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المستهلكون والشركات يتوقعون
تضخمـــ ًا مرتفعـــ ًا لـفترة أطـول
•كندا RCI :

“كوفيد  ”19 -أدت إلى فرض قيود اقتصادية
جديدة إلبطاء انتشار متغير أوميكرون.
وجاء في تعليق كتبه آفيري شنفلد ،كبير
خبراء االقتصاد لدى “سي آي بي سي”
( ،)CIBCأحد أكبر المصارف في كندا،
أنه لو أُجري تحقيق استطالعي مماثل اآلن
ألظهر بعض التراجع في منسوب التفاؤل التي
عبّرت عنه الشركات أواخر تشرين الثاني
(نوفمبر) الفائت.
ومن المقرر أن يعلن بنك كندا األسبوع المقبل
عن سعر الفائدة األساسي ويقد َّم تحديثا ً لتوقعاته
االقتصادية.
وسبق لكبار مسؤولي بنك كندا أن قالوا إنهم
يراقبون عن كثب التوقعات لمعرفة ما إذا كان
الكنديون بدأوا يعتقدون ّ
بأن المشكالت المؤقتة
التي ترفع معدالت التضخم قد أصبحت
محركات دائمة لنمو األسعار.
وبلغ معدل التضخم السنوي  %4,7في
تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت ،ومن المنتظر
أن يكون معدل التضخم للشهر التالي ،كانون
األول (ديسمبر) ،الذي سيُكشف عنه غدا ً
مماثالً أو أعلى بقليل.
أحد األسباب الرئيسية للزيادة في التضخم،
والذي ت ّمت اإلشارة إليه في كال االستطالعيْن،
هو وجود مشاكل مستمرة في سلسلة التوريد.
وأخبر المستهلكون بنك كندا أنهم ال يتوقعون
رؤية مشاكل سلسلة التوريد تتالشى قبل نهاية
الجائحة ،وهو موعد قالوا إنهم غير متأكدين
بشأنه.

يسود االعتقاد على نحو متزايد في أوساط
الشركات كما المستهلكين في كندا ّ
بأن االرتفاع
سيستمر بوتيرته القوية لفترة
في األسعار
ّ
أطول ،وفق ما كشفه استطالعان أجراهما بنك
كندا (المصرف المركزي)
فقد قال بنك كندا مؤخرا ّ
إن تحقيقيْه الفصلييْن
اللذيْن شمال الشركات والمستهلكين يظهران
ّ
أن المشاركين فيهما يتوقعون أن يبقى المعدل
السنوي لتضخم األسعار أعلى من هدفه البالغ
 %2لبقية العام الحالي.
وتوقعت ثلثا الشركات التي شاركت في
استطالع توقعات األعمال أن يظل معدل
التضخم أعلى من  %3خالل العامين المقبلين.
ومن جهتهم توقع المشاركون في استطالع
توقعات المستهلكين أن يظل معدل التضخم
أعلى من  %4خالل العامين المقبلين .وهذا
المعدل أعلى من التوقعات التي أعلنوا عنها
في الفصل السابق .أ ّما التوقعات األطول أجالً
فظلت ثابتة نسبيا ً عند حوالي  %3,5لغاية
خمس سنوات.
وبالنسبة للمستهلكين أصبح التضخم ما يصفه
البنك المركزي بأنه المشكلة اقتصادية األهم،
أكثر من الضرائب والوظائف.
ويشير استطالع المستهلكين أيضا ً إلى
ّ
أن الكنديين يش ّكون في قدرة صناع القرار
السياسي على كبح جماح معدالت التضخم
المرتفعة بسهولة ،فقال ثلثا المستطلَعين ّ
إن
السيطرة على التضخم باتت حاليا ً أكثر صعوبة
مما كانت عليه قبل جائحة “كوفيد .”19 -
•(نقالً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
وأُجري التحقيقان االستطالعيان قبل أن على موقع راديو كندا ،ترجمة وإعداد
تشهد كندا زيادة سريعة في حاالت اإلصابة بـ فادي الهاروني)

مستهلكون في متجر للمواد الغذائية.
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / GRAHAM HUGHES :
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كندا تعطي موافقتها على استخدام
دواء “بـاكسلوفيد‘‘ المضـاد للـ’’كـوفيد ”19 -

تخفيض أسعار الكهرباء في أونتاريو
لمساعدة العمال واألسر والشركات الصغيرة
األسعار خارج أوقات الذروة توفير فوري،
حيث يقضي سكان أونتاريو أوقاتا أطول في
المنزل في أثناء تدابير الصحة العامة
تورونتو  -تقدم حكومة أونتاريو  21يو ًما من
تخفيف أسعار الكهرباء لدعم العائالت والعمال
الذين يقضون وقتًا أطول في المنزل ،باإلضافة
إلى الشركات الصغيرة ،بما يتوافق مع طول
الفترة الزمنية التي تخضع فيها المقاطعة لتدابير
الصحة العامة المعدلة في الخطوة الثانية .تم
تخفيض أسعار الكهرباء إلى المعدل خارج
الذروة البالغ  8.2سنتًا للكيلوواط  /ساعة  -أقل
من نصف معدل الذروة  24 -ساعة في اليوم.
قال تود سميث ،وزير الطاقة" :ستستفيد
العائالت والشركات الصغيرة من تخفيض
أسعار الكهرباء لمدة  21يو ًما حيث تطبق
حكومتنا المعدل خارج الذروة"" .المعدل
خارج الذروة أقل من نصف معدل وقت
الذروة ،سيوفر مدخرات فورية حيث يقضي
سكان أونتاريو وقتًا أطول في المنزل ويعملون
معًا إلبطاء انتشار متغير ".Omicron

•كندا RCI :
أعطت وزارة الصحة الكندية اليوم موافقتها
على استخدام دواء “باكسلوفيد” ()Paxlovid
المضاد لمرض “كوفيد .”19 -
وهذا الدواء من إنتاج شركة “فايزر” ويسمح
لبعض األشخاص المصابين بالمرض المذكور
بمعالجة أنفسهم في المنزل وبالتالي تجنب
دخول المستشفى.
وقد تم بالفعل معالجة أكثر من  30.000حالة
إصابة بالمرض بواسطة هذا الدواء في كندا.
ومن المنتظر أن تستلم كندا  120.000عالج
آخر منه بحلول نهاية آذار (مارس) المقبل من
ضمن طلبية إجمالية حجمها مليون عالج.
تم تصميم هذا الدواء لعالج الحاالت الخفيفة
أو المعتدلة من الـ “كوفيد  ”19 -لدى
األشخاص البالغين “المعرضة حاالتهم بنسبة
مرتفعة للتحول إلى مرض خطير” قد يستوجب
“االستشفاء أو يؤدي إلى الوفاة” ،حسب مدير
مكتب العلوم الطبية في وزارة الصحة الكندية،
الدكتور مارك بيرتيوم.
حتى اآلن ،كان يجب إعطاء األدوية المعالجة
للـ “كوفيد  ”19 -التي سمحنا بها عن طريق

الوريد أو عن طريق الحقن في المستشفى)...( .
وهذا هو أول دواء للـ “كوفيد  ”19 -يُعطى
من خالل الفم يمكن للمريض أن يتناوله في
المنزل ،وهذا فارق مهمنقال عن الدكتور مارك
بيرتيوم ،مدير مكتب العلوم الطبية في وزارة
الصحة الكندية
وأُعطيت موافقة السلطات الصحية الكندية لـ
“باكسلوفيد” بعد ’’مراجعة سريعة ‘‘ للبيانات
المقدمة “أظهرت أنها تفي بمعايير وزارة
الصحة الكندية للسالمة والفعالية والجودة”،
قال الدكتور بيرتيوم.
وأضاف الدكتور بيرتيوم ّ
أن بيانات حديثة
أ ّكدت فعالية دواء “باكسلوفيد” ضد متغير
أوميكرون أيضاً.
و “باكسلوفيد” هو مزيج من األقراص:
قرصان من دواء نيرماتريلفير وقرص واحد
من دواء ريتونافير .ويجب تناوله مرتيْن يوميا ً
لمدة خمسة أيام ،عند تشخيص المرض أو في
األيام الخمسة التي تلي ظهور األعراض.
والتشخيص عن طريق اختبار تفاعل
البوليميراز المتسلسل ( )PCRهو مثالي ،لكن
يمكن أيضا ً استخدام اختبار الكشف السريع،
حسب وكالة الصحة العامة في كندا.
وحسب تجربة سريرية أُجريت على أشخاص

بالغين غير محصنين وال يتلقون عالجا ً في
المستشفى وهم على درجة عالية من الخطورة
ولديهم أعراض ،نجح هذا الدواء في تقليل
حاالت االستشفاء والوفيات بنسبة  %89إذا
أُعطي للمريض في األيام الثالثة األولى التي
تلي ظهور األعراض ،وبنسبة  %85إذا أُعطي
لهم في غضون األيام الخمسة األولى.
وعلى الرغم من ّ
أن وزارة الصحة الكندية
قد خلصت إلى ّ
أن ’’فوائد ’باكسلوفيد‘ تفوق
مخاطره‘‘ ،ذ ّكر الدكتور بيرتيوم ّ
ي
بأن تناول أ ّ
دواء ينطوي على مخاطر ّ
وأن على المريض
بالتالي أن يأخذ برأي أحد أخصائيي الصحة
للتحقق م ّما إذا كان باإلمكان تناول هذا الدواء
بالتزامن مع أدوية أُخرى.
باكسلوفيد دواء يُعطى بموجب وصفة طبية
ولديه القدرة على التفاعل مع عدد من األدوية
األخرى ،م ّما قد يقلل من فعاليته أو تنجم عنه،
في بعض الحاالت ،آثار جانبية خطيرة محتملة
نقال عن الدكتور مارك بيرتيوم ،مدير مكتب
العلوم الطبية في وزارة الصحة الكندية
•(نقالً عن موقع راديو كندا ،ترجمة
وإعداد فادي الهاروني)

لن يضطر مستهلكو الكهرباء إلى فعل أي
شيء لالستفادة من خفض األسعار ،فسيتم
تطبيقه تلقائيًا على كل من خطط أسعار وقت
االستخدام وخطط األسعار المتدرجة على
فواتير العمالء المقيمين والشركات الصغيرة
والمزارع التي تدفع األسعار المنظمة التي
حددها مجلس طاقة أونتاريو (.)OEB
يعتمد تنفيذ معدل خارج الذروة على البرامج
الحالية التي قدمتها الحكومة لخفض أسعار
الكهرباء بما في ذلك خصم الكهرباء في
أونتاريو ( ،)OERوالذي يوفر خص ًما بنسبة
 17في المائة على اإلجمالي الفرعي لفاتورة
الكهرباء للعمالء المؤهلين بما في ذلك األسر
والشركات الصغيرة والمزارع .سيستمر
الزبائن المؤهلون في االستفادة من الموارد
التعليمية المفتوحة أثناء تطبيق األسعار خارج
أوقات الذروة.
قال الوزير سميث" :نتقدم بالشكر لشركات
التوزيع المحلية ،وكذلك مجلس الطاقة في
أونتاريو ،الذين عملوا بسرعة لضمان تطبيق
السعر خارج فترة الذروة تلقائيًا على الفواتير،
مما يوفر تجربة سلسة لكل من عمالء وقت
االستخدام والمستويات".
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برنامجا لدعم الشركات الصناعية المتقدمة في جميع أنحاء المقاطعة
أونتاريو تطلق
ً

استثمار  40مليون دوالر سيدعم االبتكار والنمو
وتـأمين وظـائف ذات مهـارات عـالـية وبـأجور جيدة لشـعب أونتـاريو
•وزارة التنمية االقتصادية – متابعة البالد
تورنتو  -في  17يناير  ، 2022أطلقت حكومة
أونتاريو برنامج التصنيع المتقدم والقدرة التنافسية
االبتكارية ( )AMICلمساعدة الشركات في
الحصول على األدوات والتكنولوجيا والمواهب
التي تحتاجها للنمو والمنافسة واالبتكار في سوق
عالمي يتزايد فيه التنافس.
كجزء من البيان االقتصادي لخريف عام
تيارا جديدًا من برنامج
 ،2021تعد ً AMIC
التنمية اإلقليمية ( )RDPوسيدعم البرنامج
الذي تبلغ قيمته  40مليون دوالر ،ومدته
عامان ،شركات التصنيع المتقدمة لالستثمار
في المعدات والتقنيات المتقدمة والقوى العاملة
الماهرة الالزمة لتحسين القدرة التنافسية والنمو.
مع استمرار أونتاريو في التعافي من آثار
 ، COVID-19ستساعد  AMICفي إنشاء
وظائف جيدة واالحتفاظ بها ومعالجة الحاجة إلى
استعادة سالسل التوريد األساسية التي ستدعم
االنتعاش االقتصادي في جميع أنحاء المقاطعة.
اعتبارا من  17يناير ،يمكن للشركات المؤهلة
ً
التقدم للحصول على البرنامج الجديد .تشمل
متطلبات األهلية 10 :موظفين كحد أدنى ،ثالث
سنوات أو أكثر من البيانات المالية ،وحد أدنى
 500000دوالر في تكاليف المشروع المؤهلة.
ستكون الجولة األولى من الطلبات مفتوحة
حتى  10فبراير .2022
قال فيك فيديلي ،وزير التنمية االقتصادية
وخلق فرص العمل والتجارة" :منذ اليوم
األول ،سعت حكومتنا إلى جعل أونتاريو وجهة
استثمارية أكثر جاذبية ،لكننا نعلم أن هناك
المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" .مع تزايد
المنافسة الدولية على االستثمار ،تريد حكومتنا
مساعدة المصنعين المتقدمين في أونتاريو
على االستمرار في االزدهار وأن يكونوا قادة
عالميين في مجال االبتكار .سيخلق هذا البرنامج
الظروف المناسبة ألعمالنا ومنشئي الوظائف
لالستثمار والنمو وجذب االستثمار في جميع
أنحاء أونتاريو ".
ستدعم  AMICقطاع التصنيع المتقدم في

الصناعات كثيفة رأس المال مثل السيارات
والفضاء وعلوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات
والصلب والكيماويات من خالل ضمان
حصولهم على األموال الالزمة لالستثمار في
التكنولوجيا الجديدة والمعدات المبتكرة.
"التصنيع أمر بالغ األهمية الزدهار أونتاريو؛
قال روكو روسي ،الرئيس والمدير التنفيذي
لغرفة التجارة في أونتاريو" :إنه يوفر وظائف
عالية الجودة وذات رواتب جيدة ،كما أنه مساهم
مهم في النمو االقتصادي القوي في المقاطعة".
"سيساهم تيار القدرة التنافسية الجديدة للتصنيع
واالبتكار في إطار برنامج التنمية اإلقليمية في
النمو طويل األجل واإلنتاجية والقدرة التنافسية
لقطاع التصنيع في أونتاريو ،والذي يمر بتغير
كبير".
برنامج التصنيع المتقدم واالبتكار سيعتمد
التنافسية على  RDPالناجح في أونتاريو .في
عام  ،2019أطلقت أونتاريو برنامج RDP
لمساعدة الشركات المؤهلة والبلديات ومنظمات

التنمية االقتصادية على خلق فرص عمل في
شرق وجنوب غرب أونتاريو.

األساسية .هدفنا هو ضمان االستدامة ،اآلن
ولألجيال القادمة.

"التصنيع هو حجر الزاوية في اقتصاد أونتاريو.
إنه يقود االنتعاش االقتصادي واالزدهار في
جميع أنحاء أونتاريو وعبر كندا .قال ماثيو
ويلسون ،نائب الرئيس األول لقسم السياسات
والعالقات الحكومية وأونتاريو ،المصنعون
والمصدرون الكنديون (" :)CMEلقد أوضحت
هذه الحكومة أنها تريد أن يكون قطاعنا رائدًا
عالميًا في مجال االبتكار .لتحقيق ذلك ،كان
 CMEواض ًحا أنه يجب على الحكومة مساعدة
الشركات على االستثمار في التقنيات الجديدة
والعمليات الجديدة وموظفيها .بالنسبة للمصنعين
في أونتاريو ،سيكون هذا الصندوق أداة قيمة
لدعم استثماراتهم ،ومساعدتهم على التوسع،
وتحسين قدرتهم التنافسية".

حقائق سريعة

• منذ إطالق  ،RDPالتزمت المقاطعة
عا،
باستثمار  60مليون دوالر في  61مشرو ً
ودعم استثمارات يبلغ مجموعها أكثر من 470
مليون دوالر .تساعد هذه االستثمارات في خلق
أكثر من  1200فرصة عمل.

يعد  RDPجز ًءا من خطة أونتاريو لبناء
حكومة أكثر ذكا ًء وحماية لبرامجنا وخدماتنا

• زاد التوظيف في أونتاريو بمقدار 46،900
في ديسمبر ،معظمهم في وظائف بدوام كامل.

• سيتم فتح باب التقديم األول لبرنامج التصنيع
المتقدم واالبتكار التنافسية في الفترة من 17
يناير إلى  10فبراير .2022
• تلقى برنامج التنمية اإلقليمية (RDP) 165
طلبًا في الجوالت السبع األولى للتمويل.
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خبراء كنديون  :جرعة التطعيم الرابعة غير مطلوبة لعامة الشعب
•ميليسا كوتو زوبر  -الصحافة الكندية –
متابعة البالد
قامت العديد من المقاطعات بتوسيع جرعة
التعزيز للجرعة الرابعة لتشمل الفئات السكانية
األكثر ضعفًا مع زيادة إطالق الجرعة الثالثة من
لقاح  COVID-19في كندا ،مما دفع البعض إلى
التساؤل عما إذا كنا سنحتاج جميعًا إلى جرعة
أخرى للحماية من الفيروس في المستقبل القريب.
قال رئيس الوزراء جاستن ترودو إن البالد
ستحصل على جرعات ثالثة ورابعة كافية
لجميع الكنديين المؤهلين  -عند الحاجة  -مع
العقود الموقعة حتى عام  2024مع Pfizer-
 BioNTechو .Moderna
قالت الدكتورة أليسون ماكجير ،عالمة األحياء
الدقيقة واستشاري األمراض المعدية في تورنتو،
إن كندا ليست في المرحلة التي تكون فيها الجرعات
الرابعة ضرورية لعامة السكان.
ولكن هل سنصل إلى هناك في مكان ما على
الطريق؟ ربما.
وأضافت" :لست متأكدة من مكان هذه النقطة.
نحن نعلم من خالل اللقاحات األخرى أنك تحتاج
أحيانًا إلى ثالث جرعات أو أربع جرعات
للحصول على تأثير طويل األمد ومستقر .لكن
الجواب في الحقيقة هو أننا سنضطر فقط إلى رؤية
كيف تسير الحماية ونقرر على هذا األساس ما إذا
كانت هناك قيمة في الجرعات اإلضافية".

اللجنة االستشارية الوطنية الكندية للتحصين
( )NACIأوصت بالفعل أن يتلقى األشخاص
الذين يعانون من نقص المناعة بشكل معتدل أو
شديد جرعة رابعة بعد ستة أشهر على األقل من
الجرعة الثالثة.
بدأ العديد من المقاطعات تقديم جرعات رابعة
لمن يعانون من نقص المناعة الشهر الماضي أو
أوائل هذا الشهر ،بما في ذلك كولومبيا البريطانية
( )BCوساسكاتشوان ومانيتوبا ،بينما أضافت
مؤخرا المقيمين في دور الرعاية طويلة
أونتاريو
ً
األجل إلى قائمة األهلية تلك.
قال كبير المسؤولين الطبيين للصحة في
نيوفاوندالند والبرادور إن المقاطعة بدأت أيضًا
في تقديم جرعة رابعة لألشخاص الذين يعانون من
ضعف المناعة.
قالت ماكجير إن هذه التحركات تتبع الدليل على
أن مستويات األجسام المضادة تميل إلى التضاؤل
بسرعة أكبر لدى كبار السن ،مضيفًا أن المقيمين
في الرعاية طويلة األجل لديهم أيضًا عيب التواجد
في أماكن عالية الخطورة لالنتشار.
قالت ماكجير" :كلما تقدمت في السن وأصبحت
أكثر ضعفاً ،تستجيب بشكل أقل للقاحات .هذه حقيقة
عامة .لذلك في تلك المجموعة من األشخاص،
في وسط أوميكرون ،هناك حجة جيدة تقول إن
إعطاءهم جرعة رابعة لرفع مستوياتهم إلى حيث
يوجد األشخاص اآلخرون بجرعة ثالثة سيوفر
مزيدًا من الحماية".

سمحت العديد من المقاطعات في كندا للناس في
البداية بتلقي معززات الجرعة الثالثة بعد ستة
أشهر من الجرعة الثانية ،لكنها اختصرت هذا
اإلطار الزمني إلى ثالثة أشهر وسط االرتفاع
السريع ألوميكرون.
قالت ماكجير إن الفواصل األطول بين الجرعات
أفضل عادة مع معظم اللقاحات.
وقالت" :لكن  ...إذا كان هناك الكثير من النشاط
(الفيروسي) ،فقد تكون على استعداد لمقايضة مدة
أطول للحماية من أجل استجابة أفضل اآلن".
"في مواجهة موجة  ... Omicronبدا من
األفضل (الذهاب) بفاصل زمني أقصر".
هناك عامل آخر يعقد عملية طرح الجرعة
الرابعة في المستقبل وهو احتمال ظهور لقاح
خاص بأوميكرون قريبًا.
مؤخرا إن الجرعة المحدثة
قالت شركة Pfizer
ً
قد تكون جاهزة بحلول شهر مارس  ،لكن ماكجير
قالت إن لقا ًحا جديدًا سيحتاج إلى االختبار ،ومن
ً
جاهزا للجمهور حتى شهر
المحتمل أال يكون
يونيو تقريبًا.
وأضافت أنه ال يزال من غير الواضح ما إذا
كانت ضربة لقاح من نوع معين ستكون مفيدة.
قالت ماكجير" :ال نريد بالضرورة التخلي عن
الحماية (ضد) المتغيرات األخرى ،ألننا ال نعرف
ما هو البديل التالي".
قال إيرل براون ،عالم المناعة بجامعة أوتاوا،
إن تطوير لقاحات محددة قد يكون صعبًا بشكل

خاص مع فيروس  ، COVID-19الذي وصفه
بأنه "هدف متحرك".
األمر يختلف عن قيام العلماء بتعديل لقاح
اإلنفلونزا كل عام.
وقال" :إذا كنت قد صنعت لقاح دلتا ،لكان قد بدأ
اآلن و  ...كنت ستفقد الهدف ألنه لم يعد قصة دلتا
؛ إنها قصة أوميكرون".
"إنه أمر صعب للغاية مع األهداف المتحركة
وحتى اآلن ،فإن هذه المتغيرات تظهر بسرعة
كاسحة".
قال الدكتور زين شاغال ،خبير األمراض المعدية
في هاميلتون ،إن الجرعة الرابعة الواسعة هي
تحول اإلمداد
استراتيجية مضللة ،خاصة إذا كانت ّ
من البلدان منخفضة الدخل حيث ال يزال العديد من
الناس يتلقون جرعاتهم األولى أو الثانية .ويضيف
أن ثالث جرعات تظهر حماية قوية من مرض
أوميكرون الشديد.
وقال "اعتقدنا أننا كنا بصدد إعطاء جرعتين ...
كانت األمور على ما يرام (عندما) كنا نتعامل
مع دلتا وغيرت  Omicronكل شيء في ثالثة
أسابيع".
"إذا كنا ال نهتم بأولئك الموجودين في بقية العالم،
إذا لم نوقف تطور هذا الفيروس  ...فسيكون له
بالفعل آثار خطيرة علينا".
•The Canadian Press

نقص حاد في المساكن واألسعار إلى مزيد من االرتفاع في 2022
•كندا RCI :
تض ّم كندا أقل عدد من الوحدات السكنية لكل
ويعتبر
 1.000نسمة بين دول مجموعة السبع.
ُ
الوضع حرجا ً في أونتاريو في حين ّ
أن كيبيك
قريبة من معدّل المجموعة .وهاتان المقاطعتان
هما على التوالي األكبر في كندا من حيث عدد
السكان وحجم االقتصاد.
وتشير تقديرات مصرف “سكوشا” (Scotia
 ،)Bankأحد أكبر المصارف في كندا ،إلى أنّه
يتعيّن بناء  1,8مليون وحدة سكنية إضافية في كندا
ليكون لديها مخزون مماثل للمعدل في مجموعة
السبع.
وفي عام  2020كان في كندا  426مسكنا ً لكل
 1.000نسمة ،فيما كان المعدّل في مجموعة
السبع من دون كندا  480مسكنا ً للعدد نفسه من
األشخاص.
وأونتاريو وألبرتا هما إلى حدّ بعيد المقاطعتان
اللتان تواجهان أكبر نقص في كندا ،حسب هذه
الدراسة الجديدة لمصرف “سكوشا” .وكان عدد
المساكن لكل  1.000شخص فيهما  398عام
 .2020وفي أونتاريو ينبغي بناء  650.000وحدة
سكنية ،وهذا فقط لبلوغ المعدّل الكندي ،ما يعطي
مؤشرا ً على حجم الفجوة التي يجب سدّها ،كما
كبير
بيروه،
يقول واضع التقرير ،جان فرانسوا ّ
ُ
خبراء االقتصاد لدى مصرف “سكوشا”.
أ ّما على أرض الواقع ،فكانت بدايات المساكن في
عام  2021في أونتاريو دون عتبة الـ100.000
وحدة.
المشكلة إذا ً تتفاقم منذ بضع سنوات ،ما يترك
مضاعفات هامة على أسعار العقارات في هذه
المقاطعة.

وتفيد الجمعية الكندية للعقارات (- CREA
ّ )ACI
أن األسعار ارتفعت في أونتاريو بنسبة
 %44خالل فترة العاميْن الماضييْن وأنه من
المتوقع أن ترتفع بنسبة  %12خالل العام الحالي،
 .2022وخالفا ً لالعتقاد السائدّ ،
إن الغالبية
العظمى من العقارات مأهولة ولم يتم اقتناؤها
بهدف المضاربة .ويُشار في هذا الصدد إلى ّ
أن

عالية ،عليهم إيجاد مساكن لإلقامة فيها.
من الواضح أن الهجرة ضغطت على سوق
اإلسكان بما أننا لم نتمكن من إنشاء الوحدات
السكنية الالزمة لتلبية هذا الطلب اإلضافي.نقال
كبير خبراء االقتصاد
بيروه،
عن جان فرانتسوا ّ
ُ
لدى مصرف “سكوشا”

من بدايات المساكن.
ونيوفاوندالند والبرادور هي التي ،بين مقاطعات
كندا العشر ،يوجد فيها نسبيا ً أكبر عدد من
المساكن ،إذ كان فيها  518مسكنا ً لك ّل 1.000
شخص عام .2020
وفي كيبيك كان المعدّل  470مسكنا ً لكل 1.000
شخص ،أي أنه أدنى بـ %2,08فقط من المعدّل في
مجموعة السبع دون كندا.
بيروه إلى ّ
أن النمو السكاني
ويشير جان فرانسوا ّ
في كيبيك هو “أقل قوة” من المعدّل الكنديّ ،
لكن
“تغييرا ً في التفضيالت” لدى األُسر الكيبيكية
بسبب الجائحة تسبّب بتعديل في هيكل سوق إعادة
بيع المساكن.
ّ
السن
والبحث عن مساحات أكبر كما رغبة كبار
في البقاء في منازلهم لفترة أطول هما جزء من
هذا التغيير.

