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توسيع برنامج "الوظيفة الثانية"

أونتاريو تساعد في تدريب مزيد من الناس على الوظائف وفرص العمل الجديدة
تعـمل الحكـومة على تـوفير التمـويل لمسـاعدة العمــال على تعلـم مهــارات جديـدة
•مكتب رئيس الوزراء (متابعة البالد)
تقدم حكومة أونتاريو الدعم المالي للعمال
من خالل توسيع برنامج "الوظيفة الثانية"
واقتراح تمديد االئتمان الضريبي لتدريب
أونتاريو على الوظائف .سيتم توسيع البرنامج
التدريبي لخدمة المزيد من األشخاص الذين
يتلقون المساعدة االجتماعية ،والذين يعملون
لحسابهم الخاص ،والعاملين في الوظائف
المؤقتة ،والشباب ،والوافدين الجدد ،وغيرهم
ممن يحتاجون إلى مساعدة ،بينما سيتم تمديد
اإلعفاء الضريبي حتى عام .2022
رئيس وزراء أنتاريو دوغ فورد قال" :مع
تدفق الشركات والوظائف إلى أونتاريو،
نريد التأكد من تدريب عمالنا على المهارات
الالزمة لوظائف المستقبل .نحن نستثمر في
عمالنا بينما نبني أونتاريو التي ال تستثني
أحدا".
يوفر برنامج "الوظيفة الثانية" الدعم المالي
المسرحين والعاطلين عن العمل.
للعمال
ّ
بحلول ربيع عام  ،2022سيبدأ برنامج جائحة  COVID-19على العودة إلى القوى
"الوظيفة الثانية" في دعم األفراد العاطلين العاملة .سيوفر هذا التمديد ما يقدر بـ 275
عن العمل الذين ليس لديهم خبرة عمل أو مليون دوالر كدعم إضافي لحوالي 240
دوالرا في المتوسط،
قليلي الخبرة ،وأولئك الذين يعملون لحسابهم ألف شخص ،أو 1150
ً
الخاص وأولئك الذين يعملون في الوظائف لمساعدة عمال أونتاريو على مواصلة تطوير
المؤقتة .وسيوفر البرنامج أي ً
ضا وصول أولئك مهاراتهم.
الذين عرقل الوباء عمليات توظيفهم ،بما في
ذلك الشباب والوافدين الجدد واألشخاص الذين بيتر بيثلينفالفي ،وزير المالية قال" :إذا
يتلقون المساعدة االجتماعية واألشخاص ذوي كنت مستعدًا لبذل العمل والوقت والجهد
اإلعاقة.
لتعلم المهارات الالزمة إلعالة أسرتك ،فإن
الحكومة مستعدة لتخصيص األموال وإعطائك
وقال مونتي ماكنوتون وزير العمل كل فرصة لتحقيقها .لهذا السبب نقترح تمديد
والتدريب" :في الوقت الذي نعمل فيه على االئتمان الضريبي للتدريب على الوظائف في
التعافي من آثار الوباء ،تستمر أونتاريو في أونتاريو لمساعدة عمال أونتاريو في الحصول
مواجهة أكبر نقص في العمالة منذ جيل كامل .على التدريب الذي يحتاجون إليه للحصول
وهذا هو السبب في أن حكومتنا تستثمر في على وظائف جيدة في أونتاريو".
البرامج التي ستربط المزيد من الناس في منذ تجديد برنامج "الوظيفة الثانية" إلعطاء
جميع أنحاء مقاطعتنا بوظائف هادفة واستقالل األولوية لمن تم تسريحهم أثناء الوباء ،زاد عدد
مالي يم ّكنهم من بناء حياة أفضل ألنفسهم العمال الذين ينضمون إلى البرنامج بنسبة 71
وأحبائهم".
في المائة .وبنا ًء على هذه التغييرات ،سيساعد
تقترح الحكومة أي ً
ضا تمديد ائتمان ضريبة توسيع البرنامج المقترح المزيد من أرباب
الوظائف
على
أونتاريو
التدريب المؤقت في
العمل المحليين في العثور على المواهب
والقابل لالسترداد إلى عام  ،2022والذي تم التي يحتاجون إليها ،مع تقديم يد المساعدة
تقديمه في األصل في ميزانية أونتاريو لعام ألولئك الذين يرغبون في إعادة التدريب على
 2021لمساعدة العمال المتضررين من الوظائف المطلوبة.

رئيس وزراء أونتاريو (يوتيوب)
تعتمد هذه التغييرات على عمل الحكومة
لالستثمار في فرص التدريب على المهارات
وجذب االستثمارات التي ستخلق وظائف جيدة
وذات رواتب جيدة في كل منطقة من مناطق
المقاطعة.
في  4نوفمبر ،أصدرت الحكومة توقعات
أونتاريو االقتصادية والمراجعة المالية لعام
" :2021بناء أونتاريو" .الخطة التي تحدد
كيف ستبني الحكومة األساس النتعاش
أونتاريو وازدهارها من خالل عمل المعاول
في األرض من أجل البنية التحتية الحيوية،
وجذب زيادة االستثمار ،واستعادة القيادة في
صناعة السيارات والصناعات األخرى،
ضا تقدم
ودعم عمال أونتاريو .الخطة تحمي أي ً
أونتاريو ضد جائحة .COVID-19
يمول برنامج "الوظيفة الثانية" الرسوم
الدراسية لبرامج التدريب التي تبلغ مدتها 52
عا أو أقل  ،بما في ذلك دورات الكلية
أسبو ً
وبعض الدورات الجامعية المؤهلة وبرامج
االعتماد المصغر وبرامج التدريب المهني
األخرى.
صا التدريب
شخ
3854
بدأ
،
2021
يناير
منذ
ً
من خالل برنامج الوظيفة الثانية للحصول
على اليد التي يحتاجون إليها في الوظائف

طويلة األجل المطلوبة في مجتمعاتهم.
من خالل برنامج ، Second Career
يمكن للعمال الحصول على ما يصل إلى
 28000دوالر أمريكي لتغطية نفقات تعليمهم
ومعيشتهم بينما يتابعون التدريب لبدء حياة
مهنية جديدة .قد يتوفر دعم إضافي للمتقدمين
الذين يحتاجون إلى دعم متعلق باإلعاقة أو
رعاية األطفال أو اإلقامة بالقرب من تدريبهم.
ميزانية  2022-2021لبرنامج المهنة الثانية
هي  82.4مليون دوالر .تستثمر أونتاريو
 5ماليين دوالر إضافية في 2022-2021
لتوسيع برنامج المهنة الثانية.
يتم دعم  Second Careerمن خالل
اتفاقيات نقل سوق العمل بين حكومة كندا
وحكومة أونتاريو.
يوفر االئتمان الضريبي للتدريب على
وظائف أونتاريو ما يصل إلى  2000دوالر
أمريكي كإعفاء لـ  50في المائة من نفقات
التدريب المؤهلة للفرد  ،مثل الرسوم الدراسية
في مؤسسة كندية مؤهلة ورسوم االمتحان
ضا  ،مما
المهني .يمكن استرداد الرصيد أي ً
يعني أنه يمكن لألشخاص االستفادة سواء
كانوا مدينين بأي ضريبة دخل شخصية في
أونتاريو أم ال.
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مليـون و 792الـف طلب من طلبــات الهجـرة متراكـمة
زاد عدد الطلبـات المتـراكمة بمـا يقـرب من  350ألـف طلب إضــافي منذ يـوليو
•كريم العسال CIC News -

في الوقت نفسه ،أقر المتحدث الرسمي
بالتحديات التي يواجهها مقدمو الطلبات،
مشيرا إلى أنه "على الرغم من جهودنا ،نعلم
ً
أن بعض المتقدمين مروا بأوقات انتظار طويلة
أثناء معالجة طلباتهم ،ونواصل العمل بجد قدر
اإلمكان لتقليل المعالجة مرات .نشكرهم على
صبرهم وتفهمهم ،ونتطلع إلى الترحيب بهم في
كندا ".

تلقى موقع  CIC Newsبيانات من الهجرة
والالجئين والمواطنة الكندية ( )IRCCتُظهر
العدد التالي من الطلبات المتراكمة في مخزون
اعتبارا من  27أكتوبر 2021
IRCC
ً
 548000طلب إقامة دائمة (اقتصادي  ،عائلي
 ،الجئ  ،ومتقدم من الدرجة اإلنسانية
 776000طلب إقامة مؤقتة (طلبات تصاريح
الدراسة وتصاريح العمل وتأشيرات اإلقامة
المؤقتة وتمديدات الزوار
 468000طلب للحصول على الجنسية الكندية
اعتبارا من  26أكتوبر
ً
إجمالي عدد التطبيقات في المخزون
1،792،000
تشير أرقام  IRCCإلى أن عدد الطلبات
المتراكمة قد نما بما يقرب من  350.000طلب
منذ يوليو.
في أغسطس ،أظهر تقرير لنيكوالس كيونج
اعتبارا
من تورنتو ستار أن األعمال المتراكمة
ً
من  6يوليو  2021بلغت حوالي:
 375000طلب إقامة دائمة

ضا بيانات حول عدد
شاركت  IRCCأي ً
التطبيقات التي عالجتها أثناء الوباء:
تمت معالجة  337000طلب إقامة دائمة
بين يناير وسبتمبر  .2021وعالجت حوالي
 214000طلب في عام .2020

 703000طلب إقامة مؤقتة
 370.000طلب للحصول على الجنسية
الكندية .ذكرت  The Starأن هذا الرقم ال يشمل
طلبات الجنسية الكندية الموجودة في غرف بريد
 IRCCالتي لم تتم معالجتها بعد.
 1448000تطبيق إجمالي في المخزون
في رسالة بريد إلكتروني إلى ، CIC News

أوضح متحدث باسم  IRCCأن "قيود السفر
الدولية المستمرة ،والقيود الحدودية ،والقدرة
التشغيلية المحدودة في الخارج ،وعدم قدرة
العمالء على الحصول على الوثائق بسبب
تأثيرات  COVID-19قد خلقت حواجز داخل
استمرارية المعالجة .وهذا يعيق قدرة IRCC
على إنهاء الطلبات ،مما يؤدي إلى حدوث
تأخيرات خارجة عن سيطرة .IRCC

تمت معالجة  1،500،000طلب إقامة مؤقتة
بين يناير وسبتمبر  .2021وهذا بالمقارنة مع ما
يقرب من  1،700،000طلب في عام .2020
تمت معالجة  134ألف طلب للحصول على
الجنسية الكندية بين يناير وسبتمبر  .2021وهذا
مقارنة بحوالي  80ألف طلب تمت معالجتها في
عام .2020
•المصدر :الهجرة والالجئين والمواطنة
الكندية.

ارتفـاع معدل التضخم السنوي إلى  4.7في المـائة في أكـتوبر
•الصحافة الكندية ( متابعة البالد)
أوتاوا  -قالت هيئة اإلحصاء الكندية إن الوتيرة
السنوية للتضخم في أكتوبر ارتفعت إلى  4.7في
المائة حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك أكبر
مكاسبه على أساس سنوي منذ فبراير .2003
الزيادة مقارنة مع زيادة سنوية في مؤشر أسعار
المستهلك بنسبة  4.4في المائة في سبتمبر.
وقالت الوكالة إن العوامل التي ساهمت في
الزيادة تشمل األزمات في سالسل التوريد،
وارتفاعات في األسعار المضخمة ومقارنات مع

المستويات المنخفضة التي شوهدت قبل عام.
واضافت هيئة اإلحصاء الكندية إن أسعار
البنزين ارتفعت بنسبة  41.7في المائة مقارنة
بشهر أكتوبر  2020في أسرع زيادة منذ مايو
الماضي.
باستثناء أسعار الطاقة ،قالت هيئة اإلحصاء
الكندية إن مؤشر أسعار المستهلك كان سيرتفع
بنسبة  3.3في المائة الشهر الماضي مقارنة
بشهر أكتوبر .2020
ضا
سجلت قراءة التضخم لشهر أكتوبر أي ً
عا جديدًا في حقبة الوباء لمؤشر أسعار
ارتفا ً
المستهلك ،والذي جاء للشهر السابع على التوالي

أعلى من النطاق المستهدف لبنك كندا والذي
يتراوح بين واحد وثالثة في المائة.
كانت آخر مرة تجاوز فيها المؤشر ثالثة في
المائة لهذه الفترة الطويلة امتدت لسبعة أشهر
وانتهت في كانون األول (ديسمبر) .1991
وقالت هيئة اإلحصاء الكندية إن متوسط
اإلجراءات الثالثة للتضخم األساسي ،والتي
تعتبر مقاييس أفضل لضغوط األسعار األساسية
والتي يتتبعها بنك كندا عن كثب ،كان  2.67في
المائة لشهر أكتوبر ،دون تغيير عن سبتمبر.
حذر البنك المركزي من أنه من المرجح أن

تظل قراءات التضخم أعلى لفترة أطول ،وقد
يقترب المعدل السنوي من خمسة في المائة
بحلول نهاية العام.
كبير االقتصاديين في  ، CIBCرويس مينديز
قال  ،إن تقرير التضخم لن يفعل الكثير على
األرجح لتغيير تفكير البنك بشأن توقيت رفع
أسعار الفائدة ،مضيفًا أن كبار صانعي القرار
أصبحوا أكثر انزعا ًجا من الرقم الرئيسي.
قالت هيئة اإلحصاء الكندية إن معدل التضخم
السنوي الوطني الكندي كان  4.7في المائة في
تشرين األول (أكتوبر)
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إعـادة فتـح معبـر روكسهـام الحدودي ّ
مجـددا أمـام طـالبي اللّـجوء

عنصر من الشرطة الملكيّة الكنديّة يتحدّث إلى طالبي لجوء على أحد المعابر البريّة بين كندا والواليات المتّحدة
الصورةTHE ASSOCIATED PRESS / CHARLES KRUPA :
•كندا RCI :
أعادت كندا فتح معبر روكسهام
الحدودي في وجه طالبي اللّجوء
الواصلين من الواليات المتّحدة.
وأصبح بإمكان طالبي اللّجوء الذين
يحاولون الدخول بطريقة غير نظاميّة
عبر هذا المعبر أن يقدّموا طلب لجوء
إلى كندا.
ويستخدم الكثير من طالبي اللّجوء
منذ سنوات هذا المعبر الذي يقع على
الحدود األميركيّة مع مقاطعة كيبيك.
وأغلقت السلطات الكنديّة المعبر في
آذار مارس  2020منذ بداية جائحة
فيروس كورونا المستجدّ ،وأعادت
ك ّل األشخاص الذين كانوا يحاولون
دخول كندا بصورة غير نظاميّة
إلى الواليات المتّحدة ،إلاّ في بعض

الحاالت االستثنائيّة القليلة.
وكان رئيس الحكومة جوستان
ترودو قد أعلن خالل الجائحة عن
ي إلعادة ك ّل من يحاول
إجراء استثنائ ّ
الدخول من الواليات المتّحدة بصورة
غير نظاميّة.
واإلجراء مؤقّت كما قال رئيس
ويستمر العمل به إلى أن يت ّم
الحكومة،
ّ
االنتهاء من فيروس كورونا المستجد.
ويوم السبت  ،11-20عدّلت
الحكومة المرسوم المتعلّق بتخفيف
التعرض ِلمرض كوفيد19-
مخاطر
ّ
ي شخص
في كندا ،ولم يعد يخضع له أ ّ
يحاول الدخول من الواليات المتّحدة
ِلتقديم طلب لجوء إلى كندا.
وأوضح مكتب وزير الهجرة
ي شون فريزر في
والمواطنة الكند ّ
ّ
بيان أنّه "يتعيّن أن يلتزم طا ِلب اللجوء

ِبقيود الصحّة العا ّمة الصارمة ،بما
فيها الحجر الصحّي واختبارات
الكشف عن الفيروس.
ّ
وأضاف البيان ّ
أن كندا وقعت على
اتّفاق مع الواليات المتّحدة خالل
الجائحة ،يضمن ّ
حق طالب اللّجوء
الذي تعيده كندا إلى الواليات المتّحدة
بصورة مؤقّتة ،بالعودة وتقديم طلب
لجوء في موعد الحق.
مع إعادة فتح الحدود مع الواليات
المتّحدة ،ينتهي العمل بهذا االتّفاق
قالت وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة
في بيانها.
وارتفع عدد حاالت الهجرة غير
النظاميّة عبر روكسهام ،وهو المعبر
ي بين جنوب كيبيك والواليات
الرئيس ّ
المتّحدة في عامي  2017و .2018
وتراوح عدد طالبي اللّجوء بين

 40و 50شخص يوميّا ،واعترضت
الشرطة الملكيّة الكنديّة نحوا من
 100طالب لجوء في اليوم ،معظمهم
هايتيّون.
وتدفّقت أعداد كبيرة من الهايتيّين
عام  ،2017بعد أن أصدرت إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب
قرارا بِإلغاء تصريح اإلقامة المؤقّتة
لعشرات اآلالف منهم.
وبلغ عدد الوافدين إلى الحدود عام
 2017نحوا من  300شخص في
اليوم ،معظمهم من الهايتيّين ،مقارنة
بنحو  25شخص في اليوم بين نيسان
أبريل وت ّموز يوليو من العام .2020
وارتفع عدد طلبات اللّجوء إلى كندا
نتيجة اتّفاق البلد الثالث اآلمن الذي
وقّعته أوتاوا مع الواليات المتّحدة عام

2002
والذي دخل حيّز التطبيق عام 2004
ونص على أن يقدّم طالب اللّجوء
،
ّ
طلبه في ّأول بلد آمن يصل إليه.
وبإمكان كندا بموجب االتّفاق ،أن
تعيد إلى الواليات المتّحدة طا ِلبي
اللّجوء الواصلين إلى نقاط العبور
البريّة ألنّه عليهم تقديم طلب اللّجوء
إلى الواليات المتّحدة.
وينطبق اإلجراء على طالبي اللّجوء
الذين يحاولون دخول كندا بصورة
غير نظاميّة ،وليس على الذين يسعون
للدخول عبر نقاط الحدود البريّة
بصورة قانونيّة.
•(راديو كندا /مع مساهمات
رومان شويه و إليز آالر /ترجمة و
إعداد مي أبو صعب)
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اإلعــالن عن األفكـار الفـائزة في أحيـاء مدينة لنـدن اونتــاريو
جنوب شرق لندن

•بلدية لندن

*ساحة اللعب الموسيقية في مدرسة جون بي
روبارتس العامة (لتلقي  13300دوالر كتمويل)
*تطويرات كرة السلة لألميرة آن فرينش
الغمر (لتلقي  6000دوالر كتمويل)
*حديقة الفراشات والملقحات (لتلقي 3000
دوالر كتمويل)
*إضافة ملعب غرامبيان وودز (لتلقي
 27،700دوالر كتمويل)

شارك سكان من كل حي في لندن في برنامج
صنع القرار في أحياء المدينة لعام ،2021
حيث أدلى سكان لندن بـ  10398صوتًا لتحديد
مشاريع األحياء التي سيتم تمويلها .وتم اإلدالء
باألصوات يوم السبت 6 ،نوفمبر عبر اإلنترنت،
عن طريق الحضور الشخصي وعبر الهاتف.
قال إد هولدر ،عمدة مدينة لندن" :بعد عام
ناجح آخر ،أود أن أشارك في إرسال شكر
خاص لجميع سكان لندن الذين قدموا أفكارا من
خالل أحيائهم لصنع القرار .لقد حولت أفكاركم
المبتكرة وتعاونكم وتفانيكم هذه األفكار العظيمة
إلى تحسينات مذهلة في أحيائكم .اآلن سيعمل
موظفو المدينة مع الفائزين إلحياء كل هذه
األفكار".
تمت العملية بتوفير ما مجموعه 250،000
دوالر كتمويل من المدينة .تم تقسيم لندن
إلى خمس مناطق جغرافية كجزء من عملية
التصويت ،وستتلقى كل منطقة من هذه المناطق
ما يصل إلى  50000دوالر أمريكي للمشاريع
للمساعدة في تحسين العديد من أحياء المدينة
الرائعة.
وتقول كارين أولدهام ،مديرة الدعم وتطوير
الحي" :هذا البرنامج يدور حول المشاركة
الشاملة واالعتزاز باألحياء ،مما يمنح المجتمع
فرصة إلخبارنا بما يهمهم ،بغض النظر عن
أعمارهم أو تجربتهم المعيشية .ونشجع سكان
لندن على بدء تبادل األفكار مع جيرانهم
للتحضير التخاذ القرار في الجوار ".2022
فيما يلي المشاريع الفائزة التي سيتم إحياؤها في

جنوب غرب لندن

األحياء في جميع أنحاء لندن:

دوالر)
*معرض الصحة النفسية (سيحصل على
تمويل بقيمة  8000دوالر)

*سلسلة حفالت الجوار (بورش) في وسط
لندن (ستحصل على تمويل بقيمة  30ألف
دوالر)

شمال غرب لندن

مركز المدينة

*مشروع  Greenhouseفي منطقة
المعارض الغربية (للحصول على تمويل قدره
 20000دوالر)

*ملعب يسهل الوصول إليه في مدرسة
سانت كاترين التابعة لمدرسة سيينا الكاثوليكية
(للحصول على تمويل بقيمة  30ألف دوالر)
*حلبة للتزلج على الجليد في حديقة ريفربند
بارك (لتلقي  4600دوالر كتمويل)
*حديقة الملقحات في سنيك كريك (لتلقي
 4600دوالر كتمويل)

*مركز اللياقة البدنية في الهواء الطلق في
مينيدر كريك بارك (لتلقي  30ألف دوالر
كتمويل)
*مبنى جدارية في شارع أكسفورد وشارع
بولي (للحصول على تمويل بقيمة 12000

*مقاعد في أوكريدج (لتلقي  8000دوالر
كتمويل)
*بوليفارد أوف دريمز :علب قمامة مزخرفة
في حديقة نورويست أوبتيمست بارك (تحصل
على  1410دوالر كتمويل)

شمال شرق لندن

*حلبة للتزلج على الجليد في الهواء الطلق في
تالبوت بارك (لتلقي  5،500دوالر كتمويل)
*تحسينات ( Warbler Woodsلتلقي 30
ألف دوالر كتمويل)
*حديقة الفراشات في جرينواي بارك (لتلقي
 3600دوالر كتمويل)
*استعادة الزراعة األصلية في جراند فيو
بارك (لتلقي  10900دوالر أمريكي كتمويل)
في وقت سابق من هذا العام  ،تمت دعوة سكان
لندن لتقديم أفكار لتحسين أحيائهم في الفترة من
 16أغسطس إلى  21سبتمبر .تم تقديم إجمالي
 230فكرة من قبل السكان وجمعيات األحياء
والمجموعات الطالبية .تم إدخال  86فكرة
مشروع على بطاقة االقتراع بعد مراجعتها من
قبل موظفي المدينة .سيتم تنفيذ جميع المشاريع
الفائزة الثمانية عشر على مدار العام المقبل.
عنصرا رئيسيًا في
يُعد صنع القرار في الجوار
ً
إشراك سكان لندن ليكون لديهم شعور باالنتماء
في أحيائهم ومجتمعهم كما هو موضح في الخطة
اإلستراتيجية لمدينة لندن.

تعـزية
تتقدم
هيئة تحرير جريدة البالد
بالمواساة و التعازي إلى صديقنا

يوسف الحاطوم وأسرته في كندا وخارجها،
في وفاة والدته (أم نجيب) في ّ
عمان
يوم الثالثاء  23من شهر نوفمبر 2021

اللهم أغفر لها وارحمها
وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة
والهمهم الصبر الجميل
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مجلس ّ
البث اإلذاعي ّ
واالتصاالت
شركـات ّ
االتصـال مدعوّة للمسـاعدة في الكشف عن المكـالمـات الخـادعة
ويتعيّن لهذه الغاية ،أن تقوم شركات االتّصاالت
بتحديث تقنيّاتها بحلول نهاية الشهر الجاري.
وبإمكان متلقّي االتّصال أن يرى إلى جانب اسم
المتّصل ضوءا أحمر أو أخضر ،ليُدرك من خالل
ذلك ما إذا كان مقدّم الخدمة قد تحقّق أم ال من هويّة
المتّصل.
ّ
البث اإلذاعي واالتّصاالت من
وطلب مجلس
مقدّمي الخدمة أن يوفّروا للكنديّين إمكانيّة فلت َرة
المكالمات أو تركيب نظام قادر على حجبها.
ّ
البث اإلذاعي
وقال إيان سكوت رئيس مجلس
واالتّصاالت إن شركة بيل طلبت من المجلس
إمكانيّة حجب المكالمات الخادعة التي تأ ّكدت
منها ،بصورة دائمة.

•RCI
ّ
البث اإلذاعي واالتّصاالت إنّه يجب
قال مجلس
على شركات االتّصاالت الكنديّة أن تعمد إلى
تحديث شبكا ِتها بما يسمح للكنديّين التحقّق من
هويّة المتّصل عبر الهاتف.
ّ
البث اإلذاعي واالتّصاالت
و دعا مجلس
 CRTCوهو مؤسّسة عا ّمة ومستقلّة ّ
تنظم أنشطة
البث اإلذاعي واالتّصاالت في كندا ،شركات
االتّصاالت إلى وضع تقنيّات جديدة تخفّف من
وطأة المكالمات الهاتفيّة الخادعة والمحتالة.
ّ
البث اإلذاعي
وأ ّكد إيان سكوت رئيس مجلس
واالتّصاالت ّ
أن أمام الشركات مهلة حتى الثالثين
من تشرين الثاني نوفمبر كي تطبّق تقنيّات جديدة
توفّر للكنديّين القدرة على تحديد هويّة المتّصل
وتحاشي المكالمات الخادعة.
وكان إيان سكوت يلقي كلمة خالل ق ّمة تقنيّات
االتّصاالت الكنديّة Canadian Telecom
.Summit
وأشار إلى ّ
أن المكالمات غير المرغوب في
تلقّيها والمكالمات الخادعة أصبحت مشكلة واسعة
قوضت الثقة بنظام االتّصاالت.
االنتشار ِلدرجة ّ
أصبح نحو من  25بالمئة وأكثر من  25بالمئة
من المكالمات التي تت ّم عبر الهواتف الخليويّة
ّ
البث اإلذاعي
آليّة قال إيان سكوت رئيس مجلس
واالتّصاالت .وتابع قائال ّ
إن المشكلة ضخمة
ّ
المنظمين
وتتطلبّ معالجتها جهودا كبيرة من قبل
ِ

إيان سكوت رئيس مجلس ّ
البث اإلذاعي واالتصاالت
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :
وتعاونا من قبل هذه الصناعة.
ّ
وفي عام  ،2019وافق مجلس البث اإلذاعي
واالتّصاالت على إنشاء هيئة كنديّة ِلحوكمة
الرموز اآلمنة.
ّ
منظمة في هذا القطاع
والرموز اآلمنة هي
الصناعي تقوم مه ّمتها على تشجيع تبنّي سياسات
و بروتوكوالت وإجراءات تشغيل من أجل تخفيف
المكالمات الخادعة وتلك المسجّلة مسبقا ،والوقاية
منها.

ويجب على شركات االتّصال أن تطبّق ِلمواجهة
هذه المكالمات ،معايير مس ّماة ستور شي ِكن Stir-
 ،Shakenتسمح لمقدّمي الخدمة بتحديد هويّة
والتعرف إلى المكالمات التي تت ّم عبر
المتّصل
ّ
بروتوكول إنترنت.
وتوفّر هذه التقنيّة للكنديّين في النهاية قدرة التمييز
بين المكالمات المشروعة التي يجب الردّ عليها
وتلك الخادعة التي ينبغي اعتماد الحذر حيالها،
كما قال إيان سكوت.

وأوضحت بيل أنّها اختبَرت هذه التقنيّة على
مدى سنتين ،وتم ّكنت من وقف ما يزيد على مليار
األول
مكالمة بين ت ّموز يوليو  2020و تشرين ّ
أكتوبر .2021
ويبحث المجلس كما قال إيان سكوت ،في طلب
شركة بيل ،ومن المتوقّع أن يَصدر قراره بشأنه
في وقت قريب.
ويعود إلى مقدّمي الخدمات وليس إلى المستهلكين،
أن يتح ّملوا تكلفة تطبيق هذه التقنيّات في رأي إيان
سكوت رئيس مجلس ّ
البث اإلذاعي واالتّصاالت.
•(سي بي سي /أماندا ستيفنسن /ترجمة و
إعداد مي أبو صعب)

الجريمة ّ
المنظمة استفـادت من برامج اإلعـانـات الطـارئة الفدراليّـة
•كندا RCI :
أفاد تقرير االستخبارات الماليّة ّ
أن الجريمة
ّ
المنظمة أفادت من برامج اإلعانة التي قدّمتها
الحكومة للمواطنين خالل جائحة كوفيد.19-
وأفاد التقرير أن مجرمين وعصابات الجريمة
ّ
المنظمة احتالوا "عن قصد نشاط " على ما
يبدو على برنامج المساعدة للحاالت الطارئة و
برنامج المساعدة الطارئة للشركات.
والحظ المركز الكندي ِلتحليل المعامالت
الماليّة والتقارير  ،FINTRACالذي هو فرع
االستخبارات الماليّة في البالد ،خالل األشهر
األولى من برنامج المساعدة ِلحاالت الطوارئ،
ّ
ّ
المنظمة قدّمت طلبات
أن عصابات الجريمة
استخدمت خاللها هويّات مسروقة.
ّ
المنظمات تميل لتوظيف عدد من
كانت هذه
ّ
األشخاص ِلصرف الشيكات المستحقة قال
المركز في تقريره الذي نشره بناء على طلب
الباحث في أوتاوا كين روبِن ،بموجب قانون
الحصول على المعلومات.
ّ
المنظمة في حالة واحدة إلى
ولجأت العصابات
وسائل التواصل االجتماعي من أجل توظيف
األشخاص.
وأعدّت الحكومة الكنديّة برنامج المساعدة
للحاالت الطارئة  CREB-PCUعام 2020
لمساعدة الكنديّين المحرومين من الدخل بسبب
الجائحة ،وقدّمت بموجبه مساعدة شهريّة بقيمة
 2000دوالر للمؤ ّهلين لإلفادة منه.
ودفع هذا البرنامج نحوا من  74مليار دوالر،

االجتماعي ،عملوا على التحايل على برنامج
المساعدات للحاالت الطارئة في عدد من المدن
الكنديّة.
وكان يت ّم تحميل البطاقات المدفوعة مسبقا بقيمة
مال المساعدات وسواه من األموال المغسولة
حسب الجهات االمع ِلنة.
والمقصود بتعبير الجهات المع ِلنة الكازينوهات
والمحاسبون والمصارف الكنديّة والمصارف
األجنبيّة في كندا وبائعو األحجار الكريمة
وسواهم.

قدّمت عصابات الجريمة المن ّ
مزورة لالستفادة من برامج االعانات المالية في ظ ّل
ظمة طلبات بأسماء ّ
جائحة كورونا  /الصورةGETTY IMAGES / JOSHLAVERTY :

قبل أن تنتقل الحكومة إلى تقديم المساعدات من
خالل برنامج التأمين على البطالة.
المنظمة الخطةّ
ّ
واستخدمت عصابات الجريمة
وحول مقدِّمو طلبات مساعدة اإلعانة
نفسها،
ّ
للشركات البالغة قيمتها  40ألف دوالر من
صة وسحبوا
حساب الشركة إلى حساباتهم الخا ّ
المال نقدا.
وتقول سناء أحمد أستاذة القانون في جامعة
كالغاري ّ
إن برامج المساعدة التي قدّمتها
الحكومة ش ّكلت فرصة سانحة أمام عصابات
ّ
المنظمة.
الجريمة

وكان متوقّعا حصول األمر منذ إعالن الحكومة
عن برامج اإلعاناتّ ،
ألن أوتاوا أعلنت صراحة
أنّها لن تستجوب ك ّل من يتقدّم بطلب ،وكان من
المنطقي أن يكون هناك بعض المحتالين بين
مقدّمي الطلبات حسب أستاذة القانون في جامعة
كالغاري سناء أحمد.
واختلطت أموال المساعدات في بعض األحيان
مع المال المغسول.
وأفاد مركز تحليل المعامالت الماليّة والتقارير
ّ
أن عصابات الجريمة استخدمت هويّات
ّ
ووظفت أشخاصا عبر وسائل التواصل
مسروقة

ويتعيّن على هذه الجهات إرسال تقارير عن أي
عمليّة ماليّة غير قانونيّة أو مشبوهة إلى مركز
االستخبارات الماليّة في حال كانت لديها أسباب
معقولة لالعتقاد أنّها قد تكون مرتبطة بغسل
األموال أو تمويل اإلرهاب.
ّ
وتلقّى بعض األشخاص المشتبه بأنهم يشاركون
في أنشطة ماليّة غير قانونيّة شيكات المساعدة
الماليّة حسب التقرير ،وأشار التقرير إلى مناطق
ودول يُنظر إليها على أنّها تش ّكل خطرا كبيرا
ِلغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وتلقّى المركز منذ بداية برنامج المساعدات
الحكومي تقارير بشأن  30095عمليّة مشبوهة،
وش ّكلت تلك المتعلّقة باإلعانات ِلكوفيد 19-نسبة
ضئيلة منها ،وتعلّقت أغلبيّتها بجرائم االتّجار
بالبشر والمخدّرات.
•(سي بي سي /كاترين تيوني /ترجمة و
إعداد مي أبو صعب)
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خطاب العرش :أولو ّيات الحكومة الليبراليّة
ّ
تحـل في طليعة األولو ّيـات ،والتطعيـم هو أفضل وسيلة للسيطـرة عليهـا
مكـافحة الجـائحة
•كندا RCI :
قدّمت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو
خطاب العرش الذي هو بمثابة برنامج عملها.
وقامت حاكمة كندا العا ّمة ماري سايمون بقراءة
خطاب العرش في مجلس العموم وفق التقاليد
المتّبعة.
وحاكمة كندا العا ّمة ماري سايمون هي ّأول فرد
من الس ّكان األصليّين تشغل منصب ممثّلة التاج
البريطاني في كندا.
وحلّت مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجدّ
والنهوض باالقتصاد في الطليعة باإلضافة إلى
مجموعة أخرى من األولويّات.
وتحدّث خطاب العرش عن مكافحة التغيّر
المناخي واالتّفاقات مع حكومات المقاطعات حول
دور حضانة األطفال والمصالحة مع الس ّكان
األصليّين.
رأيت التزام الكنديّين بالمصالحة  ،و يريد الس ّكان
األصليّون استعادة تاريخنا وقصصنا وثقافتنا
ولغتنا من خالل العمل كما ورد في خطاب العرش
الذي قرأته الحاكمة العا ّمة ماري سايمون بثالث
لغات :اإلنوكتيكوت وهي إحدى لغات الس ّكان
األصليّين ،واإلنجليزيّة والفرنسيّة ،وهما اللغتان
الرسميّتان في كندا.
يسعى الناس الذين ال ينتمون إلى الس ّكان
األصليّين إلى معرفة التأثير الحقيقي للماضي
واآلالم التي عانتها أجيال من الس ّكان األصليّين،
ومعا ً يسيرون على طريق المصالحة قالت حاكمة

كندا العا ّمة ماري سايمون.
وأضافت ّ
أن الحكومة الكنديّة سوف تعمل على
توثيق هذه العالقة من خالل اتّخاذ إجراءات على

ّ
والموظفين على الجهود
العرش الحكومة الكنديّة
التي بذلوها ِلمكافحة الجائحة مشيرة إلى ما أدّت
إليه من خسائر ومصاعب على مدى الثمانية عشر

حاكمة كندا العا ّمة ماري سايمون ورئيس الحكومة جوستان ترودو في مجلس العموم بمناسبة
خطاب العرش /الصورةLA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :
صعيد الرعاية الصحيّة ومكافحة التغيّر المناخي
والبحث في جذور األحداث التي جرت في
المدارس الداخليّة اإللزاميّة للس ّكان األصليّين.
ّ
فمنذ بضعة أشهر ،كشفت مجموعات من السكان
األصليّين عن مئات القبور التي تعود ألشخاص
مجهولين في مواقع عدد من المدارس الداخليّة
السابقة.
وشكرت الحاكمة العا ّمة لدى قراءة خطاب

شهرا األخيرة.
وتابعت تقول ّ
إن مكافحة الجائحة تح ّل في طليعة
األولويّات ،والتطعيم هو أفضل وسيلة للسيطرة
عليها.
ويمكن تحقيق ذلك كما قالت الحاكمة العا ّمة في
خطاب العرش من خالل تعزيز نظام الرعاية
الصحيّة والدعم للمسنّين وقدامي المحاربين و
ذوي اإلعاقات.

كما تع ّهدت الحكومة في خطاب العرش بدعم
اللغة الفرنسيّة والترويج لها في كيبيك وخارجها،
من خالل إعادة تقديم القانون المقترح حول
المساواة األساسيّة بين الفرنسيّة واالنجليزيّة.
وقالت الحكومة في وقت سابق من العام ّ
إن
التكنولوجيا الرقميّة تشجّع استخدام اإلنجليزيّة على
حساب الفرنسيّة ،ولهذه الغاية ،فإنّها سوف تعمل
على تعزيز موقع اللغة الفرنسيّة من خالل القانون
الذي يضمن ّ
حق العمل بالفرنسيّة في الوظائف
واألعمال التي تخضع للنظام الفدرالي وتض ّم أكثر
ّ
موظفا.
من 50
كما تع ّهدت بمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة
والعمل مع المقاطعات على توفير برنامج لتأمين
أماكن بـ 10دوالرات في اليوم دور الحضانة.
وتعتبر الحكومة ّ
أن الهجرة مه ّمة في مرحلة
التعافي االقتصادي ما بعد الجائحة قالت الحاكمة
العا ّمة ماري سايمون في خطاب العرش.
وتع ّهدت الحكومة كذلك بتعزيز العمل للوقاية
من الفيضانات وحرائق الغابات والجفاف وتآكل
السواحل وسواها من عوامل الطقس الشديدة التي
تفاقمت بفعل التغيّر المناخي.
ونشير أخيرا إلى ّ
أن خطاب العرش هو برنامج
عمل الحكومة ،وتخضع على أساسه ِلتصويت
بالثقة في مجلس العموم.
•(سي بي سي/بيتر زيمونيتش /ترجمة و
إعداد مي أبو صعب)
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تطعيم األطفال :حجز المواعيد انطلق في عدد من المقاطعات الكند ّية
•RCI
وافقت وزارة الصحّة الكنديّة على إعطاء لقاح
فايزر المضادّ ِلكورونا لألطفال بين  5و 11
عاما من العمر.
وأفادت فيلومينا تاسي وزيرة الخدمات العا ّمة
والتموين ّ
أن كندا سوف تتلقّى نحوا من 2،9
مليون جرعة  ،تكفي إلعطاء ك ّل طفل كندي
الجرعة األولى من اللّقاح.
وبات من الممكن لألهالي في أكثر من مقاطعة،
أن يحجزوا مواعيد ِلتطعيم أطفالهم.
ففي أونتاريو ،فسحت حكومة دوغ فورد أمام
األهالي مجال حجز موعد لتطعيم أطفالهم عبر
ي.
موقع الحكومة اإللكترون ّ
وت ّم حجز  86000موعد في غضون ساعات
قليلة من اإلعالن ،حسب ما أفاد مكتب رئيس
الحكومة دوغ فورد ،على أن تبدأ حملة تطعيم
األطفال يوم الخميس  11-25في كبرى
المقاطعات من حيث عدد الس ّكان وحجم
االقتصاد.
وتوفّر مدينة تورونتو إمكانيّة تطعيم 20000
طفل خالل الفترة ما بين  25تشرين الثاني
األول يناير.
نوفمبر و  5كانون ّ
وتشارك مئات الصيدليّات في حملة تطعيم
األطفال ،وفتحت مجال أخذ المواعيد أمام
األهالي.
واشتكى بعض األهالي عبر مواقع التواصل
االجتماعي،من صعوبة حجز موعد ألطفالهم،
ّ
ألن موقع الحكومة ال يسمح بأخذ أكثر من

يضطرهم ألخذ مواعيد في أيّام
موعد ،ما
ّ
وساعات مختلفة.
ودعت كريستين إليوت وزيرة الصحّة المحليّة
ك ّل من يرغب من األهالي ،إلى االتّصال برقم
هاتف في حال كانوا يريدون تطعيم أوالدهم في
الموعد نفسه.

ومستشفى تورونتو لألطفال المرضى.
وفي كيبيك ،أعلن رئيس الحكومة فرانسوا
لوغو أنّه بإمكان األهالي أن يباشروا اعتبارا
من يوم الثالثاء ،بحجز موعد لتطعيم أطفالهم
ي مركز تطعيم عبر موقع وزارة الصحّة
في أ ّ
ي . Clic Santé
اإللكترون
ّ

وطمأن لوغو األهالي إلى ّ
صة
أن اللّقاحات الخا ّ
باألطفال آمنة للغاية وفعّالة على غرار اللّقاحات
للبالغين.
ويت ّم تنظيم حملة التطعيم بالتعاون مع مدارس
مقاطعة كيبيك اعتبارا من  29تشرين الثاني
نوفمبر.
وفي نيو برنزويك ،يبدأ تطعيم األطفال يوم
الجمعة المقبل ،وبإمكان األهالي حجز المواعيد
ي.
لتطعيم أطفالهم على موقع الحكومة اإللكترون ّ
ويجري التطعيم حاليّا في العيادات التي ّ
تنظمها
اإلدارات الصحيّة في المقاطعة ،حسب السلطات
الصحيّة.

وأول من تلقّى اللّقاح من هذه الفئة العمريّة في
ّ
كندا ،أطفال في مستشفى األطفال في تورونتو،
بحضور الوزيرة إليوت وعمدة المدينة جون
توري .

وكان وزير الصحّة الكيبيكي كريستيان دوبيه
قد أعلن األسبوع الماضيّ ،
أن المقاطعة أصبحت
جاهزة للمباشرة بتطعيم  650000طفل بين  5و
 11عاما في المقاطعة.

وقالت وزيرة الصحّة المحليّة دوروتي شيبارد
إنّه سيت ّم تنظيم جلسات تطعيم أخرى في وقت
قريب ،تشمل التطعيم في الصيدليّات.
وتابعت الوزيرة شيبارد تقول ّ
إن  30بالمئة من
الحاالت الجديدة من كوفيد 19-تصيب الشباب
دون العشرين من العمر.
وفي مانيتوبا ،ت ّم حجز  18000موعد في اليوم
األول لإلعالن عن تطعيم األطفال في المقاطعة،
ّ
أي ما يوازي  10بالمئة من هذه الفئة العمريّة
في مانيتوبا.
وأعربت د .جوس رايمر مسرولة مجموعة
العمل حول اللّقاحات في مانيتوبا عن سرورها
لاِ رتياح األهالي الذين سارعوا لحجز مواعيد
ألطفالهم في أقرب وقت.

وأفادت وزارة الصحّة في أونتاريو في بيان
أنّه أمكن القيام بهذا الحدث بفضل التعاون بين
الوزارة ووكالة الصحّة العا ّمة في تورونتو

وقال رئيس الحكومة فرانسوا لوغو ّ
إن تطعيم
األطفال يسمح بالسيطرة على انتشار العدوى في
األوساط المدرسيّة.

