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الجـائحة :المؤسسـات الكـندية قلقة بشـأن ديونهـا

مركز ’’إيتون‘‘ التجاري في تورونتو ،عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا ،عشية عيد الميالد عام
/.2015الصورةLA PRESSE CANADIENNE / PETER CAMERON :

مقر وكالة اإلحصاء الكندية في أوتاوا / .الصورةLA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :
•كندا RCI :
تشعر المؤسسات الكندية بالقلق من احتمال عدم
قدرتها على تسديد القروض التي حصلت عليها
خالل جائحة ’’كوفيد  ،‘‘19 -وبشكل خاص
من الحكومة الفدرالية.
ولكن ،لحسن حظها ،تلقت المؤسسات هدية
صغيرة من وزيرة المالية كريستيا فريالند قبل
أسبوعيْن .فقد تم تمديد الموعد النهائي لكي
تستفيد المؤسسات المقترضة من شروط تسديد
مؤاتية.
واليوم تطرح المؤسسات أسئلة جديدة :كم
ستُمنح من الوقت لتسديد ديونها؟ ما ستكون
القواعد المتَّبعة؟
’’ال نعرف الجواب بعد‘‘ ،يقول دان كيلي،
رئيس االتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة
(’’ .)FCEI - CFIBمن الواضح جدا ً بالنسبة
لي أنّها كانت إضافة في اللحظة األخيرة إلى
البيان االقتصادي الخريفي نظرا ً لعدم توفّر
ي تفصيل لدينا‘‘ ،يضيف كيلي في إشارة إلى
أ ّ
التحديث االقتصادي الذي قدّمته وزيرة المالية
يوم الثالثاء الفائت.
ومنذ إطالقه ،قدّم برنامج ’’حساب الطوارئ

للمؤسسات الكندية‘‘ ()CUEC - CEBA
قروضا ً بلغت قيمتها اإلجمالية  49,17مليار
دوالر إلى نحو من  900.000مؤسسة في
مختلف أنحاء البالد.
وحلّت أونتاريو ،كبرى مقاطعات كندا العشر
من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد ،في طليعة
المقاطعات المستفيدة .فما يقرب من  %41من
المؤسسات المستفيدة تقع فوق أراضيها.
وتقدم الحكومة األموال بسرعة كبيرة للسماح
لبعض المؤسسات بدفع مبالغ مستحقة مثل
اإليجار أو الكهرباء أو أجور الموظفين.
وعندما تم إطالق البرنامج المذكور ،في بداية
الجائحة ،كان أمام المؤسسات المستفيدة منه مهلة
تنتهي في  31كانون األول (ديسمبر) 2022
لتسديد هذه القروض بفائدة صفرية واالستفادة
من شطب جزء من الديون.
وحسب كيلي ،كانت هذه المهلة معقولة في
الوقت الذي كان فيه من المفترض ألاّ يدوم
اإلغالق المفروض إلبطاء انتشار الجائحة سوى
بضعة أسابيع أو بضعة أشهر.
تهديد أوميكرون
وتستمر القيود الصحية في التأثير على
مؤسسات األعمال التي لم يعد الكثير منها يحقق

ربحاً .وفي الوقت الذي بدا فيه ّ
أن الضوء يظهر
في نهاية النفق ،ظهر متغيّر ’’أوميكرون‘‘
وجعل كل شيء موضع تساؤل.
’’نحث الحكومة على مضاعفة جهودها وزيادة
مساعدتها للشركات الصغيرة والمتوسطة
الحجم‘‘ ،يقول كيلي’’ ،واعتمادا ً على ما
سيحدث في المستقبل ،قد نحتاج إلى قرض أكبر
من حساب الطوارئ للمؤسسات الكندية لمساعدة
المؤسسات على اجتياز (األزمة)‘‘.
ويواصل االتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة
مطالبة الحكومة الفدرالية بتمديد مهلة تسديد
الديون لغاية  31كانون األول (ديسمبر) 2024
من أجل مساعدة المزيد من المؤسسات .وتستند
هذه التوصية إلى دراسة استقصائية أجراها
االتحاد في أوساط أعضائه أظهرت أنهم ال
يتوقعون العودة إلى تسجيل األرباح قبل مرور
عاميْن آخريْن.
ويعتقد كيلي ّ
أن نصف المؤسسات الصغيرة
ستكون في وضع يمكنها من البدء بتسديد
قروضها خالل عام  .2022ومن المتوقع أن
ينتظر النصف اآلخر فترة أطول ،ال سيما
المؤسسات العاملة في قطاعات مبيعات التجزئة

والمطاعم والسياحة والخدمات.
وتشير البيانات إلى ّ
أن أداء االقتصاد الكندي
كان جيدا ً خالل عام .2021
بحلول نهاية الصيف كانت سوق العمل قد
استردّت ما سبق لها أن خسرته من وظائف
بسبب الجائحة ،وكان معدل البطالة أعلى بـ0,3
سجَّل في
نقطة مئوية من مستواه األدنى الذي ُ
شباط (فبراير)  ،2020آخر شهر كامل عاشته
كندا قبل وصول الجائحة إليها.
وكان النمو قويا ً لدرجة أنه في تشرين األول
(أكتوبر) أشارت تقديرات وكالة اإلحصاء
الكندية إلى ّ
أن النشاط االقتصادي كان %0,5
فقط دون مستويات ما قبل الجائحة.
لكن هناك بعض الغيوم في األفق ،إذ تفيد
دراسة لوكالة اإلحصاء الكندية ّ
أن  %15,1من
المؤسسات تتوقع ’’تحديات كبيرة‘‘ في األشهر
الـ 12المقبلة في تسديدها األموال التي تلقتها في
إطار برامج الدعم الحكومي القابل للسداد.
•(من موقع راديو كندا نقالً عن وكالة
الصحافة الكندية ،ترجمة وإعداد فادي
الهاروني)
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اختبار الفيروس إلزامي من جديد للمسافرين الواصلين إلى كندا
•كندا RCI :
أعادت الحكومة الكنديّة فرض اختبار الكشف
عن فيروس كورونا المستجدّ للمسافرين العائدين
إلى كندا.
صة الكندي
وأعلن جان إيف دوكلو وزير الح ّ
أنّه يتعيّن على المسافرين الدوليّين تقديم نتيجة
سلبيّة اِلختبار خضعوا له في آخر بل ٍد يصلون
عبره إلى كندا.
ويبدأ تطبيق اإلجراء الجديد اعتبارا من يوم
األول ديسمبر.
الثالثاء الموافق في  21كانون ّ
وسبق أن أعلنت الحكومة في  30تشرين الثاني
نوفمبر الماضي عن إلغاء االختبار اإللزامي
للكنديّين والمقيمين الدائمين الذين تستغرق
إقامتهم في الخارج أق ّل من  72ساعة.
وكان اإلجراء ينطبق على األشخاص الذين لم
يحصلوا على اللّقاح لأِ سباب طبيّة.
األول ديسمبر  ،سوف
اعتبارا من  21كانون ّ
يكون اختبار كورونا قبل الوصول إلى كندا
ي جان
إلزاميّا من جديد قال وزير الصحّة الكند ّ
إيف دوكلو.
ّ
وعززت الحكومة حسب مسؤولين فدراليّين،
قدراتها في إجراء اختبارات كورونا للواصلين
إلى المطارات الكنديّة ،وزيادة العدد من 11000
اختبار إلى  20960اختبارا اعتبارا من يوم

أمس الخميس.
وأعلن الوزير دوكلو في السياق نفسه عن إلغاء
الحظر الذي فرضته على الواصلين من عشر
دول أفريقيّة.

وليسوتو وناميبيا و إيسواتيني و الموزمبيق،
وينتهي اعتبارا من منتصف ليل السبت األحد
حسب الوزير جان إيف دوكلو.
بينما ندرك طبيعة هذا الحظر المثيرة للجدل،

وتعرضت الحكومة لالنتقاد بسبب فرض
ّ
الحظر على دول أفريقيّة في حين ظهرت حاالت
متحور أوميكرون في كندا.
من
ّ
وشمل الحظر المسافرين الواصلين من مصر
وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وماالوي وبوتسوانا

نعتقد ّ
أن اإلجراء كان ضروريّا لإِ بطاء وصول
متحور أوميكرون إلى كندا وكسب بعض الوقت
ّ
قال وزير الصحّة الكندي جان إيف دوكلو خالل
ي.
مؤتمره الصحف ّ
وتابع مشيرا إلى ّ
أن هذا اإلجراء أدّى الغرض

المتوقّع منه وانتفت الحاجة إليه بالنظر إلى
ي.
الوضع الحال ّ
وجاء اإلعالن عن إعادة فرض اختبار الفيروس
على المسافرين العائدين إلى البالد في الطليعة،
بعد أن دعت الحكومة الفدراليّة الكنديّين مطلع
األسبوع إلى تجنّب السفر غير الضروري خالل
فترة األعياد في وقت تشهد العديد من الدول
حول العالم ارتفاعا في عدد حاالت كوفيد.19-
نعرف ّ
أن العديد من الكنديّين الذين يستمعون
قرروا إلغاء رحالتهم .وهؤالء
إلى النصح ّ
الكنديّون هم قدوة لآلخرين ويساعدون في حماية
عائالتهم ومجتمعهم وأنفسهم قال وزير الصحّة
جان إيف دوكلو.
وأعرب مجلس المطارات الكنديّة في بيان عن
أسفه ِلاللتباس الحاصل بشأن اختبارات كورونا
وإرشادات السفر في مطارات البالد ،وهو أمر
كان باإلمكان تجنّبه كما ورد في البيان.
ومن األجدر بالحكومة أن تر ّكز على تعزيز
التطعيم وفرض اختبارات واضحة المعايير
واإلبقاء على التباعد الجسدي ووضع الكمامة
كما ورد في بيان مجلس المطارات الكنديّة.
•(سي بي سي /ترجمة و إعداد مي أبو
صعب)

أسعـار المـواد الغـذائيّة تـواصل االرتفـاع عـام 2022
•ماتيو جبيل
ارتفعت أسعار المواد الغذائيّة بنسبة  4،1بالمئة
في كندا خالل العام .2021
وأفاد التقرير السنوي حول أسعار المواد
الغذائيّة ّ
أن األسعار سوف ترفع بنسبة تتراوح
ما بين  5و 7بالمئة خالل العام المقبل . 2022
وجاءت هذه التوقّعات في تقرير أصدره باحثون
في جامعة دلهاوزي في نوفا سكوشا و جامعة
سسكتشوان و
غويلف في أونتاريو ،و جامعة َ
جامعة بريتيش كولومبيا.
ويستند الباحثون إلى بيانات وكالة اإلحصاء
الكنديّة للعام المنتهي ،فضال عن تطبيق نماذج
توقّعية ذات متغيّرات عديدة بالنسبة للعام المقبل.
صة
وفي عام  ،2021ارتفعت بصورة خا ّ
أسعار لحوم البقر بنسبة  9،5بالمئة ،وأسعار
بعض المواد األخرى مثل الس ّكر والدقيق
والزيوت بنسبة  5،3بالمئة ،وأسعار الحليب

ومشتقّاته بنسبة  5،1بالمئة.
ويعزو التقرير االرتفاع إلى جائحة كوفيد19-
وإجراءات اإلغالق التي أدّت إلى اضطراب
سالسل التوريد ونقص بعض المواد.
في عام  ،2021بلغ معدّل التض ّخم أعلى
مستوى له منذ  20عاما ،تحت تأثير ارتفاع
أسعار النفط والمساكن والمواد الغذائيّة كما ورد
في التقرير السنوي حول أسعار المواد الغذائيّة.
وأشار التقرير إلى التحدّيات العديدة التي
ي بسبب ارتفاع
واجهت سلسلة التوريد الغذائ ّ
تكلفة النقل وتقليص قدرات النقل البحري،
والصعوبات المرتبطة باليد العاملة في قطاع
صة في الخدمات
األغذية بأكمله ،وبصورة خا ّ
الغذائيّة.
وتابع التقرير مشيرا إلى ّ
أن الجفاف وحرائق
الغابات التي اجتاحت مقاطعات الغرب الكندي
ساهمت هي األخرى في ارتفاع أسعار المواد
الغذائيّة.

وقال سيلفان شارلوبوا مدير مختبرات التحليل
الغذائي في جامعة دلهاوزي ّ
إن ارتفاع األسعار
سيتواصل العام المقبل.
وتوقّع الباحثون أن ترتفع األسعار بنسبة
تتراوح ما بين  5إلى  7بالمئة ،وهو أعلى ارتفاع
منذ  12عاما  ،أي منذ أن بدأ صدور التقرير
السنوي حول أسعار المواد الغذائيّة.
نتوقّع في العام  2022أن تنفق عائلة مؤلّفة من
 4أفراد  14736دوالرا على المواد الغذائيّة،
ي
بارتفاع  966،08دوالرا عن اإلنفاق السنو ّ
عام  2021كتب الباحثون في تقريرهم.
تستمر بعض المشاكل
وتوقّع التقرير أن
ّ
اللوجستيّة في سالسل التوريد ،وتداعيات التغيّر
المناخي ومنها نقص المياه في بعض مناطق
العالم والفيضانات ودرجات الحرارة القصوى،
فضال عن ضريبة الكربون التي تساهم في زيادة
التكلفة في ك ّل المجاالت.
ويتوقّع التقرير ارتفاع الطلب على بنوك الغذاء

عبر أنحاء كنداّ ،
ألن المداخيل ال ترتفع بما يكفي
لتغطية اإلنفاق على المواد الغذائيّة واالحتياجات
األساسيّة.
ّ
المنظمات التي تقدّم المساعدة
وسوف تواجه
الغذائيّة صعوبة في تلبية ارتفاع الطلب ،في ظ ّل
استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة والركود
في التمويل والموازنات".
ويشير التقرير إلى ّ
أن معدّل السرقات في
متاجر البقالة مرتفع هذه السنة ،وسوف يزداد
يستمر نقص بعض
ارتفاعا عام  ،2022كما
ّ
المنتجات.
ويؤ ّكد الباحثون في التقرير السنوي حول
أسعار المواد الغذائيّة ّ
أن الحصول على الغذاء
ال يطرح مشكلة في كنداّ ،
الرفوف الفارغة
لكن ُ
في متاجر البقالة ستصبح مشهدا مألوفا بسبب
تضافر المشاكل اللوجستيّة ونقص اليد العاملة.
•(راديو كندا /ترجمة و إعداد ني أبو صعب)

8

العدد  Issue 238يناير(كانون األول) January 2022

برنامج الهجرة االقتصاد ّية النموذجي في المقاطعات األطلسيّة يصبح مستداما

تيم هيوستن رئيس حكومة نوفا سكوشا  /الصورةRADIO-CANADA :

•كندا RCI :

البت بالمعاملة نحوا من ستّة أشهر ،علما ّ
ّ
أن
الحصول على اإلقامة الدائمة يتطلّب خمس
سنوات في العادة.

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

يلبّي حاجات ك ّل منها في مجال اليد العاملة برامج الهجرة.
ويساهم في تنمية المجتمعات.
واجتذب البرنامج حسب وزارة الهجرة
وأثنى على البرنامج ك ّل من رئيس حكومة والمواطنة الكنديّة  10000مقيم دائم إلى
نيوفاوندالند والبرادور أندرو فيوري ورئيس المقاطعات األطلسيّة،حسب وزير الهجرة
ي شون فريزر.
حكومة نوفا سكوشا تيم هيوستن ووزير الكند ّ
الهجرة في نيوبرنزويك آرلين ّ
دان ،ووزير
النمو االقتصادي في جزيرة برنس إدوارد وأوضح الوزير فريزر ّ
أن الحكومة سوف
ّ
ّ
للموظفين وأصحاب األعمال للتأكدّ
تقدّم الدعم
ماثيو ماكاي.
ّ
موظفو
من مساعدة الواصلين الجدد ،وسيتولّى
وقال رئيس حكومة نوفا سكوشا تيم هيوستن وزارة الهجرة اإلجابة مباشرة اإلجابة عن ك ّل
ّ
إن نوفا سكوشا استقبلت  4500شخص بموجب األسئلة التي يطرحونها ،وتوفير معلومات لهم
ّ
برنامج الهجرة إلى المقاطعات األطلسيّة ،وهو حول كيفيّة متابعة دروس اللغة وفتح حساب
ي ،على سبيل المثال ال الحصر.
مه ّم للغاية بالنسبة لها.
مصرف ّ

ي إلدماج المهاجرين في
حقّق برنامج فدرال ّ
مقاطعات الشرق الكندي األطلسيّة النجاح ،ما
دفع الحكومة إلى تحويله برنامجا مستداما.
وأنشأت الحكومة البرنامج النموذجي عام
ويسمح برنامج الهجرة النموذجي الذي  ،2017وتأ ّهل  2000شخص للهجرة إلى
أنشأته الحكومة الكنديّة عام  2017ألصحاب كندا من خالله.
األعمال باختيار الع ّمال األجانب من أصحاب ويتميّز برنامج الهجرة إلى المقاطعات
المهارات للهجرة إلى المقاطعات األطلسيّة ،األطلسيّة بالمشاركة الواسعة من قبل أصحاب
ويسمح للطلاّ ب األجانب باالستقرار فيها بعد األعمال.
حصولهم على شهاداتهم.
وبإمكان أيّة شركة أن تطلب االنضمام إليه
وكان من المفترض أن ينتهي العمل ببرنامج والبحث عن يد عاملة أجنبيّة لملء مراكز
الهجرة االقتصاديّة في  31كانون األول تعذّر عليهم ملؤها محليّا ،وتكون مسؤولة عن
ديسمبر ّ ،2021
لكن النجاح الكبير الذي حقّقه عمليّة استقرار طالب الهجرة وتوظيفه.
طوال  5سنوات دفع بالحكومة إلى تحويله
وساهم برنامج الهجرة إلى المقاطعات
برنامجا مستداما.
واستقبلت مقاطعات الشرق األطلسيّة منذ األطلسيّة في وصول  10000مهاجر حسب
بداية البرنامج ع ّماال في قطاعات الرعاية وزارة الهجرة والمواطنة الكنديّة.،
واعتبارا من شهر كانون الثاني يناير  ،الصحيّة ومراكز رعاية الطفولة والتكنولوجيا
سوف يكون بإمكان كندا تلقّي  6000طلب وصناعة ثمار البحر وسواها وفق ما قال وقال وزير الهجرة الكندي شون فريزر ّ
إن
 90بالمئة من المهاجرين الجدد الذين وصلوا
سنويّا بموجب برنامج الهجرة إلى المقاطعات وزير الهجرة والمواطنة شون فريزر.
األطلسيّة.
إلى المقاطعات األطلسيّة بموجب البرنامج
ومن الممكن تقديم طلبات اإلقامة الدائمة وتحدّث عدد من كبار المسؤولين في الهجرة ما زالوا يقيمون فيها بعد سنة على
اعتبارا من  6آذار مارس  ،2022ويتطلّب المقاطعات األطلسيّة عن فوائد البرنامج الذي ُوصولهم ،وهو أعلى معدّل من بين مختلف

وأضاف الوزير فريزر ّ
أن االعتراف
بالشهادات واحدة من العقبات التي تعترض
الواصلين حديثا إلى كندا ،وبرنامج الهجرة
يتطرق لها ،وسوف تعمل الحكومة على
ال
ّ
متابعة هذا األمر مع المقاطعات ومختلف
الهيئات التنظيميّة .
•(سي بي سي /هديل إبراهيم/ترجمة و
إعداد مي أبو صعب)
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ّ
المحلي اإلجمالي بنسبة  0،8بالمئة لعديد من القطاعات
ارتفاع الناتج
•كندا RCI :

األول أكتوبر عن مستويات ما قبل
في تشرين ّ
الجائحة التي ت ّم تسجيلها في شباط فبراير .2020
ويقترب االقتصاد على ما يبدو من سدّ هذه
الفجوة حسب وكالة اإلحصاء الكنديّة التي تتوقّع
في بياناتها األوليّة ِلشهر تشرين الثاني نوفمبر،
ي بنسبة  0،3بالمئة
ارتفاع الناتج المحلّي اإلجمال ّ
خالل الشهر المذكور.

سجّل الناتج المحلّي اإلجمالي ارتفاعا بلغت
األول
نسبته  0،8بالمئة خالل شهر تشرين
ّ
أكتوبر الماضي.
وتطابقت األرقام التي نشرتها وكالة اإلحصاء
الكنديّة مع توقّعات أوليّة أصدرتها الوكالة الشهر
الماضي ومع توقّعات الخبراء.
سجّلت ارتفاعات في تشرين األول أكتوبر في
و ُ
العديد من القطاعات التي ترصد وكالة اإلحصاء
أداءها من أجل إعداد بياناتها ،ومن بينها القطاع
الصناعي الذي سجّل ارتفاعا بنسبة  1،8بالمئة،
معوضا عن االنكماش الذي شهده في شهر أيلول
ّ
سبتمبر.
وارتفع القطاع الصناعي مدفوعا بارتفاع
صناعة السيّارات ،رغم ما يشير إليه مكتب
مستمر في
وكالة اإلحصاء الكنديّة عن نقص
ّ
رقائق أشباه الموصالت من بين مواد أخرى في
سلسلة التوريد ،ما يعيق اإلنتاج المتّسق.
سجّلت ارتفاعات في تجارة التجزئة والبناء
و ُ

وفي حال ارتفع الناتج المحلّي اإلجمالي في
تشرين الثاني نوفمبر ،يمثّل ذلك االرتفاع
الشهري السادس على التوالي حسب الوكالة
التي سوف تصدر تقريرها النهائي حول تشرين
الثاني نوفمبر في شباط فبراير المقبل.

وكالة اإلحصاء الكنديّة تحدّثت عن انتعاش العديد من القطاعات في البالد
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :

 ،كما شهد قطاع إعادة بيع المنازل ارتفاعا هو
اآلخر.
ومن بين العوامل التي ساهمت في ارتفاع
األول
الناتج المحلّي اإلجمالي في تشرين
ّ

أكتوبر ،االرتفاع في قطاعي الفنون والترفيه
مدفوعا بقدرات استيعاب أكبر للجماهير.
وأفادت وكالة اإلحصاء الكنديّة ّ
أن النشاط
االقتصادي باإلجمال كان أدنى بنسبة  0،4بالمئة

ويقول أندرو غرانثام كبير الخبراء االقتصاديّين
لدى سي بي سي إنّه رغم احتمال حدوث تراجع
طفيف في كانون األول ديسمبر ،ال يزال الناتج
المحلّي اإلجمالي يفوق بشكل متواضع توقّعات
للنمو في هذا الربع من
مصرف كندا المركزي
ّ
ي قدره  4بالمئة.
السنة ،بمعدّل سنو ّ
•(سي بي سي /نقال عن وكالة الصحافة
الكنديّة /ترجمة و إعداد مي أبو صعب)

كـندا تحـذر مواطنيهــا الـذين يخططـون للسـفر
•البالد – متابعة صحفية
كندا تحذر مواطنيها الذين يخططون للسفر وتدعوهم ألخذ جميع
احتياطات السالمة ،وتنصحهم بأن ال يسافروا إن لم يكن سفرهم
ضروريا.
ومؤخرا أصدرت الحكومة الكندية تعميما لرعاياها المسافرين
إلى لبنان وإلى الموجودين حاليا هناك بأن يأخذوا درجة عالية
من الحذر نظرا للموقف األمني غير المتوقع وخطر أي اعتداء
وقالت في البيان المنشور على موقعها اإللكتروني :
ال تذهبوا إلى مناطق جنوب بيروت ألن فيها جماعات مسلحة
وخطر جريمة منظمة من خطف وتهديد بهجمات إرهابية .هذه
المناطق تمتد:
من مدينة كميل شمعون الرياضية حتى محيط المطار.
غرب وشرق شارع المطار الرئيس (وصوال إلى طريق صيدا)،
وخاصة مناطق:
برج البراجنة  ،الشياح  ،الضاحية  ،الغبيري  ،حارة حريك ،
الليلكي  ،المريجه  ،الرويس  ،الطريق الجديدة  ،بير حسن

الطريق الرئيس الذاهب إلى المطار ال يدخل ضمن هذا التحذير
شمال لبنان :منطقة عكار  ،منطقة المنية  ،الضنية
من طرابلس إلى مرياطة ،المنطقة شمال طريق طرابلس –
الضنية حتى حدود منطقة المنية الضنية.
بلدة مرياطة ،مجدلية ،زغرتا ،راشين وأشاش
في طرابلس ،المنطقة غرب بشارة الخوري وعبد اللطيف
البساف ال تدخل ضمن هذا التحذير ،فقط عندما يكون القدوم من
الشارع الرئيس القادم من الجنوب.
االبتعاد عن باب التبانة وجبل محسن في طرابلس نظرا لوجود
جماعات مسلحة وخطر العنف.
ال تقترب لمدى عشرة كيلومترات من الحدود السورية نظرا
لوجود ألغام أرضية وذخائر لم تنفجر مع وجود صراعات مسلحة
شمال شرق سهل البقاع:
ال تذهب لمنطقة شمال شرق سهل البقاع نظرا لوجود جماعات
مسلحة وخطر العنف .هذه المنطقة تشمل:
شرق وشمال البقاع يحده من الغرب طريق بعلبك – القاع وحدود
سوريا في الشرق والشمال.

المنطقة شرق وشمال الهرمل حتى الحدود السورية ،تحدها
طريق الهرمل – راس بعلبك وطريق قصر  -الهرمل
بلدات عرسال ،الهرمل ،اللبوة ،القاع وراس بعلبك
تجنب السفر غير الضروري إلى رياق ،بريتال وبعلبك ،عدا
المواقع التاريخية في بعلبك.
تجنب السفر إلى مخيمات الالجئين الفلسطينيين تجنبا للخطر
والعنف.
جنوب نهر الليطاني
ال تذهب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني قرب الحدود مع
إسرائيل نظرا لتحركات عسكرية هناك .عدا األماكن التاريخية
السياحية في مدينة صور.
قرار السفر هو خيارك ،وأنت مسؤول عن سالمتك في الخارج.
نحن نأخذ أمن وسالمة الكنديين في الخارج جديا ،ونقدم لهم
نصائح في سفرهم لنساعدهم في اتخاذ القرار الصحيح للسفر
خارج البالد.

تعزية
تتقدم جريدة (البالد)

بالتعازي للدكتور نوار عبدالهادي الخميسي
(الطبيب الجراح في مستشفى الجامعة بلندن اونتاريو)

والى اخوته واخواته وافراد اسرته والى ال الخميسي في كندا وبريطانيا والعراق
لوفاة والده

الدكتور عبد الهادي صالح الخميسي
(أخصائي األمراض الصدرية احد أشهر االطباء في العراق)

تغمد اهلل الفقيد برحمته والهمهم الصبر الجميل
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تقدم إعانات ماليّة للقطاعات ّ
الحكومة الكندّية ّ
المتأثرة بتدابير اإلغالق
•كندا RCI :
أعلنت الحكومة الكنديّة عن توسيع نطاق برامج
اإلعانة الماليّة للقطاعات المتأثّرة باإلغالق
بسبب جائحة كوفيد.19-
وجاء اإلعالن في وقت تواجه كندا ارتفاعا
في عدد حاالت كوفيد ،19-ما دفع بالحكومات
المحليّة في المقاطعات إلى اتّخاذ المزيد من
تدابير الوقاية المتشدّدة للتصدّي النتشار
الفيروس.
وأعلن رئيس الحكومة عن اإلجراءات في
ي  ،وأوضح أنّه يشارك
مؤتمر صحفي افتراض ّ
افتراضيّا بناء على نصيحة الصحّة العا ّمة
المحليّة ،بعد أن أظهرت اختبارات الفيروس
نتائج إيجابيّة لدى ستّة من فريق عمله وعناصر
أمنه.
وأعلن رئيس الحكومة عن برنامج اإلعانة
للع ّمال في الحجر الصحّي  ،والبرنامج المحلّي
للحجر الصحّي.
ويتلقّى ك ّل عامل مؤ ّهل  300دوالر أسبوعيّا
بموجب البرنامج المذكور ،ويستفيد منه الع ّمال
الذين أقفلت المرافق التي يعملون فيها أبوابها

رئيس الحكومة جوستان ترودو أعلن عن إعانات كليّة جديد لألشخاص ةالشركات المنأثّرة بإجراءات اإلغالق
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / JUSTIN TANG :

بأمر من السلطات المحليّة.
وأوضحت وزيرة المال كريستيا فريالند
ّ
أن الحكومة ستقوم بتغيير ما يُعتبر إغالقا
ِلتوسيع أهليّة المشاركة في البرنامج للشركات
ّ
والموظفين .ويستفيد من برنامج الحجر الصحّي
ّ
الموظفون المقيمون في مناطق فرضت
المحلّي

فيها الحكومات قيودا على قدرات االستيعاب
وخفّضتها إلى النصف.
ّ
الموظفون من هذه اإلعانة شرط أن
ويستفيد
يكونوا قد خسروا نصف مدخو ِلهم كما أوضحت
الوزيرة كريستيا فريالند.
ّ
الموظفين االستفادة من البرنامج
وبإمكان

في حال فرضت السلطات خفض القدرات
االستيعابيّة بنسبة  50بالمئة ،وتراجعت مداخيلهم
خالل الشهر الجاري بنسبة  25بالمئة.
وتبلغ تكلفة برنام َجي اإلعانة الجديدَين 4
مليارات دوالر ،كما أفادت الحكومة في بيان.
ويبدأ تطبيق برنامج اإلعانة مع مفعول رجعي
األول ديسمبر الجاري
اعتبارا من  19كانون ّ
ويستمر حتّى  12شباط فبراير .2022
ّ
وتتعلّق التغييرات التي ت ّم اإلعالن عنها اليوم
ببرامج أصبحت ممكنة بفضل تمرير مشروع
ي
القانون سي 2-الذي حصل على الصكّ الملك ّ
األسبوع الماضي.
ّ
ولم يتأه ّل أحد بعد لإلفادة من البرنامج ألنه لم
يت ّم اإلعالن عن إغالق عام شامل في أيّة مقاطعة
كنديّة حتّى اآلن.
ورحّب دان كيلي رئيس الجمعيّة الكنديّة
لألعمال المستقلّة بإعالن رئيس الحكومة
جوستان ترودو ،ووصف التغييرات بأنّها
ي ِلألعمال
أخبار جيّدة بتوصية من االتّحاد الكند ّ
المستقلّة كما قال.
•(سي بي سي /كريستيان باس النغ /ترجمة
و إعداد مي أبو صعب)

واشنطن بوست :إعفاء مدرسة في “كيبيك” الكندية لمعلمة محجبة من التدريس يثير سخطا
كشفت صحيفة “واشنطن بوست” األمريكية،
أن مدرسة ابتدائية في مدينة تشلسي بمقاطعة
كبيك الكندية ،أعفت معلمة مسلمة من مهامها
بسبب ارتدائها الحجاب ،ما أثار سخطا وجدال
حول مدى حماية الدستور الكندي لحقوق
األقليات.
وقالت الصحيفة إن المدرسة أعفت المعلمة
المسلمة فاطمة أنفاري من تدريس طالب الصف
الثالث االبتدائي في المدرسة الرتدائها الحجاب،
وأسندوا إليها مهمة أخرى غير التدريس.
وأشارت الصحيفة في تقرير نقله موقع
“الجزيرة نت” إلى أن إدارة المدرسة استندت
إلى القانون رقم  21من قوانين المقاطعة الذي
يحظر على بعض الموظفين العموميين ممن
هم في موقع سلطة ،بمن في ذلك المعلمين،

ارتداء رموز دينية مثل العمامة والحجاب في
أماكن العمل .وأثار قرار إدارة المدرسة سخطا
شعبيا وانتقادات للقانون المثير للجدل في كندا،
وتعهد رؤساء بلديات في بعض المدن الكبرى
خارج مقاطعة كبيك بتمويل الطعن في القانون
المذكور.
وانتقد مارك ميلر ،الوزير الفدرالي المعني
بالعالقات بالتاج الملكي والسكان األصليين،
القانون ووصفه بأنه جبان .في حين قال بوب
راي ،سفير كندا لدى األمم المتحدة ،إن القرار
يتعارض مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
كما قابل سكان تشلسي ،التي تبعد حوالي 9
أميال تقريبا من مبنى البرلمان في مدينة أوتاوا،
ويبلغ عدد سكانها نحو  7آالف شخص ،قرار
المدرسة باالستنكار والتعاطف مع المعلمة
المحجبة.

وأشار تقرير “واشنطن بوست” إلى أن القرار
جدد الجدل حول مدى حماية الدستور الكندي
لحقوق األقليات ،وما إذا كان على الحكومة
الفدرالية أن تتخذ موقفا أكثر صرامة ضد
القانون الذي طالما تجنبت الخوض فيه خشية
تأجيج التوتر في كبيك.
ويعد القانون الذي استند إليه قرار المدرسة،
والذي يطلق عليه “قانون احترام علمانية
الدولة” كما يعرف أيضا بالقانون  ،21األول من
نوعه في أمريكا الشمالية.
ويتضمن بندا يعفي الموظفين الذين كانوا
بالفعل في مناصبهم قبل صدوره من حظر
ارتداء الرموز الدينية ،لكنهم يفقدون هذا اإلعفاء
في حال ترقيتهم أو انتقالهم إلى مؤسسة أخرى.
• “القدس العربي”:

إعالن عن فقدان جوازات سفر عراقية
فقدت مني جوازات السفر العراقية المدرجة أدناه منذ  22سبتمبر (أيلول) 2021
 Ruqayah Al-khafajiرقم A5607285
 Omar Al-Khateebرقم A5607411
 Abdullah Al-Khateebرقم A3928552
A3928576 Esraa Al-Khateeb
G2914484 Sajidah Al-salihi
يرجى ممن يعثر على الجوازات تسليمها لمركز الشرطة الرئيسي في مدينة لندن اونتاريو Dundas St 601
رقية الخفـاجي
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لندن أونتاريو تساهم مع مدن أخرى في التحدي القانوني لمشروع قانون كيبيك C21
• جاكلين ليبل  CFPL 980متابعة البالد
تنضم مدينة لندن رسميًا إلى البلديات الكندية
األخرى في تقديم الدعم المالي في المعركة
القانونية ضد قانون كيبيك الذي يقيد الرموز
الدينية.
بينما تم اعتماد مشروع القانون  C21في
يونيو  ،2019تم إحياء الجدل حوله هذا الشهر
بعد إعادة تعيين معلمة في تشيلسي ،كيوبك،
بسبب حجابها .يحظر مشروع القانون ارتداء
الرموز الدينية من قبل المعلمين وغيرهم من
موظفي الحكومة الذين يعتبرون في مناصب
السلطة.

األسبوع الماضي أن مشروع القانون يسلب
حقوق الناس.
خالل اجتماع المجلس قالت إن هذه المعركة
تدور حول حماية الديمقراطية.
كانت العلمانية في الماضي تهدف إلى خلق
المزيد من الحرية .بينما يتعلق هذا القانون
العلماني بسلب الحريات ،وفي أي وقت تقوم
فيه بسحب الحريات ،فإنك تقوض الديمقراطية
وهذا أحد األسباب التي تجعلنا نحارب هذا
األمر ".
الدعوى المرفوعة ضد مشروع القانون C21
في كيبيك يقودها المجلس الوطني للمسلمين
الكنديين  NCCMوالمنظمة العالمية للسيخ
في كندا ،ومقرهما أوتاوا ،باإلضافة إلى جمعية
الحريات المدنية الكندية ومقرها تورنتو.

في اجتماع المجلس الكامل يوم الثالثاء 21
صوت أعضاء المجلس
ديسمبر ،2021
ّ
باإلجماع للتعبير رسميًا عن معارضتهم قادت مدينة برامبتون المهمة بالمساهمة بمبلغ
لمشروع القانون وصوتوا  2-13للمساهمة  100000دوالر للمجموعات الثالث التي
بمبلغ  100000دوالر للمساعدة في الطعن تتحدى قانون كيبيك مع تورنتو بعد ذلك بوقت
القانوني ضده ،مع تصويت عضوي المجلس قصير.
بول فان ميربيرجن ومايكل فان هولست ضد
تقديم التمويل.
صوتت لدعم البلديات األخرى في
كالجاري ّ
دعوة للعمل إلدانة التشريع لكنها قررت عدم
ممثلة الدائرة السادسة في المجلس ،مريم توفير التمويل في هذا الوقت .بدالً من ذلك،
حمو ،وهي عضو في الجالية اإلسالمية في ستقوم البلدية بتشكيل فريق عمل للتشاور مع
لندن ،وترتدي الحجاب أخبرت جلوبال نيوز المجتمع.

ممثلة الدائرة السادسة في المجلس البلدي
لمدينة لنـدن،أونتـاريـو (مريـم حمو)
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أونتاريو تطلب متطوعين للمساعدة في تعزيز جهود التطعيم بالجرعة الثالثة
•جوشوا فريمان  -كاتب الويب في CP24
متابعة البالد
تدعو حكومة أونتاريو رجال اإلطفاء وأطباء
األسنان واألطباء المتقاعدين والممرضات وأي
شخص آخر يمكنه المساعدة في تسريع حملة
اللقاح بالجرعة الثالثة .جاء ذلك بعد ارتفاع
معدالت اإلصابة بفيروس .COVID-19

أعطت المقاطعة ما معدله  164000جرعة
يوميًا خالل األيام السبعة الماضية .هذا أعلى
بشكل كبير من األيام السبعة السابقة ،عندما
تم إعطاء ما متوسطه حوالي  80.000جرعة
كل يوم .بينما ارتفعت الجرعات اليومية إلى
أكثر من  200000خالل اليومين الماضيين،

قال رئيس الوزراء دوج فورد في بيان مسجلة أو ممرض ممارس أو صيدلي موجود
من مكتبه" :إن أفضل دفاع لنا ضد متغير في المبنى حيث يتم إعطاء اللقاح .
 Omicronالقابل لالنتقال بشكل كبير هو
الهجوم بسرعة البرق"" .في غضون أسابيع يتم تشجيع المتطوعين من هذه المجموعات
قليلة ،رفعت أونتاريو نطاق طرح اللقاح على التسجيل من خالل بوابة مطابقة القوى
بسرعة مذهلة ،لكننا لم نتوقف عند هذا الحد .العاملة الصحية ،ويُطلب من أولئك الذين
سجلوا سابقًا تسجيل الدخول وتحديث تواجدهم.

جاء في تلك الدعوة التي سماها رئيس وزراء
أنتاريو دوغ فورد "دعوة لحمل السالح"
أن الحكومة تدعو "الشركات والمتطوعين
والمهنيين الصحيين المتقاعدين للمساعدة
في زيادة العدد والحصول على المزيد من
التعزيزات في أقرب وقت ممكن".
قال مسؤولو الصحة في أونتاريو إنهم
يرغبون في الوصول إلى  300000جرعة
في اليوم حيث تحاول المقاطعة توزيع أكبر
عدد ممكن من التطعيمات المعززة للمساعدة
في الحد من انتشار متغير  Omicronاألكثر
في مؤتمر إعالمي في كوينز بارك في تورنتو في  15ديسمبر  ، 2021أعلن رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد
عدوى.
عن توسيع أهلية اللقاح المعزز للقاح  COVID-19لجميع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  18عا ًما
يعد  Omicronالتكرار األكثر عدوى
اعتبارا من  20ديسمبر ( .2021لقطة شاشة  kawarthaNOWمن فيديو )CPAC
ً
لفيروس  COVID-19حتى اآلن ،فقد أدى
إلى زيادة عدد الحاالت في أونتاريو وحول
العالم .وقد أبلغت المقاطعة مؤخرا عما فمن غير الواضح متى ستتمكن المقاطعة من كل شخص لديه دور يلعبه .كل شيء معدّ
يزيد عن  5000حالة .وتوقع بعض خبراء تحقيق هدفها .في حين أن المقاطعة لديها كل ونحن نعزز أونتاريو ".
األمراض المعدية أننا قد نرى قريبًا  10000إمدادات اللقاح التي تحتاجها ،فإن العديد من ستسمح التعديالت التنظيمية للممرضات
حالة يومية.
مواقع التطعيم محدودة بساعات التوظيف .واألطباء المتقاعدين وأطباء األسنان ورجال
ضا لإلغالق أو تجعل ساعات اإلطفاء بإعطاء اللقاحات في مواقع التطعيم،
سارعت أونتاريو إلى زيادة قدرتها على توزيع يخطط البعض أي ً
طالما أنهم تحت إشراف طبيب أو ممرضة
اللقاحات مرة أخرى وحققت بعض النجاح .العمل مخفضة خالل اإلجازات.