النمو السكاني في كندا عاد إلى مستويات ما قبل
جائحة “كوفيد  ”19 -بفضل الهجرة القوية .وتأتي
أونتاريو في طليعة المقاطعات العشر من حيث
عدد المهاجرين الذين تستقبلهم.
والمهاجرون الذين يأتون إلى كندا بأعداد كبيرة
سنوياً ،وللكثيرين من بينهم وظائف جيدة ومداخيل

من جهته ،يقدّر مصرف “ناسيونال” (Banque
 ،)Nationaleأحد كبار المصارف الكندية أيضاً،
ّ
أن السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  25و54
عاما ً سيواصلون النمو بمقدار  130.000نسمة
سنوياً ،وهذا كافٍ لزيادة الضغط على سوق
العقارات السكنية بسبب االفتقار إلى العدد الكافي

بيروه ّ
أن ارتفاع أسعار المساكن في أماكن
ويرى ّ
أخرى من كندا وإمكانية العمل عن بُعد بواسطة
اإلنترنت سيؤدّيان أيضا ً إلى انتقال عدد من
المواطنين إلى كيبيك وجارتها الشرقية ،مقاطعة
نيو برونزويك (نوفو برونزويك).
وتفيد بيانات الجمعية المهنية للوكالء العقاريين
في مقاطعة كيبيك (ّ )APCIQ
أن متوسط سعر
المنزل المستقل ارتفع من  267.000دوالر في
كانون األول (ديسمبر)  2019إلى 395.000
دوالر في الشهر نفسه من عام  ،2021أي بنسبة
 %48تقريباً.
•(نقالً عن موقع راديو كندا ،ترجمة وإعداد
فادي الهاروني)
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كندا :ارتفـاع َّ
متـوقع في استثمـارات النفط والغـاز بـ  %22في 2022
•كندا RCI :
تتوقع “الجمعية الكندية لمنتجي النفط”
( )CAPPأن تبلغ االستثمارات في قطاع النفط
والغاز الكندي  32,8مليار دوالر خالل عام
 ،2022أي بارتفاع نسبته  %22عن قيمتها عام
.2021
وتتوقع الجمعية الواقع مقرها الرئيسي في
كالغاري ،كبرى مدن ألبرتا في غرب كندا،
أن تكون  %80من االستثمارات هذا العام من
نصيب المقاطعة المذكورة ،أغنى مقاطعات كندا
بالنفط.
وجاء في التوقعات أيضا ً ّ
أن االستثمارات في
هذا القطاع في مقاطعة بريتيش كولومبيا ،جارة
ألبرتا الغربية ،سترتفع هذا العام بعد أن راوحت
مكانها العام الماضي ،وكذلك في مقاطعة
ساسكاتشيوان ،جارة ألبرتا الشرقية.
أ ّما نيوفاوندالند والبرادور فهي الوحيدة بين
مقاطعات كندا المنتجة للنفط أو الغاز التي لن
تستفيد من هذا االرتفاع في االستثمارات.
“إنهم (في نيوفاوندالند والبرادور) ال يرون
ي نمو على اإلطالق هذا العام” ،قال تيم
أ ّ
ماكميالن ،الرئيس التنفيذي لـ “الجمعية الكندية
لمنتجي النفط”.
ويلقي ماكميالن باللوم في هذا الصدد على
السياسات الفدرالية التي تجعل التنقيب البحري
صعبا ً للغاية .وتستخرج نيوفاوندالند والبرادور
نفطها من المحيط األطلسي قبالة سواحلها.
يُشار إلى ّ
أن سعر نفط غرب تكساس الوسيط
( )WTIالمرجعي األميركي تجاوز هذا األسبوع

 85دوالرا ً أميركيا ً للبرميل ،وهذا أعلى مستوى
له منذ عام .2014
ويتوقع تقرير صدر عن “بنك مونتريال”
( )BMOفي وقت سابق من الشهر الحالي أن
يتراوح سعر البرميل المذكور بين  70و80
دوالرا ً أميركيا ً طيلة العام الحالي.

يمكنني القول إنه بالنسبة للغالبية العظمى (من
الشركات) يرغب المساهمون بدالً من ذلك في
رؤية ارتفاع في العائد على االستثمار” ،قال
شميدت.
ولدى شركته ،على سبيل المثال ،القدرة على
زيادة إنتاجها بنسبة  %10إلى  %15العام

منصة النفط ’’هيبرنيا‘‘ قبالة سواحل نيوفاوندالند والبرادور في شرق كندا (أرشيف).
الصورةCBC :

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة النفط
“تاماراك فالي للطاقة” (Tamarack Valley
 ،)Energyبرايان شميدت ،إلى ّ
أن شهية قطاع
النفط للمشاريع الجديدة والتوسعات الكبرى بعيدة
ع ّما كانت عليه في السابق.
“نرى زيادات طفيفة في اإلنتاج ،أجل ،لكن

الحالي ،لكنها ستكتفي بزيادة نسبتها أقل من
.%4
وفي سياق مشابه ،تتوقع شركات نفطية
رئيسية في كندا ،مثل “الموارد الطبيعية الكندية
 سي ان آر ال” (Canadian Natural )Resources Ltd - CNRLو “سينوفوس

للطاقة” ( )Cenovus Energyو “صنكور
للطاقة” ( )Suncor Energyو “إمبيريال
للنفط” ( ،)Imperial Oilزيادات معتدلة في
اإلنتاج ولم تخطط لمشاريع توسع كبيرة في عام
.2022
ولفت تيم ماكميالن إلى ّ
أن شهية السوق
لمشاريع نفط جديدة آخذة في االنخفاض منذ
حوالي سبع سنوات .لكن من ناحية أخرى ،يمكن
للنفقات الرأسمالية الجديدة إطالة عمر البنى
التحتية الموجودة وجعلها أكثر كفاءة وتحسين
أدائها البيئي ،من بين أمور أخرى.
من جهته ،يعتقد إد ويتينغهام ،وهو محلل
في مجال سياسات الطاقة ومدير سابق لمعهد
“بيمبينا” ( )Pembina Instituteللدراسات
البيئيةّ ،
أن رد فعل السوق غير المعتاد على
ارتفاع أسعار النفط أمر مشجع ألنه يشير إلى
أن عددا ً متزايدا ً من الشركات تدرك ّ
ّ
أن دورة
االزدهار والركود التي لطالما تميّز بها قطاع
النفط لم تعد تستحق العناء.
ويرى ويتينغهام ّ
أن العديد من الشركات قد
تميل بالتالي إلى إنفاق مداخيلها اإلضافية على
التنويع ومباشرة االنتقال إلى مستقبل منخفض
الكربون.
ّ
يُشار إلى أن كندا كانت عام  2020رابع أكبر
بلد منتج للنفط في العالم ،وهي مصدّر صافٍ
لهذه المادة.
•(نقالً عن تقرير لميرنا ديوكيش على موقع
راديو كندا ،ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

المدير البرلماني للميزانية يدعو أوتاوا لوقف تدابير التحفيز
•كندا RCI :
يعط رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو
لم ِ
أية إشارة في مؤتمره الصحفي يوم  1-20عن
نية لديه بالتخلي عن التحفيزات االقتصادية
لمواجهة جائحة “كوفيد .”19 -
ّ
لكن المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو
يشكك في نهج حكومة ترودو الليبرالية المتمثل
في إنفاق عشرات مليارات الدوالرات اإلضافية
في إطار هذه التحفيزات.
وكان الليبراليون قد وعدوا ب ُحزَ م تحفيز
إضافية تصل قيمتها إلى  100مليار دوالر
لمواجهة األزمة ،على أن يُخضعوها لسلسلة من
“الضمانات للميزانية” ،وهي مؤشرات مرتبطة
إلى حد كبير بسوق العمل.
ووضعت الحكومة الفدرالية هذه الضمانات
لتحديد متى يجب على الدولة إنهاء إجراءات
التحفيز االقتصادي.
ّ
لكن تقريرا ً صدر يوم  1-20عن المدير
البرلماني للميزانية أفاد ّ
بأن هذه المؤشرات قد
تحققت وأنه على الحكومة بالتالي أن تزيل كافة
إجراءات التحفيز قبل نهاية السنة المالية الحالية
في  31آذار (مارس).
ويعتقد مكتب إيف جيرو أنه ما لم تُغيّر الحكومة
ي مبرر
معاييرها السياسية ،فلن يكون هناك أ ّ
لخطة االنتعاش االقتصادي التي وضعتها والتي
قد تصل قيمتها إلى  100مليار دوالر حسب
التحديث االقتصادي الذي قدّمته في خريف

.2020
تهرب ترودو من
الصحفي
مؤتمره
وفي
ّ
األسئلة حول ضمانات الميزانية ،مشددًا على
االستراتيجية الليبرالية التي تهدف بدالً من
ذلك إلى معالجة نسبة الدين إلى الناتج المحلي

ّ
“ألن ،في الواقع ،دعم الكنديين في هذه
األزمة ،ودعم العمال ،ودعم كبار السن ،ودعم
المؤسسات الصغيرة( ،ك ّل ذلك) يؤدي إلى نمو
أفضل وأداء اقتصادي أفضل بعد أن نكون قد
تجاوزنا هذه الجائحة” ،أضاف رئيس الحكومة.

المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو (أرشيف).
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :

اإلجمالي ،أي حجم الدين كنسبة مئوية من
النشاط االقتصادي.
“سنواصل ضمان الحفاظ على توازن مالي
سليم لكندا بينما نعمل في الوقت نفسه لدعم
الكنديين” ،قال ترودو.

وأنهت سوق العمل الكندية عام  2021فوق
مستويات ما قبل الجائحة ،في حين تشير
مؤشرات أخرى إلى ّ
أن االقتصاد الكندي قد
يستعيد قدرته السابقة.
من جهتهم يجادل عدد من خبراء االقتصاد

ّ
بأن الوفرة في تحفيزات النهوض قد تضيف
ضغوطا ً على االقتصاد من خالل تسريع اإلنفاق
االستهالكي على سلع يكثر عليها الطلب والعديدُ
منها نادر حاليا ً بسبب المشاكل في سلسلة التوريد
في العالم.
يُشار في هذا السياق إلى ّ
أن المعدل السنوي
لتضخم األسعار واصل ارتفاعه في كندا ليبلغ
 ( %4,8في كانون األول (ديسمبر) الفائت،
أعلى مستوى له منذ عام  ،1991بعد أن بلغ
 %4,7في الشهر السابق ،تشرين الثاني
(نوفمبر)
ويعتقد عدد من خبراء االقتصاد ّ
أن التضخم
سيواصل االرتفاع.
وفي سياق متصل قال نائب رئيس مجلس
األعمال الكندي لشؤون السياسات العامة،
روبير أسالنّ ،
إن مؤشرات التضخم يجب أن
تشكل تحذيرا ً للحكومة من مواصلة خطط إنفاق
قصيرة األجل وعالية التكلفة.
“التحدي الذي ينتظرنا هو ألاّ ندع األخطاء
تقوض االنتعاش المثير لإلعجاب الذي
السياسية ّ
شهدناه في األشهر األخيرة” ،أضاف أسالن،
وهو مستشار سابق في شؤون الميزانية لرئيس
الحكومة جوستان ترودو.
•(نقالً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية
من موقع راديو كندا ،ترجمة وإعداد فادي
الهاروني)
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قلق كندي “بالغ” من نشوب صراع مسلح بين روسيا وأوكرانيا
•كندا RCI :
أعرب رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو
عن “قلقه البالغ” بشأن التوترات المتصاعدة
على الحدود الروسية األوكرانية.
“نعم ،نخشى صراعا ً مسلحا ً في أوكرانيا”،
قال ترودو ردا ً على أسئلة صحفيين حول إمكانية
تقديم كندا مساعدة مادية ألوكرانيا.
“نشعر بقلق بالغ من موقف الحكومة الروسية،
إزاء ما تقوله وإزاء إرسال جنود إلى الحدود
مع أوكرانيا ،وهذا مصدر قلق مشترك مع
حلفائنا في جميع أنحاء العالم ومع الحكومة
األوكرانية” ،أضاف ترودو في مؤتمر صحفي
كان مقررا ً في األساس لتقديم تحديث عن وضع
جائحة “كوفيد  ”19 -في كندا.
يُذكر أنه بعد أن أطاحت انتفاضة شعبية في
أوكرانيا بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش المدعوم
من موسكو قامت روسيا عام  2014بض ّم شبه
جزيرة القرم األوكرانية وألقت بثقلها وراء تمرد
انفصالي في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا
حيث قتل أكثر من  14.000شخص في سبع
سنوات من القتال.
وفي األسابيع الماضية حشدت روسيا حوالي
 100.000جندي مدعومين بدبابات ومدفعية
ثقيلة على طول حدودها مع أوكرانيا.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميالني جولي
قد اختتمت زيارة استغرقت يومين إلى أوكرانيا.

وطلب كبار المسؤولين في كييف من الوزيرة
جولي أن تزود كندا بالدهم بالمعدات العسكرية
واألسلحة على غرار ما تفعله دول شريكة،
كالواليات المتحدة والمملكة المتحدةّ .
لكن كندا لم
ترد بعد رسميا ً على هذا الطلب.
“تسعى روسيا إليجاد مبررات لتصعيد
عدوانها على أوكرانيا” ،قال ترودو اليوم،
وأضاف ّ
أن “قراراتنا تستند إلى ما هو األفضل
لألوكرانيين وما هو األفضل للحفاظ على السالم
العالمي ألطول فترة ممكنة”.
“القوات المسلحة الكندية ووزارة الشؤون
العالمية الكندية وشركاؤنا المتعددو األطراف،
نحن جميعا ً نبحث في مجموعة من االحتماالت
لضمان قدرتنا على الحفاظ على سالمة الناس
ودعم األوكرانيين” ،أضاف ترودو.
وحاليا ً تتمثل مساعدة أوتاوا لكييف بمهمة
“يونيفاير” ( )Unifierالتي يقوم في إطارها
 200جندي كندي بتدريب جنود أوكرانيين على
مدار السنة.
ومن المقرر أن تنتهي هذه المهمة في نهاية
آذار (مارس) المقبل ،لكن كندا ستمددها استجابة
لطلب أوكرانيا.
يُشار إلى أنه منذ تصاعد التوتر األخير على
الحدود الروسية األوكرانية نفت روسيا أن تكون
تنوي مهاجمة أوكرانيا وقالت إنها باألحرى
مهددة من خالل تعزيز منظمة حلف شمال

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في مؤتمره الصحفي في أوتاوا.
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :
األطلسي (“ناتو”) وجودها في دول تعتبرها
موسكو منطقة نفوذ تقليدية لها.
وفي سياق متصل قال األميرال برايان
سانتاربيا ،قائد سالح بحرية األطلسي في القوات
المسلحة الكنديةّ ،
إن الفرقاطة “مونتريال” التي
أبحرت اليوم من هاليفاكس إلى البحر األبيض
المتوسط مستعدة لمواجهة “أي تهديد”.
وأضاف األميرال سانتاربيا ّ
أن هذه الرحلة
تندرج ضمن تناوب منتظم للسفن المنتشرة في

البحر المتوسط والبحر األسود منذ أن غزت
روسيا شبه جزيرة القرم األوكرانية عام 2014
وضمتها.
ومن المقرر أن تبقى فرقاطة “مونتريال” طيلة
المكون
ستة أشهر في البحر المتوسط مع طاقمها
ّ
من  240شخصاً.
•(نقالً عن راديو كندا ،ترجمة وإعداد فادي
الهاروني)
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إيمـان العـريبي المدرسة في ( )H.B. Beal Secondary Schoolفي لنـدن ،أونتــاريو
كلمات بخط يدها ترسم االبتسامة على أوجه طالبها
•كندا RCI :
ميريديث.
لك شكرا ً
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألقول ِ
أرادت معلمة في مدرسة ثانوية في مقاطعة على عام رائع حتى اآلن .شكرا ً لعملك الدؤوب
أونتاريو أن يعرف طالبها ّ
أن هناك شخصا ً ولمساهماتك في صفنا ومجتمع مدرستنا .شكرا
يف ّكر بهم خالل هذه البداية الصعبة للعام الجديد،
لك لكونك أنتِ!نقال عن مقتطف من رسالة
ِ
ّ
فقامت خالل الشهر الماضي بإرسال رسالة بخط المعلمة إيمان العريبي لطالبتها ميريديث
اليد إلى ك ّل واحد
لوكوفيتز
“أردتُ أن أرسم ابتسامة على وجوههم” ،قالت وقالت العريبي ّ
إن رسائلها تهدف إلى توفير
تدرس ثالثة صفوف في الراحة للطالب فيما تستمر جائحة “كوفيد -
إيمان العريبي التي ّ
مدرسة “أتش .بي .بيل” الثانوية ( ”19 H.B. Bealفي التأثير على الحياة اليومية.
“أردت أن يشعروا ّ
 )Secondary Schoolفي لندن ،أونتاريو.
بأن األمور ستكون على ما
“فيما كنت أكتب هذه الرسائل ،كان بإمكاني أن يرام” ،قالت إيمان العريبي التي تشعر بالحماس
ّ
أرى ال ُمنت َج النهائي وكيف سيكون شعورهم عند
ألن طالبها سيعودون إلى مقاعد الدراسة يوم
تلقي كل منهم هذه الرسالة واسمه مكتوب فيها” ،االثنين بعد بداية متأخرة لعام  2022بسبب
أضافت العريبي.
اإلجراءات المتخذة من قبل سلطات أونتاريو
وأرسلت العريبي  60رسالة األسبوع االول للحدّ من انتشار متغيّر أوميكرون الشديد العدوى.
و 20رسالة اُخرى األسبوع الثاني .
“أعرف كم هو األمر صعب بالنسبة لهم مع
وقالت العريبي ّ
إن العديد من طالبها يرسلون فقدان العالقات مع أصدقائهم” ،قالت العريبي،
اإللكتروني.
البريد
بواسطة
لها كلمات الشكر
“لم نزل نشعر ببعض القلق بشأن ما إذا كانت
“يجعلني ذلك أشعر بأني فعلت شيئا ً
َ
أحدث المدارس آمنة للجميع ،لكننا نثق بالعملية المتّبعة
فيه
كنا
بالفعل فرقا ً لهؤالء الطالب في وقت
وبمجلس مدرستنا ونقدّر مدى صعوبة عمله”.
محجورين وفاقدي التواصل مع اآلخرين”“ ،سيكون االثنين يوما ً سهالً ،مع الكثير من
المدرسة الشابة.
قالت
ي الكثير
ّ
الدردشة” ،قالت إيمان العريبي“ ،لد ّ
وأعربت ميريديث لوكوفيتز ،وهي من بين من األنشطة المخطط لها من أجل استعادة تلك
الطالب الـ 80الذين تلقوا بطاقة شخصية من المهارات في بناء العالقات”.
إيمان العريبي ،عن تقديرها للطف المعلمة.
ً
مدى
عنَت لي البطاقة الكثير ألنها أظهرت
•(نقال عن موقع ’’سي بي سي‘‘ ،ترجمة
“ َ
اهتمام المعلمة بنا ،كطالب ،وبرفاهيتنا” ،قالت وإعداد فادي الهاروني)

ايمــــان العـريـبي
الـمعلّمة في مدرســة
“أتــش .بـي .بيـــل”
الثانوية في لنــدن،
أونتـــــــــــــــــاريو.

الطالبة ميريديث لوموفيتز
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شكوى من كندا والمكسيك ّ
ضد الواليات المتحدة بشأن صناعة السيارات
•كندا RCI :
انضمت كندا إلى الشكوى الرسمية التي قدّمتها
المكسيك والتي تطلب فيها هذه األخيرة تشكيل
لجنة لتسوية الخالفات التجارية ،إذ تعتبر الدولتان
ّ
أن الواليات المتحدة تنتهك “اتفاقية كندا والواليات
المتحدة والمكسيك” ()CUSMA - ACEUM
بتركيزها على تفسير بالغ الصرامة لبند يتعلق
بالسيارات وقطع غيارها.
والسيارات هي المنتج الرئيسي المصنّع الذي يتم
تداوله بين دول أميركا الشمالية الثالث.
وتعتبر كندا ّ
أن طريقة تعاطي الواليات المتحدة
مع هذه االتفاقية التجارية تجعل من الصعب على
المركبات الكندية وقطع غيار السيارات األساسية،
كالمحركات وناقالت الحركة وعجالت القيادة،
التأ ّهل لإلعفاء من الرسوم الجمركية.
ويدور الخالف حول مسألة تقنية .فأحد بنود
االتفاقية ينص على أنه بحلول عام  2025يجب
أن يتم تصنيع  %75من ك ّل مركبة ومن بعض
المكونات األساسية على أرض الواليات المتحدة
من أجل التأهل لإلعفاء من الرسوم الجمركية،
وإلاّ تقوم الواليات المتحدة بفرض رسوم جمركية
بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتريد الواليات المتحدة أيضا ً تقديم ائتمان
ضريبي بقيمة  12.500دوالر للمستهلك الذين
يشتري سيارة كهربائيةّ .
لكن جزءا ً من هذا المبلغ
لن يكون متاحا ً إلاّ إذا كان قد ت ّم تجميع السيارة
في الواليات المتحدة .وفي غضون خمس سنوات
ي جزء من هذا المبلغ ما لم تكن السيارة
لن يقدَّم أ ّ
ُمنت َجة بالكامل في مصانع أميركية.
يُذكر أنه في  23تشرين األول (أكتوبر) الفائت
أرسلت وزيرة التجارة الدولية والترويج للصادرات

عمال على خط التجميع داخل مصنع “جنرال موتورز” في أوشاوا في مقاطعة أونتاريو (أرشيف).
الصورةRADIO-CANADA :
في الحكومة الكندية ،ماري نغ ،كتابا ً إلى مسؤولين
أميركيين رفيعي المستوى أبلغتهم فيه بعدم موافقة
كندا على هذا اإلجراء.
وفي كانون األول (ديسمبر) هددت كندا الواليات
المتحدة باتخاذ إجراءات انتقامية إذا مضت هذه
األخيرة قُدما ً في موضوع االئتمان الضريبي
المذكور للسيارات الكهربائية .وكان رئيس
الحكومة الكندية جوستان قد اجتمع بالرئيس
األميركي جو بايدن في واشنطن في تشرين الثاني
(نوفمبر) وبحث معه هذه المسألة الشائكة ،إلاّ أنه
عاد خالي الوفاض إلى أوتاوا.
يُشار إلى ّ
أن “اتفاقية كندا والواليات المتحدة
تنص على عدم وجود حواجز جمركية
والمكسيك”
ّ

أو إجراءات حمائية في قطاع السيارات.
ّ
لكن اإلعفاء الضريبي الممنوح فقط للسيارات
المصنعة بالكامل في الواليات المتحدة يشكل
إجرا ًء حمائيا ً في نظر كندا والمكسيك .ولهذا
السبب أنض ّمت كندا إلى المكسيك في مطالبتها
بإنشاء لجنة لتسوية الخالفات المتصلة باالتفاقية.
و “اتفاقية كندا والواليات المتحدة والمكسيك”
هي نسخة جديدة من اتفاقية التجارة الحرة
ألميركا الشمالية (“نافتا”  .)NAFTA -وخالل
المفاوضات التي أفضت إليها في عام ،2019
وافقت كندا والواليات المتحدة والمكسيك على
إيجاد آلية لتسوية الخالفات.
وفي بيان أصدرته قالت الوزيرة ماري نغ ّ
إن

نظرة إدارة جو بايدن لقواعد االتفاقية ’’تتعارض‘‘
مع االتفاقية التجارية التي توصلت إليها الدول
الثالث عام  2019عندما كان دونالد ترامب رئيسا ً
للواليات المتحدة.
“ستستفيد ك ّل من كندا والمكسيك والواليات
المتحدة من التحقق من أنّه يت ّم تنفيذ االتفاقية على
المتفاوض عليه ،وكندا متفائلة ّ
بأن لجنة
النحو
َ
تسوية الخالفات ستساهم في ضمان ح ّل هذه
المشكلة في الوقت المناسب” ،كتبت الوزيرة
الكندية.
موقعي راديو كندا و “سي بي
•(نقالً عن
ْ
سي” ،ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
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أونتـاريو :لقـاح األطفـال المضـاد لـ “كـوفيد  ”19 -لـن يكـون إلزاميــًا للطالب
•كندا RCI :
قال رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو،
الدكتور كيران مورّ ،
إن اللقاح المضاد للـ
صص لألطفال لن يُضاف
“كوفيد  ”19 -المخ َّ
إلى قائمة اللقاحات اإللزامية لاللتحاق بالمدرسة
ألنه “جديد”.
وأوضح الدكتور مور في إيجاز صحفي ّ
أن
سلطات الصحة العامة في أونتاريو بحاجة إلى
مزيد من البيانات قبل النظر في إمكانية جعل هذا
اللقاح إلزامياً.
وأثار هذا الكالم موجة من التعليقات على
وسائل التواصل االجتماعي ،من ضمنها اتهام
زعيم الحزب الليبرالي في أونتاريو ،ستيفن
ديل دوكا ،الدكتور مور بتأجيج مخاوف أولياء
طالب المدارس.
“تلقى ماليين األطفال هذا اللقاح دون حصول
مضاعفات .تصريح الدكتور مور يغذي التردد
بشأن اللقاح ،وكرئيس للصحة العامة في
المقاطعة يجب عليه التصدي لهذا التردد ،ال
تأجيجه” ،كتب الزعيم الليبرالي في تغريدة على
موقع “تويتر” للتواصل.
حتى ّ
أن ديل دوكا ،الذي يقود ثاني أحزاب
المعارضة في أونتاريو ،ذهب أبعد من ذلك فقال
“إذا لم يوضح (الدكتور مور) كالمه ،عليه أن

يستقيل”.
وفي وقت الحق من يوم أمس أصدر الدكتور
مور بيانا ً قال فيه“ ،أريد أن أكون واضحاً :لقاح
“فايزر” لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5
سنوات و 11سنة آمن وفعال ويوفر حماية قوية

أنه “في الغالبية العظمى من الحاالت ،كانت
اآلثار الجانبية خفيفة” لدى األطفال الذين تلقوا
هذا اللقاح.
“أشجع بقوة جميع األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  5سنوات و 11سنة على تلقي

ولغاية اآلن تلقى  %47,4من أطفال كبرى
مقاطعات كندا الذين تتراوح أعمارهم بين 5
سنوات و 11سنة جرعة واحدة من اللقاح فيما
تلقى  %4,2فقط من األطفال جرعتيْن.

رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو ،الدكتور كيران مور (أرشيف).
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / CHRIS YOUNG :

ضدّ الـ “كوفيد  ”19 -ومتغيراته”.
وأوضح رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو

رئيس الخدمات الطبية
وشكر الزعيم الليبرالي
َ
على التوضيح السريع لموقفه.
“يتعيّن علينا أن نفعل ك ّل ما بوسعنا لمنح سكان
أونتاريو الثقة في التطعيم .يجب إضافة اللقاح
المضاد للـ “كوفيد  ”19 -إلى قائمة اللقاحات
اإللزامية في المدارس وجعل التلقيح إلزاميا ً
للعاملين في مجال التعليم” ،كتب ديل دوكا في
تغريدة أُخرى.
يُشار إلى ّ
أن رئيسة مكتب الصحة العامة في
بلدية تورونتو ،الدكتورة إيلين دي فيال ،تقول
منذ أيلول (سبتمبر) الفائت ّ
إن التلقيح يجب أن
يكون إلزاميا ً لطالب المدارس.
من جهتها ،ترفض حكومة الحزب التقدمي
المحافظ في أونتاريو برئاسة دوغ فورد جعل
التلقيح إلزاميا ً في مدارس المقاطعة ومستشفياتها.
وعاد طالب المدارس في أونتاريو إلى قاعات
الدراسة بصيغة حضورية.

اللقاح في أسرع وقت ممكن” ،أضاف الدكتور
في بيان خطي.

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

تعزية

تتقدم جريدة(البالد)
بالتعـازي الى الـصديق

ميـالد بـوسطة
لوفــاة شقيقه

نبيل بـوسطة
الـرحمة للـفقيد
والتعــازي السـرته واحبـائه
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خطوات أخطر رجل في العراق اليوم

•أ.د .سـيـّار الجميل

شف ،أخيرا ،عن قدرة الزعيم العراقي
ُك َ
الشيعي ،مقتدى الصدر ،وهو الذي يعدّ
أخطر رجل في العراق اليوم ،إذ نجح في
خطواته على تغيير الديناميكيات السياسية
في جميع أنحاء العراق .ويتبيّن ّ
أن التيار
الصدري وتحالف تقدّم وعزم السني والحزب
الديمقراطي الكردستاني ،وفصائل أخرى
صوتوا لمحمد الحلبوسي لرئاسة
أصغر ،قد
ّ
مجلس النواب ثانية في جلسة برلمانية مثيرة،
يوم  9يناير /كانون الثاني الحالي ،في حين
ومرروا
امتنع إطار التنسيق عن ذلك،
ّ
مسرحية هزلية سخيفة كان بطلها رئيس
السن ،محمود المشهداني الذي افتضح أمره!
وقد أدّى التصويت إلى زيادة االنقسامات داخل
المنظومة السياسية الشيعية .وسواء اتفقنا مع
الصدر أم اختلفنا ،يجب االعتراف بانتصاره،
إذ عرف كيف يدير اللعبة ،مع انتقاد ما فعله
أنصاره النواب الجدد بلبسهم األكفان تحت قبة
البرلمان.
وبحسب الدستور العراقي البائس ،أمام
مجلس النواب ثالثون يو ًما من الجلسة األولى
رئيس جدي ٍد للبالد ،والذي سيطلب
النتخاب
ٍ
من الكتلة األكبر في البرلمان تشكيل الحكومة.
ي اتفاق بين القوى السياسيّة
وال توجد مالمح أ ّ
الرئيسية في العراق على شخصيّ ٍة بذاتها
لرئاسة الحكومة .وكان الصدر قد طالب بأال
يكون الوزير أو النائب تابعا ً لحزب ضمن
نظام محاصصاتي ،اذ تر ّكز النظام السياسي
ما بعد عام  2003في العراق على ترتيب غير
رسمي لتقاسم السلطات العليا بين الشيعة والسنة
واألكراد .وكان النظام ولم يزل فاشالً ،اذ يخلو
من أيّة وطنيّة في توزيع السلطات والمناصب،
فهل سينجح الصدر في إصالح النظام أم ّ
أن
ق سياسيٍ؟ ولكنه انتصر
كالمه
ّ
مجرد تسوي ٍ
في خطوته ضد "إطار التنسيق" الذي يمثل
كتلة متحالفة إلى حد كبير مع إيران .الموقف
ملتهب اليوم ،إذ ينقسم التمثيل السياسي للطائفة
الشيعية بوضوح إلى كتلتين رئيسيتين .يمثل
أوالهما التيار الصدري ،بقيادة مقتدى الصدر،
والمتميز بعدد مؤيديه بالماليين .وثانيهما
الكتلة الشيعية األخرى التي سموها "إطار
فضفاض وهزيل من
تحالف
التنسيق'' ،وهو
ٌ
ٌ
بقية األحزاب الشيعية التي كانت قد مارست
الحكم الفاشل سابقاً ،ويضم رئيسي وزراء
سابقين وشخصيّات سياسيّة شيعية ومليشيات
مؤثرة أخرى .ويعدّ هذا التحالف
والئية
ّ
خصما ً شديدا ً للصدر في خطواته المنتصرة.
وقد توعّدهم ،قبل انتخابات أكتوبر ،2021
ّ
بأن تيّاره سيكون الكتلة األكبر .وفعالً كسب

الرهان ،وحصل على أعلى عدد من المقاعد،
فجن جنون "إطار التنسيق" ،خصوصا ً ّ
ّ
أن
الصدر نجح في تجسير الفجوة الشيعية السنية،
كما نج َح في إعادة الثقة بين العراق والعرب!
وكما جرى انقسام في المنظومة الشيعية
وحدوث انقسام مماثل بين األكراد ،أي بين
الحزب الديمقراطي الكردستاني ،بقيادة
مسعود البارزاني لصالح التصويت ،في حين
انضم االتحاد الوطني الكردستاني ()PUK
إلى اإلطار التنسيقي في مقاطعة التصويت،
ونجح العرب السنّة في أن يكونوا معا ً بتحالف
عزم وتقدّم .لقد وصف الصدر التصويت
بأنّه "خطوة مه ّمة نحو تشكيل حكومة أغلبية
وطنية" ،وهي أغلبية سياسية باألحرى ،في
خيارا واحدًا فقط
حين اقترح "إطار التنسيق"
ً
يتمثل بتشكيل حكومة توافقيّة .رؤية الصدر
في تشكيل حكومة أغلبية تعني الوصول
إلى الفائزين الرئيسيين داخل المجتمعات
السنية والكردية والشيعية ،مع استبعاد القوى
السياسية األخرى عبر الطيف .كي يضمن
ايجاد حكومة مسؤولة وفعّالة ،تقوم بمهام
وتوقعّات ومسؤوليات واضحة ،إال أن هذه
الرؤية مرفوضة من اإلطار التنسيقي وك ّل
أصحاب المصالح من الطبقة السياسية التي
تبلورت منذ االحتالل في العام .2003
الصدر جادٌّ في تشكيل حكومة أغلبية ،األمر
الذي من شأنه أن يخرق المنظومة السياسية،
ويبعد األوليغارشيات العميلة المرتبطة
بإيران ،ويش ّل قدرتها عن الحركة .وقد وجد
السنة العرب فرصتهم مع الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،وتأييد الصدر في التصويت
لمنصب رئيس مجلس النواب .أما الخطوة
األخرى فهي األصعب جدا واألكثر تعقيداً،
وخصوصا ً في انتخاب رئيسي الجمهورية
ي حكومة أغلبية
والحكومة .وعليه ،ستعتمد أ ّ
سياسية صدرية على دعم الحزب الديمقراطي

الكردستاني والتحالف السني الجديد بين
"تقدّم" و"عزم" .وعليه ،إذا نجح االتحاد
الوطني الكردستاني بالتحالف معهم ،فيمكن
للصدر أن يؤسّس حكومة عراقية جديدة.
ول ّما كان الصدر قد نجح في رهان ِه ،فهل
يمكنه التراجع عن رؤيته لكي يدخل توافقيا ً
مع "إطار التنسيق"؟ الجواب هو ال ،ولكن إذا
نجح في كسر اإلطار التنسيقي يمكنه سحب
أحد األطراف إلى جانبه.
سيواجه الصدر عدة تحدّيات أساسية ،تقف
في طريق تحقيق خطواته ،وهو صامد إزاء ما
يواجه من مؤامرات ومناورات لقوى وأحزاب
يعارض سياساتها منذ زمن بعيد ،وهو يدرك
حمالتها المسعورة من أجل السلطة ،كونها
ّ
المنظم وإبقاء العالقة الذيلية
اعتادت النهب
مع إيران! المشكلة األخرى تتمثل بالخوف
الجمعي من تراجع الصدر عن رؤيته ،ولكن
ب جدي ٍد في التعامل
يبدو أنه قد ت ّحول إلى أسلو ٍ
تحول من رجل مليشيات
مع العراقيين ،إذ ّ
إلى رجل سياسي .واألمر الثالث أنّه الزعيم
الشيعي الوحيد الذي باستطاعته التفاهم مع
العراقيين ،وخصوصا ً من العرب السنة أو
األكراد .وعليه ،إذا نجح في خطواته بتشكيل
حكومة أغلبية فسيخلق تنوعا ً عراقيا ً بعيدا ً
عن هيمنة الطيف الواحد منذ العام .2003
مرة معارضة سياسيّة عراقية
ألول ّ
وستُخلق ّ
في البرلمان ،وهو أمر مهم جدا ً في التطور
السياسي .وقد هدّد الصدر بأنه في حالة عدم
تشكيل حكومة أغلبية غير توافقية ،فسيكون
هو من يمثل المعارضة السياسية ،وهذه خطوة
تُحسب له ال ضده.
يبدو واضحا ً أن رئيس الوزراء األسبق،
نوري المالكي ،وهو الخصم الشخصي
للصدر ،يعمل المستحيل من أجل الهيمنة على
السلطة ،وإغراق العراق في موج ٍة كاسح ٍة من

التشنّجات الطائفية والمفاسد االقتصادية .وال
يخلو التيار الصدري من الفاسدين ،والصدر
لم يعالج بقوة وجود الفاسدين والفاسدات بحزم
وقسط ،فهل سيتبع السياسة نفسها ،أم سيكون
سيفا ً مسلطا ً ضدّ الفاسدين من التيار الصدري
وغيرهم المنتشرين في ك ّل القوى السياسية
المنحرفة؟ وعليه ،يتطلع العراقيون اليوم إلى
حكوم ٍة تقوم على قاعدة منضبطة ،وتمارس
قوتها ضدّ ك ّل الضالين والمرتزقة والجماعات
ّ
المرتبطة بإيران .ويرى مراقبون أن الصدر
يعلم ّ
أن انتصاره كان ،إلى حدّ كبير ،بسبب
تعامل تياره الماهر مع القوانين االنتخابية
الجديدة.
أخيرا ،إن لم يتم تضمين الصدر في الحكومة
ً
المقبلة ،وتحقيق رغبته بحكومة أغلبية ،فسوف
يهيمن إطار التنسيق والمليشيات الموالية له
على العراق الذي سيبقى يدور في دوامته
المظلمة ،إذ سيسمح للمليشيات بمواصلة العمل
خارج قوات األمن العراقية من دون خضوعها
لنفوذ الحكومة .ولن يتم تجريدها من األسلحة
المحمولة بال تراخيص ،وسيخيّب الصدر
آمال المؤيدين العرب والدوليين الذين رأوا
فيه وسيلةً للحد من نفوذ الجماعات المسلحة
الموالية إليران.
ختاما أقول :لن يتم إصالح الوضع في العراق
بسهولة أبداً ،وقد فقد الناس حتى بصيص
األمل بإنهاء هيمنة طبقة معينة على الحكم
ضمن نظام سياسي سيطروا على مقاليده،
وأتاح لهم نهب العراق وموارده ،فالمطلوب
من الحكومة الجديدة محاكمة ك ّل الفاسدين
والمجرمين والقتلة.
•اكاديمي واستاذ جامعي وكاتب
عراقي ينشر في (العربي الجديد) مقيم في
(مسيساغا -كندا)

مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي في بغداد (/2021/11/18األناضول)

إن بي سي نيوز :التحريض على إبادة المسلمين
في الهند بات علنا وبدعم تكتيكي من حكومة التطرف الهندوسي
صمت رئيس الوزراء وعدم شجبه هو نوع من اإلنكار ورخصة لمواصلة هذا النوع من التطرف الديني

لندن -نشر موقع “إن بي سي نيوز” تقريرا عن زيادة الخطاب
الهندوسي المتطرف الداعي لقتل المسلمين .وذكر أن عريضة
قدمت إلى المحكمة العليا في الهند جاء فيها أن تعليقات قادة
قوميين هندوس “تصل إلى حد الدعوة لقتل مجتمع بأكمله” .وقالت
المحكمة إنها ستحقق في الشكاوى التي دعا فيها قادة هندوس لحمل
السالح ضد مسلمي الهند .وجاء في بالغ المحكمة الصادر إلى
والية أوتارا خاند في شمال الهند حيث شارك متطرفون هندوس
بمؤتمر عقد في مدينة هاريدوار .وقال سوامي برابودانادا غيري
في المؤتمر الذي استمر على مدى ثالثة أيام بين  19 17-كانون
األول/ديسمبر “علينا التحضير لكي نقتل أو نقتل”.
وجاء في التقرير أن المشاعر المعادية للمسلمين في تصاعد
مستمر منذ تولي الزعيم القومي المتطرف ناريندرا مودي الحكم،
لكن التصريحات األخيرة صادمة في تطرفها كما يقول الخبراء
وتذهب أبعد من خطاب الكراهية إلى التحريض على القتل
والتطهير العرقي.
المشاعر المعادية للمسلمين في تصاعد مستمر منذ تولي الزعيم
القومي المتطرف ناريندرا مودي الحكم
وفي العريضة التي قدمت إلى المحكمة العليا ,قال الموقعون
عليها إن الخطابات التي ألقيت في هاريدوار ومنطقة العاصمة
نيودلهي تصل إلى حد الدعوة المفتوحة لقتل مجتمع بأكمله ،وإن
الخطابات “تمثل تهديدا خطيرا ليس على وحدة وسالمة بلدنا بل
وتعرض حياة ماليين المسلمين للخطر” .وقد أشارت العريضة
إلى أن المنظمين أعلنوا عن مناسبات أخرى.
ولم تعتقل الشرطة أحدا في هاريدوار وال دلهي ولم تعلق حكومة
مودي عليها .ويرى نقاد الحكومة أن الصمت الرسمي هو بمثابة

مصادقة تكتيية لما يقوم به القوميون الهندوس .وقال موالنا محمود
مدني ،رئيس جمعية علماء الهند ،والتي تعتبر من أكبر المنظمات
اإلسالمية في الهند “إلقاء خطابات ضدنا وقولك إنك تريد إخراج
كامل السكان بسبب دينهم ..إنني ال أفهم كيف يتجاهلون هذا”.
ومنذ تعزيز مودي سلطته بعد انتخابه في عام  ،2014عانى
المسلمون من عنف متزايد وتمييز واضطهاد حكومي .وتعددت
الهجمات من القوميين الهندوس على الممتلكات وتخريب المساجد
وسحل المسلمين في الشوارع .وكان عناصر في حزب بهاراتيا
جاناتا حاضرين في المناسبتين .وتم تنظيم مناسبة دلهي في 19
كانون األول/ديسمبر من قبل الجناح الشبابي المتطرف هندو يوفا
فاهيني وأسسه يوغي أدياتاناث ،عضو بهارتيا جاناتا والمقرب
من مودي .وضمت قائمة الحضور أشويني أوباديي ،المتحدث
السابق باسم الحزب الحاكم في دلهي والعضو الحالي فيه .وفي
تغريدة تم تداولها على تويتر ،قال أوبادايي إنه كان في المناسبة
لمدة قصيرة في اليوم األخير ولم يتحدث سوى  10دقائق .وقال
غريغوري ستانتون ،رئيس “جينوسايد ووتش” (مراقبة اإلبادة)
في أمريكا“ ،حقيقة صمت رئيس الوزراء وعدم شجبه هو نوع
من اإلنكار ورخصة لمواصلة هذا النوع من التطرف الديني”.
صمت رئيس الوزراء وعدم شجبه هو نوع من اإلنكار ورخصة
لمواصلة هذا النوع من التطرف الديني
ونقلت الشبكة عن شانت براكش ،أحد قادة بهارتيا جاناتا ،إن
الحزب الحاكم سيتأكد من احترام الناس للدين .و”لو تحدث
شخص ضد الدين فهناك قانون ونظام وعمل قانوني يتخذ” .وقال
راكيندرا سينغ ،ضابط الشرطة في هاريدوار ،في تصريح له
في  6كانون الثاني/يناير ،إنه طلب من شخصين تكلما بالمناسبة
وهما أنابورا ما وجيتندرا سينغ تيغاي تقديم تصريحات .وجاء

في الموقع إن مصطلح هيندوتفا عادة ما أشار إلى هوية هندوسية
أو العيش بناء على القيم الهندوسية وبات اليوم مرتبطا بالتطرف
والقومية الهندوسية .وقال ستانتون “يؤكد على عدم علمانية الهند
ويطلب من الدستور طرد األديان األخرى ،كاإلسالم والمسيحية
من الهند” .وكان هذا الموقف واضحا في مناسبتين هذا الشهر.
ففي هاريدوار ،تحدث غير رئيس هندو راشكا سينا (جيش الدفاع
الهندي) داعما المجازر ضد المسلمين في ميانمار والتي وصفتها
األمم المتحدة على أنها “مثال واضح عن التطهير العرقي” .وقال
“مثل ميانمار يجب على الشرطة والجيش والساسة وكل هندوسي
ضم أيديهم وحمل السالح والقيام بحملة تطهير” .وفي دلهي قام
محرر موقع األخبار المتطرف “سودرشان نيوز” ،دوريش
تشافهانك ،بعملية قسمة للهندوس وانهم سيقاتلون ويموتون
وسيقتلون لو اقتضى األمر .ووضع الفيديو على تويتر حيث
شاهده نصف مليون .وانتقدت المعارضة الخطابات في المناسبتين
وبخاصة حزب المؤتمر الهندي .وقال زعيم الحزب راهول
غاندي “تنشر هيندوتفا الكراهية والعنف” .وحول غيري األسئلة
من الشبكة إلى مؤسس المجموعة الهندوسية كالي سينا ،سوامي
اناند سواروب ،الذي قال إنه ال مشكلة هناك مع اإلسالم ولكن
الجهاديين الذين يحاولون قتل الهندوس .لكن تعليقات سواروب
هي غير ما تم الحديث عنه في المناسبة .ففيها قال أحد المشاركين
“لو أصبح  100منا جنودا وقتلنا  20الخ (فرقة) منهم وكانوا
جاهزين لدخول السجن” وكل فرقة/الخ تعدادها  100ألف أي
حوالي مليوني شخص .ويعلق ستانتون “لو يكن هذا تحريضا
على اإلبادة فال أعرف ما هذا”.
• المصدر “ :القدس العربي”
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إلى مـوظف شـؤون الهجـرة واللجـوء والمـواطنة:

إبعتلي جــواب وطمني!
•بلقيس دارغوث

في صمت مد ٍو ،يتزايد اإلحباط بين العديد من
المقيمين الدائمين في كندا الذين يتشوقون ألن
يصبحوا مواطنين أو أن يحصلوا على اإلقامة
الدائمة.
شكاوى عديدة كشفت أن معالجة طلبات
الجنسية واإلقامة تستغرق ما يصل إلى عامين
أو أكثر.
عالقون حتى لو أن الظروف ال تشجع على
السفر واإلجازة ،إال أن االنتظار والترقب يكاد
يف ّجر ما في الصدور.
مرت إجازة الصيف ثم الشتاء ثم الصيف
الثاني وها نحن على عتبة العام الثالث من
جائحة كورونا ،وما زال مئات اآلالف
ينتظرون ويتساءلون ،بينما يشدهم الشوق للقاء
عائالتهم بعد طول انتظار.
من جهتها ،أقرت الحكومة بالتأخيرات
لكنها قالت إنها وظفت  62عامالً جديدا ً في
مركز المعالجة التابع لها وتعمل على تحسين
التكنولوجيا وتحديث األنظمة لتسريع األمور،
بينما يستمر إغالق المكاتب لنحو عامين.
فيما يتعلق بأوقات معالجة المواطنة ،اعترفت من أفغانستان ،والذين يتلقون األولوية في
 IRCCأيضا ً بوجود تراكم ،حيث أوردت في المعالجة ،وهو ما يزيد الحاجة إلى تعديل
رسالة بريد إلكتروني إلى قناة  :CTV Newsاآللية والبنية التحتية لنظام المعالجة إذا ما
"على الرغم من جهودنا ،نعلم أن بعض أرادت الحكومة تطبيق ما ورد في خطاب
المتقدمين مروا بأوقات انتظار طويلة أثناء تفويض الهجرة الجديد من رئيس الحكومة
معالجة طلباتهم".
جاستن ترودو.
من الجدير ذكره أن أكثر من  400ألف مقيم
وأكدت أنها تلتزم بتسريع األمور على مستوى دائم جديد حصلوا على الموافقات في عام
العالم من خالل بيئة عمل أكثر تكامالً وحداثة ،2021 .وهو رقم قياسي يتم للمرة الثانية فقط
وذكرت الوكالة أيضا ً أنه بين  1أبريل/نيسان منذ تأسيس كندا كدولة في عام  .1867أما
و 31أكتوبر/تشرين األول  ،2021أصبح المرة األولى فكانت في العام .1913
أكثر من  74000مواطنين كنديين.
وهذا العام ،تم العمل على تعديل وضع
وأضافت أنها تدعو حاليا ً ما يقرب من  3500الموجودين داخل الدولة لتحقيق هدف زيادة
إلى  5000متقدم أسبوعيا ً ألداء القسم.
عدد القادمين الجديد ،من منطلق أن أولئك
الموجودين داخل كندا أقل عرضة للتأثر
الطلبات المتأخرة ولغة األرقام
باالضطرابات المتعلقة بـجائحة كورونا،
والتي قد تعيق قدرتهم على السفر من خارج
وفقا ً للبيانات األخيرة الواردة من وكالة كندا.
 ،IRCCتتعامل كندا حاليا ً مع ما يقرب من
 1.8مليون طلب هجرة حتى  27أكتوبر /خبراء :اإلجحاف موجود واألعذار كثيرة
تشرين األول  ،2021بما في ذلك:
 548195طلب إقامة دائمة ،منها  112،392بدورها قالت مستشارة الهجرة المرخصة في
طلب لجوء
ريجينا كاندي هوي لقناة  ،CBCإن عملية
ً
 775741طلب إقامة مؤقتة (تصاريح دراسة الهجرة إلى كندا غالبا ما تكون غير متوقعة.
وعمل وتأشيرات إقامة مؤقتة وتمديدات وأضافت" :أوقات المعالجة متقطعة جدا ً
الزوار)
وأوقات المعالجة المعلنة على موقع IRCC
 468000طلب للحصول على الجنسية ليست موثوقة للغاية .هذه التأخيرات تلحق
الكندية
الضرر بسمعة كندا كدولة مثالية للهجرة
كما تطورت قائمة االنتظار مع تنفيذ كندا إليها”.
لخطة مدتها سنتان الستقبال  40ألف الجئ وقالت إن هذه الالمساواة تؤثر بشكل غير

متناسب على األشخاص من نصف الكرة
الجنوبي.
محام متخصص بالهجرة من تورنتو يدعى
لو يانسن كان أكثر نقدا ً إذ قال“ :حتى القضايا
العاجلة تلقى آذانا ً صماء" .بينما انتقد محامون
آخرون إن استخدام حجة الجائحة بات أمرا ً
غير مقبول.
أب محروم من اوالده
عبد الحفيظ رشيد ،من سكان ساري في
بريتش كولومبيا ،ينتظر إقامته منذ 1
أغسطس/آب .2020
قال األب اإلماراتي البالغ من العمر 40
عاماً ،وهو أب لثالثة أطفال" ،جئت كطالب
قبل خمس سنوات على أمل أن تلحق بي
بأسرتي قريباً .لكن االنتظار ما زال مستمراً”.
ال يستطيع رشيد أن يبدل وظيفته ألن طلبه
مبني على الوظيفة التي يعمل بها حالياً ،وكان
استأجر منزالً كبيرا ً ليتسع لعائلته ،بينما يستمر
في دفع أقساط اوالده المدرسية في اإلمارات.
وقال رشيد" :تركت ابني الصغير عندما كان
مولودا ً جديداً ،واآلن بات عمره  5سنوات ولم
أره كثيراً .أردت فقط أن أمنح أطفالي مستقبالً
أفضل ولكن األمور لم تسر على هذا النحو”.
فقدت والدها ولم تتمكن من عزاء والدتها
أما مهرنوش جافيد فهي مهندسة جودة
برمجيات من إيران ،كانت تنتظر أكثر من 9

