed rate mortgage 
and rates increase to 3.5 percent, 
payments go up 30 percent.
Major recalled that just about two 

or three years ago, Canada had 
mortgages of 3.5 percent. In 2007, 
the rate was almost six percent.
He said that at a mortgage rate of 

5.5 percent, payment goes up 63.5 
percent.  At 7.5 percent, payment 
more than doubles, Major noted.
”I don‘t think mortgage rates are 

going to 7.5 percent, but they could 
easily go back to 3.5 percent,“ he 

said. ”Could they go to 5.5 percent?  
That would mean someone paying 
$3,000 per month now will have 
to cough up $4,905 per month on 
renewal.“
Major said that what worries him are 

Canadians currently ”stretching“ to 
buy homes at 1.5 percent mortgages.
”What‘s going to happen in five 

years if interest rates are 3.5 or 4.5 
or 5.5 percent?“ he asked. ”They‘re 
going to have to pay a lot more just 
to maintain their houses.“
Meanwhile, a lot of aspiring buyers 

will not be able to afford mortgages 
”if interest rates go to 5.5 percent, 
which is not that far out of reality“.
”There are going to be no buyers at 

the current prices,“ he said. ”Nobody 
will be able to afford anything at the 
current prices.“
What‘s going to happen next is that 

”people will just sit on their wallets“.
”If you can‘t afford your mortgage 

payments, nobody else is going to 
be able to buy that property,“ Major 
said.
This then ”creates a downward 

pressure on prices when people need 
to sell but there are no buyers“.
”If the average mortgage rate gets to 

5.5 percent in Canada in five years, 
we could see house prices fall 40 
percent,“ Major said.
In some hot markets like Vancouver 

and the rest of Lower Mainland of 
B.C., resulting house prices could be 
”half of what they are now“.
Major noted that Canadian housing 

is more overvalued than U.S. 
properties were before the 2008 
market collapse, which cut American 

home prices by around 34 percent.
”We could see a bigger housing 

price correction than what the U.S. 
experienced,“ he said. ”If U.S. 
housing fell 34 percent, how much 
could Canadian housing fall?“
The Bank of Canada dropped its 

interest-setting rate to 0.25 percent 
on March 27, 2020 to ease the impact 
of the COVID-19 pandemic on the 
economy.
The central bank has maintained 

the rate, which is the lowest, and 
indicated that it will stay at that level 
until 2023.
However, Bank of Canada governor 

Tiff Macklem has observed ”excess 
exuberance“ in the country‘s housing 
market.
”What we get worried about is 

when we start to see extrapolated 
expectations, when we start to 
see people expecting the kind of 
unsustainable price increases we‘ve 
seen recently go on indefinitely,“ 
Macklem said on February 24 at a 
meeting with chambers of commerce 
in Edmonton and Calgary.
But Macklem also said that the 

market, at the time, was still a ”long 
way from where we were in 2016-
2017 when things were really hot“.
In March 2021, the market in Metro 

Vancouver got even hotter.
The Real Estate Board of Greater 

Vancouver has reported that March 
2021 sales were the ”highest 
monthly sales total ever recorded in 
the region“.
A total of 5,708 homes sold last 

month, a 126.1 percent increase from 
the 2,524 sales in March 2020.

Last month‘s transactions also 
represented a 53.2 percent increase 
from the 3,727 homes sold in 
February 2021.
Home buyers are subject to a 

mortgage stress test in which they 
have to qualify for a higher rate.
Major said that while this stress 

test offers ”protection“, he doubts 
whether it‘s enough.
”One of the big trips with mortgages 

and renewing them is, what if your 
house goes down in value in five 
years?“ he said. ”Is the bank going to 
renew at the same rate if the amount 
you owe is more than the house 
is now worth? That‘s potentially 
challenging.“

Major noted talk about the 
anticipated easing of COVID-19 
restrictions, which will open the 
doors again to foreign buyers of 
Canadian property.
”You hear all these buyers are 

coming from Hong Kong and that 
might be true. But is it enough to…
keep inflating the housing prices 
here? I‘m skeptical that it is.“
Major noted that there is a saying 

that goes, ”never catch a falling 
knife“.
”If you can buy for less in six 

months‘ time, you‘ll wait six 
months,“ Major said. ”So that‘s the 
same way for Canadians and people 
coming from wherever else in the 
world: they‘re going to wait to buy if 
prices start to go down.“

	 Follow Carlito Pablo on Twitter 
at @carlitopablo
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	 John Ibbitson, Fred Lum/the globe and mail

The federal government hopes to convert more 
than 90,000 temporary foreign workers and 
graduated international students into permanent 
residents as part of its ambitious goal of admitting 
401,000 immigrants this year, despite borders 
being closed by the pandemic.
The new measures, announced Wednesday 