وقال مكتب فورد إن الدورات التعليمية
والتدريبية المناسبة ستكون متاحة للمتطوعين.
تلقى حوالي  2.3مليون من سكان أونتاريو
حقنًا معززة حتى اآلن ،لكن كثيرين غيرهم
وجدوا صعوبة في حجز موعد.
تم فتح نظام الحجز في المقاطعات لجميع
أولئك الذين يبلغون من العمر  18عا ًما فما
فوق ،ولكن تم إلغاء جميع المواعيد في غضون
ساعات في العديد من المناطق .تم اإلبالغ عن
قوائم طويلة من العيادات المنبثقة وقال العديد
ضا صعوبة في
من األشخاص إنهم واجهوا أي ً
حجز موعد في الصيدليات.
كما دعا فورد الشركات إلى إنشاء عيادات
تلقيح يقودها أصحاب العمل من خالل
االتصال بمركز اتصال أونتاريو معًا على
الرقم .1-888-777-0554
ضا بتجنيد المتطوعين الذين
تقوم المقاطعة أي ً
تبلغ أعمارهم  16عا ًما فما فوق من خالل
بوابة المتطوعين المخصصة لملء مجموعة
متنوعة من األدوار بنا ًء على معرفتهم
وقدراتهم.
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اإلجراءات المؤقتة لمنح اإلقامات الدائمة قد تظل سارية بعد الجائحة
•كنداRCI :
قال وزير الهجرة والالجئين والموا َ
طنة
الفدرالي شون فرايزر ّ
إن بعض اإلجراءات
المؤقتة التي ساعدت الحكومة على بلوغ أهدافها
هذه السنة قد تظل سارية إلى ما بعد نهاية جائحة
’’كوفيد .‘‘19 -

يُذكر ّ
أن رئيس الحكومة الليبرالية جوستان
ترودو طلب في رسالة التفويض الموجهة إلى
الوزير فرايزر مواصلة هذا النهج.
’’خالل هذه الجائحة تعلمنا بعض األشياء التي
يمكننا اعتمادها في المستقبل‘‘ ،أ ّكد فرايزر في
حديثه مع وكالة الصحافة الكندية.

وعلى الرغم من ّ
أن وصول مهاجرين جدد
إلى كندا هو ركيزة أساسية لخطة الحكومة
لمعالجة النقص في اليد العاملة في البالد ،جادل
الوزير فرايزر ّ
بأن الحجة االقتصادية لالحتفاظ
بالمقيمين المؤقتين قوية بالقدر نفسه.

تراكم الطلبات التي تنتظر المعالجة

يُشار إلى أنه خالل الجائحة الحالية ،حيث أصبح
من الصعب بشكل متزايد استقدام مهاجرين إلى
كندا من الخارج ،لجأت الحكومة إلى األشخاص
غير الكنديين المتواجدين في كندا من أجل بلوغ
أهداف الهجرة الخاصة بها.
وعلى الرغم من ّ
أن بعض المقيمين الدائمين
الجدد خالل عام  2021كانوا من المهاجرين
والالجئين الذين وصلوا إلى كندا بالوسائل
’’التقليدية‘‘ ،فقد سمحت الحكومة الفدرالية
أيضا ً للمقيمين المؤقتين في كندا بالحصول على
إقامة دائمة .وقال الوزير فرايزر في مقابلة
نهاية السنة مع وكالة الصحافة الكندية (CP
ّ )- PC
ص ِ ّممت
إن تلك اإلجراءات المؤقّتة ُ
خصيصا ً لمعالجة القضايا المتصلة بالجائحة،
لكنها قد تكون مفيدة أيضا ً بعد نهاية الجائحة.
وأشار الوزير فرايزر إلى برنامج ’’المالئكة
الحراس‘‘ كمثال .ويمنح هذا البرنامج اإلقامة
الدائمة لطالبي اللجوء العاملين في قطاع الرعاية
الصحية ،ومن ضمنه دور الرعاية الطويلة األمد
التي تأوي أشخاصا ً مسنين غير قادرين على
سجّلت فيها أعداد
تدبّر شؤونهم بأنفسهم والتي ُ
كبيرة من الوفيات بسبب الجائحة.

في الشهر الماضي منحت حكومة ترودو
اإلقامة الدائمة لعدد قياسي من المهاجرين بلغ
 47.434شخصاً ،ويوم أمس أعلن الوزير
فرايزر ّ
أن الحكومة تجاوزت هدفها الطموح
المتمثل بمنح اإلقامة الدائمة لـ 401.000شخص
عام  2021الذي يشكل أكبر عدد من الوافدين
الجدد في عام واحد في تاريخ االتحادية الكندية.
وسيرتفع هذا الهدف في العام المقبل ،فالحكومة
الفدرالية تأمل باستقبال  411.000مقيم دائم
جديد بحلول نهاية .2022

أن تلتزم بمسار معين.
وقال ّ
إن الحكومة لم تتخ َّل عن المزيد من
تدفقات الهجرة التقليدية التي يُتوقع أن تنتعش
مجددا ً بمجرد انحسار الجائحة وتخفيف القيود
على الحدود الدولية.

وأوضح الوزير أنه عند انتهاء صالحية
التأشيرات المؤقتة ،يجب على أصحاب
األعمال العثور على مرشحين جدد لتدريبهم
للتو أصحاب تلك
وملء الوظائف التي تركها ّ
التأشيرات’’ .األشخاص الموجودون هنا
بالفعل وأصبحوا مقيمين دائمين يمنعون بالتأكيد
المشكلة من التفاقم‘‘.
وأضاف فرايزر ّ
أن نتائج البرامج التي كان لها
تأثير على التوظيف كانت إيجابية بشكل عام،
لكن على الحكومة القيام بالمزيد من التحليل قبل

أ ّما اإلرث اآلخر للجائحة على الهجرة
المستدامة فيتمثل بالتراكم الهائل البالغ 1,8
مليون طلب تنتظر المعالجة .وقد تعرضت
الحكومة النتقادات من أحزاب المعارضة ألنها
سمحت بزيادة هذا التراكم.
وفي التحديث االقتصادي الذي قدّمته خصصت
وزيرة المالية كريستيا فريالند  85مليون دوالر
خالل السنة المالية المقبلة لمعالجة التراكم
المذكور.
ووصف وزير الهجرة هذا التمويل بأنه جسر
لمساعدة المسؤولين على معالجة المزيد من
الطلبات بشكل أسرع بينما تنهي الوزارة مهمة
رقمنة نظامها القديم.
ً
ّ
وقال فرايزر إنه يتصور نظاما يمكن المتقدمين
المتزوجين من التحقق من وضعهم مباشرة عبر
اإلنترنت.
’’نحن في خض ّم أهم عملية تحديث لنظام
الهجرة الكندي منذ إنشائه‘‘ ،أ ّكد وزير الهجرة
والالجئين والموا َ
طنة الفدرالي.
•(من موقع راديو كندا نقالً عن وكالة الصحافة
الكندية ،ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
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وكالة ّ
الصحة العا ّمة الكندّية توصي ِبتعزيز نظام الرعاية الصحيّة في البالد
•كندا RCI :
أوصت وكالة الص ّحة العا ّمة في تقريرها
ي الحكومة الكنديّة إلى أخذ العبَر من
السنو ّ
ومستقر
جائحة كوفيد 19-وتأمين تمويل ثابت
ّ
لٍنفاقات الص ّحة العا ّمة.

الص ّحي بعد انتهاء الحاالت الطارئة.
دورات التوسّع واالنكماش التي تعني تأرجح
التمويل ليست استراتيجيّة جيّدة قالت د .تيريزا
تام ،وأضافت ّ
أن نظام الص ّحة يكون في

مئة سنة حافزا كي تتوفّر اإلرادة السياسيّة
الضروريّة إلحداث التغيير.
ي مستوى
ولم تحدّد د .تام في تقريرها السنو ّ

وكانت المدقّقة العا ّمة الفدراليّة كارين
هوغان قد أشارت في تقرير أصدرته األسبوع
الماضي إلى وجود ثغرات كبيرة في إجراءات
الرقابة (نافذة جديدة) التي فرضتها الحكومة
الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو على الحدود
للتصدّي النتشار عدوى كوفيد.19-

وكانت هذه واحدة من التوصيات التي رفعتها
مديرة وكالة الص ّحة العا ّمة د .تيريزا تام في
التقرير الذي قدّمه وزير الص ّحة الفدرالي جان
إيف دوكلو في جلسة مجلس العموم الكندي.
وأوصى التقرير بتعزيز نظام الطبابة
واالستشفاء في البالد ،كي يكون جاهزا
للقضايا الطارئة ،على غرار تداعيات التغيّر
المناخي وأزمة أشباه األفيونيّات وتدهور
الص ّحة النفسيّة.
واعتبر التقرير ّ
أن جائحة فيروس كورونا
المستجدّ كانت بمثابة إنذار،ما يعني ّ
أن كندا لم
تكن مستعدّة ِلمواجهة أزمة بهذه الضخامة كما
قالت د .تيريزا تام في مؤتمر صحفي.

لدى نظام الص ّحة يد عاملة ذات مهارات عالية.
وأ ّكد التقرير على ضرورة تحسين اآلليّات،
يخص أنظمة
وأقر بوجود ثغرات كبيرة في ما
ّ
ّ
البيانات والمراقبة.

د .تيريزا تام مديرة وكالة الص ّحة العا ّمة أوصت بتعزيز نظام الرعاية الصحيّة في كندا
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :

ولم يعد من الممكن حسب قول د .تام  ،تجاهل
األصوات الداعية إلى التغيير ،وث ّمة مؤ ّ
شرات
التحرك.
طارئة تُظهر ضرورة اإلسراع في
ّ

يء مع بداية ك ّل أزمة ّ
ألن القدرات
وضع س ّ
والشبكات الضروريّة من أجل تد ّخل سريع ال
تكون متوفّرة لديه.

وأعربت مديرة وكالة الص ّحة العا ّمة عن
أسفها ّ
ألن الحكومات الكنديّة المتعاقبة غالبا
ّ
صص للنظام
المخ
التمويل
ص
تقل
ما كانت
ّ

وقال د .هوارد إنجو نائب مديرة وكالة
الص ّحة العا ّمة الكنديّة إنّنا نحتاج إلى تغيير
مرة ك ّل
الثقافة ،وقد يش ّكل حدوث جائحة ّ

صل وكالة الص ّحة العا ّمة إلى التدقيق
ولم تتو ّ
بما يكفي في اختبارات الكشف عن فيروس
كورونا الذي أجراه المسافرون ،أكان االختبار
المفروض لدى العودة أو ذلك المفروض بعد
ثمانية أيّام من موعد الوصول إلى البالد.
ولم تكن في ك ّل واحدة من أصل  10حاالت،
نتيجة االختبارات متوفّرة لدى وكالة الص ّحة
العا ّمة في ملفّات المسافرين.
وما يثير القلق أكثر حسب تقرير المدقّقة
العا ّمةّ ،
أن وكالة الص ّحة العا ّمة لم تكن قادرة
على التواصل مع  14بالمئة من المسافرين
الذين كانت نتائج اختبارات كورونا التي
خضعوا لها إيجابيّة.

التمويل الذي تحتاجه وكالة الص ّحة العا ّمة ،
واكتفت بالقول ّ
إن المستوى المناسب يقضي
بتمويل تصل نسبته إلى  6بالمئة من التمويل
المعتاد.
ودعت د .تام مديرة وكالة الص ّحة العا ّمة في
تقريرها إلى تعزيز الجهود من أجل توظيف
•(راديو كندا /ترجمة و إعداد مي أبو
الجيل المقبل من مهنيّي الص ّحة  ،كي تتوفّر صعب)
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توصيـات بشـأن الجـرعة الثـالـثة من ّ
اللقـاح المضـا ّد ِلمرض كـوفيد19-
•ميالني ميلوش هولوبوفسكي
متحور أوميكرون من فيروس كورونا
أثار
ّ
المستجدّ المخاوف و ُ
طرحت تساؤالت حول
مدى التهديد الذي تمثّله سرعة انتشاره.
وفي كندا ،أوصت اللجنة االستشاريّة
للتحصين ضدّ األوبئة بإعطاء الجرعة الثالثة
من اللّقاح المضادّ ِلكورونا للكنديّين في الثامنة
عشرة وما فوق من العمر الذين مضت ستّة
أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية،
بغض النظر ع ّما إذا كانوا قد أصيبوا ِبمرض
ّ
كوفيد 19-أم ال.
أن اللجنة ال تعتبر ّ
ذلك ّ
أن اإلصابة بِعدوى
ّ
كوفيد 19-تعادل جرعة من اللقاح ،وتوصي
بالتالي أن يحصل الشخص الذي أصيب
بِكوفيد 19 -على المجموعة الكاملة من
اللّقاحات بما فيها الجرعة الثالثة المن ّ
شطة.
صائي علم المناعة
ويقول أندريه فيلّيت أخ ّ
في معهد األبحاث السريريّة في مونتريال ّ
إن
متحور
اللّقاح ال يحمي طوال العمر ،وجاء
ّ
أوميكرون ليذ ّكرنا بذلك.

وأوضحت اللجنة االستشاريّة للتحصين ضدّ
األوبئة ّ
أن درجة أمان الجرعة الثالثة من
اللّقاح وفعاليّتها الواقعيّة لدى األشخاص الذين
أصيبوا بمرض كوفيد  19 -ما زالت غير
معروفة ،وأنّها تراقب باستمرار ك ّل البيانات
المتوفّرة بشأنها.
وفي حين تطبّق ك ّل المقاطعات توصيات
اللجنةّ ،
فإن ِلمقاطعة كيبيك موقفا مختلفا بشأن
مرضى كوفيد.19-
ّ
وترى حكومة المقاطعة أن ال ضرورة
ِللجرعتين الثانية والثالثة من اللّقاح بالنسبة
ِلمن أصيب بالعدوى ،و تكفي الجرعة األولى
وحدها للوقاية.

مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وتقول رئيسة اللجنة د .كارولين كواش،
طبيبة األطفال وأخصائيّة األمراض المعدية
في مستشفى سانت جوستين لألطفال في
مونتريال ّ
إن الشخص الذي حصل على
ّ
جرعت َين وأصيب بالعدوى يتمتع بحماية
قويّة ،و الجرعة الثالثة المن ّ
شطة مفيدة بالنسبة
لألشخاص غير المصابين.
وتفيد دراسات على غرار واحدة صدرت في
السويد ّ
أن اإلصابة توفّر مضافةً إلى جرعت َي
اللّقاح مستوى مرتفعا من المناعة.
وال بدّ من اإلشارة إلى ّ
أن هذه الدراسات
متحور
عن
الكشف
صدرت قبل أن يت ّم
ّ
أوميكرون.

ّ
ألن مستوى المناعة لديهم يكون قد تراجع على
األرجح مع الوقت.
وتذ ّكر د .كارولين كواش رئيسة لجنة
التحصين الكيبيكيّة ّ
أن الجرعة المنشَطة ال
تسبّب أعراضا ً جانبيّة أكثر من الجرعتين
األولى والثانية.
وال توصي اللجنة بإعطاء الجرعة الثالثة
المن ّ
شطة للكبيكيّين في السبعين وما فوق
من العمر في حال كانوا قد أصيبوا ِبمرض
كوفيد.19-
وأوصت اللجنة بذلك على ضوء ما جرى
في مراكز الرعاية الطويلة األمد ،حيث شعر
الذين أصيبوا ِبكوفيد بأعراض جانبيّة شديدة
بعد تلقّي الجرعة الثالثة المن ّ
شطة من اللّقاح.

وترى لجنة التحصين الكيبيكيّة ّ
أن جرعة
واحدة من اللّقاح توفّر حماية قويّة ضدّ مرض وبإمكان ك ّل شخص في كيبيك أن يحصل ومن األفضل في رأي د .أندريه فيلّيت إعطاء
كوفيد ،19-وقد تدوم هذه الحماية ِلفترة أطول على الجرعة الثالثة إن أراد ،بعد أن يعطي الجرعة الثالثة لك ّل األشخاص الذين أصيبوا
ّ
ويطلع على ك ّل بالمرضّ ،
ألن الحماية والمناعة الطبيعيّة التي
موافقته للحصول عليها
من تلك التي توفّرها جرعة اللّقاح.
يبدو ّ
توفّرها اإلصابة تختلف من شخص إلى آخر.
أن جرعة ثالثة من اللّقاح قليلة الفائدة المعلومات الالزمة التّخاذ قرار مستنير.
ّ
ّ
لدى شخص تلقى جرعت َين وأصيب بالعدوى ،وتقول د .كواش إن بإمكان األشخاص الذين
أيّا يكن تسلسل اإلصابة وجرعت َي اللّقاح .كتبتا أصيبوا ِبمرض كوفيد 19-في مرحلة مب ّكرة
•(راديو كندا /ترجمة و إعداد مي أبو
لجنة التحصين االستشاريّة في وثيقة أصدرتها من الجائحة أن يحصلوا على الجرعة الثانية ،صعب)
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في بيان موحد ..رؤساء الكنائس“ :يحاولون اقتالعنا من القدس لتهويد المدينة”

بدأ رؤساء الطوائف المسيحية في القدس حملة
حادة للتعبير عن التذمر من وضع المسيحيين
في القدس .وحذر رؤساء الكنائس في المدينة
من اختفاء وجود المسيحيين في القدس بسبب
العنف الذي يمارسه شباب يهود ضدهم،
وبسبب نشاطات منظمات المستوطنين في
الحي المسيحي .الحملة الحالية التي بدأت قبل
بضعة أيام من عيد الميالد تنضم إلى تعاون
سابق بين الطوائف المسيحية المختلفة في
القدس ضد سياسة إسرائيل في البلدة القديمة.
ورفضت وزارة الخارجية هذه االدعاءات
ونشرت ردا ً الذعا ً على بيان رؤساء الكنائس،
جاء فيه“ :لرجال الدين دور حاسم في التعليم
على التسامح والحياة المشتركة ،وكان يتوقع
من رؤساء الكنائس فهم مسؤوليتهم والتداعيات
الخطيرة ألقوالهم التي نشروها ،التي يمكن أن
تؤدي إلى العنف والمس باألبرياء”.
الحملة ،التي شملت موقع إنترنت وعرائض
والكثير من المقاالت في الصحف العالمية،
توجه إصبع االتهام إلسرائيل في كل ما يتعلق
باالهتمام باحتياجات الطوائف المسيحية في
المدينة المقدسة .وطرح رؤساء الطوائف
المسيحية ،حسب رأيهم ،مشكلتين أساسيتين:
األولى ،مهاجمة رجال الدين من قبل اليهود
وعدم تمكن الشرطة من توفير الحماية لهم.
والثانية ،نية جمعية “عطيرت كوهنيم” الدخول
إلى اثنين من المباني الكبيرة التي كانت بملكية
البطريركية اليونانية في الحي المسيحي.
“لم يكن مستقبل طوائفنا المسيحية مهددا ً بهذا
الشكل في يوم ما عبر تاريخ اإلنسانية” ،قال
البطريرك اليوناني األرثوذكسي في القدس،
ثيوفيلوس الثالث ،الذي بادر إلى هذه الحملة.

“مجموعات راديكالية تنوي اقتالعنا من بيوتنا
ومصالحنا التجارية وأماكن عبادتنا .وبدالً من
االنقسام ،علينا التوحد من أجل أرض مقدسة
ومسالمة ومتسامحة مع جميع الديانات”.
في بيان مشترك وقع عليه جميع رؤساء الكنائس
الكبيرة في المدينة ،بما في ذلك البطريرك
األرمني ،والقائم بأعمال البطريرك الكاثوليكي،
وحارس األماكن المقدسة من قبل الفاتيكان،
ورئيس الكنيسة اإلنجليكانية في المدينة ،جاء:
“تحول المسيحيون في أرجاء األرض المقدسة
إلى هدف للهجمات المتكررة من قبل مجموعات
راديكالية” .وحسب البيان“ ،منذ  2012كان
هناك عدد ال يحصى من حاالت االعتداء
الجسدي واللفظي ضد رجال الدين ،واعتداء
على الكنائس المسيحية واألماكن المقدسة ،التي
تم تخريبها وتدنيسها بشكل ثابت” .يعزو رؤساء
الكنائس هذه الهجمات لـ “محاولة منهجية إلبعاد
الطائفة المسيحية من القدس”.
ً
حسب أقوالهم ،ازداد مؤخرا عدد حاالت
العنف الممارس تجاه رجال الدين المسيحيين،
خصوصا ً من جانب شباب يهود .إحدى الكنائس
التي تعاني أكثر من غيرها من هذه المشكلة هي
الكنيسة األرمنية ،ألنها قرب الحي اليهودي.
على سبيل المثال ،في أيار الماضي ،تم االعتداء
على راهبين من قبل أربعة شباب يهود ،وقبل
شهر تقريبا ً تم توثيق شاب وهو يبصق على باب
الكنيسة .وقال مصدر في الكنيسة األرمنية ،إنهم
يتعرضون للبصق والشتم تقريبا ً في أي مسيرة
دينية لهم“ .أنا موجود هنا منذ  ،1995ولم تكن
هناك حاالت كثيرة يوما ً ما مثل هذه الحاالت”،
قال األب كوريون ،سكرتير البطريركية
األرمنية“ .في كل يوم أخرج فيه من البيت إلى

كنيسة القيامة أو من أجل زيارة عائلة ،أخشى
حدوث شيء ما .دائما ً ما يكون هناك شتم
وبصق .ثم بدأ يحدث عنف جسدي في السنوات
األخيرة”.
إضافة إلى ذلك ،قال رؤساء الكنائس بأن قرار
“إغالق السماء” بسبب تفشي كورونا يضر
بالحجاج المسيحيين الذين يريدون الوصول إلى
المدينة بمناسبة عيد الميالد .وقيود كورونا تمس
بانتقال المسيحيين الفلسطينيين من الضفة إلى
القدس .أما قرار وزيرة الداخلية اييلت شكيد،
الذي نشر األسبوع الماضي في الصحيفة،
السماح بدخول مجموعات “سياح يهود” إلى
إسرائيل رغم إغالق األجواء بسبب تفشي
فيروس “أوميكرون” ،فقد أثار غضبا ً شديدا ً
في أوساط رؤساء الكنيسة الذين قالوا بأن األمر
يتعلق بتمييز.
حسب أقوال مصادر مطلعة ،فإن عدم إقبال
الحجاج إلى المدينة في هذه السنة لالحتفال بعيد
الميالد تمس بالكنائس اقتصاديا ً بشكل كبير.
وحسب قولهم ،االعتبارات التي تقف من وراء
الحملة هي الرغبة في تجنيد التبرعات من العالم
المسيحي.
تضاف هذه الضائقة إلى تهديد بإخالء
مبنيين كبيرين في الحي المسيحي وهما فندق
“إمبريال” وفندق “البتراء” .مؤخراً ،بعد
نضال قضائي طويل ،انتقل هذان الفندقان إلى
أيدي المستوطنين الذين يحاولون اآلن إخالء
الفلسطينيين الذين يقومون بإدارتهما من أجل
إسكان عائالت يهودية فيهما .يخاف رؤساء
الطوائف المسيحية من أن تغيير ملكية هذين
الفندقين اللذين تم شراؤهما في صفقة إشكالية من
قبل جمعية “عطيرت كوهنيم” بواسطة شركات

وهمية قبل  15سنة ،يمكن أن يغير طبيعة الحي
المسيحي.
عقب نشر البيان في األسبوع الماضي،
تطرقت له بعض الصحف في أرجاء العالم،
من بينها صحيفة “تلغراف” و”صاندي تايمز”
و”التايمز” البريطانية .عنوان المقال الذي
نشره أسقف مدينة كانتربيري جيستن ويلبي،
رئيس الكنيسة اإلنجليكانية ،وحسام نعوم،
أسقف نفس الكنيسة في القدس ،كان “تعالوا
نص ّل من أجل المسيحيين الذين يتم طردهم من
األراضي المقدسة” .وفي مقال آخر نشره القس
فرانسيسكو باتون ،حارس األماكن المقدسة في
األرض المقدسة من قبل الفاتيكان ،في صحيفة
“تلغراف” كتب“ :في السنوات األخيرة ،تحولت
حياة مسيحيين كثيرين إلى غير محتملة بسبب
مجموعات تتبنى أيديولوجيا متطرفة .يبدو
أن هدفها هو تحرير البلدة القديمة من الوجود
المسيحي ،حتى الحي المسيحي”.
هذا البيان غير استثنائي بسبب مضمونه فقط،
بل أيضا ً بسبب التعاون بين الطوائف المسيحية
المختلفة في القدس .شبكة العالقات بين الطوائف
عرفت على مر التاريخي باألساس العداء
والنزاعات ،وكان جزء منها عنيفاً .يذ ّكر هذا
التعاون بتوحد القيادة المسيحية في القدس في
 2018احتجاجا ً على قانون أراضي الكنيسة،
وبسبب نزاع مع بلدية القدس حول موضوع
جباية األرنونا من مؤسسات الكنائس .كخطوة
احتجاجية نادرة ،أغلق رؤساء الكنائس في حينه
كنيسة القيامة.
•بقلم :نير حسون
•هآرتس ( 2021 /12/22القدس العربي)
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كورونا يكشف خطوط الصدع
في برامج دعم القادمين الجدد

•بلقيس دارغوث

تعد كندا رائدة عالميا ً في سياسات وبرامج
الهجرة ودولة جذابة ومرحبة للمهاجرين
والالجئين والعمال األجانب المؤقتين والطالب
الدوليين ،بل إن االقتصاد الكندي يعتمد كثيرا ً
على مفهوم الحفاظ على عدد سكانها واعتماد
القطاع الديمغرافي بشكل كبير على الهجرة،
مع انخفاض معدالت الخصوبة لدى الكنديين،
وشيخوخة السكان ،وانخفاض عدد السكان في
مناطق معينة.
ولكن على الرغم من نقاط القوة العديدة ،إال أن
بعض خطوط الصدع في نظام الهجرة الكندي
أصبحت واضحة في السنوات األخيرة ،وقد
أبرزها الوباء وزاد من حدتها .يتضمن ذلك
جوانب من سياسات الهجرة الكندية وقدرتها
على دعم توطين واندماج المهاجرين ،حسب
دراسة نشرت على دورية  Facetsاألكاديمية.
وبالفعل ،على مدار العامين الماضيين،
كان لجائحة كورونا تأثير كبير على األفراد
واألسر في جميع أنحاء البالد .بالنسبة للعديد
من الكنديين ،تم توثيق التحديات الصحية
واالقتصادية التي تسبب بها الوباء بشكل
جيد .ومع ذلك ،واجه الوافدون الجدد إلى كندا
مجموعة فريدة من الحواجز.
يؤدي االفتقار إلى الدعم المجتمعي والحواجز
اللغوية وزيادة الضغط الناتج عن وجود أفراد
أسرة في مناطق أخرى من العالم إلى تفاقم
التأثير الذي أحدثه الوباء على الوافدين الجدد.
ومع ذلك ،لم يتم تطوير فهم كامل لما يعنيه
هذا األمر للوافدين الجدد أو الدعم اإلضافي
الذي قد يكون ضروريا ً لهذه الفئة السكانية
الضعيفة.
الدكتورة ساره غهاري أستاذة مشاركة
في كلية العالج التأهيلي في جامعة كوينز
في كينغستون ،أونتاريو .وبصفتها مهاجرة
أدركت التحديات التي واجهها القادمون الجدد
إلى كندا أثناء الوباء وتعرف على وجه التحديد
مدى أهمية فهم احتياجاتهم والدفاع عنها.
وبصفتها عضوا ً في العديد من المنظمات
الدولية التي تدرس صحة المهاجرين ،علمت
الدكتورة غاري في وقت سابق من هذا العام
بدراسة استقصائية دولية كانت حريصة على
أن تكون جز ًءا منها.
كان الهدف من الدراسة هو فهم كيفية تأثير
أزمة كورونا على األمن الغذائي للوافدين
الجدد والتوظيف والصحة العامة ،وبالتالي
مقارنة النتائج بين البلدان وبين المجموعات
المختلفة للوافدين الجدد داخل كندا.
وقالت غهاري” :على مدار العام الماضي،
كانت هناك العديد من المبادرات التي تهدف
إلى فهم مدى اآلثار التي أحدثها فيروس

مسافرة تضع قناعا للوقاية من فيروس كورونا عند وصولها إلى مطار بيرسون في تورونتو
يوم The Canadian Press / Nathan Denette - 25.01.2020

كورونا على الكنديين ،والتي كانت تدعو وسالمتهم ومشاركتهم في شؤون مجتمعهم.
إلى زيادة الخدمات والدعم .ومع ذلك ،غالبا ً
ً
ما تكون مفقودة من تلك التقارير والبيانات  -٣أخيرا :يترك العديد من المهاجرين
واإلقرارات العامة النضاالت الفريدة وراءهم األصدقاء والعائلة واألحباء في
لمجموعاتنا المهمشة ،وال سيما بالنسبة لسكاننا بلدانهم األصلية ،وغالبا ً ما يشعرون بالعجز
الوافدين الجدد في كندا .بعد أن هاجرت إلى في كفاحهم لمساعدتهم من بعيد .من حيث
كندا قبل  10سنوات ،أدركت أنه ببساطة الجوهر ،يشعر القادمون الجدد بالقلق ،جزئيا ً
ال توجد معلومات كافية حول مدى اختالف على أنفسهم ،ولكن أيضا ً بالنسبة ألولئك
التأثير الذي أشعر به ،بصفتي مهاجرة ،عن الموجودين في وطنهم األم ،سواء كانوا
تأثير جيراني الذين عاشوا حياتهم كلها في أطفالهم أو آباءهم أو أقاربهم".
هذا البلد .بعد أن فكرت أيضا ً في امتيازاتي هناك العديد من االتجاهات التي تتوقع
الخاصة خالل هذا الوقت  -كوني متعلمة جيدا ً الدكتورة غهاري ظهورها بنا ًء على البيانات
وأعمل في وظيفة رائعة مع جامعة كوينز  -األولية التي راجعتها.
بدأت أفكر في كيفية زيادة شدة هذه التأثيرات مثل العديد من الكنديين ،فقد الوافدون الجدد
للقادمين الجدد الذين ال يتمتعون بنفس الدعم وظائفهم ودخلهم أثناء تفشي الوباء .وتشير
الذي أحصل عليه".
النتائج المبكرة إلى أن انعدام األمن الغذائي
وفقًا للدكتورة غهاري ،فإن الوافدين الجدد وانعدام األمن الوظيفي ومستويات عالية من
يواجهون ثالثة تحديات رئيسية .وتشرحها القلق واالكتئاب أثناء الجائحة أصبحت أكثر
قائلةً:
شيوعا ً بين هذه المجموعة.
وتأمل الباحثة مع فريق عملها الجامعي أن
 -١العامل الرئيسي األول هو القلق البارز تساعد هذه الدراسة في فتح الخطاب العام
من انعدام األمن السكني ،وتقول “عندما سألنا لفهم أفضل لكيفية تقديم دعم ملموس للقادمين
الوافدين الجدد المشاركين في االستبيان إذا الجدد في خضم انتشار كورونا والتداعيات
فقدت منزلك اليوم ،هل لديك أحد أفراد العائلة االقتصادية التي بدأت تظهر إشاراتها في
أو صديق مقرب يمكنك الذهاب إليه والعيش التضخم واألسعار المتزايدة يوما ً بعد يوم.
معه؟ أجاب معظم القادمين الجدد بـ "ال" .تعود
الدعائم الرئيسية لهذا الواقع إلى عدم االستقرار وفي حين أن واحدا ً من كل خمسة كنديين،
المالي والوظيفي للعديد من العمال المهمشين ،مهاجر ،إال أن قصصهم ليست جز ًءا من
مقترنة بالعزلة الشديدة التي يواجهها العديد السرد السائد في البالد ،وهم بحاجة ألن تُسمع
من هؤالء األفراد مع انقطاع الوصول إلى أصواتهم وتُنقل قصصهم من خالل الدراسات
عائالتهم في الخارج.
األكاديمية والتغطيات اإلعالمية الناطقة بكل
اللغات لتوضيح الصورة أكثر.
 -٢العامل الرئيسي الثاني هو حاجز اللغة
الموجود وكيف يؤثر ذلك على وصولك إلى
•صحافية من اسرة جريدة (البالد) مجازة
األخبار .فاالستماع إلى األخبار أو قراءتها في تقديم الخدمات للقادمين الجدد ومتطوعة
بلغة جديدة مهارة تستغرق وقتا ً لتطويرها .ال في برنامج Canada Connects
يحصل المبتدئون على اللغة على تلك التحديثات
•للتواصلbdargouth@gmail. :
اليومية التي غالبا ً ما تكون ضرورية لصحتهم com
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تغيير بيانات وقواعد االخالق النبيلة!!!!....
•د .محمد سعد الـدين

لم يختلف االمر كثيرا في الماضي عن الحاضر في انتشار
الفساد واالفساد ...في لجوء الكثيرين الى الكذب والخداع
والنصب واالحتيال ....انه صراع ال ينتهي بين مكونات
الخير ونقيضها ...بين األخالق النبيلة وعكسها ،بل لعل
هذه المعركة ضرورة ال بد منها لتعريف المصطلحات
وتحديد مواقف البشر على الضفتين واختيار طريق النور
او الظلمات.
اما ماهو جديد والخطير بحق ما تسعى إليه نخبة النخبة
في عالمنا الحالي من إعادة صياغة وتعريف المصطلحات
وتغيير قواعد المشهد األخالقي جذريا حتى يختلط األمر
على العامة وترتبك بوصلتهم وتصعب مهمة الخاصة في
الحفاظ على الهوية األخالقية لمجتمعاتهم.
نجاح تلك النخبة في تلك المهمة غير المسبوقة بزخمها
يعني ربما غرق االجيال القادمة بمستنقع عميق من الضياع
والضبابية وفقدان القدرة على تصحيح المسار لعقود طويلة
كل األشياء تباع وتُشترى بنفس العملة إال
الوطن فهو يُشترى
بالدم ويباع بالخيانة.
*
الحكومة العميقة في العراق هي المحرك
االساسي للسلطة شئنا ام ابينا بقيادة مختار
العصر
*
الشرف ليس في حفظ الجسد فقط كما يظن
اغلب الناس
الشرف في الكلمة في الموقف في الوعد في
العمل.
ال تكن شريفا في امر ما ..واقل شرفا في
موقف اخر
كن شريفا في حياتك بأجمعها ..
*
الدين ضروري للحكومات ،ال من اجل
الفضيلة ولكن لغرض السيطرة على الناس
البسطاء
*
قيل والقول على من قال ستحدث فوضى
مريبه في العراق قتل وتصفية وتفجير ..قيل
لمن كل هذا ..
قالوا اشارة لمن يملك صوتا يعلو ...عاد
الحجاج مرة اخرى ..
*
كم جميل ان تمتد احالمنا لنحلم بعراق جميل
كل شيء فيه جميل في الفرح والغناء والنزاهة
وفيه االخالق اوال واخيرا ...
*
كم جميل ان تكون البصرة بدون سالح
فيها مجالس لالدب والعلم والبناء وتحكمها
مؤسسات قرارها جماعي يصب في
مصلحة الشعب  ..انها احالم  ..هل نعيش
ونراها؟ ربما
*
عرفت ان كل شىء فان ...اال الوطن  ..يحيا
العراق ...

....ربما لهذا السبب سيكون دور المتمسكين بالحد األدنى من
القيم الدينية واالخالقية على اختالف ديانتهم او ثقافتهم هو
األهم وسط هذه السيطرة المطلقة لوكالء النخبة على وسائل
اإلعالم والتواصل االجتماعي ومفاصل االقتصاد العالمي و
مفاتيح الترفيه وقنواتها .
لنتخيل قليال الجيل القادم وهو يؤمن بان االحتيال والسرقة
والممارسات الشاذة والتالعب بالقوانين الوضعية بعد فهم
اسرارها وثغراتها هو قمة الذكاء والشطارة بل يستحق الثناء
والمديح ،وان الرقص الفاحش والغناء المقزز والحركات
التافهة هي قمة النجاح المرغوب  ...في انحراف ممنهج
للذوق االنساني السليم.
خلق الله الحياة مسرحا للصراع األبدي بين الفطرة السليمة
وتفرعاتها من حب الخير واسس األخالق الحميدة ....وبين
وكالء الشيطان ممن يخلطون الحق بالباطل ويزينون الشر

*
اجمل اللحظات هي ان تفرح وانت في اوج
الحزن الذي يعتريك ..
*
في جمهورية العراق االخالقية القادمه يحق
لنا ان نتحدث بكل شىء ونحاسب من نشاء في
كل شيء ..
يعني مثال نسال المالكي من اين لك كل هذا
الش ْى ...
*
كم جميل ان يكون الحاكم فينا بعد االربعة
اعوام يكرم بالورد ،وجموع من الشعب
تهتف باسمه ..هي احالم ربما الله ينظر
لالمنيات الصعبة ويحققها لنا ...
*
في العراق الصمت ابلغ من الكالم ألمر
هام ان الكاتم ...هو الوحيد القادر ان
يخيف الجميع فهوالصامت الوحيد الذي
تسمع صوته  ...لحظة السقوط ...
*
عندما تبول السلطة على الشعب ياتي
دور االعالم ليقنع الشعب انه المطر
ويتبعه دور رجل الدين ليقول انه ماء طهور
مبارك  ...هذا ما يحدث في بلدي فقط ...
*
من ذاكرة الوهن
ما اصعب ان تبقى حائرا بين قلبك وعقلك

لعلهم يتمكنون من تغيير بيانات األخالق النبيلة في عقولنا
لنجد بعدها أنفسنا بعيدين كل البعد عما امرنا به الله ورسوله
بحجج التقدم الحضاري وتقليد المتفوقين علميا ....بل لنجد
أنفسنا واجيالنا فريسة سهلة لمن يريد ابتالعنا وحرف
البوصلة األخالقية والدينية لالنسانية باجمعها.
لهذا السبب ربما كان تشريع الحرام خطا أحمرا ويفوق في
اثمه كثيرا ارتكاب الحرام ذاته في ديننا الحنيف.
من هنا يقع على عاتق االسرة في المجتمعات التي نعيش
فيها في الغرب مهمات جسيمة في تربية االجيال الجديدة
على القيم الدينية لتحصين هذه االجيال من الضياع وسط
التغيير في قواعد المشهد االخالقي .
وربما لهذا السبب نفسه يبقى دور المتمسكين بالقواعد
العامة لالخالق النبيلة كبيرا جدا في مقاومة تغييىر بياناتها
في العقول الباطنية لدى االجيال القادمة.
•طبيب (من كتاب البالد) لندن-أونتاريو

الى ان يمر العمر
هباء ال عقل يقنع وال قلب ينصف
وهنا المشكلة ....
*
كل متعة انسانية لها فترة زمنية وتضمحل
وربما تموت ..
اال متعة الوفاء والمحبة فهي باقية ازلية ...
*
نسارع لنحمل
كلما نتقدم بالعمر
كلمة
معا
الوداع ...

*
االنقياء الذين ينتظرون اللحظة الصادقة وقتا
طويال ،وحين
تواتيهم الفرصة يصابون بالصم
وتصدمهم الدهشة فرحا ،سرعان ما تتحول
اللحظة الى ندم وبكاء ..
*
كلما انتظر األمل اشعر بغباء ووهم مطلق
استمدت منه اطالت االالم واالحزان ..اي اني
بحاجة ملحة الى اعادةتركيبتي
االنسانية او ان ابحث عن حالة ثورة خالبة
في كياني ..
الزالة هذه الهواجس الموروثة في....
*
ان االنسان يعتبر السعادة والرفاه امرا مفروغا
منه  ..وال يشعر بقيمتها اال في ساعات االلم
...
*
ضمير حكومتنا واعضاء برلماننا خارجين
عن نطاق التغطية
منذ عام 2003
*
قررت ان اغسل همومي
وانشرها على خيط األمل
والتحف بقصاصات اوراقي الرسم مالمحك
طيرا وشوقا  ...ورسالة  ....لك ياعراق
*
اجمل ما في وطني انه يتجدد كل يوم ويبدو
كنخلة مثمرة جميلة رغم جراحه ...
انه عراق االزل .....عراق البقاء
*
وأذرف على حدودك ياعراق دموعا
واقرا ألف قصيدة عشق مختلفة ...
لك ياعراق
•فنان تشكيلي مؤسس ورئيس
تحرير جريدة (المغترب) الكندية
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إيران تنهب النفط في سوريا لتعويض خسائرها ولخدمة مشروعها لنشر التشيع
بدأت إيران بدأت في اآلونة األخيرة باالستيالء
على مصادر النفط ،وعلى الموارد الطبيعية
في سوريا ،لتعويض خسائرها من العقوبات
األمريكية ومن حربها في الداخل السوري،
بحسب ما كشف موقع ”المونيتور“ اإلخباري
األمريكي.

روسيا استولت على الموارد والطاقة السورية.
بدوره قال الباحث في مؤسسة ”جسور
للدراسات“ ،أنس شواخ ”اعتمدت إيران على
المنظمات اإلنسانية في دير الزور منذ أن استعاد
النظام السيطرة على أجزاء منها عام ،2017
كمصدر لتمويل وجوده العسكري في المنطقة“.

وأشار الموقع إلى أن إيران تواصل جهودها
إلحكام سيطرتها على محافظة دير الزور
المعروفة بثروتها الزراعية والنفطية ،وأنها
بهذه اإلجراءات تعمل ”من الناحيتين العسكرية
واالقتصادية لتعويض الخسائر المادية التي
نتجت جراء دفاعها عن النظام السوري“.

تشييع السكان

وبحسب الموقع ،استعانت إيران بمؤسسات
وشخصيات سورية وعربية لتغطية نشاطها
االقتصادي واستثماراتها في دير الزور ،التي
تمولها منظمات دولية تُعرف بـ ”الجمعيات
اإلنسانية التي تساعد السوريين المتضررين من
الحرب“.
كشفت مفوضية حقوق اإلنسان المستقلة
في العراق ،عن أرقام صادمة بخصوص
وضعية األطفال في العراق ،حين لفتت إلى
أن هناك  5ماليين يتيم في العراق يشكلون
نحو  %5من إجمالي األيتام في العالم،
مشيرة إلى انخراط مليون طفل عراقي في
سوق العمل.
التقرير الذي نشرته المفوضية قبل يومين،
العوز التي تعانيها
أشار إلى أن حالة
َ
العوائل الفقيرة ،تدفع األطفال الصغار إلى
سوق العمل ،إلى جانب وجود  45ألف
طفل بال أوراق ثبوتية رسمية ،نتيجة انتماء
آبائهم إلى تنظيم «داعش».