•(راديو كندا /ترجمة و إعداد مي أبو
صعب)

كريستين إليوت وزيرة الص ّحة في أونتاريو دعت أبناء المقاطعة إلى حجز مواعيد لتطعيم أطفالهم
الصورةRADIO-CANADA :
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عدد االجئين الذين وصلوا إلى البالد ما زال دون الهدف الذي ّ
حددته أوتاوا
• كنداRCI :
تسعى الحكومة الكنديّة ِلتحقيق هدفها باستقبال  81000الجئ
بحلول نهاية العام .2021
لكنّه من الصعب على ما يبدو تحقيق الهدف ،حسب ما تفيد به
األرقام التي حصلت عليها سي بي سي.
األول أكتوبر الماضي لم تكن كندا قد
وحتّى نهاية تشرين ّ
حقّقت بعد الهدف المحدّد حسب ما أظهرت بيانات وزارة الهجرة
والمواطنة الكنديّة.
فحتّى التاريخ المذكور ،استقبلت كندا  7800الجئ وصلوا بكفالة
ي أق ّل من هدف استقبال  12500الجئ.
من الحكومة ،أ ّ
ي أق ّل من هدفها باستقبال
أ
ة،
ص
خا
بكفالة
الجئ
4500
واستقبلت
ّ
ّ
 22500الجئ.
وأشارت وزارة الهجرة والمواطنة إلى ّ
أن كندا استقبلت 32000
الجئ من األشخاص المحميّين ،الذين يقدّمون طلب لجوء بعد
دخولهم كندا ،وهو عدد أق ّل من الهدف الذي حدّدته باستقبال
 45000الجئ من هذه الفئة.
ّ
تسبّبت الجائحة في تراكم طلبات الهجرة واللجوء التي تنتظر
المعالجة
ّ
ّ
وأفادت الوزارة في بيان أن الهجرة العالميّة تأثرت بِجائحة
كوروناّ ،
وأن نظام إعادة التوطين يعمل بقدرات محدودة.
ويواجه الالجئون قيودا أكثر صرامة في بلدانهم األ ّم ،ويجدون
ّ
منظمة الالجئين
صعوبة أكبر في مغادرتها ،في حين انشغلت
الدوليّة ووكالة األمم المتّحدة لالجئين بعمليّات اإلغالق المتّصلة
بِالجائحة حسب بيان وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة.
وتابع البيان مشيرا إلى أنّنا نواصل االرتقاء في مستوى تفانينا
وسمعتنا والتزامنا من خالل االستمرار في مساعدة األشخاص
األكثر ضعفا في العالم في العثور على مالذ.
الحكومة الكنديّة لن تتم ّكن من تحقيق هدفها باستقبال 81000

الكندي  /الصورةTHE CANADIAN PRESS / JUSTIN TANG :
شون فريزر وزير الهجرة والمواطنة
ّ

الجئ بحلول نهاية عام 2021
وتقول مجموعات الدفاع عن الالجئين ّ
إن وتيرة معالجة الطلبات
أطالت مهلة االنتظار لطالبي اللّجوء الذين لم تكن طلباتهم مدرجة
بعد على لوائح االنتظار.
ويفيد مجلس رابطة موقّعي اتّفاقيّة كفالة الالجئين ّ
أن عددا قليال
استمر عدد الطلبات المقدّمة
من الالجئين وصل إلى البالد في حين
ّ
في االرتفاع.
صة حسب
وتض ّم لوائح االنتظار  70000طلب لجوء بكفالة خا ّ
معلومات حصل عليها المجلس من وزارة الهجرة ،التي تحدّثت
ي في المعامالت التي تنتظر المعالجة.
عن تراكم تاريخ ّ
ّ
ورغم تراكم المعامالت وعدم تمكن كندا من تحقيق الهدف

باستقبال العدد المحدّد للعام الجاري ،تستبعد كايلي بيريز رئيسة
مجلس رابطة موقّعي اتّفاقيّة كفالة الالّجئين أن تقوم الحكومة
الكنديّة بخفض عدد الالجئين الذين تستقبلهم سنويّا.
ي للهدف ،وتضيف ّ
أن أهداف
وتتحدّث بيريز عن جانب سياس ّ
لاّ
االستقبال تؤ ّ
ي بإعادة توطين ال جئين في وقت
شر على التزام قو ّ
تمتنع العديد من دول العالم عن استقبالهم.
وتشير إلى نيّة وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة في خفض قيمة
رسوم إعادة التوطين ِلمقدّمي الطلبات العام المقبل .2022
•(سي بي سي /رافي بودجيكانيان /ترجمة و إعداد مي أبو
صعب)
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مجلس العموم الكـندي استأنف أعماله ّ
وجدد األعضـاء ثقتهم بالرئيس أنتوني روتـا
•كندا RCI :
استأنف مجلس العموم الكندي أعماله بعد توقّف نحو من خمسة
أشهر تخلّلتها االنتخابات النيابيّة.
وجدّد األعضاء ثقتهم بالرئيس أنتوني روتا النائب الليبرالي عن
مقاطعة أونتاريو ،الذي أعيد انتخابه ِلوالية ثانية على رأس مجلس
العموم.
وأعيد انتخاب روتا من بين  7مر ّ
شحين ِلرئاسة المجلس ،في
سري.
اقتراع ّ
السري الختيار رئيس مجلس العموم عام
ومنذ أن بدأ االقتراع
ّ
 ،1985لم تفُز أيّة امرأة برئاس ِته.
وتولّت الكيبيكيّة ديان سوفيه رئاسة مجلس العموم بين عا َمي
 1980و ،1984في عهد رئيس الحكومة األسبق بيار إليوت
ترودو الذي عيّنها في هذا المنصب.
وأ ّكد مارك هوالند ،زعيم الحكومة في مجلس العموم ،على
مجموعة من األولويّات تسعى حكومة جوستان ترودو حسب قوله،
لإِ قرارها.
ومن بين األولويّات ،استمرار الجلسات الهجينة التي تجمع بين
النواب حضوريّا والبعض اآلخر عن بعد .
مشاركة بعض ّ
وتوقّف العمل باتّفاق الجلسات الهيجنة لدى ح ّل البرلمان قبل
االنتخابات التشريعيّة الفدراليّة التي جرت الشهر الماضي، ،
يستمر انعقاد الجلسات الهجينة
ويرغب هوالند كما قال ،في أن
ّ
حتّى حزيران يونيو  2022على األقلّ.
نستمر في هذا النظام الهجين والمرونة التي
ي للغاية أن
ّ
من الحتم ّ
يوفّرها ،وال أريد العودة للبحث به في آذار مارس المقبل ،وتضييع
الوقت الثمين ِلمجلس العموم قال زعيم الحكومة في مجلس العموم
مارك هوالند.
وكان زعيم حزب المحافظين المعارض إرين أوتول قد انتقد
للتهرب
الجلسات الهجينة ،التي وصفها بأنّها محاولة من الحكومة
ّ
من المساءلة وتقويض عمل أحزاب المعارضة.
ويعارض حزب الكتلة الكيبيكيّة هو اآلخر انعقاد الجلسات
الهجينة ،وقال النائب عن الكتلة جيرار دلتيل ّ
إن الحزب يرغب
النواب والوزراء حاضرين شخصيّا وأن يجيبوا على
في أن يكون ّ

مارك هوالند زعيم الحكومة في مجلس العموم الكندي
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :

األسئلة المطروحة في مجلس العموم.
ومن بين مشاريع القوانين التي ترفعها الحكومة كما قال هوالند،
المعارضة للّقاح المضادّ ِلكورونا
مشروع قانون يمنع التظاهرات
ِ
أمام مراكز الرعاية الصحيّة ،وتهديد ع ّمال الصحّة.
وترفع الحكومة مشروع قانون يتعلّق بمواصلة برامج اإلعانة
الماليّة للكنديّين الذين يعملون في القطاعات االقتصاديّة التي ما
زالت متأثّرة بِتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجدّ.
وهناك مشروع قانون يتعلّق بمنح إجازة مرضيّة مدفوعة األجر
مدّتها  10أيّام للعاملين تحت األنظمة الفدراليّة.
وهناك أيضا مشروع قانون ِلمنع العالج التحويلي ،يحظر على
ي شخص إرغام طفل أو بالغ على الخضوع ِلعمليّة بهدف تغيير
أ ّ
ي أو هويّته الجنسيّة.
توجّهه الجنس ّ

وكانت حكومة جوستان ترودو قد رفعت مشروع قانون بهذا
الشأن أمام مجلس العموم في آذار مارس من العام الماضي ،لم
يت ّم إقراره نظرا لتوقّف األعمال بسبب جائحة فيروس كورونا
المستجدّ.
األول أكتوبر الماضي،
وأعادت الحكومة تقديمه مطلع تشرين ّ
وتعذّر إقراره بسبب انطالق الحملة االنتخابيّة قبل االنتخابات
التشريعيّة الفدراليّةالتي جرت في العشرين منه.
ويشار إلى ّ
أن حاكمة كندا العا ّمة ماري سايمون القت في مجلس
ي.
الحكوم
البرنامج
بمثابة
هو
الذي
العرش
العموم خطاب
ّ
•(سي بي سي/جون بول تاسكر /راديو كندا /فرانسوا ميسييه/
ترجمة و إعداد مي أبو صعب)
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مؤسسة "اإلغاثة اإلسالمية" الخيرية

مائتي مجموعة من لوازم فصل الشتاء على المشردين والمحتاجين في لندن وسانت توماس
وزعت مؤسسة "اإلغاثة اإلسالمية"
الخيرية مائتي مجموعة من لوازم فصل
الشتاء على المشردين والمحتاجين في لندن
وسانت توماس
كما قدمت لهم مائتي وجبة دافئة بمساعدة
المطبخ الخيري اإلسالمي
تحتوي هذه الرزم على مالبس شتوية
دافئة ومنتجات صحية وأقنعة ومعقم
لليدين .هذا جزء من حملة "شارك الدفء"
التي تنظمها مؤسسة "اإلغاثة اإلسالمية
الكندية" .وقد جمع المتطوعون حوالي
 200مجموعة لألشخاص الذين يعانون
من التشرد في لندن وسانت.
هذه العملية تقام للسنة الثالثة على التوالي،
لكنها ستكون المرة األولى في سانت
توماس.
وقالت منسقة التمويل اإلقليمية في مؤسسة
"اإلغاثة اإلسالمية الكندية" ،صايمة
سروار " ،إن هناك حاجة"" .مع انتشار

الوباء ،أصبح األمر أعظم .لقد شعرنا أن
الجو يزداد برودة اآلن ،لذا حان الوقت
اآلن للوصول إليهم وإمدادهم بما يحتاجون
إليه إلبقائهم دافئين قدر اإلمكان في أشهر
الشتاء القادمة".

لقد تم توزيع ستين مجموعة من معونة
الشتاء خالل مركز سانت توماس
اإلسالمي .ومائة وأربعين مجموعة
أخرى وزعت من خالل المطبخ اإلسالمي
الخيري من مسجد الحياة في لندن.

وقالت السيدة سروار" :في السنوات
الماضية ،كانت هناك استجابة إيجابية من
قبل األشخاص الذين يتلقون هذه اإلعانة
والذين استخدموا هذا البرنامج" .وأضافت:
"كانوا يقدمون لنا التمنيات الطيبة"" .كانوا
يجلبون أصدقاءهم ويقولون ' ،أتعلم  ،هؤالء
الناس يعطوننا هذه األشياء العظيمة .كانوا
ممتنين جدًا .إن مجرد رؤية مدى امتنانهم
يجعل األمر لنا أفضل بكثير".
أربع وعشرون مدينة أخرى في جميع
أنحاء البالد ستشارك في البرنامج ،وستقوم
بتوزيع مجموعات األدوات محليًا.

اوالً:

رحم اهلل الصديق فر يد متولي

يء المكان لنصلي الجمعة.
رغم ان زميلي زياد علي سبقني بالتطرق في ونه ّ
خطبة الجمعة بمسجد الحياة الى دور الراحل كان فريد رحمه الله يسابقنا بالمجيء من
فريد متولي في شراء مبنى المسجد وانطالقته تورنتو كل جمعة كي ال يدعنا ننظف المكان
فيما بعد قبل اربع سنوات ،اآل انني اجدني والحديقة الخارجية لوحدنا رغم اننا كنا نذهب
اتوقف قليالً امام لمسات انسانية عشتها شخصيا ً مبكرين لذلك الغرض .كان فريد متولي (فريداً)
مع الراحل ،فمنذ تعرفنا عليه وجها ً لوجه زياد في خلقه وتواضعه الجم وتعامله مع الناس ،حين
وأنا ،ومن أول لقاء معه لمست أن الرجل لديه يرانا قد بدأنا التنظيف يسرع ليأخذ دوره معنا
تصور شامل لمشروع مركز إسالمي هدفه مكررا ً كلمات االعتذار والشكر .كل ما كان يهمه
هو خدمة المصلين في المسجد .لم يكن يعرف
خدمة المسلمين في المدينة.
ً
ً
لم يكن الرجل يمتلك أجندة سياسية أو فكرية ،في المدينة سوانا .كانت جلساتنا الخاصة سوا ًء
كان مسلما ً نزيها ً لم يتدخل يوما ً في أي أمر ديني في لندن أو مسيساغا ال تتناول سوى المسجد وما
ولم يعترض على موضوع خطبة جمعة ،أو يخطط لمستقبله.
أسجل هنا للراحل فريد رحمه الله أنه سعى
يعطي توجيها محددا ً لنوع خطبة آخرى.
ما زلت أذكر حين فتحنا أبواب المسجد زياد لتعزيز عالقة المسجد بالجوار وسكانه ،وما زلت
وانا قبل أربع سنوات لم يكن معنا أحد سواه ،أذكر حضوره ومعه عدد من الهدايا قام بتوزيعها
ولم تكن إمكانية المسجد تسمح بتعيين موظف ومعه الزميل زياد على الدور المحيطة بالمسجد
للخدمات .كان علينا أن ننجز كل شئ بأنفسنا لمناسبة بداية السنة الميالدية .كان يتواصل مع

ثاني ًا:

الناس حول المسجد ،وانعكس ذلك على واقع
المسجد فيما بعد .أذكر أنني كنت في أحد األيام
أنتظر االخ زياد في سيارتي قرب المسجد
والحظتُ فتاة من الجيران كانت في طريقها الى
محطة الباص توقفت حين وجدت أوراقا متناثرة
قرب الباب قامت بالتقاطها وعادت لتضعها في
صندوق أمام بيتها كان منظرا ً مؤثرا ً بالنسبة لي.
ال أريد ان أشير الى ما قدمه زميلي وأخي
زياد علي لهذا المسجد ألن شهادتي مجروحة
فهو صديق وزميل وشريك عمل ،ولكنني أشهد
بأنه بذل كل ما في وسعه إلنجاح المشروع،
وساهمت (البالد) بإمكانياتها في ذلك.
بدأنا الصالة بتسعة أو عشرة أشخاص ووصلنا
قبل جائحة كورونا الى حوالي 100مص ٍّل.
في أخر لقاء لنا مع الراحل فريد ،وكان يعاني
من شدة مرضه ،لم ينقطع عن الحديث عن
المسجد ومستقبله...

وهو بين يدي الله اليوم أقول إن اإلخوة القائمين
على المسجد (مدّ الله في أعمارهم) وفي مقدمتهم
االخ يوسف الحاطوم يحققون حلم فريد رحمه
الله في توطيد العالقة مع الجوار وفي السعي
إلقامة مركز اسالمي متكامل.

في ذكرى رحيل الزعيم العراقي الوطني جعفر ابوالتمن
مرت قبل أيام ذكرى رحيل السياسي العراقي
الوطني جعفر أبوالتمن أحد بناة العراق الحديث.
وكنتُ قد كتبت عنه خالل السنوات العشر
األخيرة العديد من المقاالت ،فهو الرجل الذي
ترك بصماته على تاريخ العراق الوطني خالل
عمله السياسي ،ويكفي جعفر أبوالتمن أنه في
عز قوته السياسية رفض المشاركة في أي نشاط
أو عمل حزبي له لون طائفي واحد ،وحصل
هذا يوم اتصل به المجتهد الشيعي البارز محمد
حسن كاشف الغطاء في كانون الثاني عام 1927
لحثه على االنضمام لنشاط شيعي فرفض رفضا ً
قاطعاً ،وأكد أنه (اليرغب بإدخال الدين

ثالث ًا:
تعطي (المبادرات) التي يطرحها الخاسرون
في االنتخابات العراقية صورة واضحة عن
نوع الساسه الذين جاء بهم االحتالل األمريكي
لبناء (ديمقراطية) في العراق!!!
هوالء أصبحوا (يجاهدون) و (يناضلون)
من أجل مقاعد نيابية بعد أن صدعوا رؤوسنا
بدعواتهم لـ (الديمقراطية) قبل االحتالل،
عمار الحكيم يطرح اليوم مبادرة هي أقرب
إلى المهزلة ،فهو يدعو إلى اعتماد مجموع
األصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي في
الدوائر االنتخابية يتم تحديد القوى الفائزة قائما ً
على (مستوى المقاعد واألصوات) ،وهذا معيار
يلغي أساسا ً قانون االنتخابات جملةً وتفصيالً
ويطرح (ديمقراطية) ال مثيل لها في العالم.

في السياسة).
بذل أبو التمن جهده لتوحيد العراقيين شيعةً
وسنة من أجل إنجاز االستقالل وقد تجسد ذلك
في مسيرته الوطنية واألحزاب التي ساهم في
تأسيسها.
ذكرى مرور وفاة هذا الزعيم الوطني تجعلنا
نتوقف أمام عجز الشارع السياسي العراقي
خالل العقود األخيرة عن إنجاب زعامات
سياسية تحمل السمات الوطنية التي حملها
الراحل ،رغم أن تاريخ العراق يحفل بزعامات
وطنية أسهمت بعد أبي التمن قي بناء العراق
المستقل .أقلب أاوراقي فأجد قامات وطنية من

أمثال الشيخ محمد رضا الشبيبي والشيخ محمد
مهدي كبه وياسين الهاشمي وكامل الجادرجي
ومحمد حديد وهديب الحاج حمود ويوسف
الحاج الياس وعبدالفتاح إبراهيم وصديق شنشل
وفائق السامرائي والمئآت من القادة الوطنيين
الذين أصبحوا في ذمة التاريخ.
أستعرض تلك القامات الوطنية وأتلفت حولي
اليوم ألجد (صبيان) إيران يتقافزون في
محطات التلفزة يدافعون عن مشروع ال عالقة
له بالعراق ،بل إنهم يرهنون الوطن العراقي
لصالح ذلك المشروع الفارسي التوسعي الذي
يعيث في المنطقة فسادا ً وتخريباً.

ديمقراطية على الطريقة العراقية!!
الحرب األهلية) ،وهو كالم يؤكد أن الرجل دخل
مرحلة الالتوازن بسبب نتائج االنتخابات.
في األروقة العراقية اليوم أحاديث تقول
إن الخاسرين يحاولون االلتفاف على مقاعد
الفائزين من المستقلين ،معتقدين أن هؤالء هم
الحلقة األضعف ألنهم ال يملكون الميليشيات
والسالح والعصابات الممولة من خارج الحدود.
الذين يطرحون مثل هذه األفكار المريضة
يجهلون تماما ً أن وراء المستقلين اليوم الشارع
العراقي بقواه المدنية ،وأن هذا الشارع إذا
تحرك مرة ً آخرى فسيحرق األخضر واليابس
وسيكونون هم أول ضحايا انتفاضته العارمة
ألنهم معزولون تماما ً عن الناس.

أما إياد عالوي الذي كان يطرح نفسه زعيما ً يخطئ من يعتقد بأن السالح وحده يحسم مثل
ليبراليا ً فهو يقترح في لقاء تلفزيوني (عقد مؤتمر هذه القضايا ،فغضب الشارع العراقي سيكون
مصغر وتعويض الخاسرين) أو االتفاق على سالحا ً فتاكا ً ألنه نتاج سنوات من الجوع
إعادة االنتخابات بعد سنة بدالً من (الذهاب إلى والمرض والبطالة والفساد وسوء الخدمات.

كاريكاتير الفنان خضير الحميري صفحته على (الفيس بوك)

ربع مليـون ناخب لبناني مغترب :هـل تطير االنتخـابات؟

فاجأ المغتربون الطبقة السياسية كلّها ،بأن ارتفع
عدد من تسجّلوا للمشاركة في االنتخابات النيابية،
من  92,810في انتخابات  ،2018إلى 244,442
مع إقفال باب التسجيل نهاية األسبوع الماضي،
أي بزيادة  .%263وهؤالء بعد البحث والتدقيق
بالدوائر التي تسجّلوا فيها ،قد يقلبون المعادالت.
واألرجح ّ
أن أغلبيتهم من مناصري التغيير
ومعادون للطبقة السياسية .وليس أد ّل من ذلك
ّ
ّ
تتوزع بين الدول األوروبية بالدرجة
أن األكثرية
األولى ،تليها الدول العربية ،ث ّم كندا وأميركا،
أستراليا ،فإفريقيا.
بالتأكيد ستكون هذه النسبة مصدر قلق لك ّل القوى
السياسية التي تحاول اإليحاء بعكس ذلك عبر
"التغنّي" برقم المشاركة العالي والقياسي .ومنبع
القلق هو وقوف جهات خارجية وداخلية خلف
الضغط لرفع نسبة المشاركة ،والحمالت اإلعالمية
واإلعالنية التي قُدِّرت بماليين الدوالرات لمواكبة
عملية التسجيل والتحفيز ،وتقدير كثيرين ّ
أن
البلوكات االغترابية قادرة ،إذا ما أُبقي على
التعديالت األخيرة في شأن التصويت لـ 128نائبا ً
فقط ،وليس لستّة نواب في القارات الستّ  ،على
قلب التوازنات وخلق كتلة تغييرية داخل البرلمان
بالتنسيق بين الداخل والخارج وسفارات الدول
المؤثّرة التي ترفع شعار "االنتخابات ّأوالً".
واأله ّم ّ
أن "قوى النظام" ،التي تتح ّكم ببوصلة
الحكم منذ التسعينيّات ،غير قادرة بدقّة على تقدير
حجم "الخطر" الذي تش ّكله كتلة االغتراب عليها.
المرة األولى في تاريخ االنتخابات
فعمليّاً ،هي
ّ
النيابية التي تواجه فيها الكتل السياسية التقليدية
هذه الكتلة الضخمة من ناخبي االغتراب والقادرة
حكما ً على التأثير على مجرى العملية االنتخابية
في الدوئر الـ  ،15خصوصا ً المسيحية منها.
بغض النظر عن النسبة التي ستقترع
ويحدث ذلك
ّ
ً
من أصل الـ 244,442ناخبا الذين تسجّلوا ،حيث

يسلّم كثيرون ّ
بأن موانع قانونية ولوجستية وإدارية
مرتبطة بالبيروقراطية اللبنانية ،التي لحقت
اللبنانيين إلى آخر أصقاع األرض ،ستخفّض
من نسبة االقتراع .هذا إذا استثنينا ما تحدّث عنه
مقربون من بعبدا عن شكوك حول "الزعبرة" التي
ّ
قد يشهدها نقل األصوات من السفارات إلى لبنان،
مرورا بخزنة مصرف لبنان.
وتراهن قوى خارجية على أن يكون للتغيير
النسبي المحتمل في هويّة البرلمان التأثير المباشر
على انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل وعلى
االنتخابات الرئاسية.
لذلك يشير ّ
مطلعون إلى ّ
أن هناك "مصلحة"
سياسية قد تحضر على طاولة المجلس الدستوري،
من خالل القضاة الذين يمثّلون "قوى النظام"،
بقبول الطعن "العوني" ببند المغتربين لناحية
إسقاط التعديل المتّصل باقتراعهم لـ 128نائباً،
و َحصره باالقتراع لستّة نواب في القارات الستّ ،
وهو ما يُب ِعد تأثير الكتلة االغترابية على "التركيبة
القبائلية" النيابية في الداخل.
بيد ّ
أن خطوة كهذه ستؤدّي ُحكما ً إلى تأجيل
االنتخابات ألنّه ال آلية وال مراسيم تطبيقية بعد
القتراع المغتربين لستّة من نواب االغتراب،
وتحتاج العملية إداريا ً ولوجستيا ً إلى أشهر طويلة
من اإلعداد.
ترهيب "العهد"
يرى خصوم العهد ّ
س
أن رئيس الجمهورية َ
مار َ
"ترهيباً" ُمسبقا ً على أعضاء المجلس الدستوري
من خالل إعالن عدم توقيعه مرسوما ً يدعو
الهيئات الناخبة إلى االقتراع في  27آذار .2022
ش َملها الطعن الذي تقدّم به
وهو من البنود التي َ
ُ
دخلت
أ
التي
التعديالت
بسبب
تكتّل "لبنان القوي"
ِ
على قانون االنتخاب .وكان رئيس الجمهورية

صريحا ً بتأكيده" :لن أوافق على انتخابات نيابية
إال في  8أيار أو  15أيار".
واستبق ذلك باستقباله رئيس المجلس الدستوري
القاضي طنّوس مشلب في قصر بعبدا أمام عدسات
الكاميرا بعد أيام قليلة من إقرار مجلس النواب في
 19تشرين األول الماضي سلسلة تعديالت على
قانون االنتخاب الذي ردّه رئيس الجمهورية،
وأصر على التعديالت كما هي في
فاجتمع المجلس
ّ
 28تشرين األول.
أ ّما من جهة مقدّمي الطعن فالمعادلة واضحة:
األكثرية النيابية التقت األضداد فيها على التالعب
والمس المباشر بالعملية االنتخابية
بقانون االنتخاب
ّ
التي لن يؤدّي الطعن إلى تطييرها ّ
ألن المهل
مصونة وال خوف عليها.
يقول نائب في التيار الوطني الحر لـ"أساس":
"تجميد مفعول التعديالت على قانون االنتخاب ال
يعلّق القانون وال يؤثّر على اإلجراءات اإلدارية
واللوجستية المرتبطة بالعملية االنتخابية ،وال
على نتائج الرقم القياسي الذي سجّله المغتربون
للمشاركة في االنتخابات المقبلة".
ي مقاطعة لجلسات المذاكرة من جانب
واستباقا ً أل ّ
أعضاء في المجلس الدستوري ،قال باسيل قبل أيام:
"ال أستطيع أن أتخيّل ّ
أن أصحاب كفاءة سيمتنعون
ّ
الحق بالتصويت أو المشاركة ّ
ألن
عن إحقاق
ُدخلنا في متاهة تعطيل القضاء
تعطيل النصاب ي ِ
الدستوري بعد تعطيل القضاء المدني".
نصاب الحضور في المجلس الدستوري المؤلّف
من عشرة أعضاء هو ثمانية أعضاء ،ويكفي
غياب ثالثة منهم ،كما حدث عام  2013بغياب
ّ
لتتعطل
القاضيين الشيعيّين والقاضي الدرزي،
اجتماعات المجلس.
لكن ّ
ّ
مطلعين يستبعدون لجوء الفريق المعارض
للطعن إلى مقاطعة جلسات المجلس الدستوري

على أن تكون المعركة "داخلية" إلفراغ الطعن
من مضمونه.
وأمام المجلس الدستوري مهلة شهر لبتّ الطعن
ال ُمقدّم في  18الجاري .ووفق المعلومات ،بدأ
القاضي مشلب إعداد قراره حول الطعن ضمن
مهلة عشرة أيام ،ث ّم ّ
يوزع نسخا ً عن التقرير على
األعضاء ،ث ّم يدعو الحقا ً إلى جلسة تُعقد للتداول
والمذاكرة .وتبقى جلسات المجلس الدستوري
مفتوحة إلى حين صدور القرار خالل مهلة أقصاها
 15يوما ً من توزيع التقرير.
واألعضاء المخالفون يُسجّلون مخالفتهم ويوقّعون
ّ
يتجزأ من القرار .وتُتّخذ
عليها ،وتُعتبر جزءا ً ال
قرارات المجلس بغالبية سبعة أعضاء من عشرة.
ويمكن للمجلس أن يأخذ بك ّل بنود الطعن ،وهو أمر
مستبعد ،أو بجزءٍ منها ،أو يردّها كلّها.
وتتداخل "جبهة" المجلس الدستوري والقرار
المنتظر منه مع "حفلة" اتّهامات متبادلة بين
معسكري العهد وخصومه بمحاولة تطيير موعد
ْ
االنتخابات النيابية .ففريق العهد متّهم بربط هذا
االستحقاق باالنتخابات الرئاسية ،وبمحاولة عون
فرض جبران باسيل خيارا ً "طبيعياً" للرئاسة
األولى ،وأيضا ً بعدم جهوزية التيار الوطني الحر
لخوض االنتخابات.
ُ
دخلت إلى
أ ّما "التيار" فيرى في األلغام التي أ ِ
قانون االنتخاب إمعانا ً في تفخيخ االستحقاق
وجر الداخل اللبناني إلى مزيد من
النيابي،
ّ
الفوضى في ظ ّل واقع حكومي ومالي واقتصادي
واجتماعي أكثر من خطير قد يقضي على آخر
اآلمال بالخروج من األزمة.
•موقع (اساس ميديا) البيروتي
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للقادمين الجدد ..االهتمام بالصحة النفسية ليس "دلع ًا" وطلب المساعدة ليس "ضعف ًا"

الظاهرة باسم "تأثير المهاجر الصحي" .ومع
ذلك ،غالبا ً ما تختفي هذه الميزة بعد سنوات
من محاولة تأسيس أنفسهم شخصيا ً ومهنيا ً في
كندا ،ولو لفترة محدودة.
•بلقيس دارغوث

في لقاء مع طبيب نفسي كندي أصوله
عربية ،سارعت إلى إدالء استنتاج عام وربما
متسرع بأن الترابط األسري والعائلي داخل
ّ
األسرة العربية يشكل دعما ً نفسيا ً كبيرا ً للقادم
الجديد في كندا ،فمهما بدت الحياة خارج
حدود المنزل غريبة ومخيفة وبادرة تظل تلك
الوجوه وطنا ً داخل وطن ومصدرا ً للدفء.
فقال :أنت مخطئة تماماً ،ما أشهده يوميا ً من
مشاكل أسرية وتفكك عائلي نتيجة التمسك
بـ"الديناميكية الشرقية" ومشاكل االندماج في
بلد مثل كندا أمر مخيف.
بقي التصريح في ذهني وقررت البحث عن
معلومات أكثر تعمقا ً ك ّما ً وسببا ً لهذا التأثير،
وما إذا كان السبب هو الذهنية العربية أو
أن األمر محصور فقط بالقادمين من أصول
عربية.
هذا ما توصلت إليه:
في حين أن مشاكل الصحة النفسية شائعة
في جميع أنحاء كندا ،حيث يعاني  %21من
البالغين الكنديين من صعوبات نفسية ،فإن
التحديات التي تواجه المهاجرين والالجئين
فريدة من نوعها.
يأتي العديد من المهاجرين إلى كندا وهم
يتمتعون بصحة نفسية وجسدية أفضل من
معظم األفراد المولودين في كندا  -تُعرف هذه

إذ أفاد مجلس توظيف المهاجرين في
منطقة تورنتو ( )TRIECأنه عندما يعاني
المهاجرون من ضغوط البحث عن وظيفة أو
العمالة التي ال تتناسب مع مستواهم التعليمي،
فإن صحتهم النفسية تزداد سو ًءا.
وحتى بعد إيجاد فرص عمل ،أبلغ  %41من
المهاجرين عن مستويات عالية من التوتر،
ويُعزى ذلك إلى الكفاح من أجل التكيف مع
ثقافة مكان العمل الكندية ،وعدم االعتراف من
أصحاب العمل بتجاربهم وخبراتهم الدولية،
والمفاهيم الخاطئة حول مهاراتهم وقدراتهم،
ناهيك عن الحواجز اللغوية.
وقالت المديرة التنفيذية لمركز التنوع
والشمول الكندي آن ماري فام إن هناك العديد
من التحديات التي يواجهها المهاجرون،
بعضها على المستوى الشخصي ومستوى
الفريق وبعضها منهجي وتنظيمي.
وشرحت قائلةً" :على المستوى الشخصي
هناك انطباع في بعض األحيان بعدم الشعور
باالنتماء إلى منظمة .وهناك حاالت من
االعتداءات الصغيرة أو عدم المساواة الصغيرة
التي قد يواجهها األفراد في مكان العمل ،ما قد
يؤدي إلى شعورهم بأنهم غير مقبولين ،وأنهم
غير مفهومين وأن هناك تحيزات أو قوالب
نمطية أو تحيزات غير عادلة ضدهم".
وهذه بالطبع تؤدي إلى تدهور الصحة النفسية
خارج إطار المنزل ،لتنعكس بكل سلبياتها
على سائر أفراد األسرة.

وما يزيد األمر تعقيداً ،هو عدم سعي القادم آسيا ( )%62نسبة عالية من المشاكل النفسية،
الجديد إلى التعامل مع األمر عبر طلب الدعم بينما كانت النسبة المئوية األعلى للمهاجرين
مثالً من مرؤوسيه أو حتى من الخبراء خوفا ً القادمين من الواليات المتحدة (!)%77
من أية عواقب قد تؤدي لخسارته هذه الوظيفة
والفرصة مستقبالً للتقدم المهني داخل مكان وتبين أن المهاجرين القادمين عبر برامج
الخبرات المهنية سجلوا مستويات عالية من
العمل.
التبليغ عن هذه المشاكل النفسية ()%72
أما في بيئات العمل عن بعد ،والتي انتشرت مقارنةً بنظرائهم المولودين في كندا ،لكن
خالل جائحة كورونا وقد تبقى حتى بعد المهاجرين من فئة األسرة والالجئين كانوا أقل
انتهائها ،يمكن للعالقات غير الصحية مع عرضة لإلبالغ.
الزمالء أو الممارسات غير العادلة أن تعزز
مشاعر العزلة عن الزمالء اآلخرين ،مما أما المرض األكثر شيوعا ً فكان بطبيعة
الحال :االكتئاب.
يؤثر على صحة اإلنسان النفسية.
ليست محصورة بالعرب بسبب "االختالف"
الثقافي
وتأثير االندماج المهني ما هو إال أحد األسباب
التي قد تهز الروابط األسرية ،فاالختالفات
الثقافية وحواجز اللغة والخوف على األوالد
وعدم االعتراف أصالً بتأثير العوامل النفسية
ينقل األمر إلى مستوى آخر كلياً.
وال ينحصر األمر بالقادمين الجدد من الدول
العربية ،فعلى الدرب نحو االندماج الكلي
في المجتمع الكندي ،سجل القادمون الجدد
نسبة أعلى من المهاجرين المندمجين أو
الراسخين لناحية المشاكل النفسية المبلغ عنها
ذاتيا ً ( ،)%74مقارنةً بنسبة أقل بكثير من
المهاجرين الراسخين ( ،)%68حسب ما نشر
موقع  Stat Canadaلإلحصائيات نقالً عن
دراسة نُشرت العام .2020
كما سجلت نسبة كبيرة من القادمين من
الشرق األوسط وغرب آسيا ( )%65وشرق

لذا ،فإن المعاناة من مشاعر الضيق ال تؤثر
على صحة اإلنسان النفسية وحده بل على كل
من حوله ،وهي ليست حصرا ً بالمجتمعات
ذات األصول العربية داخل كندا ،بل هي
مشكلة أكثر اتساعا ً وانتشارا ً في رحلة القادم
الجديد نحو االندماج الكلي والفعلي وإيجاد
إيقاعه المتزامن مع إيقاع الحياة في كندا.
هناك موارد عديدة ممولة من الدولة الفدرالية
وحكومات المقاطعات لدعم صحة المهاجرين
والالجئين النفسية ،والعديد منها مجانا ً وتقدم
خبرات اختصاصيين ثنائيي اللغة ،كما أكد لي
الطبيب الذي أشرت له في بداية هذا المقال.
كل ما يحتاجه األمر هو االعتراف أوالً،
ثم إجراء محاولة بحث سريعة على المواقع
اإللكترونية ،قد تكون المساعدة في االنتظار
على بعد اتصال هاتفي واحد.
•صحفية من اسرة جريدة (البالد) ومجازة
في تقديم الخدمات للقادمين الجدد ومتطوعة
في برنامج Canada Connects
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العالم الموازي االفتراضي الميتافرس  ...وعالم الجن ..
•د .محمد سعد الـدين

عندما يبشرك أحدهم بان الجيل الجديد من االنترنت او (ما
يسمى الميتافرس) وهو ما ترجمته ماوراء الكون!! سيمكنك
من التواصل مع جدك الخامس المتوفى منذ قرنين ربما...
وان الخمس سنوات المقبلة ستغير حياتك بشكل كامل ليصبح
بامكانك تصميم أصدقائك ومحيطك كما تشاء وتعيش حياتك
كما ترغب وتحلم ..بل تختار شريك حياتك بعد أن ترسمه
بنفسك !!...فان األمر يبدو أخطر بكثير من تطور حضاري
يبدعه عقل االنسان كما كان الحال منذ بدء الخليقة الى ان
.....ظهر االنترنت واخوانه.
ربما قاربت الحقبة االولى من االنترنت على االنتهاء
...بعد أن قدمت لالنسانية الكثير من الخدمات المحمودة
غير المسبوقة وقدمت معها األكثر من الكوارث االجتماعية
والعقدية  ..فجوهر االسرة ومنظومتها تكاد تكون قد انتهت و
تضاءلت قدرة الوالدين على اختيار طريق ذريتهم وتربيتهم
كما كان االمر منذ سيدنا ادم  ..كما اختلفت بالكامل اساسيات

العالقات االجتماعية لتتحول الى وهم جميل فارغ من كل
المعاني يحدد معالمه من يملك مفاتيح اللعبة بدال من طريق
طويل يحتاج الى اجتهاد وتضحية ومهارات تنمو مع
اكتساب الخبرات وتتوارثها االجيال.
كان هدف الفصل االول من حكاية االنترنت هو ايقاع
جل البشرية في فخ الشيطان واعوانه واساليبهم الجذابة
بل والمفيدة في بعض األحيان ......وقد حصل ..اما هدف
الفصل القادم والذي ربما ستبدا تطبيقاته الميتا فريسية السنة
القادمة فهو نقل البشرية بالفعل من احضان الشيطان الى قلب
عالم الجن ..وتحويلهم الى عبيد يستمتعون بالوهم االجمل
ويفقدون قدرتهم حتى على التمييز بين المعقول ونقيضه و بين
المنطقي وعكسه وبين األخالقي وغيره ....عبيد سينفذون
بالفعل ما يطلبه منهم العالم الموازي دون ادنى تفكير او
ممانعة وحتى لو كان التمايل بسفاهة والرقص بصفاقة و
بعشرات االلوف خلف حشرة مزعجة كالمغني المثير للقرف

واالشمئزاز محمد رمضان في معاقل االيمان والتوحيد .
اما ما اشد ما يهمنا نحن كمؤمنين بالله ورسله وسننه الكونية
فان الوصول البشرية الى هذا المنعطف االخطر يعني احدى
نهايتين (بعد أن يفقد االنسان قدرته على االختيار ويفقد معها
تكليفه وهو ما يناقض الهدف الذي خلق من اجله)...اما تدخل
الهي بمشيئته سبحانه وتعالى يمحق االنسان المتجاوز وتعيد
البشرية الى طريقها المرسوم بارادته ( بحرب عالمية او
كارثة طبيعية او غيرها )....وأما نهاية العالم بحق وما يسبقه
من احداث متالحقة تذهل الرضيع قبل الكبير.
السنوات الخمس القادمة ستشهد ربما الكثير من المالحم
والزالزل والتي يحتاج المرء معها الى ....العض بالنواجذ
على كتاب ربه وسنة نبيه الكريم.
•طبيب اخصائي من اسرة جريدة (البالد) لندن اونتاريو

حوارات ذاتية
كلمة شيخ هي افتراض جدلي لخلق حوار فقال -:نعم ولكن بشرط غياب الحجاب فالعقل
وتساؤل فهذا الشيخ اكثر دراية وقربا لله كما للملك ال للملكوت
في االفتراض ،وزاهد ال يغنيه سوى حب والقلب للفقه عن الله  ...ال للمنازالت  ...عليك
الخالق للمخلوق وتعلق المخلوق وابحاره بالروح  ..ياولدي
بجوانب الخلق فدارت في ذاكرتي اسئلة حيرى قلت -:وماهي الروح ياشيخي الجليل؟
قال -:سر قديم أودعه الله فينا
مبعثرة دون ترتيب سارعت بالقول
قلت -:كيف ذلك ياشيخ؟
قال تشرفت األرواح بخطابه منذ األزل
وقلت -:يا شيخ متى يبدأ التجلى؟
فشهدت بما لم يشهده العقل والقلب
فقال -:حين ينتهى التحلى،
قلت -:وما الخطاب ياشيخ
فقلت -:متى ينتهي التحلي يا شيخ؟
قال  -:قوله تعالى
فقال -:عند تمام التخلي
ۡ
َ
ُ
ۢ
َ
وره ِۡم
فقلت -:أي تخ ٍّل يا شيخ؟
(وإِذ أ َخذ َربُّكَ ِمن بَنِ ۤی َءادَ َم ِمن ظ ُه ِ
َ
علَ ٰۤى أَنفُ ِس ِه ۡم أَلَ ۡستُ ِب َر ِبّ ُك ۡۖم
فقال -:عندما تتخلى النفوس عن شهواتها ذُ ِ ّریَّت َ ُه ۡم َوأ َ ۡش َهدَه ُۡم َ
ۡ
۟
قَالُ ۟
ش ِه ۡدن َۤا أَن تَقُولُوا یَ ۡو َم ٱل ِقیَ ٰـ َم ِة ِإنَّا ُكنَّا
ورغباتها الدنيوية
وا بَلَ ٰى َ
ۡ
عن َه ٰـذَا َ
غ ٰـ ِفلِینَ )
فقلت -:أي الشهوات أخطر ياشيخ؟
َ
قال -:غيبة في مخلوق  ...ونظر الى حرام  ...قلت -:فلماذا الروح ال تسقي القلب والعقل من
شعاعات النور ياشيخ؟
وغرور يصحبه رياء
قال -:لوال سقي الروح ما وجدت عبدا مؤمنا
فقلت -:وماهو الرياء ياشيخ؟
قال -:التزين للناس من أجل الناس  ....وهو ولكن سقايتها على قدر صفاء العقل والقلب
قلت -:وكيف يصفو القلب ياشيخ؟
قلب مقلوب عن اإلخالص والصدق
قال -:األنس بالله نور ساطع  ....واألنس
قلت -:وهل ينقلب القلب ياشيخ
بالخلق هم واقع
قال -:نعم إذا إنشغل بالناس عن رب الناس
قلت -:ماهي المحبة ياشيخ؟
قلت -:وماهو اإلخالص ياشيخ؟
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
س َّواكَ فعَدَلكَ * فِ ۤی
قال -:أن تكون كلك لله  ...من غير التفات قال  -:أن تحب ٱلذِی َخلقكَ ف َ
ورةٍ َّما ش َۤا َء ركبك
منك الى حظوظ نفسك
ی ُ
ص َ
أَ ِّ
قلت -:وكيف السبيل لذلك ياشيخ؟
قلت -:وماهي حظوظ النفس ياشيخ؟
قال -:حب الظهور والرئاسة والتصدر قال :محبة واتباع نبيه ورسوله الى خلقه صلى
الله عليه وسلم
والسلطة
فقلت -:وما الذى يسهل الطريق ياشيخ؟
قلت -:وماهو حبل النجاة ياشيخ
قال -:حكم عقلك على هواك  ...وقلبك على قال -:رضى النفس
فقلت -:ومتى ترضى النفس ياشيخ؟
نفسك
قلت -:أليس العقل نعمة والقلب حكمة ياشيخ؟ فقال -:حين تتعافى السقام

فقلت -:ومتى تتعافى السقام ياشيخ؟
فقال -:حين ينبت النور ويذهب الزور
فقلت -:ومتى ينبت النور ياشيخ؟
فقال -:حين تعتدل الرؤية
فقلت -:ومتى تعتدل الرؤيه ياشيخ؟
فقال -:حين يبدأ التأمل
فقلت -:ومتى يبدأ التأمل ياشيخ؟
فقال -:حين ينتهى الذنب
فقلت -:ومتى ينتهى الذنب ياشيخ؟
فقال -:حين تدمع العين

فقلت -:ومتى تدمع العين ياشيخ؟
فقال -:حين تنظر الروح
فقلت -:ومتى تنظر الروح ياشيخ؟
فقال -:حين تبصر النفس
فقلت -:ومتى تبصر النفس ياشيخ؟
فقال -:حين يرى القلب
فقلت -:ومتى يرى القلب ياشيخ؟
قال -:حين تتجرد إليه وحده جل في عاله
قلت -:وما التجرد ياشيخ؟
قال -:أن تتيقن ..
ۡ
ُ
َ
ۡ
َ
ان َویَبق ٰى َو ۡجهُ َر ِبّكَ ذو ٱل َجل ٰـ ِل
ُك ُّل َم ۡن َ
علَ ۡی َها فَ ٍ
َوٱلإۡ ِ ۡك َر ِام
فقلت -:متى أول رؤيا للقلوب ياشيخ؟
فقال -:حين يولد االنسان
فقلت -:ومتى آخر رؤيا ياشيخ؟
فقال -:حين يفنى اإلنسان
فقلت -:ومتى يفنى ياشيخ؟
فقال -:حين يتجلى العبد
فقلت -:وما التجلي ياشيخ؟
فقال -:أن تزهد بكل شئ يشغلك عن الله ..
ما اجمل الزهد وما اجمل عالقة الله بعبده
وما اجمل هذه العالقة الروحية بين الخالق
والمخلوق ...
•فنان تشكيلي ناشر ورئيس تحرير صحيفة
(المغترب) الكندية
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أحزان األمهات المطالبات بالقصاص امام نصب الحرية في بغداد
تجـمع المهنيين السـودانيين
يهاجم «االتفـــاق السياسي» تزينت الساحة بصور الضحايا رافقتها دموع وكلمات اشتياق ومطالبات متجددة للكشف عن القتلة