April 14, 2021 by Immigration Minister Marco 
Mendicino, will allow 20,000 temporary foreign 
workers in health care, 30,000 workers in other 
occupations deemed essential and 40,000 
international students who have graduated 
from a university or college to apply to become 
permanent residents. There will be separate, 
dedicated spaces for French-speaking or bilingual 
applicants residing outside Quebec.
”We are committed to providing an opportunity 

for those who are already here in Canada 
by recognizing their contribution during the 
pandemic and giving them a path to stay,“ Mr. 
Mendicino said in an interview.
Under the new rules, any foreign resident who 

graduated from a Canadian university or college 
within the past four years may apply to become a 
permanent resident.
Temporary foreign workers in 40 occupations 

related to health care will qualify. The categories 
include not only doctors and nurses but also 
home support workers, housekeepers and 
”other assisting occupations in support of health 
services,“ according to a government description 
of the program.

The 95 qualifying essential occupations outside 
health care include workers in grocery stores, 
construction, transportation – such as bus drivers, 
taxi drivers and courier and delivery drivers 
– ”harvesting labourers“ and other workers in 
trades and services deemed essential.
The department estimates that about 70,000 

residents have acquired permanent-resident status 
this year using other measures the government 
has taken to encourage in-country applications. 
Those measures included issuing work permits 
for international students in Canada, holding the 
largest-ever draw of applicants under the Express 
Entry system and granting permanent-resident 
status to undocumented asylum claimants 
working in health care.
Each successful applicant could have a 

multiplier effect since new permanent residents 
can apply to have relatives admitted as family-
class immigrants, provided they comply with 
testing and quarantine measures upon arrival.
Still, whether the government can meet its target 

remains an open question.
Expanding the number of new Canadians 

admitted each year has been a consistent ambition 
of Prime Minister Justin Trudeau‘s Liberal 
government, which took the annual intake of 
permanent residents from 241,000 in 2015, the 
year the Liberals came to power, to 341,000 in 
2019.
Like most developed countries, Canada has a 

fertility rate far below that needed to sustain the 
population, which has led to societal aging. In 
1971, there were 6.6 people of working age to 

sustain the pensions and health care needs of each 
senior. Today the ratio is three-to-one, and by 
2035, it will have declined to two-to-one, placing 
a tremendous burden on taxpayers.

The onset of the first COVID-19 lockdown in 
March, 2020, forced all non-essential workers 
who were not laid off to work from home. But it 
quickly became apparent that essential workers 
included not only doctors and police, but personal 
support workers at long-term-care facilities, 
cashiers at grocery stores, drivers of delivery 
trucks and other jobs often filled by migrant 
workers.

With borders closed in Canada and elsewhere 
due to the pandemic, the country failed to meet 
last year‘s target of 341,000 new permanent 
residents, taking in only 184,000. To make up 
the shortfall, Ottawa set targets of 401,000 new 
permanent residents this year, 411,000 in 2022 
and 421,000 in 2023.
With borders still closed, the largest available 

pool of potential permanent residents consists of 
students, temporary foreign workers and asylum 
seekers already in the country. There are an 
estimated one million to 1.5 million people in 
Canada who fall into those categories.
Mr. Mendicino was cautiously optimistic that 

Canada could meet its target this year from that 
existing pool and said further initiatives might be 
coming in future months to ensure it.
”You cannot operate in a status-quo environment 

when the environment is not status quo,“ he said

OTTAWA AIMS TO CONVERT 90,000 TEMPORARY WORKERS 
AND GRADUATED STUDENTS INTO PERMANENT RESIDENTS
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SURVEY FINDS MORE THAN HALF OF CANADIANS SAY THEY ARE ON BRINK OF INSOLVENCY
	 Terry Haig | english@rcinet.ca

The survey, taken by Ipsos for 
MNP Ltd., found that 53 per cent 
of respondents said they were $200 
or less away from not being able to 
meet all of their monthly bills and 
debt obligations. 
The figure is a 10-point jump from 

a similar survey in December and 
is a five-year high the agency‘s 
Consumer Debt Index.
It includes three in ten )30%( 

respondents who reported they are 
already insolvent with no money 
left at month-end to cover their 
payments.
 ”We saw that pandemic-related 

financial relief measures provided 
some breathing room over the 
last year, but now we‘re seeing a 
reversal,“ Grant Bazian, president 
of MNP LTD, said in the report 
published Thursday. 
”The number of Canadians with 

virtually no wiggle room in their 
household budgets has reached a 
five-year high,“ Bazian‘s report 
reads.
”The anxiety Canadians are feeling 

about making ends meet – or already 
being unable to do so – tells us we 
may eventually see an avalanche 
of households falling behind on 
payments or defaulting on loans, 