طموحات كبيرة

وتابع ”تشمل هذه المنظمات اإلمام الكاظم
للتنمية ومؤسسة اإلمام المختار والفرات للسالم،
فيما تستفيد إيران من هذا التمويل بعدة طرق،
منها توجيه الدعم المالي المخصص لهذه
المنظمات لخدمة مشروعها لنشر التشيع في
المنطقة من خالل توزيع المساعدات أو إقامة
مشاريع خدمية صغيرة ومتوسطة في مناطق
معينة“.
ولفت إلى أن إيران تقوم بذلك لكسب والء
السكان في هذه المناطق ولالستفادة من هذا الدعم
في تمويل عناصر ميليشياتها وتقديم المساعدات
الغذائية والطبية لهم ولعائالتهم.

من جهته ،قال المحلل السياسي حسن النيفي
”إن النفوذ اإليراني في سوريا لم يعد محصورا ً
بالسيطرة العسكرية والسياسية ..إيران لديها
طموحات أكبر ،وبدأت في رسم إستراتيجيات
جديدة للسيطرة على االقتصاد السوري ،من
خالل االستثمار في قطاعي السياحة والتجارة“.

وبيّن أن بضع جمعيات خيرية إيرانية باتت
تقدم خدمات طبية ومساعدات لعناصر من قوات
النظام والدفاع الوطني ،وكتائب البعث ،بحسب
الموقع ،الذي قال إن ”كل هذه المؤسسات
والجمعيات المحلية تدار من خالل المستشارية
الثقافية اإليرانية بدمشق“.

وأضاف ”رغبة إيران في الهيمنة على
مدينة دير الزور الغنية بالنفط تنبع من سيطرة
واشنطن عليها“ .وبين النيفي أن إيران تحاول
جني كل ما في وسعها من أجل تحقيق هيمنة
اقتصادية وعسكرية في سوريا ،خاصة وأن

وأشار الموقع إلى أن الصفحة الرسمية
لمحافظة دير الزور نشرت أخيرا ً معلومات
عن األموال التي تتلقاها المنظمات اإليرانية
العاملة في سوريا من األمم المتحدة ،مشيرا ً إلى
توفير أكثر من ملياري ليرة سورية لثالثة

كما أشارت المفوضية المستقلة ،وفق ما
نقل موقع «عربي بوست» إلى وجود 4
ماليين ونصف المليون من األطفال في
العراق ،ترزح عوائلهم تحت خط الفقر،
وهناك  5000شكوى مقدمة على خلفية
العنف األسري.
وبحسب إحصاءات المفوضية المتعلقة
بحياة المواطنين وأمنهم وحرياتهم ،فإن
مؤشراتها سجلت نسبة فقر بلغت %25
من مجموع السكان ،من ضمنهم إقليم
كردستان ،ونسبة بطالة قاربت ،%14
وسجلت مقتل  596مواطنا ً بسبب أعمال
العنف ،بينما بلغ عدد المواطنين المفقودين
المتراكم منذ عام  8 ،2014آالف مفقود.
وأشارت المفوضية إلى أن السلطات
العراقية لم تؤ ِدّ واجبها حيال هؤالء
المفقودين وأسرهم ،لجهة إجراء التحقيقات
الالزمة لمعرفة مصيرهم ،أو تعويض
عوائلهم مالياً.
واضافت أن معظم حاالت الفقد والتغييب
هي في المحافظات التي احتلها «داعش»
بعد عام .2014
ناقالت نفط في سوريا -أرشيفية

مشاريع في المنطقة.
عقود وهمية
وقال شواخ ”إن المبالغ الكبيرة التي تحصل
عليها هذه المنظمات من عقود البناء الوهمية
تستخدم لتغطية نفقاتها العسكرية ودفع رواتب
أعضائها“.
من جانبه قال مدير ”الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان“ ،فاضل عبد الغني ”إن إيران ال تسعى
ضا إلى
فقط إلى تعويض خسائرها ،بل تسعى أي ً
البقاء على المدى الطويل في سوريا ،وهي تركز
على دير الزور لقربها من الحدود العراقية ما
يسهل تقديم الدعم لها“.
وأضاف أن ”إنشاء إيران لما ال يقل عن 38
منظمة عاملة في حلب وحمص ودمشق ودرعا
ودير الزور والالذقية وحماة والقنيطرة هو
محاولة لتمهيد الطريق لوجود إيراني طويل
األمد في سوريا ،وخطوة إللزام المؤسسات
الدولية واألمم المتحدة بالعمل معها وتمويلها
حتى تتمكن من سرقة المساعدات المخصصة
للشعب السوري“.
وكشف أن هذا أحد أسباب رفض الجميع تقديم
المساعدات اإلنسانية عبر شمال غرب سوريا
ألنه سيتم االستيالء عليها هناك.
تعرف نفسها
وأضاف ”ألن هذه المنظمات ّ
على أنها إنسانية ،فهي متخصصة في جميع
مجاالت الخدمة والتوعية والتنمية واالستجابة
بما فيها الغذاء واإلغاثة المالية“.
•صوت بيروت انترناشونال
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منصور عباس“ :إسرائيل دولة يهودية وستبقى كذلك” !!

ّ
موظفة ضمن طاقم رئيس الوزراء
اإلسرائيلي في زيــارته لالمارات

ترحيب حار ُيدفئ القلب”..
و صورتان لها مع أوالد زايد
ّ
موظفة ضمن طاقم رئيس الوزراء
نشرت
اإلسرائيلي ،نفتالي بينيت ،صورتين لها مع
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد ووزير
خارجية اإلمارات عبد الله بن زايد.
وكتبت الموظفة ،واسمها إدنا حالباني في
تغريدة لها على حسابها على تويتر ،مرفقة
بالصورتين“ :هذا ولي العهد ،الشيخ محمد
بن زايد ،والثاني الذي أجلس معه بهدوء
هو وزير الخارجية اإلماراتي الشيخ عبد
الله بن زايد ،وقد قمت بزيارات ال حصر
لها على مر السنين ،وكانت زيارة أبو ظبي
واحدة من األكثر إثارة ،لقد تم الترحيب بنا
بحرارة بما يُدفئ القلب”.

القدس :اعتبر النائب العربي في
الكنيست (البرلمان) اإلسرائيلي
منصور عباس ،ا ،أن “إسرائيل
دولة يهودية” و”ستبقى يهودية”.
ولم يسبق لنائب عربي في
الكنيست أن أدلى بمثل هذا
التصريح ،إذ يرفض الفلسطينيون
مطلب إسرائيل االعتراف بها
كـ”دولة يهودية” ،تمسكا بحقوق
العرب داخل إسرائيل ،بجانب حق
عودة الالجئين.
وقال عباس ،رئيس “القائمة
العربية الموحدة” الشريكة
بالحكومة اإلسرائيلية ،إن “دولة
إسرائيل ولدت كدولة يهودية”.
ولدى سؤاله في مؤتمر لصحيفة
“غلوبس” اإلسرائيلية إن كان
يقصد ما يقول ،أعاد عباس قوله:
“إسرائيل ولدت كدولة يهودية”،

ما أثار تصفيقا من الحضور من
اإلسرائيليين.
وتابع“ :هذا هو قرار الشعب
اليهودي الذي أقام دولة يهودية،
والسؤال هو ليس ما هي هوية
الدولة فهي هكذا ولدت وهكذا
ستبقى”.
ورأى أن “السؤال المهم هو
ما هي مكانة المواطن العربي
والمجتمع العربي في دولة إسرائيل
اليهودية ،هذا هو السؤال”.
وسبق أن رفض النواب العرب
في الكنيست قانون القومية ،الذي
اعتمده في يوليو/تموز ،2018
ويعتبر إسرائيل “دولة يهودية”،
إذ يرى النواب العرب أنه قانون
عنصري ،ودعوا المحكمة العليا
إلى إبطاله.
ومنح منصور طوق النجاة
لتشكيل حكومة اليميني نفتالي

بينيت ،عبر انضمامه إليها في
يونيو/حزيران الماضي ،وفي حال
انسحب منها فستسقط.
وتتعرض القائمة العربية الموحدة
النتقادات واسعة من بقية النواب
العرب ،ولها  4نواب في الكنيست
المؤلف من  120نائبا ،وهي
الجناح الجنوبي للحركة اإلسالمية
في إسرائيل.
وجذريا ،تختلف مواقف الجناح
الشمالي للحركة اإلسالمية،
المحسوبة على اإلخوان المسلمين
ويرأسها الشيخ رائد صالح ،عن
مواقف الجناح الجنوبي.
وهاجم أيمن عودة ،النائب
العربي في الكنيست ،رئيس القائمة
المشتركة منصور عباس جراء
زعمه أن “إسرائيل دولة يهودية

وستبقى هكذا”.
وكتب عودة ،عبر حسابه في
“فيسبوك”“ :خرج من بين أبناء
شعبنا من يؤكد أن الدولة ال ُمقامة
في وطننا ستبقى يهودية”.
وأضاف“ :قام منصور بالتأكيد
المتكرر حول يهودية الدولة مرة
باعتبارها مسألة وجودية لليهود،
كما يدّعي الفكر الصهيوني ،واآلن
أنها ستبقى يهودية كما يدّعي الفكر
الصهيوني”.

وكان بينيت وصل إلى اإلمارات في أول
زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ
إقامة عالقات دبلوماسية بين البلدين العام
الماضي .وجاءت الزيارة تلبية لدعوة
محمد بن زايد.
•لندن ـ “القدس العربي”

ومستنكرا ،تساءل عودة“ :فإذا
فرقت الوحدة الوطنية ألبناء
أنت ّ
شعبك وأنت اعترفت بالموقف
األهم للحركة الصهيونية فمن
تكون أنت؟”.
•(األناضول)

قاض أميركي يصدر قرارا هاما بخصوص قضية سعد الجبري ضد ولي العهد السعودي
أمر قاض أميركي شركتي "لوفتهانزا"
و"إير كندا" باالحتفاظ بسجالت السفر لديهما،
الستخدامها في "إثبات" التهم التي وجهها
المسؤول األمني السعودي السابق سعد الجبري،
لولي العهد ،محمد بن سلمان ،بمحاولة قتله.
وقرر قاضي المحكمة الجزئية األميركية،
تيموثي كيلي ،أن الملفات يجب أن تكون
متاحة لالستخدام من قبل الجبري ،وفق وكالة
بلومبيرغ.
وكان الجبري قدم شكوى قضائية أمام محكمة
أميركية في أغسطس  ،2020قال فيها إن فريقا
من العمالء السعوديين ،يعرفون باسم "فرقة
النمر" ،حاولوا تصفيته في تورنتو ،بأمر من

ولي العهد ،في  15أكتوبر .2018
وقال الجبري في الدعوى القضائية ،إن أحد
أسباب رغبة محمد بن سلمان في التخلص منه،
هو أنه قدم معلومات استخباراتية إلى وكالة
المخابرات المركزية األميركية بشأن مسؤولية
ولي العهد في مقتل الصحفي ،جمال خاشقجي،
في القنصلية السعودية بإسطنبول عام .2018
وقال القاضي كيلي في القرار ،إن السجالت
تدميرا محتمالً مهمة بما يكفي لهذه
التي تواجه
ً
ضررا ال
ستسبب
خسارتها
أن
بحيث
القضية
ً
يمكن إصالحه للمدعي.
ويقول الجبري إن سجالت شركة الطيران
ستظهر حركة القتلة المحتملين ،مما يجعلها

حاسمة في القضية.
وطلب الجبري اإلذن باستدعاء شركات
الطيران للحصول على وصول فوري إلى
البيانات ،لكن كيلي قال إن الوقت مبكر لذلك.
ويقاضي الجبري ،ولي العهد السعودي بموجب
قانون حماية ضحايا التعذيب وقانون ضرر
األجانب ،اللذين يمنحان نظام المحاكم األميركية
الوالية القضائية على الدعاوى التي تتعلق
بأنواع معينة من الجرائم.
وعلى مدى عقود من الخدمة في الحكومة
السعودية ،قال الجبري في الدعوى ،إنه أصبح
ّ
مطلعًا على معلومات حساسة حول "مكيدة
سياسية سرية لألمير محمد داخل الديوان

الملكي" باإلضافة إلى تعامالته التجارية ودوره
في تكوين فريق من النشطاء لقتل خاشقجي.
وفي أكتوبر الماضي ،بمقابلة مع برنامج
" 60دقيقة" على تلفزيون "سي بي أس نيوز"
األميركي ،أورد الجبري الذي تولى التنسيق
بين أجهزة المخابرات في المملكة والحكومات
الغربية أنه استُهدف بعد فراره من البالد إثر
تعيين األمير محمد بن سلمان وليا للعهد عام
.2017
وقال أيضا إن السلطات السعودية احتجزت
اثنين من أطفاله الثمانية بعد هروبه من المملكة.
•الحرة  /ترجمات  -واشنطن
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أجل تشكـيل صـورة مستقبل العـراق
من ِ

•أ.د .سـيـّار الجميل
على مدى العقدين الماضيين ،ومنذ مفتتح القرن
الحادي والعشرين ،شهد العراق ،إثر خروجه
من تاريخ حروب وحصار مرعب ،احتالالً
ضاريا ً وحربا ً أهلية وانقساما ً وتصاعدا ً للطائفية
وأزمة ثقة عميقة بالدولة ومؤسساتها .يدّعي
بعض العراقيين اليوم ممن ال هوية له ،ويستخف
مجرد كيان مصطنع
بانتمائه الوطني ،أن العراق ّ
وال وجود له في التاريخ ،وال بد من تقسيمه!
متنوع عرقيا ً ودينيا ً
صحي ٌح أن سكانه مزيج
ّ
للغاية القصوى وأنهم غير منسجمين أبداً،
بحيث يتعّذر على بعضهم البقاء موحدين تحت
علم واحد ،لكن هذا يناقض التجارب التاريخية
ٍ
الطويلة للبالد والجاذبية القويّة والدائمة للهويّة
العراقية .ومن المخجل التخلّي عن العراق
الحضاري وعظمة أمجاده عبر التاريخ.
لم يشهد العراق أي تحسّن في الوضع األمني
في العراق إال عند  ،2019لكنه عانى ولم
يزل ،دولة ومجتمعاً ،من خروق أمنية ،وبطش
قوى أوليغارية من المليشيات أو العصابات
اإلرهابية ،وهذه كلّها ال يمكن الخالص منها ما
لم يت ّم القضاء عليها ،إذ ستبقى التهديدات الداخليّة
الكبيرة والتدّخالت الخارجية تنعكس على الحياة
الداخليّة ،متمثّلة في المليشيات المتنافسة التي
ّ
تعززها جهات خارجية فاعلة غير عراقية ،فك ّل
منها يسعى إلى تحقيق طموحاته الخاصة ،ولها
دور رئيسي في البالد .ولكن المنافسات اإلقليمية
تعمل أيضا ً على التنكيل بأمن العراق .ويبدو
السبب واضحاً ،وهو يتمثّل باالنقسامات عند
العراقيين أنفسهم ،وصراعهم من أجل السلطة
واالستحواذ على الموارد ،في ظل افتقاد العدالة
والقانون ،واجتياح الفساد في ك ّل مرافق الحياة
في العراق.
تعدّ الواليات المتحدة أقوى العب خارجي في
المنطقة التي تمثّل أهم مجال حيوي في العالم،
وعلى الرغم من خفض الجيش األميركي
مستويات قواته في العراق ،إال أن الواليات
المتحدّة ما تزال تهيمن على مقاليد العراق،
وترتهن موارده النفطية إلى أجل ال يعلمه
أحد .وأيضاً ،إلى متى ستبقى عالقات العراق
مع الدول العربية متوتّرة ومعقّدة بحكم النفوذ
اإليراني الذي يحول دون تعميق الروابط مع
العُمق العربي .وأرى ّ
أن محاوالت جرت على
ّ
استحياء ،بحكم اهتزاز الثقة ،وأن السياسة
العراقية اليوم ال تضمن أبدا ً عدم تو ّ
غل اإليرانيين
في أعماقه.
وسيبقى العراق يعاني من هذه "المعادلة"
الصعبة ،مع هزال طواقمه السياسية وهيمنة
المحاصصات الطائفية بك ّل فجاج ٍة على نظام
الحكم ،وال أدري كيف يستقيم ذلك وممارسة
اللعبة الديمقراطية بأسوأ تجاربها ،إذ بدا أن
مسافة كونية تفصل العراق عن كيفيّة األداء

الفنان عماد حجاج عن (العربي الجديد) لندن

تدهورت الحياة االقتصادية للعراق بسرعة منذ زمن ،فالدولة تشرف على
اقتصاد الجيب الريعي ،المعتمد على تصدير الطاقة والقطاع العـام ّ
المتضخم
بقي محكوما ً بهذه المعادلة العام المتضّخم .هبوط أسعار النفط ،وانعدام
الديمقراطي إن
َ
ً
ّ
ّ
تقوض
الدولة
قدرة
وضعف
الفساد
ي
ش
وتف
األمن
وحدهم
ليسوا
الشيعة
أن
ا
واضح
التعيسة! وبدا
ّ
من فشلوا في حكم العراق ،بل ّ
إن السنة أيضا ً قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص العمل
افتقدوا بوصلتهم ،وغدوا مهزلة بنماذج مضحكة مع تآكل ماليات الدولة .أطلقت هذه الديناميكية،
من الطرفين .وفي ك ّل عام ،تخرج علينا مجموعة في أكتوبر /تشرين األول  ،2019واحدة ً من
لتعقد مؤتمرها وتطلق وعودها ،وتش ّكل لها أهم االنتفاضات االجتماعية والسياسية في
حكومة منفى! ثم يخيب مسعاها كونها غير البالد .مقاومة الطبقة الحاكمة والتغيير الحقيقي،
مخلصة وطنياً ،وأنها تسعى من أجل السلطة واالفتقار الستجابة الحكومة وقمع التظاهرات
بك ّل قسوة ،وبقاء الثورة في مناطق من دون
واألخذ بثاراتها وزعزعة االستقرار.
ب أهليةٍ ،انتشارها إلى ك ّل أنحاء العراق ،كلّها عوامل
السؤال :هل العراق قادم على حر ٍ
كونه قد فشل في أن يبني نموذجا ً ديمقراطياً؟ أدّت ،ببساطة ،إلى تآكل ثقة العراقيين في
ولكن الديمقراطية ال تستقيم أبدا ً مع أيّة مؤدلجات نظامهم السياسي .لكن ال بدّ من اندماج بعض
ي الجماعات المحتجة في أحزاب وكتل سياسية
دينية طائفية تمييزية ،كالتي يعتمد عليها أ ّ
نظام ديني سياسي .وهذا ما يصبغ العمليّة معلمنة ،وعابرة للطوائف ،حتى يمكنها إحداث
السياسيّة الحالية ،وليس في استطاعة العراق تغيير حقيقي وأساسي في النظام السياسي
الخروج منها بسبب الوصاية اإليرانية وبقائه العراقي .وتشكيل كيان وطني سياسي جديد،
تحت عباءتها وهي تفرض إرادتها .وعليه ،هل يثير االنتباه ليقف العالم معه.
يحرر نفسه منها؟ هل في
باستطاعة العراق أن ّ
استطاعة أيّة حكومة عراقية قويّة أن تقطع دابر يقف العراق عند مفترق طرق ،ولديه فرصة
إيران وتعيد العالقات إلى طبيعتها الدبلوماسية؟ لترك عقود من الحرب واالضطرابات وراءه.
فال تغيير يحدث إن لم يتحقق هذا الشرط وترافقه لكن يجب على الجيل الجديد أن يدرك أوالً
محاكمة ك ّل من تجنّى على العراق باسم إيران .ماضيه الحقيقي ،من دون أيّة تعاطفات سياسية
هذا يصعب إجراؤه حقاً ،ألن المشروع اإليراني مع ماضي القرن العشرين .من شأن التقييم
غل كثيرا ً في العراق منذ عام  ،2003بدءا ً الصادق للجرائم التي حلت بالعراق أن ّ
قد تو ّ
يعزز
المتنوعة التي انطلقت نحو جهود المصالحة الوطنية ،ويشيع التعايش بعيدا ً
بالجماعات اإلرهابية
ّ
األراضي العراقية (نفّذها النظام السوري بك ّل عن ثارات الماضي .على المجتمع الدولي دعم
التغيير نحو المستقبل بخالص البالد من أيّة
دقّة) ،وانتقاالً إلى المليشيات الموالية إليران.
تدهورت الحياة االقتصادية للعراق بسرعة أجندة تصارع إحداها األخرى.
منذ زمن ،فالدولة تشرف على اقتصاد الجيب التحدّيات الحاسمة التي يواجهها العراق ،بما في
الريعي ،المعتمد على تصدير الطاقة والقطاع ذلك االنقسامات الداخلية طويلة األمد ،ال يمكن

معالجتها بعقلية انقسامية أو بروح ماضوية أو
ت مذهبي ٍة أو بانحيازا ٍ
صبا ٍ
ت
بنزع ٍة طائفي ٍة أو بتع ّ
قومي ٍة وعرقية ،وأية عالجات صارمة في إرساء
برامج أو مناهج تعليم أو إقرار قوانين صارمة ،ال
يمكن أن تستقيم أبدا ً بشكل جماعي ،إن استخدمت
الديمقراطية العراقية بصيغها الحالية .وعليه،
ينبغي تشكيل لجان عليا ،وبمعونة مستشاري
دول أخرى ،مراقبين أعمالها في مختلف حقول
المجتمع ومؤسسّات الدولة ،تتماشى بالضرورة
مع التقاليد العراقية .وبعيدا ً عن تدّخالت أيّة
أحزاب ومسؤولين ونواب ورجال دين  ..إلخ،
وبعيدا ً عن أيّة ضغوط خارجية تحت مسميّات
ومبررات شتّى ،وسيتم ال محالة إحداث تغيير
ّ
إيجابي في العراق ،خصوصا ً إذا ت ّم االضطالع
بها كجزءٍ من جه ٍد أوسع للمصالحة الوطنية يت ّم
إجراؤه على جميع مستويات المجتمع.
ويفضّل العراقيون من الشباب الجدد الطموحات
الوطنية بشكل متزايد على أيّة انتماءات طوائفية.
سئموا العنف السياسي والركود االقتصادي
وغياب المصالحة االجتماعية ،فالمطلوب من
الدولة العراقية تطوير ذلك من خالل المجتمع
المدني .وهنا تنفع الثورة الثقافية الشاملة ،من
خالل المنتديات والجمعيات لبناء وعي جديد،
وأن تعمل على حماية المجتمع وتلبية احتياجاته
والقضاء على الفساد قضاء مبرما ً باتباع أحكام
صارمة وتطبيق القانون على الجميع.
•د .سيّار الجميل اكاديمي واستاذ جامعي وكاتب
عراقي ينشـر مقاالته في (العـربي الجديد) اللندنية
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لمـاذا تحـرص إيـران على جعل زعمـائهـا أيقونـات لنـا؟
نحن أمام صناعة وتسويق وتصدير زعماء ورموز سياسية ودينية إيرانية ،لزعزعة اليقين
الذي يعتصم به النــاس ،من أن أمتهم قادرة على إنتاج زعامـات ورموز وطنية خاصة بهم

• مثنى عبد الله
من بغداد إلى دمشق وبيروت فصنعاء تنتشر
صب وصور الخميني وخامنئي وقاسم سليماني
نُ ّ
وغيرهم ،وكلهم زعماء إيرانيون ال صلة لهم
باألمة العربية ،بل هنالك ألف شاهد وشاهد
على أن أيديهم ملطخة بدمائنا ،ومعاولهم هدمت
الكثير من مدننا ،وتالعبت أفكارهم المعطوبة
بنسيجنا االجتماعي ،وفرضت أذرعهم سيطرتها
على كل مناحي الحياة في بلداننا.
وال تمر ذكرى وصولهم إلى السلطة أو
وفاة هذا ومقتل ذاك ،إال وكانت ساحات هذه
الحواضر العربية مليئة بالشعارات اإليرانية،
وحناجر الميليشيات المصنوعة في طهران
ّ
معظمة زعاماتها السياسية ،ومجددة
تهتف لها
العهد بااللتزام بما يأمرونهم به من قتل وتدمير
وتغييب واستباحة.
وألن الصفة السياسية والعباءة الدينية للزعامات
اإليرانية ،هما وجهان لعملة واحدة منذ وصولهم
إلى السلطة عام  ،1979فإن أتباع وذيول
ودمى وعمالء طهران في بلداننا العربية ،باتوا
ملتزمين بكل ما يصرح به حاضنوهم هناك،
ألن التصريحات السياسية هي فتاوى دينية ،من
خالل انعكاس الديني على السياسي ،والفتاوى
الدينية هي ممارسات سياسية ،من خالل انعكاس
السياسي على الديني .بمعنى أن التخادم ما بين
الدين والسياسة في إيران هو سلوك يومي ،لذلك
نجد شعار «الموت ألمريكا» مصطلح مطاط
تفرضه متطلبات المرحلة ،حيث خفت ولم نعد
نسمع له وقعا إبان االتفاق النووي عام .2015
كما أن شعار «الموت إلسرائيل» مصطلح
زئبقي ترتفع النبرة فيه عندما تريد طهران
ابتزاز الواليات المتحدة والغرب .وألن الرقص
على الحبل الواصل ما بين الدين والسياسة
يتطلب إضفاء نوع من القداسة ،فال بد من جعل
الراقصين عليه بعمامة مثل ،خميني وخامنئي،
أو بأضعف اإليمان يحظون بمباركة أصحاب
العمامة ،مع إضفاء كم هائل من صفة البطولة
عليهم ،مثل قائد فيلق القدس اإليراني قاسم
سليماني.
أما المرحلة الثانية في صناعة األيقونات
اإليرانية فهي ،التسويق والتصدير .وتعتمد هذه
النقطة على عاملين رئيسيين :العامل األول
هو إسقاط الزعامة العربية .والعامل الثاني
هو التبني لقضايا األمة العربية .أما إسقاط
الزعامات العربية فيتأتى من التنظير بأن الحدود
الوطنية ال وجود شرعي لها في المنطقة،
وأن الدول العربية كيانات مصطنعة أوجدها
المستعمرون .كما يستحضرون في هذه النقطة
بالذات موضوع أن اإلسالم دين عابر للقوميات،

كي يسقط اليقين الذي يتمسك به الناس من أن
لديهم هوية وطنية ،يتبعها وجود رمز عربي.
وبالتالي يحاولون إرسال رسالة تقول إن الوالء
لطهران ليس فيه عمالة ،لذلك وجدنا زعيم حزب
الله اللبناني حسن نصرالله يقول بكل وضوح،
إن كل التمويل والتدريب والتسليح يأتيه من
طهران .كما ال تخفي الميليشيات العراقية الدعم
الذي تتلقاه من المصدر نفسه ،ويعلنون يوميا بأن
والءهم للولي الفقيه مصدر فخر ،إلى الحد أن
أحد زعمائها أجاب على سؤال بأنه سيقاتل مع
إيران في حال قررت مهاجمة بلده العراق .وهذا
هو حال ميليشيات الحوثي في اليمن والميليشيات
في سوريا .وبذلك لو سألت أيا من هؤالء عن
تعريفهم للبنان أو العراق أو اليمن أو سوريا،
ال يستطيع اإلجابة ،فهم يؤمنون بأن هذه البلدان
العربية جزء من والية الفقيه ،ألن الجغرافيا
واأليديولوجيا ،وكل التفاصيل األخرى مختلفة
لديهم عن باقي اللبنانيين والعراقيين والسوريين
واليمنيين.
تبني قضايا األمة من قبل الزعامات في
طهران ،عملية استثمار سياسي الهدف منها خلق
قدرة إيرانية على التأثير في الوطن العربي.
أما تبني قضايا األمة من قبل الزعامات في
طهران ،فإنه ال ياتي بصيغة حشد الطاقات
واإلمكانات اإليرانية مع الطاقات العربية من
أجل صيغة ردع وتحرير ،بل هي عملية استثمار
سياسي الهدف منها خلق قدرة إيرانية على التأثير
في الوطن العربي ،لذلك عندما تدعم طرفا ما في
موضوع القضية الفلسطينية ،على سبيل المثال،
فإنها تروم إدارة واستغالل النتائج المترتبة من
ذاك الدعم ،على المدعوم أوال ،وثانيا استغالل
النتائج ضد موقف القوى اإلقليمية والدولية في
موضوع مصالحها معهم .وهنا ستصبح الزعامة

اإليرانية هي الحاضرة في المشهد العربي،
ويظهر المدعومون من فوقهم وعن أيمانهم
وشمائلهم صور هؤالء ،وعندها ينزوي الرمز
السياسي العربي ،أو يختفي تماما ،خاصة أن
الوطن العربي يعيش أزمة قيادة .وإذا ما أخذنا
بنظر االعتبار أن الشخصية الشرقية ،ومنها
الشخصية العربية ،تشكل الرمزية فيها عنصرا
مهما يحدد مالمحها وطبيعة استقرارها ويؤثر
في صناعة سلوكها ،إلى الحد أن غياب أو سقوط
الرمز يؤدي إلى سقوط الدولة أو تهلهل أركانها،
فإنه يصبح لدينا فهم واضح عن الدوافع اإليرانية
في صناعة وتصدير زعاماتها ،وجعلهم أيقونات
لنا ،لذلك نجد ورش التفكير اإليراني تعمل
ليل نهار على خلق حالة التقديس لرموزهم،
ونشر المفاهيم والممارسات الطائفية النابعة من
تقاليدهم ،وإشاعة حالة من التبعية واالغتراب
في مجتمعاتنا ،بهدف هز ركائز الهوية الفكرية
والثقافية العربية ،ثم االنتقال إلى خلق حالة من
االختالف على مفهوم الهوية الوطنية والزعامة
الوطنية .كما انتهجت أسلوب الحط من رموزنا
التاريخية والفكرية ،وتصويرهم على أنهم كانوا
شخوصا جدلية غير متفق عليهم ،إضافة إلى
التركيز والتذكير باستمرار بأن البلدان العربية
كانت جزءا من االمبراطورية الفارسية ،وأن
حواضر العرب كانت محطات ومراكز ثقافية
تزخر بالثقافة الفارسية ،لكنها تعرضت للتجريف
بسبب خروجها من التاج الفارسي ،وأن عودة
الروح لهذه العواصم مرتبط بوالية الفقيه،
والخضوع إلى رموزهم السياسية ـ الدينية.
إن ال ُمسلّمات اإليرانية التي تجعلها في وضع
ممتاز ،من وجهة نظر صانع القرار في
طهران ،هي استقرار ووحدة األرض الداخلية،
واستمرارية النظام الحالي .كما يتطلب أيضا
القدرة على التأثير في منطقة بحر قزوين والخليج

العربي وبحر العرب ،والسيطرة على المضائق،
خاصة مضيقي هرمز وباب المندب ،والوصول
إلى البحر المتوسط عبر العراق وسوريا ولبنان،
يضاف إلى ذلك كله عدم قيام نظام خارج عن
سيطرتها في العراق ،ألنه البوابة التي تحد
من أطماعها القومية والتاريخية ،ولو بحثا في
التاريخ اإليراني نجد أن هذه المسلمات هي
نفسها كانت في عقلية صانع القرار اإليراني قبل
 400سنة قبل الميالد ،بل إن هذا التطابق في
المسلمات بين العهد السياسي الحالي ،والعهد في
ذلك التاريخ ،يأتي حتى في الوسائل المستخدمة
في تنفيذ هذه المسلمات.
ففي عام  400قبل الميالد كان صانع القرار
اإليراني آنذاك قد ش ّكل فيلقا عسكريا من
المنهزمين واألسرى لجيوش البلدان المهزومة
س ّماها فرقة «الخالدون» نظيرها في عام 1981
فيلق بدر العراقي ،الذي قاتل مع اإليرانيين في
الحرب العراقية اإليرانية حتى عام .1988
كما لها نظير آخر اليوم وهي الميليشيات التي
صنعتها والمنتشرة في المنطقة تحت عنوان
محور المقاومة.
نحن أمام صناعة وتسويق وتصدير زعماء
ورموز سياسية ودينية إيرانية ،لزعزعة اليقين
الذي يعتصم به الناس ،من أن أمتهم قادرة على
إنتاج زعامات ورموز وطنية خاصة بهم،
تستطيع امتصاص الرجّات الكبرى في المجتمع،
وتضع الحلول الناجعة لها ،ولديها القدرة على
التصدي للتهديدات الخارجية من خالل بناء
مشروعها الخاص الذي يلبي الحاجات المستقبلية
لألمة.
•كاتب عراقي وأستاذ في العالقات الدولية
•(القدس العربي)
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اللغة العـربية واستئنـاف مسيرتنـا الحضـارية
•األمير الحسن بن طالل  /رئيس منتدى الفكر العربي

نهضة الشعوب تبدأ عندما تثق بذاتها وتعتصم بلغتها وتعمل
على تطوير معـارفهـا وآدابهـا وتضـافر جهـود أبنـائهـا جميعـا
اللغة في سياقها الروحي والثقافي هي هبة من
أعظم الهبات التي أنعم الله بها على اإلنسان
وبها امتاز عن المالئكة وسائر الكائنات .وهذا
علَّ َم آدَ َم
“و َ
ما يشير إليه القرآن في قوله تعالى َ
علَى ْال َملاَ ئِ َك ِة فَقَا َل
ع َر َ
ض ُه ْم َ
الأْ َ ْس َما َء ُكلَّ َها ث ُ َّم َ
ُ
ُ
ْ
صا ِدقِينَ ” (البقرة
أ َ ْنبِئُونِي بِأ َ ْس َم ِ
اء َه ُؤلاَ ِء إِ ْن كنت ْم َ
 ،)31فقد أودع الله القدرة في اإلنسان على تعلّم
األسماء وابتكار أسماء لألشياء التي تعرض أمام
حواسّه أو للمعاني التي تلوح في عقله ووجدانه.
فاإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك القدرة
على البيان وترجمة أفكاره ومشاعره وخبراته
ونقلها لآلخرين .وهذا من مظاهر التكريم
صها الرحمن باإلنسان كما يقول تعالى
التي خ ّ
ْ
َّ
َ
ُ
ْ
علَّ َمهُ
َ
.
س
ن
ا
ل
خ
.
ر
ق
ال
م
ل
ع
.
قَ
انَ
آنَ
ْ
َّ
َ
لإِْ َ
“الرحْ َمنُ َ َ
ْالبَيَانَ ” (الرحمن.)4 – 1 :
جعل الله لكل فصيلة من الكائنات الحية لغة
واحدة وكذلك األمر لكل قانون من القوانين
الطبيعية ،بينما اقتضت حكمة الخالق بأن يجعل
لكل أمة من الناس لغة ولسانا مختلفا ومتميزا
عن غيرها ،كما يقول الخالق تعالى في صريح
ض
س َم َاوا ِ
“و ِم ْن آيَاتِ ِه خ َْل ُق ال َّ
ت َوالأْ َ ْر ِ
التنزيل َ
ٰ
َو ْ
ف أ َ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوأ َ ْل َوانِ ُك ْم” ِإ َّن فِي ذَلِكَ لآَ يَا ٍ
ت
اختِلاَ ُ
ِل ْلعَا ِل ِمينَ ” (الروم .)22
ذهب بعض الفالسفة إلى أن اإلنسان عاجز
عن التفكير خارج اللغة ،وبعضهم ذهب إلى
وجود عالقة جدلية بين الفكر واللغة مفادها أن
“الفكر يصنع اللغة وهي تصنعه” ،وهذا يعني
أن جمود الفكر ّ
نمو اللغة وتطورها .وأنه
يعطل َّ
ال بد لكل لغة أن
تتطور لكي تع ِبّر عن انشغاالت
َّ
أهلها وآدميتهم وتطلعاتهم الفكرية وحرياتهم
المنضبطة.
ليست جميع اللغات على مسافة واحدة من حيث
استيعاب تطور األفكار أو التعبير عن المشاعر.
وهنا يمكن القول إن أبدع اللغات وأرقاها هي تلك
التي تعبر عن مشاعر اإلنسان المرهفة وأفكاره
المركبة .وهنا ندرك فرادة اللسان العربي والعلّة
رحما
وراء اصطفاء الله تعالى لهذه اللغة لتكون ِ
ومهادا لرسالته الخاتمة
للوحي اإللهي المبين ِ
للعالمين.
ال تهدد معرفة اللغات األخرى وإتقانها وعينا
بقيمة لغتنا األم أو رفعة مكانتها ،كما ال تقتصر
أهمية تعلّم لغات الشعوب األخرى وفق مقولة
“أمن مكرهم” ،فحاجتنا إلى ذلك تنبع من
حاجاتنا الحضارية المتواصلة للتعلم من تجارب
اآلخرين والبحث عن إبداعاتهم المعرفية في
مختلف المجاالت .وأستذكر هنا عميد األدب
العربي الدكتور طه حسين في كتابه “لحظات”
الذي كان يعتبره وسيلة لتحقيق حالة من االندماج
بين ال ّ
دون فيه الّلحظات
شرق والغرب ،حيث ّ
األدبيّة التي عاشها أيّام شبابه بين األدباء في

ليست جميع اللغات على مسافة واحدة من حيث استيعاب تطور األفكار أو التعبير عن المشاعر
وهنـا يمكـن القـول إن أبدع اللغـات وأرقاها هي تلك التي تعبر عن مشـاعر اإلنسـان المرهفة.
الغرب ،وبين القُ ّراء في ال ّ
شرق .وكان طه حسين
ُ
يؤمن أنه لو تم تناول هذا الكتاب من قِبل الق ّراء
عن فهم ،سيؤدي إلى نشر المودّة ،والتفاهم بين
شعوب العالم العربي والغربي.
وقد أعطى القرآن الكريم للغة العربية روحا
جديدة وألقى عليها ثوب الخلود ،فكان ِحفظ اللغة
العربية هو من ِحفظ الله لكتابه الذي تعهد به .فال
سبيل لفهم القرآن وتعقّل معانيه دون فهم اللغة
العربية ودراسة أساليب بيانها .وهكذا ورغم كل
مر بها العرب ما زالت
المحن واألزمات التي ّ
اللغة العربية تحافظ على وجودها وسحر جمالها.
يحث القرآن الكريم على ضرورة االنسجام
بين بالغة األقوال وحسن العمل والسلوك وعدم
التباين بين القول والفعل ،كما في قوله تعالى “يَا
أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِل َم تَقُولُونَ َما لاَ ت َ ْفعَلُونَ َ .كب َُر
َم ْقتًا ِع ْندَ اللَّ ِه أ َ ْن تَقُولُوا َما لاَ ت َ ْفعَلُونَ ” (الصف:
.)3 – 2
اللغة العربية هي أكثر من لغة لسان فهي
وجدان العرب وعقلهم ومستودع فكرهم
وذاكرتهم ،وهي الرباط الجامع الذي يصل بين
أبنائها في الحاضر والماضي .ولم تكن العربية
مجرد لغة شعر وأدب ودين فقد أصبحت لغة
فلسفة وعلوم وانفتحت على الثقافة اليونانية
والفارسية والهندية منذ حركة الترجمة وتأسيس
بيت الحكمة في زمن المأمون.
لقد أسهم اإلسالم في الحفاظ على اللغة العربية

وانفتاحها على دروب العالمية ،فقد جذب
اإلسالم شعوبا كبيرة عشقت العربية كعشقها
اإلسالم ،فكتبوا فيها علومهم ودونوا أشعارهم
وألّفوا المجلدات الضخمة في األدب والطب
والفقه والفلسفة والفلك والرياضيات ،تماما كما
فعل ابن سينا والفارابي والبيروني والبخاري
ومسلم والترمذي وغيرهم.

العربية في الموطن والمهجر ،وتطوير األنظمة
التعليمية والقوانين والتشريعات التي تحفظ
التراث واللغة العربية في مجتمعاتنا المعاصرة.
وعلى المستوى العالمي يجب العمل على تعزيز
حضور اللغة العربية في الثقافة واألدب العالمي
وتكثيف الحضور المعرفي العربي في شبكة
البحث العالمية.