ويصفه بـ(النكسة الخطيرة)

وصف تجمع المهنيين السودانيين ،اتفاق
البرهان ـ حمدوك ،باالنتكاسة الخطيرة،
والقبول بأن يكون المجلس العسكري وصيا ً
على الثورة والفترة االنتقالية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين ،الثالثاء
 ،11-23إن االتفاق السياسي ،الموقع بين
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ،ورئيس
الوزراء ،عبد الله حمدوك ،يعني القبول
بأن يكون المجلس العسكري وصيا ً على
العملية السياسية.
وأشار التجمع المهنيين ،في صفحته
الرسمية على الفيسبوك ،إلى أنه من الممكن
في أي وقت الحق ،أن يقرر المجلس
العسكري بأن العملية السياسية لم تذهب في
االتجاه الصحيح و االنقالب عليها.
وأكد بأن ذلك ال يعني بأن العملية السياسية
قبل الخامس والعشرين من أكتوبر كانت
في االتجاه الصحيح أو نطمح للرجوع إليها.
ولفت إلى أن هدف التجمع المباشر ،هو
إنهاء وصاية العسكر على العمل السياسي
عبر المقاومة السلمية ،مضيفا ً “إذا لم يتحقق
ذلك بنهاية الفترة اإلنتقالية أو قبلها سوف
ينقلب المجلس العسكري لنفس األسباب،
وهي الخوف من انتقال السلطة لحكومة
مدنية منتخبة قادرة على محاسبتهم”.
وبين التجمع ،بأن البوصلة ليست موقف
حمدوك ،بل هي غايات الشارع في المدنية
والعدالة والحرية والسالم ،وإعادة تجربة
بأن تكون هنالك سلطة انتقالية تحت سيطرة
ورحمة المجلس العسكري الذي كان يقتل
باألمس في الثوار.
ودعا التجمع إلى ضرورة بناء المقاومة
من أجل التوسع واالستمرار “وفي بالنا
شعار الثورة نقابة ولجنة حي”.
وطالب بضرورة انخرط الجميع في
تكوين أجسام نقابية ثورية في محل العمل،
بجانب االشتغال على أدوات المقاومة
السلمية ،مثل (العصيان واإلضراب
والوقفات)

•غفران يونس صحافية @
GhufranYounis1
"لن أسامح من قتل ابني" ،هذه
الكلمات رددتها والدة القتيل أحمد
محمد جاسم الدجيلي ،الذي اغتيل
في  15ديسمبر (كانون األول)
 .2019تسرد والدة أحمد قصة
حياة ابنها الذي كانت تنتظر حفل
زواجه ،بعد أن احتفلت بخطوبته
"كان يتواجد بشكل دائم في ساحة
التحرير ،ولديهم موكب يعد الطعام
للموجودين في الساحة أيام حراك
أكتوبر (تشرين األول) .جرى
استدراجه خارج الساحة ،بحجة
إيصال مواد غذائية ،واغتيل خارج
الساحة".
بمالبس الحداد وتحت نصب
الحرية مر موكب األمهات الالتي
فقدن أبناءهن في حراك أكتوبر،
تزينت الساحة بصور شباب من
مختلف محافظات العراق ،رافقتها
دموع وكلمات اشتياق لألبناء،
ومطالبات متجددة للكشف عن قتلة
المتظاهرين.
"االبن البار ،واالبن الحنيّن،
واألب ،والصديق" صفات تسردها
ّ
وهن يتحدثن
األمهات بمرارة
عن أبنائهن لتبدو ساحة التحرير
وكأنها خيمة عزاء وحدت كل
األمهات للمطالبة بالقصاص من
قتلة أبنائهن .يقول معن الجيزاني،
رئيس منظمة "إنهاء اإلفالت من
العقاب" التي دعت إلى الوقفة ،في
حديثه إلى "اندبندنت عربية"" ،ما
يحدث هو جزء من المسار الميداني
لجهود المنظمة في إنهاء حالة
اإلفالت من العقاب ،واستكماالً
لتكثيف الضغوط على الحكومة
العراقية والمجتمع الدولي من أجل
الكشف عن تفاصيل قضايا الضحايا
والمغيبين التي ما زالت مفتوحة من
دون أي إجراءات قضائية تقود إلى
محاسبة المجرمين والقتلة المحميين
بمظلة سياسية تحول دون بسط
سلطة القانون ،وتمنع المؤسسات
من ممارسة عملها في هذا المجال".
قصص الضحايا والمغيبين
"سينهض من صميم اليأس جيل
مريـدُ
البـأس ،جبـار عنيد طالما
ِ
ردد ابني أبيات الشعر هذه لمحمد
مهدي الجواهري" تحدثنا والدة
القتيل مجتبى حسين ،الطالب في
المرحلة اإلعدادية من محافظة
ذي قار بفخر عن نجلها الذي
تقول ،إنه كان يرفض االحتفال
بأي عيد إكراما ً للضحايا "عندما
سمع استغاثة أصدقائه على جسر

الزيتون هرع للوقوف معهم ،ولم
يأخذ حتى هويته الشخصية .وجدناه
ُمسجى في المستشفى مكتوبا ً على
جثته مجهول الهوية ،قتله قناص
في منطقة الرأس ،وهو الذي كان
يردد (مو آني العراقي اللي يخفض
رأسه)".
تعيش والدة مجتبى مع صوره
وفيديوهاته ،تضيف "ال سبيل لنا
إال االستمرار في المطالبة عن
كشف الجناة .لو سكت الجميع
فأمهات الضحايا لن يسكتن،
وسنكون كابوسا ً يطارد القتلة حتى
القصاص ،أو يكون مصيرنا مثل
مصير أبنائنا الذين طالبوا بوطن
وإصالح األوضاع".
تصف والدة الناشط الكاتب أمجد
الدهامات ،الذي اغتيل في ميسان 6
نوفمبر (تشرين الثاني)  2019بأنه
كان "صوت الفقراء والمظلومين
واإلنسان المسالم بقلمه كان يطالب
بإصالح المحافظة" .وال تخفي
والدة أمجد دموعها ،وهي تستذكر
ابنها المعيل لها ولعائلته المكونة من
أربعة أبناء .فقدت والدة عبد القدوس
قاسم ،الذي اغتيل في ميسان زوجها
الذي كان منتميا ً لحزب الدعوة
في وقت النظام السابق ،تحكي
"خسرت زوجي ،ولم أجد له جثة
أو قبراً ،وعزمت على تربية ابني
وتعليمه".
تحدثنا والدة عبد القدوس أن ابنها
كان يتلقى تهديدات كثيرة بالقتل
بشكل مستمر ،بسبب مطالبته الدائمة
بإصالح محافظة ميسان ،وصلت
الحال بأن يسعى أصدقاؤه للخروج
معه بشكل مستمر ،محاولين حمايته
لكنه اغتيل وخسرناه ،وترك أبناءه

الثالثة ،والقاتل ال يزال حراً.
"أصبحنا في وضع ال نُحسد
عليه" ،هذا ما قاله شقيق المغيب
علي جاسب ،وهو محام في مجال
حقوق اإلنسان وعضو في لجنة
الدفاع عن حقوق المحتجين ،الذي
اختُطف من محافظة ميسان في
 8أكتوبر  ،2019وبعد حادث
االختطاف طالب والد علي جاسب
بالكشف عن مصير ابنه ،وبعد
مرور سنة ونصف على الحادثة
اغتيل والده بعد التهديدات الكثيرة
التي تلقاها إلجباره على الكف عن
المطالبة بمعرفة مصير ابنه" ،كان
مصير والدي القتل بطريقة بشعة،
بسبب المطالبة المستمرة لمعرفة
مصير أخي المغيب".
يكمل شقيق علي "على الرغم
من معرفة األجهزة األمنية بنوع
السيارة التي اختطفت أخي وأرقامها
بسبب وجود فيديو تسجيلي لحادث
االختطاف ،فإن السلطات األمنية لم
تكشف مصير أخي".

المناطق الغربية
ويشير معن الجيزاني ،رئيس
منظمة إنهاء اإلفالت من العقاب
في العراق ،إلى أن مبادرة أمهات
ساحة التحرير "موجهة بشكل
شامل لكل الضحايا والمغيبين في
كل أنحاء العراق ،ولم تكن مقتصرة
على ضحايا تشرين ،والدعوات
التي وجهت كانت مفتوحة لكل
أمهات وعائالت الضحايا في كل
مكان سواء في المحافظات الشمالية
والغربية أو إقليم كردستان".
ويضيف" ،لكن المشاركة من
هذه المناطق كانت محدودة جداً،
بسبب الضغوط التي تمارسها
السلطات المحلية هناك على أي
مبادرة حقوقية أو احتجاجية" .داعيا ً
ذوي الضحايا والمغيبين في تلك
المناطق إلى "التفاعل مع مثل هذه
المبادرات ،ورفع الصوت بطرق
مختلفة من أجل الوصول إلى
الحقيقة ،لمحاسبة مرتكبي الجرائم
وتحقيق العدالة".

لن تسقط بالتقادم

االنضمام إلى اتفاقية روما

يقول زياد السنجري ،الصحافي
ومتحدث مرصد أفاد (معني
بالقضايا الحقوقية وتسليط الضوء
على االنتهاكات ضد اإلنسانية في
العراق) ،إن وقفة أمهات ساحة
التحرير هي "للتذكير بكل معتقل
ومغيب.
إننا نعمل على جعل هذه القضية
مركزية في العراق ودائمة حتى
إنصاف العوائل والمغيبين،
المطالبة بهذا الملف لن تسقط
بالتقادم ،فهو حق لكل العراقيين
ولكل الدماء العراقية".

وطالبت منظمة إنهاء اإلفالت من
العقاب بضرورة انضمام العراق
إلى اتفاقية روما .ويرى ناجي
حرج ،المدير التنفيذي لمركز
جنيف الدولي للعدالة ،أن الدعوات
لالنضمام إلى اتفاقية روما تعني
اتباع نظام المحكمة الجنائية
الدولية ،وهي المحكمة المتخصصة
بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب
والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم
اإلبادة.
•المصدر  :اندبندت عربية
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الحركة العالمية للدفاع عن األطفال -فلسطين

 77طفـ ً
ال شهيداً منذ بدايـة العـام الجــاري
رام الله -وثَّقت الحركة العالمية للدفاع عن
األطفال -فلسطين ،استشهاد  77طفال فلسطينيا
بنيران قوات االحتالل منذ بداية العام الجاري
وحتى اليوم 61 ،منهم في قطاع غزة ،و 16في
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت الحركة في بيان صدر عنها لمناسبة
يوم الطفل العالمي ، ،أنه منذ عام  2000وحتى
اليوم قتلت قوات االحتالل اإلسرائيلي نحو
 2200طفل فلسطيني.
ويعاني األطفال الفلسطينيون من انتهاك
صارخ لحقوقهم المكفولة قانونيا ،وذلك في ظل
غياب واضح آلليات المساءلة والمحاسبة الدولية
لسلطات االحتالل اإلسرائيلي على ممارساتها
اليومية بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته.
ويعتبر الطفل الفلسطيني هدفا رئيسا لممارسات
االحتالل اليومية من خالل عمليات القتل
واالعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق
التعليمية ،رغم كونه من الفئات المحمية بموجب
القوانين واألعراف الدولية.
وأشارت إلى أن قوات االحتالل تلجأ إلى القوة
المميتة المتعمدة في ظروف ال يبررها القانون
الدولي ،وأن االستخدام المفرط للقوة هو القاعدة
عندها ،مستغلة حالة اإلفالت الممنهج من العقاب
وعدم المساءلة.
وأوضحت أنه بموجب القانون الدولي ،ال يمكن
تبرير القوة المميتة المتعمدة إال في الظروف
التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة
خطيرة ،ومع ذلك فإن التحقيقات واألدلة التي
جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن األطفال،
تشير بانتظام إلى أن قوات االحتالل تستخدم
القوة المميتة ضد األطفال الفلسطينيين في
ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء
أو القتل العمد.
أربعة أطفال ما زالوا رهن االعتقال اإلداري
وقالت الحركة في بيانها“ ،منذ تشرين األول
عام  2015وحتى تشرين األول عام ،2021

عزت الممثلة الخاصة لألمين العام لألمم
المتحدة في العراق ،جينين بالسخارت، ،
عدم حصول بعض األحزاب العراقية على
األصوات التي توقعتها إلى "أسباب تتعلق
بـ(طريقة) توزيعهم لمرشحيهم".
وأضافت بالسخارت ،في إحاطة لمجلس
األمن الدولي ،أن "مستقبل العراق يبدو
غامضا اليوم ويجب إنهاء الوضع القائم
بالحوار" ،وحذرت من أن "الغضب
المكبوت في الشارع العراقي يمكن أن
ينفجر في أي لحظة".
وثقت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال-
فلسطين احتجاز  41طفال فلسطينيا في سجون
االحتالل اإلسرائيلي بموجب أوامر االعتقال
اإلداري ،منهم أربعة أطفال ما زالوا رهن
االعتقال اإلداري” .وأوضحت أن إسرائيل
هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم باعتقال
األطفال ومحاكمتهم بشكل منهجي في المحاكم
العسكرية التي تفتقر للمحاكمة العادلة األساسية،
فهي تعتقل وتحاكم ما بين  500و 700طفل
فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام.
 274انتهاكا بحق التعليم
ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال 274
انتهاكا إسرائيليا بحق قطاع التعليم الفلسطيني
منذ شهر تشرين أول  2019وحتى شهر تشرين
أول  ،2021تركزت معظمها في المناطق
المصنفة “ج” ( 204انتهاكات) ،تنوعت ما بين:
احتجاز طلبة ومعلمين وإعاقتهم ،وإطالق قنابل
غاز صوب الطلبة والمدارس ،واقتحام مدارس،
وهدم جزئي لمدارس ،وإخطارات بهدم مدارس،
وغيرها من االنتهاكات.
تشريد  100طفل في أقل من عام
يشار إلى أن سلطات االحتالل أصدرت

قرارا في التاسع عشر من شهر تشرين أول
الماضي بتصنيف  6مؤسسات حقوقية فلسطينية
كـ”منظمات إرهابية” من بينها الحركة العالمية
للدفاع عن األطفال -فلسطين.
والمؤسسات هي ،باإلضافة للحركة العالمية:
الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان،
والحق ،واتحاد لجان العمل الزراعي ،واتحاد
لجان المرأة الفلسطينية ،ومركز بيسان للبحوث
واإلنماء.
ويأتي هذا القرار استمرارا لحمالت تقودها
منظمات ومؤسسات إسرائيلية متطرفة بالتنسيق
مع الحكومة اإلسرائيلية ضد المؤسسات
الفلسطينية التي تسلط الضوء على انتهاكات
االحتالل بحق اإلنسان الفلسطيني ،لتشويهها
ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها.
وتعمل الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
بشكل أساسي على تسليط الضوء على
االنتهاكات اإلسرائيلية باستخدام كل اآلليات
الدولية من إدانة الجرائم اإلسرائيلية ،وأي منفذ
قانوني يمكن أن يسلط الضوء على االنتهاكات
االسرائيلية ستتوجه الحركة له.
•المصدر  :جريدة (القدس) الفلسطينية

بينها العراق ..الواليات المتحدة تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى أربع دول
نصحت الواليات المتحدة ،اإلثنين
 ،2021-11-22رعاياها بتجنب
السفر إلى أربعة دول بسبب
تفشي اإلصابات بفيروس كورونا
المستجد.
الخارجية
وزارة
وأكدت
األميركية عبر موقعها الخاص
للمواطنين
السفر
بتحديثات
والمقيمين األميركيين أنها رفعت
درجة تصنيف السفر ألربعة دول
إلى الفئة الرابعة" ،ال تسافر".
وتضم الدول التي خضعت
لتحديثات اإلثنين ،كال من العراق
وألمانيا والدنمارك وبوروندي.
وذكرت الخارجية أن رفع
التصنيف في العراق "يعود إلى

بالسخارت تحذر مجلس األمن من
"انفجار الغضب المكبوت" في العراق

عدة أسباب :اإلرهاب واالختطاف
والصراع المسلح واالضطرابات
المدنية وكوفيد ،19-والقدرة
المحدودة لدى بعثة العراق لتقديم
الدعم للمواطنين األميركيين".
وأكدت الوزارة أن "مراكز
السيطرة على األمراض والوقاية
منها (سي دي سي) أصدرت
إشعارا صحيا للسفر من المستوى
 4للعراق بسبب كوفيد ،19-مما
يشير إلى مستوى مرتفع جدا من
المرض في البالد".
وأضافت "يتعرض المواطنون
األميركيون في العراق لخطر
العنف واالختطاف .تقوم الجماعات

اإلرهابية والمتمردة بمهاجمة كل
من قوات األمن العراقية والمدنيين
بشكل منتظم .الميليشيات الطائفية
الرافضة للواليات المتحدة تهدد
المواطنين األميركيين والشركات
الغربية في جميع أنحاء العراق"،
مضيفة أن "هجمات باستخدام
العبوات الناسفة تحدث في العديد
من مناطق البالد ،بما في ذلك
بغداد".
وأكدت الخارجية أن المظاهرات
واالحتجاجات واإلضرابات تحدث
بشكل متكرر ،ويمكن أن تتطور
هذه األحداث بسرعة دون إشعار
مسبق ،مما يؤدي في كثير من
األحيان إلى مقاطعة حركة المرور

والنقل والخدمات األخرى ،مثل
هذه األحداث لديها القابلية ألن
تتحول إلى عنف".
أما فيما يخص تصنيف جمهورية
بوروندي (الواقعة شرق أفريقيا)
ضمن الفئة الرابعة يعود إلى
"مستوى الجريمة والصحة والعنف
السياسي".
أما ألمانيا والدنمارك ،ذكرت
الخارجية أن كوفيد 19-يعد السبب
الرئيسي لرفع التنصيف ،ودعت
رعاياها "إلى توخي الحذر" في
الدولتين "بسبب اإلرهاب".
•الحرة  -واشنطن

ودعت الممثلة الخاصة لألمين العام إلى
"الخروج من الوضع القائم في العراق نحو
تشكيل حكومة تمثل تطلعات العراقيين"،
مضيفة أن "خطر الجمود السياسي قائم،
ولكن العراق بحاجة لحكومة فاعلة سريعا".
وأشارت بالسخارت إلى أن "القضاء
العراقي أكد عدم وجود أدلة على تزوير
االنتخابات" ،مضيفة أن "النتائج النهائية
لالنتخابات تصدر بعد تصديق المحكمة
العليا عليها وانتهاء عملية البت بالطعون
أوال".
وأشارت إلى أن "الدستور العراقي
ال يتضمن مهلة محددة إلعالن النتائج
النهائية".
وأثنى أعضاء مجلس األمن منتصف
الشهر الحالي ،على نتائج االنتخابات
العراقية وعلى التقييم اإليجابي لمراقبي
االنتخابات الدوليين في بعثة األمم المتحدة
لمساعدة العراق ،وهنؤوا العراق على
"انتخابات تمت إدارتها بشكل جيد تقنيا ً
وأجريت في ظروف سلمية بشكل عام".
وتعترض كتل عراقية ،معظمها تمتلك
أذرعا مسلحة ،على نتائج االنتخابات،
وتقول إن تزويرا واسع النطاق جرى فيها،
وتهدد بالتصعيد.
•الحرة  -واشنطن
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إيران تستشعر الخطر وتخطئ برد الفعل

•د.ضرغام الدباغ
يحكى أن تاجرا موسرا ً رأى في منامه ،أن ملك
الموت قادم ليقبض روحه ،ففر من بغداد قاصدا ً
سامراء يوم كانت هي عاصمة الخالفة .والسير
إليها يستغرق عدة أيام ،وفي الطريق كانت هناك
خانات الستراحة المسافرين والقوافل .وفي
منتصف الرحلة ،وبينما كان التاجر يستريح من
وعثاء السفر ،أتى بقربه شيخ مهيب ليجالسه،
فرحب به التاجر ،فسأله الشيخ إلى أين أنت ذاهب
..؟ فأجابه التاجر" ،أنا قاصد سامراء ألهرب من
ملك الموت الذي يبحث عني" فأبتسم الشيخ ،وقال
له "أنا ملك الموت ذاهب لبغداد ألقبضك ،وها
أجدك أنت من يبحث عني".
مشروع الثورة اإلسالمية الصفوية يهرب من
حقيقة بارزة أمامه المتمثلة بفشل ذريع لحق به فلم
يعد ينفعه ال طبيب نطاسي وال عالج فنطازي.
ربما ما زال ( ...نقول ربما) ...بعض من وقت
النسحاب منظم ،هو أفضل من انسحاب أقرب
للهزيمة المبعثرة  . !..فبعد انطالقة بدت مبهرة،
أبهرت العرب والمسلمين ،فيها الكثير من العداء
اللفظي لإلمبريالية وإسرائيل ،وكالم معسول
جميل عن تحوالت اجتماعية مهمة مرتقبة ،ولكن
هذه اآلمال العريضة بدأت تتالشى واالحتماالت
تتبدد مبكرا ً في الواقع ،ولم نشهد أي تحوالت
داخلية ،بعد أن صدعوا رؤوسنا ببحار االقتصاد
اإلسالمي وأزهار ورياحين الديمقراطية الشوروية
في حين كانت الترجمة الواقعية لهذه األحالم هي
القمع بال هوادة وإعدام وإبادة كل صوت معارض
بما في ذلك تلك القوى المهمة الفاعلة في محاربة
النظام الشاهنشاهي .فكانت افتتاحية إرهاب
الجمهورية اإلسالمية أن بطشوا بشيوعيي حزب
تودة ،المناضلين األصلب لعهود الرجعية الملكية،
ثم اردفوهم بمجاهدي خلق المناضلين المضحين
في عهد الشاه ،والمناضلين في إسقاط نظام الشاه
وإقامة الجمهورية اإلسالمية ،وأخيرا وليس
آخرا ُ انقضوا على الحركة الوطنية الديمقراطية
اإليرانية (البزركان وصحبه) التي شاركتهم الحكم
في أعقاب سقوط نظام الشاه ،أما الحركات القومية
غير الفارسية (من األكراد والعرب واآلذريين
والبلوش والتركمان) فليس لها غير الموت الزؤام،
فأمعنوا فيهم قتالً وتصفيات.
النظام اإلسالمي اإليراني يتربع على قمة
األنظمة التي تقتل ،تغتال ،تعدم ألسباب سياسية،
وتتفوق على غيرها من دول الطغيان واالستبداد
في تربعها على مركز الصدارة بين األنظمة التي
تقمع شعوبها ،فالقدر األكبر من حاالت تنفيذ عقوبة
اإلعدام شهدتها إيران ( )2020بواقع  507حالة.
وقد نفذت إيران في العقود األربعة األخيرة مئات
أحكام اإلعدام بتهم منها زعزعة األمن وتهديد
استقرار الدولة ،وال تزال طهران مستمرة في تنفيذ
أحكام اإلعدام بكثرة رغم اإلدانات الدولية وشيوع
الفقر ،وهجرة العقول واأليدي العاملة (يتصدر
اإليرانيون قوائم اللجوء السياسي) ،وإفالس
الدولة .ونهاية هذه الثورة اللفظية تساقطت الستر
عنها وبعد  43عاما ً ثبت لنا في الواقع المادي ،أن
هذه الثورة لم تحارب إال العرب والمسلمين وفشلت
في أن تكون عنصرا إيجابيا في المنطقة ،بل
واصلت دورها البارز كمخلب قط للعالم الغربي

في توازنات المنطقة)1( .
السقوط األعظم بتقديري هو أنها سقطت (كنظام
"والية الفقيه" ديني ثيوقراطي) لدى الشيعة أنفسهم،
سقطت في أذربيجان والعراق وسورية ،وقبلهم في
إيران نفسها ،فلم تعد المرجعيات تقنعهم ،وسياسة
التخلي عن المصالح الوطنية لمصلحة السيادة
الفارسية ،والتخلي عن الرباط القومي ،لصالح
الدولة اإليرانية المتعددة األعراق والقوميات ..
والتخلي عن األهداف االجتماعية  /الطبقية ،لصالح
خرافات ال أساس ماديا لها ،فهذه فرضيات لم تعد
مقبولة .وهكذا نسف الواقع الموضوعي أصباغ
وبهرجة الشعارات وطوباويتها ،واآلن غدت القوة
المسلحة ،بل وبأشكالها المفرطة ،واألجهزة األمنية
واألدوات القمعية هي األداة الوحيدة المعبرة عن
الدولة ،وخط الدفاع الرئيسي عن نظام الماللي
اآليل للسقوط .وكشف عن الهوية األساسية لهذه
الدولة القمعية ،واللبوس الديني ال يمحو صفتها
الفاشية ،قمع في الداخل وتوسع في الخارج ،هذا
هو جوهر الدولة الفاشية ،هي دولة ال تأخذ بنظام
التطور الالرأسمالي ،دولة قمعية أسوء بأضعاف

التي سوف لن تكون األخيرة ،ولكنهم سوف لن
يتمكنوا من وقف العملية التاريخية المتمثلة بتراكم
الثورات واالنتفاضات ،وهذه ستبلغ ذات يوم حدا ً
سوف لن يكون بمقدور قوى أمنية التعامل معها.
ونظام الماللي لم يقدم على هذه االتفاقية تفهما ً منه
للنضال ضد اإلمبريالية بالطبع ،فهذا النظام ،وقبله
النظام البهلوي ( 1925ــ  ،)1979والقاجاريون
(1779ــ  )1925من قبلهم ،كانوا قد وجدوا في
االرتباط بالغرب ضمانة لبقاء سلطانهم ،في خضم
الدوامات السياسية في الشرق األوسط وأواسط
آسيا ،ولكن نظامهم كان أعجز من أن يواجه
الحقب االستعمارية الجديدة بعد الحرب العالمية
الثانية ،فاستبدل بنظام رضا بهلوي ،الذي كان
قد التحم كنظام وكأهداف سياسية بصفة كلية مع
اإلنكليز ومخططاتهم .فاالرتباط بالغرب هو شيفرة
األنظمة اإليرانية منذ أكثر من  250عاماً ،تواصل
في زمن الشاه ،وبعد أن عمد األمريكان بقلة ذكاء
على إزاحة النظام الملكي الشاهنشاهي ،تحت
قناعة أن النظام الشاهنشاهي أخذ يتطلع للتوسع

كاريكاتير للفنان عماد حجاج (من اختيار المحرر)
مضاعفة عن نظام الشاه .ما تغير هو أن الحكام
أستبدلوا البدلة الحديثة بالعباءة الدينية  .....فقط !..
القيادة اإليرانية تدرك أن أوراقها احترقت،
والسقوط سيكون له تبعات ولواحق … فمالعمل..؟
مرة كتبت أن فلسفة الفارسي أن بوسعه أن يؤذي
 ...لذلك يفتخرون اليوم أنهم قادرون على غلق
باب المندب ومضيق هرمز وهذه تستطيع دولة
من الدرجة العاشرة فعلها بإغراق سفينة في الممر
المالحي الضيق ،وخاصة في مضيق هرمز،
ووضع ناقلة نفط مهترئة بباب المندب يهدد بتلويث
البيئة البحرية ،ويمكن إصالح الموقف بساعات.
يفتخرون أن لدينا هنا وهناك مليشيات تعبث
تقتل وتفجر وتخرب ،هذه يعتبرها المسئولون
اإليرانيون منجزا كبيرا ...وال يتصور درجة
احتقار الناس لهم وكراهيتهم.
وعقل الماللي بحكم تركيبته وتكوينه ،ال يتجه
للمشكلة مباشرة وأن يبحث عن حلول واقعية لها
 ...ففي أواخر شهر آذار /مارس ،عقدت إيران
اتفاقية مع الصين عرف من موادها المنشورة،
تسليمها مطارات وموانئ البلد للصين ،أما البنود
السرية ،فهي تدخل في حقل "ما خفي كان أعظم".
والناس في إيران أدركوا ما وراء األكمة ،فخرجوا
ساخطين منددين ،والسلطات اإليرانية ال تجد
(كما هي دوما كذلك) ،سوى إطالق القوى األمنية
إلخماد سخط الجماهير ،وفعالً تمكنوا من إخمادها،

إقليميا ،ونظام تحت هيمنة الماللي وبالشعارات
الدينية الطائفية قادر على تمزيق كيانات الشرق
األوسط وبث عناصر الفرقة بينها ،مما يمهد للكيان
الصهيوني فرص البقاء والتجذر في المنطقة،
ونجح هذا المخطط ولكن جزئياً ،بسبب محدودية
قدرات نظام الماللي عجزه عن إيصال الخطط
إلى نهاياتها المطلوبة ،إضافة أن النظام غطس
في مشاكل داخلية :اقتصادية  /اجتماعية  /ثقافية
عميقة هو أعجز من أن يجد لها الحلول الناجحة
المقبولة.
إذن فالفشل الشامل كامل األبعاد:
فشل داخلي في تقديم نمط حياة أفضل لعموم
الشعب اإليراني.
الفشل في المحيط العربي واإلسالمي.
الفشل في إقناع أبناء الطائفة الشيعية ،بأنهم النظام
المرتجي.
الفشل في إقناع الحلفاء التاريخيين (الغرب
الرأسمالي) أنهم حليف موثوق ولهم وزن في
الشرق األوسط.
صحيح أن عالم العالقات الدولية المعاصر
مليء بالفخاخ والتآمر ،وتسعى الدول إلى تعزيز
كياناتها بطرق شتى  !...وهناك قاعدة أكيدة ،أن
التحالف بين طرف قوي وطرف آخر أقل قوة /

ضعيف ،فسيكون مآل التحالف لصالح القوي ،ألن
الوسط القوي قادر أن يؤثر على الوسط الضعيف،
فالطرف القوي سيوظف قدرات األضعف
لصالحه ،وهنا بيت القصيد ،فعلى الدول أن تكون
حذرة في الحفاظ على كياناتها ،داخليا بإجراءات
عديدة ،وكذلك خارجياً .والنظام اإليراني يعاني
من مشكلة خطيرة ،أنه ككيان سياسي قائم على
تعدد أعراق ،وثقافات ،واقتصاد منهك .وأنه في
التحالف يبحث عن قوى يتراصف خلفها لحماية
كيانه.
وبتقديري أن النهج السياسة األصح يتمثل في:
ــ أوالً عدم اللجوء إلى أطراف خارجية لحل
مشكالت داخلية ،فهذه خطيئة كبيرة ترتكبها
أي دولة في حل لمشكالتها .فالحليف  /الصديق
الخارجي سوف لن يفعل ذلك كهبة مجانية ،بل
مقابل مكتسبات يحققها على أصعدة مختلفة.
ــ يتعين على الدولة اإليرانية خلق أجواء ال
تضطر أيا من الشعوب المنضوية في إطار الدولة
إلى البحث عن هويتها الوطنية والقومية خارج
إطار الدولة ،والدولة اإليرانية ترتكب الكثير جدا ً
مما ترغم تلك الكيانات بالبحث عن نفسها خارج
إطار الدولة.
ــ ومن ذلك أن إيران (دولة الماللي) ال تنفك
منذ أن تأسست عام  1979عن تهييج المسائل
العرقية والثقافية  /الدينية (على ضعفها وبطالن
صالحيتها) في البلدان المجاورة دون أن تفكر أنها
بذلك تشعل نيران سياسة سيمتد لهيبها إلى إيران
نفسها !..ففي هذه الحالة هي كمن يقرب النار من
بيته !..
ــ تلعب الدولة اإليرانية بالعامل النووي وتناور
وتداور وتقطع الحوار ثم تعود للحوار ..مع أن
العنصر النووي لن يطور أوضاعها نحو األفضل،
والدليل متوفر أمامها يشير بوضوح إلى أن النووي
لن يلغي مشكالت قائمة أو هي تحت الرماد،
وإيران تعلم أن هناك من الدول من عمد بنفسه
إلى تفكيك قدراته النووية .األسلحة ال تجلب األمن
والسالم ،وحيازة أسلحة دمار شامل ،تعني احتمال
دمار شامل يصيب من يمتلك هذه األسلحة .أم
هي (إيران) تريد كسب الوقت والتأثير في ملفات
أخرى  !...هذا األمر يراوح في مكانة منذ عقود
دون نتيجة !..
هامش
الحق أن أحد مفكري الحزب الشيوعي السوفيتي
(أوليانوفسكي) كشف في مقال مهم له ،في مجلة
السياسة الخارجية األلمانية كشف بوقت مبكر
في أول أعوام الثمانينات ( ،)1981/ 1980عن
كشف مبكر للهوية الرجعية للثورة اإلسالمية،
وأن ال يوجد سبب واحد يضعها خارج معسكر
اإلمبريالية العالمية ،وإن كانت هناك خالفات فهي
سطحية وغير جوهرية ،وأثبت ذلك بشكل دامغ.
القرار رقم  ١١٨اج صادر من الكونغرس ومجلس
النواب األمريكي يدعم تطلعات الشعب اإليراني
بإقامة جمهورية إيرانية ديمقراطية علمانية غير
نووية...إنهاء إرهاب النظام اإليراني..تم إحالة
القرار إلى لجنة الشؤون الخارجية للتنفيذ.
• استاذ جامعي بـاحث وكـاتب عراقي مقيـم
في المانيا
• مؤسس المركز العربي األلماني برلين (من
كتاب البالد)
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على من يضحك البرهان وحمدوك؟
لم تنطل هذه الخدعة السياسية الخائبة على شعب السودان ،ولن تنطلي.
فقد أدرك الشعب أن زمن المساومة «االنتقالية» قد انتهى وأن األمور وصلت إلى مفترق ال رجعة منه

•جلبير األشقر
إن «االتفاق السياسي» الذي وقّع عليه ك ّل
من «الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
عبد الرحمن ،رئيس مجلس السيادة االنتقالي»
و«الدكتور عبدالله آدم حمدوك ،رئيس مجلس
جدير حقا ً بأن يبقى خارج
الوزراء االنتقالي»
ٌ
ويستقر في الذاكرة
سلّة مهمالت التاريخ
ّ
التاريخية .ليس لحسناته بالطبع ،بل ألنه نموذج
فذّ من الخدعة السياسية التي ال تنطلي على أحد!
فبعدما أثبت البرهان فشله في «علم االنقالب
للمبتدئين» على حد قول أحد الديبلوماسيين
الغربيين («بعد االنقالب األرعن :السودان إلى
أين؟» «القدس العربي»  )2021/11/2ها هو
الكرة وبإخفاق أعظم في «علم االحتيال
يعيد
ّ
السياسي للمبتدئين» (رحم الله نيكولو ماكيافلّي).
فلنستعيد مسلسل األحداث بدءا ً من االنقالب
الفاشل الذي جرى تنفيذه قبل شهر :طعنت
القيادة العسكرية الموروثة من عهد عمر البشير
اضطرت إلى القبول بها في
في المساومة التي
ّ
صيف  2019إثر اتّضاح عجزها عن القضاء
على االنتفاضة الشعبية السودانية .وإذ خشيت
من تصاعد الضغط الجماهيري في سبيل
المضي إلى األمام في تسليم السلطة للمدنيين،
افتعلت بواسطة دماها السياسية حالة من االنقسام
المزعوم في صفوف الحراك الشعبي واتخذتها
ذريعة لتنفيذ انقالب قضى على مساومة 2019
عبر اإلطاحة بالفريق المدني الذي شارك فيها
وحاول العمل بموجبها ،مصطدما ً بتعجيز
مستمر من طرف العسكر.
ّ
فح ّل البرهان المؤسستين اللتين عبّرتا عن
المساومة ،وهما مجلسا السيادة والوزراء،
واعتقل بعض أعضائهما المدنيين ،منهم رئيس
الوزراء بالذات مدّعيا ً استضافته في منزله
حرصا ً على سالمته (إحدى األكاذيب الطريفة

التي ال تنطلي على أحد) وأعاد تركيب مجلس
السيادة بما يروق للعسكريين مع ِلنا ً عن قرب
تشكيل حكومة من «األخصائيين» (يكون
االختصاص األهم لديهم الخضوع للعسكر،
بالطبع) .بيد أن القيادة العسكرية الفاشلة فوجئت
بالرفض الشعبي العارم النقالبها ،وقد ضاعفت
من وقعه إدانة الدول الغربية له (روسيا وإسرائيل
هما أبرز دولتين أيدتاه بصورة مكشوفة) وهي
إدانة لها تبعات اقتصادية عظيمة على السودان.
فبعد أسابيع من المماطلة تحت الضغط الشعبي
وضغط العواصم الغربية ،شعر العسكر
بضرورة اإليحاء بأنهم رضخوا للمطالبين
بإعادة إحياء مساومة  2019الميّتة ،فأخرجوا
حمدوك من قفصه وقبِل المذكور بااللتحاق
بسائر دمى العسكر على المسرح.
أما الطريف في المساومة المجدّدة فهو
أنها «مساومة» بين مساومة األمس والحكم
العسكري الصرف ،إذ أبقت على كل ما قام به
العسكر باستثناء تنحية شخص حمدوك ذاته :فلم
ينص «االتفاق السياسي» الذي وقّعه البرهان
ّ
وحمدوك على إعادة تفعيل المجلس السيادي
السابق لالنقالب وال على إعادة تأهيل مجلس
الوزراء السابق ،بل إن األمر الوحيد الحقيقي
نص عليه ،عدا وعود كاذبة منها «إطالق
الذي ّ
يخول
سراح جميع المعتقلين السياسيين» (بما ّ
العسكر تحديد من اعتُقل ألسباب «سياسية»
ال غير) و«إجراء تحقيق في أحداث وقعت
أثناء التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين
والعسكريين» (الحظوا وضع العسكريين في
مرتبة الضحايا) هذا بعدما حال العسكر دون
محاكمة مرتكبي مجازر عام  2019ولسبب
بسيط هو أنهم المرتكبون ،إن األمر الوحيد
نص عليه «االتفاق السياسي» إذا ً
الحقيقي الذي ّ
نص
ليس سوى البند األخير ،رقم  ،14الذي
ّ
على «إلغاء قرار قائد الجيش السوداني عبد
الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء عبد الله
حمدوك»!
ً
وبموجب هذا االتفاق بات حمدوك شريكا في
خدعة العسكر الفاشلة ،وقد خيّب ّ
ظن أولئك
المتظاهرين الذين رأوا فيه بطالً (على الرغم

من أنفه) عندما كان ال يزال خاضعا ً لإلقامة
تذرع بها حمدوك
الجبرية .فإن الحجج التي ّ
ً
لتبرير خيانته للحركة الشعبية تليق تماما بتلك
الخدعة السياسية التي ال تنطلي على أحد :قال
الرجل إنه قبِل بالتعاون مع العسكر حقنا ً للدماء،
وكأنه يعتقد أنه يحوز لدى شعب السودان على
رصيد جماهيري كافٍ إلقناع الناس بمرافقته
في استسالمه ال ُمشين ،فيما لن يؤدّي فعله سوى
إلى جعل العسكر يعتقدون أن قدرتهم على سفك
الدماء باتت أكثر «شرعية» بتغطيته لها .كما قال
حمدوك إنه تو ّخى بقراره االستسالمي «الحفاظ
على المكتسبات االقتصادية واالنفتاح االقتصادي
على العالم» وكأنه يعتقد أن شخصيته الفذّة
لها من المكانة الدولية ما يكفي لتحويل مرارة
االنقالب إلى حالوة بالرغم من الرفض الشعبي
العارم لحكم العسكر ودماهم المدنية ومواصلة
الحراك الجماهيري المقاوم لالنقالب ،هذا إذا
سلّمنا بأن «المكاسب االقتصادية» المزعومة
هي أه ّم من الحرية والديمقراطية!
لم تنطل هذه الخدعة السياسية الخائبة على
شعب السودان ،ولن تنطلي .فقد أدرك الشعب أن
زمن المساومة «االنتقالية» قد انتهى وأن األمور
وصلت إلى مفترق ال رجعة منه :فإما أن يستكمل
الشعب ثورته غير المنتهية بإسقاط حكم العسكر
بصورة كاملة ،األمر الذي سيعتمد إلى حد بعيد
على تم ّكن الحراك الشعبي من جذب تعاطف
قسم هام من القوات المسلحة وجعله يتصدّى
لفلول نظام البشير تأييدا ً لتغيير ديمقراطي
حقيقي يحيل الجيش إلى دوره الحصري في
الذود عن الوطن ،بعيدا ً عن مزاولة السلطة
السياسية وإدارة إمبراطورية اقتصادية شبيهة
بتلك الطاغية لدى جارة السودان الشمالية ،أو
ويستمر
أن تُج َهض «ثورة  18ديسمبر» المجيدة
ّ
حكم الفلول بزعامة عبد الفتاح الجنوبي بما هو
أقبح من الحكم المخلوع ،مثلما أن حكم عبد
الفتاح الشمالي هو أقبح من الحكم الذي أطاحت
به «ثورة  25يناير» المجيدة.
•كاتب وأكاديمي من لبنان
•المصدر ( :القدس العربي) لندن
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العروبة المؤنسنة

•د .عبد الحسـين شعبــان

كان اختيار منتدى أصيلة وجامعة المعتمد بن عبّاد المفتوحة
بالمغرب لموضوع "العروبة والبناء اإلقليمي العربي :التجربة
واآلفاق" كعنوان لندوة ذات طابع راهني بأفق مستقبلي وقراءة
إستشرافية  ،فرصة مناسبة لتبادل اآلراء واستمزاج وجهات
النظر واالستئناس بأفكار حاولت مالمسة الجديد في فكرة
العروبة ،التي ظلّت تشغل األفق السياسي واالستراتيجي لغالبية
مشاريع النهضة واإلصالح في العالم العربي منذ نهاية القرن
التاسع عشر وحتى األن ،وقد اتخذت ثالث اتجاهات أساسية:
األول – "العروبة الثقافية" ،وهي الفكرة التي حاولت محاكاة
مشاريع النهضة األوروبية التي كان تو ّجهها نحو "دولة مدنية"،
وقد أخذت هذه الفكرة تتع ّمق بالتجربة العملية وبعد طائفة من
اإلخفاقات والممارسات السلبية التي عملت باسم "العروبة" .

وثالثها – تراجع القضية الفلسطينية ،التي مثلّت جامعا ً للعروبة
الثاني – "العروبة اآليديولوجية" ،وهي الفكرة التي حاكت الثقافية والمؤسساتية .
السياسة والتيارات القومية األوروبية اإلستعالئية الشوفينيّة
ورابعها – إنفجار الهويّات الفرعية وانبعاث رياح الطائفية
بشيفرة قومويّة.
ً
ّ
واإلثنية المناوئة لفكرة العروبة ،خصوصا بعد تنكر أو عدم
الثالث – "العروبة في طور التكوين المؤسساتي" ،وهي فكرة اعتراف بها.
قامت عليها جامعة الدول العربية ( 22مارس/آذار)1945
ّ
كمنظمة إقليمية أرادها اآلباء المؤسسون أن تكون نواة أو وخامسها – الممارسات اإلستبدادية السلبية ألنظمة حكمت
خطوة للوحدة العربية وعلى طريقها ،وهي وإن أخفقت سياسيا ً باسم العروبة.
في حل المشكالت والنزاعات والحروب العربية – العربية،
والعربية – األجنبية ،إالّ أنها تمكنت من لعب دور إيجابي في العروبة بصفتها هويّة منفتحة ليست ساكنة أو نهائية أو تمامية.
ومتحولة ومتفاعلة  ،حيث تتغير بعض عناصرها
دعم البلدان العربية لنيل استقاللها والتحرر من اإلستعمار وفي ألنها متجدّدة
ّ
دعم تنميتها ،إضافة إلى مساندة القضية الفلسطينية في المحافل مثل العادات والتقاليد والفنون واآلداب حذفا ً أو إضافة ،ومثلما
هي كذلك ،فال بدّ أن تقّر باختالف الهويّات وتعترف بحقوقها
األممية ضدّ العدوان "اإلسرائيلي" المتكرر.
ً
ً
وتتعامل معها كأمر واقعي وليس مفتعال أو مت َخيّال ،كما هي
تعرضت العروبة إلى تحدّيات النظرة اإلستعالئية الشوفينيّة .وهكذا يصبح من واجب العروبة
و خالل القرن ونيّف الماضي ّ
المؤنسنة احترام حق كل شعب أو مجموعة بشرية تشعر
عديدة ،من خارجها ومن داخلها إذا جاز التعبير.
بوجود خصائص تجمعها هويةً وانتما ًء ،بل و أن تعمل على
أولها – إخفاق المشروع السياسي الوحدوي وتضبّب صورته مساعدتها في تعزيز وتطوير خصوصيتها بما يجعلها تتفاعل
الحلمية ،واألكثر من ذلك فإن الدولة العربية (القُطرية) التي إنسانيا ً معها.
اعتُبرت من مخرجات التجزئة وسببا ً في عدم تحقيق مشروع وبهذا المعنى ال يمكن إختزال العروبة بالقومية أو العرق أو
النهضة تصدّعت هي األخرى بسبب الحروب والنزاعات النسب  ،وإذا ما فعلنا ذلك فأين سيكون مكان األندلس والمعتمد
األهلية ،إلى درجة أصبح الحفاظ عليها مهمةً عروبية بامتياز .بن عبّاد وابن ُ
طفيل وابن باجة وابن حزم وعبّاس بن فرناس
من فكرة العروبة ؟
ّ
وثانيها – التداخالت اإلقليمية غير العربية وتأثيرها على والعروبة هي لغة امرؤ القيس والمتنبّي وأبو القاسم الشابي
القرار العربي ،وذلك بسبب محاوالت الهيمنة اإليرانية وطه حسين وجبران خليل جبران والجواهري ،وكانت وما
والتركية ،فضالً عن محاوالت أثيوبيا المائية التي ألحقت تزال فعل مواجهة ،خصوصا ً حين تبلورت في نهاية القرن
ور ّواد
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين من خالل مفكرين ُ
ضررا ً بالمصالح العربية ،ناهيك عن تحالفاتها اإلقليمية.