mortgages, car payments or credit 
cards.“
On average, Canadians said they 

were left with $625 after making 
their payments, down by $108, or 15 
per cent from December, according 
to the report, which said the decline is 
likely a reflection of the government 
aid programs, eviction bans, and 
debt holidays given by lenders that 
are now coming to an end.
”Some Canadians may be seeing 

their bills becoming due, even 
if they are not back to full-time 
employment,“ Bazian wrote.
”Even though some Canadians are 

spending less and saving more as a 
result of pandemic measures, others 

are being pushed further into the red, 
taking on more debt to stay afloat 
after job, wage, or small business 
loss.“
The survey found that a quarter 

of Canadians said they had taken 
on more debt as a result of the 
pandemic. 
Among respondents, 20 per cent 

said they used savings to pay bills, 
14 per cent used credit cards, seven 
per cent used a line of credit, while 
three per cent took out a bank loan 
or deferred mortgage payments. 
”Those taking on more debt are 

becoming increasingly vulnerable to 
interest rate increases in the future. 
They might find that their debt 

becomes unaffordable when that 
happens,“ Bazian wrote.

The study found that over half of 
respondents )51%( were concerned 
about their ability to repay debts if 
interest rates rise while about 35 
per cent were concerned that rising 
interest rates could move them 
towards bankruptcy.
”The anxiety Canadians are feeling 

about making ends meet – or already 
being unable to do so – tells us we 
may eventually see an avalanche 
of households falling behind on 
payments or defaulting on loans, 
mortgages, car payments or credit 
cards,“ Bazian says in the report.

EX-CHIEF JUSTICE CALLS FOR REGULATION OF SOCIAL MEDIA

The former chief justice of the 
Supreme Court says Canada needs 
an independent agency to regulate 
social media and she says it should 
have the power to order them to 
remove offending material. 

”The legal tools we have at the 
moment don‘t seem to be coping with 
the fast spread of misinformation,“ 
Former Chief Justice Beverly 
McLachlin told the latest episode 
of the World Press Freedom 
Canada podcast, Big Digital 
Lies. McLachlin was a member 

of the Canadian Commission on 
Democratic Expression, established 
last year ”to  to study and provide 
informed advice on how to reduce 
harmful speech on the internet 
without impairing free speech.“ It 
was established by the independent 
think tank, Public Policy Forum. 

The commission recommended in 
January 2021 that the government 
should pass a law obliging social 
media platforms to ”act responsibly“ 
and that government establish an 
independent agency to enforce that 
obligation.

‘Independent agency would 
operate at arm’s length’

In her most recent comments, 

McLachlin said an independent 
agency should operate at arm‘s 
length from government and should 
have the authority to order the 
removal of hate speech or harmful 
misinformation. However, that 
power should be used sparingly, 
she said, to avoid interfering with 
freedom of speech as guaranteed 
in Canada‘s Charter of Rights and 
Freedoms. The constitution allows 
government to place limits on 
freedom of speech in so far as they 
can be “demonstrably justified in a 
free and democratic society.“ 

While McLachlin acknowledged 
social media are doing more to police 
hate speech and disinformation, 
she said they cannot be left to self 
regulate.

Regulation exists for traditional 
media

In Canada, traditional broadcasters 
and telecom companies are 
regulated by the Canadian Radio-
television and Telecommunications 
Commission, an independent public 
authority which ensures they adhere 
to Canadian laws and regulations.

World Press Freedom Canada is a 
non-profit voluntary organization 
which promotes free expression and 
media rights. Its series of podcasts 
called Big Digital Lies has examined 
the prevalence of misinformation 
and disinformation, the harmful 
impacts of fake news and reporting 
on COVID-19 through a haze of 
misinformation.

	 Lynn Desjardins
	 english@rcinet.ca
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GROWING SUPPORT IN U.S. CONGRESS FOR PALESTINIAN RIGHTS, RASHIDA TLAIB SAYS
 Palestinian American congresswoman points to recent letter as first congressional correspondence

referring to Israelioccupation as 'settler colonialism' as example of shift in attitudes
	 Haaretz /Ben Samuels 
Washington

WASHINGTON – Rep. 
Rashida Tlaib, the Democratic 
congresswoman from Michigan, 
said Friday that there is growing, 
unprecedented support in Congress 
for Palestinian rights while sharply 
criticizing Israel's "apartheid 
system."

Addressing a webinar hosted by 
American Muslims for Palestine 
and the Jewish anti-occupation 
IfNotNow Movement, the 
Palestinian American lawmaker 
highlighted the recent letter she led 
alongside Rep. Mark Pocan as the 
first congressional correspondence 
to refer to Israeli occupation as 
"settler colonialism."