ليست مشكلة اللغة العربية في عدم قدرتها
على التطور ،وإنما باألفكار النمطية التي
يحملها بعض أبنائها ،وعدم شعورهم بحرقة
السؤال عقب إجابة “ال أعرف” .جاء في كلمة
الشاعرة البولندية فيسوافا شيمبورسكا أثناء
استالمها لجائزة نوبل في اآلداب “ال أعرف..
كلمتان لهما جناحان .لو أن نيوتن لم يقل لنفسه ال
أعرف ،كان في أحسن األحوال سيلتقط التفاحة
ويأكلها” .ولطالما كانت العربية لغة الدين والدنيا
والثقافة والفكر ،وهي كذلك أول الجوامع التي
يلتقي عليها أبناء الضمائر الحيّة ،وكما يقول
الرصافي :وتجمعنا جوامع كبريات /أولهن
سيدة اللغات ال بد لنا أن ندرك طبيعة األزمة
الحضارية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية وغير
العربية وأثرها في إضعاف اللغة العربية كوسيلة
لالتصال .وحيث أن اللغة العربية قد اعتُرف بها
كلغة رسمية في األمم المتحدة ،فيجب مضاعفة
الجهود للحفاظ على التراث النوعي في مجتمعاتنا

إن نهضة الشعوب تبدأ عندما تثق بذاتها
وتعتصم بلغتها وتعمل على تطوير معارفها
وآدابها وتضافر جهود أبنائها جميعا ،وهنا
يجب اإلشارة إلى ما قام به العرب مسلمين
ومسيحيين في عصر النهضة العربية الحديثة
من النهوض باللغة العربية وعلومها ،وسعيهم
نحو إقامة المؤسسات التعليمية وإصدار الصحف
والمجالت باللغة العربية ،وقد استمدوا إبداعهم
من إيمانهم العميق بمركزية اللغة العربية في
مشروعهم النهضوي؛ وال ننسى أولئك الذين
دفعوا ثمن قناعاتهم عبر التاريخ المعاصر في
سبيل إبداء الرأي وتبرئة الضمير.
واليوم ورغم كل الصعوبات التي تحيط بنا
ونحن على مشارف العام الجديد ال بد أن نؤمن
ونثق بمقومات هذه األمة وقدرتها على صناعة
مستقبل أفضل ينهض بمجتمعاتنا ويدفعنا نحو
استئناف مسيرتنا الحضارية.
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جريمة اغتصاب متظاهرات سودانيات من القوات األمنية :القصة الكاملة لم تكشف بعد
•الخرطوم عبد الحميد عوض
دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية،
للتحقيق بسرعة في مزاعم حول تعرض فتيات
سودانيات لالغتصاب من قبل القوات النظامية
األحد الماضي أثناء فض مليونية  19ديسمبر/
كانون األول.
وكانت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة
(حكومية) سليمى إسحق ،من كشف عن الحادثة
أولاً  ،مؤكدة تعرض فتاتين لالغتصاب ،قرب
محيط القصر الرئاسي بالخرطوم ،مع تجمع
آالف السودانين والسودانيات في موكب رافض
الستمرار االنقالب العسكري ،قبل أن تفض
القوات األمنية الموكب الحقًا.
وأشارت المسؤولة الحكومية في تصريح
صحافي ،إلى أن حاالت تحرش أخرى وقعت
من قبل القوات النظامية في ذات الموكب ،مبينة
أن الضحيتين يتلقين الرعاية الطبية والدعم
النفسي ،فيما دعت إلى محاسبة المتورطين
وتقديمهم للمحاكمة.
وأثارت الحادثة استياء بالغا ً في الشارع
السوداني ،خصوصا ً لدى منظمات الدفاع عن
المرأة والمنظمات الحقوقية عامة ،كما أعادت
الحادثة إلى األذهان ،حوادث االغتصاب الذي
مارسته مليشيات حكومية في إقليم دارفورخالل
فترة الحرب األهلية منذ العام  ،2003كذلك
أعادت لألذهان حوادث مماثلة رافقت فض
اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني في الثالث
من يونيو/حزيران  ،2019بحسب مؤسسات
حقوقية.
وأوضحت إسحق في تصريح خاص ل جريدة
ـ"العربي الجديد" ، ،أن العدد الكلي لحاالت
االغتصاب الموثقة ارتفع إلى  8حاالت ،مشيرة
إلى أنها تتوقع "حضور أخريات في األيام
المقبلة بعد كسر حاجز الخوف والكشف عن ما
تعرضن له للحصول على الدعم الطبي والنفسي
المطلوب في مثل هذه الحاالت".

واستبعدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد
المرأة ،فرضية ارتكاب الجريمة كجزء من
تفلتات فردية داخل القوات األمنية النظامية،
مرجحة أن تكون العملية منظمة كلياً .ونوهت
إلى أن عددًا من "المغتصبات وبشجاعة نادرة
تقدمن ببالغات جنائية أمام النيابة ،وأن من
الواجب التعامل مع الجريمة بعيدا ً عن الوصمة
االجتماعية ،والتعاطي معها كجريمة تمس
الدولة والمجتمع ومحاصرتها كجريمة تستخدم
كسالح في النزاعات".
أكثر من  50جسما ً ومنظمة وحركة ومبادرة
نسوية سودانية ستسير مواكب يوم غد الخميس

تنديدًا باالغتصاب وتضامنًا مع الضحايا.
ولم يصدر أي تعليق حتى اللحظة من القوات
النظامية حول هذه االتهامات.

من جهتها ،أكدت السكرتير العام لمبادرة "ال
لقهر النساء" تهاني عباس ،أن الرجوع لسالح
العنف المبني على النوع االجتماعي بواسطة
القوات النظامية هو أمر ممنهج ومرتب له ،إذ
تريد به السلطات االنقالبية الضغط على المرأة
السودانية لمنعها من المشاركات في الحراك
الثوري ضد االنقالب ،إضافة للضغط على
وأكدت أن وحدتها تسعى مع مختلف الجهات األسر لمنع بناتها من الذهاب إلى المواكب حماية
لفتح تحقيق شفاف حول ما جرى ،على أن ينتهي لهن من مثل تلك الممارسات ،بحسب قولها.
بتقديم المجرمين للمحاكمة ،فيما دعت لمشاركة وبينت عباس في حديث لـ"العربي الجديد" ،أن
منظمات المجتمع المدني والمجموعات الحقوقية للنساء دور كبير في االحتجاجات الحالية ،مشيرة
الوطنية والمستقلة والموثوقة بعمليات التحقيق ،إلى أن تلك المشاركة النسوية تأتي رغبة من
ال سيما وأن هناك عددًا من الجهات أعلنت مسبقا ً المرأة السودانية في المشاركة بإسقاط االنقالب
استعدادها للمشاركة.
من أجل ضمان كرامة اإلنسان السوداني عامة،

والنساء بشكل خاص ،مشددة على ضرورة
إجراء تحقيق عاجل في تلك االنتهاكات وتقديم
المتورطين للمحاكمة "حتى ال يفلتوا من
العقاب كما أفلت أمثالهم في اغتصابات دارفور
وغيرها".
ً
وأعلنت عباس أن أكثر من  50جسما ومنظمة
وحركة ومبادرة نسوية سودانية ستسير مواكب
يوم غد الخميس في جميع مدن العاصمة
ضا لالغتصاب والتعدي الجنسي
الخرطوم ،رف ً
في كل السودان ،وللتضامن مع الثائرات اللواتي
تم اغتصابهن من قبل القوات األمنية في موكب
 19ديسمبر /كانون األول.

من جانب آخر ،ذكر بيان صادر عن منبر
"نساء الحرية والتغيير" ،أن الواقعة تؤكد
أن مليشات النظام ما زالت تمارس جرائمها
البشعة من قتل وسحل واغتصاب تحت حماية
االنقالبيين ،فيما حمل المنبر ما حدث للسلطة
االنقالبية ورئيسها عبد الفتاح البرهان ونائبه
محمد حمدان دقلو"حميدتي" قائد مليشيات الدعم
السريع.
هيئة محامي دارفور :جرائم االغتصاب لم تكن
فردية؛ بل كانت جماعية وممنهجة
ودعا المنبر كل المنظمات المحلية والدولية
العاملة فى حقوق اإلنسان إلى تكوين لجنة
حقوقية دولية للتحقيق فى ذلك ،كما أكد البيان أن
تلك الجرائم لن تكسرعزيمة النساء بالخروج في
كل مليونيات رفض االنقالب حتى سقوط نظام
العسكر ومختطفي الثورة.

اغتصاب المتظاهرات وتهديدهن بفتح بالغات
ضدهن بتهمة ممارسة الدعارة
بدوها ،أصدرت هيئة محامي دارفور بياناً،
أوضحت فيه أنه ومن خالل تحرياتها ثبت لها
أن الضحايا من الفتيات تعرضن للتهديد بفتح
بالغات ضدهن بممارسة الدعارة إلجبارهن
على الصمت ،ودعت الهيئة كل المغتصبات
والالئي تم التحرش بهن للحديث واالنضمام
لآلخريات في مالحقة الجناة ،وأعلنت الهيئة عن
تعاونها مع غرفة طوارئ المحامين للمشاركة
في التحقيق ،كما ناشدت كل منسوبي مهنة
المحاماة لتكوين هيئة كبرى لمالحقة الجناة.
وقال نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي
دارفور الصادق علي حسن لـ"العربي الجديد"،
إن بروز ظاهرة االغتصاب يمثل تطور جديدا ً
مشيرا إلى
ضد مناهضي االنقالب العسكري،
ً
أن أول حالة اغتصاب قد سجلت خالل موكب
 6ديسمبر/كانون األول الماضي ،مبينًا أن أسرة
الفتاة المغتصبة ظلت تتكتم خشية من وصمة
العار المجتمعية.
وأكد ارتفاع العدد في موكب  19ديسمبر/
كانون األول ،كما أكد أن الممارسة لم تكن
فردية؛ بل كانت جماعية وممنهجة" ،جرى
اغتصاب العديد من النساء حول محيط إستاد
الخرطوم ،وهنالك فتاتان اغتصبتا بالقرب من
ساحة (اتني) وسط الخرطوم ،بخالف الحاالت
المرصودة وهي  13حالة" ،كما يقول.
وتوقع حسن في حديث مع "العربي الجديد"،
وجود حاالت أكثر من ذلك ،مشيرا ً إلى أن
إصرار بعض الفتيات على مالحقة الجناة يدلل
على تنامي الوعي وسط المجتمع السوداني
والمرأة بالذات ،وهو األمر الذي سيساعد في
مكافحة الظاهرة .وكانت مفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان قد حثت الحكومة
السودانية على القيام بتحقيق مستقل وشامل
بشأن تلك المزاعم التي طالت  13إمراة وفتاة
بالتعرض لالغتصاب من طرف قوات األمن
خالل مليونية األحد  19ديسمبر/كانون األول.
وشدد المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق
اإلنسان ليز ثروسيل في بيان ،على ضرورة
اإلعالن عن نتائج التحقيق للرأي العام مع حماية
حقوق المتظاهرين خالل التجمعات المخطط لها
اإلسبوع المقبل وما بعده.
•(العربي الجديد) لندن
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(إضاءات عثمانية)

لمنــاسبة ادراج اليونسكـو الخط العربي  ،في تراثهــا غير المــادي

حـامد اآلمدي ..آخر الخطـاطين العظـام
في ديار بكر ،كان يعيش خطاط عثماني يدعى آدم اآلمدي ،ولم يرث عنه ولده ذلك الفن األصيل
حيث كان يعمل ّ
قصابا ،لكن ذلك القصاب قد خرج من صلبه أحد جهابذة الخط الذين تركوا بصمة واضحة في هذا الفن.

•إسطنبول  /إحسان الفقيه  /األناضول

•الخطاط حامد اآلمدي أحد رموز فن الخط الذين نشأوا في كنف الدولة العثمانية ،وترك العديد من آثاره الفنية
على جدران الجـوامع وأغلفة الكتب وكتـابة القـرآن بخط اليد.
•قام الرجل بكتابة طغراءات عديدة ،أشهرها طغراء السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ،وطغراء الملك فيصل
ملك المملكة العـربية السعودية ،وطغراء شاه إيران رضـا بهلوي.
•تخرج من تحت يده ،باقة من ألمع الخطاطين المعروفين في عدة بقاع من العالم ،من تركيا والدول العربية واليابان.
في ديار بكر ،كان يعيش خطاط
عثماني يدعى آدم اآلمدي ،ولم يرث
عنه ولده ذلك الفن األصيل حيث
صابا ،لكن ذلك القصاب
كان يعمل ق ّ
قد خرج من صلبه أحد جهابذة الخط
الذين تركوا بصمة واضحة في هذا
الفن.
إنه الخطاط الشهير موسى عزمي،
والذي اشتهر باسم "الخطاط حامد
اآلمدي" ،ذلك الرجل الذي وصفه
الدكتور علي أرسالن األستاذ
بجامعة إسطنبول بقوله" :واحد من

الفنانين العباقرة ،وهم قالئل في
التاريخ الفني اإلسالمي".
ولد حامد عام 1891م في ديار
بكر ،بدأ دراسته في أحد الكتاتيب
المالصقة للجامع الكبير بديار بكر،
حيث تعلم القراءة والكتابة ،وتعلم
الخط على يد معلمه "مصطفى
عاكف".
ّ
بعد أن أنهى تعليمه في الكتاب،
التحق الصبي بالمدرسة الرشدية
العسكرية في ديار بكر ،وتعلم فيها
ي الرقعة والثلث ،وخطوط اللغة
خط ّ

الالتينية ،والخطوط الرومانية.
في تلك المدرسة تعلم على أيدي
عدة أساتذة ،منهم سعيد أفندي وكان
من أحد أئمة المساجد وله أسلوب
خاص به في تعليم الخطوط ،حيث
كان يأمر تالمذته بكتابة القرآن
الكريم بالطباشير على السبورة،
فتمكن موسى عزمي (حامد) من
كتابة القرآن عدة مرات بالطباشير.
قام والده بمنعه من مزاولة هذا الفن
ألنه رسب في عامه األول بالمدرسة
الرشدية بسبب اهتمامه الشديد

بالخط ،لكنه قد أذن له بعدما حصل
االبن على مكافأة قدرها ليرة ذهبية،
إذ أنه كان يساعد معلميه في كتابة
لوحة خطية على قطعة قماش تحمل
اسم السلطان ،فبذل حامد محاوالته
لكتابة طغراء السلطان (شارة أو
عالمة سلطانية)
وأثناء دراسته في المدرسة
الرشدية ،قام اآلمدي بتقليد خريطة
في أطلس مدرسي بدقة شديدة،
األمر الذي دفع معلمه في مادة
الجغرافيا إلى وضع خريطته في

متحف المدرسة.
بعد أن أنهى دراسته في المدرسة
الرشدية ،التحق بالمدرسة اإلعدادية
بديار بكر وهي تعادل المدارس
الثانوية في التعليم العربي ،وفي
صقلت موهبته الفنية
هذه المرحلة ُ
في الخطوط باتباع مدرستين للخط
التركي ،مدرسة الخطاط حافظ
عثمان ( ،)1698-1642والخطاط
مصطفى راقم ()1825-1787
انتهى اآلمدي من دراسته التي
تؤهله للتعليم الجامعي ،وتوجه

29
إلى إسطنبول بغرض اإلفادة من الخطاطين
الذين يسكنون عاصمة الخالفة ،وهناك التحق
بمدرسة الحقوق لكنه تركها بعد سنة واحدة،
ليلتحق بمدرسة الصنايع النفيسة ،وهي التي
عرفت بعد ذلك بأكاديمية الفنون في إسطنبول،
ثم تغير اسمها عام 1982م في الذكرى المئوية
لتأسيسها إلى "جامعة معمار سنان للفنون
الجميلة".
عام 1908م ترك اآلمدي دراسته الجامعية
لضيق اليد بعد وفاة والده ،وعمل للتكسب،
حتى أعلنت وزارة المعارف العثمانية حاجتها
إلى مدرس للخط في المدارس ،وتقدم للوظيفة.
ورغم أنه نجح في اختبار القبول بامتياز
إال أن لم يقبل نظرا لصغر سنه ،حيث كان
يبلغ من العمر  18عاما ،لكن إعجاب مدير
مدرسة "كلشن معارف" بموهبة اآلمدي ،قد
جعلته يستثني الشاب ويسمح له بالتدريس في
المدرسة ،وممن تتلمذ على يده في هذه المدرسة
الخطاط التركي الشهير حليم أوزيازيجي.
بعد مضي عام على عمله في المدرسة ،انتقل
إلى العمل في مديرية مطبعة الرسومات ،ثم
عين في مطبعة المدرسة العسكرية ،ثم عين
خطاطا بمطبعة أركان الحرب العثمانية خلفا
للخطاط محمد نظيف.
أثناء توليه هذا المنصب قامت الحرب العالمية
األولى ،فسافر إلى برلين ضمن صفوف قوات
الصاعقة ،حيث حصل على دراسة متخصصة
في دائرة الخرائط التابعة للهيئة العامة ألركان
الحرب األلمانية.
ويذكر المؤرخ محمد حرب في كتابه
"العثمانيون في التاريخ والحضارة" ،سبب
تسميته بحامد ،فذكر أنه خالل عمله في مطبعة
أركان الحرب العثمانية ،استأجر حامد دكانا
صغيرا للخط والزنكوغراف في حي جاغال
أوغلو في إسطنبول ،بغرض االستفادة من
الوقت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
وكان القانون يمنع أي موظف حكومي
مزاولة أي مهنة إضافية ،ولذلك لجأ إلى
التسمي باسم مستعار وهو "حامد" بدال عن
اسمه الحقيقي موسى عزمي ،وهذا سر شهرته
باسم "حامد" ،وله في قضية األسماء هذه
مقولة طريفة" :لما عزمت على تعلم الخط
كنت "عزمي" ،ولما بلغت ما بلغت حمدت
الله ،وسميت نفسي "حامد".
تمت محاكمته وفصله من وظيفته الحكومية
بعد أن ذاع صيته واكتسب شهرة واسعة،
وهذه الشهرة جعلته يتقدم بطلب إلى الجهات
الرسمية لتغيير اسمه إلى حامد في الوثائق
الرسمية ،استأجر بعدها دكانا للخط في شارع
الباب العالي في إسطنبول.
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بكتابة طغراءات عديدة ،أشهرها طغراء
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ،وطغراء
الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية،
وطغراء شاه إيران رضا بهلوي.
كما كتب العديد من الطغراءات األخرى
والتي كانت قوة مالحظته هي سبب تفوقه
في كتابتها ،فيقول هو بهذا الصدد" :تعلمت
الطغراءات من الطغرائي إسماعيل حقي بنقش
حركات يده في الكتابة في ذهني".
وللخطاط اآلمدي ما يصعب حصره من كتابة
عناوين الكتب وشواهد القبور واألشعار ،لكن
أهم ما كان يعجبه شخصيا من أعماله لوحة
خطوط سورة الفاتحة ،والتي استغرق حامد
في كتابتها ستة أشهر.
تخرج من تحت يد الخطاط اآلمدي ،باقة من
ألمع الخطاطين المعروفين في عدة بقاع من
العالم ،فمن تركيا كان الخطاطون :حليم ،حسن
جلبي ،خسرو طوباشي ،أحمد فاتح.
ومن الدول العربية الخطاطون :هاشم
البغدادي ،يوسف ذون النون ،علي الراوي،
مروان الحربي ،السيدة جنات الموصلية ،ومن
اليابان الخطاط ميناكو.
وبعد فترة طويلة من صراعه مع المرض،
توفي اآلمدي ،وخرجت جنازته من جامع
شيشلي الذي كان يفتخر بأنه صاحب الخطوط
التي كتبت عليه ،ودفن في  20مايو 1982م.
وكان من المشيعين لجنازته تلميذه النجيب
الخطاط حسن جلبي والخطاطة الشهيرة إنجي
بش أوغلو ،وتلميذه رجل األعمال ضيا أيدين،
والخطاط الصيدلي أوغور درمان ،والمؤرخ
إبراهيم القونوي ،ومفتي إسطنبول صالح
الدين قايا ،والمدير العام للمكتبة السليمانية في
إسطنبول معمر أولكر.
في مقدمة كتابه "قواعد الخط العربي"،
يقول هاشم البغدادي الذي كان من أبرز
تالميذ الخطاط اآلمدي في سياق حديثه عن
الخطاط مصطفى الراقم" :تعتبر خطوطه من
أروع ما ورثناه من الكتابات العربية ،وقد
سار على نهج الراقم الخطاطون الذين جاءوا
بعده ،ويعتبر حامد اآلمدي الخطاط المعاصر
أحسن من خلفه في مجال خطه ومتانة قواعده
وسيطرته على ضوابطه ورغبته في إحياء
رسوم الخطاطين األوائل".
لقد كان الخطاط حامد اآلمدي أحد عباقرة
الخط وآخر الخطاطين العظام في القرن
العشرين ،وعده بعض المفكرين امتدادا البن
مقلة وياقوت المستعصمي وابن البواب ،وهم
العظماء الثالثة الذين تركوا بصمتهم في تاريخ
الكتابة.
ولم يكن الخطاط اآلمدي سوى نتيجة طبيعة
الهتمام الدولة العثمانية بالخط ،باعتباره
فنًا رفيعا شاع في الحضارة اإلسالمية التي
كانت تلتزم بالشريعة في منع النحت وصناعة
التماثيل ،ومن ثم أبدع المسلمون في الممالك
والدول اإلسالمية في هذا الجانب ،ومنها
الدولة العثمانية.

وأعظم الخطوط التي خطها اآلمدي في
الجوامع ،هي تلك التي كتبها في جامع شيشلي
بإسطنبول كما صرح قبيل وفاته في لقاء له مع
مجلة كوبرو.
ومن الجوامع التي كتب خطوطها جامع
"قوجة تبة" في أنقرة ،وجامع "موضه" في
إسطنبول حيث كتب فيه سورة الفتح ،كما كتب وتعد تجربة الدولة العثمانية من أكثر
سورة النبأ في جامع "قارتال" في إسطنبول التجارب تميزا في هذا الجانب ولها أثر بالغ
أيضا.
في تجاوز حدود المكان الجغرافي إلى ريادة
ومن أعماله الفنية العظيمة ،كتابة القرآن وقيادة الخط العربي على مستوى العالم،
الكريم مرتين بخط يده ،وهو تشريف قل من وأصبحت إسطنبول قبلة للخطاطين منذ أن
ناله ،طبع في كل من تركيا وألمانيا ،وقام صارت مركزا للخالفة.

بعض اعمال الخطاط حامد االّمدي
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نصائح لزيادة فعالية أقنعة الوجه للحماية من العدوى

الهيئة األوروبية لألدوية
توافـق على عـالجين
جديديـن ضد كورونـا
وافقت الوكالة األوروبية لألدوية مؤخرا
على عالجين جديدين مضادين لفيروس
كورونا ،األول باألجسام المضادة أحادية
النسيلة ،والثاني عقار مثبط للمناعة.
والعالج األول باألجسام المضادة
أحادية النسيلة يطلق عليه “غالكسو
سميث كالين” بينما العالج الثاني وهو
عقار مثبط للمناعة مرخص في االتحاد
األوروبي لمعالجة حاالت االلتهاب
المختلفة يعرف باسم “كينيريت”.
وقالت الوكالة في بيان إن “غالكسو
سميث كالين ،مخصص لمعالجة
كوفيد 19-لدى البالغين والمراهقين
الذين ال يحتاجون إلى أكسجين
إضافي والذين هم أكثر عرضة لخطر
اإلصابة بالمرض” ،فيما وسع استخدام
“كينيريت” ليشمل “معالجة كوفيد19-
لدى البالغين الذين يحتاجون إلى أكسجين
إضافي والمعرضين لخطر اإلصابة
بفشل تنفسي حاد”.

قناع للوجه للحماية من كورونا
خلصت نتائج دراسة جديدة
نُشرت (الخميس  16ديسمبر)،
إرشادات لزيادة فعالية أقنعة
الوجه لتقليل انتشار مسببات
األمراض التنفسية المعدية بما في
ذلك .SARS-CoV-2
وتحدد النتائج ،التي ظهرت في
مجلة American Journal of
 ،Infection Controlالتابعة
لجمعية المتخصصين في مكافحة
العدوى وعلم األوبئة (،)APIC
تركيبات أقنعة الوجه والتعديالت
المناسبة التي يمكن تنفيذها من
قبل العاملين في مجال الرعاية
الصحية والمرضى والجمهور

لتحسين مالءمة القناع وأدائه.
وتُستخدم أقنعة الوجه لتقليل
انتشار الفيروسات المعدية مثل
 SARS-CoV-2التي تنتقل
عن طريق رذاذ الجهاز التنفسي
والرذاذ الناتج أثناء أنشطة مثل
التحدث والتنفس والسعال.
وتوصي المراكز األمريكية
لمكافحة األمراض والوقاية منها
( )CDCبقناع متعدد الطبقات،
ويغطي األنف والفم ،ويشكل
إغالقا محكما على الوجه ،وفقا
لفرانسواز بالشيري ،ماجستير
في علم األحياء البحثي ،من
المعهد الوطني للسالمة والصحة
المهنية ( ،)NIOSHوالمؤلفة

الرئيسية للورقة.
واستخدمت بالشيري وزمالؤها
كال من العناصر البشرية ومحاكاة
نموذجية لتقييم أداء أنواع
وتركيبات وتعديالت متعددة
لألقنعة.
وأجرى الباحثون مجموعة
متنوعة من التجارب التي تحاكي
السعال والزفير ،ثم قاسوا كفاءة
األقنعة في منع الهباء التنفسي.
وأظهرت النتائج أن وضع قناع
من ثالث طبقات على قناع طبي
(قناع مزدوج) أو تأمين قناع طبي
بدعامة مرنة يوفر أفضل حماية
ضد الهباء التنفسي.

وكشفت النتائج أن األقنعة الطبية
دون تعديل منعت أكثر من %56
من رذاذ السعال وأكثر من %42
من رذاذ الزفير.
وأدى وضع قناع من القماش
فوق قناع طبي إلى منع نحو
 %85أو أكثر من رذاذ السعال
و %91أو أكثر من رذاذ الزفير.
ووجدت النتائج أن إضافة دعامة
فوق قناع طبي تمنع ما يساوي أو
يزيد عن  %95من رذاذ السعال
وما يساوي أو أكثر من  %99من
رذاذ الزفير.
كما أدى استخدام حزام أو ربط
القناع وثنيه إلى زيادة األداء
مقارنة باألقنعة الطبية دون تعديل.

•المصدر :رويترز
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مرض السيلياك  ..من أكثر األمراض شيوع ًا في كندا
مبسط ألمراض المناعة الذاتية
شرح ّ

•د .قيس أبوطه

في أعداد سابقة من هذه الجريدة الرائدة كتبت عدة موضوعات
عن أمراض الجهاز الهضمي االلتهابية مثل مرض كرون ومرض
القولون التقرحي ومرض القولون العصبي… واليوم نكمل هذه
الموضوعات بالحديث عن مرض شائع جدا في كندا وهو مرض
السيلياك (.) Celiac Disease
مرض سيلياك هو أحد أمراض المناعة الذاتية الكثيرة .وقد
يتساءل البعض ماذا تعني أمراض المناعة الذاتية و باالنجليزية
 ،Autoimmune disease؟ إنها مجموعة أمراض تحدث
نتيجة فشل الجهاز المناعي في دمنا ،والمسؤول عن حماية الجسم
من الميكروبات والفيروسات ،حيث ال يستطيع معرفة البصمة
الوراثية الخاصة بخاليا الجسم السليمة فيتعامل معها وكأنها دخيلة
وغريبة عنه ،ويبدأ بمهاجمتها وقتلها والتخلص منها باستخدام
خاليا وأجسام المناعة المتخصصة والقوية ،وهذا يسبب أضرارا ً
وأمراضا ً شديدة.
هناك حوالي  ٨٠مرضا مناعيا ،ولعل أشهرها مرض
التصلب المتعدد ( ،) Multiple Sclerosisومرض المفاصل
الروماتويدي ،و روماتيزم صمامات القلب …و مرض سيلياك.

مرض السيلياك
مرض السيلياك يصيب األمعاء الدقيقة نتيجة تناول أطعمة
تحتوي على مادة بروتينية تسمى جلوتين ( .) Glutenفي بعض
المراجع العربية تسمى :الدابوق .هذه المادة موجودة بشكل رئيسي
في القمح وخبز القمح الذي يعتبر أهم عنصر في طعام كل الناس.
وكذلك في الشعير والشوفان وغيرها من المواد.
والجلوتين هو البروتين الذي يعطي العجينة والخبز ليونة
وتماسكا.
عندما يأكل الشخص وخاصة الطفل الذي عنده حساسية الجلوتين
يحصل رد فعل مناعي مسببا التهابا ً وتدميرا ً لألهداب والنتوءات
في األمعاء الدقيقة المسؤولة عن امتصاص الغذاء والمواد
األساسية لصحة اإلنسان.

خطورة مرض سيلياك
أوالً من المهم أن نعلم أن نسبة الحاالت التي تعاني من هذا
المرض في كندا تعتبر األعلى في العالم ،وتقول اإلحصائيات إن
واحدا ً من كل  ١٠٠من السكان يعاني من هذا الداء…
نستطيع بسهولة أن نتخيل خطورة هذا المرض… وخاصة عند
األطفال ،مثالً ،عدم امتصاص المواد الغذائية تعني تأخر النمو
الجسدي والعقلي.
عدم امتصاص الحديد من الطعام يعني فقر الدم.
عدم امتصاص فيتامين  Dيعني لين العظام… وهكذا بالنسبة
لعدم امتصاص كافة الفيتامينات والمعادن وكل المغذيات… ليس
هذا فحسب ،بل إن التهابات األمعاء الدقيقة وضعف امتصاص
األطعمة تسبب آالما في البطن و انتفاخا وإسهاال يصعب التحكم
به ،وبالتالي فإن المريض يخشى كثيرا ً أن يذهب الى أماكن ال
يعرف إذا كان الوصول إلى دورات المياه سهالً.
كثير من المرضى يصابون بالتهابات و بثور جلدية وقد تكون

في الوجه و يصعب عالجها.
وهناك ايضا من المضاعفات ما يعرف بترنح الجلوتين
( ) Gluten Ataxiaنتيجة ضعف العضالت وعدم القدرة على
التحكم بحركة العضالت الالإرادية.
و بسبب هذه المضاعفات والمعاناة فإن حكومة كندا تعطي
امتيازات خاصة لهؤالء المرضى.
العالج :اود ان ال اسرد األدوية المختلفة لهذا الداء ألن ذلك
من تخصص الطبيب المعالج ،ولكن اهم خطوة للعالج هي
تحاشي األطعمة المحتوية على بروتين الجلوتين .واآلن يوجد في
األسواق اطعمة خالية من الجلوتين .) Gluten Free( ،وهناك
عالمات تجارية خاصة توضح للمستهلك انها خالية من الجلوتين.
انظر األشكال المرفقة.

ولكن هذه األطعمة أكثر تكلفة ب ٢،٥ :من األطعمة العادية.
لعله من المناسب أن نذكر هنا أهم األطعمة التي يمكن للمريض
أن يتناولها وهي كثيرة:
األرز ،الذرة ،اللحوم والدواجن واألسماك ،الفول و العدس و
الحمص ،البطاطا "البطاطس" ،المكسرات بأنواعها ،الفواكه
بأنواعها ،العسل والمربى ،الطحينة ..واالجبان والحليب…
وغيرها كثير.
ان متابعة المريض مع طبيبه المختص افضل ضمان لصحة
أفضل.
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com
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نقل الدم ،زراعة اﻻنسجة واﻻعضاء والكيمو
• د .خالد الخيري اﻻدريسي
ربما يسأل سائل ما العالقة بين هذه المواضيع
الثالثة لترد في مقال او بحث واحد .نظرة فاحصة
ومعمقة تظهر مكنون تلك المواضيع والعالقة
البينة الوثيقة بينها :طبيعة ،بحثا ،هدفا واخيرا
ما انتابها (نقل الدم) وما زال يعتريها ( زراعة
اﻻنسجة واﻻعضاء والعالج الكيماوي).
فنقل الدم هو نقل سائل حيوي من شخص سليم
معافى (المتبرع) الى شخص مريض او محتاج
(المتلقي) من اجل انقاذ حياته.
هكذا زراعة اﻻعضاء واﻻنسجة ،فهي زراعة
نسيج او عضو من المتبرع السليم المعافى.
واصدق مثال واكثرها شيوعا (الكلية) او المتوفى
الى متلق مريض في حاجة لذلك العضو في سبيل
انقاذ حياته.
اما العالج الكيماوي فهو اعطاء عقار لمريض
السرطان لقتل الخالياالسرطانية (الدم) او النسيج
السرطاني في محاولة النقاذ ذلك المريض.
تحت ضغط الشهرة ،المساواة والمقدرة العلمية
والتقليد اﻻعمى غير المدعوم علميا وعالج
المرضى ،اندفع المهتمون (اﻻطباء) في مسار
"زراعة اﻻعضاء وعالج السرطان" ،ظاهره
اﻻنسانية والتقدم العلمي وباطنه المنافسة واثبات
القدرة والربح المادي ونسوا اهم عنصر اﻻ وهو
المسار العلمي السليم الذي ﻻ بديل عنه .امامنا
المثل الصارخ اﻻ وهو مسار نقل الدم.
نقل الدم:
سنبحث اوﻻ نقل الدم ،النه المثال العلمي اﻻصدق
والذي يجب ان يحتذى في المواضيع اﻻخرى (نقل
االعضاء وعالج السرطان بجميع انواعه).
في سنة  1628اكتشف الطبيب البريطاني وليم
هارفي الدورة الدموية .تبعه في العام 1658
اكتشاف الدكتور جان سوامردام للخاليا الحمراء
في الدم .في سنة  1665سجلت اول عملية نقل دم
ناجحة من كلب الخر ،قام بها الدكتور البيطري
ريتشار لوار .في  1667تمت اول عملية نقل دم
من خروف الى انسان .في سنة  1818تمت اول
عملية نقل دم من انسان ﻻخر .في 1873حاول
طبيب امريكي تعويض دم مفقود بنقل حليب بقر
وماعز إلنسان .في سنة  1885استبدل الحليب
بمحلول الملح الطبي( )Salineلتعويض ما فقد
من الدم .في سنة  1901اكتشف الطبيب النمساوي
فصائل دم اﻻنسان الثالث .في سنة  1907اكد
الدكتور لودفج هيكتون اهمية مطابقة دم المتبرع
بدم المريض .في سنة  1910قام الدكتور روبن
اوفنبيرج باول عملية نقل دم باستعمال فصائل الدم
ومطابقة دم المتبرع بدم المتلقي .من بعد هذا توالت
اﻻكتشافات العلمية وبدأت المسيرة الصحيحة لنقل
الدم.
من اجل اكمال سرد التطور العلمي في مسار
نقل الدم ،في سنة  1914اكتشفت مضادات التجلط
فأمكن إطالة مدة تخزين الدم .تبعه في سنة 1939
العالمه اودري سمث باكتشاف طريقة سليمة
(الحفظ بواسطة التبريدCryoprotectant-
) لحفظ الدم لمدة اطول وذلك باضافة مادة
الجليسرول( . .)Glycerolفي العام  1961امكن
تخزين صفائح الدم بشكل مركز .وفي سنة 1964
ادخلت طريقة جديدة( )Plasmapheresisفي
فصل مكونات الدم من اجل الدقة العلمية والحفاظ
على تلك المكونات واستعمال الالزم منها فقط.
زراعة اﻻعضاء واﻻنسجة:

هي عملية طبية يتم فيها نقل عضو من شخص
(المتبرع) وزرعه في جسم شخص اخر( المتلقي)
من اجل تعويض عضو مفقود او معطوب .العضو
او النسيج المزروع ان كان من الشخص لنفسه
يطلق عليه "اوتوجرافت" ،مثل زراعة الجلد
والشرايين واﻻوردة .اما تلك التي تتم بين شخص
واخر فيطلق عليه "آلوجرافت".
اﻻعضاء التي تم زراعتها "بنجاح" القلب،
الكلى ،الكبد ،الرئتين ،البنكرياس ،غدة الثايمس،
الرحم.
اما اﻻنسجة فكانت العظم ،اربطة العضالت،
القرنية ،صمامات القلب ،اﻻعصاب ،اﻻوردة
والشرايين.
زراعة الكلى هي اكثر اﻻعضاء التي تمت
زراعتها ،يليها الكبد ثم القلب .اما بالنسبة لالنسجة،
احتلت القرنية اعلى رقم تبعها زراعة العضالت
وروابطها.
المتبرعون باﻻعضاء إما احياء (الكلى) او احياء

مع موت الدماغ.
أثارت زراعة اﻻعضاء العديد من اﻻسئلة
االخالقية ،وكان على راسها تعريف الموت ثم
تحديد موت الدماغ ومتى وكيف اعطيت موافقة
التبرع بالعضو ومسألة تدخل المادة في اﻻمر .كما
نتج عن زراعة اﻻعضاء "تجارة اﻻعضاء”.
اكبر مشكلة تتحدى زراعة اﻻعضاء وتؤخرها
وتحد من ممارستها وترفع من مضاعفاتها وتسبب
فشلها هي "رفض الجسم للعضو المزروع" ،والتي
بسببها نتجت مشكلة مثبطات المناعة .اما المشكلة
الكأداء فهي "تحديد مطابقة اﻻنسجة" issue
 Histocompatibilityوالتي بدون التوصل لها
ستكون كل عملية زرع اﻻعضاء عمل غير علمي
وعشوائي.
انواع "ال آلوجرافتس"يمكن ان تكون من
الخنزير" زينوجرافت  ”Xenograftمثل
صمامات القلب
التدخل في جسم اﻻنسان بدأ منذ  800قبل الميالد
حيث بدا اﻻطباء الهنود في عمل عمليات زراعة
الجلد (اوتوجرافتس) .في سنة  1837تمت زراعة
القرنيه في غزال ،في العام  1869تمت فعال
عملية زراعة الجلد ،اما في العام  1905تمت اول
عملية زراعة القرنيه ،في العام  1931تمت اول
عملية زراعة الرحم ،في العام  1936تمت اول
عمليه زراعة كلية من انسان متوفى الى انسان
حي ،في العام  1954اول عملية زراعة كلية
ناجحة في امريكا من توأم متماثل ،في سنة 1966
تمت زراعة اول كلية وبنكرياس معا ناجحة ،في
 1967اول عملية زراعة كبد ناجحة ،وزراعة

قلب ناجحة ،وزراعة بنكرياس .في سنة 1981
تمت اول عملية زراعة قلب ورئتين معا .توالت
من بعدها عمليات زراعة االمعاء ،زراعة جزء
من الكبد.
كما سبق ان ذكرت ،اكبر مشكلة ما زالت
تواجه عملية زراعة اﻻعضاء هي رفض الجسم
المتلقي للعضو المزروع .في العام  1969توصل
عالمة في الدنمارك ( فري هانز) الكتشاف دواء
سايكلوسبورين ( )Cyclosporineاحد مجموعة
عقاقير مثبطة لمناعة الجسم مما خفف مشكلة
رفض الجسم للعضو المزروع فامكن اطالة عمر
ذلك العضو في جسم المتلقي ،ولكنه خلق مشاكل
جديدة ،اﻻ وهي زيادة امكانية اﻻصابة باالمراض
المعدية والخمجية لما تسببه من نقص مناعة جسم
المتلقي ومقاومتة لالمراض ،كما أنتج حل تلفيقي
سريع للمشكلة مما سبب صرف نظر العلماء
والشركات عن تركيز البحث العلمي لحل مشكلة
"الرفض" بطريقة علمية صحيحة.