أشهر بانتظار استدعائها ألداء قسم المواطنة
عندما تواصلت مع وسائل اإلعالم لنقل
شكواها.
وقالت إنها فقدت والدها منذ عامين ،لكنها
لم تتمكن بعد من العودة إلى المنزل لعزاء
والدتها" :ال يمكنني الذهاب لزيارة عائلتي
في إيران ألن مراسم الجنسية يمكن أن تحدث
في أي وقت وأنا بحاجة إلى التواجد في كندا
خالل هذا الحفل ،كما ال يمكنني الذهاب إلى
مؤتمرات الشركة في الواليات المتحدة ألنني
ال أحمل جواز سفري الكندي .عمليا ً ال يمكنني
السفر إلى أي مكان".
وتجادل بأن عملية االختيار تبدو عشوائية،
حيث تقدم بعض أصدقائها بطلب للحصول
على الجنسية بعدها وحصلوا بالفعل على
جوازات سفرهم الجديدة ذات اللون األزرق
الداكن.
ومثل رشيد ومهرنوش ،يطول االنتظار ويمر
يوما ً بعد يوم وال تكل أو تمل األنامل من تفقد
تطبيقات وكالة الهجرة والبريد اإللكتروني كل
يوم أمالً في مراسلة أو حتى تطمين!
•صحافية من اسرة (البالد) مجازة في
تقديم الخدمات للقادمين الجدد ومتطوعة في
برنامج Canada Connects
•للتواصل:
com

bdargouth@gmail.
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صعد إلى السماء السابعة ،ثم عاد الى األرض ..
يخصف نعله ،ويحلب شاته ،ويأكل مع
المساكين ..
هكذا هم الكبار .كلما ارتفعوا تواضعوا ..
(سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم)
فهل تعرف حكومتنا هذا الرجل العظيم؟ أشك
في ذلك ...
*القيادة
(من لم يستطع الوصول إلى البسطاء لن
يستطيع حكم العظماء).
إدموند سبنسر..
هل وصلت حكومتنا البائسة الى حكم البسطاء
بعدالة الله ...اكبر حكومة كذابة في التاريخ هي
حكومتنا في العراق ...
*من الذاكرة
أجمل صوره متخيّلة محفّزة هي صورتك
وأنت تحقق هدفك .وأجمل حقيقه هي عندما
تراه وقد تحقق على أرض الواقع.
*حتى تقطع مسافة جيدة في رحلة التطوير
والنجاح عليك معرفة ما يجب أن تتخلى عنه
قبل معرفة ما يجب أن تحصل عليه  ...أن
نتحاور بقناعات مختلفة أفضل من اتفاقنا على
قناعة خاطئة.
إذا تذكرت الماضي فتذكر تاريخك المشرق
لتفرح.
وإذا تذكرت يومك فتذكر إنجازك لتسعد.
وإذا ذكرت الغد فتذكر أحالمك لتتفاءل ...
واذا تذكرت العراق فال تحزن فحاول ان تتوحد
رؤاك لتغييرة لألفضل وسيكون ...
*كل لحظه تفاؤل تمر علينا يتجدد األمل
في قلوبنا ونرى أشياء جديده يزداد جمالها في
أعيننا فتضيء حياتنا وتشرق شمس أحالمنا
 ...فهل تتحقق احالمنا في اسقاط حكومة
المحاصصة في العراق العظيم؟
*اللهم ال توفق أحدا يضمر شرا للعراق ابتداء
من راس السلطة وانتهاء باصغر موظف في
الحكومة.
*بين برهم والحلبوسي والمالكي أسماء
تطول ،فيارب انت اعرف بهم مني ربما يسقط
اسم مني سهوا  ...رب اجعل سافلهم عاليهم
واجعلهم يتحسرون على شربة ماء ولقمة خبز
وانت القادر يارب الكون ....
*كنا نسمع ونقرا ونعرف ان السياسة عاهرة
لكنها في الخفاء ،اما االن فعرفنا في العراق
ان السياسة عاهرة علنا دون خجل ،وتمارس
البغاء الجماعي في الشوارع المكشوفة دون
خجل ....
*الى كل وطني حر لم تسلب ارادته ولم
يغيب عقله....
اللهم عليك بكل من تآمر على شعوبنا او ظلمهم
او نهبهم او تخاذل او تعاون مع اعدائنا ومن
ساروا في ركابهم قوﻻ او عمال .اهدهم ياربنا
لما فيه خير الوطن والشعب او خذهم عندك انك

سوداء كونداليزا ثم رئيس أسود ووزيرة
على ذلك قدير ...
خارجيته بيضاء هيالري....
*األمة التي تفضل التغيير وهي في السرير في العالم العربي دائما رئيس أبيض وأيام
سوداء والحمد لله ...
لن يغيروا لها إال شراشف السرير..
*يتوفى اإلنسان مرة واحدة في العمر *كل مسؤول يتولى منصبه يقسم أنه سيسهر
ويموت عدة مرات يوميا في بلد بدأ ببناء مسجد على راحة الشعب دون أن يحدد أين سيسهر
او حسينية او اكفل طفالً ثم اكفل أسرة ثم اكفل وإلى أي ساعة.....
قرية وقريبا ً اكفل وطنا ً ضاع وشعبا يموت من
*إذا أردت أن تضيع شعبا أشغله بغياب أنبوبة
الجوع والمرض...
الغاز وغياب البنزين ثم غيب عقله واخلط
*المشكلة أن الموكل إليهم حل مشكلة الوطن السياسة بالدين وباإلقتصاد وبالرياضة...
كل نصاب يلزمه طماع...
هم أنفسهم المشكلة....
وكل دجال يلزمه جاهل...
*أثبتت األيام أن الحرية دون خبز تجعلنا وكل طاغية يلزمه جبان ...
مستعمرة عراة وأن الخبز دون الحرية يحولنا
*يتراجع دور الوطن في الخارج عندما
إلى قفص طيور الجمال ...
يتراجع دور المواطن في الداخل فالمال في
*شبكة الفساد في بالدنا أكبر من شبكة الغربة وطن والفقر في الوطن غربة...
الصرف الصحي....
*هذه األيام وبالذات في عراقنا الحبيب إذا
*الدول المتخلفة تجمع معلومات عن أردت أن تبرئ متهما ً ش ِ ّكل له محكمة وإذا
مواطنيها أكثر مما تجمع عن أعدائها .أنا واثق أردت أن تخفى الحقيقة ش ِ ّكل لها لجنة .....
أن أجهزة األمن في بلدي تعرف خال أم جدي
*إذا الشعب يوما ً أراد الحياة فالبد أن يهاجر
وال تعرف اإلسم الرباعي لقائاني...
ً
فورا....
*في العالم العربي فقط التأمين على اإلنسان
*اننا شعب مغلوب على أرضه وبين
اختياري والتأمين على السيارة إجباري...
جماهيره....
*المستشفى الخاص هو المكان الذي يفقد فيه *ليس أمامى إال الله سبحانه وتعالى أن
المواطن نقوده والمستشفى العام هو المكان يحمينى بعد وفاة أبى وأمى والقانون...
الذي يفقد فيه المواطن حياته  ..العراق مثل
* ال تبحث عن االلم والقهر والجوع اطمئن
حي....
هو يعرف عنوانك (ﻻنك عراقي)...
*معظم الهاربين بفلوسنا كانوا يقيمون لنا
مواكب الحسين ونحن نقوم بخدمتهم صاغرين * ..مجتمع ال يهمه الجائع إال إذا كان ناخبا ً وال
يهمه العارى إال إذا كانت امرأة...
*علينا أن نعمل ليل نهار بكل القطاعات حتى
*المضحكات السبع
نوفر مرتبات الحرامية واللصوص في بلدنا
االستقرار والتنمية والرخاء واألمن والشفافية
*
*ألننا عرب نؤمن بالقسمة وضعتنا أمريكا والديمقراطية والبنى التحية والثقافة ...
شعارات قبل االنتخابات فقط...
فى جدول الضرب....
*الدول المتقدمه مثل كندا تضع المواطن
فوق راسها ودولنا والحمد لله تضع المواطن
في دماغها وتحت حذائها....
*في العالم الثالث يمتلك الحاكم حكمة لقمان
رياء ويمتلك رجل األعمال التابع للحاكم مال
قارون ويمتلك الشعب صبر أيوب....
*في أمريكا رئيس أبيض ووزيرة خارجيته

*نحن ديمقراطيون جدا ً تبدأ مناقشاتنا بتبادل
اآلراء فى السياسة واالقتصاد وتنتهى بتبادل
شتم االب واالم ولغة االيدي ....

ً
ذكرى فقط والموت ال يستأذن
سنكون
ا
غد
*
َ
احدا ...
•فنان تشكيلي ناشر ورئيس تحرير صحيفة
(المغترب) الكندية

انها لعبة األمم األكثر مكرا!!
يفتح المستعمر القديم ابواب بنوكه
للسارقين والفاسدين من علية قومنا يغريهم
بسرية الحسابات والفوائد المتراكمة قبل
ان يسرب بعض االرقام الفلكية لثرواتهم
عبر قنواته اإلعالمية ،فيثير حنق وغضب
العامة من شعوبنا االمغلوبة على أمرها
لينتهي المطاف بتجميد أموالهم (والتي هي
أموال الشعب المنهوبة) ،فيسارع الناس
لتهنئة بعضهم البعض نكاية بالسارقين
وظلمهم بل لشكر من جمد األموال واحتفظ
بها لتنتهي الثروات عند الشرفاء الطيبين
الذين سرقوا السارقين!! وسط فرحة
المنهوبين المحتاجين!! تلك ربما قصة
تختصر حكاية أمة سادت العالم لقرون
قبل ان تصبح غنيمة يقتسم خيرها اللئام
والكرام.
الساذج وحده هو من يعتقد أن من وظف
السجان وأمدّه بكل أسباب السيطرة على
السجين ،يمكن أن يساعد السجين على
استرداد حريته ولو بعد حين.
ستفا َجأ أمة غثاء السيل يوما ما ،ربما
بعد فوات األوان بان الخبثاء من أعدائهم
لم يتركوا تفصيال واحدا في كل مجاالت
حياتهم إال وقد أفسدوه بعد ان يقنعوهم أنهم
هم (اي عامة العرب) هم الفاسدون حقا!!
وأن جيناتهم تحمل كل صفات الديكتاتورية
وقابلية الفساد والنصب ،تماما كما أقنعونا
منذ زمن بعيد أن ال أحد يريد الحرب
سوانا!! وأنهم هم الضحايا ونحن المعتدون
بل أنهم هم من يتمنى الخير لنا ونحن ندعو
عليهم!! ونجحد خيرهم!! وانهم شاركونا
ثرواتهم ونحن االنانيون ومن ال يصدق او
حتى يشكك فهو المتطرف المتخلف .
يُحكى انّه كان هناك سوريا الكبرى
استعمرها الفرنسيون ردحا من الزمان
خرجوا منها بعد ان قسموها الى اربع
دول مستقلة!! فلسطين احتلها اليهود،
سوريا استعمرها أقلية من شعبها ،ولبنان
زرعوا فيها قنابل طائفية جاهزة لالنفجار
حين يريدون ،واألردن االكثر استقرارا
بقيت محطة لالجئين حين تلفظهم الحروب
في بالد الجوار .ويحكى أن الشعوب ما
زالت تحتفل بعيد استقاللها!! رغم ان حلم
جل مواطنيها أضحى الهجرة واالرتماء
بأحضان مستعمرهم القديم الجديد.
انها لعبة األمم األشد مكرا.
•طبيب (من كتاب البالد) لندن-أونتاريو
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فائزة رفسنجاني :بلدنا
قتل من المسلمين أكثر
ممــا فعلت إســرائيل

بينما لم تجد االنتقادات للتدخالت اإليرانية
في البلدان العربية آفاقا ً رحبة في الداخل،
بسبب سياسات تكميم األفواه التي ينتهجها
النظام ،والقدسية التي يضفيها على طبيعة
هذه التدخالت ،حملت تصريحات فائزة
رفسنجاني ،ابنة الرئيس الراحل أكبر
هاشمي رفسنجاني ،معاني كثيرة لمدى
االستياء من هذه اإلجراءات التي ترافق
إراقة الدماء في بلدان مثل سوريا واليمن
ولبنان.
وقالت فائزة رفسنجاني في مقابلة مع
موقع "راصد اإليراني"" ،أخطاؤنا أكثر
من جميع األنظمة التي نصفها بالسيئة،
منها إسرائيل وأميركا ونظام الشاه".
وأردفت تقول "المصائب التي جنيناها
لشعبنا لم يرتكبها أي من هؤالء".
وأوضحت "عدد القتلى في سوريا 500
ألف شخص ،ولنا أدوار في هذه القضية...
وفي اليمن الذي تستمر فيه الحرب األهلية
منذ سبع سنوات أيضا ً لنا أدوار .إننا أطلقنا
عمليات قتل ضد المسلمين".
واستعرضت فائزة هاشمي عدد قتلى
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي ،موضحة
"أستبعد أن يصل عدد الضحايا إلى 100
ألف أو  200ألف قتيل ،وهذا يعني أننا
تقدمنا على إسرائيل في التورط بقتل
المسلمين".
وساندت إيران نظام بشار األسد في
إخماد الثورة ضده ،بإيفاد ميليشيات إقليمية
بخاصة من العراق وأفغانستان وكذلك من
منتسبي قوات الحرس الثوري.
وتقول طهران إن دعمها النظام السوري
يقتصر على تقديم استشارات عسكرية،
فيما نشرت وسائل اإلعالم اإليرانية صورا ً
ومقاطع فيديو لمراسم تشييع عدد من القتلى
اإليرانيين ،مؤكدة أنهم قضوا في سوريا.
وعلى الرغم من نفيها تقديم مساعدات
إلى الحوثيين ضبطت الكثير من األسلحة
اإليرانية في طريقها إلى الحوثيين،
وعرض تحالف دعم الشرعية في اليمن
صورا ً لبقايا صواريخ وعتاد عسكري قال
إنه وصل الحوثيين من إيران.
•اندبندنت عربية
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قانون إسرائيلي جديد يستهدف المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل االجتماعي
•هاجر حرب
صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات في
الحكومة اإلسرائيلية ، ،على مشروع قانون
يمنح االحتالل سلطات واسعة النطاق لمراقبة
المحتوى الفلسطيني ،وذلك بإلزام المواقع
اإلعالمية وشبكات التواصل االجتماعي بحذف
مضامين يصفها االحتالل بأنها ذات صلة
“باإلرهاب وأمن الدولة والجمهور واألفراد”.
ووفقا ً لما ذكرته وسائل إعالم إسرائيلية ،فإن
القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة
األولى ،جاء بدعوة من وزير القضاء جدعون
ساعر ،إذ من ال ُمرجح أن تتم المصادقة عليه
بالقراءتين الثانية والثالثة رغم التحفظات التي
أبدتها بعض األحزاب اليسارية مثل “ميرتس”،
والذي يعد شريكا ً باالئتالف الحكومي ،حيث
يدعم بشكل عام جوهر ونصوص القانون ،لكنه
يطالب بإحداث بعض التعديالت الهامشية عليه.
ويأتي القانون المذكور امتدادا ً لمقترحات
تشريعات بادر إليها وزير األمن الداخلي جلعاد
إردان عام  ،2016ووزير القضاء أييليت شاكيد

عام  ،2017بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني
وشطب المضامين الداعمة لنضال الشعب
الفلسطيني.
وبحسب نص القانون في القراءة األولى ،تمنح
شركة “فيسبوك” النيابة العامة اإلسرائيلية
صالحيات واسعة لحذف مضامين منشورة
في شبكات التواصل االجتماعي والمواقع
اإللكترونية ،فيما تعطيها مساحة لحذف
المضامين الرقمية بحجة أنها “تحريضية”.
ويزعم القانون أنه يهدف إلى محاربة ما
وصفه بـ”المحتوى العنيف” ،فيما سيكون
المحتوى على شبكات التواصل االجتماعي مثل،
“فيسبوك” و”تويتر” و”غوغل” و”يوتيوب”،
وغيرها ،تحت عين الرقيب اإلسرائيلي ،للحذف
ومالحقة أصحاب هذه المضامين قضائيا ً بحجة
ارتكاب مخالفة جنائية.
كما أن القانون الذي يجيز حذف مضامين عبر
مواقع شبكة اإلنترنت ،مثل المواقع اإلخبارية،
يمنح أيضا مزودي خدمة اإلنترنت صالحية
حجب المواقع بحجة أنها “تحث أو تدعو
للتحريض” ،وإحالة أصحابها للتحقيق وتقديمهم

للمحاكمة ،إذ ستجبر السلطات اإلسرائيلية
شركات شبكات التواصل والمواقع اإللكترونية
على االمتثال لممارساتها ومطالبها المنصوص
عليها بالقانون.
في السياق ،حذر االئتالف األهلي للحقوق
الرقمية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق
اإلنسان الفلسطينية من التداعيات الخطيرة
لتمرير القانون المذكور على الحقوق الرقمية
الفلسطينية ،إذ إن ذلك يستهدف بشكل مباشر
الحريات ويحارب المحتوى الرقمي الفلسطيني.
وتمارس إسرائيل جهودا ً متواصلة لمحاربة
المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الرقمي ،إذ
استحدثت قبل عدة سنوات وحدة “السايبر”
اإلسرائيلية والتي تركز عملها على رفع
آالف التقارير والبالغات لشركات التواصل
االجتماعي من أجل حذف مضامين الفلسطينيين
من الشبكات التفاعلية ،والتي زادت من 2421
طلبا ً في العام  2016ألكثر من  20ألف طلب
خالل عام .2020
•المصدر “ :القدس العربي”

القضاء السوداني :القتل خارج القانون وصل مرحلة ال يمكن السكوت عليها

وقفة احتجاجية للقضاء السودانيين أمام المحكمة القومية العليا بالخرطوم

شدّدت المذكرة الصادر عن السلطة القضائية
على أن التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي حق
مكفول بموجب الوثيقة الدستورية والقوانين.
قالت السلطة القضائية السودانية إن األوضاع
األخيرة في السودان وما صاحبها من حاالت
قتل خارج القانون واعتداءات ،وصلت مرحلة
ال يمكن السكوت عليها.
ونفذ عشرات القضاء اليوم الخميس ،وقفة
احتجاجية أمام مقر المحكمة القومية العليا
بالعاصمة السودانية،نددوا خاللها باالنقالب
العسكري وأكدوا دعمهم للتحول المدني
الديمقراطي.
وأوضحت السلطة القضائية في مذكرة دفعت
بها لمجلس السيادة االنقالبي ،أن القضاء هو
الحامي للحقوق وهو المنوط به بسط العدل في
البالد.
وبحسب المذكرة التي تم تالوتها خالل الوقفة
االحتجاجية ،فقد جاء فحواها بموافقة رئيس
القضاء رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة
العليا وقضاة المحكمة العامة وقضاة المحاكم
الجزئية.

وشدّدت المذكرة على أن التعبير عن الرأي
والتظاهر السلمي حق مكفول بموجب الوثيقة
الدستورية والقوانين.
وأضافت“ :لذلك يتعين على مجلس السيادة أن
يبزل كل ما هو متاح وممكن ألجل حماية هذا
الشعب وصيانة حقوقه”.
كما أكدت على ضرورة التوقف عن كافة
أشكال االعتداءات التي تقع على المواطنين عند
الخروج في المواكب والتظاهرات.
وتابعت“ :نؤكد في السلطة القضائية – رئيس
وقضاة المحكمة العليا وقضاة السودان جميعا ً –
على أننا لن نتوانى أو نتردد في اتخاذ ما يلينا من
إجراءات تكفل أو تساهم في حماية المواطنين
وحفظ أرواحهم وصيانة حقوقهم المكفولة
بموجب الدستور والقانون”.
فيما دعت المذكرة رئيس مجلس السيادة
االنقالبي وأعضاء المجلس لبذل أقصى جهد
ممكن ألجل الخروج بالبالد من أزمتها الراهنة
في اسرع وقت ممكن.
خطوة سابقة

وتأتي خطوة السلطة القضائية عقب يوم من
ادانة قضاة سودانيون من مختلف الدرجات،
انتهاكات السلطات العسكرية الجسيمة ،المتمثلة
في القتل خارج القانون ،والعنف المفرط الذي
يستثن أحد.
لم
ِ
ً
وكان  55قاضيا وقاضية ،بينهم قضاة محكمة
عليا واستئناف ،قد أكدوا أنه من منطلق واجباتهم
الدستورية والقانونية ،فإنه يجب أن تتوقف هذه
االنتهاكات فوراً.
وأن ال تمر دون تقديم مرتكبيها للتحري
الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة ،وعدم إفالتهم
من العقاب.
وأوضح القضاة أن السلطات العسكرية في
السودان ،قد خالفت كل المواثيق والعهود ،منذ
انقالبها في  25أكتوبر الماضي.
ولفت البيان ،إلى أنها مارست أبشع أنواع
االنتهاكات ضد المتظاهرين العزل ،حيث وصل
عدد الضحايا الذين سقطوا في تلك التظاهرات
ألكثر من  70شهيداً.
•الخرطوم :التغيير
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تحذير أممي من ارتفاع وتيرة الهدم واعتداءات المستوطنين في الضفة

البابا تواضروس يعلق على
فكرة "الدين اإلبراهيمي:
إنها فكرة مرفوضة تمامًا
علق بابا األقباط تواضروس الثاني على
ما يسمى "الدين اإلبراهيمي" ،قائال إنها
فكرة مرفوضة تماما.
وأضاف بابا اإلسكندرية ،بطريرك
الكرازة المرقسية ،إن هذه الفكرة "غير
مقبولة شكال أو موضوعا".
وقال في مقابلة مع القناة المصرية
األولى إن "هناك أفكارا سبقت فكرة الدين
اإلبراهيمي ،وإن األديان كاأللوان ،ال يمكن
تغييرها أو استبدالها عن طريق التجديد ،أو
إدخال معلومات غير حقيقة على ثوابت هذا
الدين" .وأضاف" :ال يجوز زعزعة ثوابت
الدين من خالل األديان التي تنشأ ،وأن ما
يطلق على الدين اإلبراهيمي هو يستخدم
نقيض األديان السماوية الثالثة".
وقال إن "الدين اإلبراهيمي" فكرة سياسية
غربية يتم الترويج لها ،ويهدف لجمع
األديان -اإلسالمي والمسيحي واليهودي-
تحت مسمى دين واحد ،واختاروه على اسم
إبراهيم أبو اآلباء؛ ألنه ال اختالف عليه.

•نيويورك ابتسام عازم
حذّر مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لعملية
السالم في الشرق األوسط ،تور وينسالند ،من
استمرار تدهور األوضاع االقتصادية والسياسية
في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما فيها ارتفاع
وتيرة العنف والتوسع االستيطاني وهدم بيوت
الفلسطينيين ،وقال إن التدابير الجزئية وغير
المكتملة ستؤدي إلى مزيد من التدهور".
وشدد وينسالند على ضرورة إجراء
اإلصالحات السياسية واالقتصادية في مؤسسات
السلطة الفلسطينية ،التي تعاني من أزمة مالية
خانقة تهدد استقرارها المؤسساتي وقدرتها على
العمل بفعالية ،ومن أجل تعزيز ثقة المانحين
وتجديد الدعم ،بحسب وينسالند.
وجاءت تصريحات المبعوث األممي خالل
إحاطته الشهرية أمام مجلس األمن التي دعت
إليها النرويج ،التي ترأس المجلس لهذا الشهر،
لعقدها على مستوى وزراء الخارجية في محاولة
لتنشيط ملف المفاوضات.
وتحدث وينسالند عما أسماه استمرار العنف،
بما في ذلك الضربات من غزة كما هجمات
الفلسطينيين ضد المستوطنين .ومن الالفت
لالنتباه استمرار وينسالند بوصف الهجمات
اإلسرائيلية على غزة كردة فعل على الصواريخ
من غزة .وحتى في حديثه عن مقتل الفلسطينيين
في الضفة فإنه غالبا ً ما يشير لالدعاءات
اإلسرائيلية بأن قتل الفلسطينيين جاء أثناء هجوم
أولئك الضحايا على قوات االحتالل .ثم تحدث
عن استمرار التوسع االستيطاني وعمليات الهدم

وطرد الفلسطينيين "مما يغذي اليأس ويزيد من
تضاؤل احتماالت التوصل إلى حل الدولتين".
ومن جهتها عبرت وزيرة الخارجية النرويجية،
أنيكين هويتفيلدت ،قبل دخولها لحضور
االجتماع ،عن أملها بأن يؤدي هذا االجتماع
لتعزيز المجهودات لحل الصراع .ثم أكدت على
وجهة نظر بلدها بأن "حل الدولتين هو الوحيد
الذي يمكن أن يضمن األمن والسالم للشعبين".
وأضافت حول طرد العائالت الفلسطينية من
الشيخ جراح "باألمس تم إخالء عائلة فلسطينية
أخرى من بيتها في الشيخ جراح .يجب وقف
جميع العمليات االستيطانية والهدم واإلخالء".
وردا ً على أسئلة لـ"العربي الجديد" حول
الخطوات الفعلية التي تريد بالدها ودول غربية
اتخاذها لمحاسبة إسرائيل ،قالت "أناشد المجتمع
الدولي بمطالبة الطرفين بالعودة للمفاوضات.
وسنقدم دعمنا للطرفين .أشعر بالقلق لعمليات
اإلخالء وأناشد إسرائيل باحترام القانون
الدولي".
وحول عدم إرسال عدد كبير من الدول
األعضاء في مجلس األمن وزراء خارجيتها
لالجتماع ،قالت "يوجد حضور على مستوى
وزراء الخارجية .ونريد أن نعيد لفت االنتباه
لهذا الصراع .وأخشى أننا سوف ننسى هذا
الصراع .النرويج تريد االستمرار ولفت االنتباه
لذلك".
وإلى جانب حضور وزير الخارجية الفلسطيني،
رياض المالكي ،إال أن غانا هي الدولة الوحيدة
التي أرسلت وزير خارجيتها لحضور االجتماع
من الدول األعضاء في مجلس األمن .كما

حضرت سفيرة الواليات المتحدة ،ليندا توماس-
غرينفيلد ،بصفتها سفيرة بالدها وعضوة في
حكومة الرئيس جو بايدن ،كما حضرت سفيرة
اإلمارات لألمم المتحدة في نيويورك ،النا نسيبة،
االجتماع كذلك بصفتها سفيرة لبالدها ومساعدة
وزير خارجية اإلمارات .وتولت اإلمارات
عضويتها غير الدائمة في مجلس األمن بدءا
من الشهر الجاري ولسنتين .وحضرت عدد
من الدول غير العضو في مجلس األمن ،كما
الكيانات اإلقليمية ،االجتماع ،من بينها جامعة
الدول العربية واالتحاد األوروبي ،والتي
شاركت على مستوى السفراء ،باستثناء هنغاريا
التي شاركت على مستوى وزير الخارجية.
ومن جهته ،قال وزير الخارجية الفلسطيني،
رياض المالكي ،إن االنتقادات لسياسات إسرائيل
وممارساتها ال تترجم إلى أفعال وعواقب.
وطالب المجتمع الدولي بمساءلة إسرائيل .وقال
"إن التحيز سمح إلسرائيل بدال من تقديم االعتذار
عن جرائمها باتهام حلفائها بالالسامية لمجرد
تصويتهم على قرارات دولية .إن التحيز منح
إسرائيل الحق باألمن من أوسع األبواب لتأويله،
بينما يرزح الفلسطينيون تحت االحتالل".
وأشار كذلك إلى استمرار الحصار على غزة
وهدم منازل الفلسطينيين في القدس والتوسع
االستيطاني .وحذر من انتهاء حل الدولتين إن لم
يقدم المجتمع الدولي الدعم الالزم له .وقال "إن
ترك األطراف دون الضغط عليها يعني ترك
حل الصراع بأيدي المستوطنين المتطرفين".
•المصدر :العربي الجديد -لندن

وتابع" :تقوم الفكرة على تنحية
االختالفات ،والتوافق على األمور
المشتركة بين الديانات الثالث ،لتكون
ديانة جديدة مشتركة وموحدة ،هذا شيء
غير مقبول بالطبع ،ألن كل دين له ثوابت
وأصول لن تتغير ..هذه الفكرة غربية ،وال
تصلح لنا في الشرق".
وفي تشرين الثاني /نوفمبر الماضي ،انتقد
شيخ األزهر ،الدعوات التي يطلقها البعض
بأنه يمكن أن يكون هناك دين واحد يسمى
"اإلبراهيمية" أو "الدين اإلبراهيمي".
وشبه الدكتور أحمد الطيب تلك الدعوات
بدعوات "العولمة" ،و"نهاية التاريخ"،
و"األخالق العالمية" ،مضيفا" :وإن كانت
تبدو في ظاهر أمرها كأنها دعوى إلى
االجتماع اإلنساني وتوحيده والقضاء على
أسباب نزاعاته وصراعاته ،إلاَّ أنها هي
نفسها دعوة ٌ إلى ُمصادرة أغلى ما يمتل ُكه
اإلنسان وهو :حرية االعتقاد ،وحرية
بنو
ِ
اإليمان ،وحرية االختيار".
•لندن -عربي21
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البـــارحة… كنـــا أحســن حــاال!