مثل جورج أنطونيوس وشكيب أرسالن ورشيد رضا والبساتنة
والريحاني واليازجي وصوالً إلى ساطع الحصري ،ولع ّل ما
هو مطلوب اليوم تعزيز العروبة وتجذيرها وتحصينها وأنسنتها
بالتنوع وقبول اآلخر واالعتراف بالحق في
بالحرية واإلقرار
ّ
اإلختالف.
وكان مشروع النهضة األول الذي ساهم فيه األفغاني ومحمد
عبدو والكواكبي والطهطاوي والتونسي والقائيني قد ارتكز
على عاملين أساسيين وهما :الحريّة والتنمية وهذان يمثالن
األساس للمشروع النهضوي العربي الحديث بأركانه الستة
التحرر السياسي والتنمية اإلقتصادية المستقلّة والوحدة
وهي:
ّ
العربية والديمقراطية والعدالة اإلجتماعية والتجدد الحضاري،
صب ووليده
وهو يمثّل العروبة المؤنسنة البعيدة عن التع ّ
التطرف ونتاجهما العنف واإلرهاب .وبذلك يمكن أن نضع
ّ
الجاحظ وابن خلدون وابن المقفّع وابن سينا وابن رشد وأبو
نواس وسيبويه ونفطوية وبشار بن برد وغيرهم في عداد
ّ
من أسسوا للعروبة على أساس الثقافة واللغة ،ويمكن إضافة
الدين والجغرافيا كأُسس للهويّة ال عالقة لها باإلنتماء العرقي
والقَبلي ،بعيدا ً عن محاوالت تفضيل العرب وتمييزهم بسبب
ذلك ،وبعيدا ً عن نقيضه ،محاوالت تبخيس دورهم وقدرهم.
وما تحتاجه العروبة اليوم هو إعادة هندستها لتكون أكثر
بالتنوع في إطار
انفتاحا ً وتعدّديةً وقبوالً لآلخر ،أي اإلقرار
ّ
والتذرر ويجعلها جامعةً ومتعددة
الوحدة وهو ما يجنّبها التفتّت
ّ
قوة روحيّة لم تُكت َشف
في آن ،ولع ّل ذلك يعطيها كهويّة مصادر ّ
تاريخيا ً حتى اآلن ،والعروبة حسب قسطنطين زريق "مشروع
لم يُنجز بعد" ،وإنجازه يحتاج إلى وعي جديد ،وهو ما كان
خالصة البحث في منتدى أصيلة "األصيلة" التاريخي في
دورته الثانية واألربعين.
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العراق… الشعب يريد وطنا والميليشيات تريد وطنا

•هيفــاء زنكنة
هل باإلمكان «إختطاف» ما يريده الشعب
من حقوق وطموحات بواقع ومستقبل أفضل
مما يعيشه؟ بمعنى االستحواذ على ما يطالب
به الناس وتعابيرهم عما يريدون؟ تعاني أغلب
البلدان في لحظتنا التاريخية هذه ،ومنها حتى
دول متقدمة كأمريكا منذ انتهاء الحرب الباردة،
مرورا بوالية دونالد ترامب وحتى االن ،من
اختالل في وعي المجتمع المنقسم على نفسه،
واالنجرار الى ما يحشد له اإلعالم السياسي
المتطرف إستخداما للعواطف واالكاذيب
والتخويف والترغيب ،حتى بما هو واضح أذاه
للناس مباشرة او في المنظور القريب .فهل
نجح نظام ما بعد االحتالل في تحقيق ذلك عبر
إختطاف روح ما يريده الشعب فعال؟
من يراجع إنجازات النظام العراقي الحالي،
منذ غزو البلد وتركه عرضة للنهب وساحة
للصراعات الخارجية ،سيجد أن ذلك ممكن
وأنه تجاوز حدود االختطاف الجسدي
للمواطنين .حيث بينت مظاهرات ميليشيات
األحزاب ،المتربعة على السلطة ،في أسابيع
ما بعد إجراء االنتخابات بأن من بين مهاراتها
متعددة المستويات ،قدرتها على إختطاف
أساليب النضال الجماهيري والتالعب بها إلى
حد يصعب فيه ،أحيانا ،التمييز ما بين الحقيقي
والزائف .فاالنتخابات التي تم الترويج لها
بقوة إعالميا وماديا ،بدعم دولي ال مثيل له،
ناهيك عن تشجيع المرجعية الشيعية الداعية
الى المساهمة في االنتخابات ،بعد أن اختارت
غالبية الجماهير مقاطعتها ،والتي تم وصفها
بأنها من أكثر االنتخابات التي شهدها العراق
نزاهة وشفافية وسالسة ،سرعان ما تحولت،
حال إعالن النتائج بخسارة عدد من ميليشيات
االحزاب ،الى انتخابات زائفة ومزورة وال
يمكن القبول بها إطالقا.
وكما هو واضح من نزول متظاهرين من
الميليشيات الحزبية الخاسرة إلى الشوارع
واالشتباك مع قوات أمنية ،والتهديد باقتحام
المنطقة الخضراء ،رمز المحتل األمريكي

والحكومة العراقية بالنيابة معا ،بأن خبرة
ما يقارب العشرين عاما من إستالم األحزاب
المليشياوية السلطة ،قد أثمرت من ناحية سرقة
جوانب من آلية النضال الجماهيري الذي عاشه
العراق ،بشكل متواصل ،منذ أيام االحتالل
األولى عام  ،2003في النزول الى الشوارع
واالعتصام ومقاومة المحتل بكل السبل الممكنة
وتحرير الوطن .وحقق النظام نجاحا معقوال،
في استغالل المطالب والحقوق ،وإعادة تدويرها
وتقديمها بشكل شعارات شعبوية ،مغلفة بقدسية
ذات بعد مذهبي ،تُساعد على تقبلها وكأنها من
صلب حقوقها التاريخية.
فاالنتخابات المبكرة ألتي نادى بها المتظاهرون
والمعتصمون على مدى عام ،للتخلص من
الفساد والطائفية واإلصالح العام والتحرر

استولت أحزاب الميليشيات على أهم شعار َجسّد
االنتفاضة وهو « نريد وطنا» .فصار لمفردة
« الوطن» معاني تم تطويعها وفق استخداماتها
الحزبية.
وأخذت معنى جديدًا لتثير ردود افعال مختلفة
تما ًما عما إعتبره المتظاهرون حقا من حقوقهم
األساسية ويجب إستعادته .بينما حملت المفردة،
بعد تدويرها حزبيا ومليشياويا ،معنى هالميا
يخلط ما بين الوطن والسلطة .الوطن إذن
موجود ،ونحن مالكوه ،ما دمنا نتحكم بالسلطة.
ويجب الدفاع عنها بأي ثمن ولن نتخلى عنها،
كما صرح رئيس الوزراء السابق نوري
المالكي قائال بطائفيته المقيتة وعباراته عن أبناء
الحسين مقابل أبناء يزيد ،التي يستحق عليها
العقاب لتأجيجه خطاب العنصرية والكراهية

الفنان عماد حجاج عن جريدة (العربي الجديد) لندن (من اختيار المحرر)
من األحتاللين األمريكي واإليراني ،خالل
إنتفاضة تشرين /أكتوبر  ،2019مثال ،سرعان
ما إستولت عليها واحتوتها أحزاب الميليشيات،
من خالل تعبئة وتحشيد وتخويف أفرادها من «
اآلخر» وتجريدهم من إنسانيتهم .وتحول الثمن
الغالي الذي دفعته الجماهير ،متمثال باستشهاد
وإصابات واعتقاالت وتعذيب تجاوز عشرات
اآلالف من المحتجين ،تحول الى عملة مقايضة
لصالح األحزاب ذاتها التي ساهمت بارتكاب
الجرائم بال مساءلة .وهي المشاركة في ماسسة
العملية السياسية ومتقاسمة للحكومة ،بدءا من
تيار الصدر وحزب الدعوة والحزب األسالمي
إلى كتائب حزب الله والحشد الشعبي .كما

والتحريض على القتل.
تم تحوير صوت الشعب الحقيقي المطالب
باستعادة الوطن الى صيغ جاهزة ،مبتذلة لفرط
التكرار من قبل ساسة فاسدين ،لصالح أجندة
سياسية لهذا الحزب المدعوم أمريكيا ،الذي ال
برنامج لديه غير مهاجمة إيران ،ضد الحزب
المدعوم إيرانيا والذي ال يملك برنامجا غير
مهاجمة أمريكا .كالهما يدعيان تمثيل الشعب
العراقي بينما ،هما في الحقيقة ،يعمالن وفق
أجندات ومصالح فئوية ال عالقة لها بمصلحة
الشعب على المدى القريب أو البعيد ،وإبقاء
حياة العراقيين مؤجلة ومحكوم عليها بالمخاوف
والقلق وعدم االستقرار ،في أجواء دعائية غايتها

« أن تخلق مستوى القلق األمثل» حسب مهندس
اإلعالم النازي غوبلز.
فحين يصرح هادي العامري ،المسؤول
الفعلي لميليشيا الحشد الشعبي ،قائال « سندافع
عن اصوات مرشحينا وناخبينا بكل قوة» و
« اننا ال نقبل بهذه النتائج المفبركة مهما كان
الثمن» .فأنه ال يأتي بجديد بل ان صوته صدى
لما قاله المالكي قبل سنوات بصدد عدم التخلي
عن السلطة .وهو يعمل على تعبئة العواطف
المتمثلة بشخصه « الرافض» أكثر منه طرح
برنامج لإلصالح والبناء ،أو بديال لالنتخابات
التي تأرجح ما بين دعوة أتباعه للمشاركة فيها
بقوة أوال ورفضها بقوة أكبر حين خسرها .وإذا
كان العامري ،خالفا لمقتدى الصدر ،ال يملك
القدسية المحيطة بالصدر كوريث للصدر األول،
وتصنيمه من قبل اتباعه ،كمرجع ديني واجب
الطاعة ،فانه بتجسيده لشخصية المقاتل من أجل
« اإلمام « الخميني ومن حكم بعده ،وباستغالل
دعائي ناجح إلعالن االنتصار على داعش،
جراء القصف الجوي المستمر للتحالف الدولي
والقوات العراقية على األرض ،نجح العامري
في إضفاء صفة القدسية على مليشيا الحشد
الشعبي ليتمتع بوسم اإلفالت من العقاب مهما
إرتكب.
ولم تقتصرعملية إختطاف حقوق ومطالب
متظاهري إنتفاضة تشرين على الشعارات
والالفتات ،والنزول الى الشوارع ونصب
الخيام ،واالعتصام ،بل إمتدت إلى جوانب ثقافية
ذات خصوصية دينية وتأثير يحفز عواطف
الشباب كالرادود المعتاد في مجالس العزاء
وزيارات مراقد األئمة ومناسبات االستشهاد
التاريخية .ومع توفر الدعم المادي الكبير
ووجود التغطية اإلعالمية عبر قنوات تملكها
األحزاب أو مدفوعة األجر ،كان بإمكان هذه
األحزاب ،تمرير أجندتها الزائفة ،على نسبة
من السكان ،خاصة بعد إختطاف وإعادة تدوير
مطالب منتفضي تشرين ،لوال لجوئهم إلى ما
يجيدون ممارسته ،فعال ،وهو استخدام العنف
بأشكاله المتعددة ،من اختطاف وتعذيب وحمالت
االغتيال بشكل علني.
•كاتبة وصحفية وناشطة عراقية تقيم
في بريطانيا
• تكتب اسبوعيا في جريدة (القدس العربي)
(من كتاب شبكة البالد )www.albilad.net
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قصة سيجريد هونكه التي سحرها اإلسالم وعاشت تدافع عن العرب
عضـوا شرف ًيـا بمجمع البحوث اإلسـالمية
هونكـه أول امـرأة غير مسلمة تصبح
ً

•إيهـاب نجـدت
«شمس الله تسطع على الغرب – تراثنا العربي»
هذه الجملة لم يكتبها شخص عربي أو حتى مسلم،
بل وضعتها مستشرقة ألمانية عنوانًا لكتابها الذي
صدر في أوائل الستينات من القرن العشرين،
واليوم سنتعرف على قصتها مع االستشراق
واإلسالم وهى رحلة بدأتها منذ شبابها الذي
أجادت خالله اللغة العربية الفصحى ،واستمرت
حتى نشر آخر مؤلفاتها « الله ليس هكذا – كشف
 1001خرافة عن العرب» عام  ،1990قبيل
وفاتها في يونيو (حزيران)  1999بمدينة هامبرج.
إنها سيجريد هونكه التي كتبت ذات مرة «إن
موقف أوروبا من العرب منذ نزول الوحي
المحمدي موقف عدائي بعيد البعد كله عن
اإلنصاف والعدالة ،والتاريخ وقتذاك كان يُملى
ويُصنع ولم يكن ال ُمملي هو الضمير ،بل التعصب
األعمى».
×

صا في لغات وآداب العالم (الشرقي).
متخص ً
بدأ هذا التقليد على يد مسؤولون في شركة
الهند الشرقية ،قالوا بأن الثقافة العربية والثقافة
الهندية والثقافات اإلسالمية يجب أن تٌدرس على
قدم المساواة مع دراسة ثقافات أوروبا ،والحقًا
اكتسبت اللغة العبرية والدراسات اليهودية شعبية
بين الباحثين البريطانيين واأللمان في القرنين
التاسع عشر والعشرين.
وقد أصبح المجال األكاديمي للدراسات الشرقية،
الذي استوعب ثقافات الشرق األدنى (مصر،
والعراق ،والشام ،وتركيا ،والجزيرة العربية)
والشرق األقصى (الهند ،والصين ،واليابان) ،هو
مجاالت الدراسات اآلسيوية ودراسات الشرق
األوسط الحالية.
والتعريف اللغوي لالستشراق ،يقول بأنها

كلمة إنجليزية ذات أصل فرنسي تنحدر من
جذر التيني وهو «أورينت» بمعنى الشرق،
ويُعرف االستشراق أيضًا في تاريخ الفن واألدب
والدراسات الثقافية األوروبية بأنه تقليد أو تصوير
جوانب في العالم(الشرقي).
وعلى وجه الخصوص ،كان الرسم االستشراقي،
الذي يصور بشكل أكثر تحديدًا «الشرق األوسط»،
أحد التخصصات العديدة للفن األكاديمي في القرن
التاسع عشر ،وقد أبدى ُكتاب األدب الغربي
اهتما ًما مماثلاً بالموضوعات «الشرقية» ،حتى
كتب شاعر ألمانيا الكبير يوهان جوته (– 1749
1832م) كتابه «الديوان الشرقي للمؤلف الغربي»
وهو مجموعة من القصائد المستلهمة من الشاعر
الصوفي حافظ الشيرازي وفيه تأُثيرات واضحة
للثقافة العربية اإلسالمية ،ال يتسع المجال لذكرها.

×في البداية ..ما هو االستشراق؟

منذ بدايات القرن التاسع عشر انتشرت المدارس
الفكرية األوروبية التي اهتمت بدراسة العرب
واإلسالم فيما عُرف الحقًا باالستشراق ،وهو
مصطلح يعنى ضمنيًا االهتمام بكل ما يخص
الشرق العربي المسلم ،من فنون وثقافة وعادات
وتقاليد ،وربما تحيلنا هذه التسمية إلى بعد أعمق
للموضوع وهو المركزية األوروبية في فهم وتقسيم
العالم أنذاك ،وهي المركزية عينها التي وضعت
البالد الواقعة في الجنوب الشرقي ألوروبا ضمن
ما يُعرف اليوم بـ«الشرق األوسط».
ولنفهم كيف نشأ وتطور االستشراق علينا
أن نعود عدة قرون للوراء ،حيث أول احتكاك
وتواصل فعلي بين أوروبا العصور الوسطى
والعرب المسلمين ،إلى الحمالت الصليبية التي
بدأت أواخر القرن  11ميالديًا.
كانت الحمالت الصليبية هي البوابة – إذا جاز
التعبير – التي فتحت ألووربا العصور الوسطى
نافذة على «الشرق» ،ثم توالت كتابات الرحالة
األوروبيين الذين زاروا تلك البالد الساحرة في
الظهور واالنتشار ،وبمررو الوقت تلونت فكرة
«الشرق» في المخيلة األوروبية بكونها بالد
«المقدس» و«المكاسب» الدنيوية معًا.
ومن الكتابات األولية للرحالة األوروبيين ،سواء
الذين شاركوا في الحمالت الصليبية أو رافقوها
ليكتبوا أحداثها ومن حكايات التجار العابرين،
ومغامرات الفضوليين الذين فكروا في معرفة
الجانب اآلخر من العالم – بالنسبة لهم – ُولد
االستشراق .وخالل القرنين الثامن والتاسع عشر،
عرف مصطلح «المستشرق» بأنه من كان عال ًما

×سيجريد هونكهُ ..محبة للموسيقى
×
والكتب والسينما
ولدت سيجريد هونكه في  26أبريل (نيسان)
 1913بمدينة كيل ،وهي مدينة وميناء بحري
تقع شمال ألمانيا ،وهي عاصمة والية شليزفيغ
– هولشتاين إحدى واليات ألمانيا الستة عشر
وكان لها أختان .عمل والدها هاينريش هونكه
دارا لنشر الكتب في عام
في نشر الكتب وفتح ً
سا مجهوداته لنشر الدراسات الجامعية
 1905مكر ً
والكتب المتعلقة بالموسيقى.
قام عمله باألساس على بيع مجموعة واسعة
من الكتب والموسيقى ،لكنه سرعان ما بنى دار
نشر مهمة خارج مدينة كيل نشرت بشكل رئيس
مؤلفات عن التاريخ المحلي للمنطقة بشكل خاص
والتاريخ األلماني واألوروبي بشكل عام.
وعلى مدار  45عا ًما أنشأ هونكه أكبر مكتبة لبيع
نظرا لتعدد استخداماتها
الكتب في مدينة كيل ،والتي ً
كانت مهمة للحياة الثقافية للمدينة وأصبح واحدًا
من أهم الناشرين األلمان آنذاك ،وفي تلك األجواء
المحملة بالثقافة والمعرفة والكتب نشأت الصغيرة
سيجريد هونكه ،التي درست بعد تخرجها من
المدرسة الثانوية الموسيقى لمدة عامين.
ثم توسعت فيما بعد في دراسة علم مقارنة
األديان والدراسات الدينية باإلضافة إلى الفلسفة
وأخيرا الصحافة في ثالث مدن ألمانية
وعلم النفس
ً
مختلفة هي «كيل» و«فرايبورج» و«برلين»،
حتى حصلت على الدكتوراة في عام  1940من
جامعة «فردريش فيلهم» التي أصبح اسمها حاليًا
جامعة هومبولت ببرلين.
تزوجت سيجريد عام  1942من بيتر شولتزا
وهو مستشرق ودبلوماسي ألماني كان يعمل في
السفارة األلمانية بالمغرب ،وعاشا معًا في مدينة
طنجة حتى عام  1944حيث أنجبا ابنهما األول
«هاجن شولتزا» (2014 – 1943م) الذي أصبح
صا في التاريخ المعاصر كما عمل
مؤر ًخا متخص ً
دبلوماسيًا هو اآلخر بالمغرب بعد رحيل والده،
ثم تولى منصب رئيس قسم الصحافة واإلعالم
للحكومة االتحادية األلمانية في مدينة بون بعد
الحرب العالمية الثانية.
×

غالف كتاب «شمس الله تسطع على الغرب – تراثنا العربي» ،المصدر :موقع أمازون  -ألمانيا

×(شمس الله تسطع على الغرب)

الشك أن هونكه قد اكتسبت الكثير من الخبرات
والعلوم وطورت من رؤيتها للعالم بمرور الوقت،
وفي عام  1960أصدرت كتابها «شمس الله تسطع
على الغرب – تراثنا العربي» الذي بدأنا بعنوانه،
تسرد فيه ما تدين به أوروبا للعرب حيث تقول
في مقدمته )إن أوروبا تدين للعرب وللحضارة
العربية ،وإن الدين الذي في عنق أوروبا وسائر
القارات األخرى للعرب كبير جدًا ،وكان يجب
على أوروبا أن تعترف بهذا الصنيع منذ زمن
بعيد ،لكن التعصب الديني واختالف العقائد أعمى
عيوننا وترك عليها غشاوة).
انطلقت هونكه في كتابها من الوجود العربي
اإلسالمي في األندلس وما استطاع العرب تحقيقه
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أنذاك من نهضة عمرانية وإنجازات علمية وهي
فترة أخذت أوروبا تترجم كتبها وتنقل علومها
ومعارفها لمدة ثالثة قرون بد ًءا من القرن 11م
وحتى القرن 13م وهو ما يُعرف بعصر «نقل
الكالسيكيات» في إشارة إلى النصوص العربية
التي ترجمت وشرحت نصوص أرسطو اليونانية
القديمة.
ثم افتتحت كتابها بمدخل ذكي عن األسماء
والمصطلحات األوروبيية ذات األصل العربي،
والتي هي مفردات عربية منتشرة في كل ناحية
من نواحي اللغات األوروبية ،وتعتبر من عناصر
الحضارة والمدنية التي يستعملها األوروبيون
في حياتهم اليومية لتختم ذلك المدخل اللغوي
بقولها(:إذا كان العالم الحديث يتمتع بقسط وافر
من النظافة والقواعد الصحية ،فالفضل في ذلك
يرجع إلى العرب وما أعاروه ألوروبا(
وتستكمل الحديث في فصل الحق عن إسهامات
«اإلسالم» في الرياضيات واألعداد العربية التي
خرجت ألوروبا بعد تطويرها من قبل العرب
الذين درسوا األعداد والرياضيات الهندية .وفي
الفصل الثالث تتحدث بأسلوب أدبي وعلمي عن
مجموعة غير مشهورة من علماء النهضة العربية
اإلسالمية أيام الخليفة العباسي المأمون ،وهم بنو
موسى بن شاكر.
كان بنو موسى بن شاكر رياضيون وفلكيون
ومشتغلون بالميكانيكا وهم ثالثة إخوة من إقليم
خراسان أقاموا ببغداد ،وكان أبوهم يعمل في
خدمة الخليفة المأمون الذي رعى أوالده بعد
وفاته ،وقد أنشأوا مرصدًا فلكيًا متكاملاً – بمقاييس
ذلك العصر – في قصرهم ببغداد بنا ًء على طلب
الخليفة.
كما قاموا بقياس محيط األرض وخرجوا بنتيجة
مفادها أن محيط األرض حوالي  24ألف ميل،
وحددوا ميل دائرة البروج بحوالي  23درجة
و 35ثانية ،وقدروا مبادرة االعتدالين بـ 54ثانية،
وهذه النتيجة أكثر قليلاً من الحقيقة ،إلاّ أنها أدق
بكثير من القيمة السابقة التي طلب منهم الخليفة
المأمون التحقق منها ،والتي قام بها العالم اليوناني
إراتوستينس – حسب الكتاب.
وال يفوت هونكه أن تتحدث في الفصل التالي عن
اإلسهامات العربية الهامة في علوم الطب وفكرة
الشفاء التي كانت «عجيبة» بالنسبة لألوروبيين
آنذاك ،حيث لم يكونوا مدركين بعد لماهية األدوية
وال كيفية عملها ،حتى أن فكرة الشفاء كانت بمثابة
عمل إعجازي – على حد تعبير المؤلفة – مستعينة
في فصلها بكتاب االعتبار لألمير والشاعر أسامة
بن منقذ ال ُملقب بمؤيد الدولة (1188 – 1095م)
الذي يتحدث فيه عن غرائب الطب اإلفرنجي
«األوروبي» الذي عرفه أثناء الحمالت الصليبية
األولى على بالد الشام.
حيث يروى واقعة شاهدها بنفسه عن امرأة
قال لها الطبيب اإلفرنجي بأن في رأسها شيطانًا
عشقها ،وعليهم أن يحلقوا شعرها ،وبعد أن ساءت
حالتها الصحية قام الطبيب بشق رأسها على شكل
صليب وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس،
وحكه بالملح فماتت في وقتها.
وتستطرد المؤلفة في وصف رؤية الكنيسة
– آنذاك – إلستخدام أدوية أخرى خالفًا ألدوية
«الروح» كاالعتراف والصلوات بأنه عمل
محرم ،وكان احتراف مهنة الطب واجراء
العمليات الجراحية عمل مشين ويتنافى ومكانة
رجال الكنيسة ،فيما تشير سيجريد هونكه إلى
الرؤية اإلسالمية المنفتحة على الطب والعلوم
الطبية ،والتي أخرجت أطباء كبار مثل ابن سينا
الذي ظل كتابه القانون في الطب مرجعًا لألطباء
األوروبيين حوالي ثالثة قرون.
وتحت عنوان (المعجزة العربية) ردًا على
المصطلح األوروبي الشهير في وصف إنجازات
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اليونان القدماء باسم (المعجزة اليونانية)؛ تكتب
هونكه عن الطفرة العلمية الجبارة التي قام بها أبناء
الصحراء ،مشيرة إلى أن السريان وهم تالمذة
اليونانيين األقرب لم يتمكنوا من تطوير المعرفة
التي حصلوا عليها من اليونان كما فعل المسلمون
الذين كانت الوحدة السياسية التي تحققت في بالد
العرب بعد اإلسالم أحد أهم عوامل نهضتهم –
حسب هونكه.
وعن الفتوحات اإلسالمية تقول سيجريد هونكه:
(الفتوحات اإلسالمية لم يقصد المنتصرون من
ورائها القيام بأعمال النهب والسلب أو العنف
والتخريب وكل ما يذكر عن تعصبهم األعمى أو
قسوة قلوبهم وخشونة طباعهم وبربرية أعمالهم
كذب وافتراء ويدخل في باب األساطير التي تؤلف
إللقاء الرعب في نفوس الناس).
وال يفوت المؤلفة في الفصول الثالث األخيرة أن

العربية اإلسالمية العظيمة التي أسمتها الكاتبة
«تراثنا العربي» في عنوان الكتاب.
جدير بالذكر أن هذا الكتاب تُرجم إلى عدة لغات
حية منذ صدوره باأللمانية في  1960وقد صدرت
ترجمته العربية عن دار العالم العربي – القاهرة
 ،2008من ترجمة وتحقيق د .فؤاد حسنين علي.
×(الله ليس هكذا – كشف 1001
×
خرافة عن العرب)
في ثاني مؤلفاتها أهمية بالنسبة لموضوعنا وهو
كتاب «الله ليس هكذا» الذي صدر في عام 1990
تكشف سيجريد هونكه عن أكثر من  1001خرافة
عن العرب منتشرة في ألمانيا والمجمتع األوروبي
حتى تسعينات القرن العشرين ،وعنوان الكتاب
مثير لالنتباه ألنه مشابه لعنوان ألف ليلة وليلة ،أو

سيجريد هونكه ،المصدر تويتر

واستطردت في وصف تاريخ إنماء الكراهية بين
األوروبيين ضد اإلسالم والمسلمين قبيل الحمالت
الصليبية.
و«برأت» العرب المسلمين الذين فتحوا مصر
من «تهمة» حريق مكتبة اإلسكندرية الكبرى،
وهو الزعم الذي ظل يلحق بالعرب في األدبيات
األوروبية حتى وقت قريب ،رغم أن المكتبة نفسها
لم تكن موجودة قبل فتح العرب مصر بوقت طويل.
وقد أثبتت إحدى الدراسات التاريخية الحديثة التي
قام بها دبلوماسي ومستشرق إسباني آخر هو بابلو
دي جيفنو «براءة» العرب من حريق المكتبة كما
قالت سيجريد هونكه سابقًا.
صدرت الترجمة العربية لكتاب هونكه سالف
الذكر في القاهرة في طبعتين متتاليتين عامي
 1995و ،1996نتيجة تعاون مشتركة بين دار
الشروق ومؤسسة بفاريا ومجلة النور الكويتية
ومن ترجمة د .غريب محمد غريب.
لقد عاشت هونكه شبابها في ألمانيا النازية ،حيث
كان الحديث عن «الجنس اآلري» هو محور
النقاشات الرسمية انذاك ،وربما تكون الفترة
الزمنية التي عاشت فيها دليلاً على تجردها العلمي،
الذي ظهر في مؤلفات مختلفة نشرتها عن العرب
واإلسالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى
أوائل التسعينات من القرن العشرين ،نذكر منها
أيضًا كتاب «الجمال والمعطف اإلمبراطوري –
العالقات العربية األلمانية منذ شارلمان» الذي
صدر في شتوتجارت  ،1974ولم يترجم للعربية.
كما صورت أفالم قصيرة حول العرب واإلسالم،
قصيرا بعنوان «على خطى
مصورا
فأنتجت فيل ًما
ً
ً
العرب – »Aufden Spuren der Araber
وأنتجت أفال ًما قصيرة أخرى تعرض فيها لمآثر
العرب ومساهمتهم في الحضارة اإلنسانية.

غالف كتاب «الله ليس هكذا – كشف  1001خرافة عن العرب» ،المصدر :موقع أمازون  -ألمانيا

تتحدث عن فكرة توحيد الشعوب المختلفة تحت
النسق الفكري والحضاري والسياسي لإلسالم
ولغته العربية ،وتختم الكتاب بنقطة انطالقها وهي
األندلس ،والتي تستفيض خاللها في الحديث عن
جمالية العمارة والفنون األندلسية المختلفة.
عبر كتابها كله تقوم هونكه بأسلوب سردي شيق
وببحث علمي رصين بتوثيق اإلنجازات العربية
اإلسالمية في مسيرة الحضارة اإلنسانية كلها،
والتى لوالها لما أمكن للغرب أن يتحدث عن
تاريخ العلوم الخاص به اذا انتزع منها اإلسهامات

ما يعرف في الغرب بـ(الليالي العربية).
في هذا الكتاب قامت هونكه بتفنيد األكاذيب
والخرافات المنتشرة حول كثير من المفاهيم
اإلسالمية ،وقد اعتبر الكتاب بمثابة حجر أساس
علمي وشيق لمواجهة ظاهرة «اإلسالموفوبيا» أو
الخوف من اإلسالم والمسلمين في أوروبا .وقد
تحدثت فيه عن الصورة السائدة في أوروبا للعربي
المسلم ،وأوضحت مزاعم «اضطهاد» المرأة
في اإلسالم مقررة أن اإلسالم قد أعطى المرأة
ذمة مالية مستقلة وسمح لها بالتجارة والعمل،

ما زالت كتب هونكه تترجم إلى لغات مختلفة
وتطبع حتى وقت قريب ،وألن الشيء بالشيء
يذكر فقد حصلت هونكه على ثالث جوائز
تقديرا لخدماتها ،أولها جائزة «كانط» من
رفيعة
ً
األكاديمية األلمانية للتعليم والثقافة بميونخ عام
 1981وثانيها جائزة «شيلر» عام  1985وآخر
تلك التكريمات كان حصولها على وسام «النجمة»
من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عام
 1988أثناء زيارتها لمصر وإلقائها محاضرة عن
اإلسهامات العربية اإلسالمية في العلوم بجامعة
عضوا شرفيًا في مجمع
األزهر بالقاهرة ،لتصبح
ً
تقديرا لجهودها في خدمة الثقافة
البحوث اإلسالمية
ً
اإلسالمية ،لتصبح هونكه أول امرأة غير مسلمة
عضوا شرفيًا بمجمع البحوث اإلسالمية –
تصبح
ً
حسب أرشيف جامعة توبينجن األلمانية.
•موقع ساسة بوست

مرض الزهايمر شاغل العالم  150مليون أسرة مهددة باإلصابة بحلول !2050
باحثون في جامعة ليستر:

التوصل لعالج “تحويلي” يمكن أن يوقف تطور المرض ،أو حتى يمنعه

يقول العلماء الذين يطورون لقاحا ً ضد مرض
الزهايمر إنهم “متحمسون بشكل كبير” من
خالل النتائج التي تشير إلى أنه يمكن أن يعكس
الخرف لدى الفئران.
توصل الباحثون في جامعة ليستر إلى عالج
“تحويلي” يمكن أن يوقف تطور المرض ،أو
حتى يمنعه.
يعمل العالج الرائد ،الذي يكلف  15جنيها ً
إسترلينيا ً فقط ،عن طريق منع تكوين رواسب
ضارة من البروتين في الدماغ مرتبطة بفقدان
الذاكرة .يؤثر الخرف على حوالي 850,000
شخصا ً في المملكة المتحدة وهو غير قابل للشفاء
حالياً ،لكن الخبراء قالوا ّ
أن اللقاح الجديد يمكن
أن يدخل التجارب السريرية على البشر في
غضون عامين.
يعتقد أن مرض الزهايمر يحدث عندما تتجمع
البروتينات التي تحدث بشكل طبيعي والتي
تسمى بيتا األميلويد معا ً لتشكيل لويحات في

الدماغ.
تحدث هذه اللويحات عندما تصبح جزيئات
بروتين بيتا اميلويد منفصلة أو “مقتطعة” ،ثم
تنض ّم معا ً لتشكيل المجموعات التي تتداخل مع
عمل خاليا الدماغ.
لكن العلماء حددوا جسم مضاد ،يسمى
 – 04-TAP01والذي يرتبط بالشكل السام
المختصر لبيتا األميلويد ،مما يمنع الجزيئات من
التكتل معا ً لتشكيل لويحات.
هذا الجسم المضاد يشكل أساس العالج الجديد
الواعد .وجدت التجارب على الفئران المصابة
بمرض الزهايمر ّ
أن األجسام المضادة ساعدت
على استعادة وظيفة خاليا الدماغ حيث تم تشكيل
عدد أقل من اللويحات ،مما أدى إلى تحسين
الذاكرة.
يعمل العلماء على لقاح يحفز الجسم على توليد
األجسام المضادة  ،04-TAP01ويمكن تقديمه

قريبا ً لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة
بمرض الزهايمر.
وقال الفريق ّ
أن نهجهم الثوري يظهر أنه يمكن
الوقاية من مرض الزهايمر في المقام األول،
بدالً من مجرد عالج اللويحات التي تشكلت
بالفعل.
وقال البروفيسور مارك كار ،من جامعة
ليستر“ :في حين ّ
أن العلم ال يزال حاليا ً في
ّ
فإن تكرار هذه النتائج في
مرحلة مبكرة،
التجارب السريرية البشرية ،يمكن أن يكون له
نتائج تحويلية”.
“إنه يفتح إمكانية لعالج مرض الزهايمر
بمجرد اكتشاف األعراض ،باإلضافة للتطعيم
ضد المرض قبل ظهور األعراض”.
وقال المؤلف المشارك البروفيسور توماس
باير ،من المركز الطبي لجامعة غوتنغن في
ألمانيا“ :في التجارب السريرية ،لم تظهر أي

من العالجات المحتملة التي تذوب لويحات
األميلويد في الدماغ نجاحا ً كبيرا ً من حيث الحد
من أعراض مرض الزهايمر”.
“حتى ّ
أن البعض أظهر آثارا ً جانبية سلبية.
لذلك قررنا اتباع نهج مختلف .حددنا األجسام
المضادة في الفئران التي من شأنها تحييد
األشكال المقتطعة من بيتا اميلويد قابل للذوبان،
ولكن لم يت ّم ربطها إلى أشكال طبيعية من
البروتين أو لويحات”.
وقد أُجريت الدراسة في شراكة مع البحوث
الطبية الخيرية  .LifeArcيتطلع الباحثون،
الذين نشروا نتائجهم الليلة الماضية في مجلة
الطب النفسي الجزيئي ،إلى العثور على شريك
تجاري لنقل األجسام المضادة العالجية واللقاح
إلى مرحلة التجارب السريرية
•المصدر  :وكاالت االنباء
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شاهدوا و تم ّعنوا في هذه الصور !!!
انها متالزمة اليد والقدم …الحروق الكيميائية
•د .قيس أبوطه

في العدد السابق من هذه الجريدة الرائدة كان
الحديث عن العالج الكيميائي للسرطان ،العالج
الذي ال بد منه في جميع أنواع هذا المرض
الخبيث ،واستعرضنا أهم مضاعفاته وخاصة
متالزمة اليد والقدم.
هذه التسمية تعتبر أقل بكثير من الواقع ألن هذه
المتالزمة ال تقتصر على اليد والقدم بل تتعداهما
الى ما هو أكثر من ذلك.
كيف يحترق الجلد في اليدين والقدمين؟ ..ان
نظرة الى تشريح الجلد توضح لنا أن طبقة
البشرة من الجلد (  )pidermisفي اليدين
والقدمين أكثر سماكة من باقي أجزاء الجسم…
كما أنها غنية بالشعيرات الدموية وغدد العرق،
الن الجلد في هذه األماكن يتحمل اعبا ًء اكثر من
باقي األماكن ،ففي حياتنا اليومية ال غنى ألي
إنسان عن استعمال يديه في كل عمل يقوم به،
كما أنه ال يستغني عن القدمين في حمل الجسم
كله وفي الوقوف والمشي والحركة…

 .2وضع الكريمات المرطبة التي يوصي بها
الطبيب عدة مرات في اليوم .كما ينصح بلبس
قفازات وجوارب قطنية بعد الكريم ألن ذلك
يحفظ الرطوبة و يقلل التعرض ألي احتكاكات
او اصابات اثناء النوم.

عند تناول العالج الكيميائي عن طريق الوريد او
االقراص فإنه يصل الى الدورة الدموية .وعادة
يعطى المريض الجرعة القصوى من الدواء
حتى تستطيع أن تقتل الخاليا السرطانية…
صحيح ان العقار الكيميائي يصل مع الدم إلى
كل خاليا الجسم ولكن حصة الخاليا السرطانية
تكون هي األكبر ألن الخاليا السرطانية هي أكثر
نشاطا وأسرع نموا من باقي الخاليا الطبيعية
في الجسم .وهكذا فإنها تنال حصة أكبر من
السم الكيميائي .وهكذا ايضا ً تنال بشرة اليدين
والقدمين جرعة كبيرة من العقار ألنها هي أيضا
غنية بالدم.
العقار الكيميائي يتسرب من الشعيرات الدموية
الى السوائل المحيطة بالخاليا (Extracellular
 )Fluidبكميات تتناسب مع كثرة الشعيرات
الدموية وغزارة الدم وهذا ما يحصل في خاليا
البشرة في اليدين والقدمين  ...ومع استمرار
العالج الكيميائي تستمر عملية تسمم هذه الطبقة
من الخاليا في اليدين والقدمين…وتكون النتيجة
موت هذه الخاليا على نطاق واسع ،على شكل
حروق كيميائية.
ليس هذا فحسب ،فكما قلنا سابقا ً إن تشريح بشرة
اليدين والقدمين يظهر أنها غنية بغدد التعرق
اكثر من اي مكان في الجسم ،وهكذا فإن العقار
الكيميائي يتركز في هذه الغدد ويخرج مع العرق
وبذلك تتشبع بشرة الجلد في اليدين والقدمين بهذه
العقاقير السامة.
اختصاصيو الجلد واألمراض السرطانية
يقسمون درجات متالزمة اليد والقدم إلى ثالث
درجات حسب قوة تأثير العقار ،ولكن عمليا ً فإن
هذه الدرجات متداخلة ،وال يوجد بينها حدود:
.1في البداية يشعر المريض ببعض التنميل في
الكفين وباطن القدمين ،يتطور بعد يوم او يومين
الى احمرار وألم و جفاف.

 .3تحاشي أي مجهود عند استعمال اليدين.
وخاصة اعمال المطبخ واستعمال السكين
للفرم او التقشير… وتحاشي المشي والرياضة
والوقوف قدر االمكان ،كما ان رفع القدمين على
مخدة طرية يساعد في تقليل التورم واالحمرار
واأللم.
 .4تحاشي استعمال الماء الحار أو االستحمام
بالماء الحار بل يفضل الماء البارد او الدافئ
قليالً.
 .5كمادات باردة وحمل زجاجة ماء باردة من
الثالجة تساعد في تخفيف األلم وكذلك تساعد
في تقليص الشعيرات الدموية وبذلك يقل خروج
العقار الكيميائي إلى الجلد.
.2يزداد االلم واالحمرار مع الشعور كأن الجلد
محروق ،وبعض االنتفاخ وااللتهاب والتشقق
بحيث ال يستطيع المريض استعمال اليدين أو
االصابع بسهولة ،ويصبح المشي مع ثقل الجسم
على القدمين امرا ً في غاية الصعوبة ،ويصبح
الجلد جافا ومتشمعا…حتى تختفي البصمات من
األصابع.

التحسن يبدأ تدريجيا ً بعد توقف تناول العالج .و
قد تحتاج البشرة الى شهر او اكثر لكي تستعيد
حالتها السليمة.
هنا يأتي تساؤل :لماذا يصل األمر إلى الدرجة
الثالثة من هذه المضاعفات؟ لعل المسؤولية
تقع على الطرفين المريض والطبيب المعالج،
المريض ألنه استمر بالعالج متحمالً كل هذا
األلم رغبةً وامالً في التخلص من هذا المرض
الخبيث .وعلى الطبيب الذي لم يشرح للمريض
الشرح الكافي عن خطورة هذه المتالزمة ولم
يوضح له كيف يتصرف عند الشعور بأول
أعراض هذه المتالزمة الخطيرة.

.3اذا لم يتوقف العالج فإن كل الجلد في اليدين
والقدمين يلتهب ويتقرح وتبدأ طبقات من الجلد
الجاف والميت بالتقشير .وهكذا ال يمكن عمل أي
شيء باليدين..وهذا يسبب االما ً مبرحة ،كما ال
يستطيع المريض أن يمشي او يقف على قدميه
المحروقتين..والمملوءتين بالقروح .وقد يصل
اإللتهاب إلى الساق ايضاً.

أما أهم التوصيات عند بداية متالزمة اليد و القدم
فهي:

عند اإلصابة بالدرجة الثانية فإن الطبيب المعالج
سوف يقلل جرعة الدواء أو يوقفه مؤقتاً…إن

 .1أن يراجع الطبيب المعالج…علما ً أن االتصال
بالطبيب ليس سهالً في اغلب االوقات.