"Just a few years ago, it would 
have been unthinkable to have 
12 members of Congress refer to 
Israeli occupation as colonialism, so 
I have no doubt that the needle on 
Palestinian human rights is moving," 
Tlaib said. She argued that "settler 
colonialism describes the reality of 
what the Netanyahu government 
is doing. They're building illegal 
settlements for settlers to colonize 
Palestinian land," adding that "when 
you have separate roads and license 
plates and existing set of laws 
for different populations in your 
country, that is an apartheid system."

Tlaib also criticized Israel for 
"medical apartheid," saying the 
COVID-19 pandemic reinforced 
that "occupation threatens the lives 
and wellbeing of Palestinians, not 
only through military violence 
but by denying access to adequate 
health care." She argued that while 
Israel has received praise for its high 
vaccination rate, it is responsible 
under international law to provide 
vaccinations to all Palestinians 
living under occupation.

"We all need to raise awareness 
of how the systems that oppress 
Palestinians in Israel and occupied 
Palestine are mirrored in the United 
States, where racism in our health 

care system means that indigenous 
and Black Americans die at more 
than twice the rate of our white 
counterparts," Tlaib said.

"When I see the United States 
sending nearly $4 billion in military 
aid to Israel, I not only see money to 
support occupation, but tax dollars 
that could be used to fund health 
care in my home district — one 
of the poorest in the nation," she 
added. "This is just one example of 
the need to stop investing in war and 
start investing in health care."

Tlaib argued that one cannot claim 
to be progressive or a supporter 
of social justice if that vision does 
not include resistance to the Israeli 
occupation, telling the viewers 
that their organizing efforts were 
making a "huge difference" in 
institutions of power, including 
Congress. She praised Jewish allies 
who have "spoken truth to power" 
regarding Palestinian human rights. 
"The systems that oppress us and 
our struggles for freedom are so 

interconnected," she said. "You 
don't wait until it's your community 
that's targeted."

	 12 U.S. lawmakers call on 
Biden to change approach toward 
Israel, Palestinians

	 U.S. support for pressuring 
Israel to resolve Palestinian 
conflict at all-time high, poll finds

	 Biden administration 
crafting plan to reset U.S. ties with 
Palestinians, sources say.

Tlaib, currently in her second 
term, has been at the forefront of 
a wave of criticism of the Israeli 
government, becoming a frequent 
target of the right due to her support 
of the Boycott, Divestment and 
Sanctions movement. Tlaib, whose 
grandmother lives in the West Bnak, 
was barred from visiting by the 
Israeli government in August 2019 
due to her BDS stance, in keeping 
with the government's policy to 
block visitors who support boycotts. 

Israel then reversed course and 
said Tlaib could visit the West Bank 
on humanitarian grounds as part of 
a private visit. Tlaib rejected the 
offer, however, saying that Israel 
had imposed restrictions meant to 
humiliate her.

In a subsequent press conference, 
Tlaib said her grandmother urged 
her during a tearful phone call not 
to come. "She said I'm her dream 
manifested. I'm her free bird," Tlaib 
recalled. "So why would I come 
back and be caged and bow down 
when my election rose her head up 
high, gave her dignity for the first 
time?"

Tlaib and her colleague, Rep. Ilhan 
Omar, were the first Muslim women 
elected to Congress when they won 
their seats in 2018. Former President 
Donald Trump singled them out for 
criticism several times throughout 
his tenure, calling them antisemitic 
and referring to Tlaib as "descipable" 
and "disgraceful."

"We all need to raise awareness of how the systems that oppress 
Palestinians in Israel and occupied Palestine are mirrored in the 
United States, where racism in our health care system means 
that indigenous and Black Americans die at more than twice the 
rate of our white counterparts," 
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 FORMER PRIME MINISTER WANTS
CANADA’S POPULATION TO GROW TO 100 MILLION

Brian Mulroney champions an initiative to build a prosperous future for Canada through immigration

Former Prime Minister Brian 
Mulroney has a message for 
Canadians, ”we need more people— 
a lot more.“
Mulroney, who is remembered for 

tripling immigration over his term 
as prime minister, called for Canada 
to grow its population to 100 million 
by 2100. Last week, he spoke at a 
forum hosted by the Globe and 
Mail and Century Initiative, a think 
tank planning for Canada‘s future 
prosperity.
The former prime minister floated 

ideas that were already in Century 
Initiative‘s agenda, to accelerate 
Canada‘s population growth. As 
it is, Canada‘s birth rate is not 
enough to replenish the population 
on its own. Without immigration, 
this low birth rate coupled with 
an aging workforce would put 
financial pressure on the working-
age population. The effects would 
be felt this decade as 9 million baby 
boomers reach retirement age.
To counteract these demographic 

challenges, Canada has turned to 
high levels of immigration. In 2019, 
immigration was responsible for 
more than 80 per cent of Canada‘s 
population growth. This year Canada 
set out to welcome 1.2 million 
immigrants between 2021 and 2023. 
However, Century Initiative says 
more needs to be done.
”This business-as-usual approach 

to population growth will not create 
the economically vibrant, socially 
generous future Canadians want 
and expect,“ the Century Initiative 
report says.