هل كـان يوم أمس ،في بلداننـا ،أفضـل من اليـوم فعال؟
المثقـل بذاكـرة تنسى أو تتنـاسى بـانتقائية؟
أم أنـه المـاضي ُ

•هيفــاء زنكنة
انتشرت في السنوات األخيرة ،مقاالت تُركز
على الحسرة لفقدان «األمس» وتعداد محاسن
«الزمن الجميل» المفقود ،جراء ثورة أو انقالب
أو حتى وفاة أو مقتل دكتاتور .وقد تزايدت
المقاالت ،أخيرا ،في مصر وتونس والعراق
وليبيا من بين الدول العربية .وأي باحث عن
الموضوع ،إلكترونيا ،سيجد عشرات اآلالف
من المقاالت المرتدية مالبس الحداد على ما
مضى ،بغض النظر عن طبيعة األسباب التي
سبّبت التغيير .ليُصبح الماضي فردوسا مفقودا،
سواء كان الماضي قريبا أو سحيقا.
هناك مقاالت تأخذ القراء إلى «فردوس»
مصر ،أيام السادات ،وعقالنية خطوته للتطبيع
مع الكيان الصهيوني ،قبل فوات األوان.
ومقاالت تسرد مناقب الرئيس الليبي القتيل
معمر القذافي ،وأخرى تتذكر بحنين يكاد يكون
مقدسا زمن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بعد
انقالب زين العابدين بن علي عليه .لتليها موجة
األسى على نظام بن علي بعد الثورة التونسية
في  2011وهربه إلى السعودية .وإن نسينا
اإلشارة إلى مقاالت تترحم على رؤساء أو ملوك
مثلوا حقبة زمنية متميزة ،لسبب أو آخر ،في
تاريخ شعوبهم ،فليس بإمكاننا ،عراقيا ،نسيان
الملك فيصل الثاني (اغتيل في  )1958وعبد
الكريم قاسم ( اغتيل عام  )1963وصدام حسين
الذي أعدم في  ،2006والعراق تحت االحتالل
األنكلو أمريكي ،مما أكسب المقاالت المترحمة

على حكمه ،والممجدة لشخصه ،نكهة مغايرة.
للمقاالت المتحسرة على آخرين.
هل كان يوم أمس ،في بلداننا ،أفضل من اليوم
فعال؟ أم أنه الماضي ال ُمثقل بذاكرة تنسى أو
تتناسى بانتقائية؟ كما نالحظ اآلن في سردية ما
بعد التحرر من االستعمار وتحسر البعض على
االستعمار بعد سقوط الحكومات الوطنية في
خنادق القمع والدكتاتورية والفساد؟ هل اإلحباط
وخيبات األمل هي التي تقود شعوب البلدان
العربية ،في جلسات تبادل الذكريات المغموسة
باآلهات ،للتشبث بـ« الزمن الجميل»؟ الزمن
الذي بات افتقاده حنينا وغصة قلب تقود إما إلى
جلد الذات لتقليل مستوى االنخراط بالحاضر
أو غالبا جلد اآلخرين وإلقاء اللوم عليهم ،لنفس
الغرض وإن ارتدى شكال مختلفا؟ والنتيجة
هي الغرق في النكوص إلى الماضي والتشبث
بما يُرى كأمجاد ،تتجاوز الحكام ،مكتسبة
قيمة تاريخية ترفعها إلى مرتبة الخلود أحيانا.
فَ َمن ِمن المثقفين ،وعامة الناس ،لم يقف مع
الخليفة المعتمد بن عباد متماهيا ،متناسيا مجونه
وإسرافه ،في لحظة نفيه من األندلس؟ اللحظة
التي تجاوزت كحدث تاريخي شخصية بن عباد،
مؤرخة لما هو أعمق وأبعد تأثيرا ،لهزيمة
ساحقة ،التزال أجيال من العرب والمسلمين
تحملها في ذاكرتها ،تتوارثها وتورثها لألجيال
المقبلة ،راسمة بذلك بعض مالمح مستقبلها.
الذي أضيف اليه ،مؤخرا ،ندم شرائح أو طبقات
من الشعوب العربية على تغيير حكامها /األنظمة
وما تاله من تغييرات سياسية واقتصادية وأمنية.
إن الرؤى الرائعة الكاسحة ألناس ينهضون
منتصرين مثل موجة مدمرة ضد مضطهديهم
محولين عالمهم بالنظريات والشعارات إلى عالم
جديد وأرض عدل وحرية وأخوة ،هي في أحسن
األحوال أوهام كبرى

المالحظ أن حالة الحسرة على «الماضي
الجميل» ال تقتصر على الشعوب العربية
فقط بل تشمل شعوبا أخرى .يتساءل الكاتب
األوكراني رومان بودليان في مقالة له عما إذا
كان األوكرانيون قد ندموا على قيامهم بثورتهم
في ظل ما جلبته من عدم االستقرار؟ أجاب
على تساؤله آالف األوكرانيين .فكتب ملخصا
األجوبة « يعتقد العديد من األوكرانيين أن هذه
لم تكن «ثورة» على اإلطالق بل انقالبًا ،أوصل
إلى السلطة أسوأ الحكومات األوكرانية .كان
لـ «الثورة»  52بالمئة من المؤيدين في أحسن
األحوال .أن مؤيدي االنقالب أو «الثورة»
اعتبارا من عام  .2015األغلبية لم
كانوا أقلية
ً
تدعمها أبدًا أو تندم على دعمها .البلد في حالة
من الفوضى ،وانخفضت مستويات المعيشة
بين  200ـ  300بالمئة ،وتفشى الفساد وجرائم
الشوارع ،ومهرجون في البرلمان والحكومة
وحرب .غادر الماليين البالد إلى األبد».
أال تماثل هذه الخالصة ،إلى حد التطابق
تقريبا ،حال عديد البلدان العربية واألفريقية؟
تساعدنا قراءتهاعلى تفكيك اعتقاد كل شعب
بأن ما يمر به ال مثيل له في العالم ،مما يشجع
على خلق عقلية « الغيتو» ويقلل من فرصة
استخالص الدروس من الماضي ،وبالتالي
عدم القدرة على تجاوزه .فما يدفع الشعوب إلى
الثورة أو االنتفاضة ،متشابه على األغلب مع
بعض الفروق البسيطة .والثورات هي وليدة
االستياء العام من الظلم والقمع السياسي ،والقيود
المفروضة على حرية الرأي والدين ،وعجز
الحكومات عن تلبية احتياجات الشعب األساسية
االقتصادية .إال أن التاريخ يعلمنا أن الثورات،
بكل طموحاتها للتغيير نحو األحسن ،ال تنجح
في تحقيق ذلك .وسرعان ما تجد الشعوب نفسها
في ذات الحلقة ،بال تغيير حقيقي ،بعد أن يدب

الخالف بين الثوار أنفسهم ،ألسباب داخلية
وخارجية ،ويفشلون في تحقيق الوعود .حينئذ
تسيطر على السلطة قوة تفضل إعادة تدوير
السلطة إلى ما كانت عليه ،سابقا ،بقيادة دكتاتور،
والشروع بمعاقبة الخصوم .فيرى الشعب ،جراء
إخفاق تحقيق مطالبه وتوقعاته ،أن األمور تسير
من السيئ إلى األسوأ .وهنا منبع الحنين الى أيام
الحكم السابق و«الماضي الجميل» .وال تخلو
بلدان عربية وأفريقية ممن يُعبر عن حنينه ال
إلى األنظمة الدكتاتورية القمعية بل يذهبون أبعد
من ذلك في حنينهم الى عودة االستعمار األجنبي
بذريعة التخلص مما يسمونه « االستعمار
الداخلي».
وقد أشار الكاتب النيجيري الراحل تشينوا
أتشيبي إلى هذه التوجهات في ذات الوقت
الذي أولى فيه اهتمامه لتوثيق آثار االستعمار
المأساوية على الشعب ،روائيا ،باإلضافة الى
الفساد الذي سرعان ما يشوه ويلتهم الثورة،
قائال:
«إن الرؤى الرائعة الكاسحة ألناس ينهضون
منتصرين مثل موجة مدمرة ضد مضطهديهم
محولين عالمهم بالنظريات والشعارات إلى
عالم جديد وأرض عدل وحرية وأخوة ،هي
في أحسن األحوال أوهام كبرى .نعم ،أنه مد
متصاعد ،ولكنه لن يكون كذلك في األلفية
التالية .فالقامعون الجدد كانوا قد أعدوا أنفسهم
سرا في التيار السفلي قبل أن تبدأ موجة المد
ً
بوقت طويل» .وهو مصير يكاد يكون مؤكدا إن
لم تتمتع الثورة بمناعتها الداخلية المستندة إلى
احساس الناس بملكيتها.
•كاتبة وصحفية وناشطة عراقية
• تكتب اسبوعيا في جريدة (القدس العربي)
•(من كتاب موقع البالد االلكتروني)
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السـودانَ :من يخـشى مبضع عبد الخـالـق محجـوب؟

•صبحي حديدي
تو ّهم عبد الله حمدوك ،رئيس الوزراء السوداني ال ُمقال /المستقيل
صل مع
تباعاً ،أنه قادر على «حقن دماء» السودانيين عبر التو ّ
قائد الجيش /رأس االنقالب المشير عبد الفتاح البرهان إلى اتفاق
من  14مادّة؛ قيل إنها تعيد تقاسم السلطة على نحو عادل يتكفل
التحول السلمي الديمقراطي وتنظيم
بوضع البلد مجددا ً على طريق
ّ
انتخابات نزيهة شفافة في سنة  .2023ولقد اتضح ،بعد ستة أسابيع
يتيمةّ ،
أن دماء السودانيين أريقت مجددا ً حتى تجاوز عدد ضحايا
ً
التظاهرات  50شهيدا برصاص الجيش ومفارز «الدعم السريع»
وقوات األمن؛ كما فُجع حمدوك (إذا جاز توصيف مشاعره هكذا)
مخولة
يخول أدوات القمع المختلفة ما كانت
ّ
بقرار من البرهان ّ
به زمن الطاغية عمر حسن البشير ،بل أسوأ وأشدّ صالحيات
في التنكيل.
صحيح أنه لم يكن خيار العسكر األمثل لرئيس وزراء /دمية
يحركها أمثال البرهان ومحمد حمدان دقلو وشمس الدين كباشي،
ّ
ّ
ولكن حمدوك حمل سمة واحدة على األق ّل أسالت لعابهم وأقنعتهم

بإعادته إلى المنصب ،بعد تمنّع أبقاه في اإلقامة الجبرية فترة
ليست طويلة في ك ّل حال :أنه خير مظلّة مدنية يمكن أن يتظلل
بها الجنراالت تكتيكياً ،وانتقالياً ،قبيل وأثناء عمليات التطهير
والترتيب وإحكام القبضة العسكرية واألمنية أكثر فأكثر .ومن
خريج
غير اإلنصاف لذكاء الرجل ،وهو الخبير والتكنوقراطي ّ
الطراز األممي من البيروقراطية العابرة للسودان وألفريقيا
جمعاء ،االفتراض بأنه لم يكن يدرك حدود اللعبة حين وافق
على االنخراط فيها .من غير اإلنصاف ،على قدم المساواة ،منحه
فضيلة الشكّ في ّ
أن حكمة استقالته تنبع من القاعدة العتيقة :خير
أنها تأخرت من أال تكون أتت أبداً؛ فاألرجح ّ
أن العسكر لم يتركوا
له هوامش اختيار ذات معنى ،فضاقت حتى استحكمت حلقات
ّ
ّ
الظن.
تأزمه معهم ،ومع نفسه أغلب
وفي المقابل ،ال يص ّح أن تغيب عن منطق حضوره في المشهد
تخص
السياسي السوداني الراهن ،أو ابتعاده عنه ،حقيقة أخرى
ّ
أنماط القصور الكبرى في أداء «قوى إعالن الحرية والتغيير»،
وإلى أية درجة كانت بدورها خلف حال التذبذب التي عاشها
حمدوك منذ فجر االنقالب وحتى استقالته .في عبارة أخرى،
ليست شراهة العسكر إلى السلطة ،وهيمنة العقلية االنقالبية
واالنفرادية على خياراتهم التكتيكية والستراتيجية ،هي وحدها
مصدر الداء؛ بل ثمة ذلك الدواء المرتجى ،أيا ً كانت فاعليته
العالجية ،الذي علّقته بعض الشرائح الشعبية على القوى المدنية،
فما ارتقت هذه إلى شرف المسؤولية ،وال وحّدت صفوفها في
الحدود الدنيا المطلوبة في ك ّل صراع شرس مع عسكر انقالبيين؛

مواز مناهض
بل تعثرت ،إذا لم تكن قد فشلت ،في صياغة برنامج
ٍ
يتحلى بوعي سياسي واجتماعي واقتصادي وتاريخي يليق بمشهد
معقد متقلب متفجر.
وقد ال يُالم امرؤ يرى ضالّته ،إ ْذ يحاول تل ّمس حال السودان
الراهنة ،في العودة إلى الشهيد عبد الخالق محجوب وتلك الورقة
الفريدة التي وقّعها في العام  1963تحت عنوان «إصالح الخطأ
في العمل بين الجماهير»؛ ليس ّ
«الحرية والتغيير»
ألن قيادات
ّ
يمكن أن تستهدي بأيقونة نضالية فريدة مثل محجوب ،وقد يفعل
ولكن ّ
ّ
ألن تلك الرؤى والدروس والخيارات
بعض منهم بالفعل،
يمر عليها الزمن تماماً ،أو باألحرى ليست أزمنة أمثال جعفر
لم ّ
النميري أو البشير هي القادرة على طمسها أو إبطال أمثوالتها.
وإلى جانب التشخيص المع ّمق والصائب ،لتركيب المجتمع
السوداني ،طبقيا ً وإثنياً ،شدّد محجوب على «أخالقية» صارمة
في مساعي تنظيم الجماهيرّ ،
ألن التحالفات واالئتالفات المتسرعة
«سرعان ما تركبها العزلة ،ویذهب شأنها ،والذي یبقى من تنظیم
هو ما ترتضیه الجماهیر ،ما ینفعها في نضالها السیاسي وفي
حیاتها الیومیة ،وما یتناسب مع الظروف الموضوعیة».
و َمن يخشى استخدام مبضع محجوب في تشريح العطب ،لن
يفلح في أمر آخر أكثر من تمكين حربة الجنرال وإعادة تدوير
نماذج حمدوك.
•كاتب سوري مقيم في فرنسا (القدس العربي)

أبعد من مفاوضات فيينا ...قرارات أميركية خدمت إيران
ما تهرب منه واشنطن سيجبرها على العودة إلى المنطقة التي تزداد صراعاتها

•رفيق خوري
مفاوضات فيينا النووية تراوح بين النجاح
والفشل .كل المشاركين في التفاوض يراهنون
على النجاح ،لكن عوامل الشد إلى الوراء قوية في
أميركا وإيران .والغائب األكبر عن المفاوضات
هو الشرق األوسط األكثر تأثرا ً بالنتائج ،حيث
إن الفشل مشكلة بالنسبة إليه والنجاح مشكلة
أيضاً .النظام اإليراني تفاوض من موقع قوي،
ألن الغرب األميركي واألوروبي يفاوض من
موقف ضعيف .فهو يتالعب بأميركا وأوروبا،
ويلعب مع روسيا والصين .وهو فرض جدول
األعمال :ال بحث في أي أمر خارج االتفاق
النووي لعام  .2015ال مفاوضات مباشرة مع
أميركا .ال تراجع عن خرق التزاماته بموجب
االتفاق بعد خروج إدارة الرئيس دونالد ترمب
منه ،إال بعد رفع العقوبات األميركية كلها،
والتأكد من التنفيذ وتقديم ضمان بعدم الخروج
من االتفاق وعدم فرض عقوبات في المستقبل.
وإدارة الرئيس جو بايدن قبلت التفاوض غير
المباشر من خارج قاعة المفاوضات ،التي تدور
بين إيران وكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا
واالتحاد األوروبي وروسيا والصين .وتخلّت
تصر عليه من اتفاق "أطول عمرا ً
ع ّما كانت
ّ
وأقوى" ،وبحث في البرنامج الصاروخي
اإليراني ،والسلوك المزعزع لالستقرار في

الشرق األوسط .وهي مرشحة اآلن لتكرار
الغلطة التي ارتكبتها إدارة الرئيس باراك
أوباما ،بتطويع كل السياسة األميركية في
المنطقة للتوصل إلى اتفاق نووي من دون أي
بحث في النفوذ اإلقليمي اإليراني .والحجة هي
أن التوصل إلى اتفاق سيكون "األفضل ألمن
أميركا وأمن حلفائها وشركاتها" ،كما يقول
وزير الخارجية أنتوني بلينكن .وهذا أيضا ً ما

وإيران .ولم يغفل مخاطر الصراعات الطائفية
التي لعبت طهران دورا ً كبيرا ً في تأجيجها ،لكنه
يعيد التذكير بثالثة قرارات أميركية أفادت منها
طهران في مد نفوذها.
القرار األول في عهد الرئيس جورج بوش
االبن ،وهو غزو العراق وإسقاط نظامه ودولته
برئاسة صدام حسين ،بحيث "زال أقوى حاجز
عربي أمام امتداد النفوذ اإليراني إلى العراق

يدعو إليه البروفيسور والي نصر أستاذ كرسي
مجيد خدوري لدراسات الشرق األوسط والقضايا
العالمية في جامعة جونز هوبكنز في مقال نشرته
"فورين أفيرز" تحت عنوان" :الكل ضد الكل".
ذلك أن والي نصر ،األميركي من أصل إيراني،
يربط استقرار الشرق األوسط باالتفاق النووي،
وترتيب نظام أمني إقليمي يختلف عن اقتراح
أوباما الذي أغضب أصدقاء أميركا العرب،
وهو "تقاسم النفوذ" في المنطقة بين السعودية

وسوريا ولبنان واليمن" .والثاني في عهد أوباما،
وهو رفض العمل على إسقاط النظام السوري
برئاسة بشار األسد بسبب الحرص على التوصل
إلى االتفاق النووي ،األمر الذي أعطى طهران
"فرصة جديدة لتقوية النفوذ" .والثالث هو قرار
ترمب الخروج من االتفاق ،والذي"نجح في
األضرار باالقتصاد اإليراني وزيادة السخط
السياسي والبؤس االجتماعي ،لكنه قدم إليران
العذر لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب،

وجعلها قوة أكبر في المنطقة".
وها هي إدارة بايدن تكمل ما فعله أوباما من
خالل األشخاص أنفسهم :بايدن الذي كان نائب
الرئيس ،وبلينكن ،ومستشار األمن القومي جايك
سوليفان كمساعدين ،وروبرت مالي المفاوض
الرئيس هذه المرة في غياب الوزير جون كيري.
وفي األجواء أحاديث عن "قناة خلفية" للتفاوض
األميركي  -اإليراني في مسقط برعاية سلطنة
عمان ،كما حدث أيام أوباما .فما تراهن عليه
اإلدارة هو منع خطر داهم يتجلى في اقتراب
إيران من صنع قنبلة ،وخفض التوتر اإلقليمي
للتركيز على مواجهة الصين وروسيا في الشرق
األقصى .والمفارقة أنها تخفف التزاماتها في
الشرق األوسط وقت انخراط روسيا والصين
فيه .لكن من الوهم ترك الشرق األوسط من
دون نظام إقليمي فعال .فما تعمل له إيران عبر
ميليشياتها في العراق وسوريا ولبنان واليمن،
هو إخراج أميركا من "غرب آسيا" لكي تتحكم
هي بالشرق األوسط .وما تهرب منه واشنطن
سيجبرها على العودة إلى المنطقة التي تزداد
صراعاتها .والوهم األكبر ،على الرغم من أن
بعض القيود في االتفاق سينتهي قبل نهاية عهد
بايدن ،فالتجربة العملية أكدت أن إيران صارت
"دولة  -عتبة" نووية ،وتملك الوسائل والمعرفة
لصنع قنبلة .وهي تريد الحصول في وقت واحد
على ثالثة :االتفاق ،ورفع العقوبات ،والقنبلة
النووية ،وسط الحفاظ على نفوذها المتوسع في
المنطقة.
•صحفي لبناني من جيل الرواد
(اندبندت عربية)
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الناطقة باسم الحرية والتغيير سلمى نور في حوار لـموقع «التغيير»السوداني :

الحرية والتغيير ولجان المقاومة
تجمعهم أهـداف مشتركة وهي مدنية الدولة و التحـول الديمقـراطي
رحبت قوى الحرية والتغيير ،بالمشاورات
التي أطلقتها البعثة األممية في السودان إلجراء
محادثات بين الشركاء بهدف إنهاء األزمة التي
خلفها استيالء الجيش على السلطة.
وأشترطت الناطق الرسمي باسم الحرية
والتغيير سلمى نور ،في حوار مع موقع
“التغيير” قبول المبادرة في حال مخاطبتها
لجذور األزمة ووصفها لما حدث في  25أكتوبر
باالنقالب مكتمل األركان.
وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين واستكمال
مسيرة التحول الديمقراطي وإدانة االنتهاكات
التي حدثت بعد االنقالب .ونفت سلمى ،وجود
جفوه أو قطيعة بين الحرية والتغيير ولجان
المقاومة على مر الثالثة سنوات السابقة.
وأوضحت أن الحرية والتغيير ولجان المقاومة
تجمعهم أهداف مشتركة وهي مدنية الدولة و
التحول الديمقراطي.
واتهمت جهات لم تسميها بإطالق الخطاب
اإلقصائي والترويج له وتغذيته بالشائعات تارة
وباألكاذيب تارة أخرى.
وأكدت أن الشارع يعي تماما ً انه ال توجد
ديمقراطية بدون أحزاب سياسيه ،وأن خطاب
رفض األحزاب ما هو إال خطاب يريد جر
الدولة لشمولية جديدة.
التغيير -حوار :عالء الدين موسى
*ما هو موقف الحرية والتغيير من المشاورات
التي أطلقتها البعثة االممية إلجراء محادثات بين
الشركاء (جميعا ً دون استثناء)؟
الحرية والتغيير ترحب بأي مبادرة دولية لحل
األزمة السياسية في السودان ،ولكن بشرط
أن تخاطب جذور األزمة الحقيقة وتقدم حلول
تتماشي مع مطالب الشعب السوداني وطموحاته
ودولته المدنية المنشودة.
أما فيما يخص مبادرة فولكر فلم تستلم الحرية
والتغيير حتى اآلن المبادرة بشكل رسمي حتى
تحدد موقف منها ،ولكن إذا لم تكن هذه المبادرة
تخاطب األزمة بصورتها الحقيقة وتعترف بأن ما
حدث في 25أكتوبر هو انقالب مكتمل األركان،
ويبدأ الحل بإنهاء حالة االنقالب وتسليم السلطة
للمدنيين واستكمال مسيرة التحول الديمقراطي
وإدانة االنتهاكات التي حدثت بعد االنقالب في
الخرطوم والواليات من استخدام مفرط للقوة
واألعيرة النارية في وجه الثوار السلميين،
باإلضافة لالنتهاكات الجسدية واالغتصابات
وتكوين لجنة تحقيق دولية فيها ،فلن تجد أُذن
صاغيه ألنها ستكون كسابقاتها محاوله لشرعنة
اجراءات  25أكتوبر ليس إال ،ومحاولة لفرض
واقع دولة عسكرية يرفضها الشارع السوداني
وترفضها األحزاب السياسية وقطع الطريق أمام
التحول الديمقراطي الذي يعتبر أساس وجود
بعثة اليونتامس في السودان.

الناطقة ياسم الحرية والتغيير سلمى نور
*ولكن األمم المتحدة اقدمت على هذه الخطوة
بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي
زادت تعقيد األوضع في البالد؟
*
استقالة حمدوك تعني هزيمة اتفاق  21نوفمبر
الذي كان يعتبر شرعنة إلجراءات  25أكتوبر،
وحمدوك اعترف بنفسه في خطاب استقالته أن
ما حدث في  25أكتوبر هو انقالب.
والمشهد بعد استقالة حمدوك يعود ليوم 20
نوفمبر في مواجهة االنقالبيين ،وما كان رئيس
الوزراء إال محاولة إلعطاء هذا االنقالب شرعية
ورضا المجتمع الدولي ،وهذا ما لم يحدث ال
دوليا ً وال شعبياً.
والحرية والتغيير رفضت اتفاق  21نوفمبر منذ
اللحظة األولي ودعت إلسقاطه واسقاط انقالب
 25أكتوبر.
تعيين رئيس الوزراء ليس من أجندة الحرية
والتغيير حاليا ً
*وكيف تنظرون إلى محاولة االنقالبين تعيين
رئيس وزراء خلفا ً لحمدوك؟
محاوالت تعين رئيس وزراء خلفا ً لدكتور
حمدوك ما هي إال اجراء من ضمن ترتيبات
انقالب  25اكتوبر وسيسقط بسقوط االنقالب.
وفي اإلطار المؤسسي الحرية والتغيير
أوضحت موقفها من قادة االنقالب ومن اتفاق
 21نوفمبر ،ومن رئيس الوزراء ،وبنا ًء على
هذا الموقف لم يتم إخطارها باتفاق  21نوفمبر
قبل توقيعه وال باستقالة رئيس الوزراء حمدوك
لكي يتم إخطارها اآلن بمن هو بديل له ،وعليه
الحرية والتغيير ليست جزء من أي حوار مع
االنقالبيين.

*مقاطعة ..لكنكم ذكرتم في المؤتمر الصحفي
األخير ،انكم تريدون شراكة بين المدنيين
والمؤسسة العسكرية على أي أسس ستبني هذه
الشراكة؟
ذكرنا في الرؤية السياسية للحرية والتغيير التي
تم عرضها في المؤتمر الصحفي إنه يجب أن
يكون هنالك ميثاق لتنظيم العالقة بين المدنيين
والعسكريين في الدولة بما يحفظ دور المؤسسة
العسكرية ودور مؤسساتها وال يجعلها تتغول
على السياسية والحياه المدنية والمؤسسات
المدنية والحكومة ولكن لم تصل هذه الوثيقة
مرحلة اإلعالن عنها.
*ولكن الشارع رافض ألي نوع من الشراكة
بين المدنيين والعسكريين ويرفع شعار الالءات
الثالثة؟
نحن ال نتحدث عن شراكة بل نتحدث عن
تنظيم عالقة بين المدنيين والعسكريين بشكل
يحفظ توازن الدولة ودور كال الطرفيين فيها و
يحافظ على عدم تغول المؤسسة العسكرية على
الحياة السياسية والحكومة المدنية ويحفظ الدور
الحقيقي للمؤسسة العسكرية .ونحن مع شعبنا
في الءاته الثالثة وسنعمل معا ً من أجل المدنية
والدولة الديمقراطية التي نرجوها جميعا.