 .6يمكن للمريض ان يستعمل دواء مخففا
لأللم مثل تايلينول أو بانادول .ويمنع استعمال
مضادات االلتهاب مثل بروفين (ادفيل) او
ديكلوفيناك (فولتارين) ،ألنها تزيد من ميوعة
الدم وتزيد من تدفق العقار إلى الجلد.
ً
عند ظهور المضاعفات فإن الطبيب عادة يقلل
جرعة الدواء ،ولكن إذا لم تتراجع المضاعفات
فإنه يضطر أن يوقف العالج الكيميائي لحين
شفاء المريض ،وهذا عادة يعتمد على المرحلة
أو الدرجة التي وصلت إليها المضاعفات… ففي
الحاالت الشديدة فإن المريض قد يحتاج الى شهر
او أكثر حتى تستعيد البشرة نضارتها.
ادعو الله ان ال يصاب أحد بهذه المتالزمة
الخطيرة والمؤلمة.
•طبيب اخصائي من اسرة جريدة
(البالد) لندن اونتاريو
Doctorkais@yahoo.com
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الصحة نبع السعادة والجمال
• د .خالد الخيري اﻻدريسي

القسم التاسع عشر

المطبخ العراقي
عندما يتصدر أي كان للكتابة عن العراق ،عن تلك
الحضارة العريقة منذ اﻻزل فنيا ،علميا ،ثقافيا وفلسفيا،
ﻻ يسعه اﻻ ان يقف مشدوها امام عظمة هذا الكيان الذي
شارك مع اخوته في فنيقيا (سوريا الكبرى) ومصر
واليمن واﻻنباط في تعليم العالم اجمع الكتابة والعلم
والفلك واﻻدب والشعر  .في وقت كانت اوروبا تغط
في سراديب التخلف والبدائية ،وبقيت هكذا الى القرن
الثامن عشر حين ادخلتها الثورة الفرنسية لمرحلة
الحضارة معتمدة على الحضارة العربية واﻻسالمية
التي ازدهرت في اﻻندلس لقرون عدة . .ومن اسس
الحضارة وعمادها تنظيم اﻻكل وطهيه وتقديمه.
لما قررت الكتابة عن هذا الجانب ،استنجدت باحد
اﻻخوة العراقيين الموجودين في مدينة لندن اونتاريو
 ،الذي تفضل بارشادي الى عدة مراجع عراقية تهتم
بالصحة والمدخل الرئيسي لها اﻻ وهو الغذاء .اهتديت
ل ُم َؤلف عراقي اعدته السيدتان نزيهة اديب وفردوس
المختار ،وانا اتوجه بجزيل الشكر لكلتاهما على هذا
المخطوط الرائع اعداد وتبويبا وشموال لكل مناحي
الطبخ واﻻعداد ،والشرح المسهب في مكونات كل
وجبة وطريقة التحضير والتقديم ممهورا بصور
باﻻلوان لوجبات معدة ،زيادة في التوضيح واشهار لتلك
الحضارة من هذا الجانب.حقا انها وثيقة هامه تتكلم عن
شعب بَ َّز غيره من الشعوب.ب
قسمت اﻻختان أديب والمختار عرضهن النواع اﻻكل
واعداده والمكونات على الشكل التالي
الحساء:أربعون صنفا سأذكر بعضا منها
الحساء الشفاف،الحساء الشفاف بالخضره،حساء
الجزر،حساء الخضر،حساء البازاليا حساء الطماطه
بالرز،حساء الكوسا،حساء السبانخ،حساء الدجاج
هذه اصناف جيدة وال باس من اﻻعتماد عليها.
حساء الكرشة ،حساءالفاصوليا اليابسة ،عيش فاطمه،
حساء البصل بالكريمة ،الهرطمان  ،حساء الماتش
هذه اصناف ضارة صحيا ﻻحتواءها على الكثير من
الدهون ،وان رغبنا اصالحها علينا استبدال
الدهون السيئة بالجيدة.
الصلصة
أربعة وعشرون صنفا
البيضاءبالجبن،
البيضاء،الصلصة
الصلصة
صلصةالطماطه والثوم  ،صلصة النشاء،
صلصة الكاري ،صلصة الليمون الحلوة،صلصة
القهوة،صلصة الكاستر،صلصة المايونيز ،صلصة
الخردل،صلصةالخل والثوم ،صلصة الطرطور
هذه اصناف جيدةصحيا وال مانع من استعمالها
واﻻعتماد عليها
اللحوم
تسعون صنفا ساذكر بعض من اﻻصناف الجيدة صحيا
وبعض من السيئة صحيا
اوﻻ:
دعنا نذكر بعض من اﻻصناف الجيدة والتي ينصح
باﻻعتماد عليها
تشريب اللحم بالباذنجان،تشريب نومي البصره،
اللحم بالرمان ،روست بالثوم ،المخ المسلوق ،اللسان
المسلوق،الكرشة بالصلصةالبنية ،اللحم بالكاري
،قاورمة اللحم،اللحم بالحمص،كفتة اللحم بالرز،تبسي
اللحم بالخضر ،كفتة بالصينية ،كباب ملوكي
ثانيا
اﻻصناف الضارة صحيا وهي اما لكثره ما دخلها من
الدهنيات السيئة او لحم الخروف  ،لذا اما ان نتجبها او
نقلل من استعمالها او نصلح السيئ فيها
التشريب اﻻبيض ،الباجه ،راس غنم  ،اللحم البارد

المفروم  ،المطبق المضغوط ،القيمة بالصلصة
 .البنية ،اللحم بالكمون ،هبيط اللحم ،طاس كباب ،كباب
ملوكي باللبن
الطيور
ثالثة وثالثون صنفا كلها اصناف جيدة وصحية وﻻ
باس من اﻻعتماد عليها بكثرة
قالب الدجاج بالجيالتين ،روست الديك الرومي المحشي
،قالب دجاج بالصلصة البنية ،تبسي دجاج  ،دجاج
مقلي ،دجاج بالكاري ،كلباسطي دجاج ،دجاج بالتربية،
دجاج بارد ،دجاج بالصلصة البيضاء
اﻻسماك
تسعة وعشرون صنفا ،كلها جيدة وصحية
سمك بالمايونيز ،سمك مقلي،تبسي سمك بالطماطه ،
تبسي سمك بالكزبره،تبسي السمك بالكاري  ،ترلي
سمك ،كفتة سمك،سمك مشوي ،سمك المسقوف،سمك
بالتنور ،الروبيان بالصلصة البيضاء ،سمك بالكشمش،
روبيان المقلي
البيض
اثنان وثالثون صنفا ،ينصح باالقالل من هذا الصنف
ﻻحتواء البيض (صفار البيض) على الكثير من
الدهنيات الضارة
البيض المقلي ،أومليت،بيض مسلوق ،بيض
مشوي،بيض المشوي باللحم،البيض المشوي
بالجبن،الطماطه بالبيض،تبسي البطاطه بالبيض،
البيض بالتوست،صينية بيض بالخضار ،البيض باللحم،
البيض بالبسطرمه ،بيض بالكاري،سوفليه الخضر
البقوليات والخضروات
مائة واربعون صنف كلها اصناف لذيذة وصحية
		
وينصح باﻻدكثار منها
المجدره  ،بالكي الفاصوليا بالزيت ،الفالفل ،بوريه
البازيالء،بوريه الجزر ،الجزر بالجبن ،تبسي القرنبيط،
اللوبيا الخضراء ،البصل اﻻخضر بالزيت ،البصل
اﻻخضر باللحم ،كفتة البطاطا باللحم  ،محشي البطاطا
باللحم ،بطاطا بالجبن  ،سوتيه سبناخ ،الشجر(الكوسا)
المقلي ،تبسي الشجر ،الشجر محشي باللبن ،الشجر
بالصلصة البيضاء ،محشي البصل ،الباذنجان محشي
باللحم ،الباذنجان مقلي بالبيض ،تبسي الباذنجان،
اﻻسبراكس بصلصة الجبن ،محموس الفطر ،ترلي
الخضار ،دولمه محشية باللحم ،شيخ المحشي  ،محشي
ورق العنب ،القرنبيط بالصلصة
البيضاء ،يخني عدس ،كفتة عدس،مطمورة الفاصوليا
الخضراء
السلطات:
اربعون صنفا ،كلها اصناف صحية وجيدة وينصح
		
باالكثار منها
سلطة البطاطا بالمايونيز ،سلطة الجزر ،سلطة
الشوندر ،سلطة الخس ،سلطة الخيار باللبن ،سلطة
الطماطه بالبصل ،سلطة الطماطة والخضار ،سلطة
الطماطه بالدجاج ،سلطة الباقالء بالخل،سلطة الفتوش،
سلطة اللوبياء الحمراء ،سلطة الباذنجان بالثوم ،مسقعة
الباذنجان ،باباغنوج ،حمص بالطحينه،التبوله ،سلطة
السمك ،سلطة الدجاج ،قالب روبيان
الفواكه :
احد عشر صنفا كلها صحية وجيدة وﻻ غبار عليها

كومبوت التفاح ،كومبوت الخوخ ،المشمش المجفف،
كومبوت التين ،التفاح المشوي،سلطة
الفواكه الطرشانه
الحبوب
ستة وثالثون صنفا  ،كلها جيدة ولكن يجب عدم اﻻكثار
للسكر وسعرات
منها لما تحويه من معامل عال
حرارية
أوﻻ الرز
الرز المصفى ،الرز بالشعريه ،الرز بالرشته ،الرز
بالطماطه،كجري العدس ،الرز المطبق،كجري الماش،
قالب الرز بالبازيالء ،رز بالجزر ،مقلوبة الباذنجان،
مقلوبة الدجاج ،بردة بالو ،الرز بالسمك ،الرز
بالكالوي ،الرز بالربيان ،برياني ،جالو كباب ،كبة
الحامض
ثانيا البرغل
البرغل المطبق ،كبة البرغل الموصليه ،برغل
بالصينيه ،برغل بالبيض ،برغل بالباذنجان ،كبة
الجريش ،كبه لبنيه  ،جكجوك
ثالثا المكرونه
تسعة اصناف كلها شهية ولكن ال بد من الحذر الحتواء
المكرونه على كميات كبيرة من السعرات الحرارية
وسكرها من نوع عالي معامل التحلية
مكرونة بالزبد،مكرونه بالجبن والطماطه ،مكرونه
بالصلصة اليبضاء والجبن ،مكرونه بصلصة الطماطه،
سباكتي،قالب المكرونه باللحم،قالب المكرونه بالكبد
والكالوي ،صينية مكرونه بالبيض
رابعا العجائن
		
تسعون صنفا
		
اوﻻ الخبز
الرقاق،خبز
البلدي،الخبز
الخبز
الشعير،الرشته،خبز العروق،الخبز بالجبن،الخبز
اﻻفرنجي،تشريبايه،خميعة ،خبز التمر ،خبز البرتقال،
ثانيا البسكت
بسكت الشاي ،بسكت الجبن  ،بسكت البرتقال ،بسكت
اللبن ،بسكت سافواي ،بسكت مربى المشمش ،بسكت
الكاكاو ،بسكت البيكنجباودر،
ثالثا الكعك
كعك الفانيال،كعك البرتقال،كعك الشيكوالته ،كعك
اللوز ،كعك الكشمش ،كعك الجوز ،كعك
الجبن ،الكليجةِ ،شكرلمه ،دونط
		
رابعا الفطائر
الفطائر البسيطة ،الفطائر الدسمة ،الفطائر
الحلوة
خامسا الباي		
باي بالتفاح ،باي بالمربى ،باي بالكاكاو ،باي بالتمر،
بالدجاج ،باي
باي بالكريم ،باي بالفواكه ،باي
باللحم
سادسا البورك
بوريك بالجبن ،بوريك باللحم  ،صوبوركي ،ماسورا،
نمسابوركي ،تترقوﻻغي		
		
سابعا الكيك
كيك الزبد،كيك البرتقال ،كيك اللوز ،كيك الجوز ،كيك
الكرامل ،كيك جوز الهند،كيك عيد الميالد ،الشيفون،
كيك الموز
ثامنا السندوتج
سندوج باللحم والطرشي،سندوج اللحم والباقالء،
سندوج الدجاج،سندوج السمك،سندوج الربيان،سندوج
اللحم والبيض ،سندوج الجبن اﻻبيض ،سندوج الجبن
باللحم ،سندوج البيض بالفطر
كل هذه اﻻصناف الرائعة التركيب والتحضر واللذيذة
قطعا (مع اني لم اتذوق اي منها بالرغم من اني زرت
العراق الشقيق اكثر من مرة) اﻻ انها عامرة بالنشويان
والدهون والبيض والسكريات ذوات معامل التحلية

العال .لذا وبسبب عدم امكانية اصالحها غذائيا ﻻ ارى
امامي اﻻ النصح باﻻقالل منها ما امكن.
الحلويات الغربية
الجيلي
جيلي اليمون،جيلي البرتقال،جيلي الكريب فروت،جيلي
الحليب ،جيلي العنب اﻻبيض جيلي العنب اﻻسود،
جيلي الحليب باللوز ،قالب الجيلي بالسويسرول
الترايفل
ترايفل بالكاكاو ،ترايفل بالفاكهة ،ترايفل
بالجيلي
البدنك
بدنك الحليب بالرز ،بدنك الرز بالليمون ،بدنك المكرونه
بالحليب ، ،قالب الليمون ،البرتقال،بدنك الفواكه
بالنشا ،بدنك عصير الفواكه،بدنك فتات الخبز ،بدنك
الخبز بالتمر
الحلويات الشرقية
الفستقية ،البندقية،السمسمية ،الساهون ،التمر
الزﻻبية،صينية
المحشي،البقالوة،البرمة،الكنافه،
الرقاق،العوامات ،داطلي البورك، ،قطايف
كل هذه اﻻصناف اللذية غربية كانت ام عربية هي
رجس من صناعة الحضارة وﻻ عالقة لها بالصحة
والغذاء وانما هي من صنع ترف الحضارة الخاطئة.
من هنا يجب تجنبها ما امكن
كان القصد من كل ما تقدم هو توضيح ان (امراض
السكري والسمنة وامراض القلب وتصلب الشرايين
وارتفاع ضغط الدم والسرطان والمفاصل والشيخوخة
المبكرة واﻻلزهايمر) امراض ورثناها واستفحلت فينا
بسبب عاداتنا الغذائية السيئة(استهالك السيء من الغذاء
 ،واستهالك اضعاف ما يلزمنا وتفشي الكسل) التي هي
ايضا ورثناها ،ولجهلنا بتكوين جسمنا وإساءة استعماله.
ولقد نوهنا بأن الطريقة الوحيدة للتخلص من هذه اﻻفات
او تاخير حصولها تتلخص
في معرفة تكوين جسمنا واحتيجاته وتزويدة بالجيد منها
وبالقدر الصحيح
في النهاية اود التركيز على نصائح لفئات محددة من
المرضى وهم
اوﻻ مرضى القلب
تتلخص تلك التعليمات باﻻتي
ا*إستهالك النافع والكمية الالزمة فقط *،الحفاظ على
الوزن *،عدم التدخين المباشر وغير المباشر ،استهالك
الجيد من الزيوت* ،استهالك ما امكن من اللحوم
البيضاء ،اﻻكثار من الخضار والفواكه  ،واﻻقالل من
الملح* ،عالج امراض السكري والضغط بشكل فعال
*وممارسة النشاط العضلي يوميا
ثانيا مرضى السكري
*ح*حافظ على وزنك في حدود الوزن المثالي*،امتنع
عن التدخين المباشر وغير المباشر ،امتنع عن استهالك
الدهنيات السيئة *،امتنع عن استهالك السكر والحلويات
بانواعها *،تجنب النشويات ذوات معامل التحلية
العال *،اعتمد على النشويات الموجودة بااللياف
مثل الخضار * ،تجنب الكحول *،داوم على النشاط
العضلي* ،نظم وجباتك بشكل فعال* ،خذ
عالجك(االقراص) نصف ساعة قبل الوجبة* ،ابتعد
عن المشروبات الغازية المحالة بالسكر
واخيرأ داوم على اﻻتصال بطبيبك فهو خير مرشد لك
في هذه الرحلة الطويلة
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية
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الكستناء ..مغذية وغنية بالفيتامينات ولها العديد من الفوائد الصحية

مستخلصات الكستناء تثبط نمو وانتشار أنواع مختلفة من الخاليا
السرطانية ،مثل سرطان البروستاتا والثدي والقولون
والسكتة الدماغية والسكري والسرطان.
 -5تعتبر الكستناء أيضا مصدرا جيدا للبوتاسيوم المعدني100 .
غرام من الكستناء توفر خمس الكمية اليومية من البوتاسيوم التي
نحتاجها .البوتاسيوم مهم لصحة القلب ويساعد في تنظيم ضغط
الدم.
 -6الكستناء غنية باأللياف الغذائية 100 ،غرام منها تحتوي
على كمية من األلياف تساوي شريحتين من الخبز الكامل .تساعد
األلياف على الهضم ،وتغذي بكتيريا األمعاء ،وتساعد على إنتاج
أحماض دهنية قصيرة السلسلة تقلل االلتهاب وتحسن نسبة السكر
في الدم.
 -7قد تحسن الكستناء السيطرة على نسبة السكر في الدم بسبب
عدد من الخصائص المثيرة لالهتمام – فهي تحتوي على األلياف
التي قد تساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم وتحتوي
على حمض الجاليك واإليالجيك اللذين يساعدان على زيادة
حساسية األنسولين.
 -8تساعد الكستناء في إنقاص الوزن ألن األلياف فيها تبطئ هضم
الطعام وتزيد من إنتاج الهرمونات التي تثبط شهيتنا.
 -9تشير الدراسات إلى أن الكستناء لها خصائص محتملة ضد
النمو السرطاني في الجسم .أظهرت الدراسات في المختبر أن
مستخلصات الكستناء تثبط نمو وانتشار أنواع مختلفة من الخاليا
السرطانية ،مثل سرطان البروستاتا والثدي والقولون ،وذلك
بفضل احتوائها على مضادات األكسدة.
 -10الكستناء ليست صحية فقط ولكنها أيضا لذيذة وسهلة
التحضير .يمكنك تحميصها في الفرن أو طهيها في الماء ،ولكن
قبل ذلك ،من المهم ثقب القشرة لمنعها من االنفجار .بمجرد طهي
الكستناء ،يصبح من السهل إزالة قشرها حتى تتمكن من االستمتاع
بها كوجبة خفيفة لذيذة.

مع اقتراب فصل الشتاء ،يبحث العديد منا عن األطعمة المفيدة
والصحية ،لالستفادة منها بالشكل المثالي.
وتعد الكستناء من األطعمة ذات الذاق الرائع ،باإلضافة إلى أنها
مغذية وغنية بالفيتامينات ولها العديد من الفوائد الصحية ويمكن
دمجها أو تحميصها أو طحنها في نظامنا الغذائي اليومي في أي
سلطة أو معجنات أو يخنة.
فيما يلي  10حقائق صحية عن الكستناء بحسب موقع “ماكو”:
 -1الكستناء هي نوع من شجرة الكستناء نشأ في تركيا وجنوبي
أوروبا .الكستناء التي نأكلها كل شتاء هي ثمرة الشجرة .والثمرة
محمية بقشر شديد الصالبة ،يفتح تدريجيا قبل أن تنضج الثمرة.
اكتمال النضج يحدث خالل شهر أكتوبر/تشرين األول.
 -2تبدو الكستناء مثل المكسرات ،لكنها في الحقيقة تحتوي على
كمية كبيرة من الكربوهيدرات وكمية صغيرة من الدهون ،لذا
فهي تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بأنواع أخرى من
المكسرات 30 .غراما من الكستناء يمكن أن تحل محل حصة
الكربوهيدرات ،تماما مثل شريحة الخبز العادية.
 -3تحتوي الكستناء على كمية كبيرة من “فيتامين سي” .مئة
غرام من الكستناء ستوفر  %30من الكمية اليومية الموصى بها.
“فيتامين سي” مهم لتقوية جهاز المناعة ومضاد أكسدة مهم في
الجسم .باإلضافة إلى ذلك ،فهو يضمن مرونة األوعية الدموية
ويساعد على الوقاية من أمراض القلب واألوعية الدموية.
 -4يحتوي الكستناء على مجموعة متنوعة من مضادات األكسدة
التي تساعد على حماية خاليانا من أضرار الجذور الحرة
المرتبطة بالعديد من األمراض المزمنة مثل أمراض القلب

باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس

خبر ســار لـ”مــرضى السرطــان” ..عـالج أسهـل وأكـثر أمـانــا
يعد مرض السرطان من اكثر
أسباب الوفاة في العالم ،حيث يوجد
لهذا المرض الفتاك أكثر من 100
نوع.
وبالنسبة لسرطان الدم واألورام
اللمفاوية وسرطانات الدم األخرى
التي يصعب عالجها ،يعد زرع
الخاليا الجذعية هو المعيار الذهبي
للعالج.
ويتضمن استبدال الخاليا الجذعية
المكونة للدم لدى المريض بخاليا
جذعية من متبرع ،وفي هذه العملية،
يتم استئصال الخاليا السرطانية في
الدم والعقد الليمفاوية ونخاع العظام.
لكن العديد من المرضى الذين
يعانون من مثل هذه السرطانات
القاتلة يكونون أضعف من أن
يخضعوا لعمليات زرع الخاليا
الجذعية ،ألن الخاليا الجذعية
للمريض يجب أن يتم تدميرها أوالً
عن طريق العالج الكيميائي المكثف
وأحيانًا اإلشعاع الكلي للجسم قبل
حقن الخاليا الجذعية للمتبرع ،ويوفر

ذلك مساحة للخاليا الجذعية الجديدة،
ويساعد على إزالة الخاليا السرطانية
المتبقية في الجسم ،ويستنزف الجهاز
المناعي للمريض حتى ال يتمكن من
مهاجمة الخاليا الجذعية للمتبرع،
ومع ذلك ،فإن السمية وقمع الجهاز
المناعي الناجم يعرض المرضى
لخطر اإلصابة بالعدوى وتلف
األعضاء واآلثار الجانبية األخرى
التي تهدد الحياة.
اآلن ،بعد دراسة الفئران ،طور
باحثون في كلية الطب بجامعة
واشنطن في سانت لويس طريقة
لزرع الخاليا الجذعية ال تتطلب
العالج اإلشعاعي أو الكيميائي ،وبدالً
من ذلك ،تتخذ االستراتيجية نه ًجا
عالجيًا مناعيًا ،يجمع بين القضاء
المستهدف على الخاليا الجذعية
المكونة للدم في نخاع العظام
واألدوية المعدلة للمناعة لمنع الجهاز
المناعي من رفض الخاليا الجذعية
الجديدة للمتبرع.
وباستخدام هذه التقنية الجديدة،
خضعت الفئران لعمليات زرع خاليا

جذعية ناجحة من فئران ليست ذات
صلة دون وجود دليل على انخفاض
عدد خاليا الدم بشكل خطير وهو
السمة المميزة لإلجراء التقليدي،
ضا إلى أن عمليات
تشير البيانات أي ً
زرع الخاليا الجذعية يمكن أن تكون
فعالة ضد سرطان الدم.
وتفتح الدراسة ،المنشورة في 11
نوفمبر  /تشيرين الثاني بدورية
” التحقيقات السريرية” ،الباب
أمام زراعة الخاليا الجذعية بشكل
أكثر أمانًا ،مما يعني أن المزيد من
المرضى الذين يعانون من أنواع
مختلفة من سرطانات الدم يمكن أن
يتلقوا هذا العالج العالجي المحتمل،
ويمكن اعتباره عال ًجا ألمراض
أخرى ،مثل مثل فقر الدم المنجلي
أو االضطرابات الوراثية األخرى،
والتي تكون أقل تهديدًا للحياة.
وكبديل للعالج الكيميائي بجرعات
عالية واإلشعاع لكامل الجسم،
استخدم األدوية السامة للخاليا
 ،وربطوا هذه األدوية باألجسام

المضادة التي تستهدف بروتينات
سطحية معينة يتم التعبير عنها بشكل
أساسي على الخاليا الجذعية لنخاع
العظام ،وفقط عندما ترتبط األجسام
المضادة واألدوية ( )ADCsبهذه
البروتينات المحددة ،يتم استيعابها
من قبل الخاليا الجذعية ،مما يؤدي
إلى إطالق حمولة الدواء داخل الخلية
وفي النهاية موت الخلية.
باستخدام مشتق الريسين saporin
كحمولة دوائية  ،أنتج الباحثون
نوعين مختلفين من اتحادات األجسام
المضادة واألدوية ( ADCs
) الستهداف بروتينين محددين
موجودين على سطح خاليا الدم
الجذعية ،مما يقلل من احتمالية
تسببهما في تلف أنواع الخاليا
األخرى.
ولمنع الجهاز المناعي للمتلقي من
رفض الخاليا المانحة بعد ذلك ،عالج
الباحثون الفئران بمركبات مثبطة
للمناعة تسمى مثبطات جانوس كيناز
(. )JAK

وفي هذه الدراسة ،استخدم الباحثون
في المقام األول الباريسينيب،
الذي تمت الموافقة عليه من قبل
إدارة الغذاء والدواء لعالج التهاب
المفاصل الروماتويدي ،ووجدوا أن
الباريسيتينيب يمنع الخاليا المناعية
للمتلقي ،بما في ذلك الخاليا التائية
والخاليا القاتلة الطبيعية ،من مهاجمة
الخاليا الجذعية المانحة.
ويقول ستيفن بي بيرسود مدرس
في علم األمراض وعلم المناعة
في تقرير نشره الموقع اإللكتروني
لجامعة واشنطن بالتزامن مع نشر
الدراسة“ :من خالل الجمع بين
اقتران األجسام المضادة واألدوية
مع مثبطات جانوس كيناز  ،تمكنا
من تحقيق عملية زرع ناجحة بين
ساللتين غير مرتبطين تما ًما من
الفئران ،و عملية زرع ناجحة عبر
مثل هذا الحاجز المناعي الصارم
واعدة ألنها في النهاية قادرة
على تسخير هذه التقنية لمرضى
اللوكيميا”.
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هل الكروموسوم  Yفي سبيله لالختفاء؟
الجزء الخامس

•د .محمد أمين األعظمي

دارن غرفن وبيتر أليس Darren
كتب ِ
 Griffin and Peter Ellisفي الحوار The
 )Conversation (2018مقالة عنوانها:
" Sorry, Guys: Your Y
." Chromosome May Be Doomed
آسفان يا رجال ،كروموسومكم إلى زوال".
وكتبت أخرى ما ترجمته" :الزموا مقاعدكم أيها
السادة  -فالكروموسوم الذكري (كروموسوم
 )Yيختفي بمعدل معين وقد يختفي كليا ً في
المستقبل .ويستند هذا االفتراض إلى دراسات
جينية .لقد كان كروموسوم  Yيوما ً مشابها ً
وراثيا ً لكروموسوم  Xولكنه تآكل تدريجيا ً
وأصبح أقل كفاءة".

بيضا ً في موسم وحيوانا ٍ
ت منوية في آخر.
ما الذي يمكن أن يحصل إذا ما فُ ِقدَ كروموسوم
Y؟
يمكن أن ينتقل الجين المحدد للجنس SRY
إلى كروموسوم آخر كما انتقل في السابق إلى
كروموسوم  .Yوقد حصل هذا بالفعل في
بعض أنواع القوارض.

جينوم منقار البط
 2008و 2010تناوال
َ
(منقار البط  platypusمن الثدييات البيوضة
المسماة أحاديات المسلك Monotremata
وموطنها األصلي أستراليا) وتسلس َل قواعده
النايتروجينية بَيّنا أن نظام تحديد الجنس XY
لم يكن موجودًا قبل أكثر من  166مليون
سنة ،حين أخذت هذه المجموعة باالبتعاد عن
الثدييات األخرى .وتعتمد إعادة تقدير عمر
نظام  XYعلى اكتشاف تسلسالت القواعد طورت بعض القوارض مثل Myopus
النايتروجينية الموجودة على كروموسومات  schisticolorو  Arctic lemmingو
ع أخرى
 Xللكيسيات ( Marsupialiaمثل الكنغر)  Dicrostonyx torquatusوأنوا ٌ
والثدييات الحقيقية  Eutheriaومنها اإلنسان ،إناثًا تُشفر للذكور ، XY،إضافة إلى  XXمن

يعتقد بعض الباحثين أن كروموسومي
 Xو Yكانا قد تطورا من زوج متماثل من
الكروموسومات الجسمية .autosomes
وتقول إحدى التقديرات ان عدد الجينات التي
كان كروموسوم  Yيحملها عند أول ظهوره
قبل  300مليون سنة كان  1438جيناً ،فَقدَ
منها ( 1393أي  )%97من جيناته األصلية،
أي بمعدل  4,6جين/مليون سنة .ولو استمر
الكروموسوم بفقدان جيناته بهذا المعدل لحصلنا
على كروموسوم  Yبدون أي جين يذكر خالل
الخمسة-العشرة ماليين سنة القادمة.
وتبين الدراسات المقارنة أن أنواع كثيرة من
الثدييات تعاني فقدانا ً مماثالً لجيناتها المرتبطة
بكروموسوم  .Yويمكن القول إن ثالثة
عوامل تساعد على تآكل هذا الكروموسوم
غير المتعابر (non-recombining sex
 ،)chromosomesهي .1 :معد ُل طفرا ٍ
ت
غير كفوء و .3انجراف
عا ٍل و .2انتخابٌ
ُ
وراثي  .genetic driftومن عوامل ارتفاع
معدالت الطفرات في كروموسوم  Yأنه ال
يصل الفرد إال عن طريق الحيوان المنوي
الذي تسبقه انقسامات كثيرة ما يزيد احتمال
ً
ت فرصة في حين اعتمد التقدير األقدم على تقارير
حصولها ،فكل انقسام يهيئ للطفرا ِ
جديدة .ثم أن النطف (الحيوانات المنوية) خاطئة تذكر أن كروموسوم  Xلمنقار
البط يحتوي على هذه التسلسالت .وتُظهر
ت ُ َحزَ نُ في محيط ُمؤكسد يشجع الطفرات.
كروموسومات منقار البط  Platypusشبها ً
كبيرا ً بكروموسوم Zفي الطيور مما يشير إلى
للتذكير:
تناظر قريب .وال يلعب جين  SRYفي منقار
تُمثل أجزاء كثيرة من كروموسوم  Yتكرارا ً البط دورا ً يُذكر في تحديد الجنس كالذي يلعبه
في الثدييات األخرى.
لمقاطع من الحامض النووي.
ال تمثل كل القواعد النايتروجينية المحمولة
ال تمتلك الكثير من الفقريات غير ذاتية تنظيم
على كروموسوم  Yشفرات.
يُعتقد أن العديد من المشاكل الصحية درجة الحرارة ectothermic vertebrates
ترتبط بتغيرات في الجينات المحمولة على "ذوات الدم البارد" كروموسومات جنسية.
ويعتمد تحديد الجنس في بعضها ،ومنها
كروموسوم .Y
الزواحف ،على درجة حرارة َحض ِْن البيض.
نظام تحديد الجنس XY
َ
نُ
بعض األنواع بيضا ً مرة ً وحيواناتٍ
كان االعتقاد حتى وقت قريب أن ويُك ِو
ُ
الكروموسومين  Xو Yقد تباعدا منذ حوالي منوية مرةً ،أي بالتناوب ،ولكنها ال تكونهما
 300مليون سنة .غير أن بحثين نٌشرا عامي في الوقت ذاته مطلقاً ،أي أن الفرد الواحد ينتج

ومن الجدير ذكره هنا أن العديد من الجينات
التي يحملها الكروموسوم  Yعلى أهميته في
التكاثر البشري الطبيعي ،ليست ضرورية.
وفي ستينات القرن الماضي ،الحظ األطباء
ظاهرة غريبة .الحظوا أن كريات الدم البيض
في الرجال تفقد كروموسوم  Yوبنسبة
متصاعدة مع تقدم العمر ،وأسموا هذا الفقدان
فقدان كروموسوم  Yالفسيفسائي Mosaic
 )loss of Y chromosome (mLOYألنه
ال يتبع نمطا ً معيناً.
تقول دراسة بريطانية الحقة (UK
 )Biobankأجريت على أكثر من مائتي
ألف رجل أن  %20من الرجال الذين شملتهم
الدراسة فقدوا كروموسوم  Yمن دمهم (من
كريات الدم البيض ،ألن الكريات الحمر
ال تحمل أساسا ً أي كروموسوم) .وفي عمر
السبعين ارتفعت النسبة هذه لتتجاوز .%43
كما ال حظوا أن هذا الفقدان يرافقه أمراض
القلب والسرطان و الزهايمر Alzheimer
Diseaseو ِعلَ ٍل أخرى ،وبالتالي يمثل هذا
الفقان مؤشرا ً جديرا ً باهتمام الطبيب.
المصادر:
Dumanski Jan P. et al. (2016):
Mosaic Loss of Chromosome
Y in Blood Is Associated with
Alzheimer Disease. Am J Hum
doi: .1219-Genet. 2;98(6):1208
10.1016/j.ajhg.2016.05.014. Epub
;2016 May 23. PMID: 27231129
.PMCID: PMC4908225

Thompson, Deborah J. et al. (2019):
Genetic predisposition to mosaic Y
chromosome loss in blood. Nature
.volume 575, pages652–657
-https://doi.org/10.1038/s41586
خالل مجموعة متنوعة من التعديالت على 3-1765-019
الكروموسومين  Xو.Y
Yun-Fai Chris Lau (2020): Y
 .3تطور كروموسومان جنسيان بالفعل في chromosome in health and diseases
أحد أنواع الغزالن هو https://www.theatlantic.com/ black muntjac
باندماج الكروموسومين الجنسيين مع men- /12 /science/archive/2019
lose-y-chromosomes-cells-theyكروموسومين جسميين.
/age/603013
وهناك خبر يطمئننا على مستقبل الرجال.
فقد بينت دراسة مقارنة لكروموسوم  Yفي
Zhan, Sarah (Updated Dec. 2019):
اإلنسان والشمبانزي نُشرت عام .The Disappearing Y Chromosome 2005
أن هذا الكروموسوم لم يفقد أي جين منذ ما https://www.theatlantic.com/
يقرب من سبعة ماليين سنة .وكشفت أخرى men- /12 /science/archive/2019
أن البشر وقردة ري َ
سس lose-y-chromosomes-cells-they- rhesus monkeys
لم يفقدوا خالل الخمسة وعشرين مليون سنة /age/603013
الماضية إال جينا ً واحداً .كما يمكن أن ينتقل
كروموسوم آخر ليبدأ فصالً
الجين  SRYإلى
ٍ
•اكاديمي عراقي من اسرة جريدة (البالد)
جديدا ً يستغرق مئات أخرى من ماليين السنين .لندن اونتاريو
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دراسة توضح ...
هذه الساعة األنسب للنوم…

(العربية) – تناولت دراسات عدة موضوع
الوقت المثالي للنوم وانعكاسات ذلك على
الجسم وفوائده ،لكن دراسة حديثة حددت
بالضبط الساعة األنسب للنوم.
فقد وجدت دراسة جديدة نشرت في
مجلة القلب األوربية “ديجيتال هيلث” ،أن
الساعة الذهبية للنوم تقع بين  10مسا ًء و11
مساء ،باعتبارها الوقت األمثل.
واستندت الدراسة التي نشرتها صحيفة
“تلغراف” البريطانية ،إلى بيانات أكثر من
 88ألف مشارك في المملكة المتحدة.
*مخاطر قلب أقل
وكشفت أن أولئك الذين ناموا بين الساعة
 10مسا ًء و  10.59مسا ًء لديهم مخاطر أقل
لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
والسكتة الدماغية من أولئك الذين لم يناموا
في ذلك الوقت.
إلى ذلك ،اقترح القائمون على الدراسة أن
السبب في تحديد هذا الوقت هو أن حوالي
 %80من سكان بريطانيا مبرمجون وراثيا ً
للشعور بالنعاس في تلك الساعة الذهبية
واالستيقاظ بعد حوالي ثماني ساعات ،بين
الساعة  6صباحا ً و 7صباحاً.
لكن هناك أشخاص ال تنطبق عليهم هذه
المعايير ،والذين يشعرون بالنعاس عند
منتصف الليل ،والذي بشكل مفاجئ لم
تذكرهم الدراسة.
*الوقاية من الخرف
وكانت دراسات سابقة تحدثت عن أهمية
النوم وعدد الساعات األمثل ،للوقاية من
اإلصابة بأمراض مثل الخرف وغيره.
فقد كشفت دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر
كومونيكيشنز في أبريل الماضي ،أن النوم
ست ساعات أو أقل في الليلة بين سن
الخمسين والسبعين له صلة بزيادة خطر
اإلصابة بالخرف.
كذلك ،بيّنت أن خطر اإلصابة بالخرف
يكون أعلى بنسبة  20إلى  %40لدى
األشخاص الذين ينامون لفترة قصيرة،
والذين تكون مدة نومهم تساوي ست
ساعات في الليلة أو أقل عند سن الخمسين
أو الستين ،مما هو لدى أولئك الذين
يمضون ليالي “عادية” ال يقل فيها النوم
عن سبع ساعات.
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عادات بسيطة تحميك من الجلطة الدماغية
السكتة الدماغية هي مجموعة من
األعراض تظهر بسبب توقف تورد
الدم إلى جزء من المخ نتيجة انسداد
الشريان المغذي.
ينقل الدم األكسجين والمواد
المغذية إلى األعضاء ،بما في ذلك
الدماغ ،ولهذا السبب من المهم جدًا
أن يتمتع الجسم بأوعية مرنة ،ومن
الضروري النقل السلس لتدفق الدم
عبر أنحاء الجسم.

بجعلها جز ًءا من الحياة اليومية من
أجل حماية األوعية الدموية ومنع
السكتة الدماغية.
خضروات وفواكه
وشدد هالي على تناول
الخضروات والفواكه متعددة
األلوان ،هناك أصباغ صحية
تجعل الطماطم حمراء ،والباذنجان
بنفسجي ،وتفاح أخضر ،تُعرف
باسم “البوليفينول” ،وبحسب
الخبير فإن هذه المواد الكيميائية
لها تأثير وقائي على خاليا أنسجة
األوعية الدموية.

ويشكل انسداد األوعية الدموية أو
خطرا محدقا على الحياة،
تصلبها
ً
حيث يزداد بشكل كبير خطر
حدوث جلطة دموية ،والتي يمكن
أن تسد أحد الشرايين المؤدية إلى
الدماغ ،وتسبب السكتة الدماغية.

السيطرة على كمية الدهون
المشبعة

ووفقًا لطبيب القلب األلماني
مارتن هالي ،من الممكن حماية
ضا،
أعضاء الجسم األخرى أي ً
باتباع العادات التي تحسن حالة
األوعية الدموية حسب موقع
“ميديك فوروم”.
وذكر هالي عدة عادات يوصي

كما يوضح العالم بطريقة مبسطة
أن األحماض الدهنية المشبعة
“صلبة” ،أما األحماض الدهنية
غير المشبعة فهي “مرنة” ،وهكذا،
فإن الدهون المشبعة تجعل جدران
األوعية الدموية تتصلب ،والدهون
غير المشبعة تبقيها مرنة.

وشدد على اختيار األحماض
الدهنية غير المشبعة من زيت
الزيتون أو بذور اللفت أو زيت
عباد الشمس بدالً من الدهون
الموجودة في اللحوم أو شحم
الخنزير أو الزبدة ،ويقول هالي
إن“ :األسماك والبقوليات والحبوب
ضا على أحماض
الكاملة تحتوي أي ً
دهنية غير مشبعة”.
الحفاظ على وزن صحي
ويقول البروفيسور إن ”:األنسجة
الدهنية تطلق مواد التهابية في الدم
يمكنها مهاجمة الطبقة الداخلية
لألوعية الدموية وتدميرها ،لذلك،
ال بد من الحفاظ على وزن صحي.
ممارسة الرياضة
ويزيد التمرين من معدل ضربات
القلب ،وبالتالي يوفر مرونة جيدة
لألوعية الدموية ،حيث تتمدد
األوعية لفترة قصيرة ،مما يؤدي
إلى تحريك العمليات الكيميائية
التي ترمم الخاليا التالفة في جدران

األوعية ،وينصح هالي بالمشي
مرتين في اليوم أو تمرين مكثف
لمدة سبع إلى عشر دقائق.
اإلقالع عن التدخين
تنقبض األوعية الدموية عندما
يدخل النيكوتين إلى الجسم،
ونتيجة لذلك ،ال يتم تزويد بعض
أجزاء الجسم بالدم بشكل صحيح،
على المدى الطويل ،يكون ضرر
النيكوتين جسي ًما ،فهو يهاجم
الطبقة الداخلية من األوعية الدموية
(البطانة) ،ويخلق “ثقوبًا وندوبًا”.
مراقبة ضغط الدم
مع ارتفاع ضغط الدم ،يعمل
الدم على جدران األوعية الدموية
بقوة أكبر ،مما يزيد من احتمالية
الضرر.
توصي هالي بفحص ضغط الدم
بجهاز قياس والتحدث مع طبيبك
بشأن األدوية الخافضة للضغط إذا
كان ضغط الدم يرتفع باستمرار.

نصائح لتقليل تناول السكريات الضارة في  7أيام
يرتبط السكر بالعديد من المشاكل
الصحية ،ويعتبر سبب لعدة
أمراض منها السمنة والسكري
وأمراض القلب وغيرها.
يمثل التقليل من تناول السكر في
نظامنا الغذائي اليومي أو التوقف
عن تناوله تحدّيا للعديد منا ،وعادة
تعود االستغناء عنه
ما يتطلب
ّ
بعض الوقت.
“بريفنشن”
موقع
( )Preventionاإللكتروني نشر
خطوات يمكن تطبيقها على مدى
 7أيام ،تساعد على التقليل من
تناول السكر أو التوقف عنه ،وهذا
التحدي مأخوذ من كتاب جديد تحت
عنوان “بيت هيرست” من تأليف
الكاتبتين كارول براجر وسامانثا
كاسيتي.
اليوم األول :ال تتناول
الخفيفة
الوجبات
الممتلئة بالسكر
تخلص من الحلويات
التي يسهل الحصول
عليها المخزنة في
خزانة المؤن أو الدرج
مثل البسكويت والكعك
والحلوى ،ألن ذلك
سيمكنك من التخلص من
كثير من السعرات الحرارية غير

الضرورية.
اليوم الثاني :فكر قبل أن تأكل
في أي وقت تستخدم فيه السكر
أو مواد تحلية اصطناعية ،الحظ
دافعك ثم توقف .كن منتبها
الستخدام ما يسمى بالمحليات
“الطبيعية” مثل “ ”agaveأو
العسل؛ فجسمك يتعامل مع هذه
المواد المحلية بالطريقة نفسها التي
يتعامل بها مع السكريات األخرى.
وعندما تتناول الشوفان ال تضف
إليه السكر البني كما تعودت،
أضف ربع موزة مقطعة بدلاً
من ذلك على سبيل المثال ،وعند
تناول القهوة أضف إليها مسحوق
القرفة بدل القطر الذي يحتوي على
نكهات.

اليوم الثالث :امنع المشروبات
التي تحتوي على السكر
كلنا نعرف أن مشروبات الصودا
تحتوي على السكر ،وكذلك القهوة
الجاهزة بنكهة الفانيال ،ولكن كثيرا
من المشروبات األخرى قد تحتوي
على السكر من دون أن ننتبه إلى
ذلك.
وال يستطيع معظم الناس
التخلي عن بعض العادات مثل
شرب الصودا ،ولذلك يحتاجون
إلى استبدالها بعادة أخرى.
ولمساعدتك على االلتزام بالتخلي
عن المشروبات التي تحتوي على
السكر ،تجنب األشياء التي تجعلك
ترغب في السكر.
اليوم الرابع :تعلم قراءة الملصقات
الموضوعة على األغذية
الموجودة
المكونات
اقرأ
على ملصقات المواد الغذائية
باهتمام قبل شرائها؛ فبعض
أنواع الزبادي بنكهة الفاكهة،
والحبوب ودقيق الشوفان
الجاهز تحتوي على نحو 6
مالعق صغيرة من السكر
المضاف إلى كل علبة .وهذا
القدر من السكر يعادل الحد
األقصى من السكر المضاف الذي
توصي به جمعية القلب األميركية

للنساء خالل يوم كامل.
اليوم الخامس :تناول الحبوب
الكاملة
ابتعد عن تناول الحبوب المكررة
(مثل الدقيق األبيض واألرز
األبيض والخبز األبيض) فهي سكر
على شكل كربوهيدرات بسيطة.
قد ال تعتقد أن لديك شغفاً
بالحلويات ،ولكن إذا كنت تتناول
الخبز والمعكرونة بانتظام ،فقد
تكون تخدع نفسك ،وفقًا لما تراه
برووك ألبرت مؤسسة شركة “ب.
للتغذية” ( )B Nutritiousالتي
تقول إن “البيتزا عبارة عن حلوى،
فجسمك يستهلكها تما ًما مثل قطعة
الكعك”.
اليوم السادس :احذر الخمر
تتحول الكحول بعد شربها إلى
سكر في الجسم ،لذلك يجب تجنبها
تماما.
اليوم السابع :احتفل بتناول الفواكه
بحلول اليوم السابع من التحدي،
تكون قد عودت ذوقك على التقليل
من المواد الحلوة ،لذلك توقف قليال
عندما تتناول موزة لتالحظ كيف
أصبح طعم قطع الموز في فمك،
وكذلك الحال مع الحبوب والتفاح.

تل “صوفر” في نابلس..