Why 100 million?

Century Initiative paints a picture 
of the world in 2100. The global 
population has grown to 11.2 
billion, driven by gains in Africa 
and Asia. The U.S. is among the top 
10 fastest-growing countries with an 
estimated population of 450 million.

In this projected future, Canada‘s 
population is 49.7 million, the 48th 
most populous country in the world, 
down 10 spots from what it is now 
at number 38. The fertility rate is 
still nowhere near the replacement 
level of 2.1 babies per woman, and 
immigration rates have not changed. 
This Canada is an old population, 
and economic growth falls to half 
of what it has been over the past 50 
years.
The alternative, a Canada with a 

population of 100 million people. It 
is the 27th largest population in the 
world, and the economy is growing 
a full percentage point faster at 2.6 
per cent annual GDP growth.
Canada would have a younger 

population, which would mean a 
larger labour pool and taxpayer 
base. When there is a larger taxpayer 
base, there is more taxpayer money 
available to go to social programs 
and infrastructure.
Employers will have a large 

domestic market of talent to drive 
innovation. Businesses will have 
improved access to capital and 
international markets.
Century Initiative also predicts 

that more densely populated cities 
would allow for more access to 
environmentally-friendly housing 
and transportation infrastructure. 
The cultural sector would be vibrant 
and commercially successful. Also, 
a Canada of 100 million people 
would allow the country to remain a 

powerful global influence.

500,000 new immigrants in 2026

Century Initiative suggests the 
target of 100 million Canadians 
by 2100 is ”neither radical nor 
unachievable.“ Immigration targets 
are nearly where they need to be, 
at 1 per cent of the population. 
By 2026, Century Initiative says 
Canada should pin the annual 
immigration target to 1.25 per cent 
of its population per year. This could 
add up to 500,000 new immigrants 
in 2026.

Canada is currently set to welcome 
401,000 new immigrants in 2021, 
and up to 421,000 in 2023. In 
addition, Century Initiative calls 
for 450,000 in 2024, and 475,000 in 
2025.

The next step is a white paper, 
Mulroney says

At last week‘s forum, Mulroney 
called for a new national policy that 
would commit to tripling Canada‘s 
population by the end of the century, 
the Globe reported. Mulroney 
proposed starting momentum with 
a white paper to bring the idea into 
a serious political discussion. In 
Canadian legislature, a white paper 
is a proposal that may change policy 
in a major way, if it gets public and 
government approval.

One of the most important 
documents in Canadian immigration 
history was the white paper of 
1966, which paved the way for a 
points-based approach to admitting 
new immigrants. Before, Canada 
assessed immigrants on a tiered 
system, where immigrants from 
commonwealth countries and the 
U.S. were given priority. It came at 
a time where attitudes towards civil 
rights were shifting, and Canada 
wanted to move away from such a 
discriminatory immigration policy. 
The ideas presented in the white 
paper went into effect a year later. 
To this day, Canada maintains 
a points-system approach to 
immigration through its economic-
class programs. The Express Entry 
system is among the prominent 
examples of this.
Public opinion is a major factor in 

the approval or disapproval of policy 
changes presented in a white paper. 
If the idea does go forward, a white 
paper on population growth would 
open up debate on topics such as the 
merits of immigration in Canada, 
how Canada can plan for higher 
immigration, and how Canada can 
strengthen an immigration system 
already regarded as one of the most 
exemplary in the world.

© CIC News All Rights Reserved. 
Visit CanadaVisa.com to discover 
your Canadian immigration 
options.

	 Shelby Thevenot

58Issue 230 April, 25, 2021



59

	 Gideon Levy / Haaretz

 ISRAEL DEBATES ITS TREATMENT OF IDF VETERANS
BUT CONTINUES TO TERRORIZE PALESTINIANS DAILY

The case of Itzik Saidian, the soldier who suffers 
from post-traumatic stress disorder and who set 
fire to himself last week, is harsh and shocking 
from any perspective. But the storm that erupted 
following his self-immolation was a mixture of 
understandable, justifiable horror plus a measure 
of loud exaggeration, hypocrisy, sanctimoniousness 
and double standards.
This storm highlighted some of the basic features of 

Israeli society: self-pity, manipulativeness, protest 
that is too little and too late and moral blindness 
to the suffering of the other. Saidian was a victim 
of appalling obtuseness. The protest that followed 
his act was no less obtuse. Israel was protesting the 
wrong thing at the wrong time.