بلغ عدد المرضى المنتظرين لزراعة اﻻعضاء
 120000شخص منهم  100000في انتظار
زراعة كلية ياتي بعدهم منتظرو زراعة الكبد ثم
القلب.
تبلغ معدل فترة العمر بعد زراعة الكلية في
الواليات المتحدة  5سنوات.
العالج الكيماوي لمرض السرطان :
هي مجموعة ادوية تعطى لمريض السرطان من
اجل قتل الخاليا السرطانية (تعمل على قتل كل
الخاليا سريعة النمو) المنتشرة في الجسم .ويلجأ
اﻻطباء عادة لهذه الطريقة اما في عالج سرطان
الدم والغدد اللمفاوية او في الحاﻻت المتاخرة من
امراض السرطان اﻻخرى .حاﻻت نجاح العالج
بالكيماوي نادرة ومعظم النجاح حصل في عالج
سرطان الدم لدى اﻻطفال .شارك في صنع هذا
النجاح طرق اخرى علمية (زراعة الخاليا
الجذعية )Bone Marrow transplantبعد
ابادة كل خاليا الدم لدى المريض بالعالج باالشعة
او بالكيماوي.
اكبر مشكلة اوجدها العالج الكيماوي هي انه فتح
الباب امام الشركات لتحويل هذا اﻻمر الى تجارة
مما صرف عناية العلماء عن اﻻبحاث العلمية
الصحيحة في عالج السرطان اﻻ وهي :
 -1البحث عن طرق علمية سريعة للكشف المبكر
عن السرطان بكل انواعه.
 -2ايجاد اسباب التحول السرطاني للخاليا.
 -3التركيز على تطوير العالج باالشعة (الكي

الطبي) مما يجعلها اكثر نجاعة واقل اثار جانبية.
كل ما يهمنا مما سبق ذكره هو:
اوﻻ -ارسال تحية اعجاب وتقدير لكل من شارك
في المسيرة المشرفة لعملية نقل الدم من مراحلها
البدائية الى ان اصبحت عملية علمية تتم بكل ثقة
وكانت سببا في انقاذ ماليين البشر وكذلك جعلت
اكثر العمليات خطورة امرا ممكنا وآمنا .منذ عام
1665الى  1901كانت المحاوﻻت تتخبط واﻻمور
تسري بعيدا عن العلم والدقة .من بعدها تم اكتشاف
مكونات الدم وفصائله وطرق المطابقة فتحكم العلم
والدراية بالمسيرة .في بادئ اﻻمر كانت تفشل كل
المحاوﻻت ويموت المريض المنقول له الدم (فورا
اوبعد مدة وجيزة) اﻻ ما ندر ومصادفة ،اما اﻻن
فالنتائج مضمونة وان حصل خطا يشكل كارثة
علمية وﻻ يمكن التجاوز عنه.
ثانيا -محاولة توضيح ما خفي او على اﻻصح
ما أُخفي عن عمد من قبل شركات اﻻدوية وتجار
اﻻعضاء واﻻطباء ،فبدﻻ من اﻻقتداء بمسيرة
الفخر التي مرت بها عملية نقل الدم ،اندفع الكل
وراء تحويل زراعة اﻻعضاء الى تجارة قذرة.
كان من المفروض ان تؤمن اﻻموال والوقت
الالزم للبحث العلمي في موضوع الهندسة
الوراثية( ) Genetic Engineeringومطابقة
اﻻنسجة (  )Tissue Histocompatibilityكما
حصل في موضوع نقل الدم  .كان سينتج عن هذه
اﻻبحاث ايجاد بنك اعضاء في الحيوانات (االبقار
واﻻغنام والخنازير) مطابقة للنسيج اﻻنساني
والصبحت عملية زراعة اﻻعضاء علمية وسهلة
ورخيصة .لكن هذا ليس في مصلحة تجار السوق
السوداء وال في مصلحة من يعتاش على دم
الشعوب وامتصاص دمهم ولقمة عيشهم ولو على
حساب انسانيتهم.
هذا اﻻمر ينطبق تماما على موضوع عالج
السرطان ،البحث العلمي ليس في مصلحة
الشركات العمالقة التي تعتاش على بيع السموم
لمرضى السرطان طمعا في الربح الرخيص مع
انهم يدركون تمام اﻻدراك انها غير مجدية وال
تطيل في عمرهم بل تحيل اخر اشهر حياتهم
لجحيم .
نظرة بسيطة لما يحصل في العالم اﻻن ،افراد
يملكون مئات المليارات ويتحكمون في اقتصاد
العالم ،ينفقون المليارات من اجل ارسال شخص
للفضاء للبقاء دقائق معدودة ،واخرون يدفعون 80
مليون دوﻻر من اجل شراء تذكرة صعود للبقاء في
الفضاء بضع دقائق ،وثالث يتبجح بانه "لوحده"
يمكنه معالجة مشكلة الجوع في العالم "شريطة"....
.هذه اﻻموال واقل منها بكثير لو صرفت على
البحث العلمي لتمكن العلم والعلماء من التوصل
الى زراعة اﻻعضاء وعالج السرطان بشكل ناجع
وعلمي وانساني .ولكن "لقد اسمعت لو ناديت حيا
ولكن ﻻ حياة لمن تنادي" ،مصاصو دماء الشعوب
لن يرعووا النهم تجردوا من كل شعور وضمير
ورحمة .ونسوا القول المأثور القائل إنه
" َم ْن َمن َّ ِم ْن َم ٍّن ُم َّن ِمنَ المنان”.
•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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نمـل العسـل

•د .حسين عبد المنعم داود

يعيش في المناطق الجافة او شبه الجافة من أمريكا الجنوبية
ع من النمل يعرف بنمل العسل honey ants
وأستراليا ،نو ٌ
او نمل وعاء العسل . honeypot antوينتمي نمل العسل إلى
خمسة أجناس  . )Genera (Genusوكان هنري سي .ماككوك
 Henry C. McCook 1881من أول من وصف هذا النمل
اهتمام العديد من الباحثين المتخصصين في
الذي أصبح مح َل
ِ
ً
التغذية واالمن الغذائي الحقا .وكان سكان استراليا األصليون
يتناولون هذا النوع من النمل كحلوى .والعسل الذي ينتجه هذا
النمل ليس له جميع خواص العسل الذي ينتجه نحل العسل.
ويسمى عسل النمل هذا "المغثر او المغثور" ومنه جاءت
تسمية النمل ب "النمل المغثار".
ومن خاصية هذا النوع من النمل المقدرة العجيبة على
استخالص رحيق النباتات .اذ ينشط النمل المغثار في الموسم
التالي لموسم هطول األمطار ،حيث تتجمع كمياتٌ كبيرة ٌ من
الرحيق على النباتات سريعة الزوال .وفي ظل الظروف
ت هذا النمل
المعيشية القاسية في الصحراء ،تخزن بعض عامال ِ
العس َل الذي تأتيها به العامالت األخريات في قنواتها الهضمية،
فتتضخم بطونها حتى تصل ضعف حجم النملة كاملة.
وقد يصل حجم البطن الى ما يقرب حجم حبة العنب وبوزن قد
يصل ثمانية أضعاف وزن النملة األصلي .وآلية التخزين هذه

نصـائح لـتجنب متـاعب
الجهــاز الهـضمي
اضطرابات الجهاز الهضمي تعد من أكثر
المشاكل المرضية التي تؤثر على الجهاز
الهضمي ،والتي يشتكي منها الكثيرين.
حذر البروفيسور األلماني توماس فون
هان من تناول الوجبات الثقيلة والدسمة
خالل موسم األعياد.
وقال إن تناول هذه النوعية من الوجبات
يؤدي إلى متاعب للجهاز الهضمي،
التي تتمثل في ُحرقة المعدة (الحموضة)
والشعور باالمتالء واالنتفاخ وآالم البطن.
ولتجنب هذه المتاعب أوصى أخصائي
الجهاز الهضمي األلماني بمضغ الطعام
جيدا لمساعدة المعدة على هضم الطعام
جيدا .وبعد تناول الطعام يمكن تحفيز عملية
الهضم من خالل المشي حول المنزل لعدة
دقائق ،كما يسهم تدليك البطن بواسطة زيت
النعناع في تنشيط حركة األمعاء ،ومن ثم
تحفيز عملية الهضم.
ويمكن مواجهة ُحرقة المعدة من خالل
شرب اللبن؛ حيث إنه يعمل على تخفيف
حمض المعدة ،في حين يمكن مواجهة
الشعور باالمتالء واالنتفاخ وآالم البطن
بواسطة شاي الكراوية والشمرواليانسون.

ال شك مختلفة عنها في النحل .فالنحل يخزن عسله في خاليا
يبنيها لهذا الغرض ولحضن بيضه ويرقاته.
يوجد في كل ُحجرة من ُحجرات خلية هذا النوع من النمل
 30-25نملة .وتلتصق النمالت الممتلئات بالعسل بواسطة
ارجلهن بسقف الحجرة بوضع مقلوب .وتتمتع أفراد المستعمرة
الواحدة منه بسلوك معيشة جماعية تعاونية .فان تعرضت

إحداهن للسقوط تسارع األخريات الى اعادة إلصاقها من جديد.
فسبحان الله ،خلق جميع األحياء ،بضمنهم البشر ،وسخر لها
وسائل العيش السليم التعاوني ،فبقيت األحياء األدنى محافظةً
على ما سخره الله لها ،ولكن بعض البشر انتهج اسلوبا ً مغايرا ً
نتيجة جشعه وضعف إيمانه.
في موسم الشتاء او الجفاف تقوم باقي النمالت الالتي ال
تخزن العسل بزيارة المخازن الحية (النمالت الخازنة) ألخذ
احتياجاتها اليومية من السكر ،وذلك بان تلصق النملة الجائعة
فمها بفم النملة الخازنة للعسل ،وتقوم االخيرة بدورها بتقليص
بطنها إلخراج قطرة من العسل الى فم الجائعة لتغذيتها .وفي
حال استمرار الجفاف لفترات طويلة ،فلدى النمالت العامالت
القدرة على البحث عن المواد السكرية والعثور عليها بسهولة
في سوائل بعض الحشرات التي تصطادها او بقايا النباتات
والحشرات التي تعثر عليها وتحملها الى خالياها عميقا في
باطن االرض لتتجنب االفتراس ،وتحافظ على احتياطها
الغذائي .وتتم عملية التغذية لهذا النوع من النمل بنظام دقيق
مرتب بأحكام (سبحان الله في خلقه) ،وال تغادر النمالت الالتي
تخزن العسل (الغذاء االحتياطي) الخلية بسبب حمولتها الثقيلة
او ربما هناك اسبابٌ أخرى ال نعلمها.
ويسعى الباحثون في علوم التغذية والمناخ وخزن المنتجات
الغذائية إلى استخالص الدروس من خالل متابعة سلوكيات
هذا النوع من النمل بغية الرجوع اليها للتكيف بشكل أفضل مع
ظواهر المناخ القاسية .فسبحان الله الذي خلق فسوى.
•أكاديمي عراقي
Sources: Morgan, R. Biology, husbandry and
display of the diurnal honey ant Myrmecocystus
)mendax Wheeler (Hymenoptera: Formicidae
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علم التطور

Evolution

•د .محمد أمين األعظمي

يعني التطور بمفهومه العلمي تغير أنواع األحياء بمرور الزمن .ويظن
كثيرون أن علم التطور يمثل دعوة إلى الكفر واإللحاد ،ال بل يراه بعضهم
أنه هو الكفر والضالل .وما أن يُ ْذك ََر جارلس دارون ( )1882-1809حتى
تُكال له صنوف الشتائم واللعنات التي تذكرني باللعنات التي كالها علي بن
الجهم للوزير العباسي محمد بن عبد الملك الزيات( ،)1علما ً أن الرجل،
أعني دارون ،كان مسيحيا ً ملتزما ً ومواظبا على الصالة في الكنيسة.
ولم يكن دارون أوفر حظا ً مع معاصريه .فقد كان هؤالء ،أو الكثيرون
منهم ،يكيلون له شتى صنوف الشتائم حتى أنهم في رسم كاريكاتوري
أظهروا قردا ً يشتكيه ،أي يشتكي دارون ،ألنه يدعي أنه من ساللته .أما في
وقتنا هذا ،فيربط كثيرون بينه وعلم التطور من ناحية واإللحاد من ناحية
أخرى ،ظنا ً منهم أنه هو من أوجد علم التطور وفكره ،وهو أمر مجافٍ
للحقيقة وال يدعيه ال دارون وال ُمريدوه ُمطلقاً .فقد سبقه إلىه كثيرون ،أذكر
منهم اخوان الصفا والفرنسي المارك(Jean-Baptiste )1829-1744
 Lamarckو َجدَ دارون نفسه ايراسماس دارون ،Erasmus Darwin
غير أن أحدا ً ممن سبقه لم يوفق في طرح آلية منطقية ومقبولة لحصول
التطور .فقد اقترح المارك اإلهمال واالستعمال ()use and disuse
آليةً للتطور .ووفقا ً لهذه اآللية ،فإن العضو الذي يُكثر الفرد من استعماله
سي َُو َّرث .فالزرافة مثالً كانت ذات عنق معتدل الطول
سينمو ،ومن ثم َ
وتقتات على ما تصل إليه من أوراق الشجر .ثم تناقصت هذه األوراق
فصارت تمد عنقها إلى أعلى لتصل إلى األوراق العالية .وكلما تناقصت
األوراق مدت الزرافة عنقها أكثر فأكثر ،ثم أورثت هذه الزرافات أعناقها
الطويلة إلى األجيال الالحقة .وهذه اآللية ،كما يرى كل ُم ٍلم بعلم الحياة،
غير منطقية .فبطل كمال األجسام مثالً ال يخلف ولدا ً جميل الجسم مفتول
العضل كأبيه ما لم يمارس التمارين التي مارسها أبوه من قبل .وهنا ،أذكر
أن عنق الزرافة يحتوي  7فقرات تماما ً كما هو حال اإلنسان والثدييات
األخرى باستثناء الكسالن slothوبقر البحر  .manateesكما ان المارك
كان يعتقد أن كل عمليات التطور تجري من األقل تعقيدا ُ وتطورا ُ إلى
األعلى.
درسنا ،ونحن طالبٌ في الثانوية ،إنسان نياندرتال ،ولكنه لم يشدني وال
غيري من زمالئي إلى علم التطور .ومررت به في كلية العلوم ،وبخاصة
في مادة التشريح المقارن للفقريات التي درسنا إياها المرحوم د .منير بني.
ثم قرأت للمرحوم د .أحمد زكي (1894م1975،م) رئيس تحرير مجلة
العربي رحمه الله سلسلة مقاالت تحت عنوان وحدة الله تتجلى في وحدة
خلقه.
لم يشدني كل ما سبق إلى علم التطور( )2قدر ما شدني إليه مسلسل رقي
اإلنسان ( )The Ascent of Manالذي قدمه د .جيكوب برونوفسكي
 )Jacob Bronowski (1908 –1974البولندي المولد البريطاني
الجنسية الحقاً .ود .برونوفسكي هذا أستاذ رياضيات لجأ إليه باحثون في
مجال تطور اإلنسان ليبين لهم ما إذا كانت لوسي ، Luciوهو االسم الذي
عثر عليها
ع ِرفت من خالل متحجر جمجمتها التي ُ
أطلقه الباحثون على فتاة ُ
في أثيوبيا ،أقرب إلى االنسان أم إلى غيره من أنواع المقدمة .Primates
كما أطلقوا عليها االسم العلمي .Australopithecus afarensis
قام د .برونوفسكي بما ُ
لب منه ،ولكن لوسي هذه كشفت عن موهبة
ط َ
اإلعالمي المبدع فيه .فقام بكتابة وتقديم مسلسل ارتقاء اإلنسانThe
 Ascent of Manمن ثالث عشرة حلقة ثم أصدره في كتاب .كنت
حينها في دبلن/ايرلندة أترقب المسلسل وال أفوت منه شيئاً .وحصلت على
كتاب برونوفسكي الذي يحمل العنوان ذاته الذي حمله المسلسل .ولم يكن
البروفسور برونوفسكي في مسلسله وكتابه إال إنسانا ً متجردا ً ومنصفا من
كل تعصب لدين أو قومية ،ينطلق في حديثه وكتاباته من علمه وإنسانيته،
كما يفترض بكل باحث عن الحقيقة أن يكون.
لعــائن اللـه موفـــرات
على ابـن عبد الملك الزيــات
يـرمي الدواويـن بتـوقيعــات
أشبه شيء برقى الحيـات
بعد ركوب الطوف في الفرات

مصبحات ومهجرات
عرض شمل الملك للشتات
معقــدات غير مفتوحـــات
كأنها بالزيت مدهونات
وبعد بيع الــزيت بالحبــات

سبب غير متوقع
لتشكل قشرة الشعر
دائ ًما ما يكون سبب ظهور القشرة هو
فطر يسمى Malassezia globose
ولكنه يزداد سوءا ً بسبب عدد من خيارات
نمط الحياة السيئة.
ويعاني واحد من كل شخصين في
العالم من قشرة الرأس في مرحلة ما من
حياته ،ولدينا جميعا ً فطر Malassezia
 globoseعلى فروة رأسنا يعيش على
الزيوت التي ينتجها الجلد ،ومع ذلك ،فإن
بعض الناس لديهم حساسية تجاه حمض
األوليك الذي تنتجه هذه الفطريات وهذا ما
يسبب قشرة الرأس.
وهناك أشياء أخرى يمكن أن تجعل األمر
أسوأ ،من التغيرات الهرمونية والتوتر ،إلى
منتجات تصفيف الشعر وتغير الطقس .لكن
دورا
هل تعلم أن قلة النوم يمكن أن تلعب ً
في صحة فروة الرأس وظهور القشرة؟
وقالت عالمة الشعر ستيفاني سي لصحيفة
إكسبريس البريطانية "يقوم الجسم بجميع
أعمال اإلصالح الخاصة به أثناء النوم،
ولهذا السبب من المهم للغاية ضمان
حصولك على نوم جيد ليالً ،ويساعد النوم
على إعادة ضبط الجسم وإصالح الخاليا
واألنسجة وأعمال الصيانة األساسية التي
يحتاجها الجسم".
وتؤدي قلة النوم إلى زيادة مستويات
التوتر ،مما يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس،
ويمكن أن يتسبب ارتفاع مستويات التوتر
بزيادة مستويات الكورتيزول ،وهذا يؤدي
إلى إنتاج فروة الرأس للمزيد من الزيت،
وتتفاعل هذه الزيوت مع الفطريات
المالسيزية التي يمكن أن تؤدي إلى قشرة
الرأس.

هارون يا بن سيد السادات
تشكو إليـــك عدم الكفاة

سبحان من جل عن الصفات
أما ترى األمور مهمالت
()2
يقول أحدهم ،وأظنه الكاتب البريطاني سومرست موم Somerset
 Maughamإذا لم تخني الذاكرة ،ما ترجمته" :لقد نبذت أوربا دينها
وعبدت العلم ،وال أمان للعلم فهو يثبت اليوم ما نفاه باألمس ،وينفي غدا ً
ما أثبته اليوم ".ويصدق هذا على علم التطور كما يصدق على غيره من
العلوم .فبعد أن كانت األرض مركز الكون كما يراها الجميع ،أصبحت
كوكبا ً من كواكب عدة في مجموعة شمسية من مجاميع ،وهذه بدورها في
كون من األكوان .والله أعلم.
ٍ
References:
Evolution-before-Darwin/ Evolutionary Thought
Before Darwin (2019).
https://plato.stanford.edu/entries/
•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من كتاب البالد) لندن اونتاريو

ويجب أن يحصل جميع البالغين على سبع
إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة ألسباب
تتعلق بالصحة والجمال ،وأوضحت
ستيفاني "يقلل الكثير منا من قيمة النوم
الجيد ليالً ،ولكن عندما يتعلق األمر بروتين
جمالك ،فإن النوم هو المفتاح األساسي،
حيث يتعافى جسمك ويصلح نفسه أثناء
النوم".
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تنتقل إلى البشر عن طريق الكالب  ....ديدان طفيلية بطول متر

كشفت صحيفة “الكونفيدنسيال”
اإلسبانية عن أن العقاقير الشائعة التي
تضيق األوعية المستخدمة في نزالت
البرد تسبب اإلدمان ومشاكل في القلب.
وتقتبس الصحيفة كلمات طبيب أنف
وأذن وحنجرة في المستشفى السريري
في سانتياغو دي كومبوستيال ،وعضو
الجمعية اإلسبانية لطب األنف واألذن
والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة،
كريستيان كالفو ،الذي تحدث عن آلية
اإلدمان.
وقال“ :في األيام األولى ،يعمل الدواء
بشكل رائع ،يضيق الغشاء المخاطي
لألنف ،مما يحرر المساحة ويسمح
بالتنفس بشكل أفضل .ومع ذلك ،سرعان
ما يتسبب في متالزمة االرتداد .بمعنى
آخر ،عندما يضعف تأثير الدواء ،يتضخم
الغشاء المخاطي بشكل أكبر .لذلك ،يجب
إعادة استخدام الدواء .هذا يخلق حلقة
مفرغة”.
باإلضافة إلى ذلك ،تعاطي مثل هذه
المواد يمكن أن يتسبب في زيادة الضغط،
وانثقاب الحاجز األنفي ،والسكتة
الدماغية ،وكذلك إثارة مخاطر على نظام
القلب واألوعية الدموية.
قوة اإلرادة فقط هي التي تساعد على
التخلص من االعتماد على بخاخات
األنف.

أن مرضا ً
حذرت دراسة من ّ
مداريا ً مدمراً ،كان خبراء الصحة
يأملون في القضاء عليه بحلول
نهاية العام الماضي ،ينتقل اآلن
إلى البشر عن طريق الكالب.

هذا العدد إلى  27حالة فقط في
عام .2020
وكانت منظمة الصحة العالمية قد
حددت هدفا ً للقضاء عليه بحلول
نهاية العام الماضي ،وهو ما كان
سيجعله ثاني مرض بشري يتم
القضاء عليه ،لكن رؤساء الصحة
دفعوا ذلك التاريخ منذ ذلك الحين
إلى عام .2030

وأشارت الدراسة التي نشرها
موقع “ديلي ميل” إلى أنه عادة ما
يتم اكتشاف دودة غينيا عن طريق
مياه الشرب الملوثة بالبراغيث
التي تحمل يرقات الطفيليات ،حيث اتضح اآلن ّ
أن هذه الجهود
لكن العلماء اكتشفوا مسارا ً جديدا ً تعرقلها الكالب التي تأكل األسماك
لالنتقال يعود إلى الكالب التي التي تحمل يرقات الطفيليات،
وهذا يعني ّ
أن الحيوانات األليفة
تأكل األسماك المصابة.
تحافظ على دورة حياة الطفيلي
وتتزاوج الديدان وتنمو داخل وال يزال بإمكان البشر التقاط
جسم الشخص ،وبعد  14-10المرض.
شهرا ً تظهر الدودة البالغة التي
يبلغ طولها  3أقدام ( 1متر) ،عادة ويسبب هذا المرض الطفيلي
من الذراعين أو الساقين ،إللقاء اإلعاقة والصدمات النفسية في
بعض أفقر المجتمعات في العالم
يرقاتها مرة أخرى في الماء.
وقد كان هناك  3.5مليون حالة في تشاد وإثيوبيا ومالي وجنوب
إصابة بدودة غينيا في جميع أنحاء السودان.
العالم في عام  ،1986لكن برامج أظهر الرصد المستهدف أنه في
االستئصال ساعدت في خفض عام  ،2020كانت  93في المائة

من ديدان غينيا المكتشفة في جميع
أنحاء العالم موجودة في الكالب
في تشاد ،في وسط أفريقيا.
وقد عمل باحثون من جامعة
إكستر لمدة عام في العديد من
القرى األكثر تضررا ً على طول
نهر شاري في تشاد.
وقاموا بتتبع مئات الكالب
بعالمات األقمار الصناعية لتحليل
الحركات ،وكشفوا عن وجبات
الكالب على مدار العام باستخدام
تحليل النظائر المستقرة للطب
الشرعي لشعيرات الكالب.
وقد تم التخلص من الكثير من
األسماك التي تأكلها الكالب ،عادة
ما تكون األسماك الصغيرة ،من
قبل البشر الذين يصطادون على
النهر وبحيراته.
قاد البروفيسور روبي ماكدونالد،
من معهد البيئة واالستدامة في
إكستر ،الدراسة.
يكمن التحدي اآلن بالقضاء على
هذا العامل الممرض ليس فقط من

مـا هي متـالزمـة رينـود؟
قالت الجمعية األلمانية لطب وجراحة
األوعية الدموية إن متالزمة رينود ،مرض
وعائي ناتج عن اضطراب سريان الدم.
وأوضحت الجمعية أنها قد تكون مصاحبة
ألمراض أخرى مثل الروماتيزم ،وأمراض
المناعة الذاتية ،وأمراض األوعية الدموية،
مثل تصلب الشرايين وأمراض األعصاب مثل
التصلب المتعدد ،ومتالزمة النفق الرسغي،
والسرطانات.
وتتمثل أعراض المتالزمة في شحوب
أصابع اليد وبرودتها بسبب الدم غير الكافي
الذي يصلها فيما يعرف "باألصابع البيضاء"

أو "أصابع الموتى" ،مشيرة إلى أن عوامل
الخطورة المؤدية إلى هذه المتالزمة تتمثل
في البرودة ،والتوتر النفسي ،وأن النساء أكثر
عرضة لإلصابة بها من الرجال.
ُ
وفي البداية تعالج بتدفئة األصابع وتجنب
المشروبات الباردة ومحاربة التوتر النفسي
بتقنيات االسترخاء مثل اليوغا والتأمل ،مع
عالج المرض األساسي عند وجوده.
ويمكن أيضا اللجوء إلى العالج بالدواء مثل
مثبطات الكالسيوم .وفي الحاالت الشديدة قد
تكون الجراحة مفيدة ،على سبيل المثال سد
األعصاب المسببة لتضيق األوعية الدموية.
•د ب أ

الناس ولكن أيضا ً من الحيوانات.
وهذا مثال واضح على الحاجة
إلى نهج ‘صحة مو ّحد’ لدمج
صحة الناس والحيوانات والبيئة
للقضاء على هذا المرض البشري
الموهن.
تم رعاية العمل من قبل مركز
كارتر ،الذي أسسه الرئيس
األمريكي السابق جيمي كارتر،
وتم دعم العمل في تشاد من قبل
منظمة الصحة العالمية ووزارة
الصحة العامة في تشاد.
وقال ّ
إن الكالب هي اآلن العائق
الرئيسي أمام القضاء على هذا
المرض البشري المروع.
وتابع قائالً“ :يُظهر عملنا ّ
أن
مصايد األسماك ،وسهولة أكل
الكالب لألسماك ،من المحتمل أن
تسهم في استمرار دودة غينيا في
تشاد”.
• المصدر  :ترجمة صوت
بيروت إنترناشونال

"بصيرا ذاكرة الزمان والمكان"
قصة قرية أردنية صغيرة بتراث ثقافي كبير

عمان – يحكي كتاب “بصيرا ذاكرة الزمان
والمكان” للكاتب جبريل عايد الزيدانيين عن
قرية بصيرا الواقعة في محافظة الطفيلة جنوب
العاصمة األردنية عمان ،والتي تعد من أقدم
المدن في األردن ،وعاصمة األدوميين الضاربة
جذورها في القدم.
ويهدف المؤلف إلى إبراز مكانة هذه القرية
الثقافية وكنوزها التاريخية والحضارية من
خالل  11فصال مقسمة على جزأين رئيسيين،
األول يشرح موقعها واآلثار التي تضمها،
والثاني يحكي قصة القرية بالتركيز على الجانب
اإلنساني وحكايات األجداد.
وخالل حفل إشهار الكتاب الذي أقيم أخيرا في
ديوان السعودي في عمان ،قال أمين عام وزارة
الثقافة هزاع البراري ،مندوب وزير الثقافة،
إن محافظة الطفيلة تتكئ على إرث تاريخي
وثقافي وطبيعي شأنها شأن الجنوب الذي شهد
انطالقة الثورة العربية الكبرى ،وبدايات تأسيس

الدولة ،مضيفا أن الوزارة تنظر إلى هذا اإلرث
التاريخي ككل باعتباره البوصلة الحقيقية للدولة
األردنية والحامي لها.
وبيّن أن بصيرا كما قدمت للوطن قدمت أيضا
لفلسطين ،مقدرا جهود المؤلف الزيدانيين في
إنجاز هذا الكتاب الذي كتب بحس وطني بما فيه
من معلومات قيمة ومعرفة تقدم للقارئ بأسلوب
متميز.
بصيرا كما قدمت للوطن قدمت أيضا لفلسطين
وقال مؤلف الكتاب الزيدانيين إن “الكتاب
حلقة وصل بين الماضي والحاضر ،ويروي
حكاية قرية بصيرا وتاريخها ،إلى جانب
استذكار قصص األجداد بهدف تقريب الفجوة
بين األجيال ،ولمعرفة تاريخ القرية التي كانت
شاهدة على الكثير من األحداث” ،مضيفا أن
الغاية منه هي الحفاظ على تفاصيل الماضي
الجميل لبصيرا ولجميع المدن األردنية التي

عايشت حكايات الماضي.
وأشار الزيدانيين إلى أن الكتاب تناول تفاصيل
الحياة البسيطة واألدوات المستخدمة حينها،
والعادات والتقاليد وأنماط الحياة التي عاشها
اآلباء واألجداد بأبسط معانيها دون تكلف ،من
خالل معايشته لها أو لجزء منها ،أو ما تم نقله
من كبار السن في بصيرا.
وقال الشاعر عبدالرحمن المبيضين إن الكتاب
ثمرة جهد كبير قام به المؤلف ،حيث تناول قرية
بصيرا من حيث المكان ،ودورها عبر التاريخ
من خالل الحضارات التي تعاقبت عليها،
والثروات التي تزخر بها ،وآثارها اإلسالمية.
ووصف الدكتور عادل جودة الكتاب في قراءته
النقدية بأنه إنجاز فكري هام لمؤلف وصاحب
رسالة ،مضيفا أن الجزء األول من الكتاب يتحدث
عن المالمح العامة لبصيرا واسمها وموقعها،
وكنوزها وثرواتها الطبيعة والحضارات التي

تعاقبت على المدينة ومقامات الصحابة فيها،
والحياة اليومية فيها بكافة تفاصيلها.
وبين الدكتور جودة تفرد المؤلف من خالل
تركيزه على فصل خاص يصف عالقة بصيرا
وأهلها بفلسطين قبل النكبة ،حيث كان يذهب
أهلها إلى الخليل ومنها إلى القدس ومدن
فلسطينية أخرى دون عوائق بقصد العمل
والتجارة ،مشيرا إلى أن الكتاب قيم ويستوفي
أساسيات الكتابة ويزخر بالمعلومات التي تفيد
الباحثين والمهتمين.
وتحدث الشاعر عدنان السعودي الذي أدار
حفل إشهار الكتاب عن جهود المؤلف الزيدانيين
في تأليف هذا األثر المرجعي حول بصيرا،
مستعرضا أجزاء منه ،كما أشار إلى حضوره
في ميدان التربية والتعليم الذي وصل إلى أربعة
وعشرين عاما.
• جريدة (العرب) اللندنية
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مـوسيقى فلسطين وغناؤهـا قبل 1948
•حسن الساحلي
أصدرت "المؤسسة العربية للدراسات
والنشر" ،كتابا ً مشتركا ً لإلخوة الياس وسليم
وفكتور سحاب ،بعنوان "الموسيقى والغناء في
فلسطين قبل  ."1948يضم مقاالت ودراسات
تحليلية حول أنماط الغناء والموسيقى الشعبية،
الرقص ،اآلالت الموسيقية في فلسطين،
باإلضافة إلى فصل حول الموسيقى العربية
الكالسيكية قبل النكبة ،نشر سابقا ً في الموسوعة
الفلسطينية العام  ،1991ومقالة طويلة صدرت
العام  2019ضمن التقرير الحادي عشر
للتنمية البشرية لـ"مؤسسة الفكر العربي"،
تتناول األغاني التي أ ُ
ْ
نتجت تضامنا ً مع القضية
الفلسطينية منذ  1948حتى اليوم.
يقسم الكتاب اإلنتاج الموسيقي في فلسطين
إلى قسمين :الموسيقى الشعبية في األرياف
التي كانت جزءا ً من إطار مشرقي أوسع
(بدوي – صحراوي وريفي – حضري)
مشترك بين األردن ولبنان وسوريا التي تشكل
منطقة واحدة إنثربولوجياً ،أما القسم الثاني من
اإلنتاج الموسيقي فهو المحترف أو الكالسيكي
(المشترك مع العالم العربي) الذي كان شائعا ً في
المدن الفلسطينية الكبرى ،أي حيفا ويافا والقدس.

ما تؤكده الئحة األسماء التي ينقلها اإلخوة سحاب
عن كتاب يسرى جوهرية عرنيطة "الموسيقيون
في فلسطين ما بين  1870و "1920لمغنين
سوريين برعوا في الموشحات والقدود بشكل
خاص :نذكر منهم الشامي محمد علي األسطة،
والحلبي عازف الكمان توفيق الصباغ،
باإلضافة إلى "عدد من اليهود الحلبيين الذين
امتلكوا مكانة وتقديرا ً في فلسطين ،حيث شكلوا
فرقا ً موسيقية مرموقة ،وكان لهم دور في الحفاظ
على الموسيقى العربية الكالسيكية ،وبخاصة
الموشحات" (منهم حاييم عازف الكمان ،وزاكي
الحلبي المغني وضابط اإليقاع(.
يُذكَر أن التنوع الديني كان سمة مميزة في
وسط الموسيقى في فلسطين قبل النكبة (وهو ما
نجده في العراق وسوريا وبلدان المغرب خالل
الحقبة نفسها) ،حيث "تعتبر نسبة الموسيقيين
المسيحيين أكبر من نسبة المسيحيين إلى مجموع
سكان فلسطين ،بسبب ارتفاع مستوى المرونة
اإلجتماعية لدى العائالت المسيحية في زمن

أهم جامعي الموشحات وناشريها وملحنيها .أما
من لبنان ،فاستقطبت يحيى اللبابيدي ،الذي يعتبر
من أول الموسيقيين العرب الذين حملوا شهادة
جامعية في الثقافة العامة (الجامعة األميركية)،
وتوفيق الباشا (بعد انتقال اإلذاعة إلى رام الله)،
وعامر خداج وزوجته المطربة سناء ،كانا
يؤديان األلوان اللبنانية التي كانت غير محبذة
في اإلذاعات اللبنانية.
أما إذاعة الشرق األدنى ،التي أنشأتها بريطانيا
العام  ،1940في سياق الحرب العالمية الثانية،
فلم تقل أهمية عن إذاعة القدس ،رغم وظيفتها
المنضوية تحت خانة البروباغندا الهادفة إلى
استمالة الجماهير العربية ،ومنافسة اإلذاعات
المدعومة من إيطاليا وألمانيا.
في هذا السياق ،يخبرنا الكتاب قصة طريفة
عن استغالل مدير اإلذاعة (كان ضابطا ً في
الجيش البريطاني) ،شهرة فتحية أحمد الجتذاب
المستمعين إلى سماع نشرة األخبار الرئيسة
التي كانت تذاع عند الواحدة والنصف ظهراً،

تاريخياً ،تعود جذور األنماط الشعبية في
فلسطين إلى الحقبات القديمة ،وهناك من
يطلق عليها تسمية "السريانية" ألن جزءا ً منها
ع ِ ّرب من السريانية خالل التحول
يُعتقد أنه ُ
الديموغرافي – اللغوي الذي شهدته بالد الشام
خالل القرون األولى بعد الميالد .أما النمط
الكالسيكي  -المديني ،فوفق الكتاب ،هو حديث
إلى حد كبير وانتشاره يعود فقط إلى العقود
القليلة السابقة على النكبة "تحديدا ً بين العائالت
المنتمية إلى الطبقات العليا في المدن التي أخذت
تتسرب إليها عادات مجالس الطرب التي كانت
مزدهرة في القاهرة وحلب"(*).
فلسطين :جسر بين مصر والمشرق العربي
يعيد األخوة سحاب الفضل في انتشار الموسيقى
الكالسيكية في فلسطين(**) إلى التطور الذي
شهدته مدرسة القرن التاسع عشر في مصر (مع
عبده الحمولي ومحمد عثمان) ،ثم الحقا ً مدرسة
القرن العشرين (مع سيد درويش ومحمد عبد
الوهاب وغيرهما)" :دخلت هذه الموسيقى إلى
يافا وحيفا والقدس عن طريق مشاهير الطرب
في مصر الذين كانوا يتوافدون بشكل منتظم
إلى بيوت الميسورين ثم الحقا ً إلى صاالت هذه
المدن الفنية".
ثم مع ظهور اإلسطوانة في مصر بين العامين
 1903و ،1904ستصبح أصوات المطربين
المصريين ضيفا ً دائما ً على بيوت العائالت
الميسورة في فلسطين .وسيشكل مجيء السينما،
بعد عقود ،دفعا ً مهما ً لهذه األنماط ،لكن يبقى
التغير األكبر سببه اإلذاعات التي ستسمح للغناء
المصري بالوصول إلى فئات أوسع وأكثر تنوعا ً
طبقيا ً وإجتماعيا ً بدءا ً من الثالثينيات.
ال يعني ذلك أن حضور الموسيقيين القادمين
من سوريا لم يكن مهما ً أيضا ً في فلسطين ،وهو

الكمان إحسان فاخوري ،والكاهن السابق حنا
الخل ،الذي اشتهر بعزفه على البيانو ومهاراته
في ما يخص الموسيقى الكالسيكية االوروبية.
أما من سوريا ،فقد استقطبت اإلذاعة لمدة طويلة
المطربة السورية ماري جبران ،وعازف البزق
محمد عبد الكريم ،ومن لبنان إيليا بيضا ،وصابر
الصفح (بلبل األرز) وفلمون وهبي.
في هذا السياق يقول توفيق الباشا "كانت األلوان
اللبنانية تقدم في فلسطين بأصوات ممتازة وفي
إطار فني محترم ،بينما كانت مادة فنية مرذولة
ومضطهدة في إذاعة بيروت الناشئة وتقدم
كمادة هامشية وبأصوات رديئة" .وال ينفصل
هذا اإلهتمام باللون اللبناني عن تبني اإلذاعات
الفلسطينية للفولكلور ،خصوصا ً إذاعة الشرق
األدنى التي اعتمدته كأساس لتلحين األغاني
الكالسيكية .ينقل الياس سحاب عن صبري
الشريف ،الذي كان يدير القسم الموسيقى في
الشرق األدنى ،أن الموسيقي المصري عبد
الحليم نويرة ،وضع خالل االربعينيات ،عشرات
األلحان التي تعتمد على جمل موسيقية فولكلورية
ي" التي غنتها ليلى مراد ،لكن
من بينها "سلم عل ّ
ُ
غالبية هذه األغاني ستفقد خالل األحداث التي
شهدتها فلسطين العام .1948
شارك لبنانيون أيضا ً في هذه التجربة ،من بينهم
الشاعر أسعد سعيد الذي بدأ بجمع األغنيات
الفولكلورية بتكليف من اإلذاعة ،علما ً أن خطة
الجمع هذه هي التي بنت عليها البرامج اإلذاعية
الموسيقية الشهيرة لألخوين رحباني في سلسلة
اسكتشات "روكز خطب" وروكز تزوج"،
حين تحولت اإلذاعة إلى حلقة تج ّمع ألبرز
الموسيقيين اللبنانيين الذين قاموا في الخمسينات
بالنهضة المعتمدة على الفولكلور مع زكي
ناصيف وتوفيق الباشا وعفيف رضوان ...مع
إبقاء صبري الشريف على دوره اإلستشاري
والتوجيهي.

كان احتراف الفن فيه من األمور التي تدخل في
معايير العيب في سلّم القيم الشعبية العامة".
ظهور اإلذاعة :القدس والشرق األدنى
تبقى اللحظة المفصلية في تاريخ الموسيقي
العربية الكالسيكية في فلسطين ،ظهور إذاعتي
القدس والشرق األدنى ،وشكلتا فضاء لتالقي
وتفاعل الموسيقيين الفلسطينيين والعرب من
سوريا ولبنان ومصر ،ال سيما خالل المرحلة
التي كانت الحفالت الغنائية فيها ال تزال حية
وتذاع مباشرة على الهواء.
تميزت إذاعة القدس بامتالكها فرقة للموسيقى
العربية وأوركسترا سمفونية مؤلفة غالبا ً من
أوروبيين يهود قدموا إلى فلسطين ضمن
موجهات الهجرة التي سبقت .1948
من الموسيقيين الذين استقطبتهم اإلذاعة خالل
فترة نشاطها ،المصري جميل عويس رئيس
فرقة محمد عبد الوهاب ،والسوريان محمد عبد
الكريم (أمير البزق) والشيخ علي درويش ،أحد

وعندما طلبت أحمد تأجيل الحفلة للمساء ،قام
مدير اإلذاعة ،بتأجيل نشرة األخبار حتى الثامنة
والنصف.
لم تمنع وظيفة اإلذاعة الدعائية ،من تطوير
اإلنتاج الموسيقي والغنائي فيها ،وربما كان
ضروريا ً أن يستمر هذا الجانب الفني حتى تبقى
اإلذاعة قادرة على اجتذاب المستمعين .هكذا
استضافت إذاعة الشرق األدنى ،شأنها شأن إذاعة
القدس ،كبار الموسيقيين والمغنين العرب ،مثل
نجاة علي ،وفتحية أحمد ،وكارم محمود ،ومحمد
عبد المطلب ،وعصمت عبد العليم ،وشهرزاد.
كما كانت تسجل لحسابها أعمال هؤالء ،وربما
من أشهرها "همسة حائرة" لمحمد عبد الوهاب
خالل األربعينات ،و"كل ده كان ليه" و"إنده
على األحرار" خالل الخمسينيات.
من الفنانين الفلسطينيين الذين اكتسبوا شهرة مع
اإلذاعة ،حليم الرومي ،الذي كان قد تخرج في
القاهرة ،وعازف التشيلو فرح دخيل ،وعازف

(*) تركز هذه المقالة على الشق الثاني من
الكتاب ،الذي يتحدث عن الموسيقى العربية
الكالسيكية ،سياقات انتشارها في فلسطين،
وأبرز المؤسسات التي لعبت دورا ً في تطورها
من أبرز المغنين والموسيقيين
(**)
الفلسطينيين الذين كانوا معروفين خالل تلك
الحقبة ،يذكر الكتاب :عبد السالم األقرع الذي
عرف بإنشاد التواشيح الدينية ،المغنية وعازفة
ُ
القانون خيزران ،ثريا قدورة المطربة القديرة
وصاحبة الصوت الجهوري ،فروسو زهران
عازفة العود والمغنية.
أما من الرجال ،فيذكر الكتاب الحاج جمعة،
وكان صاحب فرقة آالت النفخ التي كانت تظهر
في كل المناسبات الشعبية العامة والخاصة،
حسن وحسين القرعان ،رجب األكحل ،محمد
السباسي الذي اشتهر بأداء األدوار والقصائد،
وحسين النشاشيبي.
•جريدة (المدن) البيروتية
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حول الدنـيا

أخطاء يجب تجنبها عند زيارة الضيوف لمنزلك

•يحيى بوناب

عرض مخصصة لذلك ،والحرص على تنظيفها من الغبار بشكل
مستمر.

نشر موقع "جينيال غورو" اإلسباني تقريرا جاء فيه أن استضافة
الناس في المنزل هي من العادات الطيبة التي تعزز العالقات
االجتماعية وتمثل فرصة للجلوس والتحدث بكل أريحية بعيدا
عن مصادر اإلزعاج الموجودة في األماكن العامة مثل الضجيج
والموسيقى واستراق اآلخرين للسمع.
ويقول الموقع في تقريره  ،إن استضافة األصدقاء في المنزل
تتطلب توفير بيئة مريحة وتجنب العديد من المنغصات التي
تجعلهم يشعرون بالحرج واالنزعاج ،أو يقررون عدم زيارتك
مرة أخرى.