شاهد على عراقة نابلس وقوتها االقتصادية عبر التاريخ
نابلس – -عماد سعاده – عند المدخل الغربي
لمدينة نابلس الحالية وعلى سفوح المنحدرات
الغربية لجبل “جرزيم” ينتصب تل صغير في
مساحته ،متواضع في ارتفاعه ،ولكن جذوره
تضرب اطنابها في عمق التاريخ ،ويعتبر شاهدا
على عراقة وقوة مدينة نابلس ،التي تعتبر من
اقدم مدن العالم المأهولة.
أنه “تل صوفر” الذي ال تزيد مساحته عن
 10دونمات ،ويطل من ارتفاع  530مترا عن
مستوى سطح البحر على وادي التفاح غرب
المدينة ،ويحتل موقعا استراتيجيا هاما ،اذ
يتحكم بمختلف الطرق الغربية المؤدية للمدينة
فيما تحيط به اليوم من جميع االتجاهات شوارع
وابنيه سكنيه حديثه.
ويقول خبير االثار الفلسطيني ،عبد الله كلبونة
بأن كلمة “تل” هي كلمه عربيه ساميه بالغة القدم
وهي مشتقه من الكلمه البابليه (تيللو) ومعناها
(كوم انقاض) ،والتل في الغالب عباره عن
مخروط ناقص ،قليل االرتفاع ،له قمه مسطحه
وجوانبه منحدره ،ويتشكل نتيجه لمراحل
العمران والخراب المتوالية عليه في االزمان
الغابره ويقوم في الغالب جوار او قرب ينابيع
المياه.
ويشرح ان (تل صوفر) قد دعي بهذا االسم
نظرا لشدة الريح وتصفيره في منطقته بحيث
انها تعصف صيفا وشتاء وتعكس هذه التسميه
تقليدا عربيا بتسمية بعض المواقع من اشكالها
او افعالها ،وهي تسميه قديمه وتعود الى العهد
الكنعاني يستمر تداولها حتى اليوم.
ويوضح كلبونه انه أُط ِلق الحقا على التل اسم
“تل صوفان” ويعني في اللغه العربيه التل الذي
تنمو عليه “الصوفانه” وهي نبتة زعباء قصيره
من نوع البقوليات.
محاوالت الدخاله الى التاريخ التوراتي
ويشير الخبير كلبونة ،الى ان علماء آثار
توراتيين قد حاولوا ادخال “تل صوفر” الى
التاريخ التوراتي ولكن من دون اي سند أثري
او علمي ،وانما لمجرد ورود اسم شخص في
التواراة يحمل نفس االسم .ومن هؤالء العلماء
“نادراسكي” والذي ذكر عام  1964بأن هذا
التل ما هو اال موقع عوفرا –  ،Ophrahوتعني
اللون “الطحيني او البيج” المذكور في التوراه،
وهذا امر ليس له اي دليل تاريخي او اثري ،فيما
ربط آخرون ومن منطلق تشابه االسماء فقط،
هذا التل بصوفر النعماتي المذكور في التوراة،
وهو من قرية نعمه واحد الرفقاء الثالثه للنبي
ايوب وقد عاش في حران خارج فلسطين ما
يعني ان التوراه نفسها تنفي هذه العالقه.
ويقول بأن “تل صوفر” لم تجر عليه اي
حفريات اثريه منظمه ،وان ما تم فقط هو دراسة
سطحه والتقاط البقايا الموجوده على سطحه
ودراستها مثل ما قام به العالم االلماني “بوهيل”
– سنة 1931م ،وكذلك العالم البريطاني

“روبرت بول” سنة 1957م واخيرا حفريات
تعليميه حديثة لطلبة جامعة النجاح الوطنية بدأت
عام .1998

لتخزين الحبوب ،اضافة الى جرار فخارية
متوسطة الحجم كانت تستخدم ألغراض مختلفة،
وغرف وأساسات وجدران مباني ،باإلضافة إلى
أدوات زراعية مختلفة كانت تستخدم لدق وطحن
الحبوب.

ويوضح كلبونة بأن بان التسلسل التاريخي
واالثري لتل صوفر يشير الى انه يعود للعهد
الكنعاني ،وانه كان عباره عن قريه زراعيه ذات
حجم كبير ،مؤكدا انه اذا ما اجريت فيه حفريات
فانها سوف تلقي الضوء على تاريخ مدينة نابلس
الذي يمتد الى االف السنين.
يشار الى انه في عام  ،2013أعلن قسم
السياحة واآلثار في جامعة النجاح الوطنية ،عن
اكتشافات أثرية جديدة خالل قيامه بحفريات في
“تل صوفر” .وكانت الحفرية قد تمت بإشراف
رئيس القسم الدكتور لؤي أبو السعود وبمشاركة
الخبيرعاطف خويره من ذات القسم ،والرسام
األثري إبراهيم اقطيط من معهد اآلثار بجامعة
أبو ديس ،وبمشاركة  30طالبا ً وطالبة من
الجامعة.

وأكد الفريق أن االكتشافات المذكورة آنفا ً كما ويمكن الحديث عن وجود نوع من التبادل
تعد في غاية األهمية ،حيث تعود إلى العصر التجاري ،بين تل “صوفر” او “صوفان” مع
البيزنطي ،أي تعود بتاريخها إلى الفترة بين المدن الكنعانية في فلسطين والعالم الخارجي .اما
638-324م ،وأن استخدام التل وما حوله كان مساحة التل فكانت تساوي تقريبا  10دونمات،
مسكونا ً خالل الفترات التاريخية المختلفة ابتدا ًء ومن الممكن ان تكون المساحة المستخدمة
من العصر الحجري النحاسي  Chalcolithicبطبيعة الحال اكبر من ذلك بكثير ،اال ان هذه
 (4500ق.م) والبرونزي ( 1200-3100ق.م) المساحة تمثل نواة التل ومركزه؛ اي انها تمثل
وحتى الفترات اإلسالمية المختلفة ،حيث شهد مركز وبؤرة القرية الزراعية ،هذا اذا ما قورنت
نشاطا ً زراعيا ً واضحا ً في الفترة األخيرة.
مع تل بالطة (شكيم) الذي تبلغ مساحته نحو 53
دونما.
سكان التل كانوا ذوي اقتصاد قوي
ويسنتج من ذلك انه في الوقت الذي كانت تشهد
وتخلص دراسة اثرية لموقع تل صوفر فيه (شكيم) مرحلة االنحطاط والتدهور،كان
وضعها الدكتور لؤي ابو السعود على ضوء موقع تل صوفر يشهد ازدهارا سكانيا ،وقد
الحفريات التي اجراها قسم االثار في جامعة هاجر سكان (شكيم) الى القرى المجاورة ،ومنها
النجاح ،الى ان تل صوفان كان قرية زراعية الى هذا التل حيث مارسوا اقتصادا زراعيا كبيرا
ذات حجم كبير ،مارس سكانها الزراعة وذلك نتج عنه فائض في المنتجات الزراعية وبالتالي
بسبب توفر مصادر المياه (عين الجسر ،عين وجود عالقات تجارية مع المواقع والممالك
بيت الماء ،وادي التفاح ،وادي الجناين) ،وكان المجاورة.
سكان التل منتجين وذوي دخل واقتصاد قوي،
ويمكن استنتاج ذلك من خالل الجرار الفخارية
• المصدر “ :القدس” دوت كوم

قرية زراعية

اكتشافات مهمة
وذكر الفريق االثري آنذاك أنه تم اكتشاف
مجموعة من الصوامع  Silosوهي عبارة
عن مباني دائرية ونصف دائرية كانت تستخدم

كبيرة الحجم والتي تم اكتشافها خالل الحفريات
االثرية التي اجراها قسم االثار في جامعة النجاح
عام  ،1999وكانت هذه الجرار تستخدم لخزن
المنتجات الزراعية الفائضة والتي كانت تزيد
عن حاجة السكان المحليين.
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األجواء الجميلة في العالقات االجتماعية األصيلة في المخيم
الجزء الرابع

•جمال الشريف
•الحلقة الرابعة والثالثون  -األخيرة
منيت نفسي في حديثي عن ذكرياتنا في المخيم
أن أبقى اكتب وأن أترك حلقات الذكريات مفتوحةً
ومشرعةً على مصراعيها وأن اغوص عميقا ً في
التفاصيل وأن أدخل البيوت ألنقل من داخلها ما
كنا نعيشه لحظةً بلحظة ،وأسترق السمع ألنقل
أحالم الفتيان والفتيات وآهات المعذبين وأنينهم....
وتمنيت لو أستطيع تصوير مناكفات االزواج
والزوجات حول سير الحياة اليومية وطريقة
التدبير.....
كنت أتمنى الطواف على كل الحارات وفي كل
الشوارع وأشارك نساء الحارات جلسات بعد
العصر الى قبيل المغرب امام بيت من بيوت
الحارة وهن يتحدثن في كل المواضيع والهموم
وهن ينقبن الملوخية او يقمعن البامية او ينظفن
العدس من الحصى والشوائب حيث تتبرع
وتتطوع إحداهن بعمل إيريق شاي بالميرامية او
النعنع للجميع ،لتضفي جوا ً من الوئام والصفاء
واالستمتاع على تلك القلوب النقية الصافية...
كنت أتمنى أن أسال إحدى االمهات وهي تطرز
ثوبا ً فلسطينيا ً زاهي االلوان عن شعورها وهي
ترسم لوحة تراثية تعكس عمق وعراقة شعبنا
واصالته ،وفي اي مناسبة ستلبس هذا االبداع....
كنت أتمنى أن انقل بأسلوب بسيط لجيل هذا
الزمان من الصبيان والصبايا عن اشتراكنا اوالدا ً
وبنا ٍ
ت في لعبة "الحجلة او الشبره امره شمس
نجوم" دون حرج او تحسس ،وكأن اوالد الحارة
وبناتها هم إخوة من أم واب....
وما زلت اذكر كل بنات صفي في الروضة واحدة
واحدة دون حرج او تعقيد فكما اننا عشنا في الزمن
الجميل ولم يكن ذلك الزمن حكرا ً على الذكور...
وحتى هذه اللحظة جيلنا ومن هم اكبر منا (شبابا ً
وبنات) كنا نعرف بعضنا البعض كابناء حارة او
اخت صديقي اوبنت بلدنا وهذه خصوصية نعتز
اننا عشناها وهي من صفات المجتمعات الصغيرة
المترابطة والمتماسكة...
وكنت وكنت وكنت ولو بقيت أسرد لما انتهيت
ولكن لكل امر نهاية حتى ولو لم تنت ِه ولكن تلك
سنة من سنن الحياة.
ويعتقد البعض ان الحديث عن الذكريات هو
بجمال الحدث نفسه وهو لعمري نصف الحقيقه،
حيث ان الحديث بقدر ما يمني النفس ،إال انه ينكأ
جرحا ً عميقا ً ما زال ينزف حتى اللحظة .لماذا
وكيف ومتى وهل سيُكتب لجيلنا ان تكتحل عيناه
في العيش في وطنه ككل البشر وانه يكفينا 67
ٌ
وطن يعيش فينا ونحن بعيدون عنه...
سنة لنا
جيلنا الذي ولد في فلسطين ونزح بعدها رفقة
االهل الى المنافي والجيل الذي ولد بعدنا وتربى
في ربوع المخيمات والشتات عايش ذكريات
كثيره تبقي حبل الود مشدودا ً بين الوطن االم وبين
الناس الذين عاشوا تلك االيام بما هي وبما كانت

عليه واحاول قدر االستطاعه تجنب وصف حلوها
ومرها بل اشدد على ما كانت عليه.
وبكل صراحة وأريحية مع النفس اوال ومع
االحباب تاليا ً اسأل نفسي لماذا هذا التوثيق والكتابه
والسرد اليام عشناها قدرا ً الخياراً؟!
اجدني في كثير من االحايين عاجزا ً عن الوصف
والتعبير والتعليل ،ولكن اللحظة التي دفعتني
واستفزتني وجعلتني دائم التفكير والبوح بما في
نفسي وكل المقربين مني يعلمون مدى قرب
المخيم من كل كياني وصبغتي التي اصطبغت
بالمخيم في كل التفاصيل حتى إنني أستهجن تحت

ويشحنها في الوقت نفسه بما يبقيها
مرتبطة بالبوصلة الصحيحة التي
دائما ً تشير للقدس والتي تؤكد باستمرار
على ان أي بوصلة ال تكون القدس وجهتها
هي بوصلة مشوهةٌ ومشبوهةٌ.
لم اكن اشاهد مسلسالً وممثلين بل كنت اشاهد
ما عشناه حقا ً في المخيم وخصوصا ً ان الدكتور
وليد سيف امضى سبع سنوات في كتابة التغريبة
حسبما قرأت من تفاصيل ،وما كنت أتابعه كان
يجعلني مشدودا ً من اول لحظة وحتى أخر لحظة
وأن أغرق في التفاصيل حتى النخاع ،وادعو

كل الظروف حينما اسمع من أحد أبناء المخيم
عوجا ً في اللسان .وحتى اكون اكثر دقة وتحديدا ً
جيلنا الذى تربى في المخيمات لم يكن يتكلم اللهجة
المدنية .وبالمناسبة انا لست ضد اللهجة المدنية إن
كانت في سياقها الصحيح ونتاجا ً طبيعياً ،اما عوج
اللسان بما ليس منه ليعطي انطباعا ً انا ال اكذب
ولكن أتجمل فال والف ال..

الهلنا بأن يجزيهم الله احسن الجزاء وفي الوقت
نفسه احمد الله انني لم اكن ممن شهد النكبة وإال
ساكون بال شك كبعض أهل فلسطين الذين ماتوا
كمدا ً ولم تحتمل قلوبهم مرارة ذلك المشهد ،وبعد
ان كانوا اصحاب امالك واراضي ومعززين في
بلدهم وارضهم وبين اهلهم ،بين لحظة وضحاها
أصبحوا مشردين وال يملكون من الدنيا إال ما
استطاعوا حمله معهم في رحلة الشتات وتغريبة
شعب تكالبت وتآمرت عليه كل الدنيا.
من يومها ،وقد شاهدت التغريبة ما ال يقل عن
 4مرات ،أجدني كل مرة اعيشها وكأنها حصلت
االن ،وصار المخيم يتعمق في داخلي يوميا ً اكثر
فاكثر .ولقد كتبت بشكل موجز وبمناسبات مختلفة
عن المخيم ولكن ليس بهذا التفصيل ،وبما ان
وسائل التواصل االجتماعي اوجدت للناس متنفسا ً
وقربت المسافات فيما بيننا وجمعتنا مع االحبة
واالصدقاء في كل بقاع االرض وكان الفضل لله
اوالً واخيرا ً وللقائمين على صفحة "مخيم غزة"
حيث فجرت صاعق الذكريات في نفسي ووجدتني
اكتب عن تفاصيلنا وكانني انهل من محيط أسبر
أغواره واكتب من امام شاشة عرض تعرض
امامي ادق التفاصيل ،ولم اكن أتخيل انني اوثق
في ذاكرتي كل تلك المشاهد.
كنا نعيش االيام بما فيها ،ولكني لم اتخيل أن
العدسة ترصد كل شيء وجهاز التسجيل يلتقط
كل شاردةٍ وواردةٍ كما هي حتى ظن البعض أنني

اللحظة التي استفزتني حينما شاهدت مسلسل
"التغريبة الفلسطينية" للمبدع الدكتور وليد سيف
والمخرج الشاب الرائع حاتم علي وكل المشاركين
على روعة االداء وحسن االتقان..
تخيلوا شخصا ً يعيش في أقصى الغرب مرتبطا ً
ارتباطا ً عجيبا ً بقضيته ويشاهد حدثا ً كهذا ينقله
الى االجواء الحقيقية التي عشناها ،كيف سيكون
شعوره؟ّ!! تابعت الحدث ليس كأي متابع ولم
أتخيل نفسي اتابع مسلسالً بقدر ما كنت اعيش
معهم أدق التفاصيل ألننا عشناها كما هي وليس
من علم كمن لم يعلم ،ومن عاش التجربة ليس،
بالشك ،كمن يقرأ عنها االن او في اي وقت كان.
صرت أتمسمر امام التلفاز انتظر بفارغ الصبر
الموعد وما ان تبدأ الحلقه حتى يتفجر الدمع
مدرارا ً وال اجد حرجا ً في البكاء حيث انه بكا ٌء من
نوع اخر  ..بكاء ألم وحسرة ..بكاء قهر وحرمان
 ..بكاء انكسار ،بكاء غيض ،بكاء حقد وغل على
كل من كان سببا ً فيما نحن فيه ،بكاء يريح النفس

أ ستعين
بكتاب أقرأ
وأنقل ما أقرأه أو أنني
منه
سجلتها في حينها وأعيد نشرها مرة ً أخرى ،حتى
أنا نفسي أحيانا ً أستغرب ،هل فعالً أنا أتذكر كل
ما كتبت؟!
ولكن هذا يرجعنا للحقيقة التي تقول إن ذاكرة
اإلنسان كلما استعملتها زادت حدة وبقيت منتبهة،
وكلما أهملتها اعتراها الوهن والضعف ،كيف ال
وأنا أتذكر ما يبقيني حيا ً روحا ً ال جسداً ،إنسانا ً ال
كتلةً مبعثرة ً محطمةً تحمل في داخلها بقايا إنسان.
تلك هي ذكرياتنا الخالدة حيث ولدت في
احد مخيمات اللجوء في قطاع غزة وهو مخيم
النصيرات وهو من المخيمات الوسطى ،ونزحنا
الى مخيم غزة قرب مدينة جرش في االردن
بعد النكسة سنة  68الى أن غادرت المخيم بشكل
نهائي سنة  88ومنذ ذلك التاريخ أعتبر أن عمري
قد توقف عند هذا الحد فلم تعد ذاكرتي توثق لما
بعدها رغبةً ورهبةً.
سالما ً يا بلدنا المبارك ،يا فلسطين ،يا مهد
االنبياء ومسرى الرسول صلوات الله وسالمه
عليهم أجمعين...سالما ً يا مصنع االبطال ومنبع
الرجولة  ...سالما ً يا كل االشياء الجميلة ،سالما ً يا
مخيم غزة يا بقعة مصغرة ً من أرض الوطن حيث
نشأت وترعرت ،يا مخيم غزة يا بداية وبواكير
الحب الذي تدفق داخلي بريئا ً طاهرا ً نقياً ،وهنا
أقول اقتباسا ً ونقالً:
ً
مني
يا الئمي في (حب المخيم) معذرة
إليك ولو أنصفت لم تلم
إن
محضتني النصح لكن لستُ اسمعه
المحب عن العذا ِل في صمم
سالما ً يا من حملت أرواح الشهداء عبر أثيرك
الى ارض الوطن ،يا من علمتنا أبجديات الثورة
وسبل التضحي ِة والفداء.
مخيمنا ،مخيم غزةِ سيبقى إلى أن يحين موعد
التحرير والعودة ،رمزا ً وايقونةً وتعويذة ً و ُملهما ً
و ُمعلماً ،سيبقى أغنية االمل الذي ال ينقطع وقصائد
الحب المتصل ،وشجرة اللبالب المتمددة التي ال
تذبل ،وشقائق النعمان التي تلتف حول الوطن،
وشجرة السنديان الضاربة في األعماق والشامخة
الى عنان السماء باستقامة دون انحناء ،وستبقى
بما عشناه فيك وبما نحمله داخلنا تجاهك وبمن
تركناهم لنا فيك من احبة ...ستبقى أكبر من كل
الكلمات وأروع من كل وصف.
وأخيرا ً وتخليدا ً لذكرى شهيد فلسطين الدكتور
عبدالوهاب كيالي الذي طالته يد الغدرفي كانون
األول /ديسمبر عام  1981الذي ألف كتاب
"تاريخ فلسطين الحديث" وناشر وثائق المقاومة
الفلسطينية ضد االستعمار البريطاني والصهيوني
الذي قال :أوفياء يوماً.....أوفياء دوماً...
حر فلسطيني
أهدي هذه الذكريات الخالدة لكل ٍ
عاش في المخيم يوما ً اوعاش في الشتات أو قرأ او
سمع عن المخيم ولمن ما زالوا في أحضان المخيم
صامدين قابعين في المنافي وبالد اللجوء او داخل
حدود الوطن حتى التحرير.
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
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عائلة العالول النابلسية تعيد أمانة جندي تركي بعد  110أعوام

السـيد اسمـاعيل العـالـول يحـمل "األمانة"
وبجـانبه الســادة عـزام ومطيـع وراغـب
ووضاح وحسام العالول أثناء مراسم تسليم
األمــانة للقنـصل التـركي في فلسطيــن

•سعيد أبو معال
نابلس“ -كما تسلم العروس” قامت
عائلة العالول في مدينة نابلس،
الخميس ،بتسليم القنصل التركي
العام في القدس أحمد رضا ديمير
أمانة كان تركها جندي تركي لدى
أحد أفرادها أيام الحرب العالمية
األولى.
ووسط إجراءات رسمية وفي
مبنى محافظة نابلس سلمت األمانة
التي هي عبارة عن مبلغ مالي
قامت العائلة باالحتفاظ بها في
خزنة “مطحنة العالول” في البلدة
القديمة ضمن مراسم رسمية خاصة
وبحضور محافظ نابلس إبراهيم
رمضان ووكيلة وزارة الخارجية
والمغتربين أمل جادو ،وممثلين
عن األجهزة األمنية والدوائر
والمؤسسات الرسمية.

وقال محافظ محافظة نابلس
إبراهيم رمضان “في هذا اليوم جاء
موعد تسليم األمانة التي حافظت
عليها عائلة فلسطينية ألكثر من مئة
عام ،ولو مد الزمن أكثر من 100
أو  200عام لحافظ عليها األحفاد”.
من جهته ،قال ديمير إن الشعب
التركي انفصل عن الشعب
الفلسطيني إداريا منذ مئة عام لكنه
كان حاضرا دائما معه.
وشكر ديمير عائلة العالول على
احتفاظها بأمانة الجندي التركي
طوال سنوات ،وقال إن هذه األمانة
تعبر عن األخوة بين الشعبين
الفلسطيني والتركي.
وكانت عائلة العالول احتفظت في
خزنة خاصة لما يقارب من 110
أعوام بـ”أمانة” تركها أحد الجنود،
وهي عبارة عن مبلغ مالي.

وقال إسماعيل العالول إن جده
عمر ذيب العالول وشقيق جده
الشهيد مطيع هما من استلما األمانة
من الجندي التركي الذي كان مجندا
في الجيش العثماني.

حيث عرضتها عليهم بعد أن بقيت
في خزنة العائلة  103سنين من
دون أن يمد أحد يده عليها خالل هذه
المدة.

نحو أي أمانه ومهما كانت قيمتها هو
أن يردها ألهلها ،وهو أمر استغرق
أربعة أجيال من عائلة العالول.
الحاج راغب العالول أحد األحفاد
الذين تبادلوا األمانة من جيل إلى
جيل استعرض األوراق المالية وأضاف :لقد أثرت هذه األمانة بعد
التي تبلغ قيمتها  152ورقة من كل هذه األعوام على مشاعر الوفد
العملة (من المتوقع أن تكون ليرة) التركي الذي طلب أن يتم الكتابة
وقد كتب عليها باللغة التركية لكن اإلعالمية عنها وهو ما ساعد على
انتشار قصتها.
باألحرف العربية.

وتابع تم ذلك قبل انسحاب الجيش
التركي من مدينة نابلس حيث سلم
الجندي التركي جده مطيع إياها على
أساس إن عاد فإنه سيقوم بأخذها،
لكن الحرب قادت إلى أال يعود
والمبلغ المالي من فئة النص (بوجه
االثنين.
وأضاف أن البعض كان يسأل واحد) وفئة  1وفئة  5مطبوعة
لماذا لم تستخدم العائلة األموال في بوجهين ،فيما تحمل األوراق تاريخ
الفترة التي كانت تعيش فيها المدينة  18تشرين أول  1331ه ،حيث
وأهلها حالة من الفقر الشديد ،مشددا يالحظ أن التاريخ جاء بالميالدي
على أن الجواب بسيط “فاألمانة ال والهجري معا.
وبحسب الحاج راغب فإن العائلة
يتصرف بها بل تعود ألصحابها”.
ووصف شعوره بأنه “ال يوصف ،لم تتفقد هذه األمانة إال عندما قرر
فاإلنسان المخلص يعرف أن واجبه وفد تركي زيارة المدينة قبل أعوام

ووصف العالول عملية التسليم
بأنها تشبه عملية “تسليم العروس”
في إشارة إلى االهتمام الكبير بها
والحفاوة التي رافقت هذه العملية
حيث دخل القنصل التركي مبنى
محافظة نابلس محاطا بمراسم
عسكرية.
• المصدر “ :القدس العربي”
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قصة الهجرة وتأسيس إمارة عربستان

بنو كعب ...أسسوا الدولة الكعبية في مطلع القرن الـ 19واستمرت ألكثر من مائة عام
•الدمام :ميرزا الخويلدي

تعوض لكل مؤلف» ،في إشارة إلى مخطوط
ّ
تاريخي قام الكاتب نفسه بطباعته ونشره تحت
عنوان« :تاريخ بني كعب» للمحقق علوان بن
عبد الله الشويكي المولود في مدينة الفالحية
في عربستان عام 1259هـ ( 1843ميالدية).
يقول يوسف محمد العمير آل منصور
الكعبي ،أحد محققي الكتاب ،إن «فكرة الكتاب
انبثقت بداية من مشايخ قبيلة بني كعب بغية
الخروج بعمل مغاير يصوب ويتجاوز ما كتب
في الماضي من محاور الحروب والغزوات
والتسلسل المتعاقب في حكم اإلمارة والعشائر
المتفرعة منها ،وتلك المراجع والكتب تبقى
مصادر معتبرة وال يمكن االستغناء عنها
لمن يريد الخوض في دراسة تاريخ إمارة
بني كعب» .لذلك؛ «فقد جرى التنسيق مع
(دار بني كعب للدراسات والبحوث والتوثيق
التاريخي) في دولة الكويت ،وهي مجموعة
تطوعية غير ربحية مهمتها الحفاظ على
الموروث التاريخي لقبيلة بني كعب لما تزخر
به من مخزون تراثي هائل منذ القرن السادس
عشر».

يروي كتاب «بنو كعب ...قصة هجرتهم من
نجد والحجاز» ،وهو من تأليف خالد النبهان
الكعبي ،ومراجعة وتحقيق عبد الله الحضبي
السبيعي الكعبي ،ويوسف العمير آل منصور
الكعبي ،قصة هجرة بني كعب إلى األحواز
على الشاطئ العربي إليران ،وتأسيس الدولة
الكعبية في مطلع القرن التاسع عشر تحت اسم
«إمارة عربستان» ،التي استمرت ألكثر من
 100عام ،وكذلك سير الهجرات نحو أفريقيا
وبعض دول الخليج.
ويتناول خالل ذلك الدور السياسي الذي لعبته
قبيلة بني كعب ،التي كان من أبرز حكامها
الشيخ خزعل بن جابر بن مرداو الكعبي الذي
تقلّد الحكم في عام  .1897والشيخ خزعل
الكعبي آخر حكام الدولة الكعبية.
وقد نزح أفراد من قبيلة بني كعب ،وهي
من القبائل العربية التاريخية ،من الجزيرة
العربية ،واستقروا على ضفة الخليج ،وأجزاء
من أفريقيا ،وكانت الفتوحات اإلسالمية أوالً،
ثم القحط الذي أصاب منطقة نجد ،قد دفعا
بكثير من هذه القبائل إلى الهجرة.

ومؤلف الكتاب خالد النبهان الكعبي يمتلك
معرفة بتاريخ بني كعب ،وهو حفيد الشيخ
نبهان األول ،ومن أحفاد الشيخ فارس بن
مسلط بن نبهان ،وله عالقة قوية ومعرفة
بتاريخ إمارة آل ناصر ،وله مؤلفان :ديوان
«أنيس الناظرين» ،وكتاب عن «أبي زيد
الهاللي» ويحمل درجة ماجستير في األدب
العربي وتاريخه.

يذكر عبد الحكيم الوائلي في المجلد الخامس
من «موسوعة قبائل العرب»« :كعب من
القبائل العربية القديمة والكبيرة ،أصلها
من نجد ،وتنتسب إلى كعب بن ربيعة من
العدنانية ،وانتشرت في العراق وإيران وقطر
وعمان ومناطق كثيرة في الخليج وأفريقيا».

والبحوث والتوثيق التاريخي» في الكويت.

ولعبت هذه القبيلة دورا ً سياسيا ً كبيراً ،حيث
أسست الدولة الكعبية في مطلع القرن التاسع
عشر تحت اسم «إمارة عربستان» ،التي
استمرت ألكثر من مائة عام .وكان الشيخ
خزعل بن جابر الكعبي الذي تقلّد الحكم في
عام  1897من أبرز حكامها ،وكان الشيخ
خزعل الكعبي آخر حكام الدولة الكعبية ،وقد
انقلب عليه اإلنجليز بعد أن كانوا حلفاءه،
بتعاون مع حاكم إيران سنة .1925

ويحتوي الكتاب؛ الذي يقع في  224صفحة؛
على فصلين ومالحق ،يحمل الفصل األول
عنوان« :القبائل العدنانية (معرفة عن أصول
بني كعب ...منازلهم واإلمارات السبعية)»،
ويقدم سردا ً تاريخيا ً عن قبائل قيس بن عيالن،
وموقع بني كعب من طبقات األنساب ،كما
يتناول موضوعا ً تاريخيا ً بعنوان «إمارات
سبيعية» ،ليعرج المؤلف نحو إمارة بني كعب
في األحواز مع ذكر األمراء.

وهذه ليست المحاولة األولى لسبر أغوار هذا
التاريخ إلمارة بني كعب وأصولهم وهجراتهم،
فقد سبقت هذا الكتاب محاوالت عديدة ،أغلبها
كان دراسات أكاديمية وبحوث أجنبية نشرت
في فترات مختلفة ،لكن ما يميز هذه الدراسة
أن مؤلفيها باحثون تعود جذورهم لهذه األسرة،
وهي صادرة عن «دار بني كعب للدراسات

ويتناول الفصل الثاني؛ الذي يحمل عنوان
«انتقاد ومناقشات» ،األخطاء في بعض يقول المؤلف في مقدمة الكتاب« :أكرمني الله
المخطوطات الحديثة التي تنسب خطأ سبيع بأن أكون الشخص الذي اجتمع عليه مشايخ
إلى قحطان ،ويستشهد المؤلف بأقوال مؤرخي بني كعب و(دار بني كعب للدراسات والبحوث
سبيع في نجد عن قبيلتهم ،كما يعزز التحقيق والتوثيق التاريخي) (في دولة الكويت)،
بآراء  23مؤرخا ً وتنسيبهم لسبيع من عامر بن للرد على بعض المغالطات واالدعاءات في
صعصعة .كما يأتي الفصل على ذكر شعراء مخطوطة الشويكي ،وهذه فرصة كبيرة ال

سبيع في نجد وأبياتهم الشعرية.
أما المالحق ،فتشمل ملحقا ً بعنوان« :قصة
الرحيل من نجد والحجاز إلى األحواز»،
يتناول التدرج في الرحيل بين البلدان اإلسالمية
والعربية وتأسيس اإلمارة الكعبية ،وملحقا ً آخر
يتناول مقتطفات من المخطوطات ،ويعرض
الملحق الثالث الخرائط العربية واألجنبية
التي توضح مساكن القبيلة في البلدان التي
استوطنها أبناؤها مع خريطة لمسير الهجرة،
والملحق الرابع يضم أبناء األمير محمد
الدريس ،ويوجد ملحق يضم قصائد مخطوطة
تعرض ألول مرة في هذا الكتاب.

أما محقق الكتاب عبد الله بن سعد السبيعي
العامري؛ فهو كاتب وشاعر سعودي؛ من
مؤلفاته« :تاريخ قبيلة سبيع العامرية»،
و«شعراء من الطائف في ميزان العصر»
و«نوادر بني هالل ومالح األبطال».
كما اشترك في التحقيق يوسف محمد حسن
العمير آل منصور الكعبي العامري ،من
الكويت؛ وهو باحث مختص بقبيلته ،له
مؤلفان« :تاريخ قبيلة بني كعب في الكويت»،
و«قبيلة بني كعب في المراجع والكتب».
واشترك في التحقيق مجاهد متعثر منشد العلي
الخفاجي العامري ،من العراق ،وهو باحث
وأديب له مؤلفات تاريخية ،صدر له كتاب
«تحقيق عمود نسب خفاجة في األرجوزة
الخفاجية الكاملة».
•( الشرق االوسط) لندن
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نسمة حضارية
•د .مدحت محمود
عندما يشتد بك الجوع فإن كسرة الخبز تبدو كأنها
وليمة فاخرة ...وعندما تصطلي بهجير يوم قائظ
في يوم عز فيه الكهرباء فإن ترعة صغيرة ونظيفة
تصبح بمثابة مسبح اولمبي تغطس فيه كي تبرد
جلدك الذي سلقه الحر.
المصائب والرزايا عندما توقع من الشيطان وثيقة
خبيثة تتعهد فيها بانها سوف تستقر الى اجل غير
منظور في العراق بحيث اليتسرب منها إال اخبار
تكدر الخاطر وتدمي القلب ...حينذاك يصبح الفوز
في مباراة دولية لكرة القدم أو فوز شاب أو شابه
عراقية في برنامج مثل عرب ايدول أو الفويس
حدثا ً كبيرا ً ومدعاة لفرحة غامرة تنسينا جرعات
مغذي الكآبة الذي تحورت ابرته فأصبحت جز ًءا
من جدران اوردتنا.
قد تتسائل عزيزي القارئ عن عنوان هذا المقال
وعالقته بما تقدم اعاله حيث انه ليس ثمة رابط
حقيقي بين "النسمة الحضارية" وبين مالمح
القنوط التي يتحسسها المرء في السطور اعاله...
الذي حدث انني اطلعت صباح هذا اليوم في
نفس اللحظة على خبرين ال عالقة ابدا ً الحدهما
باآلخر ...احدهما يقبض الفؤاد كمدا واآلخر
يداعب الروح حبورا.
كنت اشاهد من على شاشة التلفزيون زعماء
الميليشيات الوالئية وهم يتوعدون رئيس

الوزراء مصطفى الكاظمي بالويل والثبور الن
احد المغرر بهم من افرادهم قد سقط قتيالً اثناء
المظاهرات التي جرت يوم امس احتجاجا ً على
نتائج االنتخابات االخيرة ...وكأنهم هم انفسهم لم

النعال واالحذية كيفما يشاء.
في نفس ذلك الوقت وردتني رسالة على الموبايل
من احد االصدقاء تتضمن تسجيالً آلخر وزير
صحة عراقي قبل احتالل بغداد  2003الدكتور

يقتلوا باالمس القريب  700من خيرة شباب العراق
في ثورة تشرين ...ما أبشع القاتل حينما يرتدي
عباءة الضحية ...بل بلغت الوقاحة باحدهما أن هدد
الكاظمي قائالً انه ليس فقط لن يعود الى منصبه
كرئيس للوزراء بل لن يعود كذلك الى منصبه
السابق كمدير للمخابرات ...كأنها كشوان يوزع

اوميد مدحت مبارك المقيم في كندا وهو يمارس
هوايته بالعزف بمهارة على الكمان مع اثنين من
الهواة أغنية تراثية عراقية مصالوية.
هذه هي النسمة الحضارية التي داعبت روحي
فجعلتني انسى مؤقتا ً ذلك القرف الذي احسسته
برؤية تلك الوجوه الكالحة على شاشة التلفاز وهو

لمناسبة مرور قرن كامل على تأسيس دولة العراق المعاصر عام1921

الملك فيصل ّ
األول  :1883-1933أدواره التاريخية ومشروعاته النهضوية
صدر من مركز دراسات الوحدة العربية في
بيروت يوم  27تشرين األول  /أكتوبر 2021
 ،كتاب الملك فيصل األول  :1933-1883أدواره
التاريخية ومشروعاته النهضوية ،لألستاذ الدكتور
سيّار الجميل.
ال تزال األحداث التي شهدها الوطن العربي عقب
الحرب العالمية األولى وانهيار الخالفة العثمانية،
وما حمله هذان الحدثان من تفتيت للمشرق العربي،
ووضع اللبنات األولى لتأسيس كيان صهيوني في
فلسطين ،مقابل إحباط مشروع فيصل بن الحسين

لتأسيس الدولة العربية الموعودة ،موضع خالف
وجدل وسط المؤرخين والمثقفين العرب .فهل
أن قيام الثورة العربية الكبرى المراهنة على
بريطانيا ضد العثمانيين وما تمخض عنها من دولة
خيارا سلي ًما لنيل
فيصل األول في سورية ،كانت
ً
عرب المشرق استقاللهم ووحدتهم ،أم أنه ساعد
البريطانيين على إسقاط الدولة العثمانية وبسط
سيطرتهم على المنطقة وتسهيل إنشاء الكيان
الصهيوني في قلب المنطقة وتفتيت بالد الشام؛
وبالتالي كيف يتم تقييم تلك الشخصية العربية
ودورها في ظل األحداث الكبرى في المشرق

الفنان عبدالهادي شال
ينجز سيرته الفنية في كتاب بعنوان (على درب الجمال)
انجز الفنان عبدالهادي شال تدوين سيرته
الذاتية الفنية في كتاب كان قد عكف على تجهيزه
منذ أشهر وحمل عنوان "على درب الجمال".
يضم الكتاب  208صفحات من القطع الكبير،
منها  155صفحة لصور لوحات من كل
المراحل الفنية منذ تخرجه حتى اليوم ،متضمنا
مسيرته منذ الوالدة حتى اآلن بصورة مختصرة
لضخامة منجزه الفني خالل الخمسين عاما
الماضية على وجه الخصوص .ويضم الكتاب
الفصول التالية:
 الميالد والطفولة دراسة الفنون التخرج من كلية الفنون الجميلة المرحلة البيضاء األولى -المرحلة البيضاء الثانية

 الحرف العربي المرحلة التجريدية نساء بال وجوه مشروع الحركة والجمال الكتابة والهجرة إلى كندا الكاريكاتير آراء و كلمات النقاد والفنانين.وجاء في اإلهداء الذي قدمه الفنان شال :
(* إلى روح والدي الذي أمسك بيدي وعلمني
كيف تكون الحياة وغرس في نفسي حب الفن و
قدم لي كل عون.
** إلى الروح اإلنسانية التي تنشد الحرية
والسالم و الخير).
مخرج فنيا وجاهز ويبحث الكاتب عمن
الكتاب َ
يتبنى طباعته.

العربي عقب الحرب العالمية األولى؟
صلاً لتجربة الملك
يقدّم هذا الكتاب عرضًا مف ّ
فيصل األول ( ،)1933 -1883واألبعاد التاريخية
لألدوار والمشروعات النهضوية العربية التي
تميّز بها.
يتضمن الكتاب أثني عشر فصالً ،فضالً عن
المقدمة والخاتمة والمراجع والفهرس .لقد اعتمد
المؤلف على حزمة مهمة من الوثائق المتنوعة
والمصادر األولية وكشف عن معلومات تاريخية
جديدة.

يريدون ان يملوا ارادتهم على ابناء العراق كي
يسجلوا ارض الرافدين ملكا ً مشاعا ً لهم ولساداتهم
من خارج الحدود.
لم يسبق لي ابدا ً ان التقيت بالدكتور اوميد في
السابق ألنني غادرت العراق قبل االحتالل بخمس
سنوات ولكني كنت اسمع انه اداري ناجح سيما
وانه استطاع ان يدير وزارة الصحة بنجاح على
الرغم من الحصار الخانق انذاك.
ادوارد هيث رئيس وزراء بريطانيا االسبق كان
عازفا ً ماهرا ً على آلة الترومبون وبيل كلنتون
الرئيس االمريكي االسبق كان يجيد العزف على
آلة الساكسفون ...لذا فإنني استطيع ان اتباهى قليالً
امام اصدقائي من العرب واالجانب فأقول لهم ان
وزير صحتنا قبل  18سنة يعزف على الكمان
ببراعة ...على االقل وجدت شيئا ً اتباهى به عن
العراق في هذه االيام الكالحة السواد.
ابارك للدكتور اوميد هذه الروح الوثآبة وهذا
التواضع الجميل ...هنيئا ً له التمتع بسنين التقاعد
من الوظيفة الحكومية وهو يمارس هوايته الرائعة
التي هبت علينا كـ نسمة حضارية رقيقة.
•طبيب اسنان اخصائي (مسيساغا كندا )
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عنوان كبير لعشرات األحالم المنسية
•بانة القاسم
تسللت األمنيات هاربة من التفاصيل الصغيرة
التي أدرجتها تحت مسميات رنانة ،علني أدون
عنوانا كبيرا لكتاب حياتي .إال أن العنوان ظل
يذوب شيئا فشيئا فوق قمة األحداث ،وانتصرت
التفاصيل الباهتة على الكتاب ومسمياته.
" تفاصيل صغيرة في حياتي ،هي كل حياتي"
هذا ما قاله نزار قباني وهو يعلن غياب البطولة
المطلقة ألحالم عريضات ،انتصارا للتفصيالت
األحلى التي تراكمت في حزمة عمره وصنعت
أجمل أوقات عمره وجعلت من غيابها استحالة
للمضي قدما.
فنجان القهوة الصباحي يعلن ميالد الصباح،
وتمام المزاج وبداية العمل الجاد....سجائره
األثيرة تقرب الفكرة الخطيرة من إنجازها
وتخرج بمزاجية شديدة أخطر األفكار .
الوجوه التي يألفها المرء في مسيرة يومه،
تصبح تفصيال خطيرا يدخل كأفيون في عروق
أيامه حتى ليكاد يتوقف الزمن عندما تتالشى
جريدة اليوم مثال أو يغيب وجه بائعة الحليب أو
يختفي صوت بائع الخضار ولو ليوم واحد .كأنما
التفاصيل في حياتنا هي أجمل ما فيها أو حتى
أجمل منها كلها.