Protests about the abandonment of those disabled 
during military service must be heard before the 
next war, not after it. But before the war it is never 
heard. The next time Israel sets out on another 
brutal attack on helpless Gaza, instigates a war with 
Iran or bombs in Lebanon, then, precisely then, the 
traumatized, the disabled and their families must 
protest, because they know the truth about the 
terrible costs. But when the Israel Defense Forces 
go to war, Israel unanimously applauds. Nobody 
talks about the shell-shocked soldiers who will 
return from battle.
”We are all Itzik Saidian,“ read the cynical headline 

in Yedioth Ahronoth this week. ”We will all be Itzik 
Saidian,“ would be the more appropriate headline 
given Israel‘s unbelievable provocations in Iran, 
the continued criminal siege on Gaza and perpetual 
occupation of the West Bank. These are all likely 
to bring the next war. Disabled IDF soldiers and 
Yedioth will applaud it, and afterward complain 
about how its victims are treated.
The words ”IDF disabled“ must no longer be 

treated as holy. Most soldiers so classified were not 
injured while fighting and some tried to defraud the 
system. Only a minority aren‘t being treated as they 
deserve. There are few countries that handle their 
veterans with such devotion, making distinctions 
between a soldier hurt in a road accident and a 
civilian hurt in the same accident. Those with PTSD 

and those disabled in battle deserve all the remedies 
in the world; they went to fight wars they didn‘t 
initiate and paid a terrible personal price.
But are they the only victims of the wars fought by 

Israel, nearly all them superfluous wars of choice? 
Have you ever heard of a shell-shocked Palestinian? 
About PTSD in Jenin? About victims of anxiety 
in Gaza? Is it possible that the greater victims of 
every violent conflict between us and them are so 
hardened that they‘ve never heard of PTSD, and 
never suffered from it? Do the Palestinians have a 
rehabilitation department in their defense ministry? 
Does anybody take care of them?

Israel routinely spreads terror in the occupied 
territories. Every morning brings new Palestinian 
anxiety victims, among them children, after IDF 
soldiers and their dogs raid their homes at night, 
sowing destruction and primarily fear; laborers 
seeking work in Israel who are hunted down 
like animals, teens who try to cross the security 
barrier and are shot by soldiers, or passengers in 
cars stopped at checkpoints and who are shot at 

although they did nothing wrong. All of them suffer 
post-traumatic stress. Sometimes they are even 
injured and paralyzed for the rest of their lives – 
IDF-disabled. Does Israel bear no responsibility for 
them?

But there will be no protest about this in Israel. 
We‘re all Itzik Saidian, which is emotional and 
heartfelt. But maybe for just a moment we can all 
be Assad Sarahah, the 18-year-old laborer who is 
laying traumatized in his home, unable to recover, 
after border policemen sicced their dogs on him 
and left him lying wounded on the floor of a police 
station for an entire day, until they dumped him 
at a checkpoint at night – all this on Holocaust 
Remembrance Day.

The poor of your city come first, as do the disabled 
and the traumatized. But when there is such frightful 
hard-heartedness toward Israel‘s victims, it‘s harder 
to be shocked by the reduced allowance paid to a 
soldier hurt in a road accident, or even to someone 
with PTSD who‘d gone to Gaza to kill the innocent.

A Palestinian demonstrator argues with an Israeli border policeman near Nablus, West Bank 2021. 
Credit: REUTERS/Raneen Sawafta
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CANADA ADDS 303,000 JOBS IN MARCH STATISTICS 
CANADA'S LABOUR FORCE SURVEY SHOWS FAST 

economic growth in March, but gains may not last

Canada‘s economy grew even closer to pre-pandemic 
levels in March.
Statistics Canada examined labour market conditions 

during the week of March 14 to 20, just as the third 
wave of the coronavirus was starting. Public health 
measures were less restrictive in several provinces. 
Stay-at-home orders had been lifted for all regions of 
Ontario, although personal care services, recreation and 
fitness facilities, and in-person dining remained closed 
in some areas, such as Toronto.
The number of people employed in March was just 1.5 

per cent lower than February 2020, the month before the 
pandemic hit, although unemployment was up about 32 
per cent.

Employment up in industries with high amounts of 
immigrants

Immigrants have been disproportionately affected by 
the pandemic, in part because many are employed in 
industries that have felt the brunt of coronavirus-related 
closures. However, some of these hard-hit industries 
started to see a comeback.
The retail trade industry, for example, employs some 

450,000 immigrants, according to 2016 census data. The 
losses this industry felt in January were fully recouped 
in March.
There were also 21,000 more people working in 

accommodation and food services, an increase of more 
than 2 per cent. This industry employs about 346,000 
immigrants.
Construction, which employs more than 238,000 

immigrants, contributed the most to gains in the goods-
producing sector.