يعشق الكثيرون حيواناتهم األليفة إلى درجة أنهم يقبلونها من
وجهها .ولكن هذا األمر ال ينطبق على الجميع ،خاصة إذا كان
ضيفا غير متعود على الحيوانات ،فإنه سيشعر بالتوتر والحرج
بسبب وجود طائر أو قطة تدوس فوق الطاولة والصحون
واألريكة .إضافة إلى ذلك فإن وجود الحيوانات في أماكن تحضير
وتناول الطعام يمثل خطرا عليها هي أيضا.

التماثيل والتذكارات المليئة بالغبار

األطباق المتسخة المكدسة لعدة أيام

هذه التذكارات الصغيرة قد تكون عزيزة على قلبك ،وتعيد
إلى ذهنك مناسبة أو حدثا سعيدا .ولكنها عندما تكثر فإنها تسبب
الفوضى في الغرفة ،وتجعل الضيوف يشعرون بعدم الراحة ألنهم
لن يجدوا مكانا يضعوا فيه كوب القهوة أو الهاتف .لذلك ينصح
بجمع هذه التذكارات ووضعها في مكان منفصل أو داخل علبة

هذه األطباق التي تتكدس في المنزل وتؤدي لظهور الصراصير
والحشرات والروائح الكريهة ،قد تكون مصدر انزعاج كبير
للضيف .ومن أجل تجنب تحويل مطبخك إلى ناد للصراصير،
ينصح بغسلها كل ليلة ،وحتى تناول الطعام يصبح أكثر متعة في
المطبخ النظيف.

الحيوانات التي تتجول في المنزل بكل حرية

حمام متسخ
كما تعلمون فإن الشيطان يكمن في التفاصيل .وحتى إذا كانت
الشقة مريحة ونظيفة ،فإن الحمام الفوضوي والذي تظهر فيه بقع
وأوساخ في األرضية والمرآة ،يمكن أن يصيب الضيوف بالقرف
والرغبة في المغادرة .ولذلك ينصح بتنظيف بيت االستحمام
والمرحاض بشكل دائم ،وإخفاء أدوات النظافة الشخصية في رف
أو حقيبة صغيرة.
تكديس األحذية في المدخل
يفضل تجميع كل األحذية التي ال تستخدمها في هذه الفترة من
السنة ،ووضعها داخل خزانة أو صندوق ،واإلبقاء على عدد قليل
من األحذية التي تحتاجها ،في مكان مناسب وقريب من الباب.
ومن الممكن أن تؤدي الفوضى إلى وقوع أخطاء ،مثل أن يرتدي
الضيف حذاء أو نعاال ال يخصه.
•المصدر " :عربي"21

مخـاطر االحتفـاظ باسفنجة المطبخ فتـرة طـويلة
•ندى دردور
نشرت صحيفة "الكونفيدينسيال"
اإلسبانية تقريرا تحدثت فيه عن
المشاكل الصحية الكبيرة التي تسببها
اسفنجة غسيل األواني ،حيث تشكل
مصدرا محتمال لعدد من األمراض،
مثل التهاب الملتحمة.
وقالت الصحيفة في تقريرها " إن
اسفنجة المطبخ تعد بيئة خصبة لتراكم
البكتيريا.
ووفقا لدراسة نشرها عدد من
الباحثين من جامعة فورتفانغن ومركز
أبحاث الصحة البيئية في ألمانيا ،هناك

ما يعادل  13مليار من البكتيريا في
اسفنجة تنظيف عادية.
قد نعتقد أن هذه البكتيريا غير
ضارة ،لكن أنواع البكتيريا
الموجودة في اسفنجات التنظيف،
وهي "أسينيتوباكتير" و"المكورات
العنقودية الذهبية" و"الموراكسيلة
النزلية" خطيرة على جهاز المناعة.
والنوع الثالث من هذه البكتيريا
هو السبب األكثر شيوعا اللتهاب
الملتحمة ،والتي تشكل خطرا حقيقيا
على األطفال الصغار ،والمرضى
الذين يعانون من كبت المناعة،

ومرضى السكري وكبار السن.
كيف تتجنب المخاطر؟
الحل األسهل واألكثر أمانا في
هذه الحاالت يتمثل في التخلص من
اسفنجة األواني بعد فترة قصيرة من
االستعمال وشراء واحدة جديدة.
كما يمكن تعقيمها من خالل وضعها
في حوض الغسيل (لن تحصل على
النتائج المأمولة تماما ألن الماء
ال يصل إلى درجة حرارة كافية
لتعقيمها) ،أو وضعها في غسالة

األطباق ،أو تركها لبعض الوقت في
الميكروويف للحصول على نتائج
أفضل.
ويؤكد البروفيسور ماركوس
إيغرت ،المؤلف الرئيسي للدراسة،
أنه "تم العثور على أعلى مستويات
للبكتيريا المسببة لألمراض ،مثل
موراكسيال ،في اسفنجات التنظيف
التي قال مستخدموها أنهم قاموا
بتعقيمها عدة مرات".
لذلك ،من األفضل تغيير اسفنجة
المطبخ مرة واحدة في األسبوع،
فضال عن تجنب استخدامها لتنظيف
األطباق من بقايا اللحوم أو األسماك،

أل نها األكثر تسببا في تراكم
البكتيريا.وتوصي الدراسة بشراء
االسفنجات ذات األسطح سريعة
الجفاف .لكن الدكتورة النغسرود،
من المعهد النرويجي لبحوث الغذاء،
تؤكد أن "هذه البكتيريا تتحمل الجفاف
وتحمي نفسها بفضل بقايا الطعام
الصغيرة والطبقات الواقية".
وتضيف" :يجب التخلص من هذه
اإلسفنجة مرة واحدة في األسبوع ،أو
إذا كانت رائحتها كريهة".
• المصدر  :عربي 21اليت"
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الخط العربي ينضم لقائمة اليونسكو للتراث غير المادي

دبي( -أ ف ب) -أدرجت
اليونسكو مؤخرا  ،في تراثها غير
المادي ،الخط العربي الذي يش ّكل
رمزا ثقافيا أساسيا في العالمين
العربي واإلسالمي رغم تراجع
عدد الخطاطين ،في تصنيف يتيح
الحفاظ على تراث يكون في كثير
من األحيان مهدّداً.
وتعرف اليونسكو التراث الثقافي
ّ
غير المادي أو “التراث الحي” بأنه
“الممارسات والتقاليد والمعارف
والمهارات – وما يرتبط بها من
آالت وقطع ومصنوعات وأماكن
ثقافية – التي تعتبرها الجماعات
والمجموعات ،وأحيانا ً األفراد،
جزءا ً من تراثهم الثقافي”.
ومن أبرز أنواع “هذا التراث
الثقافي غير المادي المتوارث

جيالً عن جيل” التقاليد الشفوية
وفنون األداء والممارسات
االجتماعية والطقوس والمناسبات
االحتفالية.
ووصفت المنظمة التابعة لألمم
المتحدة الخط العربي ،الذي سعت
 16دولة مسلمة أو غالبية سكانها
من المسلمين بقيادة السعودية إلى
اختياره ،بأنه “فن الكتابة بالعربية
بطريقة سلسة تعبيرا ً عن التناسق
(…) والجمال”.
وقال وزير الثقافة السعودي
األمير بدر بن عبدالله بن فرحان
في تصريح نقلته وكالة االنباء
الحكومية ّ
إن “إدراج الخط العربي
في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي

غير المادي لليونسكو ،يُسهم تراجع كبير في عدد الخطاطين
بشك ٍل فعال في تعزيز التراث المتخصصين.
الثقافي غير المادي ،وبشك ٍل
خاص فنون الخط في المجتمعات ورأى محبوب أن إدراج الخط
العربي ضمن قائمة اليونسكو
المحلية”.
للتراث غير المادي يساهم في
وقبيل االعالن عن اختيار فن “توعية” العرب بهذه المشكلة
الخط العربي ،قال المدير التنفيذي وسيكون له “أثر إيجابي حتماً”
للجمعية السعودية للمحافظة على في جهود الحفاظ على هذا الفن.
التراث ،وهي هيئة غير حكومية
مشاركة في المشروع ،عبد المجيد منذ توقيع اتفاق اليونسكو لصون
محبوب لوكالة فرانس برس إن التراث الثقافي غير المادي عام
أدرج نحو  500تقليد في
“الخط العربي ش ّكل منذ ال ِقدم ِ ،2003
قائمة األمم المتحدة .ومن أشهرها
رمزا ً للعالم العربي اإلسالمي”.
موسيقى المارياتشي المكسيكية
لكنه الحظ أن “الكثير من والساونا الفنلندية وفن صنع
الناس ما عادوا يكتبون باليد بفعل البيتزا في نابولي أو حتى التدليك
تطور التكنولوجيا” ،بينما س ّجل التايالندي.
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إطالق اسم حاتم علي
على جائزة “أيام القاهرة لصناعة السينما”
•القاهرة  -محمود الخطيب
أعلن مدير قناة "إم بي سي" ومدير المحتوى في منصة "شاهد"،
طارق اإلبراهيم ،عن إطالق اسم المخرج والممثل السوري
الراحل حاتم علي على الجائزة التي تمنحها ضمن "أيام القاهرة
لصناعة السينما" ،على هامش "مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي".

بالتحية والعرفان" ،شاكرا ً كل من شارك في صناعة الفيلم.
وأكد رئيس "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" ،محمد
حفظي ،في كلمة له ،أن ال أحد يستطيع أن يغفل دور المخرج حاتم
علي في كونه واحدا ً ممن أثروا الدراما العربية ،سواء من خالل
مسلسل "فاروق" أو أعمال أخرى كثيرة .وأضاف أن "الفنان
الراحل من أبرز الشخصيات المؤثرة في العشرين عاما ً الماضية
في تغيير شكل الدراما ،ونحن كمهرجان سينمائي مهتمون به
كفنان وإنسان ومخرج".

قيمة الجائزة هذه  15ألف دوالر أميركي ،وتُمنح لفيلم قيد اإلنتاج
يفوز في "أيام القاهرة لصناعة السينما" ،وهي ذراع الصناعة وأعقب عرض الفيلم ندوة نقاشية بين الحضور وصنّاع الفيلم،
الخاص بـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" التي تقام دورته أكد المتحدثون فيها على اإلرث الفني الكبير الذي تركه حاتم
الـ 43حالياً .ويمكن أن تتولى "إم بي سي" إنتاج الفيلم الفائز الحقا ً علي ،وناقشوا مدى تأثير األعمال التي قدمها على الحراك الفني
في حال نال الفيلم التقييمات المناسبة.
العربي .كما عرج مخرج الفيلم جوناثان كيسر متحدثا ً عن رؤية
خاصة يتمتع بها حاتم علي في أعماله ،مشيرا ً إلى أنه كان يبحث
وبدا الفتا ً في االحتفالية التي نظمها المهرجان بالتعاون مع منصة عن بطل لقصة الفيلم ،ولم يمانع حاتم علي بأن يتخلى عن ثوب
"شاهد" ،على مسرح "الجامعة األميركية في القاهرة" ،لعرض المخرج ويرتدي ثوب الممثل ،إعجابا ً بقصة العمل.
آخر أعمال حاتم علي ،وهو فيلم "السالم عبر الشوكوالتة" ، ،يروي العمل الذي أخرجه الكاتب والمنتج والمخرج الكندي
غياب معظم الفنانين العرب والسوريين الذين ساهم المخرج األميركي جوناثان كيسر قصة حقيقية لنجاح عائلة سورية
الراحل في نجوميتهم وانتشارهم ،فلم تحضر سوى الممثلة اضطرت إلى النزوح إلى كندا .وإضافة إلى عدد من الممثلين
السورية جومانا مراد والمصرية أروى جودة ممن عملن سابقا ً الكنديين ،شارك في العمل الفنان الراحل حاتم علي ،ويارا
معه ،فيما حضرت مجموعة من الفنانين المصريين ،بينهم إلهام صبري ،وأيهم أبو عمار ،ونجالء خمري ،في أداء األدوار.
شاهين ونضال الشافعي ورامي وحيد وأحمد التهامي وطارق
اإلبياري وفراس سعيد ودارين حداد ،ومجموعة من الوجوه يسرد العمل التحديات التي واجهت عائلة سورية دمر قصف
الجديدة.
للنظام مصنعها للشوكوالتة قرب مدينة دمشق فاضطرت إلى
وقال طارق االبراهيم إن منصة "شاهد" حرصت على تكريم اللجوء إلى لبنان ،ثم إلى قرية صغيرة في كندا عام  .2015يركز
الفنان الراحل وتسليط الضوء على أهم أعماله .وأضاف" :نفخر العمل على ما تواجهه األسرة في أثناء محاولتها االندماج في
بأننا نضم في مكتبتنا أعماله .اليوم نحتفي بعمله وإبداعاته ،مجتمعها الجديد وتأمين مستقبل وحياة أفضل.
ونعرض فيلمه األخير الذي يعرض على المنصة ،وأتوجه للراحل يذكر أن المخرج والممثل السوري البارز حاتم علي توفي

في العاصمة المصرية القاهرة ،في  29ديسمبر/كانون األول
الماضي ،عن  58عاماً ،بعدما أثرى المكتبة الفنية العربية ببعض
من أشهر األعمال التلفزيونية خالل العقود األخيرة ،من أبرزها
"الفصول األربعة" و"صالح الدين األيوبي" و"الملك فاروق".
وكان مسلسل "كأنه امبارح" المصري في  2018آخر أعمال
المخرج السوري التي عرضت على الشاشة الصغيرة.

غياب عبد الكريم الكابلي ..ذاكرة للموسيقى السودانية
•الخرطوم
على مدار ستين عاماً ،برز اسم الفنان السوداني
عبد الكريم الكابلي ( )2021 – 1932الذي
رحل مؤخرا بعد صراع مع المرض في والية
ميشيغان بالواليات المتحدة ،حيث جمع بين
كتابة األغاني وتلحينها وأدائها بصوته المميز،
إلى جانب دراساته في التراث الموسيقي لبالده.
في جزيرة سواكن المطلّة على الساحل الغربي
للبحر األحمر ،نشأ الراحل في سرايا عائلته ذات
استقرت في السودان منذ
األصول األفغانية التي
ّ
مئات السنين ،وفي طفولته كان يقضي ساعات
أمام البحر ،منصتا ً إلى هدير الموج يرتطم
بجدران السرايا،؛ النغمات األولى في حياته،
كما كان يستمع إلى عزف والده عبد العزيز،
المحبّ للشعر على آلة العود ،والذي أقام صالونا ً
لألدب والفنون.
بين مدن بورتسودان وسواكن وطوكر
والقالبات والقضارف في شرق البالد ،تنقّل
الكابلي في بدايات حياته ،وتلقّى الدروس األولى
في دراسته في خلوة الشيخ الشريف الهادي
حيث استهوته الطقوس الصوفية وتعالقاتها مع
اإلنشاد واللحن ،وتعلّم في ّ
سن مبكرة العزف
على الصفّارة (آلة نفخية تقليدية) واستطاع أن
يحفظ مئات األلحان العربية ،مصرية وسودانية،
ويؤديها دون اطالعه على النوتة ،في األنشطة
المدرسية.
في تلك السنوات كذلك ،استمع بشغف إلى
أعمال أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد األطرش،

باإلضافة إلى األغاني الشعبية لدى القبائل
اليمنية المقيمة في سواكن أو لدى نظيرتها من
قبائل شرق السودان ،وش ّكل هذا الموروث
المتعدّد ذاكرته األولى ،وبدأ يحاكي المطربين

حيث صعد اسمه في تلك الفترة بوصفه فنانا ً لكونه لحّن القصيدة أيضا ً التي تقول كلماتها:
يمتلك ثقافة رفيعة م ّكنته من التعامل مع األغنية "عندما أعزف يا قلبي األناشيد القديمة /ويطل
متطور ،ما أ ّهله لتسجيل أغانيه الفجر في قلبي على أجنح غيمة /سأغني وأغني
الشعبية بأسلوب
ّ
في اإلذاعة السودانية ،حيث شهدت الستينيات آخر المقطع لألرض الحميمة."...

السودانيين في جلســات خاصة احتضنت
األقرباء واألصدقاء.
درس الكابلي التجارة في مدينة أم درمان،
َ
وعمل كاتبا ً قضائيا ً في وزارة العدل سنة 1951
في الخرطوم ،وترقّى في سلك الوظيفة حتى
شغل منصب مفتشي إدارة المحاكم عام ،1977

ّ
شق الكابلي طريق النجاح مع تقديمه قصائد
للعديد من شعراء السودان مثل صديق مدثر،
وعبد العزيز جمال الدين ،وتوفيق صالح
جبريل ،وإسحاق الحلنقي ،وعوض أحمد خليفة،
والحسين الحسن ،ومحمد الفيتوري ،وعمر
الطيب الدوش ،ومهدي فرح ،وميرغني عبد
الباسط ،وحسن عباس صبحي ،والتجاني حاج
موسى ،وعبد العزيز سيد أحمد وآخرين ،كذلك
غنّى قصائد ألبي فراس الحمداني ويزيد بن
معاوية وأحمد شوقي وعلي محمود طه وعباس
محمود العقاد.
وقدّم أغاني من تأليفه ال تزال محفوظة في
الذاكرة السودانية مثل زمان الناس ،وزينة
وعاجباني ،وبراق العيون ،وأكيد أكيد حنتقابل،
وكل الجمال ،وأدور حولك بإحساسي ،وكنت في
حفلة ليلة ،وأمير ،ونسيم الصبا ،وعيون تبكي
وأغني ،وكل يوم معانا ،ويا هاجر ،وليس في
األمر عجب ،ويا قمر دورين ،ونشيد فلسطين،
ونشيد عيد بالدي ،وغيرها.
في عام  ،1974سافر إلى الواليات المتحدة
في جولة غنائية ،وألقى  -آنذاك  -محاضرات
ودراسات في التراث السوداني بالعديد من الدول
العربية واألوروبية ،حيث استطاع نشر األغنية
السودانية في جميع أنحاء العالم.

(عبد الكريم الكابلي)2021 - 1932 ،
أولى ما ألّف من ألحان.
في عام  ،1960غنّى قصيدة "آسيا وأفريقيا"
السر حسن في حضور الزعيم
للشاعر تاج
ّ
الراحل جمال عبد الناصر خالل زيارته للسودان،
وكان ظهوره األول أمام الجمهور ،الذي القى
استحسانا ً كبيراً ،واهتماما ً من األوساط الفنية،
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مسافرون إلى أمل
•بانة القاسم
ال أدري كيف ساقتني قدماي إلى تلك المرآة
الشفافة ،ألقف أمامها وأكتشف كيف مرت عشر
سنوات في عالمي الجديد هذا وماذا تركت هذه
العشر من ندوب على وجهي.
انتهت االمتحانات وبدأ توتر األعصاب فمن
اجتهد ينتظر ثمرة جهده ومن عمل كل الوقت
ينتظر نتيجة عمله ومن أغلق على نفسه العام
كله األبواب ،عله يفتح نافذة األمل لمستقبل،
يترقب نتيجة االمتحانات هذه .إلى كل هؤالء
أقول إن في لسعة االنتظار حالوة ال يدركها فاقد
األمل .فالذي تقاعد عن الدرس لن ينتظر اي
نتيجة ،ومن فضلت ارتبا ً
طا سريعًا على تحصيل
شهادة دراسية ستذهب إلى ما أرادت دون حلم
خاص بالنجاح او الفشل .ال تحزن ياصديقي لو
أدركت نجاحا ضعيفا قد ال يحتمل طموحك ،وال
تحزن لو لم يسمح لك مركب النجاح بالعبور
إلى الضفة المقابلة لألمل سال ًما غان ًما .وال تحزن

لو نهضت في داخلك بذرة في حالة طموح إلى
تجديد في شخصك وإعادة تصنيع ليومك القادم
وفشلت .قد تفشل ولم ال؟ فالفشل حق ،صنعته
المحاولة ،صنعته رغبتك في التغيير ومن ال
يعرف الفشل قد ال يحس رعشة فرح النجاح.
من لم تقتلع الرياح أحالمه الواحد تلو اآلخر،
فهو غير جدير بأرض يتقاسم هواءها مع آخرين
يحرثونها بأرواحهم ليخرجوا منها فكرة األمل
بالحصاد غدًا.
قد أحلم بنجاح على مستوى رؤيتي ،وأفقده بهبة
ريح قدرية ،وقد يأمل آخر بعمل في السفر ويضع
كل أمنياته في سلة واحدة تهشمها الحقًا قوانين
هجرة جائزة .وقد تخبئ إمراة في أحشائها بذرة
طفل ظلت وزوجها عقودا يحلمون بخروجه
للنور ويذهب الحلم أدراج الرياح ،قد يحلم رجل
بامرأة وال يستطيع أن يرى بين نساء األرض إال

وجهها الذي فقده إلى األبد بضربة قدر .قد ينتظر
أحدنا مبلغا من المال ظل يدخله طويال ليحمل
شفاء إلحدى أعضائه العليلة وربما ال ينفع
العالج .قد تنهار سفننا وسط البحار الهائجة،
وتصطدم أمانينا بصخور الواقع ،فتنكس رايات
أفراحنا لوهله نظنها دهورا طويلة .قد يخبو
في أرواحنا ضوء األمل بالخالص فما جدوى
الحياة ،واألمنيات ،لغد مجهول الهوية ،قد نفقد
الشراع ،والخل الوفي ،والحب الذي ظنناه كل
الحياة ،والفكرة التي راودتنا كل الوقت تحثنا
على ضرورة الفرح  ...ولكن لن نفقد األمل
باألمل ،ولن نفقد تلك القطعة من الروح التي
تظل تطالب بالحلم في عز الحلكة.
هذه الكلمات لها عالقة بحاالت نعيشها كلنا
نسميها احبا ً
طا ،خوفًا من الفشل ارتدادًا إلى
االكتئاب وضرورة إلى زيارة الطبيب النفسي
ومراكمة أدوية القلق والعصاب ،س ّمها ماتشاء.

إال أن الفكرة ال تزال حية وهذا يكفي للعودة مرة
أخرى لصناعة آمال أخرى نحيكها على مقاس
طموحاتنا .يقول محمود درويش" :إن اختالج
الروح في البذرة أقوى من الصخرة" .مع كل
الدمار الذي احدثته الحروب هناك شعوب تبني،
وشعوب تقاوم احتالل ،وشعوب ترفض الذل
وشعوب تخسر البنيان وال تخسر اإلنسان ...
وأنت ،هيا قم وربت على قلبك وأخبره أنك أقوى
من كل الخذالن ووحشة الغربة وانتظار أوراق
الهجرة والسعي للقمة عيش في بالد ال تفهم لغتها
وال هويتها ،هيا قم وجذف باتجاه الضفة األخرى
ويداك مصنع لألمل ،من أجلك ومن أجل من
تحب  ...ال تفقد األمل  ...وسنة جديدة حلوة كلها
أمل وثقة بالمستقبل والخير.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو

رواية ( نجع بريطانيا العظمى)

استعـادة زمن االحتـالل اإلنجـليزي لمصـر
•القاهرة :محمد عجم
يخيم زمن االحتالل اإلنجليزي لمصر على
رواية «نجع بريطانيا العظمى» للروائي
المصري حسام العادلي ،الصادرة مؤخرا ً عن
دار الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة ،فالرواية
تدور في إطار اجتماعي يتناول أحداثا سياسية
من تاريخ مصر ،حيث ترصد الفترة من مطلع
القرن العشرين وما صاحبها من تأثيرات سياسية
كبيرة ارتبطت بالحربين العالميتين األولى
والثانية وصوال إلى ثورة  23يوليو (تموز)
 ،1952وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة
على المجتمع المصري في تلك الفترة .كما تتنقل
الرواية بين ثالثة أمكنة تنطلق منها مسارات
السرد ،األول «نجع السعداوية» بصعيد مصر
الذي استوحى منه المؤلف اسم الرواية ،ثم
يتنقل بأبطاله إلى العاصمة القاهرة ،ومنها إلى
العاصمة اإلنجليزية لندن.
بين المواقع الثالثة تتكشف دوائر الصراع،
وتتنقل الرواية بشكل سلس بين شخوصها
وحكاياتهم ،كما تبدو األمكنة الثالثة بمثابة
مرايا ،تنعكس عليها مكنونات الشخوص ،سواء
كانت إنجليزية أو مصرية.
من «نجع السعداوية» والذي تحول إلى
مستعمرة إنجليزية خاصة ،تبدو كأنها مقتطعة
من طينة الوطن ،يبدأ «زين» بطل الرواية
رحلته إلى القاهرة وتحديدا إلى سوق «روض
الفرج» للقاء عمه «حسانين» ،وبين الخروج
من القرية حتى لقاء العم بالسوق ،تعتمد الرواية
على إيقاع «الفالش باك» السينمائي ،لتحدثنا
عن أفراد عائلة «السعداوية» وصراعهم للحفاظ

على منصب «العمدة» المتوارث فيما بينهم،
وهو ما جعل هذه البقعة المصرية المهمشة ساحة
للصراع اإلنساني ،تنعكس مالمحه على حوار
بين العم وابن أخيه ،حيث يقول «حسانين»« :ما
تبصش تحت رجليك يا ولدي ...النجع مفيهوش
غير الفقر ...زي طشت عقارب كله عايز يموت
كله».
ثم تفاجئنا الرواية بأن العم «حسانين» هارب
من هذا الصراع ،وتحديدا من «جريمة قتل»
قام بها يوم جنازة أبيه العمدة الطاغية «السيد»،
عندما قام بقطع لسان أحد الشيوخ ألنه قرأ آيات
في عزائه تتكلم عن ظلم األب الراحل ،وهي
الحادثة التي تكشف للقارئ لماذا اختار مؤلف
الرواية عنوان «نجع بريطانيا العظمى» ،تقول
الرواية عن الجريمة« :الوفديون (نسبة إلى حزب
الوفد) راق لهم اعتالء موجة الشجب واإلنكار
على حساب اإلنجليـز ،راحـوا يصفـون بشـاعة
الجريمة ويهولـون مـن دالالتها؛ صوروها على
أنها دنشواي الجديدة ،رسموا عنها كاريكاتيرا
تحريضيا ً فالحا  -رمزا لحسانين – يلبس جلبابا
فوق رأسـه قبعـة إنجليزية ،ممسكا بسكين يقطر
دماء ،وفي يده األخرى لسان الشيخ المقطوع،
وخلفه يافطة النجع مكتوب عليها «نجع بريطانيا
العظمى»! والبوليس يؤكد حياديته ،معلنا
مواصلة البحث عن المتهم الهارب لضبطه».
بهذا التكنيك الذي يمزج الواقع والمتخيل تلجأ
الرواية في جانب منها إلى المقارنة بين حال
الصعيد وحال القاهرة في عام  ،1956وهو
ما نقرأه على سبيل المثال في« :بفضل وجود
اإلنجليز ،تغير النجع كثيرا عما كان عليه قبل
ثالثين سنة؛ قامت بيوت من الطوب لها شبابيك
وأبواب ،بدال من قباب الطين والروث التي

كان يسكنها الفالحون ،وقد
تحسنت أحوالهم المالية بفضل
تطوير اإلنجليز للزراعـة
ونظام الري ،فلبسـوا أحذية
وجالليب ،بعدما كان أغلبهم
عراة وحفاة».
تظهر
العكس
على
العاصمة ،حيث يطالع
«زين» وجه القاهرة الضاج
بالمدنية ويتضاءل في نفسه،
بينما يؤكد له العم أن:
«العيشة هنا يا ولدي عيشة
بني آدمين بصحيح».
تأخذنا الرواية إلى وجه
آخر من الصراع اإلنساني
في لندن ،حيث عاش ونشأ «هاريس» ،ابن
الخادمة ذلك الصعلوك ربيب حواري لندن،
ثم رجل اإلنجليز القوي المقرب من السفير
البريطاني في مصر وقت الحرب العالمية
األولى والقائد اإلنجليزي للكامب في النجع،
تنقل الرواية صراعه مع زوجته «ماري»،
ابنة اللورد مايكل أودونيزي ،اللذين يقيمان في
مصر المستعمرة البريطانية ،حيث خيانة زوجته
له مع «البان» الدبلوماسي الفرنسي ،وتشكك
«هاريس» في نسب ابنته «كارمن» ،ثم يتحول
صراعه مع األخيرة بعد مرور السنوات بعد
وفاة األم.
وفي كلمة له على غالف الرواية ،يقول الروائي
الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد« :نجع
بريطانيا العظمى ...عنوان الفت ،فالنجع هو نجع

ا لسعد ا و ية
بالصعيد فمن أين جاء الكاتب بالعنوان؟ ،هنا
تدخل الرواية لتكتشف أنك أمام تاريخ يتمدد
إلى الخلف لبدايات القرن العشرين وصراع
عائلة السعداوية للفوز بالعمودية ،وخسارتها
وال ينفصل ذلك كله عن الوجود البريطاني
والحرب العالمية األولى والثانية حتى ثورة
يوليو وما بعدها إلى  ،1956كل ذلك التاريخ
يتهادى ويتواتر ويتفجر مع زيارة زين سليل
السعداوية إلى عمه حسانين الذي صار تاجرا
كبيرا في روض الفرج ،على ناحية السعداوية
وأعدائها وأصدقائها وعلى ناحية مستر هاريس
اإلنجليزي وأصوله وزوجته وبنته ،يتداخلون
من أبواب السياسة والجنس والحرب والقتل
وغير بشكل مذهل».
•(الشرق االوسط) لندن
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عفيفة لعيبي تطلق أيقونات حالمة بنظرات غامضة لمجابهة األلم

الغربة شعور يصاحبنا من منفى إلى منفى ويسكننا داخل الوطن

الذي أقيم في جاليري بيكاسو بالزمالك ،وسط
القاهرة ،ببساطة وتلقائية تجعل الشخوص
أكثر تحررا في حركتهم ومالمحهم إلى درجة
العبوس ،كأن نظراتهم الغامضة توحي بأكثر
من معنى في آن واحد ،فمثال في لوحة “امرأة
حرة” تبدو الفنانة نفسها كأنها تسبح في الفضاء
بمالبس بيضاء صافية خالية من أي زخارف،
ولها أجنحة تجعلها شبيهة بالمالئكة.

•مصطفى عبيد
بدأت عفيفة لعيبي ،المولودة عام  1953بمدينة
البصرة ،رحلتها مع الفن من العاصمة العراقية
بغداد ،حيث درست بمعهد الفنون الجميلة في
بغداد ،لتنطلق فيما بعد في رحالت لن تنتهي
إلى اليوم ،رحالت كان لها بالغ األثر في
تكوينها وأعمالها الفنية ،فقد انتقلت في بداياتها
إلى العاصمة الروسية موسكو لدراسة الفن
الجداري ،وبعد عشر سنوات قضتها في روسيا،
حطت رحالها في إيطاليا لمواصلة الدراسة ،ثم
عملت في الصحافة اليمنية ،قبل أن تستقر فيما
بعد في هولندا .آثار هذه الرحالت نتبينها في
أعمال الفنانة في معرضها المصري األول.
يرسم الفن مشاعرنا اإلنسانية .تتكلم األلوان
والصور واإلبداعات .صحيح بصوت خفيض،
لكنه قوي ومؤثر ومنطبع على الذاكرة الجمعية
للشعوب ،وكأنه ختم حياة .وحديث الفن خالد،
صرح وتغمز وتوجه وتُشير
فاللوحات تُل ّمح وت ُ ّ
وتُدين وتُؤيد وتُبشر وتفعل كل شيء ضروري
لدفع الحياة إلى األجمل.
ظهر ذلك جليا في معرض الفنانة العراقية
عفيفة لعيبي الذي استضافته القاهرة تحت عنوان
“محطات الغربة” مؤخرا ،حيث سرد المعرض
شعورا طاغيا وسائدا تتسع ضفافه بين الشعوب
العربية بعد انتفاضات وثورات الشعوب ،وما
تبعها من صراعات وحروب موجعة شهدتها
بعض الدول العربية في العشرية الماضية.
بدت لوحات الفنانة العراقية الفتة ومثيرة
للشجن ،وهي تقدم أيقونات تغلب عليها وجوه
النساء الحزينات ،الشاعرات بحنين وشوق لديار
وذكريات فائتة ،وأثارت النظرات الغامضة
للشخوص شجنا جاء ممتزجا باغتراب دائم ال
يغادرها.
سردية االغتراب
تقول عفيفة لعيبي في لقاء خاص مع جريدة
“العرب” إن الشعور بالغربة دائم وساكن في
ذاتها منذ خمسة وأربعين عاما ،وهي تنتقل من
منفى إلى منفى بعيدا عن بالدها.
وتعترف التشكيلية العراقية بأنها عاشت في
أربع دول مختلفة ،ووجدت في كل منها أصدقاء
وأحباء وأهال ومحيطا اجتماعيا وثقافيا وفنيا
حاضنا ،لكن لم تجد في أي منها وطنا ،ألنه في
تصورها شيء آخر ،والشعور به يختلف عن
الشعور بأي مكان تستطيبه النفس وتأنس إليه.
وترى أن االغتراب صار حالة عامة تسيطر
عليها ،وسمة ثابتة ال تغادرها ،حتى لو كانت في
العراق نفسه ،بلدها األم ،ألن مراحل الخراب
والتخريب التي يعاني منها منذ عقود جعلتها
تحس بالغربة عندما تزوره ،حيث صارت قدرا
وليس هناك فكاك من الغربة أبدا.

سر األصفر واألخضر

عفيفة لعيبي :كافة أعمالي نتاج طبيعي لسنوات الغربة والتنقل
واالرتحــال من بلد إلى بلد ومن ثقــافة إلى ثقــافة مغــايرة
تؤكد الفنانة العراقية أن كافة أعمالها نتاج
طبيعي لسنوات الغربة والتنقل واالرتحال من
بلد إلى بلد ،ومن ثقافة إلى ثقافة مغايرة ،ورغم
سلبيات ذلك كانت له مردودات إيجابية عميقة
تتمثل في تطور األفكار وتنوعها وزخم الثقافات
وتأثيرها على موضوعاتها الفنية.
وتوضح لعيبي لـ”العرب” أنها أول مرة
تعرض أعمالها في القاهرة وأول زيارة لها،
وهي تشعر أن مصر مازالت تمثل مركزا
ثقافيا وفنيا وسياسيا للعالم العربي ،وهي األقدر
واألنسب على لعب دور حقيقي في إعادة
االستقرار للمنطقة العربية بعد سنوات من التيه.
وتشير إلى أنها لمست في اهتمام واحتفاء
المجتمع الثقافي والفني في القاهرة بمعرضها
األحدث ،قوة حقيقية للحركة الثقافية واإلبداعية
في مصر ،ما أكد إيمانها بقدرتها على التأثير
بشكل فعال في الذاكرة الجمعية العربية.
يرى البعض أن الحضور الطاغي للمرأة
في لوحات الفنانة العراقية يعكس تماهيا ذاتيا
مع الخطاب النسوي الذي تتبناه فكريا ،لكنها

تبدي دهشتها من هذا التصور مؤكدة أن الفن
متحرر من أي خطاب ،وال تستهدف بإبداعاتها
طروحات سياسية أو غير سياسية ،وال يوجد في
خيالها قصد للقصاص من الرجل أو ما شابه.
تقول لعيبي لـ”العرب” إن الكثير من الكتاب
والمتابعين للحركة الفنية يستسهلون األخذ
بانطباعات وأحكام نهائية لبعض النقاد دون
تدقيق أو تدبر ،وهو ما يؤدي في النهاية إلى
سيادة الكثير من األحكام الخاطئة على بعض
المبدعين والفنانين ،وإحدى كبرى مشكالتنا في
العالم العربي أن الكثير من العاملين في مجال
اإلعالم يرددون أقوال اآلخرين دون بحث أو
نظر.
في تصورها أن الفن بشكل عام ،والفن
التشكيلي بشكل خاص ،نتاج موهبة حقيقية تولد
مع اإلنسان ،يصعب أن تنمو وتتطور دون علم
وتعلم متواصل وجهد كثيف واجتهاد دائم ،ألن
الفنان في حاجة مستمرة لتطوير أدواته وممارسة
التجريب والتجديد ،وهو ما ال يتحقق دون تعلم.
تتسم معروضات معرض “محطات الغربة”

رسمت عفيفة لعيبي لوحة تمثل بورتوريها
شخصيا بفستان أبيض يعبّر عن البساطة
والصفاء والبراءة المستوطنة في وجه نساء
العرب ،كأنها ثيمة راسخة من ثيمات رسوم
النساء لدى الفنانة العراقية.
يغلب اللونان األصفر واألخضر على الكثير
من لوحات لعيبي ،وهو ما الحظه الكثير من
النقاد ،وقالت هي عن ذلك إنها تحب اللونين
ألنهما يضفيان بعض السرور على أجواء
اللوحة ويسهمان في إيصال الفكرة المراد
توصيلها ،خاصة أنها تعتبر الضوء الحاضر
الدائم في لوحاتها وكل شيء آخر يبدو ثانويا،
بما فيه الشخوص المتواجدون أنفسهم.
لم تقتصر إبداعات معرض “محطات الغربة”
على النساء الحالمات ذوات النظرات البريئة
الغامضة ،فاألطفال يحضرون مثلما هو الحال
في لوحة “حصاني الخشبي” ،ويظهر فيها طفل
جالس على حصان خشبي وخلفه أشجار نضرة
تعبّر عن الطبيعة الساحرة.
وتعد عفيفة لعيبي واحدة من أهم الفنانات
العراقيات ،ولدت في مدينة البصرة ،بجنوب
شرق بغداد ،وتخرجت من معهد الفنون الجميلة
في ببغداد ،وعملت في الصحافة العراقية ،ثم
غادرت البالد عام  1974إلى االتحاد السوفيتي
حينذاك ،ودرست في أكاديمية سوريكوف للفنون
الجميلة بموسكو ،ثم سافرت إلى إيطاليا ومنها
إلى اليمن لتعمل رسامة في الصحافة لسنوات،
ثم شاركت في عدة معارض فنية في كل من
سوريا ولبنان وإيطاليا وبريطانيا والواليات
المتحدة.
وقد استقرت مؤخرا في هولندا وهناك أقامت
مجموعة من المعارض ،أبرزها معرضها
الشخصي الشامل في متحف “ايكاترينا خاست
موزيم” في مدينة خاودا.
وتقيم بشكل دوري وثابت معارضها الشخصية
في قاعة “دي تفيي باون” في الهاي ،ولها
مساهمات دورية في قاعات أخرى ،مثل “كالري
كودا” في أمستردام وكالري “بريما فيسته” في
ماسترخت.
•كاتب مصري (العرب) لندن

عرضحال العرب

الفنان ياسر أحمد عن جريدة (العرب) لندن

الفنان امجد رسمي عن جريدة (الشرق االوسط) لندن
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•صالـح الحمداني
ستطاردكم #تشرين حتى اطراف منصة المشنقة.
معك !
معك حين تدافع عن العراق ،لست معك حين تسرقه.
مع العراق !!
كن مع العراق ومصلحة العراق فقط ،التكن مع
الصين و (المتصيّنين) وال مع امريكا (والمتأمركين).
للشركات وللدول مصالحها ومن حقها أن ترعاها
وتروج لها بما تراه مناسبا .واعلم  -اصلحك الله  -أن
العراق ليس شركة وال بنكا ،العراق أب.
سيكون اجمل !
العراق بال صدام جميل ،وبال الصدامات الذين
خلفوه سيكون اجمل.
ذوله ملح هاي األرض !
ال تحرض على تشرين وشباب تشرين ،ذوله ملح
هاي األرض ،واللي تشتغل عدهم ناس أغراب أو
عبيد لألغراب..سيعودون الى ارضهم يوما ويأخذون
عبيدهم معهم..ويتركوك نهبا للمحاكم أوالعشائر
وربما حتى السحل! انظر لمصير صدام .وانتظر
مصيرك في مزابل التاريخ المليئة بأمثالك ممن
فضلوا (الخبزة) على الوطن!
ونحن ننتظر !!
صار /أكثر من  ٥٠يوم ونحن ننتظر األدلة الدامغة
على التزوير المفترض لالنتخابات األخيرة  ..مدري
المبكرة .على الجهات المعنية مدري المختصة تقديم
هذه األدلة للرأي العام بأسرع وقت ممكن ،لنعرف
كيف حصل الذي حصل!
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الكذب في لغة أهلنا الطيبين

•خطيب بدلـة

يستخدم أه ُل مناطقنا مع الكذب جذر
ش" ،إذا أرادوا أن يصفوا رجالً
الفعل " َ
ط َّ
يطش كذباً .يقول
كذابا ً أشراً ،يقولون إنه
ّ
لك محدثُك ،مثالً :البارحة جاء فالن
يطش...
الفالني لزيارتي ،وقعد ،وصار
ّ
ويسكت ،مع ّ
أن المفروض أن يحدد فيقول
ً
ّ
"قعد يطش كذبا" لكنه يرى أن ال داعي
لذلك ،فكالكما تعرفان المقصود ...ويزعم
محسوبكم ّ
أن الفالحين هم الذين نحتوا هذا
َ
ش"
المصطلح ،ألنّهم يستخدمون الفعل "ط َّ
البار
مع السماد البلدي .يسأل الفال ُح ابنه
ّ
ع ّما أنجز من أشغال في الحقل ،فيقول:
َ
ط ّ
شيت السماد على األرض ...ويطلقون
ّ
ّ
تشتق من فعل
على الكذاب سلسلة ألقاب
َ
ش ،مثل الط ّ
ُ
شاش ،أو طشو ،أو طشونة،
ط َّ
الم َ
ش ...وبعضهم يميلون إلى التنويع،
أو ِ
ط ّ
فيقولون :فالن يفرم كذباً ،ويسمونه الفَ َّرام،
وإذا باشر بالكذب يقولون ،من باب الكناية:
شغَّل الفرامة .والفرامة اسم آلة ،على
َ
وزن فَعَّالة ،وهذا االستخدام يفيد بأن هذا
الكذاب ُمكثر ،وال يرضيه اإلنتاج اليدوي
(الفَ َموي) ،بدليل اعتماده على المكننة
واألتمتة في الكذب.