والشارع يعي تماما ً أنه ال توجد ديمقراطية بدون
أحزاب سياسيه ،وأن خطاب رفض األحزاب ما
هو إال خطاب يريد جر الدولة لشمولية جديدة.
ولكن هذا ال يعني اال يتم تقييم للتجربة وتقييم
لألخطاء التي وقعت فيها الحرية والتغيير فالبد
من ذلك ألن أي تجربه إنسانية البد لها من
التقييم لتتطور ولكي تستفيد من تجربتها العملية
*البعض يرى أن هنالك جفوة او قطيعة بين
قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة؟
ال توجد جفوه أو قطيعة بين الحرية والتغيير
ولجان المقاومة على مر الثالثة سنوات السابقة،
الحرية والتغيير ولجان المقاومة تجمعهم أهداف
مشتركة وهي مدنية الدولة و التحول الديمقراطي
والمحافظة عليه ،لذلك تجدهم يعملون في معظم
األحيان حتى وإن كان بدون تنسيق ولكن في
نفس الوجهة.
ولجان المقاومة والشعب السوداني هم صنّاع
التحول الديمقراطي وهم الذين يحافظون على
الدولة المدنية ويحموها من تغول المؤسسة
العسكرية عليها وعلى الحياه المدنية ،ومن يقود
هذا التحول وهذه الدولة هم السياسيين وإن كانوا
اليوم هم الحرية والتغيير والحركة السياسية في
السودان فلكل دوره ولكل مؤسسته.
جميعنا يعلم من يطلق الخطاب اإلقصائي
ويروج له

*وكيف تنظرون لرفض الشارع لمشاركة
األحزاب السياسية خاصة التي كانت مشاركة
في الحكومة السابقة؟

*هنالك اتهام يوجه إلى قوى الحرية والتغيير
بأنها تعمل على هضم حق لجان المقاومة؟

ال يوجد رفض في الشارع لألحزاب السياسية،
ولكن هذا الخطاب اإلقصائي جميعنا يعلم
من يطلقه ويروج له ويغذيه بالشائعات تارة
وباألكاذيب تارة أخرى.

هذا غير صحيح  ..فالحرية والتغيير دعت
لجان المقاومة واألحزاب السياسية ومنظمات
المجتمع المدني والمهنيين غير المنضويين تحت
راية الحرية والتغيير لتكوين جبهه عريضة
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لهزيمة االنقالب فلجان المقاومة شركاء في هذا
الهدف.
ولجان المقاومة هي التي تقوم بالدعوة للمواكب
والحراك الشعبي ،وكما ذكرت سابقا ً الحرية
والتغيير ولجان المقاومة تجمهم أهداف مشتركه
وسنسعى جميعا ً للوصول لهذا الهدف وهو
هزيمة انقالب الخامس والعشرين من أكتوبر .
*ولكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ،ذكر
في خطاب االستقالة أن األزمة التي تعيشها
البالد اآلن بسبب عدم توافق األحزاب السياسية
على رؤية مشترك؟
في البداية البد من تسمية االشياء بمسمياتها،
السبب الرئيسي في األزمة السياسية الحالية
وحالة االنهيار التي تشهدها البالد هو انقالب
الخامس والعشرين من أكتوبر ،وقادته سواء
كان من العسكريين أو المدنيين فهم من تسببوا
في هذه األزمة ،وهم من وضعوا البالد في هذا
الوضع الخطير وهم من علقوا العمل بالوثيقة
الدستورية وكتبوا نهاية الفترة االنتقالية بانقالبهم
على الوضع الدستوري الذي كان قائما وعليه و
بعد انقالب  25أكتوبر تباينت مواقف األحزاب
السياسية في ثالثة مواقف رئيسية ,األول مؤيد
لالنقالب وهؤالء هم جماعة الميثاق الوطني
ومساندي قيادة االنقالبين من العسكر.
والثاني أن هنالك بعض الشخصيات الوطنية
والسياسية الذين نحسبهم من المهمومين بالهم
العام ،بالرغم من تسميتهم لما حدث في 25
أكتوبر هو انقالب إال انهم يرون أن الحوار مع
االنقالبيين قد يخرج البالد من األزمة السياسية
التي تسبب بها انقالب الخامس والعشرين من
اكتوبر وهؤالء هم صنّاع اتفاق  21نوفمبر
وإعالنه السياسي المبني على شرعيته اجراءات
 25أكتوبر.
واخيراً ،معارضو االنقالب والداعين لهزيمته
ورافض للحوار مع االنقالبيين سواء كانوا
مدنيين او عساكر وهذا موقف الحرية والتغيير
وبعض االحزاب السياسية خارج الحرية
والتغيير ،لذلك قامت الحرية والتغيير بطرح
رؤيه سياسية ودعت األحزاب السياسية خارجها
للتوافق عليها.
الحديث عن هضم الحرية والتغيير لحق لجان
المقاومة غير صحيح
*على ذكر الرؤية السياسية أين وصلت وهل تم
عرضها على األحزاب ؟
الرؤية تمت مناقشتها مع األحزاب المكونة
للحرية والتغيير ،أما األحزاب خارج الحرية
والتغيير لم يتم مناقشتها بعد.
*ومتي سيتم طرح الرؤية على بقية األحزاب
خارج الحرية والتغيير؟
تم طرح الرؤية على المجموعات النسوية و
حاليا ً في اطار التنسيق لعرضها على األحزاب
السياسية األخرى.
*في حال عدم االتفاق حول الرؤية التي قمتم
بطرحها وتمسك االنقالبين بقراراتهم هل
ستشاركون في االنتخابات المبكرة حال قيامها؟
حاليا ً كل االطروحات المقدمة سواء كانت من
لجان المقاومة او األحزاب السياسية التي أعلنت
مقاومة االنقالب ال توجد فروقات كبيره بينها
وبين اطروحة الحرية والتغيير ،وعليه ال اعتقد
أن هناك عدم االتفاق.

العدد  Issue 239فبرير(شباط) February 2022
*وماذا غن قيام االنتخابات المبكرة؟
أما بخصوص االنتخابات أوالً :كيف لنا أن
نثق في ان االنقالبيين بأنهم سيقيمون انتخابات
في نهاية الفترة االنتقالية ،فلو كانوا جادين في
التحول الديمقراطي لماذا انقلبوا عليه.
ثانياً :االنتخابات ليست عملية االقتراع فقط
ولكن هي عملية طويله تبدأ بقانون االنتخابات
وتنتهي بصندوق االقتراع ،فمن الذي يضع
هذا القانون وكيف لنا أن نأمن لقيادة االنقالب
مسؤولية القيام باالنتخابات ومتابعتها وكيف لنا
أن نضمن نزاهتها ،فهم انفسهم من قاموا على
االنقالب على الوضع الدستوري الذي كان قائماً،
وهم من انقلبوا على مسيرة التحول الديمقراطي.
لذلك نحن ندعوا إلسقاط وهزيمة انقالب 25
اكتوبر لضمان قيام انتخابات في نهاية الفترة
االنتقالية.
ً
الحرية و التغيير ليست جزءا من أي حوار مع
االنقالبيين
*الثوار يواجهون عنفا ً مفرطا ً وإطالق
الرصاص الحي ،تحت مرأي ومسمع الجميع
وفي كل موكب تزهق ارواح الشباب ما هي
الوسائل التي تقمون بها إليقاف هذا االنتهاكات؟
وحشية وقمع األجهزة النظامية يشهدها كل
العالم أيضا وجرائمهم موثقه وال يمكنهم االفالت
منها ،سنقوم بمواجهة هذا القمع مع شعبنا بكل
الوسائل السلمية والقانونية المتاحة باإلضافة
لفتح بالغات في مواجهة القوات النظامية التي
تقوم باستخدام العنف المفرط في مواجهة الثوار
السلميين ،والحرية والتغيير كونت لجنة
قانونية لمتابعة هذه القضايا.
*ختاما ً ما هي رؤيتكم للحل وإنقاذ البالد من
حالة االنهيار التي تعيشها اآلن؟
حالة االنهيار التي تمر بها البالد تسببت فيها
اإلجراءات االنقالبية التي قام بها الجنرال
البرهان في  25وعليه نرى أن أول خطوات
الحل هي إنهاء حالة االنقالب والغاء اجراءات
 25اكتوبر االنقالبية والتأسيس لوضع دستوري
جديد لقيادة البالد خالل فترة انتقالية تقود
النتخابات
ثانياً :تسليم البالد لقيادة مدنية لفترة انتقالية تقوم
بإدارة البالد خاللها والتجهيز لالنتخابات في
نهاية الفترة االنتقالية.
ثالثاً :تنظيم العالقة مع المؤسسة العسكرية
تحفظ توازن الدولة ودور كال الطرفين ويحافظ
على عدم تغول المؤسسة العسكرية على الحياة
السياسية وعلى الحكومة التنفيذية.
رابعاً :تفكيك دولة الثالثين من يونيو مع تقييم
تجربة لجنة إزالة التمكين ومعالجة عيوبها.
خامساً :تفعيل و استكمال عملية السالم.
سادساً :انفاذ بند الترتيبات األمنية للوصول
للجيش الواحد
سابعاً :معالجة الوضع االقتصادي واجراء
اإلصالحات الالزمة
ثامناً :اجراء اإلصالحات الالزمة على
القطاعيين العدلي والقضائي

حروب إيران
التي ال تنتهي
•فاروق يوسف
انتقام مؤجل من هارون الرشيد بإهمال أهم شارع في بغداد يحمل اسمه.
لم يقدم نظام الماللي شيئا ملموسا للداخل اإليراني سوى مشاريعه في تطوير آلته الحربية
ال تجد إيران مصلحة لها في إقامة عالقات سوية مع العالم العربي على أساس تبادل المنافع
حتى لو كنا متفائلين بنجاح حوار عربي إيراني فإن ذلك التفاؤل لن يصل بنا إلى قناعة ساذجة
مفادها أن إيران ستوقف حروبها داخل العالم العربي .من غير تلك الحروب ستكون هناك إيران
أخرى .وهو أمر ال يتوقع حدوثه أحد في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن ممارسة الضغط على
نظام الماللي العائم على بحيرة من الحقد .ال تجد إيران مصلحة لها في أن تقيم عالقات سوية
مع العالم العربي على أساس تبادل المنافع االقتصادية والثقافية في إطار تطوير االمكانات
المشتركة .ال لشيء إال ألنها ال تملك ما تقدمه في ذلك المجال الحيوي الذي يتطلب التضحية
بالمشاريع السياسية الضيقة والملغومة.
عبر أكثر من أربعين سنة لم يقدم نظام الماللي شيئا ملموسا للداخل اإليراني سوى مشاريعه
في تطوير آلته الحربية .تلك مشاريع موجهة إلى الخارج وال تعني في شيء الشعب اإليراني
الذي يخسر مرتين .مرة قبل استعمال أسلحة الدمار الشامل ومرة بعدها.
وإذا ما كانت إيران قد رفعت شعار الحرب العقائدية فإن تلك الحرب مجرد غطاء لعجز
النظام عن واجبه اتجاه المواطنين اإليرانيين الذين فقدوا الكثير من حقوقهم المدنية اضافة إلى
تدني مستواهم المعيشي بتأثير مباشر من العقوبات االقتصادية التي ما كان لها أن تُفرض لوال
اصرار النظام على االستمرار في مشاريع التسليح العبثية التي يرجو من خاللها تطوير حروبه
لتتسع دائرتها ،بالرغم من أن تركيزه سيظل مسلطا بشكل مباشر على العالم العربي.
ال أرى نفعا في االستفاضة في الحديث عن العداء اإليراني للعرب الذي وصل إلى ذروته مع
ظهور نظام الخميني عام  1979الذي مزج بين القومية والطائفية ليعلن صراحة عن أن وجوده
كله قائم على أساس اإلخالص لمبدأ تصدير الثورة اإلسالمية .ذلك المشروع التوسعي الذي
ال يعترف أتباعه ومنفذوه بالقانون الدولي الذي يفرض احترام سيادة واستقالل الدول وحرية
الشعوب في اختيار النظام الذي تراه مناسبا لها وتستطيع من خالله أن تخاطب العالم.
ما نحن فيه اليوم من أوضاع مأساوية يعيشها جزء من العالم العربي هو صناعة إيرانية لم تعد
غير مباشرة .فالحروب الظاهرة والخفية التي ال تزال نيرانها مشتعلة وهي مرشحة لالنتشار
أكثر هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحصل عليه العالم العربي من جارته التي يُقال أن هناك
عالقات تاريخية تربطه بها.
إيران البلد في واقع جغرافيته الطبيعية هي غير إيران في حقيقة وجودها التاريخي القائم على
سياسة ،كان العداء وال يزال جوهرها .في كل العصور التاريخية بكل تحوالتها لم تكن إيران
نافعة ،بل أنها كانت مضرة دائما .وليس مما ينقض ذلك القول أن هناك أفرادا فرسا انخرطوا
في الثقافة العملية واألدبية العربية وقدموا من خاللها خدمات وانجازات مدهشة .فما كان ألولئك
األفراد أن يرتفعوا بمستوى مواهبهم لوال أن الثقافة العربية سمحت لهم بالقيام بذلك.
تاريخيا كانت نظرة إيران الى العرب قائمة على العداء .ال تزال كذلك في عصرنا .ولو كان
البرامكة في العصر العباسي يملكون ميليشيات مثلما يملك نظام الماللي اليوم لوجد هارون
الرشيد صعوبة في التخلص من فسادهم وإعادة دولته إلى المسار الصحيح .يشعر اإليرانيون
باألسى للمصير الذي آلت إليه دولة البرامكة في بغداد .ذلك درس تعلموا منه كثيرا وهم
يؤسسون دولة حزب الله في لبنان ودولة الحشد الشعبي في العراق ودولة الحوثيين في اليمن.
لقد تعلموا أن الحروب الداخلية وهي حروبهم الخفية هي أفضل وسيلة إلبقاء الدول تحت
السيطرة .فلبنان والعراق واليمن الخاضعة بطريقة نسبية لهيمنتهم لم تعد دوال ذات هوية
سياسية واضحة وتعيش تمزقا جليا لنسيجها االجتماعي وهي في حالة انهيار اقتصادي ال عالقة
له بثرواتها المادية والبشرية .دول مفلسة إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا بالرغم من أن
مواطنيها يسعون إلى مقاومة الوباء اإليراني من غير جدوى .فالحروب اإليرانية في ظل عدم
اكتراث عالمي ال يمكن مقاومتها بالطرق السلمية.
لقد أُغرقت السوق بالبضاعة اإليرانية وهي السالح .إيران ال تهب أتباعها شيئا سوى المال
والسالح .جرب العراقيون استيراد البضائع اإليرانية منذ تسعينات القرن الماضي وكانت
النتيجة فشال صارخا .إيران ال تصنع سوى أدوات القتل .من يفكر في االنتصار على إيران
بالكلمات سيالقي مصير لقمان سليم.
كل اتباع إيران في حالة حرب .وهو ما يعني أن التفكير في انهاء الحروب اإليرانية بطريقة
سلمية هو نوع من العبث.
•كاتب عراقي (ميدليست اون الين )

شؤون وشجون الصحافة العربية في كندا
 20عاما في الصحافة اإلثنية المظلومة  ..صحافة تقدم الكثير دون ان تلتفت الحكومات لها ..
*البداية .....
قبل الحديث عن تجربة (البالد) ال بد ان
اعود قليال الى الوراء الى اواسط التسعينات.
عند وصولي الى كندا لم تكن لدي اي فكرة
عن الصحافة العربية هنا ،وشاهدت الول مرة
في بعض المطاعم والمحالت العربية صحفا
متواضعة قبل ان التقي الصديق الفنان التشكيلي
عصام شريدة الذي كان يصدر جريدة (
المغترب) منذ العام  .1990يومها ذكرتني تلك
الصحف بصحف اواسط الستينات في العراق
يوم دخلت لميدان العمل الصحفي ،وهي صحف
كانت تعتمد على المحرر الواحد مع الفارق ان
صحف العراق كان يحررها محترفون ممن كنا
نسميهم (أسطوات المهنة) ،بمعنى انه لم تكن
هناك صحافة مؤسسية تعتمد على الكادر المهني
من محررين ومصممينبسبب ضعف االمكانيات
المادية .كان هناك العديد من المطبوعات ابرزها
جريدة (أخبار العرب) التي كان يصدرها
صحفي مصري هو صالح عالم تصدر (منذ
السبعينات) وما زالت مستمرة ،وصحيفة
(المرسال) التي كان يصدرها الناشط االردني
زياد مالوي فريحات ومازالت تصدر ايضا .
كانت اولى المحاوالت الصدار صحافة
مؤسسية جريدة (العربي) التي اصدرها ناشر
مصري محترف هو محمد وفائي الذي كان
يعمل في مصر في مجال نشر وتوزيع الكتب
العلمية للجامعات ورأس تحريرها صحفي
مصري هو المرحوم عالء الطاهر ،وكان معه
ما يمكن ان نسمية فريقا مهنيا مصغرا .لكن
الجريدة لم تستمر طويال الن الناشر الذي تعود
على تحقيق االرباح من الكتب وجد نفسه يخسر
من جيبه على الجريدة فاغلقها وعاد ادراجه الى
القاهرة بعد سنوات.
ي الصديق عصام شريدة العمل معه
عرض عل ّ
في (المغترب) ،وكان عصام طموحا ويحلم
بإصدار جريدة مهنية ،ولكن الحلم والطموح
وحدهما ال يبنيان مؤسسة صحفية .دخل عصام
في شراكة مع مستثمرين اثنين وتم االتفاق على
تاسسيس مطبعة تجارية كي يتم دعم الجريدة من
مواردها .وفعال تاسست شركة عربية لتطوير
الجريدة وتحويلها الى جريدة اسبوعية .قام
الصديق عصام بشراء البرنامج العربي الخاص
باالخراج وكان يومها (الناشر الصحفي) .حينها
لم تكن البرامج االخرى قد (عربت) ،وتم رسم
ماكيت الجريدة بثماني صفحات من الحجم الكبير،
واتصلت شخصيا بالفنان الكبير الصديق الراحل
محمد سعيد الصكارالذي قام برسم (لوغو)
الجريدة .لم يكن عملنا في (المغترب) سهال،
فرغم تاسيس الشركة كانت االمكانيات محدودة
جدا ،لم يكن االنترنيت متاحا بالشكل الذي اصبح
فيه في السنوات الالحقة ،كان علينا ان نعتمد
في االخبار والتقارير على القنوات الفضائية
العربية باالضافة الى الترجمة ،وكانت القنوات
العربية التي تصل الى كندا يومها (دبي) و(اي
ان ان ) فقط ،وكان االشتراك بوكاالت االنباء

العالمية نوعا من الحلم بسبب التكلفة العالية التي
ال تتحملها ميزانية الشركة .كنت أسجل نشرات
االخبار والتقارير على جهاز تسجيل واعود الى
تفريغها وتحريرها من جديد .كنا نعمل اكثر
من عشر ساعات في اغلب االيام وكان عبء
الطباعة ثقيال ويقع على زوجة الصديق عصام
السيدة هيفاء جاسم التي كانت تطبع الجريدة
وحدها ،وكان عصام يقوم بالتصميم وانا المحرر
الوحيد الثابت .حاولنا في (المغترب) استقطاب
كتاب عرب من اصدقائنا في كندا ،فانضم لنا
الصحفي المخضرم ابراهيم الحريري والكاتب
عصام اليماني والصحفي حسين الحلي والكاتب
الدكتور عصام الحافظ والمفكرالدكتور يوسف
مروة ،وهو باحث بارز من المهاجرين االوائل،

جريدته (المرآة) في مونتريال ولكن التجربة
فشلت لالسف الشديد فقد تعود القراء على
مجانية الصحف.
في تلك المرحلة تبنت (المغترب) مشروع
انشاء تنظيم لالعالميين العرب ،وفعال تاسس
(اتحاد االعالميين العرب في كندا) وقمت
شخصيا بكتابة الدستور وميثاق الشرف في
حزيران  1995باللغة العربية معتمدا على
خبرتي السابقة في العمل النقابي لسنوات في
نقابة الصحفيين العراقيين مع تمييز الدستور
ليتناسب مع واقع االعالم العربي في كندا،
وترجمه يومها الزميل عصام اليماني.
يومها تم عقد مؤتمر بدعوة من االتحاد العربي
 -الكندي حضره ( )55اعالميا ،وتشكلت

كانت له مبادرات الصدار مطبوعات بامكانياته
الذاتية ،وقد حدثني يومها عن تجربته في عام
 1977باصدار جريدة قال إنها كانت متميزة في
زمنها واسمها (الرائد العربي) ،والباحث هرمز
ابونا وغيرهم.
تمكنت (المغترب) خالل فترة قصيرة من
توسيع رقعة توزيعها لتشمل عدة مدن كندية
ووصلت الى التوزيع في مشيغان .كانت الجريدة
تعتمد على االعالنات وتوزع مجانا ولم تكن
االعمال العربية مزدهرة كما هي اليوم لذا كان
االعالن محدودا وكان اول من فكر ببيع الجريدة
في المحالت الراحل سعدي المالح وكان يصدر

هيئة رئاسة المؤتر من المفكر يوسف مروة
واالعالمي حنا قواس القادم للمشاركة من
فانكوفر والصحفي المخضرم ابراهيم الغريب
القادم للمشاركة من مونتريال .وجرى انتخاب
هيئة ادارية لالتحاد الذي لم يستمر عمله طويال
السباب يطول ذكرها ابرزها غياب الروح
المهنية عند البعض وايضا قلة االمكانيات
وانشغال الجميع باعمال تؤمن لهم وألسرهم
العيش الكريم .وقد انعكس هذا على محاوالت
اعادة التشكيل في السنوات الالحقة التي لم تكن
افضل حظا من حيث االستمرارية.
تعرض عمل الشركة التي اصدرت (المغترب)

الى صعوبات ادت الى تصفية أعمالها ،وانفرد
عصام شريدة ،تعاونه زوجته السيدة هيفاء،
باصدارالجريدة ،وتعاونت معهم لمد سنة تقريبا،
ثم قررت االنتقال الى لندن اونتاريو للبحث عن
عمل اعيش منه بعد ان اكتشفت استحالة العيش
باالعتماد على العمل الصحفي وهذا ما اكتشفه
عصام الحقا ،الصحف التي استمرت بالصدور
كان اصحابها يديرون اعماال خاصة بهم تؤمن
لهم الحياة .
*الكتابة من بعيد ثم (البالد)
انتقلت الى مدينة لندن اونتاريو حيث يقيم اخي
بشار شريف واسرته .عملت (كاشيرا) في محل
( فرايتي ستور) امتلكه اخي لعدة سنوات .ركزت
خاللها على اتمام مسودات كتابي (اوراق من
ذاكرة عراقية هوامش من سيرة صحفية) ()1
وكنت أنشر ما أكتبه من مقاالت في الصحف
العربية الصادرة في انكلترا ودول الخليج
العربي ( .)2وكان يالحقني للعودة الصدار
جريدة في لندن اونتاريو الصديق جميل بحبح
من الجمعية العربية – الكندية وكان رئيسها
يومها الصديق محمد جميل ،والن الصحافة
تسري في دم الصحفي المحترف وتتحكم
بقراراته اقنعني باصدار جريدة للجمعية اخترت
انا اسمها (البالد) تأثرا بالجريدة العراقية الرائدة
التي اصدرها روفائيل بطي واوالده من بعده،
وكانت رائدة في مجال العمل المؤسساتي .وفعال
كلفت الصديق الفنان مصطفى احمد العداد
(اللوغو) بخط الثلث وهو ما رافقنا خالل كل
هذه السنوات في اثناء عملية محاوالت االصدار
من قبل الجمعية.
تعرفت على الزميل والصديق زياد علي الذي
كان يشرف على جريدة تصدرها الجمعية
(الكندية – الفلسطينية) وحين تيقنت باستحالة
االصدار عن طريق الجمعية طرحت على
االخ زياد ان نصدرها معا وكان معنا يومها
الفنان التشكيلي محمود غريب ،اال ان محمود
اعتذر عن المشاركة المادية منذ البداية ورافقنا
مشكورا كمتطوع في االعداد االولى ثم انصرف
الى مشاريعه الفنية ومعارضه .اصدرنا العدد
االول من الجريدة في مطلع عام  2002وبلغت
تكلفته كما اتذكر  600دوالر من زياد علي
ومني وطبعنا من العدد  1000نسخة فقط ودون
أية إعالنات طبعا .كنا نحرر الجريدة ونطبعها
ونوزعها مجانا نحن االثنين زياد وانا بعد انتهاء
عملنا الذي نعيش منه انا اعمل كاشيرا وهو
يعمل في دار لكبار السن تابعة لمستشفى سان
جوزف.
على مدى السنوات الـ ( )20سعينا لتطوير
عملنا بامكانياتنا الذاتية كنا نصرف ما ياتي من
الجريدة عليها بهدف تطويرها وتوسيع توزيعها
وتحسين طباعتها واخراجها .والبد من االشارة
هنا الى انضمام الفنان الكبير عصام عزوز لنا
في مرحلة من المراحل حيث عمل لعدة سنوات
معنا وترك بصماته الفنية على الجريدة وعلى

محاولتنا االولى الصدار مجلة ساخرة عن
(البالد) هي (الفلقة) التي صدر منها ثالثة أعداد
فقط بسبب الخسائر وضعف االمكانيات المالية.
نكتف بهذا  ..شددنا الرحال زياد وانا الى
لم
ِ
(كالغري) الصدار(البالد) من هناك ايضا،
وكلفتنا العملية مبالغ كنا ندخرها للتطوير حيث
توقف المشروع بعد ثالثة اعداد ،وايضا بسبب
الخسائر وضعف االمكانيات .خططنا إلقامة
اذاعة عربية في مدينة (لندن) ،وساعدنا في
اعداد الدراسة الفنية للمشروع احد المختصين
من السكان االصليين ممن لديهم خبرة في
هذا المجال وتعثر المشروع لنفس االسباب
(االمكانيات المالية).
*لمن نتوجه ....
عربيا كنا ومازلنا نتوجه للمهاجرين العرب
من الفئات العمرية من الـ  25عاما فما فوق
الن اغلب الشباب العربي ال يقرأ اللغة العربية،
وحتى بعض الذين يتحدثون بها تعلموها من
االهل شفاهة لذلك اليقرأون واليكتبون العربية.
اما بالنسبة الى الناطقين باالنكليزية فنحن نعتز
بان الزميل زياد علي تمكن من تطوير القسم
االنكليزي الذي يتولى مسوؤليته وتم ذلك ايضا
بدعم من كتاب كنديين بعضهم من اصول
عربية مثل االستاذ محمد عميري او كنديين
مثل البروفسور خليل دودني وهو ناشط كندي
مسلم ،ود .ديفيد هيب وهو ناشط في مجموعات
السالم الكندية واستاذ جامعي ،واصبح لدينا قراء
متابعون من المتحدثين باللغة االنكليزية .لكن
االمر ظل محدودا ،اغلب قراء القسم االنكليزي
هم من االجيال الجديدة من ابناء المهاجرين.
بالنسبة للقسم العربي ساهم معنا كتاب من كندا
ابرزهم صالح العثامنة ود .جهاد حمد ود .كاتي
وتد والشاعر المصري سيد ابو زهدة والباحث
والصحفي االحوازي السيد صباح الموسوي
وهنادي بدر .وقد اسهم معنا في السنوات السابقة
البروفسور محمد فرحان الذي نشر في الجريدة
العديد من الدراسات المهمة التي تناولت سيرة
وفكر المفكر االسالمي الجزائري مالك بن نبي
وكتبه .في السنوات االخيرة انضم لنا كتاب جدد،
الزميلتان بلقيس دارغوث وبانة القاسم ،وهما
صحفيتان محترفتان اسهمتا في اثراء ابواب
الجريدة ،وايضا كاتب مرموق هو الدكتور محمد
سعدالدين وكتاب متخصصون في المجال العلمي