There was also much growth in immigrant-rich 
industries like health care and social assistance, which 
employs about 523,000 immigrants, and educational 
services where more than 264,000 immigrants work.
These gains all contributed to the national employment 

increase last month.

Employment rate for very recent immigrants 
remains stable

Canada‘s travel restrictions have slashed the number 
of newcomers to Canada to a record low. In 2020, just 
184,000 newcomers became permanent residents.
Statistics Canada considers ”very recent immigrants“ 

to be people who have been in Canada for less than five 
years. Since the numbers of very recent immigrants are 
lower, and the rate at which their population has fallen 
is faster than their employment, the employment rate 
has remained steady for this group. In the three months 
ending in March, the employment rate for very recent 
immigrants was about 65 per cent, little changed from 
the three months ending in February 2020.

Canada could lose employment gains in April

As Canada enters the middle of the third wave this 
month, many provinces have implemented public 
health measures affecting employment. In Ontario, for 
example, non-essential businesses have been forced 
to close for the next month. Restrictions have also 
tightened in Quebec, B.C., and Alberta.
The effects of coronavirus-related closures will likely 

be reflected in the Labour Force Survey for April, which 
is expected to be published on May 7.
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	 Lindsay Mathyssen
      MP-London-Fanshawe

MANY DISAPPOINTED IN HOW LEADERS HAVE HANDLED PANDEMIC

As Canadians face a third wave 
of the COVID-19 pandemic many 
Canadians have a poor opinion of 
how their provincial leaders have 
handled things. In Canada, the 
federal government funds health 
care and procures vaccines to protect 
against the coronavirus. But it is the 
provinces and territories which are 
responsible for delivering health 
care, administering vaccines and 
deciding on restrictions to curb the 
spread of the coronavirus. This has 
resulted in a patchwork of remedies 
with varying rates of success across 
the country. 
A survey by the non-profit Angus 

Reid Institute conducted April 5 to 8, 
2021 reflects a growing frustration 
among Canadians who had hoped 
these spring months would signal 
the end of the pandemic, but instead 

face a growing threat from rapidly 
spreading variants of the virus. 
Two-thirds of respondents were 

worried about getting sick with 
COVID-19, a four-point increase 
from March. Four out of five were 
worried about a family member or 
friend. One out of three said their 
mental health was poor or terrible. 
The figure rises to half among those 
who are under 35 years old.

Almost have favoured tougher 
restrictions

Two out of five respondents )43 
per cent( said that Prime Minister 
Justin Trudeau has done a good job 
of handling the pandemic, while 52 
per cent considered that he has done 
a poor job. 
Results of successive surveys 

suggest that Canadians have become 

increasingly disappointed with their 
provincial leaders. Three-quarters of 
respondents in the western province 
of Alberta said their premier is doing 
a poor job of handling the pandemic. 
In the hard-hit province of Ontario, 
65 per cent held the same poor 
opinion. In Manitoba the figure was 
59 per cent and in Saskatchewan, 50 
per cent.

Overall, almost half of Canadians 
)48 per cent( said their communities 
need tougher restriction to curb 
rising infections, while 28 per cent 
disagreed. One-quarter 24 per cent( 
said their community has the right 
balance.

As news of this survey was 
published, several provinces were 
tightening their restrictions due to 
increases in infection rates. The 
exception is most of the Atlantic 
provinces which imposed stricter 
restrictions from the outset of the 
pandemic and have had much lower 
rates of infection. 

	 Lynn Desjardins
	 english@rcinet.ca

Canadians had hoped for an end to the pandemic in April 2021 but instead are 
facing increasing rates of infection because of spreading variants. )iStock(

OUR POLICY IS BASED ON, SECURITY, HUMAN RIGHTS,
GLOBAL PEACE AND COMBATTING RACISM

Canadians are proud of our role in the world, and 
they want a government that will make the right 
choices to help people – but under Conservative 
and Liberal governments, decades of cynical 
politicking have meant that Canada is often on 
the wrong side of important global issues.

New Democrats believe that Canadian interests 
are best served by a strong and principled foreign 
policy based on human rights, multilateralism, 
and the best interests of global peace and security. 

That is why I am proud that in early April at the 
Federal NDP convention we passed a resolution 
strengthening our position in support of the 
struggle faced by Palestinians. 

I along with London-Fanshawe New Democrats 
pushed for the strengthening of our party‘s policy 
to call for an end to the illegal Israeli occupation 
of Palestinian land and make it so it is the NDP‘s 
policy to end all trade and economic cooperation 

with illegal settlements in Israel-Palestine, and 
suspend all bilateral arms trading with Israel.

This resolution comes at a critical time in which 
Canada is in need of a clear vision to promote 
peace and justice in the Middle East. 