أكذب الشعر
اإلبداع والعذوبة ،بقولهم:
ُ
أعذبُه .يعني :كلما طششتَ وفرمتَ ارتفعت
شاعريتُك .وهذا قد تجده في حالة شابّ ٍ
يعشق فتاة ،يجلس ليصفها فيكثر من مديح
محاسنها ،ويسكت ،عامداً ،عن عيوبها،
تحمر خجالً وتقول له :حبيبي
وهي بدورها
ّ
ّ
كالمك جميل ،كأنه شعر.

هناك ثالثة أغراض شعرية قديمة تعتمد
طش الكذب بشكل أساسي ،وهي :المديح،
ّ
ّ
والفخر ،والرثاء .الممدوح يحتل موقع
الشمس بين الكواكب ،وأحيانا ً القمر ،أو
النجم ...وقلما يوصف ممدو ٌح بالحكمة
ورجاحة العقل والعدل ،وإنّما بالقوة ،بل
الشراسة ،لذلك يشبّهونه باألسد ،والنمر،
وأحد الشعراء شبّهه بالتيس عندما يقارع
الخطوب ...والفخر يرفع من شأن القبيلة،
رفيعة الشأن بالفعل ،أو كانت خسيسة ،أو
عاديةً مثل بقية القبائل التي خلقها الله...
ونحن ،حقيقة ،ال نعرف كيف كانت قبيلة
تغلب في الجاهلية ،لكن يكفي تلك القبيلة
أنّها أنجبت أكبر فَ َّرام كذب في تاريخ األمم،
ع ْم َرا ً بنَ كلثوم ،ليس بدليل الكذبة
أعني َ
فخر له
الفطام
بلغ
ي
صب
عن
فرمها
التي
َّ
ٍّ
الجبابر ساجدينَ وحسب ،لكن ألجل قوله:
ُ
البر حتى ضاق عنا /ووجه البحر
"مألنا َّ
ّ
ّ
نمألُه سفينا" .مع أن كل الناس ،ومن
ضمنهم ابن كلثوم ،يعرفون ّ
أن البحر بعيد
جدا ً عن منطقة نجد الصحراوية التي تعيش
فيها قبيلة تغلب ،والسفينة الوحيدة التي
يعرفونها هي ال َج َمل.
َ
ش الكذب ،أو فَ ْر ُمه
ّ
ط ُّ
بالفرامة ،ليس أمرا ً وأما عن الكذب في الرثاء فحدّث وال
ً
سيئا بالمطلق ...وهو مالز ٌم لألدب ،وألدبِنا حرجّ ،
ألن الرثاء يقوم أساسا ً على تضخيم
ّ
ّ
العربي على وجه الخصوص.
وألن الشعر محاسن المتوفى ،والراثي يفعل ذلك وهو
وبعض
بالشعر،
ديوان العرب ،تراه يتر ّكز
ّ
ٌ
مطمئن إلى أنه ال يوجد َمن يعارضه ،مهما
أمر ينسجم
النقاد العرب مدحوا الكذب وجعلوه صنو عدّد من مناقب الميت ،فهذا ٌ

مع حرمة الموت وجالله.
والهجاء ال يخرج عن إطار الكذب،
بالطبع ،فلو أنت ّ
اطلعت على شعر كبير
ه ّجائي العربية ،ابن الرومي ،لراعك أنّه
للمهجو ،وير ّكز
يهجو الشكل الخارجي
ّ
على صلعته ،وضخامة أنفه ،وطول
لحيته ،وقبح صوته ،عدا عن ّ
مهجوي
أن
ّ
ابن الرومي كلهم قَ َّوادون ،ترخص عليهم
أعراض نسائهم ،والرجال أنفسهم ،عنده ،ال
ُ
ّ
يصونون ِعرضهم ...في حين أن أبا عثمان
الجاحظ يستخدم الهجاء ،نثراً ،بطريق ٍة فني ٍة
عالية المستوى ،فيذهب باتجاه ذ ّم الطباع،
البخل مثالً ،ويبدع في تأليف القصص التي
تد ّل على نذالة بخالئه ،وش ّحهم ،وجشعهم،
وأساليبهم المبتكرة بالتوفير.
نتطرق إلى كذّابي العصر
هذا كله ونحن لم
ّ
الحديث ،في مجال السياسة ،واإلعالم،
وباألخص إعالم الدول المحكومة بالحديد
والنار ،وليس أد ّل على ذلك مما قاله األديب
الراحل ممدوح عدوان ،في سنة ّ ،1983
إن
اإلعالم السوري يخفي الكوليرا ،ويكذب
حتى في درجات حرارة الطقس.
•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

اصطفوا مع العراق..
#بغداد /تگدرون تخلوها عاصمة التقاء الدول
المتخاصمة ،ومدينة السالم والحب والجمال،
وتگدرون تبقوها ساحة صراع الدول المتكافشة على
حساب الدم العراقي .تبغددوا واصطفوا مع #العراق..
ما شبعتوا سرقات وقتل وخطف  ..ونفط؟
حتى لو صرت دكتور!!
ممكن تقرأ كل كتب الدنيا و تبقى ثور ..
و حتى لو صرت دكتور
#مدري_عليمن_جبناها
•صحفي واعالمي عراقي (تويتر)

الفنان عماد حجاج (العربي الجديد) لندن
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الذ ّرة في بيان مجلس الشعب السوري "السليب"
• أحمد عمر

صحا مجلس الشعب السوري من رقدة أهل
الكهف وانتفض نخوة وشرفاً ،فأصدر بيانا ً
سياسيا ً يراق على جوانبه الدم ،صونا ً للشرف
الرفيع من األذى بعد أحقاب من النوم ،نقلته
وكاالت أنباء عالمية ،جاء فيه:
"اللواء السليب جزء ال يتجزأ من التراب
السوري ،والسوريون سيــبذلون الغالي
والنفيس حتى يعود الحق السـليب إلى
مصرون على استعادة
أصحابه ،و(نحن)
ّ
كامل األراضي المغــتــصبة وتحقيق النصر
المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري".
َّ
إن خطاب النظام هو الخطاب الخشبي البالي
نفسه في الزمن الخالي ،وهو خشب غير قابل
للحرق والتدفئة والنجارة طبعاً ،ويتصف
كاريكاتير الفنان الكبير موفق قات عن (تلفزيون سوريا) اختيار محرر الساخرون
بأنه خطاب بديع ،وأول البدائع البيانية هي
وذري ،فقد استعيرت
أن الخطاب نووي
ّ
ّ
خصائص الذّرة لّلواء السليب فهو" :جزء ال وحمالت التعفيش .والبيان فيه ظلمان فوقع معها اتفاقية أضنة طرد بموجبها أوجالن حلب" ،وبقول األقيشر األسدي:
يتجزأ" ،وهذا تعريف فيزيائي خاص بالذّرة واضحان :ظلم للنساء ،فالجيش فيه لبؤات وتنازل عن لواء إسكندرون في الملحق الثالث
صاحبة االلكترونات والبروتونات.
ظلمن ظلما ً شديدا ً فلم يذكرن وحرمن الميراث ،من المعاهدة ،ومنح الحق لتركيا بالتوغل
يس ِإلى
ِبن العَ ِ ّم يَ ِ
َ
لط ُم َوج َههُ َولَ َ
سري ٌع ِإلى ا ِ
وهذا ال يجوز في عصر حقوق النساء ،وظلم خمسة كيلومترات داخل سوريا حين اللزوم دَاعي النَدى بِ َ
سريعِ
وفي الخطاب وليس في الذّرةِ ،حكم وأمثال للسيد الرئيس ،فأين همته وأين بأسه وقد كان في الملحق الرابع.
الترك ليسوا أبناء عمومة للعلويين الذين
ووعد ووعيد تدور حول نواتها ،ومنزلة بين كل نصر مؤزر ينسب له؟ فلم يُذكر الرئيس
يحكمون سوريا ،لكنهم أبناء عمومة السّنة
المنزلتين ،وهي َّ
أن السوريين سيبذلون الغالي الرمز ذكرا ً أو رمزا ً أو من وراء حجاب ،مع أغضب بيان مجلس الشعب السوري الطارئ السوريين ،فهم العدو.
والنفيس ،وكنت أحفظها الغالي والرخيص ،أن البيانات الرسمية تبدأ به عادة ،فهو المبتدأ الخارجية التركية ،فوصفته بغير القانوني،
ينس قط العلويون عداواتهم مع العثمانيين،
فالغالي هو النفيس وهو تكرار ال جدوى منه ،والخبر والفعل والفاعل في اإلعالم السوري .واعتبرته وقحاً ،وجاء الرد من متحدث غير لم َ
وكان الصواب أن يقولوا :الغالي والبالي.
وزير الخارجية ،وعادة ما يوكل أمر الرد على فهي حرب دينية ،ولهذا تحالفوا مع إيران
ُوصف اللواء بالسليب وليس بالمحتل ،ألنه هذه الهوامش إلى المعارضة التركية القومية ،الشيعية وروسيا األرثوذكسية التي فتح
وال أعرف ما هو الغالي الذي سيبذلونه من
ضم إلى تركيا بعد انتهاء السلطنة العثمانية فالمعارضة في تركيا لها أدوار سياسية العثمانيون عاصمتهم بيزنطة وغنموها
ُ
سلب ،وكانت الدولة وتشريعية أحياناً.
وجعلوها إسالمبول.
أجل استعادة اللواء السليخ ،فليس لديهم أغلى بمعاهدات دولية ،ف ُ
من البطاقة الذكية .ويالحظ أن الجوالن في العثمانية قد سلبت اسمها وخالفتها وأرضها
أدبيات النظام ليس له صفة مثل "السليب" ،ولغتها المكتوبة بحروف القرآن العربية .ليس من عادة مجلس الشعب السوري أن من الجدير بالذكر أن البيان قاصر ،وقد
فهو مرتفعات الجوالن.
وكنت أجد أحيانا ً إعالميين من النظام على يتحدث في شؤون السياسة الخارجية ،فهو يصدر له ملحق ،فليس فيه إشارات أو وصفات
الفضائيات السورية يسخرون من تركيا ألن مجلس خدمات منزلية وتشريعية ،ونادي لسبل مساعدة الشعب السوري المسكين تحت
يقول البيان السليب إنهم
ّ
مصرون أي مل ّحون ..الترك يصفون في التسميات عمدة الوالية احتفاالت ونشيد وتصفيق ،وأحيانا ً لطم وندب االحتالل العثماني في اللواء السليب ،وال
ً
المصرون
ّ
صرير مفاصل الباب الصدئ ،في بالوالي ،وهو لقب عربي كان حريا بالنظام على الراحلين .أما سبب غضب تركيا ،فليس ذكر لطرق تهريب ِجرار الغاز إليهم ،أو
َ
الشتاء ،هم أعضاء مجلس الشعب المستترون االحتفاء به والثناء عليه .فالترك الذين يُتّهمون خوفا ً من جيش أبي شحاطة ،فثمة تهديد إيراني قذف أكياس الخبز بالطائرات عليهم إلنقاذهم
وراء كمامات نكران الذات ،رغبة في ثواب بتتريك العرب لم يغيروا وصف اللقب العربي أو روسي ،أو كليهما ،أُوكل إلى مجلس الشعب من الجوع والمسغبة ،أو تزويدهم ببطاقات
اآلخرة وصدقة السر ،وقد انتقلوا من جهاد واحتفظوا به ،لكن النظام وجده قديما ً ورجعياً ،السوري لدغدغة تركيا به ،والقول إنكم إن ذكية وشرائح إلكترونية من أجل التواصل
الدفع إلى جهاد الطلب ..المجلس الشجاع الذي أما النظام التقدمي البعثي فيسمي عمدة المدينة تحاربوننا في أوكرانيا وليبيا وأذربيجان االجتماعي مع أقاربهم في سوريا األم.
صحا من نومه لم يجرؤ على ذكر الجوالن ،بالمحافظ .المحافظ تقدمي ،والوالي رجعي .فسنحاربكم في لواء إسكندرون باإلضافة إلى
وال عربستان ،أو طنب الصغرى وطنب االسم عند النظام هو الذي يحدد خصائص إدلب.
عندما "ط ّل الصبح يا علوش" ،بحثت عن
الكبرى ،فأوحى بها من بعيد بعبارة "كامل التقدمية والرجعية ،وليس الصفة.
البيان السليخ ومالحقه الذريّة المنتظرة ،فلم
األراضي المغتصبة".
كان األسد األب قد قال يومها في شأن أجده على موقع مجلس الشعب السوري،
ْ
تذكرت تقارير إخبارية معاهدة أضنة التي الجوالن حكمته العربية الخالدة ،مفرقا ً بين كان قد اختفى في ظروف غامضة ،ووجدت
ومن المالحظات أن البيان السليب أمل وقعها حافظ األسد ،الذي كان يؤوي عبد الله الشحم والورم بعبارة مسجوعة" :إن حربنا صفحته في فيسبوك محجوبة" :سبقونا
صادة".
بتحقيق النصر الذي هو دائما ً في مواضيع أوجالن البتزاز تركيا ،فتوعده الرئيس سليمان هي حرب وجود ال حرب حدود" .فحرب هالح ّ
ّ
اإلنشاء
مؤزر ،بهمة رجال الجيش العربي ديميريل  1998أشد الوعيد ،وهدده بقلع عين الوجود حسب كالمه هي مع إسرائيل ،وخالف
ّ
ً
همة
أما
اإلزار،
من
ل
ع
ف
م
ر:
ومؤز
السوري.
سوريا ،فسارع حافظ األسد مذعورا من قلع الحدود األهلي هو مع تركيا .وقد تذكرنا
•كاتب سوري
ُ َّ
رجال الجيش العربي السوري ،فمعلومة للكافة عينه؛ إلى رئيس مصر حسني مبارك كي صحوة مجلس الشعب السوري بقول شهير
•	 twitter.com/OmarImaromar
والخاصة ،وتشهد لها البراميل والشحاحيط يتشفع له لدى تركيا حتى ال يصير أعور ،لمحمود درويش" :ندعو ألندلس إن حوصرت
•عربي( "21لندن)
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اتفاق
“اللوايا”

•أحمد حسن الزعبي
لم تنجح السلطة السياسية من تخفيف السخط
الشعبي حول اتفاقية العار والتسليم “اتفاقية المياه
والكهرباء”..بالرغم من أنها حاولت “اللعب”
في المصطلحات وتلطيف الرذيلة إعالميا ً ،
فأطلقت على “المواقعة” بأنها اتفاق “نوايا”
ليس االّ..أزعجتهم الهاشتاقات وهي تحتل
“التريند” المحلي والعربي بأن التطبيع خيانة…
وبقي األردنيون يلعنون “اتفاق النوايا” بكل ما
قوة ولم يحرفهم أي صاروخ حراري
أوتوا من ّ
عن وجهتهم ومقصدهم … حتى أطل الخروف
وصرحت
الجورجي برأسه على السوشال ميديا،
ّ
وزارة الزراعة أن استيراده سيكون “بدون لية..
و تحت طائلة المسؤولية” هنا دب الخالف و
انحرف مسار السخط الشعبي من “اتفاق النوايا”
الى “اتفاق اللوايا”..وصار هرج الناس ومرجهم
عن اللية..وعن قطع الليلة ..لماذا بدون ليّة؟…وما
معنى الخراف بدون لوايا؟…وحبك أحد الشعراء
الحداثيين قصيدة مطلعها  :وما نيل المناسف
بالتمنى..تؤخذ اللحمة لوايا…وامتدّ الحديث
لألرتهان لمافيات اللحوم المحلية..وسعر الكيلو
البلدي..وهل يثاغي الخروف الجورجي مثلنا
أقصد مثل خرافنا ويقول “ماءءء..ام يقول باااع”
..ثم خفت الحماس حول الحديث عن اتفاقية التسليم
والتطبيع والخيانة لصالح الخروف الجورجي
الصامت االزعر ..رغم أن صوت الساطور ما
زال يضرب على مفصل بلدي تماماً…
مهما ابتعد او اقترب الموضوعان من بعضهما
البعض ،فثمة قواسم مشتركة بين “تجّار النوايا”
و”تجّار اللوايا”..في الحالتين نحن أمام ّ
جزارين
…أعضاء مافيات  ،يعنيهم انجاز الصفقات
واحتكارها ،وال يلتفتون الى ثغاء من في المزرعة
 ،عندما يحصلون على سعر جيّد ال يتردّدون في
البيع ،حتى لو كان شبك المزرعة نفسه  ،كل
الرؤوس عندهم معدّة للبيع  ،األوزان تفرق فقط
بالربح  ،لكن ليس لها قيمة معنوية..نجن أمام
مافيات “نوايا ولوايا”…من يتح ّكم في سوق
اللحوم هو الوجه اآلخر لمن يتح ّكم في مصير
البلد…ومن يعلّق الخروف من رجليه ويضع في
قفاه قرنفله حمراء ،هو نفسه من يعلّق المواطن
من رجليه بعد سلخة ويمتدحه بأرق عبارات
المحبّة…
خالصة القول :ما يميّز الخروف البلدي عن
الخروف الجورجي أو أي خروف آخر “اللية”
مدعاة مفخرته..وهي بالمناسبة ليست ذات قيمة
عند محبّي الستيك!.
•خاص موقع ( سواليف) االردن
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ترمومتر العواطف!..
• عاصم حنفي
كنت أحسب أن قوافل الزوار سوف تهل
علينا بعلب الملبس وقوالب الشيكوالتة ..أو
حتى بأكياس البرتقال والموز ..أو بباقات
الورود وأطنان الهدايا ..والمناسبة تستحق
وأنا مريض فوق العادة ومالزم الفراش
بأوامر مباشرة من األطباء.
وزعقت من تحت البطانية أطلب العون
والمساندة وقد شعرت أننى فى الخمسة أمتار
األخيرة وأننى سوف أغادر الدنيا الفانية وأنا
لدى وصية مهمة وتقسيمة عبقرية لثروتى
المتواضعة ومعاشى المحدود بين أفراد
عائلتى الصغيرة من الورثة الشرعيين!
وقبل أن أدخل فى الغيبوبة كنت قرأت
دراسة علمية عن ضغط الدم عند األزواج
ودور الزوجات فى رفع الضغط عند حبيب
القلب وعاشق الروح ..حيث طالبت الدراسة
الزوجات بضرورة رفع ضغط الدم عند
حضرة الزوج ..حتى تظل جذوة الحب
مشتعلة ..ألن رفع ضغط الدم فى عروق
الزوج مطلوب أحيانا ..على اعتبار أن ضغط
الدم هو ترمومتر العواطف واألحاسيس وإذا
ارتفع المؤشر قليال ..فهذا يعنى أن العالقات
بين الزوجين على ما يرام ..وأن جذوة الحب
ال تزال مشتعلة تحت رماد الجمود والتجاهل
والمشاغبات اليومية!..
أما لو هبط ضغط الدم ال قدر الله ..فهذا
يعنى أن كال الزوجين قد زهق من اآلخر..
وأن سفينة الزواج تواجه جبال الجليد ..وأن
العالقة بينهما قد بلغت سن اليأس العاطفى!..
نصحت الدراسة اليابانية بضرورة سعى

كال الزوجين إلغاظة الطرف اآلخر وتعكير
صفو هدوئه الظاهر والعكننة عليه واستخدام
كل ما ينغص عليه حياته ..حتى تستمر سفينة
الحب والوئام ..لكن الدراسة حذرت من
زيادة جرعة الضغط العاطفى ..ألن معناها
هو ارتفاع ضغط الدم المفاجئ والعنيف..
انفجارا فى شرايين الدماغ والعياذ
بما يسبب
ً
بالله ..فيتوكل الزوج مغادرا الدنيا الفانية..
بما يعنى الخسارة المضاعفة للزوجة ..ألنها
لن تجد من تنكد عليه وتناكفه بعد ذلك!..
الدراسة األكاديمية اليابانية الحديثة
والطازة بنار الفرن ..تطالب
بضرورة
الزوجات
االبتكار والتجديد فى
الخناقات العاطفية
و ا لمنا و شا ت
ا لمنز لية . .
حتى ال
يمل

ا لز و ج . .
ب
فيهر
قفص
من
الزوجية غير
على
مأسوف
شبابه ..كما طالبت
األزواج بضرورة
كسة
مشا
الزوجات حتى
تشعر
ال

حبيبة القلب باألمان واالستقرار العاطفي..
ألن االستقرار يعنى الجمود والتجمد
والترهل ..بما يعنى أن قليال من ارتفاع ضغط
الدم مفيد جدا للحياة الزوجية!..
وباليابانى الفصيح ..نصحت الدراسة
األزواج والزوجات بضرورة الحصول على
إجازة من عش الزوجية مرة كل أسبوع
وشهرا فى كل سنة ..ليهرب الزوج من القفص
ويمارس حياته من جديد بهدوء وأمان بعيدا
عن خناقات المدام ..ألن الهروب المؤقت
كفيل باسترجاع األمان النفسى والهدوء
الداخلى والتوازن العاطفى ..ثم إن
ضا للزوجة..
إجازة الزوج مفيدة أي ً
لكى تجدد فى أساليب الخناقات
والمعارك الزوجية ..حتى ال
تكرر نفسها فى كل خناقة ..ذلك
أن المعارك العاطفية هى توابل
الزواج السعيد ..فلو تكررت
الخناقة بكل تفاصيلها ..سوف
يزهق الزوج ويبحث عن خناقة
عاطفية فى أماكن أخرى!..
من حسن حظى أن السيدة
زوجتى تؤمن بأن الوقاية خير
من الذهاب للطبيب ..فتقوم بمبادرة
شخصية بالتعامل مع ضغط دمى تبعًا
لمزاجها الشخصى مرة ترفعه إلى
درجة الغليان ..ومرة تخفضه إلى
درجة التجمد ..مرة فوق ومرة
تحت ..مع أنها لم تسافر لليابان مرة
واحدة ..ولم تقرأ الدراسة العلمية الطازة
عن ضغط الدم!..
•صحفي مصري من جيل
الرواد – روزا اليوسف

حالة ميؤوس منها

•يوسف غيشان
في مكان ما وفي زمان ما ،وبعد انتشار
الفساد واإلفساد في كل مكان استوردت (دائرة
النزاهة الوطنية) محاضرا عالميا مشهودا له
بالقدرة على اإلقناع وتعديل القناعات وكلفوه
بعقد ندوات للمسؤولين ومدراء الدوائر
لتعزيز النزاهة واألمانة.
درس الرجل التاريخ العربي ،وعرف أن
الحكاية والحكمة والتشبيهات تقنع العربي
أكثر من المنطق الصوري او الرياضي أو
الديالكتيكي أو أي وسائل إقناع.
في أول محاضرة له ،جلس الخبير بثقة
وقال:
سيداتي سادتي
سأحدثكم بقصة ثم نتحدث نفتح باب الحوار:
تقول الحكاية بأن ثالثة أشخاص قاموابسرقة بيت ،وح ّملوا المسروقات على
ظهر حمار وجدوه مربوطا على باب البيت
ورحلوا.

في الطريق اتفق اثنان من اللصوص على
قتل الثالث ،حتى يحصل كل منهما على
حصة أكبر من الغنيمة ،وقاما بقتله فعال.
بعد أن نام اللصان في الطريق ،صحا
أحدهما وراودته نفسه على قتل اللص اآلخر،
حتى يحظى بكامل الغنيمة… .فاخرج سكينه
وقتله وهو نائم .
سار اللص الثالث واألخير بالغنيمة
الموضوعة على ظهر الحمار ،وخالل عبوره
أحد الجبال وهو سائر بجانب الحمار ،انزلقت
قدمه فوقع من قمة الجبل …ومات.
بقي الحمار وحيدا… .بال قائد ،فرجع إلى
البيت المسروق ،وجميع المسلوبات على
ظهره ،وعاد الحق إلى أصحابه كامال مكمال.
ثم أردف الخبير:
بالتأكيد عرفتم الحكمة والهدف من هذهالحكاية ،واالن نفتح باب الحوار:
رفع احد الحضور يده
 ،ثم سأل:
ي
سيد
ا لمحا ضر … …
كيف عرفت بتفاصيل
ما حصل مع أن جميع
األشخاص ماتوا… ..أكيد من

الحمار؟؟؟؟
صمت المحاضر قليال ثم كثيرا ،ثم استوعب
الخازوق الذي أكله ،فانهار عصبيا ،ونقلوه
إلى مستشفى المجانين.
ويقال بأنه عاد الى بالده مجنونا ،وهو يقطن
حاليا في مستشفى األمراض العقلية هناك ال
يتكلم ،بل يصرخ
كل يوم مرة
واحدة قائال:
حالة ميؤوس
منها .
ينهق
ثم
..وينام حتى
اليوم التالي
.
•موقع
(سواليف)
االردن
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سؤال بريء للسيد المالكي
•علي حسـين
ماذا كان سيحدث لو أن النسوة اللواتي
خرجن يتظاهرن ضد محمد رمضان،
تواجدن في تظاهرة تحت نصب الحرية
للتضامن مع الشابة العراقية مريم
الركابي التي تعرضت لالعتداء من
شخص ملثم قام بتشويه وجهها وجسمها
بمادة التيزاب؟ ،ماذا كان سيحدث لو
أن النسوة طالبن بإقرار قانون “العنف
ضد النساء” ،ومحاربة المناخ الفاشي
ضد المرأة؟ ،كما لو أن منظر حرق
وجه الفتاة لم ّ
يهز وجدان نسوة يصرخن
ال للغناء ،وكأن لسان حالهن يقول :ال
يهم أن تقهر المرأة وتحرق وتستلب
شخصيتها!! ،المهم أن ال تعلو أصوات
الغناء في بغداد.
لم تخ ُل قضية مهرجان “محمد
رمضان” من بعض الفكاهة والسذاجة
إن لم نقل “الكوارث” ،ومن هذه
الكوارث ما قاله السيد نوري المالكي
من عبارات ،من عينة “العراق يحتضن

عن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها
الناس ويتصور أن بناء الدولة ال يتم إال
بمنع الغناء وإغالق كل أبواب البهجة
أمام الناس ،وليس في نبذ السراق
والمفسدين وأمراء الطوائف ،فعلينا
جميعا ً أن نشعر بالخوف على مستقبل
البالد ،ألن من يقول هذا الكالم اليوم
فربما غدا ً يحوله إلى تشريعات تقضي
برجم كل من يفكر الذهاب إلى حفل
غنائي أو عرض مسرحي.

الساقطين والمبتذلين” ولم يكتف بذلك بل
اتهم الشباب الذين ذهبوا لمشاهدة الحفل
بأنهم تدافعوا من أجل إنسان “داعر”،
آسف لمثل هذه العبارات ،لكن ماذا أفعل
ياسادة وصاحب هذه العبارات هو أمين
عام لحزب ديني يُفترض أن مهمته
إشاعة المحبة وقبول اآلخر والدعوة
إلى التسامح .لم يكتف السيد المالكي
بوصلة “الشتائم” هذه  ،بل تساءل:
كيف استساغت األمة هذا؟ ،ويقصد
باألمة ،طبعا ً األمة العراقية ،والغريب
أن السيد نوري المالكي لم يتساْل  :كيف
استساغت االمة ان تهب اموالها في
وضح النهار ومن قبل احزاب حاكمة؟
ولماذا لم تسأل هذه االمة عن مصير
عقود التسليح والكهرباء والمشاريع
الوهمية التي نمت وتطورت خالل
السنوات الثماني التي كان فيها السيد
المالكي على رأس السلطة التنفيذية؟
.الن األمة أيضا ال يراد لها أن تسأل
لماذا ال توجد مدارس ومستشفيات تليق
بالمواطن العراقي ؟ ولماذا ال تزال مدننا
تعيش في القرون المظلمة؟.

حديث السيد المالكي يكشف لنا أن
كارثة العراقيين ومأساتهم أكبر مما
نتصور  ،واكثر مما يتحمله المواطن
المغلوب على امره .

عندما يحاول سياسي تولى أرفع
المناصب في هذه البالد أن يُبعد األنظار

•كاتب وصحفي عراقي من جيل
الرواد (المدى) البغدادية

لن ينتهي “فيلم محمد رمضان” ألنه
أظهر لنا أن أنصار دولة الضحك على
عقول الناس أكثر مما نتوقع ،وظهر
أيضا أن مفهوم السيطرة على البالد
والعباد ،سيكون بديالً لمشروع اإلصالح
وتقديم الخدمات ،وأن حل مشاكل العراق
يكمن في منع إقامة الحفالت .

ّ
أمي
والفرن الجديد
•كامل النصيرات
لم ولن تغيب عن مخيلتي أ ّمي الجالسة أرضا ً أمام الفرن وهي تبدع في
صنع الخبز ونحن حولها نتالقف «خبز الطابون» طازجا ً بكل سخونته..
لن أنسى كيف كانت تطردنا من حولها ألننا نهجم على الرغيف القادم من
النار إلى أيدينا وحلوقنا قبل أن يستقر على المفرش الذي على األرض!..
لن أنسى عصبيتها تلك اللحظةَ :و ْل يا أوالد أكلتوا الخبزات وما خليتوا
شي !..كنّا نهرب من وجهها ولكنني كنتُ أتسلل عن إخوتي وأعود لها
بحجة مساعدتها :يُ ّمة خليني أساعدك وأفرد عنك الخبز على المفرش!..
ي اآلن
وهكذا أخدعها كلّما أستطيع لذلك سبيالً من أجل الخبز الصانع ف ّ
ولدا ً يناضل من أجل الخبز!..
هذا كلّه كان قبل أن تحترف أ ُ ّمي ذات المدرقة السوداء التلفون الذكي؛
حريفة على اليوتيوب فهجرت معه الفرن الذي
قبل أن تصبح الحنونة ّ
تآكل مع األيام بفعل العوامل الطبيعيّة وانتهاء عمره االفتراضي!..
المفاجأة أن أ ّمي حنّت للعجين و الخبيز؛ فاشترت فرنا ً جديداً؛ لكن المفاجأة
الكبرى أن أبي يرفض أن تخبز أ ّمي من جديد ويرفض احضار الطحين
و حجته :ما رح يطلع معها زي ّأول ..نسيت كيف تعجن وتخبز !..حتى
تجرب أ ّمي لمرة واحدة فقط من باب استعادة
أنه يرفض رفضا ً قاطعا ً أن ّ
ما كان !..وما زالت محاوالت اقناع أبي جارية وال أعلم هل ستعود أ ّمي
وتعود معها األ ّمة (إلى فرنها) ..أم ستبقى األ ّمة تأكل من فرن غيرها
وبشروط غيرها التي تتبدّل كل لحظة..؟! ويبقى فرن أ ّمي الجديد شاهدا ً
على أ ُ ّمة ال تأكل مما تصنع..؟!
•موقع (سواليف) االردن

سوسيولوجيا الضحك
حول وجهات الضحك وخاناته ،التي تحددها بأربع.

•روجيـه عـوطـة
مرة ً يكون ضحك طبقات ،ومرة ً ضحك هويات،
ومرات االثنين معا ً
في كتابها حول الضحك(*) ،تبدو لور فالندران
أنها تحاول اإلمساك بكل مردات وآثار هذا
التصرف االنفعالي .تُقدم على ذلك من باب أن
الضحك لم يكن يوما ً محط دراسة فعلية في علم
االجتماع ،أما ما ُحبّر عنه في مجاالت أخرى،
فقد بقي حتى اليوم قليل .على هذا النحو ،تعمد
س ْسلَجة" الضحك ،أي جعله
فالندران الى " َ
موضوع للسوسيولوجيا ،التي تقف عند أوضاعه
في المجتمع الحديث وصالته ببناه ،وهذا إلى
درجة بناء ما يشبه خريطة له .وفي هذه الخريطة،
يبدو الضحك أنه أينما كان ،كما يبدو أنه ،ورغم
شيوعه هذا ،يتوزع على عدد من الوجهات ،أو
يندرج تحت عدد من الخانات .كما لو أنه ،وفي
محصلته ،غير مضبوط كتصرف ،لكنه مضبوط
كذلك من جهة أنه ميكانيزم مجتمعي.
هذا ما تشدد عليه فالندران ،التي تشير الى
التمرد على السلطات
كون الضحك يحمل معنى
ّ
ورفضها ،لكن حاله هذه ال تلغي أنه قد يكون آلية
محافظة ،بمعنى أنها تودي الى الحفاظ على النظام
المجتمعي مثلما هو .من هنا ،تبدأ فالندران بمبحثها

الخانة األولى هي الضحك بفعل التدهور ،وهو
ضحك مشروط إذا صح التعبير باللعب على هرمية
المجتمع ،بمعنى إنزال من هو في موقع أعلى الى
موقع أدنى ،أو العكس .صحيح ان الضحك هنا
يغير مواقع الشخوص المضحوك عليها ،لكنه في
نتيجته ال يغير في الهرمية تلك ،إنما غالبا ً ما يبرز
انه ينتقدها من باب كونها ليست متماسكة.
الخانة الثانية هي الضحك بفعل نزع القدسية،
وهو غالبا ً ما يدور حول مواضيع دينية ،باإلضافة
الى أخرى دينيوية تحمل هالة القداسة .نزع القدسية
عن موضوع من هذه المواضيع عبر الضحك،
يجعله من عالم الموتى فجأة ،ما يهب لهذا الفعل
بُعدا ً كوميدياً .لكن هذا بالتحديد ما يؤدي الى تشكيل
مقدس جديد ،أو إلى تكريس قداسة أخرى .ولذلك،
تحدي الضحك بنزع القدسية هو أن يكون ضحكا ً
معمماً ،كما اال يكون هو نفسه مقدساً.
الخانة الثالثة هي خانة الضحك باالدعاء ،الذي
يتمحور ،ومن اسمه ،حول ادعاء شيء ما ليس
فعلياً ،أي مثالً تظاهر الشخص بما هو ليس عليه:
شخص ما يدعي انه ميسور بطريقة تبعث على
الضحك .تظاهره كوميدي ،إال أنه ينطوي على
الرفع من قيمة االنتماء الى الطبقة الميسورة.
الخانة الرابعة هي الضحك بالتعليق ،اي تعليق

كل ما اعتاد المجتمع ،وبطريقة ميكانيكية،
على فعله ،أكان حركات جسدية ،من قبيل
المشي للتنزه ،أو عادات على اختالفها.
الضحك هنا ينم عن تعطل تلك الحركات
والعادات لبعض الوقت قبل رجوعها الى
سيرها :ضحك بسبب شخص يحاول
تشغيل سيارته ،فينتزع المقود من مكانه.
هذا الضحك يؤكد على أهمية تنفيذ تلك
الحركات والعادات بشكل دقيق ،وإال
عندها سيُنتج كأنه تهكم على األعطال.
ومع تحديد خانات الضحك على هذا
المنوال ،تشير فالندران الى ان المهم
في الضحك ليس فقط موضوعه ،انما
جماعته أيضاً .بعبارة أخرى ،ليس المهم
عن ماذا أو على ماذا نضحك ،انما مع
َمن نضحك (يجب اضافة استفهام على
استفهامات فالندران ،وهو :لمن نضحك؟).
في هذا السياق ،تشرع فالندران في مقاربة
جماعات الضحك المتنوعة .فهناك تلك الجماعات
التي تركن الى الضحك من محلها كثورية ،ومن
باب أنه مزعج للسلطة ،وهناك جماعات اخرى
تركن اليه من باب السخرية من كل ما هو
ضعيف .بالتالي ،الضحك ،ومع أنه مشترك بين
هذه الجماعات ،فهو يشكل مجاالً للصراع بينها.
فعلياً ،تبين فالندران أن الضحك له تاريخ ،وهو
ومرة
فمرة يكون ضحك طبقات،
ّ
يتطبع بزمنهّ .
ً
ضحك هويات ،ومرات اإلثنين معا .ومرة يطلق
عنانه ،ومرة ينضبط في حدود الصواب السياسي،

و مر ا ت ،
يتفلت من كل شيء .في الواقع ،هذا ما لم يحصل
نوعا ً ما للضحك في مبحث فالندران ،بحيث ان
هذا المبحث ،وفي حين تناوله له ،بدا أحيانا ً من
دونه .كما لو أن اللغة السوسيولوجية تطحنه ،من
كثرة تعيينه ،ومن كثرة عقلنته أيضاً.
وكما لو أنه ،وفي هذه اللغة ،ال يجد الضحك
مطرحا ً لمصادفته أو لحريته .وهذا بالتحديد ،ما
حاولت فالندران في خواتم كتابها التنبه اليه،
س ْسلَجته"،
محاولة ،وبذلك ،اعادة الضحك ،وبعد " َ
الى حياته.
•كاتب لبناني من أسرة "المدن" البيروتية
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CANADA HAD MORE THAN 1 MILLION JOB VACANCIES IN SEPTEMBER
•	 Kareem El-Assal
•	 CIC News

Statistics Canada notes that the reopening of the Canada-U.S. border
in August and easing of travel
restrictions for tourists in September
may have contributed to job growth
in tourism and related sectors.

accommodation and food sector and
the job vacancy rate was 14.4 per
cent. The job vacancy rate measures
all vacant positions as a percentage
share of all vacant and occupied
positions. Over half of businesses in

Canada’s economy continues
to recover from the coronavirus
pandemic, according to a new
Statistics Canada report.
A total of 91,100 people were
added to payrolls across Canada in
September, representing the fourth
straight monthly increase.
Payroll employment increased in
eight provinces. Ontario led the way
with over 43,000 new employees
added to payrolls. British Columbia
(BC) was second, followed by
Quebec. Nationally, job gains were
driven by the services-producing
sector, namely accommodation and
food services, public administration,
and finance and insurance.

care and social assistance had over
130,000 vacancies in September,
nearly double the total of vacancies
in the third quarter of 2019.
Retail trade had nearly 122,000
vacancies in September.
Meanwhile, both the construction
and manufacturing sectors had over
80,000 vacant positions each.

Job shortages continue to be an
issue. There were over 1 million
job vacancies at the beginning
of
September.
There
were
nearly 200,000 vacancies in the

accommodation and food services
report they expect to face obstacles in
recruiting the right candidates. Just
30 per cent of all other businesses
report similar concerns. Health

Statistics Canada explains that
an increase in job vacancies may
signal an increase in economic
activity and hiring as employers
create new roles. It may also signal
worsening structural labour market
imbalances, such as skills shortages
and geographic mismatches between
vacancies and workers capable
of filling them. It also potentially
signals a change in the willingness
of workers to accept wages, hours,
and other factors associated with job
vacancies.
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CANADIAN DIPLOMAT ROBIN WETTLAUFER
TOLD A BLATANT LIE AND GOT CAUGHT
•	 Ali Abunimah
•	 Electronic Intifada
I’ve always known that government
officials lie. But even I was shocked
on Wednesday when a Canadian
diplomat did it so blatantly and right
to my face, so to speak.

2020.
Even more astonishing, last year
Ottawa approved more arms export
licenses to Israel than to any other
country except the United States.

missiles.
We may never know how many
Palestinians have been killed by
these Canadian weapons.
When I pointed out these facts to

According to the Canadian foreign
ministry, the weapons exported
to Israel going back years include
ammunition, bombs, torpedoes and

Ms. Wettlaufer, she simply blocked
me – meaning I could no longer
interact with her or see what she
writes on her Twitter page.

Here’s what happened.
I wrote a tweet criticizing Canada’s
hypocrisy for claiming to support
democracy in Palestine while at
the same time arming and funding
Israel’s apartheid regime.
Robin
Wettlaufer,
Canada’s
representative
in
Ramallah,
responded to me. She accused me
of spreading “disinformation” and
asserted “we neither arm nor fund
Israel.”
In fact, Canada exported more than
$10 million of weapons to Israel in
2019. This surged to $15 million in

But that wasn’t the end of the
story. I wrote up what happened for
The Electronic Intifada and many
other social media users directly
challenged Wettlaufer’s lies.
Several Canadian advocacy groups
did as well, including Canadians
for Justice and Peace in the Middle
East, the Canadian Foreign Policy
Institute and Independent Jewish
Voices.
Some noted that Canadian taxpayers
effectively subsidize Israel’s crimes
against Palestinians because settler
groups and organizations supporting
the Israeli military are able to
raise tax-deductible “charitable”
donations in Canada.
I do wonder how Ms. Wettlaufer
had the confidence to think she
could get away with such lies.
Perhaps she’s just not used to
being held accountable. After all,
Canadian and international media
shy away from any reporting that
upsets or challenges Israel and its
lobby.