تحت عنوان كبير اسمه من أجل فلسطين بدأت
أتدرج بأيامي من مرحلة إلى أخرى ،فكبرت
وكبر معي هم اللجوء الذي اقترفه جدي مع أنني
عشت كل حياتي وأنا أنوس بين انتمائي لوطن
أقف على أرضه ،وبين انتمائي لوطن تعيش فيه
ذكريات جدي ،بيته ،أمالكه ،قبر والده ،ثأره
وحتمية العودة..
كل ما استطعته من أجل االنتصار لفكرتي كان
حفنة من الكلمات ،أما ما أختبر تحت العنوان
الكبير فكان تفاصيل صغيرة جميلة ،واحداثا
ثقيلة جرتني من موقع النضال الكبير إلى نضال
آخر أصغر حجما ثم أصغر حتى باتت حفنة
الكلمات عصية على قلمي ،وبقي العنوان الكبير
رمزا كبيرا ال يموت.
القطار السريع الذي نود أن نركبه في بداية
الرحلة ،ال يلبث أن يصبح مطية بدائية الحركة
بعد حين ،ألن الحياة تلجمه وتسكت نبضه الثائر.
الكلمات التي كنت أحب أن أنشرها وأذيلها
باسمي ،وجدت نفسي اعتذر من الحقيقة عندما
تبرأت منها عالنية كأنها كلمات غير شرعية
في زمن يقيم لكل الشرعيات المنافقة احتفاالت

عاهرة ويدين الصدق والحقيقة التي يصفعهم
سطوعها.
تحت مسميات كبيرة كاإليمان بالحق ،والثقة
بالفكرة وتحويلها إلى ممارسة يومية ...سطرت
عنوانا كبيرا لكل الخيبات التي كبحت جماح
الفكرة ،ورمت بالكلمات المجنونة في أتون
العيب والخطأ وصار لزاما علي أن أعتذر عن
طموح مشروع بالوجود.
التفاصيل الصغيرة تسللت رغما عني إلى
صفحات حياتي ،ال لتسخر من العناوين
العريضة فحسب بل لكي تختبر أحقيتي بتبني
عناوين كهذه ..وصرت رغما عني أقاتل كي
يظل العنوان كبيرا في داخلي ،وتلتحق منمنات
حياتي في ركبه لتباركه ،وتنتصر لمبادىء الحق
والخير والجمال المحفورة على صفحة الكتاب
والتي لوالها لما عرفت أبدا الفرق بين األلوان،
ولما أدركت كم هو األبيض أبيض وسيظل يعلن
بياضه برغم كل التفاصيل الغامقة.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو

أكبر جائزة أدبية كندية ينالها كاتب كندي من اصول مصرية
“يا لها من جنة غريبة” رواية مصرية  -كندية كتبها عمر العقاد
أبطالها الجئون ففاز بأكبر جائزة أدبية في كندا
الشتات ،على الرغم من اشتراك هذه السرديات
في ثيمة عامة هي أزمة شخصية العربي قبل
مغادرته بالده أو بعدها قسرا أو طوعا ،ومعاناته
من القهر واالنكسار والتمزق والنوستالجيا.
وتفهم هذه الظاهرة التي تتناولها الرواية من
زوايا جديدة على أنها انعكاسات للمتغيرات
االجتماعية والسياسية التي تخلف تأثيرا بالغا في
النصوص األدبية المعاصرة .فمع ارتفاع وسائل
التحرر وانفتاح األقالم العربية على هامش أوسع
من الحرية ومساحة أكبر من التجريب ،انطلق
الكثير من األدباء في تماس جريء مع الواقع.
وال أدل على ذلك من انعكاس ظواهر العنف
والتهجير والنفي والتعصب على الروايات التي
تكتب اليوم على غرار الرواية المتوجة “يا لها
من جنة غريبة”.
تورونتو (كندا) -فاز الروائي والصحافي الكندي
من أصل مصري عمر العقاد بجائزة سكوتيابنك
جيلر ،أكبر جائزة كندية في الرواية وتبلغ قيمتها
 100ألف دوالر كندي هذا العام.
وحصل العقاد على الجائزة عن رواية “يا لها
من جنة غريبة” أثناء حفل في تورونتو بثه
التلفزيون.
وتدور أحداث الرواية التي نشرتها دارنشر
“ماكليالند آند ستيوارت” حول طفلين أثناء أزمة
الالجئين العالمية ،وما يخلفه ذلك لدى طالبي

اللجوء هربا من الموت من خيبة بأن الجنة التي
حلموا بالفرار إليها ليست كذلك في واقع األمر.
وقد لفتت ظاهرة اللجوء في الرواية العربية
اهتمام العديد من النقاد والباحثين ،نظرا إلى
غزارة النتاج الروائي الذي تناولها في السنوات
األخيرة إثر استفحالها بسبب ويالت الحروب
والكوارث وحاالت القمع واالضطهاد في بعض
الدول العربية.
وقد جرى تمييز سرديات اللجوء عن سرديات
الهجرة وسرديات المنفى أو االغتراب أو

وقالت لجنة التحكيم إن الرواية “تثير تساؤالت
حول الالمباالة والعجز ،وفي نهاية المطاف تقدم
أدلة على كيفية التواصل بشكل متعاطف في
عالم منقسم”.
وانتقل العقاد ( 39عاما) إلى كندا عندما كان
عمره  16عاما ،والتحق بالمدرسة الثانوية
في مونتريال قبل أن يلتحق بجامعة كوينز
في كينجستون بمقاطعة أونتاريو .وعاش في
تورونتو مدة عقد تقريبا .وتمنح الجائزة لمؤلف
أفضل رواية أو مجموعة قصص قصيرة كندية
تنشر باإلنجليزية.
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وباعته ومقاهيه
فيصل لعيبي في الدوحة..العراق الملوّن بصيّاديه َ
•محمد شرف
ال بد ،في بداية هذه المقاربة ألعمال فيصل
لعيبي ،من ذكر أننا تواصلنا مع الفنّان ،الذي
نعرف أعماله ونتاجه ،لكن ال تجمعنا به عالقة
شخصيّة .كان التواصل المباشر قصيراً .لكن،
وبالرغم من دقائق الحديث المعدودة ،أمكننا
تلّمس لطافته الواضحة ،وتبيّن ،بعد إضافة
مفاعيل المحادثة إلى معاينة كاتالوغ المعرض،
الذي نحن في صدده ،إن ما يجمعنا ،إضافة إلى
الشغف بالتصوير ،الموقف من بعض الزيف
يتعرض له الفن التشكيلي ،بين حين وآخر،
الذي ّ
عبر مواقف وممارسات من يشاء إغراقه في
مستنقعات اإلبهام ،وتجريده من المعنى .هذا،
يمس من أراد انتهاج
مع العلم أن كالمنا هذا ال
ّ
سبل ال تتوافق مع وجهة نظرنا ،إذ نحترم من
يسلكها ،حين يكون مدركا ً ما يفعله ،وعلى إقتناع
بما تصنعه يداه.
المعرض ،ذو الطابع الشبه إستعادي ،لكونه
يضم أعماالً ّ
تغطي ستة عقود من مسيرة الفنّان،
والمقام لدى "غاليري المرخية" في الدوحة...
نقول إن هذا المعرض أطلقت عليه تسمية
"يوميّات عراقيّة" .العنوان ،من حيث الشكل،
يمكن أن يشير إلى الذهاب في إتجاهين :إتجاه
ذاتي يرتكز على المعيش الشخصي في بيئة أو
مكان معيّن ،الذي هو العراق في حالة الفنّان،
(علما ً أن لعيبي يعيش في لندن حالياً) وإتجاه
آخر موضوعي ،يستند إلى معاينات تم على
أساسها تنفيذ مجموعة من األعمال التصويرية.
لكن ،وكما ذكرنا ،هذا الحكم هو شكلي من حيث
المبدأ ،أما النتيجة العملية فتذهب ،عادة ،في
تتفرع أو تتبدّل،
إتجاهات مختلفة ،فتُختصر أو ّ
بحيث أن النتاج – المحصول يصبح خاضعا ً
لنواميس يختلط فيها الذاتي بالموضوعي،
والمرئي مع المتخيّل.
على أن قاسما ً مشتركا ً يجمع بين كل ما تم
ذكره ،وهو أن فيصل لعيبي ،وعلى مدى
العقود الستة الماضية ،كان يحمل ه ّما ً إنسانيا ً
تمحورت حوله أعماله ،وتبلورت ،من خالل هذا
اله ّم ،الذي لم يفارقه يوماً ،نظرته إلى التشكيل
كمه ّمة ال تختلف عن سواها من المه ّمات التي
تجعل النشاط اإلنساني ذا فائدة ومعنى .وكأنه،
هنا ،يتوافق مع ما قاله فاسيلي كاندينسكي:
"إن الفن هو الخميرة الحقيقية التي تؤدي إلى
ولتطوره ،إذ إن من بين
تحول حقيقي لإلنسان
ّ
ّ
ّ
مسارات المعرفة المتعددة ،يبقى المسار الفني
هو األكثر سالسة ،وبالتأكيد األشد لفتا ً للنظر،
واألكثر ديمومة" .هذا ،مع األخذ في اإلعتبار
رواد التجريد في
أن كاندينسكي ،الذي هو أحد ّ
الفن الغربي ،تعامل مع هذه المه ّمة ،في زمنه،
من وجهة نظر أسلوبية مختلفة ،ونهج مغاير ع ّما
نراه عند لعيبي ،وهذا حديث آخر يستلزم نقاشا ً
يضيق به المجال.
ما يهمنا هو التأكيد أن أسلوب فيصل لعيبي
جاء بعيدا ً من المنحى الالتمثيلي ،أي التجريدي،
بحسب التعبير األكثر إستعماالً .فالفنّان يؤ ّكد
على ضرورة أن يكون الفن إجتماعياً ،ولذا،
يصبح من الواضح أنه ال يؤمن بمقولة "الفن
للفن" ،التي كانت ،ولم تزل ،موضع جدال ال
ينتهي .الفن ،في نظر لعيبي ،هو طريق للتعبير
عن معاناة اإلنسان ،وردّ فعل تجاه الحدث،

ومواقفه تجاه ما يدور حوله .إلى ذلك ،وربما
بالتوافق مع وجهة النظر هذه ،يولي الفنّان
إهتماما ً خاصا ً بالموروث الشعبي ،لكون هذا
الموروث هو مرآة ألحوال الجماعات البشرية
ذات األصول الراسخة في التاريخ ،كما هي حال

الشعب العراقي.
وإذ يُخيّل للبعض أن السبل التشكيلية اآليلة
لإلستفادة من هذا الموروث هي مهمة سهلة،
نظرا ً لتوافر المصادر ،وكثرة المنابع ،فال
شك أنهم قد يبحرون عبثا ً في الوهم ،وسيُبنى
سلوكهم وخططهم على إمكان إيجاد حلول
سهلة لموضوعاتهم من دون جهد كبير ،وذلك

من خالل إستجداء عناصر مستهلكة ،وصوالً
إلى نتائج ال تخرج عن إطار الفولكلور في
ّ
المسطحة .هذه المسألة أعمق من أن
مظاهرة
تُعالج بسطحية وخفّة ،وإذا كان لعيبي عمل
على إستثمار ما خلّفه التاريخ والتراث والعادات

حولتها التكنولوجيا الرقمية إلى ذكرى) ،وذلك
ّ
من خالل إشارات وتجلّيات قد يحتاج المتلقّي،
من أجل اإلحاطة ببعضها ،لثقافة ومعرفة ،ولو
في حدودهما المعقولة ،كما أشرنا أعاله.
ّ
اختط الفنّان لنفسه أسلوبا ً بعيدا ً من
وإذ
التعقيد ،قد تنطبق عليه مقولة "السهل الممتنع"،
فذلك بهدف سعيه إلى إيجاد التوازن الدقيق،
والصعب ،ما بين الذائقة الشعبية التي ال يتمتع
أفرادها كلّهم بالثقافة المطلوبة من أجل معاينة
العمل الفني بكل أبعاده ،و"النخبة" (في معناها
اإليجابي البعيد من التشاوف والكبرياء) التي
بعض من
كانت ثقافتها شملت اإلطالع على
ٍ
تاريخ الفن التشكيلي ،ومنجزات القائمين به على
مر الزمن ،مما جعلها أكثر إستعدادا ً لتقبّل المنتج.
تذوق مشهد بائع البطيخ
على هذا األساس يمكننا ّ
و"بسطته" الممتعة للنظر ،والطبيعة الصامتة
المزيّنة بدورها بأصناف الفاكهة ،وبائع اللحم
ّ
الجزار لكون الكلمة الفصيحة تحيلنا إلى
(لم نقل
مدلوالت قبّحت بعض مراحل تاريخنا العامرة
بالمجازر) ،وكذلك بائع السمك وسواه من
أصحاب المهن .كما ال تغيب المقاهي ،المكان
المفضّل للجلوس و"التأ ّمل" لدى أصناف مختلفة
من البشر ،حيث نرى زاوية مدخني النارجيلة
الكسالى ،وكذلك محبّي الدردشة والكالم الثقيل،
أو الخفيف ،والنميمة ،والحيّز الذي يتم فيه صوغ
خطط ومشاريع ،بعضها واقعي ،وبعضها اآلخر
ليس أكثر من أوهام .ويقول الفنان عن موجودات
المعرض" :لوحاتي مباشرة وليس فيها غموض
فأنا أسرد طقوس حياة العراقيين التي مازالت
عالقة في ذاكرتي بكل تفاصيلها كالصيادين
واستراحات العمال ونساجات البسط والمالبس
والخياطات وطقوس شرب الشاي العراقي
والتسوق والفتى بزيه التقليدي المحلي العراقي
وباعة الفواكه ،وفرقة الجالغي البغدادي،
صباغي األحذية ،الحالق ،المكوجي ،المصور
الفوتوغرافي (الشمسي) ،والجايجي كل اولئك
واكثر جمعتهم في هذا المعرض".

وال بد من اإلشارة أن نتاج فيصل لعيبي ،وعلى
متنوعاً ،أكان من حيث
مدى العقود الماضية ،جاء ّ
موضوعاته ،أم من حيث التقنيات المستعملة في
تنفيذ األعمال .ثمة أعمال تخطيطية – غرافيكية
يض ّمها المعرض ،وأعمال أخرى ذات تقنيات
مختلطة .كما يخطر اآلن في بالنا المعرض الذي
كان أقامه لدى غاليري "آرت سبايس – حمرا"،
المحرم"،
العام  ،2017تحت عنوان "فانتازيا
ّ
وكان المعرض ض ّم لوحات تمثل قامات أنثوية
عارية .المفعول البصري ،واللون ،واإلحترافية،
وتلبية ضرورات التأليف المحكم ،والخبرة،
واضحة كلّها في هذه األعمال ،كما في نتاج
الفنان بمجمله .هذا ،وبالرغم من المكانة البارزة
التي يشغلها فيصل لعيبي في عالم الفن التشكيلي
صرح يوماً ..." :هل
العراقي المعاصر ،فقد
ّ
نجحت أو فشلت؟ (ويقصد هنا في مهمته الفنية
واألماكن الشعبية من إرث غني
ومتنوع ،فقد قام وأسلوبه) ،هذا عائد للمتلقي والناقد ،وربما تكون
ّ
بهذا الفعل بعد دراسة وتجارب ،وفهم للظروف كل أعمالي ذهبت هباء ،ولم أقّدّم شيئا ً حقيقيا ً
واألسباب والنتائج التي أمالها تفاعل الثقافات.
بحسب آراء بعض النقّاد" .هذا التواضع الجميل
أ ّما من الناحية العملية ،فقد أتى نتاجه ذا طابع هو من صفات الكبار ،أما "عنتريات" الصغار
شكل مباشر حيناً ،ومضمر أو ملغّز أحيانا ً فمعاناتنا معها ال تنتهي.
أخرى ،بعيداً ،في الحاالت كلّها ،من "فولكلور
البطاقات البريدية" (التي صرنا نفتقدها بعدما
•(المدن) البيروتية

عرضحال العرب

الفنان الكبير علي فرزات عن موقع (اورينت نت)

الفنان عماد حجاج عن جريدة (العربي الجديد) لندن
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أفراح السوريين بالحمار والبذار

•صالـح الحمداني
اذا العبادي مرفوض فشلون بالعينتين؟
يبدو ان #النجف لديها رغبة بعدم ترشيح اي
شخصية حزبية لمنصب رئيس مجلس الوزراء،
وهذا يطيح  -على ما يبدو  -بٱمال د .حيدر #العبادي
بالعودة لرئاسة الوزراء ثانية ،خاصة ان هناك اجماع
للفائزين االقوياء باالستجابة لرغبات النجف ..على ما
يبدو! واذا العبادي مرفوض فشلون بالعينتين؟
مو مثلنه قليلين االيمان!!!
االيرانيون /يرزحون تحت نير انخفاض عملتهم الى
 28.5الف تومان امام الدوالر ،وجيرانه أبو مجتبى
يگول :الشعب االيراني صبور وما يه ّمه ،مو مثلنه
قليلين االيمان!
(تمام عزام)

يتزاحمون على امامة صالة الجمعة !!
كان االفضل لجورج #قرداحي ان يستقيل ،و
منذ البداية من اجل مصلحة شعبه وبلده .االقتصاد
ومصالح الناس اليومية أهم من التصريحات.
لو كانت التصريحات (الشجاعة) مفيدة لرأينا صدام
والقذافي ونجاد يتزاحمون اٱلن على امامة صالة
الجمعة في #المسجد_األقصى!
بلكت يطگطگله بعد  800شهيد !!
شگد حلو /لو الجماعة يتفقون يرشحون #عادل_
عبد_المهدي رئيس للوزراء مرة الثانية ،حتى بلكت
يطگطگله بعد  800شهيد ،على كم ارملة ويتيم
جدد ،على  25تالثين الف جريح ،ويگول :مو اني،
هذا الطرف الثالث قوتلهم ،الن طلعوا ضد االتفاقية
الصينية!
نشوف الموز بس بالتلفزيون!!.
هذا الكاظمي بس ال يدز نسخة (مترجمة ومصدقة)
من نتائج التحقيق الى مجلس االمن الدولي؟ وترجع
علينه الجنجلوتيات مالت قرارات مجلس االمن،
وگال الفصل السادس وحچى الفصل السابع؟ وترجع
رواتبنه تلث تاالف ..ونشوف الموز بس بالتلفزيون..
ويتوقف تبليط حي التعاون!
دور ثاني !!
اللي /خسروا باالنتخابات ليش ما يسوولهم دور
ثاني ،لو يعتبروها سنة عدم رسوب ،لو يزيدون عدد
اعضاء البرلمان لو..
#مدري_عليمن_جبناها
•صحفي واعالمي عراقي (تويتر)

•خطيب بدلـة
ْ
صحف ومواقع إخبارية سورية،
تداولت
ٌ
ع الفائت ،خبرا ً عن استئناف إدارة
األسبو َ
الهجرة والجوازات السورية العم َل بإنجاز
جوازات سفر المواطنين المتراكمة منذ
ب زعمت وزارة الداخلية إنّها
شهرين ،ألسبا ٍ
ً
"فنية" ،وهي ليست فنية بالطبع ،فالجميع
يعرفون ّ
أن اإلدارة المذكورة ال تمتلك دفاتر
جوازات فارغة.
أفرح هذا الخبر السوريين الذين تجبرهم
ظروفهم على مراجعة دوائر الهجرة في
الداخل ،وقنصليات النظام في الخارج،
للحصول على جواز سفر بمبلغ كبير ،صالحٍ
مدة ال تساوي من عمر الشعوب غمضة عين
(ثالثين شهراً) .وللعلمّ ،
فإن أفرا َحنا ،نحن
السوريين ،بشكل عام ،تشبه فر َح الرجل الذي
أضاع حماره ،فاستنفر أفرادَ أسرته وأقاربه
وأصدقاءه ،وراحوا يم ّ
شطون الشوارع
واألزقة والدهاليز ،حتى عثر عليه أخيراً،
فعانقه ،وراحت دموع الفرح تسيل على
وجنتيهما ،وأحدهما يقول لآلخر :آه لو تعرف
كم اشتقت إليك ،يا غالي.
لم يكن السوريون ،قديماً ،يفرحون
بالحصول على جواز سفر ،بل ولد الماليين
منهم وعاشوا وماتوا من دون أن يف ّكروا،
مجرد تفكير ،في الحصول على جواز ،فلو
حصلوا عليه ،فرضاً ،إلى أين يسافرون؟
وهناك سوريون صدرت بحقهم مذ ّكرات منع
سفر من المخابرات العامة ،وهم ال يدرون
بها ،وربما أكمل الواحد بقية أيامه ،ومات،

وهو ال يدري أنّه كان خطرا ً على أمن دولته فيوم كان المعدّل الوسطي لراتب الموظف
وممنوعا ً من السفر .أنا أعرف ،كذلك ،أناسا ً الجامعي خمسة آالف ليرة سورية ،كانت
من بلدتي معرتمصرين ،عاشوا وماتوا ولم تلك الورقة الصغيرة تُباع بخمسين أو ستين
يسافروا إلى حلب التي تبعد خمسين كيلومترا ً ألف ليرة .وزاد في طنبور التطوير والتحديث
ٌ
ضباط في الجيش إلى باب
عن بلدتهم ،وما كانوا يذهبون إلى إدلب (تبعد نغماً ،أن انتبه
عنهم عشرة كيلومترات) إلاّ إلنجاز معامل ٍة الرزق هذا ،فصار واحدُهم يتحيّن الفرص
ُ
إنجازها حضور صاحب ليقوم بزيارة ودية للوزير أو لمدير مؤسسة
إدارية يتطلّب
ويعرفه بنفسه ،محاوالً أن يَظهر أمامه
قرض من البذار،
العالقة شخصياً ،كالحصول على
ٍ
ّ
يضر وينفع ،ويمكث في
خيش ألجل أنه من النوع الذي
المصرف الزراعي ،أو أكياس
ٍ
ّ
تعبئة محصول القمح ،أو كمية من بذار مكتبه ساعتين أو ثالثاً ،حتى تسنح الفرصة،
فيهمس للمدير بأن والده (المتوفى منذ سنين)
البطاطا...
مزارع ،ويحتاج إلى بضعة أطنان من البذار.
للسوريين قصص وحكايات وشجون مع وما إن يوقع له المدير ورقة االستثناء ،حتى
ما تُدعى "أسبابا ً فنية" ،فالمواطن "سين" يحملها ويخرج فرحا ً أكثر من الفرح بمالقاة
سمسار واقفٍ عند
عرقلت معاملته التي أمضى ساعات وهو الحمار ،ويبيعها ألقرب
ُ
ٍ
يتابعها في إحدى دوائر الدولة ،ألن الموظف باب المديرية.
المختص خرمان على سيكارة وكأس شاي،
وتعرض يجدر باإلخوة قراء "العربي الجديد" من
أو لنفاد الورق من اآللة الطابعة.
ّ
"صاد" للخطر بسبب االنقطاع المفاجئ غير الجنسية السورية أن يثقوا بنا ،ويصدّقوا
للتيار الكهربائي عن غرفة العمليات في أثناء ما نخبرهم به .وخالصته ،هناّ ،
أن معظم
نزول المنظار في معدته .وأمضى "عين" المزارعين الذين يزرعون حقولهم بالبطاطا
الصراف اآللي في تلك الفترة كانوا يشترون بذارهم من
نصف النهار واقفا ً أمام
ّ
ليقبض راتبه ،وعندما حان دوره كانت النقود ضباط جيشنا العربي السوري الباسل.
الموضوعة داخل الصراف قد نفدت.
ومن حكايات التسعينياتّ ،
أن كمية بذار
البطاطا المتوافرة لدى الدولة كانت أق ّل من
الحاجة الفعلية للفالحين .وقتها تفتقت عقلية
المقربين من العصابة الحاكمة عن
بعض
ّ
فكرة جهنمية ،الحصول على ورقة "استثناء"
من وزير الزراعة أو مدير مؤسسة إكثار
البذار ،ثم تسلّم الكمية المحدّدة من المصرف
الزراعي .وبما ّ
أن شعار المرحلة هو التطوير
"طوروا" الفكرة ،وصاروا
والتحديث ،فقد
ّ
المضطر
يبيعون ورقة االستثناء للمزارع
ّ
إلى شراء البذار ،ويحققون ربحا ً كبيراً.

• قاص وسيناريست وصحفي سوري،
له  22كتابا ً مطبوعا ً وأعمال تلفزيونية
مدونة "
وإذاعية عديدة؛ المشرف على
ّ
إمتاع ومؤانسة" ...كما يعرف بنفسه:
كاتب عادي ،يسعى ،منذ أربعين عاماً ،أن
يكتسب شيئا ً من األهمية .أصدر ،ألجل ذلك
كتباً ،وألف تمثيليات تلفزيونية وإذاعية،
وكتب المئات من المقاالت الصحفية ،دون
جدوى...
•مدونة (امتاع ومؤآنسة) (العربي
الجديد) لندن
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صف العسكر رايح يخسر
•باسل طلوزي
المرة لن يكون السهر على
صف العسكر رايح يسهر" ...لكن هذه ّ
ّ
الحدود لمقارعة األعداء ،كما رغب المطرب إيلي شويري ذات
أغنية قديمة ،بل سيكون السهر في فنادق الخرطوم من فئة خمس
المرة ...أليس من حق العسكر أن يظفروا ببعض الرفاهية
نجوم هذه ّ
أيضاً؟
في الواقع ،ال يحتاج عبد الفتاح البرهان إلى برهان ليبرهن فيه ّ
أن
مآالت االنقالبات التي يقودها العسكر ال تفضي في خاتمة الخروج
من الثكنات إلاّ إلى متوالي ٍة ال نهاية لها من النكسات التي تلد النكسات،
حتى وإن صدقت في بعضها النيّات.
كنا نعرف جيدا ً مصير ثورة الربيع السودانية ،ألنّها نسخة طبق
األصل عن أسالفها في مصر السيسي ،وسورية األسد ،وعراق عبد
الكريم قاسم .يلتقط فيها جنراالتٌ بارعون لحظة غضب شعبي ما،
أو بلبلة سياسية عابرة ،ليُجهزوا على األنظمة القائمة ،ويعلنوا أنفسهم
ّ
للخط الوطني الذي
"المخلّصين" ،و"المنقذين" ،و"المصحّحين"
جراء عبث العابثين من أزالم النظام البائد ،ثم
انحرف عن مسارهّ ،
ال تلبث شهوة السلطة أن تحيلهم إلى أصنام موجبة للطاعة العمياء،
والعبادة والتقديس والتعظيم في مراحل الحقة ،أما الثكنات فتظ ّل
خاويةً من عسكرها.
عرفنا ذلك ،غير أنّنا لم نعرف كيف انطلت الخدعة على ناشطين
مدنيين ،من أمثال عبد الله حمدوك ،ورهطه ،ممن جعلهم البرهان

دروعا ً سياسية أمام دروعه العسكرية ،في مواجهة الشعب الذي كان
يرنو إلى تغيير سلمي ،ال يعبث به العسكر ،سيما أنه اختبر من أعناق
أبنائه المدالة على حبال المشانق ،وجلودهم التي جففتها الزنازين،
كارثة الحكم العسكري ،منذ جعفر نميري إلى عمر البشير.
توارى البرهان خلف صنيعته التي أطلق عليها "حكومة مدنية"
دونوها
مؤقتة ،وراح ينفذ من ورائها ،وأحيانا ً من خاللها ،أجندته التي ّ
له في أبوظبي وتل أبيب ،وفي مقدمتها توريط السودان بمعاهدة سالم
مع إسرائيل ،وض ّمه إلى المطبّعين الجدد ،فضالً عن مآرب أخرى
لعصا المارشالية التي اعتاد جنراالت السودان حملها ،تلويحا ً لك ّل من
يحاول ّ
شق هذه العصا وطاعتها .وتساءلنا حينها كيف يقبل حمدوك
ورفاقه ،وهم الناشطون الذين ضربوا سهما ً في ثورة الربيع ،وحملوا
بالتحرر واالنعتاق ،على أنفسهم مجاراة
آمال الشعب السوداني
ّ
البرهان وطغمته في مثل هذا التوجه الخطير ،واالنقالب حتى
على معتقدات الشعب المناوئة لك ّل ذي عالق ٍة بالتطبيع مع الكيان
لـ"صف العسكر؟".
الصهيوني ،وهل ارتضوا أن يكونوا مطيّة
ّ
كانت أسئلة مقلقة ،بالفعل ،ربما أجاب عن نصفها االنقالب الثاني
للبرهان على صنيعته ،وزجّها في السجون واإلقامات الجبرية،
وتجريدها من سلطا ٍ
ت لم تمتلكها أصلاً  ،فنحن حتى اآلن ال نعلم في
ي ،وإن
ي والعسكر ّ
أي موضع بالضبط تضاربت األجندات بين المدن ّ
كنتُ ال أعتقد أنّها مسّت برنامج التطبيع ،وإلاّ لكان حريّا ً بحمدوك

وحكومته المدنية أن يعلنا موقفهما الرافض هذا التوجه منذ البداية،
غير أنّهما لم يفعال وال حتى في النهاية ،ولم يصدُر عنهما أدنى موقفٍ
يشي بذلك.
لن نردّد مع بعض القائلين" :ف ّخار يكسّر بعضه ما دام الطرفان
ال يختلفان على التطبيع" ألنّنا ندرك جيدا ً ّ
المتضرر الوحيد من
أن
ّ
هذا الف ّخار المكسور هو الشعب السوداني الذي يستحق ختاما ً مسكا ً
لتضحياته ،لكنّنا نقف مطوالً عند هذا التماهي الغريب بين المدني
والعسكري في عالمنا العربي ،وعن هذه الشهوة البدائية للسلطة
التي تسيّس العسكري وتعسكر السياسي ،إذا تطلّب األمر مثل هذا
ي بزته
"االنقالب" على الرتب والياقات ،إذ سرعان ما يخلع العسكر ّ
حال تسلمه السلطة ،ليظهر بمظهر السياسي الناعم الذي يتقن فنون
ي عن ربطة
الدبلوماسية بك ّل مراوغاتها ودهائها ،بينما يتخلى المدن ّ
عنقه وبدلته السوداء ،ليتزيّا بالفوتيك األخضر ،والطاقية العسكرية،
ليبرهن كما برهن البرهان ،قبالً وحاضراًّ ،
أن األوامر العسكرية
تصلح أن تكون "مدنية" أيضاً .وكما برهن نظير له في تونس،
هو قيس سعيّدّ ،
أن باستطاعة البدلة المدنية والشهادة األكاديمية
أن تصدرا األوامر العسكرية العرفية بحل البرلمان ووقف قطار
بجرة "قدم" ...وفي الحالين ،يتساوى راكبو الدبابات
الديمقراطية
ّ
وراكبو السيارات.
لكن في الحالين أيضا ً
"صف العسكر رايح يخسر".
ّ
•(العربي الجديد) لندن

الفنان عماد حجاج عن جريدة (العربي الجديد) لندن

جراح أندلسية

•يوسف غيشان
بشكل موسمي ينخرط المهتمون بالشأن العام
العالمي في عمليات إحصاء االعتداءات على
حقوق المواطنين المتنوعة في دول العالم ،مثل
الحقوق الديمقراطية وحقوق التظاهر وحقوق
الطفل والمرأة واألسرى ومرضى التليف الكبدي
وأمثال ذلك ،ويصدرون القوائم التي تتصدرها
الدول األكثر ديمقراطية وحرية ،وهي دول
أوروبية عادة ،وفي نهاية القوائم تتربع الدول

العربية واألفريقية وكوريا الشمالية والصين منذ
قرون .لكن ال أحد يصدر قوائم في الدول التي
تهدر الحقوق الفكرية للبشر وتقوم بتهميشهم وخنق
امكانياتهم اإلبداعية ،بالتأكيد سنتسيّد -نحن العرب
القائمة.ماذا جنينا في العام المنصرم ،واألكثر انصراما
وانصراما .عدا تغطية جراحنا الملتهبة بالمساحيق،
دون محاولة عالجها ،وبضعة انتصارات ناتجة
عن الدخول في كتاب (جينيس) لألرقام القياسية
من بوابة المعدة .صحن فول .جاط تبولة… دونم
كبسة… منسف… كسكسي .علم … .وهكذا.
ربحنا عدة أرقام قياسية ،وخسرنا أنفسنا ،لكأننا
بعنا أرواحنا لشياطين األرض والسماء مجانا….
طبعا فإننا نمتلك الكثير من القضايا المحفوظة
باألرشيف منذ طفولة البشرية … مثل قضية لواء

اإلسكندرونة ،وقضية النتوءات الصخرية على
مدخل البحر األحمر التحتاني ،وقضية جنوب
السودان .ودارفور .والحدود بين جنوب السودان
وشماله ،والمذابح اليومية في سوريا ،وال ننسى
قضية عربستان وقضية سبتة ومليلة… لكنها
جميعها قضايا خفيفة ،وعلينا أن نفتش عن قضية
أكبر وأعظم يهتز لها العالم ،ويراقب بطوالتنا
بوجل تشيب لهوله الولدان.
ما رأيكم ــ دام فضلكم ــ بتفجير المطالبة
باألندلس… تلك التي فاضت جروح فلسطين
مذكرة بجروح األندلس التي لم تلتئم بعد .وكيف ال
نطالب باألندلس؟ ألم نترك لهم أطفاال بشعر فاحم
السواد وعنجهية خرقاء وسؤدد أغبر؟!
ألم نترك لهم قصورنا الفاخرة ونوافير الليوث
المتحفزة؟!

من حقّي ،ال بل من واجبي ،أنا حفيد أبي عبدلله
الصغير ،آخر ملوك بني األحمر الذي بكى مثل
النساء ملكا مضاعا لم يحافظ عليه مثل الرجال…
من حقي أن أطالب بأمالك جدي وبقبو نبيذه
وطوابير جواريه ومحظياته وتاجه المرصع
بالياقوت.
نعم وجدنا قضية ندافع عنها… إنها األندلس ما
غيرها… علينا أن نتحالف مع ثوار الباسك ونعلن
الكفاح المسلح والمملح.
ال … .علينا أوال أن نلجأ للقضاء إلخراج أحفاد
فرديناند وايزابيال… وإذا لم ينصفنا القضاء،
فسوف نلجأ إلى سالحنا المزدوج… القضاء
والقدر!!
•كاتب اردني عن موقع (سواليف)

يوميات بغدادية
•علي حسـين

من عادل إلى عادل!!..
من قائل هذه العبارة "إن طريقة التعامل القاسية
التي شاهدناها عبر مشاهد واضحة من حرق
للخيم ورمي رصاص كثيف ضد المتظاهرين هي
أمور مستنكرة ومستهجنة ويجب التحقيق فيها
بدقة وأخذها على محمل الجد"؟.
طرحتُ السؤال على عدد من الزمالء فأصابتهم
الحيرة ،البعض قال ربما هي للسيدة بال سخارت
التي ال نسمع لها صوتا ً هذه األيام فيما أكد آخر أنها
جاءت في بيان منظمة حقوق اإلنسان ،ويحتمل
تفوه بها ،وآخرون
أن األمين العام لألمم المتحدة ّ
قالوا إنها شعارات كتبت في ساحات االحتجاج.

شارلوك هولمز بنسخته العراقية
منذ أن أغلقت صناديق االنتخابات والمواطن
العراقي محاصر بالمؤامرة ونظرياتها ،فبعد أن
أخبرنا محلل سياسي من النوع الثقيل أن اإلمارات
ستدفع الثمن غاليا ً ألنها زورت االنتخابات !! ،
خرج علينا محلل سياسي آخر ليكتشف بخبرته
"األمنية" أن الموساد زرع أحد عناصره في
الدوائر االنتخابية،
ربما يسخر مني القراء وهم يقولون :يارجل،
لماذا تستكثر على محللينا وسياسيينا أن يتقمصوا
شخصية المرحومة "أجاثا كريستي" ،ولماذا ال
تريد أن تؤمن بأن من حق القيادي في تيار الحكمة

السيد فادي الشمري الذي دائما ً ما يتحفنا بكل ما
هو مثير وغامض ،كان آخرها أنه اكتشف أن
مجندة إسرائيلية اسمها "ليندا" كان لها دور في
تزوير االنتخابات ،سيقول البعض يارجل مالك
تقلب بدفاتر السياسيين ،وال تريد أن تالحق المثير
من أخبار النائبة " الدائمة " عالية نصيف حيث
تخوض هذه االيام تبعات معركة " السبيس ؟ رغم
ّ
أن البعض يرى "بطراً" في مثل هذه الكتابات،
لكني أحاول أن اطمئنكم على أن الشيخ حاتم
السليمان ال يزال مشغوالً بهموم السياسة ،الذي
يبدو أنه استجاب لمناشدات الجماهير  ،فقرر أن
يخرج علينا من جديد باعتباره قائدا ً للمعارضة !!
يا سيدي فادي الشمري ومعكم الشيخ السليمان

غير أن قائل العبارة لألسف ليس من العاملين في
مجال حقوق اإلنسان ،وال عالقة له باالحتجاجات،
إنه السيد عادل عبد المهدي.
مع كل ظهور للسيد عادل عبد المهدي نسأل مرة
أخرى :لماذا ال يريد عادل عبد المهدي الخروج
من أوهام "الفيلسوف" والمنظر السياسي التي ال
وجود لها في هذه البالد ،إال في شخصية إبراهيم
الجعفري والتي نافسها عليه عزت الشابندر؟.
في لفتة فلسفية أيضاً ،يخبرنا عادل عبد المهدي
أنه لم يكن مسؤوالً عما جرى من أحداث خالل
فترة توليه رئاسة الوزراء ،بينما الوقائع والدالئل
تشير إلى أنه منذ أن أصابته محنة "التنظير"،
قرر أن ينتقم من كل من يعترض على نظريته
السياسية ،التي ظلت مجرد وعود عن التنمية
والحياة الوردية وحكومة "الكفاءات"!!
الفنان خضير الحميري من صفحته على (الفيس بوك) الكاريكاتير من اختيار المحرر

في كل ظهور يعيد علينا عادل عبد المهدي
حديث الفرصة التي ضاعت من البالد بسبب
استقالته ،ويحاول أن يسوق بضاعة حكومية
منتهية الصالحية ،دون أن ينتبه مرة واحدة
إلى أن هناك عشرات الضحايا سقطت كل يوم
برصاص القوات األمنية أو الجماعات المسلحة
التي أُريدَ لها أن تحمي الخراب والفشل.
أتمنى أن ال يعتقد البعض أنني مع ضرب
المحتجين على نتائج االنتخابات ،كنا نرفض
التعرض لتظاهرات تشرين ،وايضا نرفض
التعرض ألية احتجاجات سلمية ..لكن أن يصدر
االحتجاج من السيد عادل عبد المهدي ،فأعتقد أن
األمر أشبه بالمهزلة ألن الرجل ال يريد أن يتذكر
أن إجراءات ضد المتظاهرين عام  2019تسببت
بمقتل  700شاب ودعك من آالف الجرحى،
البعض منهم أصيب بإعاقات كبيرة.

فادي الشمري أن ينافس اإلنكليزي آرثر كونان
وبطله شارلوك هولمز ،والذي كنت شغوفا ً به في
صباي ،وأفضله على أبطال أجاثا كريستي ،ألن
السير كونان كان بارعا ً في اإلثارة وفي األسلوب
الساحر الذي ينسيك أن الحكاية من أولها إلى
آخرها مجرد خيال ،والغريب أن السيد كونان
حصل أثناء حياته على أعلى األوسمة ،ومعها
ثروة وضعته في مصاف أغنياء بريطانيا ،إال
أن أمه ظلت ال تصدق أن ابنها الذي فشل في
الطب يمكن أن يحظى بمقابلة الملكة فكتوريا،
ومات كونان وهو يحصد ثمار الشهرة والنجاح،
لكن الناس واصلت شغفها بأشهر محقق خيالي في
العالم وحكاياته .

وأنا أقرأ تصريح عادل عبد المهدي نبهني
صديق إلى محلل سياسي اسمه هاشم الكندري،
ذ ّكرني بشخصية " المحلل " التي مثلها عادل
إمام في مسرحية "الواد سيد الشغال"  ،فمحللنا
السياسي يجنح في أحيان كثيرة للكوميديا ،حين
يصر على أن تظاهرات تشرين تسببت في خراب
العراق وضياع مئات المليارات ،فيذكرنا بعادل
امام وهو يقول  ":من انت ؟ " .

منذ سنوات ونحن نعيش في أجواء سلسلة
مثيرة من روايات المفتش العام الغامضة ،وكان
العراقيون يظنون أن التغيير سيجعلهم يعيشون
عصرا ً جديدا ً من األمان والرخاء ،ولم يكونوا
يتوقعون أن عرى البلد ستتفكك ،وأن الناس
ستقرأ عن فضائح المسؤولين وسرقاتهم في
الصحف األجنبية ال المحلية ،بفضل حكايات
أبطال رواية شارلوك هولمز العراق لمؤلفها

 ،أرجوكما من أال تخرجرا كثيرا ً على شاشات
الفضائيات ،وأن تتركانا في حالنا ،وإذا كان
هذا هو مفهوم الديمقراطية لدى "جنابكم" ،فالله
المستعان ،ال نريده ،وإذا كانت المعارضة على
مقاس حاتم السليمان  ،فأرجوا اعفاء المواطن
العراقي من العيش في نعيم لمسات "هولمز "
العراقي .
معارضة صالح عبد الرزاق
إذا أردت أن تعرف كيف تُدار السياسة في بالد
النهرين ،فإن مشاهدة اللقاء األخير الذي أجراه
أحمد المال طالل مع القيادي السابق في حزب
الدعوة والباحث السياسي حاليا صالح عبد
الرزاق ،تكفيك لتقف على أبعاد الخراب الذي
عشنا فيه خالل السنوات الماضية.
خاطب صالح عبد الرزاق القوى الفائزة
في االنتخابات متوعدا وهو يقول بكل أريحية
"ليس لدينا مشكلة في تشكيل حكومة أغلبية،
ودفع المالكي إلى المعارضة ،لكن هذا سيعني
استجوابات يومية للحكومة ،خاصةً مع فوز حنان
الفتالوي وعالية نصيّف" !! .

ربما نختلف أو نتفق مع السيد صالح عبد
الرزاق ،لكن علينا مع هذه اللفتة المتميزة أن
نؤمن بأن الرجل يتمتع بروح الفكاهة والدعابة،
إضافة إلى صفة اإلصرار وعدم اليأس ،والدليل
على ذلك أنه ال يزال يقسم بأغلظ األيمان أنه أراد
تأسيس دولة مدنية ،لكن األحزاب الدينية لم تسمح
له.
بعد مشاهدة صالح عبد الرزاق ،أيقنت أن
العراقيين ،نسا ًء ورجاالً ،يستحقّون الجنّة ،لسبب
أساسي ،هو أنهم يتعرضون للكذب والنفاق
والخديعة ك ّل يوم وعلى مدى عقود طوال .
كم هي بسيطة هموم العراقيين ،أن يعرفوا مثالً
لماذا يصر تيار الحكمة على أن توزع المقاعد
في البرلمان على طريقة "هذا لك وهذا لي"؟.
ولماذا أصبح  40في المئة من العراقيين فقراء
حسب تقارير المنظمات الدولية؟ لماذا يموت
مئات اآلالف من العراقيين في دروب الغربة؟
هذه األسئلة وعشرات مثلها لن نجد لها أجوبة في
قاموس السيد صالح عبد الرزاق ،فهو مشغول
البال بين معارضة تتناوب عليها عالية نصيف
وحنان الفتالوي ،وبين كعكة "دسمة" يجب
تقاسمها بالتساوي.
السيد صالح عبد الرزاق مصر على أن يكون
ائتالف دولة القانون حاكما ً ومعارضا ً في الوقت
نفسه ،وأن يكسب رضا الحكومة والمواطن طوال
الوقت ،فيما المطلوب منه أن يتخذ موقفاً ،واضحا ً
ومحدداً ،مما يدور حوله.
صحيح أننا نعيش عصر السخرية النيابية التي
طالت كثيراً ،إال أن سخرية عن أخرى تفرق،
فهناك من يسخر معنا وهناك من يسخر منّا،
وهناك من يريد أن يجمع السخرية بالتسلية ،وإلى
هذا النوع تنتمي معارضة صالح عبد الرزاق .
هكذا وبكل بساطة يخترع لنا البعض كل يوم
حكاية جديدة كي يلهي بها الناس عن الخراب
الذي يحيط بهم ،إنها قمة السخرية.
غير أن المح ِيّر أكثر هو هذا التناقض الواضح
بين أن تعلن معارضتك للحكومة ،وفي الوقت
نفسه تستولي ،وبالمحاصصة ،على مناصب
في كل مؤسسات الدولة .بين الدفاع عن حقوق
المواطنين ،وبين القتال العنيف من أجل حصتك
في الكعكة الحكومية ،ناهيك عن تناقضات
أخرى مضحكة بين سيل الكلمات الحماسية عن
حق المواطن ،والخدمات ،والديمقراطية ،وبين
الخراب الذي يحاصرنا من كل مكان .
•كاتب وصحفي عراقي من جيل الرواد
المادة مختارة من العمود اليومي للكاتب الذي
ينشر في جريدة (المدى) البغدادية تحت عنوان
(العمود الثامن ) وعنوان يوميات من اختيار
محرر الساخرون
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جمهورية الغابة

•أحمد عمر
وأنهارا لطيفة،
أشجارا كثيفة
كانت الغابة
ً
ً
وجمهورية ،ولم يكن فيها ملك ووزراء وقالع
وفيلة وأحصنة..
"ملك الغابة" كذبة افتراها اإلنسان .ليس في
حكايات اآلباء واألمهات واألجداد لألوالد قبل
النوم ،وإنما بعد االستيقاظ منه .وذلك َّ
أن اإلنسان
طمع في كنوز الغابة ،خشبًا فوق األرض للحرق،
وذهبًا تحت األرض للسرقة ،وما ًء وحيوانات في
األقفاص للتفاخر أو التحنيط في غرف االستقبال،
فنوى غزو الغابة واحتاللها ،فهجم عليها بآالته
المتوحشة ،فثارت نخوة الحيوان غيرة ً على
وطنه ،فدافع عنها ،فتأ ّخر اإلنسان وتقهقر ،وف ّكر
في حيل ٍة واستدبر ،فنظر إلى الحيوانات وتف ّكر
اختياره على األسد مطيةً لحيلته
في أمرها ،فوقع
ُ
وطول فتيلته ،وكان سبب ذلك فخره وتيهه،
شهرا ،ال يرى
فاصطاد واحدًا وحبسه في زنزانة
ً

قمرا ،حتى ضاع منه التاريخ بعد
فيها شم ً
سا وال ً
الجغرافيا ،ولم يعد يعرف أهو صاحب اليافوخ
أم قردٌ ممسوخ ،وتمنّى لو كان أسدًا في سيرك
يؤدّي نمرته وثبًا في حلقة النار ،ويأكل أكلاً طيبًا،
ويستمتع بمشاهدة الناس وهي تضحك منه ،ويعود
بعد انتهاء النمرة إلى زنزانته .استغرب األسد أن
آسريه يقدّمون له الكثير من الماء والنبات ،وهو
ٌ
حيوان من أكلة اللحم ،وال يأكل الفاكهة سوى بعد
الطعام مع الشاي ،واستيقظ يو ًما فوجد نفسه حليق
اللبدة عاري البدن ،فاستعاذ بالله من الشيطان
الرجيم ،اقتاده ضبعان ،فمثل أمام اإلنسان في
غرفة التحقيق ،رحّب به المحقق متهللاً  :أهال بك،
يا ملك الغابة.
فقال األسد وهو يستر عورته :أستغفر الله ،إنما
أنا واحدٌ من سكان الغابة ولست مل ًكا.
قال له اإلنسان :يا لك من ملك زاهد ،لكن الحقائق
حيوان في الغابة.
تقول إنك أقوى
ٍ
قال األسد األسير :النمر أقوى مني ،والزرافة
مرة،
مرة وأغلبه ّ
أطول مني ،والجاموس يقهرني ّ
والنملة أقوى من الجميع ،والبلبل أكثر حريةً من
كل مواطني جمهورية الغابة.
تابع اإلنسان كيده :لك لبدة ملكية حول عنقك مثل
تيجان الملوك.
مهرجا.
قال األسد :وحلقتم لحيتي وجعلتموني ّ

قال اإلنسان :سينمو لك تا ٌج جديد ،وال تنس
ي،
أن من صفات الملكية زئيرك القوي ،وله دو ّ
ويصل إلى ثمانية فراسخ.
قال األسد :للتيس لحية ،وللخنزير أيضا ،أما قوة
العواء أعلى مني صوتًا ،وصوت
الصوت ،فالقرد ّ
حشرة الزيز يصل إلى عشرة فراسخ.
م َّل اإلنسان وقال :ال أريد مزيدًا من الجدال ،لقد
وقررت
وقع اختياري عليك ،يا بطل األبطالّ ،
جعلك مل ًكا.
كان جائعا فقبل الصفقة ،فقدّموا له طعا ًما ملكيًا،
وزوجه اإلنسان كلبة من غير مهر وال
فأكل وشبع ّ
شهر نمت له لبدة .قال اإلنسان لألسد:
صداق ،وفي ٍ
ّ
يا جاللة ملك الغابة المعظم ،لكل ملك مملكة ،ولكل
مملك ٍة علم ونشيد وطني وحدود ،وعرين األسد
يحدَّد ببوله ،حتى إذا ش ّمه معت ٍد أثيم نفَر وهرب.
قال الملك األسد ،وهو ينظر إلى خريطة مملكته
الواسعة :فمن أين لي ببو ٍل أحيط به هذه الغابة
الكبيرة؟
قال اإلنسان :لقد صنعنا في مخابرنا بوال مثل
بولك ،وبللنا به حدود الغابة وتخومها ،لم نترك
بقعةً إال وغسلناها ببولكم العطر .أما النشيد
الوطني ،فليس أرخص من كلمات الوطن ،ولدينا
شعراء وملحنون وخطباء.
بحرس ملكي
متو ًجا ،مصحوبًا
خرج األسد
ٍ
ّ

ومع زوجته الكلبة السلوقية ،وكان رأيه أن الملك
الحقيقي ليس له حرس .الجبان هو الذي يخرج
مع حرس وحاشية ،الملك الحقيقي حاشيته الهيبة،
وحرسه الجاللة .ومشى على سجادة حمراء ،فوجد
رائحة بوله في كل مكان ،والحظ أن الغابة قد فسد
كثيرا ،وغار على وطنه.
ماؤها ومرعاها ،فحزن
ً
وسأل الحيوانات عمن ارتكب هذه الجريمة،
فأبرزوا له مرسو ًما ملكيًا موقعًا منه بإجازة
برية وذئابًا وضباعًا وغربانًا
الجريمة ،ووجد كالبًا ّ
تصطاد الحيوانات الهاربة من الغابة بتهمة خيانة
الوطن.
فاخرا ،يمشي على
أسيرا
غدا األسد الملك
ً
ً
السجادة الحمراء ،ويخطب في المناسبات القومية
والوطنية بالكلمات الصفراء ،ويستقبل الرؤساء
ويودّع الكبراء .وتمنّى لو يعود مواطنًا من سكان
جمهورية الغابة عندما كان سكانها كلهم ملو ًكا؛
الفيل ملك النفير ،والزرافة سيّد األزياء ،والثعلب
في ذيله سبع لفّات ،والغزال ملك الوثب العالي،
والعندليب الموسيقار األكبر ،وال تفوح منها سوى
رائحة األنهار واألشجار ،وليس رائحة بول
المصانع الحامض.
•(العربي الجديد) لندن

واقع الحال في العراق (الديمقراطي) !!!!