The adoption of this resolution marks one of 
the most progressive positions on Palestine 
adopted by a major political party in Canada. In 
a time of unparalleled and intersecting social, 
environmental, and economic crises, it is of 
paramount importance that we stand with and take 
direction from marginalized communities and 
those fighting for peace and justice everywhere.

Another resolution that London-Fanshawe New 
Democrats pushed for and our convention passed 
was for more action in combatting racism here at 
home. 
We have seen inequalities growing in 

employment, healthcare, access to senior care, 
housing, access to justice and education. I have 
met with so many community groups here in 
London that tell me about the lack of supports and 
the lack of action from the Federal and Provincial 
governments. I have also heard about the worries 
due to the rise of hate crimes particularly targeting 

Muslims, Jewish people, Black people, Asians 
and Indigenous people.

We have included in our policy book that 
an NDP government will fight Islamophobia, 
racism, and oppression in all its forms through 
the creation of a Federal Anti-Racism Act and we 
will provide dedicated and sustainable funding 
to groups in that fight. We will also work toward 
the elimination of disproportionately high rates of 
incarceration of racialized people.

In meeting with racialized groups in London 
and across Canada, I have heard consistently how 
the government needs to strengthen the federal 
Employment Equity Act and attach employment 
equity measures to all investment programs. I 
share that belief that that is why I included it in 
my combating racism resolution. 

Progress can be slow, but I am proud to be a part 
of a party that is leading the charge on a fairer, 
more peaceful world and one that is dedicated to 
the fight against racism. 

New Democrats recognize the inherent dignity 
of all people and I won‘t stop fighting until the 
job is done. 
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DIGITIZED PARENTING

	 Charlene E. Doak-Gebauer

Who is in charge of the Internet in homes – parent 
or child? Children, in just about all cases.
Too many parents throw their hands up in despair 

and say their children know much more than they 
do about digital devices. I can assure you, children 
are not ”smarter than parents“ because they can 
operate a cellphone or a gaming system.

Digital devices )cellphones, laptops, gaming 
systems( are all so user-friendly now, it is safe to say, 
usage is not based on genius level of intelligence.
As a Computer Science Specialist in education 

and a Network Administrator, I have realized there 
is a huge gap between the vulnerabilities of children 
online and the understanding of adults. Predation 
has increased exponentially in the past few years, 
since the Internet became so prevalent in homes. 
Thorn in the United States has determined the 
proliferation of this type of issue has gone up by 
10,000%. 

Based on experiences in my family, and 
experiences of so many in society, I decided to use 
my expertise in computers to create user-friendly 
methods that would provide a proactive approach to 
online child protection, which I named ”©Theory 
of Digital Supervision“. It is comprised of three 
parts – awareness )what is the reality of activities 
online(; method )how can adults supervise children 
on digital devices(; and, hope )we can do this, and 
we must(. 

Children are bombarded with excessive exposure 
to sexual content, either through pornography 
exposure, or communications with peers. 
Pornography, available for free online, has become 
the main sex educator for children. In fact, many 
children are addicted to porn and their parents have 
no realization )ages five, six, seven plus can be 
addicted – see included data(. Some may say ”my 
child does not see sexual content online“. This is a 
statement that requires examination by adults.
Peer to peer communications are often of a sexual 

nature. Children are producing ”nudes“, which 
are pictures of themselves naked, bare genitalia, 
performing inappropriate acts, and other types of 
sexual content. Schools are going so far as to say 
this is in epidemic proportions. A part of Digital 
Supervision is to review content on cellphones of 
children to ensure they are not engaging in this type 
of activity. If under the age of 18, this type of content 
can meet the definition of ”child pornography“, 
which presents a whole new issue and possible 
police involvement. 
Children are bombarded with sexual material on a 

daily basis. They think sending nudes is hilarious, 

which it is not. When I speak in schools, it is so 
evident their opinion of nudes is a joke to them. 
Principals have said children have been charged 
with producing and distributing material, to the 
extent it is in epidemic proportions.
Practicing Digital Supervision is so necessary in 

this digital age. I commend parents for practicing 
traditional parenting methods, however, with the 
introduction of the Internet and digital devices, it is 
my recommendation to parents to begin ”digitizing“ 
parenting skills.
As parents and caregivers, we have objectives 

for our children. Choices we make for them have 
a profound impact in later years. ”Sexploitation“ 
is happening frequently online for our children. 
Where does it begin and end? This is an important 
question for parents as they provide experiences for 
their children. Do we engage in Digital Supervision 
as a proactive tool for online protection; or do we 
provide a screen and allow predators, peers, and 
online material to educate our children? A huge 
question I leave with you.
 

	 Author, Global and Keynote Speaker 
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