ONTARIO’S FIRE MARSHAL OFFERS TIPS TO KEEP SAFE THIS HOLIDAY SEASON
•	 Ministry of the Solicitor General
TORONTO — With the holiday
season and winter weather upon
us, the Office of the Fire Marshal
(OFM) is reminding everyone about
the importance of fire safety as
Ontarians get together with friends
and family to celebrate.
“As we look forward to the holiday
season, it is important that we each
take steps to ensure our homes and
loved ones are safe,” said Solicitor
General Sylvia Jones. “Fire safety
experts remind us that household
activities can result in fires. To
reduce the risks facing families and
communities, I encourage everyone
to make fire safety a priority during
festive events in the weeks ahead.”
“Cooking and smoking are leading
causes of home fires in Ontario,”
said Ontario Fire Marshal Jon Pegg.
“Stay alert and keep your family safe
this holiday season. Never leave a

pot cooking on the stove unattended,
always butt out cigarettes and
consider using battery-operated
flameless candles. If you’re using
candles with flames, make sure they
are kept away from decorations and
anything that can burn.”
OFM’s tips for 12 Days of Holiday
Safety include:
Day 1: Water fresh-cut Christmas
trees daily. Always keep the base
of the trunk in water and away from
heat sources such as fireplaces,
heaters or candles.
Day 2: Check all lights before
decorating and replace any worn
or damaged cords or loose bulb
connections. Follow manufacturer’s
instructions for indoor or outdoor
use.
Day 3: Make sure there is a working
smoke alarm on every storey of your
home and outside all sleeping areas.
Day 4: Only carbon monoxide
alarms can alert you to the presence

of this deadly gas. Install carbon
monoxide alarms outside all
sleeping areas.
Day 5: Having a home fire escape
plan is one of the best ways to
ensure you and your loved ones can
get out safely. Everyone in your
home should know two ways out of
all areas.
Day 6: Use extension cords wisely
and only as a temporary connection.
Never run cords under rugs which
can damage the cord and cause a
fire. Avoid overloading a circuit with
"octopus outlets" (lots of extension
cords in one electrical outlet).
Day 7: Portable space heaters and
other heating sources are sometimes
used to keep the chill out. Keep
anything that can burn such as
holiday decorations, curtains and
upholstery, at least one metre away
from heat sources.
Day 8: Keep open flames away from
anything that may be combustible.
If you can, use an enclosed candle
holder or sturdy, burn-resistant

container that won’t tip.
Day 9: Matches and lighters can
be deadly in the hands of children.
Keep all fire-starting materials out
of the sight and reach of children.
Day 10: Never leave a stove
unattended. If you need to step away
for even a short period of time, turn
off the stove.
Day 11: Encourage smokers to
smoke outside and use large, deep
ashtrays that cannot be knocked
over easily. Always keep ashes away
from anything that can burn. Empty
cooled ashes into a metal container
and store outside.
Day 12: While celebrating this
festive time of year, be sure to keep
a watchful eye on anyone cooking or
smoking while under the influence.
Quick Facts
One in three fire deaths in Ontario
occur during the months of
November, December, and January.
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HERE'S HOW MUCH MORE CANADIANS
CAN EXPECT TO PAY FOR FOOD IN 2022
•	 Hannah Jackson
•	 CTVNews.ca Writer
The average family of four in Canada
can expect to spend $966 more on
food in 2022 than they did in 2021.
That’s according to a new report
published on Thursday December 9,
2021 by researchers with Dalhousie
University, the University of Guelph,
the University of Saskatchewan and
the University of British Columbia.
The 12th edition of Canada’s Food
Price Report projects that in 2022 the
average family of four will spend up
to $14,767 on food.
The report said overall, food prices
are expected to increase by five
to seven per cent in 2022, as the
country grapples with the COVID-19
pandemic and ongoing supply chain
issues.

at Agri-Food Analytics Lab.
He said while the situation is
complicated, there are three main
factors that are causing food prices to
increase.
First, Charlebois said, commodity
processes are going up.
“That’s really making everything
more expensive in the agri-food
sector,” he said in a telephone
interview
with
CTVNews.ca.
“Including feeding livestock, to
making food, to processing, etc.”
The second factor, he said, is labour.
“We’re seeing more and more of the
fact that salaries are going up – which

2022,” the report said. “Companies
may experience high international
shipping costs and empty shelves as
a result.”

the chain—for example, meat and
grain,” the report says.
WHERE WILL FOOD COST
MORE?

AN ONGOING TREND

According to the report, food prices
will vary across the country.

Charlebois said food price increases
are a trend Canadians will have to get
used to.
“I actually do think that higher prices
are here to stay,” he said. “And we’re
going to have to get accustomed to
higher food bills.”
However, Charlebois said there are
ways to save at the grocery store.
He said if consumers are flexible
and “food literate” they can find good
deals for their food.

FOOD INSECURITY
The authors of the report warn that
in 2022, food insecurity will “be a big
issue as Canadians grapple with rising
prices.”

WHICH FOODS WILL COST
MORE?
The report’s authors split food into
several categories to determine which
items will cost more, and by how
much.
Here’s a look at the projections for
2022.
Dairy products are expected to cost
between six and eight per cent more.
The price of bakery goods is expected
to increase by five to seven per cent.
Vegetables are forecast to cost five to
seven per cent more.
Fruits are expected to cost three to
five per cent more.
Meat and seafood are projected to
cost up to two per cent more.
According to the report, it will also
cost Canadians more to eat out, with
prices at restaurants expected to
increase by six to eight per cent in
2022.
“Menu prices at restaurants are
predicted to increase as businesses
contend with rising food prices, rising
commercial rents and labour market
challenges,” the report reads.
WHY WILL FOOD COST MORE?
Sylvain Charlebois, who co-authored
the report, is a professor at Dalhousie
University and the scientific director

The report projects some provinces
– Alberta, British Columbia,
Newfoundland
and
Labrador,
Ontario and Saskatchewan -- will all
experience above average food price
increases.
Other provinces – such as Manitoba,
New Brunswick, Nova Scotia, Prince
Edward Island and Quebec -- are
expected to see below average food
price increases.

is great,” he said. “But in a highvolume, low-margin environment
you have to make adjustments with
prices.”
The third factor causing prices
to increase is logistics, Charlebois
explained.
“Transportation is costing more,” he
said. “And so some products are more
affected than others.”
The authors of the report say they are
expecting some “important lingering
issues to impact global food supply
chains” in 2022.
“With limited access to some
ingredients and higher input costs,
we anticipate less choice as food
processors and manufacturers will
consolidate their portfolio of brands,”
the report reads.
There will also be fewer menu
choices and higher menu prices at
restaurants.
“We will continue to feel the effects
of ongoing supply chain disruptions
due to COVID-19, labour market
challenges and high inflation in

Charlebois said if consumers are
willing to switch brands or shop at
multiple stores, they can save some
money at the register.
“If you're very specific, you don't
shift your expectations, [and] you’re
very difficult -- of course you’re going
to pay more,” he said.
CLIMATE CHANGE AND FOOD
PRICES
The authors of the report say climate
change is also impacting food prices.
“In 2022, we can anticipate the
ongoing effects of the continuing
climate crisis and adverse weather
effects on food prices,” the report
reads.
The authors say wildfires, recordbreaking heat and drought, floods and
cold fronts are “becoming increasingly
commonplace and affecting food
prices year after year.”
“For certain food categories that have
felt the impact of adverse weather in
2021, we may yet see an increase in
costs because of forward-buying in

“There will likely be more demand
for and reliance on food programs
or food banks if incomes do not rise
to meet food expenditures and other
basic needs,” the report reads.
The authors said organizations that
provide aid to those experiencing
food insecurity might have difficulty
meeting increased demand -something many have already seen.
"People who have made a certain
amount of money and always got by
are not getting by anymore. And as
things have increased, we're seeing
people at the window who've never
asked for help," Evelyn McNulty,
executive director at Romero House, a
St. John, N.L.-based soup kitchen, told
CTV National News.Charlebois said
the main issue is food affordability.
“In 2020, Canada was ranked 18th
in the world when it came to food
affordability, according to the United
Nations,” he said. “So we're not first,
but we're not 100 and 50th, either.”
However, in 2021, Canada ranked
24th on that list.
“And if you asked me in 2022,
we’re likely to drop even more in
the rankings,” Charlebois said. “And
that’s a concern – meaning wages
aren’t going up [and] some people are
being left behind. That’s the biggest
concern.”
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CAIR APPLAUDS CONGRESS ADOPTION
OF ISLAMOPHOBIA ENVOY BILL
Senator Booker’s Introduction Of Senate Companion Bill
•	 Ismail Allison
(Washington, D.C., 12/14/21) –
The Council on American-Islamic
Relations (CAIR), the nation’s largest
Muslim civil rights and advocacy
organization, today applauded the
U.S. House of Representatives 219212 vote to approve Congresswomen
Ilhan Omar and Jan Schakowsky’s
Combating International Islamophobia
Act (H.R. 5665).
The
Combating
International
Islamophobia Act would establish a
special envoy office at the U.S. State
Department to monitor and combat
international Islamophobia.

Affairs Department Director Robert S.
McCaw said:
“Passing the Combating International
Islamophobia Act into law will equip
our nation with important tools to track
and counter dangerous manifestations
of anti-Muslim bigotry around the
world.
“The House’s adoption of H.R.
5665 should not supersede American
Muslim and Congressional calls on
Democratic leadership to censure

House of Representatives, including
Congressman Gregory Meeks (DNY), chair of the House Foreign
Affairs Committee, and Reps. Karen
Bass (D-CA), Joaquin Castro (DTX) and Albio Sires (D-NJ), who are
subcommittee chairs of the Foreign
Relations Committee.
In January, the U.S. Council of
Muslim Organizations sent a letter to
the Biden Administration calling on
the State Department to establish the
special envoy position.

CAIR also welcomed Senator Cory
Booker’s introduction of a U.S.
Senate companion to the Combating
International Islamophobia Act.

“CAIR and the American Muslim
community applaud Congresswomen
Ilhan Omar and Jan Schakowsky
for introducing the Combating
International Islamophobia Act, and
the U.S. House of Representatives for
passing it.
“We thank Senators Cory Booker,
Ben Cardin and Bernie Sanders for
introducing a U.S. Senate companion
to the Combating International
Islamophobia Act. We urge the Senate
to move in passing this legislation
and taking a stand against global
Islamophobia.
“It is important to American Muslims,
and Muslims around the world, that
Congress supports the creation of a
U.S. Special Envoy at the Department
of State to Monitor and Combat
Islamophobia.
In a statement, CAIR Government

While global Islamophobia, antiMuslim state policies and hate
incidents have increased, for the past
two decades the American Muslim
community has consistently called for
the creation of a special envoy position
to monitor and combat this rising tide
of hate – the Combating International
Islamophobia Act would make this
special envoy position a reality.
Reasons to Support the Combating
International Islamophobia Act:
In its 2021 annual report, the United
States Commission on International
Religious
Freedom
(USCIRF)
identified three Countries of Particular
Concern primarily for their treatment
of Muslims.
Several additional countries listed
by USCIRF were identified as having
patterns of mistreatment and human
rights violations against either their
entire Muslim populations or particular
sects of Muslims. This includes several
Muslim-majority countries.

During the act’s floor debate the
Biden-Harris Administration issued a
statement of administration policy that
“supports passage of H.R. 5665, the
Combating International Islamophobia
Act.”

Senator Booker was joined by original
co-sponsor Senators Ben Cardin and
Bernie Sanders in introducing the act.
In a statement, CAIR National
Executive Director Nihad Awad said:

combat it.

Rep. Lauren Boebert and her removal
from House Committee assignments –
following her repeated Islamophobic
rhetorical attacks and falsehoods
targeting Rep. Omar.”
Following the Senate introduction
of the Combating International
Islamophobia Act, Senator Cory
Booker issued the following statement:
“We’ve witnessed in recent years an
alarming rise in Islamophobia both
in the United States and globally that
has threatened the religious freedom,
well-being, and lives of Muslims.
Establishing a Special Envoy at the
State Department is an important
step that we should take to develop
a comprehensive plan to reverse this
trend and position the U.S. as a global
leader in combating hate.”
About the Combating International
Islamophobia Act
Introduced on October 21, the
act was co-sponsored by 56
Democratic members of the U.S.

The act would compel the State
Department to develop a more
comprehensive approach to fighting
the global increase of Islamophobia,
increasing its capacity to monitor and
confront state and non-state actors.
The two primary aims of the Combating
International Islamophobia Act are:
Establishing an Office to Monitor
and Combat Islamophobia at the
State Department headed by a Special
Envoy for Monitoring and Combating
Islamophobia.
Amending the Foreign Assistance Act
and International Religious Freedom
Act to require annual reporting on
Islamophobia in each foreign country
and the steps taken by that country
to combat it through educational
programing and public awareness
initiatives.
The act would also provide valuable
information
for
understanding
Islamophobia as a global phenomenon
and give the U.S. a new tool to

State acts of persecution and violence
against Muslims can be found in India
and Burma – in addition to China,
which the United States recognized
as committing a genocide and crimes
against humanity against Uyghur
Muslims and other Turkic minority
groups living the country’s Uyghur
region.
Anti-Muslim rhetoric, bigotry and
acts of violence also go together
with the rise of political parties that
outwardly attack the rights of Muslims,
especially in France and other parts of
Europe.
Transnational white supremacist and
Islamophobic hate group networks
have also inspired their followers to
commit acts of anti-Muslim violence
and terrorism, including but not limited
to the tragic summer 2021 murder of a
Muslim family in London, Ontario and
the 2019 Christchurch, New Zealand
Mosque shootings.
CAIR’s mission is to protect civil
rights, enhance understanding of
Islam, promote justice, and empower
American Muslims.

Issue 238 January 2022

TORONTO RANKED #1 CITY FOR CAREER WOMEN
Toronto earns top spot in Bloomberg rankings on
quality of life for women pursuing their careers.

•	 Kareem El-Assal
•	 CIC News
Toronto is the leading city in the
world for career women, according
to Bloomberg.
The business publication conducted
an analysis of how 15 global cities
rank on quality of life metrics for
women pursuing their careers.
Five pillars were assessed: safety,
mobility, maternity, equality, and
wealth.
Cities were chosen based on
their role in global business and
attractiveness to global talent. Over
3,000 women between the ages
of 18 to 60 were surveyed in the
15 cities and asked questions that
corresponded to each of the five
pillars.
For instance, under the equality
pillar, respondents were asked
“Are women well-represented
in leadership roles around me?”
Under wealth, one of the questions
they were asked was “Can women
compete equally for jobs with men?”
Find out if you’re eligible for
Canadian immigration
Toronto came out on top, followed
by Sydney, Singapore, Paris, and
London. Toronto ranked highly for
equality, maternity, and wealth. On
the other hand, it ranked poorly

for mobility due to the city’s aging
transportation.

that both partners can pursue better
career prospects elsewhere.

The issue of career prospects for
women is of significant importance
to newcomers for a number of
reasons.

Finally, Canada needs to tap into as
many talent sources as possible both
in the immediate and long-term to
address its labour shortages. Canada
currently has around 1 million
job vacancies and it will continue
to grapple with labour market
shortages as all of its 9 million
baby boomers reach retirement age
over the next decade. This means
policymakers and employers will
need to do a better job of identifying
how to match under-represented
employment groups such as women,
newcomer women, newcomers in
general, Indigenous peoples, persons
with disabilities, disenfranchised
youth, and others with appropriate
job opportunities.

Generally
speaking,
most
immigrants arrive to Canada during
their prime working years. Hence,
women are just as keen as their
male counterparts to work in jobs
commensurate with their skills and
to climb the socio-economic ladder.
Although males continue to
make up the majority of principal
applicants welcomed to Canada as
economic class immigrants, women
are becoming an increasing share.
This development is important
for both women and Canadian
policymakers. Even if the female
is the spouse or partner of the
male principal applicant, Canadian
government research suggests they
have human capital characteristics
that mirror their partner (e.g.,
similar age, education, language
skills, and work experience). Thus,
it is a reasonable expectation among
such women and policymakers that
newcomer women be given a fair
shot in the Canadian labour market
given their high levels of human
capital.
Strong economic integration among
women is also key to fostering
social integration and retention.
Canadian studies have shown that
weak labour market integration
among immigrant women can cause
newcomer families to relocate so

Canada’s federal and provincial
governments are pursuing a
variety of initiatives to support
newcomer women integration into
the job market. For example, since
2018, Immigration, Refugees and
Citizenship Canada (IRCC) has
been providing financial support for
a number of pilot programs aimed
at supporting racialized newcomer
women.
IRCC notes one of the goals of
the programs is to “help racialized
newcomer women find good,
well-paying jobs that set them
up for success in this country,
by addressing the barriers they
may face–gender- and race-based
discrimination,
precarious
or
low-income employment, lack of
affordable child care and weak
social supports.”
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IT’S NOT THE SETTLERS, IT’S THE STATE

•	 Gideon Levy / Haaretz
Leave the “violent” settlers alone. Just as you
cannot differentiate between legal and illegal
settlements because they’re all illegal, you can’t
differentiate between violent and non-violent
settlers. They are all violent; it’s only their methods
that are different.
Columnist Rogel Alpher was right when he
wrote this, unlike The Marker editor Sami Peretz
who went overboard in defending the settlers
and blurring reality in determining that one must
distinguish between the non-violent majority of
settlers and the minority, who are doing as they
please in the hills of Samaria (Haaretz, December
15).
They are all doing as they please in the hills of
Samaria, some with clubs and axes, others with
villas on stolen land. Most of the residents of Ofra,
a supposedly “moderate” and well-established
settlement, stole privately owned land and settled
on it. The others settled on land that was not
privately owned, but no less stolen. Are they not
violent? What about the founders of Evyatar, who
may have never killed a fly? Because of them, nine
Palestinian demonstrators have been killed because
they didn’t agree to remain silent over the theft of

their remaining possessions. Are they not violent?
All settlers are violent in the very act of plunder
they commit, and every settlement is a despicable
act of pillage, ugly and illegal. Not only is it
permissible to generalize, it is a duty to do so.
What is the difference between individual and
institutional thuggishness? What hurts the victim
more, the olive trees uprooted by a settler thug
or his land that was stolen by the state? Beatings
inflicted by teenagers from the outposts or those
inflicted by soldiers?
But above all one should leave the settlers alone
because they only resort to violence because they
can. Nothing stands in their way. It even pays off.
A large portion of their real estate was obtained
through physical violence, for which they are even
rewarded. They are the idealistic pioneers leading
the rest of the nation. Other portions of land were
obtained by deceit, swindling, fraud and lies we
told ourselves, through inventions such as “state
land” in areas where the state is not the sovereign,
or through cabinet decisions to expropriate land for
various strange needs such as archaeology, nature
reserves and fire zones, most of these spurious
reasons.
The common element to all these violent methods
is that the state gave them its backing, protection
and resources. Occasionally it was the initiator, in
other instances it looked away. So why complain
about the settlers? They grabbed what they could,
and their reach remained almost limitless, including
the ability to emit fake cries of distress.
When Public Security Minister Omer Bar-Lev

complained about settler violence to the assistant
U.S. Secretary of State, he set a new record for
hypocrisy and fake morality. When he subsequently
became a target of right-wing attacks, the whole
issue became a real farce, including his supposed
rebuke of the settlers (“drink some water”) as if
he were standing up to them. If he didn’t want
settler violence there wouldn’t be any, other than
a handful of marginal incidents. When Bar-Lev,
looked out over Hebron in front of the cameras,
none of the police brass surrounding him told him
the whole truth of what he was seeing.
They didn’t tell him what the Samaria and Judea
Police District is and what happens to a Palestinian
who dares complain about settler violence. They
didn’t tell him that most Palestinians wouldn’t
dream of filing a complaint out of fear, because
they’re unwilling to be humiliated while waiting
to be let in to the police station only for their
complaint to be buried in some drawer. They didn’t
tell him how the apartheid traffic police operate
with Palestinian and Jewish drivers in the West
Bank.
Try being a Palestinian driving without a hazardwarning triangle in your trunk.
Maybe Bar-Lev knows all this. If he wanted to,
if the police heeded him, settler violence would
subside. This is a violent group of people, but a
cowardly one. These aren’t the criminal gangs
operating in Arab communities. The day the
settlers realize it doesn’t pay to resort to violence,
there won’t be any. Today this is a far-off vision,
with or without Bar-Lev.

PATRIARCHS AND HEADS OF CHURCHES IN JERUSALEM
RELEASE “STATEMENT ON THE CURRENT THREAT TO THE
CHRISTIAN PRESENCE ON THE HOLY LAND”
The Patriarchs and Heads of Churches in Jerusalem
have released a “Statement on the Current Threat
to the Christian Presence in the Holy Land,”
reiterating the concern that, throughout the Holy
Land, Christians have become the target of fringe
and radical groups.
“Since 2012 there have been countless incidents
of physical and verbal assaults against priests and
other clergy, attacks on Christian churches, with
holy sites regularly vandalized and desecrated,
and ongoing intimidation of local Christians who
simply seek to worship freely and go about their
daily lives,” the statement reads. “These tactics are
being used by such radical groups in a systematic
attempt to drive the Christian community out of
Jerusalem and other parts of the Holy Land.”
The statement acknowledges with gratitude the
declared commitment of the Israeli government
to uphold a safe and secure home for Christians

in the Holy Land. “It is therefore a matter of
grave concern when this national commitment is
betrayed by the failure of local politicians, officials
and law enforcement agencies to curb the activities
of radical groups who regularly intimidate local
Christians, assault priests and clergy, and desecrate
Holy Sites and churches properties.”
WCC in solidarity with the churches and
Christian communities in the Holy Land
Expressing solidarity with the Patriarchs and
Heads of Churches in Jerusalem, World Council of
Churches (WCC) acting general secretary Rev. Dr
Ioan Sauca affirmed and supported the churches
and Christian communities of the Holy Land in
their unbroken continuing ministry and witness in
the land of Christ’s birth.
“The statement issued by the Patriarchs and Heads
of Churches in Jerusalem highlights the increasing

threat to the Christian presence in the Holy Land
posed by attacks and incursions by radical groups
who seek to destroy the religious and cultural
diversity of the region,” said Sauca. “Recognizing
the gravity of the threat accelerating the already
tragically steep decline in the Christian presence,
the WCC strongly supports the church leaders’ call
for an urgent dialogue with the political authorities
of Israel, Palestine and Jordan with a view to
addressing the challenges posed by radical groups
and to protecting and supporting the Christian
community.”
Sauca added: “The Christians of the Holy Land
must be respected and valued as part of both the
heritage and future of the region, and assured the
same rights as others and protections appropriate
to a threatened minority, for which the political
authorities of the region are both legally and
morally responsible.”
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ONTARIO PROVIDING NEW RAPID TRAINING PROGRAMS
Province helping more people gain the skills they need for in-demand jobs
•	 Ministry of Colleges and 		
Universities
TORONTO — The Ontario
government is supporting the
development of up to 250 new
rapid training programs that will
be available for enrolment in
2022 through the Ontario Microcredentials Challenge Fund. This is
significant progress on the province’s
recent $15 million investment to
create industry-relevant microcredentials at colleges, universities,
Indigenous Institutes and private
career colleges. These actions are
part of the government’s commitment
to help accelerate the development
of rapid training programs and help
people upgrade their skills to succeed
in their current careers or find new
employment.
Details were shared by Jill Dunlop,
Minister of Colleges and Universities,
at Humber College’s Lakeshore
Campus.
“Our government continues to
prioritize quick, flexible training
opportunities that will prepare
Ontarians for the in-demand jobs of
today and tomorrow,” said Minister
Dunlop. “These micro-credentials
will be developed in collaboration
with industry to respond to regional
labour market needs and will
strengthen partnerships between
postsecondary institutions, training
providers and employers.”
This milestone is an important part of
Ontario’s micro-credentials strategy,
helping Ontario’s internationally
recognized postsecondary institutions
offer learners opportunities to gain
the skills they need for in-demand
jobs. Some of these micro-credentials
will build skills in areas such as
artificial
intelligence,
network
security, mental health, dementia
care, Indigenous relations, tourism
and digital marketing.
"Humber provides a comprehensive
range of credentials that include
micro-credentials, all designed to
prepare learners for career success
whether they are starting out, starting
over or looking to advance," said
Chris Whitaker, President and CEO,

Humber College. “Micro-credentials
help organizations recognize and
integrate critical skill sets into their
workforce. The Micro-credentials
Challenge Fund demonstrates the
government of Ontario’s commitment
to helping individuals pursue their
career goals and demonstrate their
knowledge and skills to employers.”
To increase access for learners, the
province has also invested $300,000
to develop and launch a new portal
to make it easier to explore hundreds
of rapid training opportunities in one
place. The micro-credentials portal
allows the user to search by industry,
area of focus, institution and other
criteria. Offerings on the portal range
from biometrics and health care
to software quality assurance and
testing.
“eCampusOntario is proud to
support the development of Ontario’s
Micro-credentials Portal,” said Dr.
Robert Luke, CEO, eCampusOntario.
“This new gateway for accessible,
lifelong learning will make it
easier for all learners to upskill and
reskill for tomorrow’s in-demand
jobs. Leveraging its expertise in
the micro-credential landscape,
eCampusOntario is excited to
launch a platform that will provide
“one-stop shopping” for Ontarians
seeking rapid, flexible, training in
the skills employers want, providing
businesses with the talent they need.”

Earlier this year, Ontario became
the first jurisdiction in Canada to
offer student financial assistance for
micro-credentials. More than 1,200
micro-credentials are now approved
for the Ontario Student Assistance
Program (OSAP), with more being
approved on a regular basis.

why our government is investing in
programs that help people upgrade
their skills to earn bigger paychecks
at work or start new careers."

Quick Facts

"Ontario’s public colleges play a
prominent role in helping people
quickly retrain for new careers.
This increased support will allow
more people to find rewarding new
opportunities and contribute to
Ontario’s economic recovery."

•	
Since 2020, the Ontario
government has announced over $60
million towards Ontario’s first microcredentials strategy.
•	
Micro-credentials are rapid
training programs that help people
retrain and upgrade their skills to find
new employment. Alongside degrees,
diplomas and certificates, microcredentials offer a new postsecondary
option for learners. Offered by public
and private colleges, universities
and Indigenous Institutes, microcredentials are short in duration, are
often online and can be designed for
the specific needs of employers and
jobs.
•	
As
additional
microcredentials are developed, the
Ontario government will review them
to determine if they are eligible for
financial assistance through OSAP.
Quotes
"As we look to the future, it’s clear
the way we work is changing, and
many jobs are not going back to
the way they were before. That is

- Monte McNaughton
Minister of Labour, Training and
Skills Development

- Linda Franklin
President and CEO, Colleges Ontario
"Ontario’s universities play a critical
role in providing students, workers
and non-traditional learners with the
adaptable skills and programs they
need to become resilient lifelong
learners in a rapidly changing
economy.
Universities welcome the Microcredentials Challenge Fund, which
will help support the design and
implementation of new microcredentials at 15 universities across
Ontario, as well as serve the labour
market needs of local communities
and the province as we rebuild
Ontario together."
- Steve Orsini
President and CEO, Council of
Ontario Universities
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CANADIANS MORE LIKELY TO DELAY HAVING
CHILDREN DUE TO THE PANDEMIC: STATISTICS CANADA
ANALYSIS: Changes in fertility due to the pandemic could
have implications on long-term immigration policy planning
•	 Shelby Thevenot
•	 CIC NEWS

Immigration policymakers and
analysts monitor fertility as it is
a factor in long-term immigration
planning. Any pandemic-related
baby slump will be felt in Canada’s
labour market in about 25 years’
time since that is how long it
generally takes for Canadian-born
workers to enter the labour market.
Canada’s low fertility rate is often
used as an economic justification
for
increasing
immigration
levels. The logic is that the birth
rate is not high enough to grow
Canada’s population and labour
force. Economic immigration is
seen as a solution to this problem,
as Canada’s labour force would
dwindle if there were no new
workers to replace the retired ones.
One in five Canadians are less likely to choose to have a child right now due to the pandemic.
The result would affect Canada’s
Tom Werner / Getty Images
GDP and competitiveness on the
world stage.
duration of the pandemic’s impact to the pandemic. The study says not seem to have much effect on
on fertility. However, the study this finding is significant because the likelihood of changing fertility
Statistics Canada came out with notes that should fertility continue the average age of new Canadian intentions.
a new study on how the pandemic to decline in the coming years, it mothers is 31. Therefore, delaying
has affected fertility in Canada. could put Canada in the “lowest- could lead some women to not The study suggests that since
Similar to several other countries, low” fertility countries. Such a have as many children as they most Canadians reported a desire
Canada saw its lowest number situation is associated with rapid planned due to the biological limits to postpone having children rather
of births last year, as well as its population aging and increased of childbearing.
than to have fewer children, it
greatest decrease in year-over-year stress on the labour market, public
could mean that the pandemic may
births since 2006.
health care, and pension systems.
Non-parents were twice as likely not have a big impact on fertility
to want fewer children or delay in the future. That is, provided
Canada’s fertility decreased to Study
suggests
Canadians having babies compared to those couples actually do have babies at
a record low of 1.4 children per delaying childbearing
who were already parents.
a later date.
woman in 2020. Although these About a quarter of the population People who are considered
data suggest that the pandemic between the ages 15 and 49 have visible minorities were more Overall, it remains to be seen
had an overall negative impact changed their plans to have likely to want fewer children or whether Canada’s fertility rate
on childbearing in Canada, children because of the pandemic. to have them later. This finding is will bounce back or continue on
researchers say it is not the whole Nearly 20% said they want to have consistent with a previous study its declining trend. The desire
story. Given that Canada’s birth fewer children than previously done in the U.S. It may reflect the to delay births could still impact
rate has been steadily declining planned, or else delay their plans. fact that visible minorities have Canadian society. If Canadians
since 2008, it could be argued that Only 4% said they want to have been disproportionately impacted do end up having fewer babies,
the lower fertility rate in 2020 was more children or have a baby by the pandemic, whether in the short term it could lower
the continuation of a long-standing sooner.
through unemployment, financial enrollment in daycares and
trend.
difficulties or COVID-19 mortality schools, and in the long term, it
It was more common for people rates.
could bring forth challenges on
The indicators in this study to want to delay having children Unlike in the U.S. study, however, public pension systems and labour
cannot determine the magnitude or than to not have children at all due Canadian immigration status did force availability.
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ONTARIO HELPING MORE IMMIGRANTS
START AND GROW BUSINESSES
Entrepreneurship project expected to generate $20 million
in business investment and create good local jobs
•	 Ministry of Labour, Training
and Skills Development
WATERLOO — Ontario is
recruiting
100
international
entrepreneurs to start or grow
businesses in regions outside of the
Greater Toronto Area that have been
hit hard by pandemic job losses
through the Entrepreneur Stream
of the Ontario Immigrant Nominee
Program (OINP). This initiative will
create more local jobs in a variety
of sectors including information
technology, life sciences, and
tourism while bringing new
investments to cities and towns
often overlooked by entrepreneurs.
Through this two-year project,
international entrepreneurs will
be able to purchase or start new
companies hire local workers and
drive economic growth in their new
communities.
"As we continue to build back
better, we want people across
Ontario – no matter where they live
– to find rewarding, well-paying
careers in their communities," said
Monte McNaughton, Minister
of Labour, Training and Skills
Development. "Our government is
working for workers and spreading
the jobs and opportunities that
entrepreneurs bring to every corner
of our province, not just our big
cities."
Each entrepreneur who is selected
will be required to invest a minimum
of $200,000 into their business –
generating at least $20 million for
Ontario’s economy.
The project will prioritize
applications from entrepreneurs
looking to start or grow their business
outside of the GTA, especially in
communities hit hard by job losses
resulting from COVID-19.
Although the Entrepreneur Stream
of the Ontario Immigrant Nominee

Photo by Yan Krukov on Pexels.com

Program was initially established in
2015, only two nominations have
been made to date. To improve this
program, this project will better
support entrepreneurs that apply
and help connect them with business
opportunities that best fit them.

months.
•	
Ontario has again requested
the federal government to double its
current nomination allocation for
2022 to support economic growth
and drive new jobs and investment
to the province.

In 2021, over 100,000 immigrants
have been granted permanent
residency status by the federal
government. Only 8,600 were
nominated through the Ontario
Immigrant Nominee Program. To
better fill critical labour shortages
and drive economic growth,
Minister McNaughton has called on
the federal government to double
Ontario’s allocation in 2022.

•	
This work builds on the
government efforts to attract top
talent and investment to the province
by:

Quick Facts
•	
Through the entrepreneur
project, applicants will be able
to be nominated for permanent
residence once their business has
been operating in Ontario for 1820-

improving the nomination process
for applicants to the Ontario
Immigrant Nominee Program with
an expression of interest system
helping businesses in small and
rural communities attract and retain
skilled workers
making it easier for internationallytrained individuals to practice in
regulated professions.

and immigrants are looking for
opportunities.
Through
Build
Ontario, our government is working
to bridge the gap between the two.
Our government is working for
workers, and laying a foundation
for prosperity in every corner of our
province. "
- Peter Bethlenfalvy
Minister of Finance
"I immigrated to Canada 50 years
ago, and I am a proud Canadian
Citizen. Many years ago, with the
help of the Ontario government I
started one of my businesses that has
grown into a successful enterprise.

Quotes

I want to congratulate the Minister
on announcing this new project
today that will help many more
international entrepreneurs start
businesses like mine, create new
jobs in small communities and settle
in Ontario. "

"Communities across Ontario
are looking for investment,

- Kacee Vasudeva
CEO, Maxtech Innovations
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A PATH TO RECOVERY NEEDS TO PUT WORKERS FIRST
•	 Lindsay Mathyssen
		 MP-London-Fanshawe

The pandemic changed the way many of us
work. Overnight, millions of jobs disappeared.
People who could work from home scrambled
to juggle work and family responsibilities.
Essential workers stayed on the job – many
without decent wages, protection from
COVID-19 or sick days. The pandemic has
exposed many holes that have existed in our
social safety net for decades.
The growth of low-paid, insecure work is the
result of decades of decisions by successive
Liberal and Conservative governments – from
scrapping the federal minimum wage in the
1990s to telling Canadians to “get used to”
The Canadian Press/Nathan Denette
short-term, precarious work. Liberals and
Conservatives like to say they support workers,
but when push comes to shove, they always labour leaders, to develop a national industrial coverage and dental care, temporary workers
strategy to build an advanced low carbon earn roughly 75 per cent of what permanent
take the side of big corporations.
manufacturing economy in Canada that will employees do – a divide that hits the most
New Democrats are committed to putting provide good middle-class jobs to Canadian vulnerable and precarious workers hardest,
Canadian workers at the centre of a robust workers. We want to see a government that puts and gives employers an incentive to limit the
strategy to drive innovation and boost forward measures to grow the domestic market number of full-time positions they offer. We
competitiveness, now and into the future. As for Canadian manufactured goods and provide don’t think that’s right, and we will put in place
we recover we have an opportunity to grow strategic supports to our long-neglected steel rules to require that part-time and contract
our clean energy economy that will protect and aluminum industries to attract and retain workers be compensated equally to full-time
and create good jobs for families today – and jobs and investments in communities across the workers.
country.
tomorrow.
New Democrats are different – because we
From steel mills and auto plants to farms Canadian mills and workers continue to be are working people. For our whole history,
and high-tech companies, and everything affected by unfair foreign exports – especially we have fought for better working conditions
in between, Canadian industries power our from China. That’s why we continue to push the and standards that lift everyone up. We know
economy and sustain the jobs that families government to adopt measures to stabilize the that good jobs that treat people fairly make a
across the country rely on. But for too long, Canadian steel market, and protect the sector real difference to Canadian families – and that
governments have ignored the need to support from predatory practices of foreign producers setting Canadians up for success in the work
world of the future benefits us all.
Canadian industry, trading away advantages in who are shut out of other markets.
trade deals and failing to invest in the targeted
New Democrats also believe that it’s time to New ways of thinking can shape the recovery
support that our industries need to thrive.
update the Canada Labour Code to enhance from the COVID-19 crisis, help make our
I along with my New Democrat colleagues are safeguards for workers so that everyone can economy fairer and deliver the results we all
advocating for a plan to bring together all levels stay safe and healthy at work. Right now, want: greater equality and a path to the clean
of government, together with business and without access to benefits like extended health jobs future that we need.
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LONDON, ONT. JOINS OTHER CITIES’ SUPPORT
OF LEGAL CHALLENGE OF QUEBEC’S BILL 21
•	 By Jacquelyn LeBel 980 CFPL
The City of London is officially joining other
Canadian municipalities in providing financial
support in the legal fight against Quebec’s law
restricting religious symbols.
While Bill 21 was adopted in June 2019, debate
over it was revived this month after a teacher in
Chelsea, Que., was reassigned because of her hijab.
The bill prohibits the wearing of religious symbols
by teachers and other government employees
deemed to be in positions of authority.
At Tuesday’s full council meeting, councillors
voted unanimously to officially express opposition
to the bill and voted 132- to contribute $100,000

to assist in the legal challenge against it, with
councillors Paul Van Meerbergen and Michael Van
Holst voting against providing the funding.
Ward 6 Coun. Mariam Hamou, who is a member
of the London Islamic community, wears a hijab
herself and told Global News last week that the bill
takes away people’s rights.
During Tuesday’s council meeting, she argued that
this fight is about protecting democracy.
“Secularism in the past has been about creating
more freedom. This secular law is about taking away
freedoms, and any time you take away freedoms,
you erode democracy and this is one reason, one

reason we have to fight against this.”
The lawsuit against Quebec’s Bill 21 is led by the
National Council of Canadian Muslims and the
World Sikh Organization of Canada, both Ottawabased, as well as the Canadian Civil Liberties
Association, based in Toronto.
Brampton led the charge to contribute $100,000 to
the three groups challenging the Quebec law with
Toronto following soon after.
Calgary voted to support other municipalities in a
call to action to condemn the legislation but decided
not to provide funding at this time. Instead, the
municipality will be forming a task force to consult
with the community.

PROVINCE MAKING IT EASIER TO BUY MADE-IN-ONTARIO FOOD
Helping Producers Promote Local Foods to Drive Consumer Demand
•	 Ministry of Agriculture, Food
and Rural Affairs
KINGSVILLE – The Ontario
government is investing $1 million
annually to promote locally grown
food and support the economic
growth and success of the province’s
agri-food sector. Up to $100,000 is
available for marketing projects that
encourages Ontarians to buy fresh,
locally grown and made agri-food
products.
“Ontario
farmers
and
food
processors grow and make healthy
fruits, vegetables, flowers, meat,
honey, eggs, dairy, maple syrup, and
other processed foods throughout the
year. This funding will help boost
awareness of all the good things that
are grown and made in Ontario,”
said Lisa Thompson, Minister of
Agriculture, Food and Rural Affairs.
“Making it easier for consumers to
recognize and buy local not only
helps our farmers, food processors,
families and communities, but it also
helps to keep Ontario’s food supply
chain strong.”
For almost 45 years Foodland
Ontario has partnered with agri-food
organizations to help Ontario families
recognize, prepare and enjoy locally
grown foods. This targeted, costshare funding through the Grassroots
Growth Initiative complements and

builds on the successful Foodland
Ontario program by offering project
funding directly to provincial agrifood producer organizations to
develop and expand their own local
marketing opportunities.
Examples of projects that could be
eligible for funding include:
•	
Branded display bins that
make it easier for consumers to

sector appreciates this new annual
investment into local agri-food
marketing,” says Bill George, Chair
of the Ontario Fruit and Vegetable
Growers’ Association. “The pandemic
has demonstrated the importance
of strengthening the production of
Ontario grown fruits and vegetables,
which will be reinforced with a strong
market for locally grown product.”
“The

provincial

government

and homes of more Ontarians.
This initiative furthers the Ontario
advantage, supporting provincial
producers and strengthening nutritious
and affordable food for Ontarians.”
Ontario’s local agri-food sector
is vital to the sustainability of the
province’s food system. The costshare funding that supports agri-food
marketing projects for provincial
agri-food producer organizations
demonstrates
the
government’s
commitment to support the sector’s
growth and to strengthen the food
supply chain.
Quick Facts

identify local grown fruit at grocery
stores.
•	
A local print or digital
marketing campaigns to boost
awareness in target markets.
•	
A
consumer
awareness
campaign and launch of a new table
grape variety to Ontario consumers.
“Ontario’s

fruit

and

vegetable

continues to step up and support
the agriculture sector,” said George
Gilvesy, Chairman of Ontario
Greenhouse Vegetable Growers.
“The Ontario Greenhouse Vegetable
Growers would like to thank Minister
Thompson for access to funding
that will support local greenhouse
vegetable products hitting the shelves

•	
Up to $100,000 per local
agri-food marketing project is
available to organizations to develop
and implement marketing strategies
that increase consumer demand for
Ontario products.
•	
To learn more and to find out
if you’re eligible to apply, please visit
the Grassroots Growth Initiative.
•	
In 2020, the Ontario agri-food
sector supported more than 720,000
jobs in Ontario and contributed $46.3
billion to the provincial economy.
•	
The
Foodland
Ontario
program, in partnership with agri-food
commodity associations, increases
awareness and encourages retailers
to devote increased square footage to
Ontario foods.
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U.S CONGRESS ADOPTED
ISLAMOPHOBIA ENVOY BILL
(Washington, D.C., 12/14/21)

The Council on American-Islamic Relations (CAIR), the nation’s largest Muslim civil
rights and advocacy organization, today applauded the U.S. House of Representatives
219212- vote to approve Congresswomen Ilhan Omar and Jan Schakowsky’s Combating
International Islamophobia Act (H.R. 5665). 				
Continued on page 55