الفنان العراقي رائد الراوي عن صفحة (كاريكاتيريون عراقيون ) والتعليق من محرر (الساخرون)
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ANNUAL INFLATION RATE RISES TO 4.7 PER CENT IN OCTOBER, STATISTICS CANADA SAYS
•	 The Canadian Press
OTTAWA - Statistics Canada says the annual
pace of inflation in October rose to 4.7 per cent as
the consumer price index posted its largest yearover-year gain since February 2003.
The increase compared with a year-over-year
increase in the consumer price index of 4.4 per
cent in September.
The agency said Wednesday that factors
contributing to the increase included snarls in
supply chains, bumps in prices at the pump and
comparisons to lows seen one year earlier.
Statistics Canada said gasoline prices rose 41.7
per cent compared with October 2020 for the
fastest increase since this past May.
Excluding energy prices, Statistics Canada said
the consumer price index would have been up 3.3
per cent last month compared with October 2020.
The October inflation reading also marked a
new pandemic-era high for the consumer price
index, which for the seventh consecutive month
came in above the Bank of Canada's target range
of between one and three per cent.
The last time the index has been above three per

cent for this long was a seven-month stretch that
ended in December 1991.
Statistics Canada said the average of the three
measures for core inflation, which are considered
better gauges of underlying price pressures and
closely tracked by the Bank of Canada, was 2.67
per cent for October, unchanged from September.
The central bank has warned that inflation
readings are likely to stay higher for longer, and
the annual rate could get close to five per cent by
the end of the year.
CIBC senior economist Royce Mendes said the
inflation report likely won't do much to alter the
bank's thinking on the timing of rate hikes, adding
that senior decision-makers are clearly becoming
more uncomfortable with the headline number.
Canada's national annual inflation rate was 4.7
per cent in October, Statistics Canada says. Here's
what happened in the provinces (previous month
in brackets):
Newfoundland and Labrador: 4.5 per cent
(4.4), Prince Edward Island: 6.6 per cent (6.3),
Nova Scotia: 5.4 per cent (5.2), New Brunswick:
5.5 per cent (5.1), Quebec: 5.3 per cent (5.1),

Ontario: 4.9 per cent (4.4), Manitoba: 4.7 per cent
(4.7), Saskatchewan: 3.2 per cent (3.3), Alberta:
4.3 per cent (4.0), British Columbia: 3.8 per cent
(3.5)
The agency also released rates for major cities,
but cautioned that figures may have fluctuated
widely because they are based on small statistical
samples (previous month in brackets):
St. John's, N.L.: 3.6 per cent (3.8), CharlottetownSummerside: 6.7 per cent (6.2), Halifax: 5.0 per
cent (4.8), Saint John, N.B.: 5.2 per cent (4.9),
Quebec City: 4.5 per cent (4.2), Montreal: 5.1 per
cent (5.1), Ottawa: 5.5 per cent (5.3), Toronto:
4.0 per cent (3.8), Thunder Bay, Ont.: 3.6 per
cent (4.1), Winnipeg: 4.5 per cent (4.5), Regina:
2.9 per cent (2.8), Saskatoon: 2.9 per cent (3.2),
Edmonton: 4.1 per cent (3.7), Calgary: 4.3 per
cent (4.2), Vancouver: 3.8 per cent (3.6), Victoria:
2.6 per cent (2.4), Whitehorse: 4.9 per cent (4.9),
Yellowknife: 4.2 per cent (4.8), Iqaluit: 2.1 per
cent (2.6).
•	 This report by The Canadian Press was first
published Nov. 17, 2021
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ONTARIO HELPING MORE PEOPLE TRAIN
FOR NEW CAREERS AND OPPORTUNITIES
Government working for workers by providing funding to help them learn new skills
•	 Premier's Office
ORILLIA — The Ontario
government is providing
financial support to workers
by expanding the Second
Career
Program
and
proposing to extend the
Ontario Jobs Training Tax
Credit. The training program
would be expanded to serve
more people on social
assistance, those who are
self-employed, gig workers,
youth, newcomers, and
others who need a hand up,
while the tax credit would
be extended to 2022.
“As companies and jobs
flock to Ontario, we want
to ensure that our workers
are trained to have the skills
needed for these jobs of the
future,” said Premier Doug
Ford. “We are investing in
our workers as we build an
Ontario that leaves nobody
behind.”
The
Second
Career
program provides financial
support to laid-off and
unemployed workers. By
Spring 2022, the Second
Career program will begin
supporting
unemployed
individuals with little or
no work experience, those
who are self-employed and
those in the gig economy.
The program will also offer
much better access for those
whose employment barriers
may have been made worse
by the pandemic, including
young people, newcomers,
people on social assistance,
and people with disabilities.
“As we work to recover
from the effects of the
pandemic, Ontario continues
to face the greatest labour
shortage in a generation,”
said Monte McNaughton,
Minister of Labour, Training

and Skills Development.
“This is why our government
is investing in programs
that will connect more
people across our province
to meaningful careers and
financial independence that
empowers them to build
better lives for themselves
and their loved ones.”
The government is also
proposing to extend the
temporary,
refundable
Ontario Jobs Training Tax
Credit to 2022, which was
originally introduced in the
2021 Ontario Budget to
help workers affected by the
COVID-19 pandemic get
back into the workforce. The
extension would provide an
estimated $275 million in
additional support to about
240,000 people, or $1,150
on average, to help Ontario
workers continue to upgrade
their skills.
“If you’re prepared to
put in the work, time and
effort to learn skills to
support your family, the
government is prepared to
put in the money and give
you every opportunity to

see it through,” said Peter
Bethlenfalvy, Minister of
Finance. “That’s why we
are proposing to extend
the Ontario Job Training
Tax Credit to help Ontario
workers get the training they
need to get good jobs right
here in Ontario.”
Since revamping Second
Career to prioritize those laid
off during the pandemic, the
number of workers accessing
the program has increased
by 71 per cent. Building on
these changes, the proposed
program expansion will help
more local employers find
the talent they need, while
providing a hand up to those
who want to re-train for indemand careers.
These changes build on
the government’s work
to invest in skills training
opportunities and attract
investments that will create
good, well-paying jobs in
every region of the province.
On November 4, the
government released the
2021 Ontario Economic
Outlook and Fiscal Review:

Build Ontario. The plan lays
out how the government
will build the foundation
for Ontario’s recovery and
prosperity by getting shovels
in the ground on critical
infrastructure,
attracting
increased
investment,
restoring leadership in auto
manufacturing and other
industries, and supporting
Ontario workers. The plan
also protects Ontario’s
progress
against
the
COVID-19 pandemic.
Quick Facts
•
Second Career funds
tuition for training programs
of 52 weeks duration or less,
including eligible college
and some university courses,
micro-credential programs,
and other vocational training
programs.
•
Since January 2021,
3,854 people have started
training through the Second
Career program to get the
hand up they need into indemand long-term jobs in
their communities.
•
Through
Second
Career, workers can receive

up to $28,000 to pay for
their education and living
expenses as they pursue
training to start a new career.
Additional support may
be available for applicants
requiring disability-related
supports, childcare, or
accommodation near their
training.
•
The 202122- budget
for the Second Career
program is $82.4 million.
Ontario is investing an
additional $5 million in
2021–22 to expand the
Second Career program.
•
Second Career is
supported through labour
market transfer agreements
between the Government of
Canada and the Government
of Ontario.
•
The Ontario Jobs
Training Tax Credit provides
up to $2,000 in relief for
50 per cent of a person’s
eligible training expenses,
such as tuition at an eligible
Canadian institution and
occupational exam fees. The
credit is also refundable,
which means people can
benefit whether or not they
owe any Ontario Personal
Income Tax.
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CANADA HAS A BACKLOG OF ABOUT
1.8 MILLION IMMIGRATION APPLICATIONS
The backlog has grown by almost 350,000 more applications since July

In August, a report by Nicholas Keung of the
Toronto Star showed that the backlog as of July
6, 2021 stood at about:
•	 Kareem El-Assal
•	 CIC News

CIC News has received data from Immigration,
Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
showing the following number of applications
in IRCC’s inventory as of October 27, 2021
(figures are rounded):
548,000 permanent residence applications
(economic, family, refugee, and humanitarian
class applicants)
776,000 temporary residence applications
(applications for study permits, work permits,
temporary resident visas, and visitor extensions)
468,000 Canadian citizenship applications (as
of October 26)
1,792,000 total applications in inventory
IRCC’s figures indicate their backlog has
grown by nearly 350,000 applications since
July.

know that some applicants have experienced
considerable wait times with the processing of
their applications, and we continue to work as
hard as possible to reduce processing times. We
375,000 permanent residence applications
thank them for their patience and understanding
703,000 temporary residence applications
at this moment, and we look forward to
370,000 Canadian citizenship applications. welcoming them to Canada.”
The Star reported that this figure did not IRCC also shared data on the number of
include Canadian citizenship applications applications it has processed during the
sitting in IRCC’s mailrooms that have yet to be pandemic:
processed.
337,000 permanent residence applications
1,448,000 total applications in inventory
processed between January and September
2021. It processed some 214,000 applications
In an email to CIC News, an IRCC in 2020.
spokesperson explained “Ongoing international 1,500,000 temporary residence applications
travel restrictions, border restrictions, limited processed between January and September
operational capacity overseas and the inability 2021. This compares to nearly 1,700,000
on the part of clients to obtain documentation applications in 2020.
due to the effects of COVID-19 have created 134,000 Canadian citizenship applications
barriers within the processing continuum. This processed between January and September
hinders IRCC’s ability to finalize applications, 2021. This compares to about 80,000
creating delays that are outside IRCC’s control.” applications processed in 2020.
Get a Free Canadian Immigration Assessment
At the same time, the spokesperson
acknowledged the challenges that applicants •	 Source: Immigration, Refugees and
are facing, noting “Despite our efforts, we Citizenship Canada.
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NEIGHBOURHOOD DECISION MAKING WINNING IDEAS ANNOUNCED
•	 City of London

receive $30,000 in funding)
• Greenhouse Project at the
The winning ideas are in! Residents Western Fair District (to receive
from every neighbourhood in $20,000 in funding)
London participated in the City
of London’s 2021 Neighbourhood Northeast London
Decision
Making
program.
Londoners cast 10,398 votes • Outdoor Fitness Centre in
to decide what neighbourhood Meander Creek Park (to receive
projects will be funded. Votes $30,000 in funding)
were cast on Saturday, November • Mural Building on Oxford Street
6 online, in-person and over the and Boullee Street (to receive
phone.
$12,000 in funding)
• Mental Wellness Fair (to receive
“After another successful year, I $8,000 in funding)
wish to share a special shoutout to
all the Londoners who submitted Northwest London
an idea through Neighbourhood
Decision Making. Your innovative • Accessible Playground at St.
thinking,
collaboration
and Catherine of Siena Catholic School
dedication have turned these great (to receive $30,000 in funding)
ideas into amazing neighbourhood • Community Ice Rink in
improvements,” says Mayor Ed Riverbend Park (to receive $4,600
Holder. “Now City staff will be in funding)
working with the winners to bring • Pollinator Garden in Snake Creek
all these ideas to life.”
(to receive $4,600 in funding)
A total of $250,000 in funding was • Benches in Oakridge (to receive
available from the City. London $8,000 in funding)
was divided into five geographic
areas as part of the voting process,
and each of these areas will receive
up to $50,000 for projects to
help make the city’s many great
neighbourhoods even better.

• Boulevard of Dreams: Decorative
Garbage Cans in Nor'west Optimist
Park (to receive $1,410 in funding)
• Southeast London
• Musical Playground at John P.
Robarts Public School (to receive
$13,300 in funding)
• Basketball Upgrades for Princess
Anne French Immersion (to
receive $6,000 in funding)
• Butterfly and Pollinator Garden
(to receive $3,000 in funding)
• Grampian Woods Playground
Addition (to receive $27,700 in
funding)
Southwest London
• Outdoor Ice Rink in Talbot Park
(to receive $5,500 in funding)
• Warbler Woods Improvements
(to receive $30,000 in funding)
• Butterfly Garden in Greenway
Park (to receive $3,600 in funding)
• Restoring Native Planting in
Grand View Park (to receive
$10,900 in funding)
Earlier this year, Londoners were

invited to submit ideas to improve
their neighbourhoods from August
16 to September 21.
A total of 230 ideas were submitted
by
residents,
neighbourhood
associations, student groups. 86
project ideas made it onto the ballot
after they were reviewed by City
staff. All 18 winning projects will
be implemented over the course of
the next year.
Neighbourhood Decision Making
is a key component in engaging
Londoners to have a sense of
belonging in their neighbourhoods
and community as outlined in the
City of London’s Strategic Plan.
Media Contact:
Andrew Sercombe
Manager, Media Relations
City of London
asercombe@london.ca
Cell: 226-927-7563
Or email media@london.ca

“This program is all about
inclusive engagement and pride
in neighbourhoods, giving the
community an opportunity to tell
us what matters to them, regardless
of their age or lived experience,”
says Karen Oldham, manager
of neighbourhood development
and supports. “We encourage
Londoners to start brainstorming
ideas with their neighbours to
prepare
for
Neighbourhood
Decision Making 2022.”
Here are the winning projects
that will be brought to life in
neighbourhoods across London:
Central London
• Neighbourhood Porch Concert
Series in Central London (to

Piccadilly Area Neighbourhood Association pitched ideas to improve Piccadily Park in last year's
Neighbourhood Decision Making pilot project. (Photo by Miranda Chant, Blackburn News)
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ELIMINATING MAILING PAPER RENEWAL NOTICES
WILL SAVE $29 MILLION FOR ONTARIANS
•	 Ministry of Government and
Consumer Services

to print proof of renewal right at
home.
Launching the new Ontario
TORONTO — The Ontario Business Registry to support
government is continuing to businesses and not-for-profit
improve access to modern and corporations at every stage of
customer-focused services by their lifecycle with quick and easy
eliminating mailing paper renewal access to over 90 transactions
notices in favour of convenient online, 24 hours a day, 365 days a
digital reminders. By eliminating year.
paper renewal notices, Ontario Making the land registry
will be saving up to $29 million completely paperless as an
over five years in postage and accessible web portal that provides
mailing costs with funds being re- worldwide remote access to search
invested into critical programs and land registration records.
services like education. Further, Enabling the online renewal of
it will benefit the environment by permanent Accessible Parking
saving approximately 80 million Permits and Ontario Photo Cards.
pieces of paper – roughly 16,000 Providing more payment options
boxes or 362 tonnes – over five for driver and vehicle products.
years, reducing unnecessary waste “More seamless digital services
and protecting our forests.
make it easier for people across
Ontario to access important
“Our government is taking information such as licence
another big step in our digital first renewals either at home or on the
approach by shifting away from go,” Peter Bethlenfalvy, Minister
snail mail to a modern alternative, of Finance.
saving taxpayer dollars and
eliminating excess paper waste. “Our government continues to
Providing Ontarians with digital provide more opportunities to
reminders is a fast and convenient deliver in-demand digital services
way to ensure they don’t miss their in a way that meets people’s needs
renewal deadlines,” said Ross where they are and where they are
Romano, Minister of Government going.”
and Consumer Services.
Ontarians with products that
“As part of our commitment to expired on or after March 1, 2020,
improving access to government and were not renewed because of
services for the people and the temporary extensions that were
businesses of our province, put in place due to the COVID-19
Ontarians can now benefit from pandemic, will receive a final letter
secure and timely reminders and in the mail letting them know that
renew their products right from the it’s time to renew.
comfort of their own homes.”
For a complete list of renewal
deadlines,
visit
Ontario.ca/
Moving to a digital model RenewalDeadlines.
for renewal notices builds on
the numerous initiatives the “Our government is building a
government has taken to make strong foundation for a digital
services
more
convenient, Ontario and will continue to
accessible, and easier to use for modernize for better, faster
Ontarians, including:
services,” said Kaleed Rasheed,
Associate Minister of Digital
Enabling over 40 services online Government. “Ontarians expect
through Service Ontario with and deserve digital services at their
247/ access, with products mailed fingertips.”
directly to you and the option Earlier this year, the government

introduced the option for Ontarians
to receive digital reminders 30 and
60 days in advance of their renewal
date.
Nearly one million voluntary
subscriptions have been completed
to deliver digital reminders,
allowing Ontarians to keep up
to date with important renewal
deadlines.
Quick Facts
•
Some
Ontarians
will
continue to receive paper renewal
letters in the mail for these products.
For a full list of exceptions, visit
Ontario.ca/Reminders.
•
Ontarians can continue to
receive courtesy renewal reminders
for driver’s licences, licence plate
stickers, and health cards by email,
text, or phone call by signing up at
Ontario.ca/Reminders.
•
A renewal notice is not
required to renew any product
with ServiceOntario. Most driver’s
licences, licence plate stickers,
and health cards expire on your
birthday.
•
Signing up for digital
reminders is easy, free, and secure.
Eligible Ontarians can sign up at
Ontario.ca/Reminders.
•
On September 1, 2021,
the
government
announced
the reinstatement of renewal
requirements for driver’s licences,
licence plate stickers, Ontario
Photo Cards, Ontario health
cards, and other products that
were temporarily extended due
to the COVID-19 pandemic.
For a complete list of renewal
deadlines,
visit
Ontario.ca/
RenewalDeadlines.
•
It’s fast and easy to renew
products at ServiceOntario.ca.
Over 40 services are available
online with 247/ access, and
products will be mailed directly to
you with the option to print proof
of renewal right at home.
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'ISRAEL IS HEADING TOWARD A ONE-STATE REALITY. WE CANNOT ACCEPT IT'
•	 Haarets

trip she made to the United Arab Emirates. She initaitives and infrastructure investments, that
said that Israel's relationship with the UAE has will not lead to the end of the conflict, but could
Former Foreign Minister Tzipi Livni warned turned into a "warm peace" since the signing lead in his view to stability and quiet.
at Haaretz-UCLA national security conference of the Abraham Accords, unlike previous peace
that Israel, even after replacing Netanyahu as agreements.
Gilead Sher, a former Israeli peace negotiator
prime minister, was moving farther away from
and former chief of staff to prime minister Ehud
a two-state solution
During her visit there, she shared, senior Barak, challenged the idea and said that "there
Former Israeli Foreign Minister and Justice officials in the country discussed cooperation is no such thing as managing the conflict." Sher
Minister Tzipi Livni is warning that Israel is with Israel not just in the security and advocated for a two-state solution, which he
sliding toward a "one-state reality" that would intelligence spheres, but also in fields like said could later lead to different configurations
threaten the country's Jewish and democratic health and science.
down the road. “We have to deal with the
character. Speaking at the Haaretz-UCLA Livni said that a two-state solution should not core issues, and maybe later, after we have a
conference on Israeli national security, Livni be seen as an Israeli "favor" to new allies in partition of the land between the Jordan River
expressed hope that the U.S. administration the Gulf or to close neighbors like Jordan. "It's and the Mediterranean Sea into two nation
and the new government in Israel would take our own interest," she stated. She admitted, states, we can proceed toward a structure more
steps to keep open the possibility of a two-state however, that the Abraham Accords made like a confederation or other ideas," he stated.
solution.
many Israelis less interested in the Palestinian
"We have to decide what is our national interest. issue, since Israel now already has relations Ameer Fakhoury, director of the research
We want a secure Jewish and democratic state. with Arab countries even as the conflict with center at Neve Shalom (Wahat al Salam) and
To achieve that, we have to divide the land," the Palestinians continues.
an adviser to joint society projects, advocated
Livni said. She likened Israel to a group of Also during the conference, Haaretz journalist for a confederation alternative to the twopeople driving in a car, "the driver is no longer Noa Landau hosted a panel discussion on state solution, in the spirit of the “two states,
Benjamin Netanyahu, which is fine with me, but different possible solution to the Israeli- one homeland” initiative. Fakhoury said that
where is this car heading? It's moving slowly Palestinian conflict. Micah Goodman, author "we need to develop our political imagination
toward a one-state reality. Not as a solution. of the best-selling book "Catch 67", shared his and think how to share the land, not how to
This is something we cannot afford."
theory of "shrinking the conflict", which has separate." He added that the conflict will not
Livni joined the conference, organized by been adopted by prime minister Naftali Bennett. be solved until people on both sides understand
Haaretz English Edition and UCLA's Y&S Goodman discussed at length steps that could that "we cannot live here without seeing one
Nazarian Center for Israel Studies, following a be taken on the ground, such as economic another."

ONTARIO LIBERALS TO MAKE PUBLIC TRANSIT FREE FOR VETERANS
TORONTO - The approximate 228,000
Canadian Armed Forces Veterans in
Ontario deserve the best access to
services and a reduced cost of living. In
recognition of their heroic service, an
Ontario Liberal Government would make
public transit and licence plate renewal
free for all veterans.
“I believe the government should
honour our Veterans year round by
showing respect for their sacrifice and
easing their cost of living,” said Ontario
Liberal Leader, Steven Del Duca. “We
owe the heroes who risked it all for our
freedoms.”
The Ontario Liberal proposal would
provide needed relief from transit and
licensing costs for CAF Veterans.
“Doug Ford is spending $10 billion to
build a highway through the Greenbelt,
that’s his priority,” said Del Duca.
“Ontario Liberals are focused on making
life easier for people, including the heroes
who defend our freedoms.”
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THE LESSONS OF F.W. DE KLERK

•	 Amjad Iraqi

Frederik Willem de Klerk, the last
president of apartheid South Africa,
died on Nov. 11 at the age of 85.
In a video released after his death,
a frail de Klerk sought to set the
record straight regarding criticisms
that he had continued to justify
apartheid’s existence after its
demise in 1994. His voice shaking,
the former statesman made an
unequivocal apology “for the pain,
and the hurt, and the indignity, and
the damage that apartheid has done
to Black, brown, and Indians in
South Africa.”
While admitting he had once
been a defender of what he called
“separate development,” de Klerk
insisted that his views had “changed
completely” since the early 1980s.
“It was as if I had a conversion, and
in my heart of hearts, realized that
apartheid was wrong. I realized
that we had arrived at a place which
was morally unjustifiable.” That
conversion, he added, motivated
him to negotiate with the African
National Congress (ANC) and to
oversee the country’s transition
into a constitutional democracy
after more than 40 years of white
minority rule.
De Klerk’s death has sparked
much debate among South Africans
about his legacy, a conversation that
is worth following in its own right.
But it has also revived familiar
murmurs in Israel-Palestine. For
years it has been common to hear
the lament, “Where is Israel’s
de Klerk? Where is Palestine’s
Mandela?” implying that, if the
two societies could simply produce
such visionary leaders, they could
resolve the conflict between them.
This great man theory of history
conveniently erases the factors
that brought about de Klerk’s
“conversion.” By the time he took
the helm of the National Party
in 1989, de Klerk — a shrewd
politician with a conservative

Nelson Mandela and then South African president FW de Klerk at peace signing ceremony

reputation — realized that the
odds were growing against white
minority rule. Civil disobedience,
armed violence, cultural boycotts,
and international sanctions were
crippling Pretoria’s hold on power.
Global public opinion had branded
South Africa the “skunk of the
world,” and the United States and
United Kingdom — once stellar
allies of the white government
— were ramping up political
and economic pressure to end
apartheid.
It was this strategic calculation,
far more than moralism, that
compelled de Klerk to try to
redesign South Africa’s regime
on terms favorable to the white
minority. When the National Party
entered negotiations with the
ANC, their initial desire was for
a power-sharing agreement that
would reserve special privileges
and vetoes for whites.
Along with its direct crackdowns
during that period, the government
waged a covert war against the
ANC by supporting the rival
Inkatha Freedom Party to weaken
Black unity around the liberation
struggle.
When the National Party’s
proposals
were
deemed
unacceptable by both the ANC
and international community, and
its “divide and conquer” tactics
failed to break the anti-apartheid

movement, de Klerk had little
choice but to accept the principle
of “one man, one vote.”
The key lesson from this trajectory
is that history did not wait for de
Klerk to take the reins; it had to
force de Klerk into being.
It took a mass movement that
combined
popular,
military,
and solidarity tactics to turn the
power balance against apartheid,
making it unsustainable for white
South African leaders like de
Klerk to support anything but the
dismantlement of the racist regime.
History, too, had to take the side of
individuals like Nelson Mandela,
a lawyer turned military leader
who was derided for decades as
a “terrorist,” yet was ultimately
hailed as a freedom fighter.

ossifying the power asymmetry
that would turn the accords into
a prison, rather than an engine,
for Palestinian liberation. This
enabled Israeli leaders like Yitzhak
Rabin to reshape the occupation to
their liking, without ever having to
rectify its moral injustice.

The exception to Israeli apartheid
derives from various factors —
but those reasons have been heard
before.
Like
Jewish-Israelis,
many white South Africans were
convinced that the fall of the regime
would bring about their destruction,
and presented themselves as
a bulwark of democracy and
Western civilization in a dangerous
neighborhood. At some point,
however, the world could no longer
buy into such justifications for
upholding racial supremacy. If de
Klerk’s life can teach us anything
The imperfect but striking parallels in Israel-Palestine, it is that we
between South Africa and Israel- cannot expect apartheid defenders
Palestine are becoming widely to change their minds of their own
known and accepted. Yet one of accords; they must be made to do
the biggest discrepancies between so.
the two struggles is that while
governments gradually mobilized •	 Amjad Iraqi is an editor and
to end apartheid in the former, they writer at +972 Magazine. He
have effectively acquiesced to, if is also a policy analyst at the
not openly embraced, apartheid think tank Al-Shabaka, and
in the latter. Even during the was previously an advocacy
Oslo “peace process,” actors like coordinator at the legal center
the U.S. and EU consistently Adalah. He is a Palestinian
prioritized
Israel’s
interests, citizen of Israel, based in Haifa.
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HOW TO WRITE A CANADIAN RESUME
The "dos" and "don'ts" of writing a Canadian-style resume

•	 Shelby Thevenot
•	 CIC NEWS

The resume is only one step to
finding a job in Canada—and it is
not even the first. Before you sit
down to type up your professional
background, do some research on
Canada’s job market, and identify
the companies that you would
like to apply for. The Canadian
government website offers some
tools that can help you in your job
search.
5 don’ts of Canadian resume
writing:
Don’t include a photo
In Canada it is not necessary to
include a photo with your CV. In
general, the only information you
need on your CV is what is relevant
to the job posting.
Don’t overshare
You do not need to include most
personal information on your CV.
At this point, the only personal
information the employer needs
is your name, and how to contact
you. They do not need to know
your age, what country you are
from, your race, your religion, your
marital status, or anything about
your family. Also, your CV is not
the place to disclose your Social
Insurance Number (SIN).
Don’t write too much
In terms of length, one page is
ideal but having two is fine. In
general, just keep your resume
short and sweet.
Don’t include references
If your employer wants references
they will ask for them. A good
practice is to ensure your reference
knows that you are naming them
and giving out their contact
information.

Don’t use an inappropriate
email address

How much profit did you ring in
every month?

Recruiters do pay attention to these
details, and they might judge you
based on whatever email address
you thought was funny in high
school. Using an email address that
contains your name does not signal
any red flags.

Listing
your
specific
achievements, in numbers that
an employer can understand, will
highlight your skills better than a
generic statement. Demonstrating
that you grew traffic to your
company’s website by 20% over
one year, for example, shows a
recruiter that you know what you
are doing.

5 dos of Canadian resume writing:
Do tailor your application to
the job posting
It takes longer, but you will often
get better results if you tailor each
resume to the position you are
looking for. Not sure what order you
should present your experience?
Which skills to include and which
to leave out? Are you between
word choices?
Look at the job posting. This is
your first clue into exactly what
the recruiter is looking for, and the
language they want to see in your
application.

Do write in third person
Write in third-person format, so
no “I,” “me,” or “my.” Keep your
sentences short and clear.

Do quantify your achievements

For your work experience, include
the name and location of your
company, and list a few of your
responsibilities. Include the years
you worked at the company, or if
you worked for less than a year you
can include the number of months.
For your education, list the school,
program, credential, and dates.
Depending on the position you are
applying for.

Try to quantify your achievements
with numbers, if you can.

 Do include
experience

For example, if you were a
manager, mention how many
people you were responsible for
overseeing. If you worked in sales,
how many products did you sell?

You can include things like your
volunteer experience, as long as
it prepared you for the duties you
will be performing at the job you
are applying for.

unpaid

work

Do include a cover letter
Even if they do not ask for it, even
if they are going to skip it and head
straight to your resume, it is always
good to include a cover letter.
It shows the recruiter why you are
the best fit for their job opening.
Your cover letter should contain
the company’s contact information,
as well as your contact information.
It should be no more than a couple
of paragraphs.
You can write in the first person
here. Your goal is to connect with
the recruiter. Use their name only
if you are 100% sure you have the
correct name of the person who
will be reviewing your application.
If you do know their name, use it,
but note that there is usually no
need to include a prefix. These
days, starting a letter with “Sir” or
“Madame” is usually inappropriate,
unless you know for certain that the
recruiter reading your letter prefers
that.
The first paragraph should
introduce who you are and why
you want this job. Be sure to name
the position you are applying for.
In the subsequent paragraphs, you
will want to demonstrate why
you are the best candidate for the
position, referring to your previous
relevant experience.
Conclude by thanking them, and
letting them know that you will be
following up.
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CANADA RANKED TOP NATION ON IMMIGRATION AND INVESTMENT
Canada ranked first place for governance, people, and
immigration and investment in Anholt-Ipsos Nation Brands Index 2021
of a country’s products and services;
tourism, which measures the level
of interest in visiting a country;
and culture, which assesses global
opinions of a nation’s heritage and
appreciation for its contemporary
culture including art and sport.

•	 Shelby Thevenot
•	 CIC News
For the first time ever, Canada
has moved up to second place on
the Anholt-Ipsos Nation Brands
Index 2021, thanks to top marks in
immigration and investment, and
other categories.
The Nation Brands Index measures
the reputations of nations around
the world. This year, they measured
60 nations and derived their survey
results from 60,000 interviews.
In previous years, they measured
results of 50 countries through 20,000
interviews.
The nations were ranked based
on their perceived quality in six
categories: exports, governance,
culture, people, tourism, and
investment and immigration.
Canada got first place in immigration
and investment, which measures

Heba Diab, 21, came to Canada as a refugee and became a citizen.
She said she's excited about voting for the first time.
(Submitted by Heba Diab) image source: CBC
perceptions of a nation’s ability to
attract immigrants, foreign workers,
and international students. It also
evaluates how each country’s quality
of life and business environment is
perceived.
Canada also scored top marks
for governance, which gauges
perceptions of national government
competency and fairness, as well as
its perceived commitment to global

issues like peace, justice, poverty, and
the environment.

Over the past couple of years, Canada
has been in the top three overall on the
Nation Brands Index.
This year, however, Canada came
second place after Germany, which
has maintained the top spot for the
past five years.
Germany’s strengths are in its
exports, immigration and investment,
governance, and culture.

Thirdly, Canada held the top spot
for the people category, which
examines the reputation of a nation’s
populace for competence, openness,
friendliness, and tolerance.

Canada overtook the U.K., which
held the second-place spot in 2020.
This year, the U.K. dropped to fifth
place overall. It maintains a positive
overall ranking for perceptions of its
culture, exports, and immigration and
investment.

Canada maintained steady rankings
in the remaining three categories:
exports, which measures opinions

Its weaknesses are in global
perceptions of its people, and
governance.

“CANADIAN ISLAMIC RELIEF” DISTRIBUTES THE ANNUAL
WINTER SUPPLIES TO THE HOMELESS AND NEEDY
Canadian
charity
organization
"Islamic Relief" distributed 200
packages of winter supplies to the
homeless and needy in London and St
Thomas.
They also served two hundred warm
meals with the help of the Islamic
Charity Kitchen.
These packages contain warm winter
clothes, hygiene products, masks and
hand sanitizer. This is part of the "Share
the Warmth" campaign organized by
Islamic Relief Canada. Volunteers
have collected about 200 groups for
people experiencing homelessness in
London and St. Thomas.
This operation is taking place for the
third year in a row, but it will be the
first time in St. Thomas.
"There is a need," said Saima
Sarwar, regional funding coordinator
for Islamic Relief Canada. "With the

Covid 19 outbreak, need has become
even greater. We feel it is getting
colder now, so now is the time to
reach out to them and supply them
with what they need to keep them as
warm as possible in the coming winter
months."
Sixty winter aid packages have been

distributed through the St. Thomas
Islamic Center. And one hundred and
forty other groups distributed through
the Islamic Charitable Kitchen of
Hyatt Mosque in London.
“In the past years, there has been
a positive response from people

receiving this benefit and who have
used this programme,” said Ms.
Sarwar. "They were giving us good
wishes,". And added: "They would
bring their friends and say, 'You
know, these people give us such great
things”. They were so grateful. Just
seeing how grateful they are, makes it
so much better for us.'"
Twenty-four other cities across
the country will participate in the
program, and will distribute the kits
locally.
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SENIORS DESERVE TO LIVE WITH DIGNITY
We must not ignore an intensifying financial crisis for many Canada’s poorest seniors

•	 Lindsay Mathyssen
		 MP-London-Fanshawe

Everyone deserves to be able to age well,
living with dignity as a valued member of the
community. But for more and more Canadians,
the prospect of retirement is a cause for anxiety.
As costs keep rising and wages don’t keep
up, people are struggling to save for retirement
during their working years.
Seniors across the country were shocked
to learn that benefits they rely on such as the
Guaranteed Income Supplement (GIS) have
been cut because they received pandemic
supports like the CERB. For months now,
Trudeau’s government has ignored calls to comfortable to target some of the most venerable
address an intensifying financial crisis for in our community but, they have not asked for
many of Canada's poorest seniors.
a single penny of wage subsidy money back
from corporations who were not only profitable
This crisis is a direct result of the government during the pandemic, but paid bonuses to their
choosing to count emergency pandemic income executives and shareholders as they collected
support in the calculation of eligibility for the public funds. This isn’t new but rather is just
Guaranteed Income Supplement (GIS).
another broken promise by Trudeau’s Liberals.
I along with my New Democrat colleagues
have been hearing from seniors across the
country that are being evicted just as winter sets
in. The current situation has left many seniors
worried they won't be able to afford their rent,
food and medication. Dozens of seniors who
have reached out to my office are desperately
looking for a solution to this problem.
Many don’t know where to turn now that
they have lost a vital part of their income. We
continue to put pressure on the government to
show more compassion for people who find
themselves in desperate circumstances.
Right now, we see the choices this Liberal
government is making. They are more than

In addition to the sudden reduction in their
GIS benefit amount, they are now being denied
other services and supports from various levels
of government that tie their eligibility to the
GIS.

Our seniors cannot afford to wait any longer.
The Liberal government needs to urgently
address this crisis.
Last year, the Liberals voted in favor of a Seniors have had to endure a lot during
motion that “those who have applied in good this pandemic, whether it’s been poor living
faith for and received benefits through CERB conditions in long-term care homes, being
or other programs to support them through this isolated for long periods of time from friends
crisis will not be unjustly penalized. And yet and loved ones or being more vulnerable to
here they are, penalizing people who barely COVID-19.
made ends meet.
Now, some of Canada’s most vulnerable lowThese seniors were not told that accepting income seniors have lost the GIS, help they
emergency benefits would disentitle them to relied on, simply for following the government’s
their regular income supports the following advice.
year. Among those I have spoken to, are seniors
who used that little bit of extra income to pay The Liberal government can’t abandon our
bills that were long overdue, get dental work seniors like this. That is why I am urging
done they had not been able to afford for years Justin Trudeau to act immediately and ensure
Canadian seniors have the help they need.
and restock their pantry shelves with food.
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COVID-19 VACCINE BOOKINGS TO OPEN FOR ALL CHILDREN AGED FIVE TO 11
Families Started booking appointments through a variety of channels November 23rd
•	 Ministry of Health
TORONTO — Following Health
Canada’s approval of the paediatric
Pfizer COVID-19 vaccine, children
aged five to 11 will be eligible to
book their appointment to receive
the vaccine beginning Tuesday,
November 23, 2021. Approximately
one million children aged five to 11
are eligible to receive the vaccine
which will help protect Ontario’s
progress in the fight against
COVID-19 and keep the province’s
schools safer and open for in-person
learning as more people move
indoors and attend family gatherings
during the colder months this winter.
“The approval of the Pfizer vaccine
for children aged five to 11 is exciting
news for families and represents a
bright light at the end of the tunnel,”
said Christine Elliott, Deputy
Premier and Minister of Health.
“Offering the protection of the
vaccine to children aged five to 11 is
a significant milestone in Ontario’s
fight against COVID-19 in advance
of the holiday season. We continue
to encourage all Ontarians to roll
up their sleeves and get vaccinated
to protect themselves, their families
and their communities.”
As of 8:00 a.m. on Tuesday,
November 23, 2021, children aged
five to 11 across Ontario will be
eligible to schedule a COVID-19
vaccine appointment through a
variety of channels including the
COVID-19 vaccination portal and
contact centre, directly through
public health units using their
own booking system, participating
pharmacies which individuals can
find on Ontario’s website using
the pharmacy locator, and select
primary care providers.
To book an appointment online,
children must be turning five years
old by the end of 2021 (born in
2016).
Ontario is expected to receive
1,076,000 doses of the paediatric
Pfizer COVID-19 vaccine from
the federal government, which will
then be immediately distributed

to public health units, pharmacies,
and primary care settings across
the province. Appointments across
the province are expected to begin
as early as November 25 when the
federal supply arrives at vaccine
clinics across the province.
“Receiving vaccine approval for
children aged five to 11 is another
critical milestone in our vaccination
efforts,” said Solicitor General
Sylvia Jones. “Across the province,
Ontarians have rolled up their
sleeves to get vaccinated to stop
the spread of COVID-19 and now
parents can take comfort in knowing
their children will also have the
opportunity to be protected.”
“Increasing vaccine rates will help to
further minimize disruption and keep
students learning in a more normal
in-class experience,” said Stephen
Lecce, Minister of Education. “As
a result of widespread ventilation
improvements,
increasing
investments, and comprehensive
testing options, Ontario has one of
the lowest case rates for youth under
20 in Canada.”
In addition, the province, in
conjunction with Health Canada’s
First Nations and Inuit Health
Branch, has launched Operation
Remote Immunity 3.0 (ORI 3.0)
to support the administration of
COVID-19 vaccines for children
aged five to 11 in Northern and

Remote First Nation communities,
as well as booster doses to eligible
populations. ORI 3.0 will run until
March 2022.
“Keeping a low rate of infection in
our communities is vital to keeping
our schools, our businesses and our
social settings as safe as possible
while minimizing disruption,” said
Dr. Kieran Moore, Chief Medical
Officer of Health. “The paediatric
Pfizer vaccine offered to children
aged five to 11 will be a lower
dose that is safe and effective at
protecting this age group from
COVID-19 and the Delta variant.
I strongly encourage every parent
and caregiver to get their younger
children vaccinated and protected.”
Achieving the highest vaccination
rates possible is key to limiting the
risk of transmission and protecting
our hard-fought progress against
COVID-19. Together with its
partners the government continues
its Last Mile Strategy to administer
thousands of first and second doses
to adults and youth already eligible
for their shot as we also continue to
provide booster doses to nearly three
million eligible Ontarians.
Quick Facts
Children aged five to 11 (and
turning age five in 2021) will
receive the paediatric PfizerBioNTech COVID-19 vaccine

which is a slightly modified, lower
dose (one-third the amount given to
individuals aged 12 and over), in a
two-dose series at a recommended
interval of eight weeks between first
and second doses.
It’s okay to have questions about
the COVID-19 vaccines. Parents,
caregivers and children are
encouraged to call the Provincial
Vaccine Confidence Line that can be
accessed by calling the Provincial
Vaccine Contact Centre at 1-8333900-943, or visit COVID-19
Vaccine Consult Service to book
a confidential phone appointment
with a SickKids clinician.
Parents or caregivers of children
aged five to 11 will usually have
to provide consent on behalf of the
child before or at the time of the
appointment.
As of November 19, nearly 85
per cent of youth aged 12 to 17
have received a first dose of the
COVID-19 vaccine and more than
80 per cent have received a second
dose.
Unvaccinated people are 24 times
more likely to be in the hospital and
43 times more likely to be in the
ICU.
As we head into the colder months
and more people gather indoors,
the government is enhancing its
COVID-19 testing strategy by
expanding the number of testing
locations and making it more
convenient to access publicly funded
testing for those who need it.
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ONTARIO HELPING MORE PEOPLE TRAIN
FOR NEW CAREERS AND OPPORTUNITIES
Government working for workers by providing funding to help them learn new skills
,
Premier s Office

ORILLIA — The Ontario government is providing financial support to workers by expanding
the Second Career Program and proposing to extend the Ontario Jobs Training Tax Credit.
The training program would be expanded to serve more people on social assistance, those who
are self-employed, gig workers, youth, newcomers, and others who need a hand up, while the
tax credit would be extended to 2022. 							
Continued on page 53