لقد تعلمت في حيــاتي المهنيـة أن أحتـرم هذه المهنة العظـيمة
التي لم أعرف سواها في حياتي العملية ،سواء كان ذلك في العراق
أو بعد اختيــاري كـندا وطنــا ثانيــا لالستقـرار.
هم الدكتور قيس ابو طه والدكتور محمدامين
االعظمي والدكتورخالد الخيري االدريسي ،كما
نشرنا سيرة ذاتية لمخيمات اللجوء الفلسطيني
كتبها جمال الشريف.
(البالد) كغيرها من الصحف العربية
وبسبب محدودية امكانياتها تعتمد على الكتاب
المتطوعين في كندا وعلى اصدقائها من الكتاب
في الخارج ،وهذا عامل من عوامل ضعف
الصحافة العربية في كندا عموما.
*الحياة السياسية في كندا
ازعم اننا حققنا كجريدة محلية الكثير على طريق
االندماج في الحياة السياسية الكندية ورغم ذلك
ظلت تجربتنا محدودة بسبب ضعف االمكانيات.
ابرز تجربة خضناها في عام ( )2006وكانت
اول تجربة لصحيفة عربية ،هي اجراء استطالع
للرأي بطريقة علمية قبل االنتخبات الفيدرالية،
وأشرف على اعداد استمارة االستطالع ومن
ثم تفريغها واعداد النسب التي خرجت بها
االكاديمي الدكتورمحمد فرحان ،ونشرناها تحت
عنوان (كيف ينتخب الكنديون العرب)؟ وال بد
من االشارة هنا الى دور الدكتور منير القاسم
الداعية االسالمي في الترويج لالستطالع في
المركز االسالمي يومها.
ولو توفرت لدينا االمكانيات المالية لطورنا تلك
الفكرة في السنوات الالحقة ،لكننا كنا بحاجة الى
االستعانة بعاملين لهذا الغرض واثبتت تجربة
التطوع عدم فاعليتها في كثير من االحيان.
خضنا أيضا تجربة العمل مع الحزب
الديمقراطي الجديد ودعمنا مرشحيه في ضوء
قناعتنا ببرامجهم السياسية واالجتماعية ،وكنا
اول من قدم النائب السابقة آيرين ماتسن للجمهور
الكندي ذي االصول العربية .وكان زعيم الحزب
الراحل جاك اليتون يستمع لمالحظاتنا خالل
زياراته لمدينة لندن حتى تلك الزيارت المحدودة
حيث كان يلتقينا فيها مع النائب ماتسن.
في مجال االخبار والتقارير كنا نسعى دائما

لتقديم كل ما يهم القاريء العربي عن الحياة
الكندية سواء باالستعانة بما كان يقدمه القسم
العربي في راديو كندا الدولي قبل تقليصه او ما
يترجمه الزميل زياد علي للجريدة.
نحن جزء من االعالم الكندي ،وهنا انا ال
أعني الصحافة العربية وانما الصحافة االثنية
عموما التي هي جزء من االعالم الكندي ،هناك
صحف تصدر باالسبانية والبرتغالية والبولونية
واليونانية واللغات الهندية وغيرها
على مستوى مقاطعة (اونتاريو) .هناك صحف
اثنية ذات امكانيات اكبر من الصحف العربية،
فالناطقون بلغة االوردو مثال كانت لديهم في
مرحلة من المراحل صحيفة يومية وااليطاليون
ايضا وااليرانيون كذلك.
طبعا ال مجال للمقارنة بين الصحف االثنية
والصحف الكندية االنكليزية الرئيسية الن هذه
االخيرة صحافة مؤسسية تعتمد على شركات
اعالن كبرى كما انها تمكنت من الدخول الى
عالم االعالم الرقمي بقوة فأنشأت منصات
يتابعها الماليين النها صحف تضم فرق عمل
متكاملة ،لذا اقول الصحافة االثنية عموما
صحافة فقيرة.
*نحن والحكومات
الصحافة االثنية في كندا عموما ومنها الصحافة
العربية (صحافة مظلومة) من الحكومات
الفيدرالية وحكومات المقاطعات ،واذكر انني
قلت هذا في حوار مطول عن الصحافة العربية
في كندا اجراه معي الزميل االعالمي فادي
هاروني ايام نشاط القسم العربي في راديو
كندا الدولي قبل سنوات ،فهذه الصحف تقدم
للقادمين الجدد الذين ال يتقنون اللغة االنكليزية
كل ما يصدر عن هذه الحكومات من تعليمات
وقوانين وضوابط تجعل القادم الجديد يعيش
فعال في اجواء مجتمعه الجديد ،وهي تقدم لهم
ايضا االخبار التي تتعلق بحياتهم االجتماعية
والصحية والمعاشية ،ولكن الحكومات الكندية
المتعاقبة السخية بعطائها للمنظات التي تتعامل

مع القادمين الجدد ال تلتفت لهذه الصحف وما
تقدمه من فائدة لهؤالء القادمين.
ان قلة االمكانيات المالية وضعفها اسهم في
ضعف مستوى الصحافة العربية من حيث
االخراج والطباعة ،خاصة وان االسعار ترتفع
في هذه المجاالت بينما تظل اسعار االعالن
متواضعة الن اصحاب الصحف ال يرغبون
بخسارة اي معلن الن ذلك يؤثر على عملهم.
شخصيا حاولت جاهدا ان استفيد من تجربتي
في الصحافة العراقية ،فأنا اتيت الى هنا
صحفيا محترفا احمل معي تجربة ثالثة عقود
من العمل في صحف اسبوعية ويومية ومجالت
متخصصة ،سعيت الستثمار خبراتي وتجاربي
الى الصحافة العربية هنا وفي الوقت نفسه
االستفادة من تجارب الصحف الكندية .في
(البالد) اعتقد اننا نجحنا في انشاء صحافة عربية
– كندية مهنية من حيث االخراج والمحتوى .
لقد تعلمت في حياتي المهنية ان احترم هذه
المهنة العظيمة التي لم اعرف سواها في
حياتي العملية سواء كان ذلك في العراق او
بعد اختياري كندا وطنا ثانيا لالستقرار .والشك
ان التطور التكنولوجي وسرعة االتصاالت في
عالم اليوم اضاف لنا الكثير.
الصحافة الكندية الرئيسية هي صحافة مهنية ال
تؤيد حزبا ألنه يدعمها ماليا ،ولكنها تدعم حزبا
حين تكون مقتنعة ومؤمنة بأفكاره ،ولقد اقتنعت
بهذا المنهج.
ونحن نودع العام الـ ( )20من عمر جريدة
(البالد) وندخل عاما جديدا ،نشكر الله اوال على
كل نعمه ومنها نعمة التوفيق في العمل ،ونشكر
من عمل معنا وغادرنا ،ومن كتب لنا وغادرنا،
ومن هو معنا من كتابنا والعاملين اليوم ،ومعلنينا
وقرائنا لتواصلهم معنا.
لقد حاولنا االستمرار بالتطوير رغم كل
الصعوبات التي اعترضتنا.
(أوراق من ذاكرة عراقية هوامش من
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سيرة صحفية) صدر الكتاب عن دار االديب
للطباعة والنشر في العاصمة االردنية عمان.
اقوم حاليا بجمع مقاالتي التي نشرتها
-2
في تلك الفترة في الصحف العربية الصادرة في
انكلترا ودول الخليج العربي لطباعتها في كتاب
إن امتد بنا العمر.

أثناء اإلصابة بـ«أوميكرون» يُ نصح بأغذية سهلة البلع لتجنب آالم الحلق

إليكم أفضل  6أطعمة يمكنك تناولها أثناء اإلصابة
أدى متحور فيروس «كورونا» الجديد،
«أوميكرون» األسرع إنتشاراً ،في تزايد أعداد
المصابين بمرض «كوفيد  »19حول العالم،
ولذلك يتساءل الكثيرون عن أغذية قد تسهم
بشكل صحي في مقاومة المرض والتغلب
عليه.
وذكر موقع  Eat this, Not Thatأن
المتخصصين في مجال الصحة يؤكدون أن من
أبرز أعراض اإلصابة بـ«أوميكرون» ،هو ألم
الحلق ،ما يجعل المريض ال يرغب في تناول
الطعام.
ولهذا السبب ،ينصح الدكتور بوب روبرت
مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف
هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية ،ببعض
األغذية المفيدة وسهلة البلع لمساعدة المصاب
على تناول الطعام وعدم تدهور صحته ،ومنها:

توصل علماء من قسم طب وجراحة المسالك
البولية في جامعة يوتا األمريكية ،إلى سبب
آخر لمشكلة العجز الجنسي لدى المتعافين من
“كوفيد.”19-
ويشير العلماء ،إلى أن عدوى الفيروس التاجي
المستجد يمكن أن تسبب تليف الرئتين المرتبط
بمتالزمة الضائقة التنفسية الحادة (عملية التهابية
شديدة في الرئتين) ،التي تؤثر سلبا في عملية
تبادل الغازات في الجسم ويمكن أن تؤدي إلى
استرخاء العضالت الملساء في القضيب.
ويقول الطبيب الروسي أرتور تيدييف،
أخصائي أمراض الجهاز البولي“ ،يعتبر
التليف الرئوي عالمة متميزة لمتالزمة الضائقة
التنفسية الحادة ،ألنه يؤدي إلى ضعف اآلليات
الفسيولوجية للرئتين مسببا اضطراب عملية
تبادل الغازات فيها ،ما يؤدي بالتالي إلى ضعف
التشبع األكسجيني .والمرضى الذين يعانون من
اضطراب عملية التشبع األكسجيني ،يعانون
أيضا من ضعف االنتصاب”.
وبما أنه يمكن أن يحصل تليف رئوي كبير
بعد اإلصابة بـالفيروس التاجي المستجد ،يجب
على أطباء المسالك البولية وأخصائيي أمراض
الذكورة االنتباه إلى هذه المشكلة .ووفقا للخبراء
ينبغي النظر إليها من جميع النواحي ،ألن الرغبة
الجنسية يمكن أن تتأثر أيضا بأسباب بيوكيميائية
وتشريحية ونفسية اجتماعية.

À Àالزبادي:
من أفضل األغذية التي يمكن تناولها أثناء
اإلصابة بـ«أوميكرون» ،ألنه ناعم وبارد
ويشعر بالراحة على الحلق ومليء بالبروتين.
À Àأيس كريم:
تناول اآليس كريم قد يكون خيارا ً جيداً ،ولكن
مع الحذر إذا كان الشخص مصابا ً بالسكري،
فالمثلجات تحتوي على الغلوكوز والبروتين
ما يساعد المريض في الحفاظ على وزنه،
السيما أن معظم المصابين بـ«كورونا» يفقدون
وزنهم.
À Àالشوربة:
اإلكثار من السوائل ،خصوصا الحساء الذي
يحتوي على البروتين ،دجاج أو لحوم،
والخضراوات ،يساعد في تزويد الجسم ببعض
العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة
العدوى.
À Àالمعكرونة:
تناول طبق المعكرونة المفضل لديك مع نوع
من البروتين ،لحوم أو غيرها ،وصلصة
الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا ً بعد أن
تبدأ األعراض في اإلختفاء.

الكشف عن سبب جديد لمشكلة
العجز الجنسي لدى متعافي كورونا

•( صوت بيروت انترناشونال)

À Àالخضراوات:
الخضروات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها
البروكولي والملفوف كذلك من األطعمة المفيدة
جداً.
À Àبروتين شايك:
يُنصح أيضا بتناول مخفوق البروتين بالفانيال
أو الشوكوالتة ،مؤكدا ً أنه خفيف على المعدة
ّ
ويعزز البروتين في الجسم.
مقارنةً بالعصير،
توازياً ،قد يبدو تناول األطعمة الغنية
بالحمضيات وشرب عصير البرتقال للحصول

مقوي طبيعي للمناعة
على فيتامين  Cبمثابة ّ
عندما تكون مريضاً ،لكن وفقا ً للدكتور بوب
ففي حالة اإلصابة بـ«أوميكرون» ،لن يكون
ذلك ُمرضيا ً لك في الواقع .كما يعتبر أن
األطعمة التي تتكون من الحمضيات واألطعمة
الالذعة قليالً ،ويقول:
«سيكون من الصعب جدا ً إبتالعها مع إلتهاب
الحلق الشديد الذي يسبّبه المتحور الجديد.
ولهذا السبب أقترح البدء بلطفٍ شديد باألطعمة
اللينة).
• جريدة (السهم) البيروتية
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الحبة الزرقاء…لها منافع ُاخرى كثيرة..
الفياجرا والكورونا..والقلب ..و ظاهرة رينودز.
•د .قيس أبوطه

كيف بدأت الحكاية؟
كانت شركة فايزر العمالقة لصناعة األدوية
والتي اشتهرت حديثا ً بعد اكتشافها اللقاح
ضد الكورونا ،الحظت ان العقاقير المفيدة
ألمراض القلب وارتفاع ضغط الدم تحقق
ارباحا ً بالباليين .ولذلك طلبت من الخبراء
في الشركة أن يبحثوا عن عقار مفيد لحاالت
الذبحة الصدرية وارتفاع ضغط الدم .فكر
علماء الشركة أن يبحثوا عن عقار يمكنه
أن يوسع الشرايين وهذا بدوره سوف يحقق
الهدف ،فتوصلوا إلى عقار :سيلدنافيل
وبدأت التجارب السريرية
.Sildenafil
على هذا العقار الجديد .ولكن النتائج كانت
مخيبة لآلمال… لكن الباحثين الحظوا أن
سيلدينافيل يسبب أعراضا ً جانبية حولت خيبة
األمل الى ارباح بالباليين لم تحلم بها الشركة
من قبل… ولكن كيف؟ الحظ الباحثون الفوائد
الجديدة لهذا العقار وأعني عالج ضعف
االنتصاب عند الرجال.

ماليين الرجال الذين يشكون من مشكلة ضعف االكتئاب :نسبة كبيرة من الرجال يصابون انها كانت قد وافقت على أن تعطى العالجات
االنتصاب .هذه الحبة الزرقاء حققت ارباحا ً باالكتئاب نتيجة ضعف او عدم االنتصاب ،التجريبية إذا دعت الحاجة .وقد أوضح األطباء
بلغت الباليين من الدوالرات ،ففي عام  ٢٠٠٨ولكن بعد تناول الحبة الزرقاء يتحسن أداؤهم أن سيلدينافيل يوسع الشعيرات الدموية في
مثال وصلت الى  ٢بليون دوالرا.
الجنسي ويتحسن االكتئاب.
كثير من األعضاء و خاصة في الرئتين ،مما
ساعدها على الشفاء.
ماذا تقول االبحاث الجديدة:
الكورونا :بعض الصحف كتبت الكثير عن
رينولدز(Raynaud's
ظاهرة
)phenomena
المرضى الذين يعانون من هذه الظاهرة
يحدث عندهم تقلص شديد في الشرايين الدقيقة
في األصابع مما ينتج عنه الم شديد في
أطراف األصابع مع تنميل وشحوب ،ويمكن
ايضا ان يحدث التقلص نفسه في الشعيرات
الدموية لألذنين والقدمين… وتعتبر الفياجرا
افضل عالج لهذه الحالة.
تحذيرات و مضاعفات
من الضروري تذكير الرجال قبل تناول
الفياجرا وأي ٍ من االدوية االخرى التي تعالج
ضعف االنتصاب ،أن هناك بعض الحاالت
يمنع منعا ً باتا ً اللجوء الى هذه الحبوب ،وهم
الذين يأخذون أدوية الذبحة الصدرية من مثل
نيترو جلسرين ،وايزوسوربيد.
أما أهم المضاعفات الشائعة فهي :الصداع،
واحتقان األنف ،طنين في الرأس ،ألم الظهر
والعضالت ،والغثيان واضطراب الرؤية.
األخطر :هناك مضاعفات نادرة ولكن خطيرة
جدا مما جعل هيئة الطعام والدواء األمريكية
 FDAان تطلب من الشركة التحذير عنها في
تعليمات الدواء التي توضع في علبة الدواء.
من المعروف انه بعد اعتماد أي دواء جديد
تتابع الشركة المصنعة و االجهزة الصحية في
معظم الدول اية مالحظات او مضاعفات لهذا
الدواء الجديد… بالنسبة للفياجرا فإن أخطر
المضاعفات التي ظهرت بعد تداول الدواء
كانت:

هناك عدة روايات طريفة لفتت انتباه
الباحثين:
الرواية األولى تقول إن الشركة عندما قررت
وقف التجارب المخيبة لآلمال طلبت من
المتطوعين في الدراسة إعادة الحبوب المتبقية
ّ
ولكن عددا كبيرا من الرجال رفضوا
لديهم.
اعادة الحبوب النهم كانوا سعداء بتناول هذه
األقراص ألنها حسنت وعالجت مشكلة ضعف
انتصاب العضو الجنسي.
الرواية الثانية :كان مطلوبا من المتطوعين
أن يأتوا للفحص الدوري الروتيني لمعرفة
تأثير العقار ،الحظت الممرضات ،ان بعض
الرجال كانوا يفضلون االستلقاء على بطونهم
عندما يطلب منهم الذهاب الى سرير الكشف…
وكان يبدو عليهم الحرج  ..والحظن ان السبب
المحرج كان االنتصاب ..ودونوا ذلك في
بيانات الكشف التي يراجعها عادة المشرفون
على الدراسة.
الرواية الثالثة :من المتبع عند التجارب
ألي عقار جديد ان يطلب من المتطوعين
ان يخبروا عن اية مضاعفات او مالحظات
سن االنتصاب
شعروا بها ،فكان موضوع ت َح ُ
هو األكثر مالحظة.
وهكذا بدأت تجارب عقار سيلدينافيل على
الرجال الذين يعانون من مشكلة ضعف
االنتصاب…وجاءت النتائج مبهرة.
سيلدينافيل يوسع االوعية الدموية ،وهذا ما
يحتاجه العضو الذكري لكي يحدث االنتصاب.
وأعطي هذا العقار الجديد االسم التجاري:
فياجرا  ,Viagraالذي اشتهر باسم الحبة
الزرقاء.
سجلت شركة فايزر براءة االختراع عام
 ..١٩٩٦وفي عام  ١٩٩٨وافقت هيئة الطعام
والدواء األمريكية عليه كأول دواء لعالج

الزهايمر :في دراسة حديثة ،حيث راجع
الباحثون ملفات  ٧،٢مليون مريض يتناولون
الحبة الزرقاء ،وجدوا ان نسبة مرض الزهايمر
الخطير كانت اقل ب  .٪٦٩وهذا مهم جدا عند
من تجاوزوا الـ  ٦٠سنة .الفياجرا تحسن
صحة الدماغ وتقلل البروتينات السامة التي
تتراكم بين خاليا الدماغ مسببة الزهايمر.
الذاكرة واإلدراك :كما وجد في عدة دراسات
انه يحسن اإلدراك والتركيز عند كبار السن.

فوائد الفياجرا ..ولكن معظم هذه الفوائد ال
تعتمد على دراسات موثوقة… من هذه
الفوائد تحسن التنفس في حاالت الكورونا..
وأغرب ما جاء حديثا ً ما نشرته صحيفة
البيان اإلماراتية ان ممرضة بريطانية تدعى
مونيكا الميدا دخلت في غيبوبة لعدة أيام بعد
إصابتها بالكورونا وكانت حالتها حرجة جدا،
ولكن بعد عدة أيام من الغيبوبة تحسنت حالتها
بشكل أشبه بالمعجزة…أخبرها األطباء أنهم
عالجوها بأقراص سيلدينافيل (فياجرا) حيث

القلب :عند الذين يعانون من قصور الشرايين
التاجية وخاصة بعد تناول جرعة كبيرة:
 ١٠٠ملغ أو أكثر .واألمثلة كثيرة مثل الخفقان
بانواعه الخطيرة والذبحة الصدرية وجلطة
القلب ،والهبوط الحاد لضغط الدم.
جلطة الدماغ.
فقدان السمع.
تغييرات في العينين :ارتفاع في ضغط
العينين ،ضعف الرؤية الجانبية ،وعدم تمييز
األلوان بحيث يغلب عليها اللون األزرق.
هناك الكثير من الشرح حول الحبة الزرقاء
المهمة عند كثير من الرجال ،ولكنني حاولت
أن اتناول أهم النقاط التي تهم القارئ.
•أخصائي األمراض الباطنية.
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com

	•
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غدة البروستاتا

عملها ،التهابها ،التضخم الحميد،أورامها
الجزء األول

• د .خالد الخيري اﻻدريسي

من اهم واجبات الطبيب ،هو التثقيف المستمر
لمرضاه وعلى اﻻخص اﻻمراض الشائعة.
ولما كنا في معظم اﻻحيان ﻻ نشفي تقريبا
اي مرض ،اصبح لزاما علينا التمسك في
اهم واقدس جزء في هذه الرسالة ،اﻻ وهو
الجزء اﻻنساني .عندما يلجأ المريض للطبيب
ﻻ يبحث عن موظف او كاتب ،بل يبحث
عن صدر حنون ،يشكو له همه وغمه وألمه.
سماع شكوى المريض ليست اضاعة وقت بل
هي اكثر من نصف العالج .بعدها يجب على
الطبيب قبل النهوض للكشف على المريض
ان يكون قد توصل الى احتمالين ال ثالث لهما.
وما أهمية الفحص إﻻ إختيار التشخيص اﻻكثر
احتماﻻ ،بعدها تأتي وظيفة التحاليل والفحوص
الطبية ،لتاكيد او نفي ،واكتشاف شدة المرض
وتطوره .الطبيب الذي ينتظر من الفحوص
والتحاليل الطبية تشخيص المرض له ،طبيب
فاشل.
مما يؤسف له ان بعض المدارس الطبية
(امريكا وكندا واخرى في العالم) ،قد احالت
هذه الرسالة اﻻنسانية السامية الى مهنة كسب
رغيف الخبز ليس اﻻ .يتم اجراء عمليات
جراحية كبرى (قلب او غيره) دون ان يرى
المريض الطبيب الجراح او التحدث له قبل
واثناء وبعد العملية .بل يترك المريض لالطباء
حديثي التخرج بالعناية بالمريض .ويمكنكم
تصور المآسي التي يتعرض لها المريض.
امراض البروستاتا هي من اكثر اﻻمراض
شيوعا لدى الرجال ،من سن البلوغ (اﻻلتهابات
والتي تسبب آﻻما مزمنة وربما تؤثر على
خصوبة المريض ان لم تعالج بشكل كامل)
حتى سنوات منتصف العمر ( 40و )50
تضخم وورم حميد وحتى السرطان ومن ثم
السن المتأخرة بالمجموعة الكاملة من المشاكل
ومضاعفاتها .من هنا اصبح لزاما علينا شرح
ما امكن شرحه في هذا المجال خدمة لنصف
المجتمع.
غدة البروستاتا هي جزء اساسي من الجهاز
التناسلي لدى الرجال ،وهي بحجم حبة الجوز،
وتقع في اسفل الحوض ،امام المستقيم وتحت
المثانة ما بينها وبين القضيب .تمر من خاللها
قناة البول لتصل فراغ المثانة بالقناة الموجودة
في القضيب .في اخر العملية الجنسية ،تمر
الحيوانات المنوية من بيضتا الذكر لتصحب
معها افرازات غدتي ()Seminal Vesicles
ثم تتلقى هذه الدفعة افرازات البروستاتا التي
وظيفتها امداد الحيوانات المنوية بالغذاء
وتسهيل حركة تلك الحيوانات امال في تسهيل
عملية اخصاب البويضة عند المرأة.
ما يصيب البروستاتا من علل تقع تحت
العناوين التاليه:

 -1التهاب البروستاتا.
 -2تضخم البروستاتا الحميد.
 -3أورام البروستاتا:
*اﻻورام الحميدة.
*سرطان البروستاتا
التهاب البروستاتا
يصنف التهاب البروستاتا تحت اربعة عناوين:
أ -التهاب البروستاتا الحاد:
عادة ما يحصل عند الرجال من سن 60-40
سنة .ويظهر على شكل ألم في أسفل الظهر
وأسفل الحوض مع حرارة وقشعريرة .ألم عند
التبول وعند القذف و يظهر دم وصديد في
البول ،ويرتفع فحص (Prostatic Specific
 )Antigenالذي يشار له ب
( )PSAالعلى من المعدل الطبيعي.
ب -التهاب البروستاتا البكتيري المزمن:
يحصل عادة عند الرجال فيما بين سن
المراهقة و80عام ،واكثر اسبابه هو ممارسة
الجماع مع العاهرات او نسوة أصبن
بمرض السيالن وامراض اخرى تنتقل عبر
ممارسة الجنس(Sexually Transmitted
ويالزمه التهاب الجهاز
)Diseases
البولي ،وفي معظم الحاﻻت تكون البكتيريا
المسببة هي ( ،)E.Coliوهي البكتيريا
العصوية السائدة في البراز او بكتيريا السيالن

(.)Gonococcus Bacillus
ج-التهاب البروستاتا المزمن:
يمكن حصوله في اي سن ،ومن عالماته ككل
التهابات البوستاتا ،ألم في المحاشم ،وفي اسفل
الظهر ،واسفل الحوض .مع حرارة وقشعرية
وحرارة عند البول ووجود دم وصديد في
البول .
د -التهاب البروستاتا غير المرفق بشكوى.
يتم فحوص التهاب البروستاتا عن طريق
فحص البول وافرازات البروستاتا .ويتم فحص
البروستاتا مباشرة عن طرق الشرج ،فنجد ان
حجم البروستاتا الملتهبه اكبر من الطبيعي،
مرتفعة الحراره ومؤلمة عند اللمس .هناك
تدلك البروستاتا وتؤخذ اﻻفرازات وترسل
للتحليل المخبري ،هذا مع فحص عينة بول
قبل التدليك وبعده .فتوجد البكتيريا المسببة.
اما في حاﻻت اﻻلتهاب غير المرفق بشكوى،
فعادة ما توجد عالمات االلتهاب في اﻻفرازات
(خاليا الصديد) بدون وجود بكتيريا.
يتبع
•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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زيت نخالة األرز
يخفض السكري في الدم

يعتقد باحثون أن التركيز على أطعمة
معينة يمكن أن يقدم نتائج واعدة.
وثبت أن نخالة األرز ،على سبيل المثال،
تخفض مستويات السكري في الدم بنسبة
تصل إلى  %30في أسابيع.
وتشير مجموعة من األبحاث إلى أن
منتجات نخالة األرز قد تدعم مستويات
السكر في الدم بتحسين مقاومة األنسولين،
وتعتبر نخالة األرز من أفضل الزيوت
لصحة القلب ،ووجد باحثون أن المكمالت
المشتقة من نخالة األرز المستقرة أثرت
بشكل كبير في مستويات السكر في دم
مرضى بالسكري من النوعين األول
والثاني.
ووجدت النتائج ،التي نشرت في مجلة
الكيمياء الحيوية الغذائية ،أن منتجات مشتقة
من زيت نخالة األرز يمكن أن تخفض
مستويات السكري في الدم بنسبة ،%30
ووجد الدكتور عساف قريشي ،الباحث
الرئيسي في الدراسة وفريقه ،أن تناول
 20غراما ً من زيت نخالة األرز يوميًا مدة
 60يوماً ،خفض مستويات السكري في
الدم  ،%30لدى مصابين بالنوع األول،
و %20من النوع الثاني.
وتتميز نخالة األرز بخصائص مفيدة
لمرضى السكري ،ويُعتقد أن نخالة األرز
المستخلصة من الطبقة الخارجية لألرز،
تخفض نسبة الهيموغلوبين الغليكوزيالتي
وزيادة مستويات األنسولين.
وتعكس األبحاث اإلضافية في المجلة
األمريكية للطب هذه النتائج ،مشيرة إلى
أن للمشتق الزيتي من نخالة األرز ،نتائج
واعدة عند دمجه مع زيت السمسم.
والحظ الباحثون أن مزي ًجا من  %20من
زيت السمسم غير المكرر المعصور باردا ً
و  %80من زيت نخالة األرز المكرر،
فيزيائيًا مثل زيت للطبخ ،يخفض ارتفاع
السكري في الدم ويحسن مستوى الدهون
لدى المرضى من النوع الثاني ،حسب
إكسبريس البريطانية.
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دراسة بريطانية جديدة
أفضل مكمل لحل مشكلة فقدان الذاكرة
أفاد الكثير من الدراسات التي جرت مؤخرا
بوجود روابط بين صحة األمعاء ووظائف
الجسد الحيوية األخرى ،غير ان دراسة
بريطانية جديدة كشفت عن فائدة مذهلة ترتبط
بأحد أنواع المكمالت المؤثرة على األمعاء؛
حيث يشير العلماء إلى أن التغييرات التي تحدث
في ميكروبيوم األمعاء ال تؤدي فقط لتغييرات
سلوكية لدى اإلنسان ،بل يمكن أيضا أن تؤثر
وتغير في الصحة االدراكية والمعرفية لديه،
وذلك حسبما نشر موقع ""eat this not that
الطبي المتخصص.
وحسب الموقع ،نشر مركز أبحاث
بريطاني تابع لجامعة "ريدينغ" تقريرا
بمجلة "Neuroscience & Behavioral
 "Reviewsكشف فيه نتائج إجمالية لـ30
دراسة ركزت على عالقة صحة األمعاء ببعض
المكمالت وارتباطها بالوظيفة اإلدراكية.
وفي هذا االطار ،توقع الباحثون أن الفوائد
اإليجابية التي تقدمها مكمالت البروبيوتيك على
ميكروبيوم األمعاء قد يكون لها بعض اآلثار
المفيدة؛ لذلك ،بدأ العديد منهم بإجراء المزيد من

الدراسات لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدام هذا
المكمل لتحسين الحالة الصحية اإلدراكية.
وخلص الباحثون الى نتيجة مفادها إن مكمالت
البروبيوتيك يمكن أن يكون لها تأثير كبير على
إبطاء التدهور المعرفي لدى البالغين ،لكن
لم تثبت أهميتها لدى األطفال والرضع؛ حيث
"تبين أن االستهالك المنتظم للبروبيوتيك يحسن
كال من درجات الذاكرة واالنتباه في االختبارات
العقلية لدى البالغين الذين يعانون من حاالت
مبكرة أو خفيفة من الضعف اإلدراكي".
وكشفت التقرير المنشور أن دراسة أخرى
أظهرت أن مكمالت البروبيوتيك تساعد في
األداء التنفيذي ومعالجة المعلومات لدى البالغين
الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف.
وفي المجمل ،ورغم نتائج الدراسات المجموعة
والتي تشير لنتائج واعدة للبحوث المستقبلية حول
العالقة بين البروبيوتيك وصحة الدماغ ،إال ان
بعض الخبراء يعبرون عن الحاجة إلى مزيد من
البحث حول هذا الموضوع.
جدير بالذكر ،أن البروبيوتيك هي بكتيريا نافعة

موجودة بشكل طبيعي في الجسم ،كما توجد
طبيعيا في العديد من المصادر الغذائية كالزبادي
والملفوف المخمر والمخلالت وجبنة الحلوم
والخبز المصنوع من العجين المخمر ،باإلضافة
إلى وجودها على شكل مكمالت غذائية ،ولها
عدة فوائد صحية بينها الحفاظ على الجهاز
الهضمي وصحة القلب وتخفيف بعض أنواع
الحساسية وتعزيز صحة الجهاز المناعي والجلد
والحماية من االصابة باالكتئاب والقلق وغيرها.
•لندن« :الشرق األوسط أونالين»

األشعة تحت الحمراء تفيد مرضى الخرف
وجدت دراسة تجريبية بقيادة
علماء ،من جامعة دورهام بالمملكة
المتحدة ،بالتعاون مع آخرين،
تحسنا ً كبيرا ً في الذاكرة والوظيفة
الحركية ،ومهارات المعالجة لدى
األشخاص األصحاء الذين يتمتعون
بوظيفة فكرية طبيعية بالنسبة
ألعمارهم .بنا ًء على هذا يعتقد
الباحثون بأن العالج الضوئي عبر
الجمجمة بتوصيل ضوء األشعة
تحت الحمراء ذاتيا ً إلى الدماغ
باستخدام خوذة مخصصة ،ربما
يفيد أيضا ً المصابين بالخرف.
خلص الباحثون لهذه الفكرة بعد
الدراسة التي شملت التجربة 14
شخصا ً يتمتعون بصحة جيدة في
عمر  45عاما ً وأكثر ،يتلقون 6
دقائق من العالج الضوئي مرتين
يوميا ً بطول موجة  1068نانومتر
على مدى  4أسابيع .تم تنفيذ ذلك

جنبا ً إلى جنب مع مجموعة تحكم
مكونة من  13شخصا ً باستخدام
خوذة وهمية.
قاموا بإجراء سلسلة من اختبارات
الذاكرة والمهارات الحركية على

المشاركين في كال المجموعتين
قبل فترة العالج وبعدها ،لمعرفة
مدى التحسن في الوظيفة التي يمكن
تحقيقها .ظهر تحسن ملحوظ في
األداء في الوظيفة الحركية (النقر

باإلصبع) ،وأداء الذاكرة ،وسرعة
معالجة الدماغ ،لدى األشخاص
األصحاء الذين تلقوا العالج
مقارنةً بأولئك الذين ارتدوا الخوذة
الوهمية.

اإلمساك لدى األطفال ..متى يستلزم استشارة الطبيب؟
قالت الجمعية األلمانية لطب الجهاز
الهضمي إن اإلمساك لدى
األطفال له أسباب عدة
مثل قلة األطعمة الغنية
باأللياف الغذائية وقلة
السوائل وقلة الحركة.
وأضافت الجمعية أن
اإلمساك لدى األطفال
قد يرجع أيضا ً إلى قلة
النوم والتوتر النفسي

"بسبب مشاكل أسرية أو مشاكل في المدرسة" ،كما أنه قد ينذر باإلصابة
بأحد األمراض مثل التهاب في منطقة العضلة العاصرة .وشدّدت الجمعية
على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان معدل التبرز أقل من  3مرات
أسبوعيا ً مع معاناة الطفل من آالم بطن شديدة وآالم أثناء التبرز وفقدان
الشهية وتصلب البطن.
وإلى جانب العالج الدوائي ،يمكن مواجهة اإلمساك لدى األطفال من
خالل تناول األطعمة الغنية باأللياف الغذائية مثل منتجات الحبوب الكاملة
والخضروات والفواكه وشرب السوائل على نحو كاف والمواظبة على
ممارسة األنشطة الحركية وأخذ قسط كاف من النوم مع البعد عن التوتر
النفسي.
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الحياة الفضائية
•د .محمد أمين األعظمي

قبل الحديث عن الحياة الفضائية وعلمها ،أود
أن أروي هذه الطرفة .كان رجل عجوز ساهرا ً
مع زوجته على سطح الدار .سألت الزوجة
زوجها :أتظن أن هناك أناسا ً على القمر؟ قال
جازما :ال .سألته :وكيف تعرف؟ قال :لو كان
هناك أناس على القمر ،أما كانوا سيقتتلون يوما
ولو بالحجارة؟ قالت :بلى .قال :ولكننا لم نسمع
أن أحدا ً ما سقط على رأسه حجر من القمر.
يُعنى علم الحياة الفضائي Astrobiology
بنشوء األحياء ودراستها وتطورها في عوالم
أخرى غير األرض شبيهةً لها من حيث الظروف
المناخية والفيزيائية التي تسمح بظهور الحياة.
ويقترح علم الحياة الفضائي (يسمى كذلك البذار
الشامل  )Panspermiaأن الحياة يمكن أن تكون
قد نشأت أو تنشأ اآلن في أي مكان من الفضاء
وتتنقل مع الشهب والنيازك .وتعود هذه النظرية
إلى القرن الخامس قبل الميالد .ويرى بعض
الباحثين أنها تمثل هروبا ً من مثل هذا البحث
على األرض .ولعل البحث في نشوء الحياة على
األرض وتعثره أحيانا ً والخيال العلمي وبعض
القصص التراثية مثل قصة "األشياء التي تعيش
على المريخ" “The Things That Live on
 ”Marsلـ إتش جي ويلز  H. G. Wellsكانت
أهم الدوافع وراء االهتمام بعلم الحياة الفضائي
في الفترة التي سبقت سبعينات القرن الماضي.
ولكن كارل ساغان (Carl )1934– 1996
 Saganتمكن في سبعينات القرن الماضي من
اقناع وكالة الفضاء األمريكية  NASAبأهمية
دراسة المريخ ،ومن ثم وضعت هذه الوكالة
روبوتين على المريخ .ومضت إلى اكتشاف
كواكب مشابهة لألرض خارج مجموعتنا
الشمسية كذلك ودراسة إمكانية وجود حياة
عليها .وأصبح الباحثون يتطلعون إلى المريخ
وإلى قمري ُزحل وغيرها من الكواكب واألقمار
التي قد يالئم جوها وظروفها نشوء الحياة ،وأول
هذه الظروف وأهمها توفر الماء السائل.
وقد تم العثور على جزيئات عضوية معقدة
في المجموعة الشمسية يمكن أن تكون المواد
األولية التي نشأت منها الحياة على األرض .بل
يرى البعض أن حياة ً مجهريةً يمكن أن تكون
انتقلت من الفضاء إلى األرض .ويذهب آخرون
إلى القول إن حياة متطورة كدب الماء (water
 )bearالذي يضم  168نوعا ً يمكن أن تكون

اآلن على األقل.
ومن الجدير ذكره أن الماء السائل كان متوفرا ً
على المريخ في الفترة التي شهدت ظهور الحياة
على األرض ()Davis and McKay 1996
 .ومن الواضح إن هذه النظرية ال تجيب على
كيفية نشوء الحياة ،وإنما تكتفي ينقل العملية إلى
مكان آخر غير األرض.
وفي عام  ،1964وفي مقال بعنوان "اإلجراءات
التفاضلية لألشعة السينية واألشعة فوق
البنفسجية على دب الماء نوع Macrobiotus
 ،isolatusتم اقتراح دب الماء ألول مرة ليكون
نظرا
الحيوان التجريبي في أبحاث الفضاء،
ً
لمقاومته الهائلة لإلشعاع والظروف القاسية
( .)May and Guimard, 1964ويفترض
أصحاب هذه النظرية أن الحياة موجودة بشك ٍل
أو آخر في الفضاء كله .فقد تم العثور على
جزيئات عضوية معقدة في المجموعة الشمسية
يمكن أن تكون المواد األولية التي نشأت منها
الحياة على األرض .كما وجد غاز الميثان في
الغالف الجوي للمشتري ووجدت جزيئات
 Glycolaldehydeقرب مركز مجرتنا (Jes
 )Jørgensen and Jan M. Hollisعام
 2000وفي مجموعة شمسية بعيدة عام .2012
وفي عام  ،2009أعلنت ناسا أن العلماء عثروا
على الحامض األميني الغاليسين  glycineعلى
الجرم  Wild 2عام  2004مما دفع أحد كبار
باحثي ناسا ،وهو كارل بلتشر ،Carl Pilcher
إلى القول" :إن العثور على الغاليسين يدعم
الرأي القائل بوجود وحدات بناء الحياة في
الفضاء ويعزز القول إن الحياة في الفضاء شائعة
وليست نادرة".

قد قَدِمت من الفضاء .فدب الماء الذي يصنف التي قضى فيها دب الماء هذه الفترة بالحياة
ضمن مفصليات األرجل ،شأنه شأن الحشرات الكامنة  cryptobiosisالتي ال يظهر فيها
والعناكب وغيرها ،ال يرى بالعين المجردة ،إذ الكائن أيا ً من عالمات الحياة (Smith et al.,
ال يتجاوز النصف مليمتر طوالً ،ويتحمل ظروفا ً  )2016ويصمد خاللها بوجه الظروف متناهية
في غاية القساوة .فهو يتحمل درجات حرارة القساوة .كما يتحمل ضغطا ً هائالً
يفوق الضغ َ
ُ
ط
متطرفة (+200م  -150درجة مئوية تحت تحت أعمق المحيطات وجفافا ً يدوم سنين مما
الصفر) ولمدد طويلة .وخرج من تجربة حفظه يمكنه من الصمود في رحلة فضائية على متن
في غرفة مجمدة ( 20درجة مئوية تحت الصفر) الشهب والنيازك والمذنبات التي تصل األرض،
ف الحالةُ وهي الكيفية الوحيدة المقترحة لهذه الرحلة ،حتى
عر ُ
بعد ثالثين سنة بكامل عافيته ،وت ُ َ

	•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من
كتاب البالد) لندن اونتاريو
المصادر-:
May RM, Maria M, Guimard J.
Actions différentielles des rayons
x et ultraviolets sur le tardigrade
Macrobiotus areolatus, a l’état et
desséché Bull Biol France Belgique.
.1964;98:349–367
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دراسة جديدة أجراها باحثون أميركيون عن التصلب اللويحي
اكتشاف يعطي أم ً
ال في التوصل إلى عالج يتيح الشفاء لنحو  2.8مليون شخص مصاب به بالعالم
أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون أميركيون بأن التصلب اللويحي
ينتج على األرجح من فيروس "إبستين -بار" ،وهي المرة األولى
التي تُحدد مسببات هذا المرض الذي يصيب جهاز المناعة.
ويعطي هذا االكتشاف أمالً في إمكان التوصل إلى عالج مستقبلي
يتيح الشفاء من هذا المرض الذي يصيب نحو  2.8مليون شخص
في العالم.
ويُصاب نحو  95في المئة من البالغين بفيروس "إبستين -بار" الذي
يمكن أن يتسبب بأمراض أخرى ،بينها كثرة الوحيدات العدوائية.
وأظهرت الدراسة التي نُشرت هذا األسبوع في مجلة "ساينس"
أن وجود هذا الفيروس شرط ضروري لإلصابة بمرض التصلب
اللويحي ،ولكن ال يعاني جميع األشخاص الذين يحملون الفيروس
من هذا المرض.
وكانت هذه الفرضية قيد الدرس منذ أعوام لكن إثباتها كان صعبا ً

ألن فيروس "إبستين -بار" شائع جدا ً وأعراض المرض ال تبدأ إال
بعد  10أعوام على اإلصابة.
وقال معدّ الدراسة واألستاذ في علم األوبئة في كلية هارفارد للصحة
العامة ألبرتو أشيريو في بيان إن "هذه الدراسة هي األولى التي تقدّم
دليالً مقنعا ً على العالقة السببية" ،مضيفا ً أن نتائجها تش ّكل "خطوة
مهمة ألنها تشير إلى أن معظم حاالت التصلب اللويحي يمكن الوقاية
منها من خالل وقف عدوى فيروس إبستين -بار" .وشدد على أن
"استهداف هذا الفيروس ربما يؤدي إلى اكتشاف عالج".
وأُجريت الدراسة من خالل متابعة أكثر من  10ماليين مجند في
الجيش األميركي على مدى  20عاماً ،أصيب منهم  955بالتصلب
اللويحي أثناء خدمتهم.
وأظهر البحث أن خطر اإلصابة بالتصلب اللويحي كان يزيد 32
مرة في حال اإلصابة بفيروس "إبستين-بار" ،في حين لم ت ُكن تسجل
أي زيادة في الخطر بعد اإلصابة بفيروسات أخرى.

ونشر باحثون من جامعة ستانفورد تعليقا ً على الدراسة في مجلة
"ساينس" ،معتبرين أن عوامل أخرى منها وراثية يمكن أن تلعب
دورا ً في اإلصابة بالمرض أو عدم اإلصابة به.
ويُعتبر التصلب المتعدد من أمراض المناعة الذاتية للجهاز العصبي
المركزي (الدماغ والنخاع الشوكي) ،ويتسبب في خلل بجهاز المناعة
الذي يهاجم الميالين ،وهو مادة دهنية تحمي األلياف العصبية.
ويتطور هذا المرض من خالل "نوبات" وتختلف اإلصابة به من
شخص إلى آخر لكن يمكن أن يؤدي إلى آثار خطيرة ،ويُعتبر أحد
األسباب الشائعة لإلعاقة عند الشباب.
وأعلنت شركة "موديرنا" األميركية األسبوع الماضي أنها بدأت
تجارب سريرية على البشر لتطوير لقاح ضد فيروس "إبستين-بار".
•(أ ف ب)

تأثير "أوميكرون" على الرئتين يثير دهشة العلماء!
وجدت العديد من المجموعات البحثية التي
تدرس متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في
الحيوانات أنه ،مقارنة بالمتحورات األخرى ،فإن
"أوميكرون" يسبب ضررا أقل بكثير للرئتين.
وقدمت سلسلة من الدراسات الجديدة على
حيوانات المختبر واألنسجة البشرية أول مؤشر
على سبب تسبب متحور "أوميكرون" في مرض
أكثر اعتداالً من المتحورات السابقة من فيروس
كورونا.
وفي الدراسات التي أجريت على الفئران
والهامستر ،خلق متحور "أوميكرون" عدوى أقل
ضرراً ،وغالبا ما اقتصرت إلى حد كبير على
مجرى الهواء العلوي" :األنف والحنجرة والقصبة
الهوائية" ،وتسبب "أوميكرون" بضرر أقل بكثير
للرئتين ،حيث غالبا ً ما تسبب المتحورات السابقة
تندبا وصعوبة خطيرة في التنفس.
من جانبه ،قال روالند إيلز ،عالم األحياء
الحاسوبية في معهد برلين للصحة ،الذي درس
كيفية إصابة مجرى الهواء بفيروس كورونا:
"من العدل أن نقول إن فكرة المرض الذي يتجلى
بشكل أساسي في الجهاز التنفسي العلوي آخذة في
الظهور".
وفي نوفمبر الماضي ،عندما صدر التقرير األول
عن متحور "أوميكرون" من جنوب إفريقيا ،لم يكن
بإمكان العلماء إال تخمين كيف يمكن أن يتصرف
بشكل مختلف عن األشكال السابقة للفيروس ،وكل
ما عرفوه هو أنه يحتوي على مجموعة مميزة
ومثيرة للقلق من أكثر من  50طفرة جينية ،إذ
أظهرت األبحاث السابقة أن بعض هذه الطفرات
مكنت فيروسات كورونا من اإلمساك بالخاليا
بشكل أكثر إحكاما ،وسمح البعض اآلخر للفيروس
بالتهرب من األجسام المضادة ،والتي تعمل كخط
دفاع مبكر ضد العدوى ،لكن كيف يمكن أن
يتصرف المتغير الجديد داخل الجسم كان لغزا.
من جهته ،قال رافيندرا جوبتا ،عالم الفيروسات
بجامعة "كامبريدج"" :ال يمكنك التنبؤ بسلوك
الفيروس من الطفرات فقط".
وعلى مدار الشهر الماضي ،قامت أكثر من اثنتي
عشرة مجموعة بحثية ،بما في ذلك الدكتور جوبتا،
بمراقبة العامل الممرض الجديد في المختبر،
وإصابة الخاليا في أطباق بتري بأوميكرون ورش
الفيروس في أنوف الحيوانات ،وأثناء عملهم،

انتشر متحور "أوميكرون" عبر البلدان ،مما
أدى إلى إصابة األشخاص الذين تم تطعيمهم أو
تعافوا من العدوى بسهولة ،ولكن مع ارتفاع عدد
الحاالت ،زاد عدد حاالت العالج في المستشفيات
بشكل طفيف.
وأشارت الدراسات المبكرة للمرضى إلى أن
متحور "أوميكرون" كان أقل عرضة للتسبب في
مرض شديد من المتحورات األخرى ،خاصة لدى
األشخاص الذين تم تطعيمهم ضد هذا الفيروس،
ومع ذلك ،جاءت هذه النتائج مع الكثير من
المحاذير.
وأصدر اتحاد كبير من العلماء اليابانيين

الفيروسات بجامعة واشنطن وأحد مؤلفي الدراسة،
قائال" :كان هذا مفاجئا ،ألن كل األنواع األخرى
أصابت هذه الهامستر بشدة".
وقال رافيندرا جوبتا ،عالم الفيروسات بجامعة
كامبريدج" :لطالما أذهلتني حقيقة أنه ال يمكنك
التنبؤ بسلوك الفيروس من مجرد الطفرات".
ووجد الدكتور دايموند وزمالؤه أن مستوى
أوميكرون في أنوف الهامستر كان هو نفسه
في الحيوانات المصابة بشكل سابق من فيروس
كورونا ،لكن مستويات متحور "أوميكرون" في
الرئتين ،كانت عُشر أو أقل من مستوى المتحورات

فريق الدكتور جوبتا وجد أن هذا البروتين ال
يمسك بمتحور "أوميكرون" جيدا ،ونتيجة لذلك،
يقوم متحور "أوميكرون" بعمل أسوأ في إصابة
الخاليا بهذه الطريقة مما يفعله متحور "دلتا" ،إذ
توصل فريق من جامعة "غالسكو" بشكل مستقل
إلى نفس النتيجة.
وبينما تساعد هذه الدراسات بوضوح في تفسير
سبب تسبب متحور "أوميكرون" بمرض أكثر
اعتداال ،إال أنها لم تجب بعد عن سبب كون هذا
البديل جيدا في االنتشار من شخص إلى آخر.
وقالت سارة شيري ،عالمة الفيروسات في كلية
"بيرلمان" للطب بجامعة "بنسلفانيا"" :تتناول هذه
الدراسات السؤال حول ما قد يحدث في الرئتين
ولكنها ال تتناول حقا مسألة القابلية لالنتقال".
قال الدكتور دايموند إنه يريد انتظار إجراء
المزيد من الدراسات  ،خاصة على البشر بدالً
من الحيوانات ،قبل الموافقة على الفرضية القائلة
بأن " "TMPRSS2هو المفتاح لفهم متحور
"أوميكرون" ،وضيفا" :أعتقد أن هذا ما زال سابقًا
ألوانه".
يعرف العلماء أن جز ًءا من عدوى متحور
"أوميكرون" يأتي من قدرته على تجنب األجسام
المضادة ،مما يسمح لها بالوصول بسهولة إلى
خاليا األشخاص الذين تم تلقيحهم بسهولة أكبر
بكثير من المتغيرات األخرى ،لكنهم يشتبهون في
أن "أوميكرون" لديه بعض المزايا البيولوجية
األخرى أيضًا.

واألميركيين في وقت سابق من األسبوع ،تقريرا
عن الهامستر والفئران التي أصيبت إما بمحور
"أوميكرون" أو أحد المتحورات العديدة السابقة،
ووجدت الدراسة أن المصابين بأوميكرون
بأضرار أقل في الرئة وفقدوا وزنا أقل وكانوا أقل
عرضة للوفاة.
وبالرغم من أن الحيوانات المصابة بمتحور
"أوميكرون" ،عانت في المتوسط من أعراض
أكثر اعتداال ،إال أن العلماء أصيبوا بالدهشة بشكل
خاص من النتائج التي ظهرت على الهامستر
السوري ،وهو نوع معروف بأنه يعاني من مرض
شديد مع جميع اإلصدارات السابقة من الفيروس،
حيث أوضح الدكتور مايكل دياموند ،عالم

األخرى.
وجاء اكتشاف مماثل من باحثين في جامعة
"هونج كونغ" درسوا أجزاء من األنسجة مأخوذة
من الشعب الهوائية البشرية أثناء الجراحة ،في
 12عينة من الرئة ،ووجدوا الباحثون أن متحور
"أوميكرون" نما بشكل أبطأ من متحور "دلتا"
والمتحورات األخرى.
كما يشتبه الدكتور جوبتا في أن البيانات
الجديدة لفريقه تقدم تفسيرا جزيئيًا لسبب عدم أداء
(الضرر) متحور "أوميكرون"جيدًا في الرئتين،
إذ تحمل العديد من الخاليا في الرئة بروتينا يسمى
" "TMPRSS2على سطحها يمكن أن يساعد
دون قصد في تمرير الفيروسات إلى الخلية ،لكن

وفي األسبوع الماضي ،أفاد الباحثون بأن البديل
يحمل طفرة قد تضعف ما يسمى بالمناعة الفطرية،
وهو إنذار جزيئي ينشط جهاز المناعة لدينا بسرعة
عند أول عالمة على غزو األنف ،ولكن األمر
سيستغرق المزيد من التجارب لمعرفة ما إذا كان
هذا بالفعل أحد أسرار نجاح متحور "أوميكرون".
أضافت سارة شيري" :يمكن أن يكون األمر بهذه
البساطة ،حيث يكون هناك الكثير من الفيروسات
في لعاب الناس والممرات األنفية ،ولكن يمكن أن
تكون هناك تفسيرات أخرى النتشاره الفعال..يمكن
أن يكون أكثر استقرارا في الهواء ،أو يصيب
عوائل جديدة بشكل أفضل..أعتقد أنه سؤال مهم
حقا".
•المصدر :وكاالت

بكاسين اللبنانية

تدخـل العـالمية من بـوابة السيـاحة

بيروت :بلدة لبنانية جنوبية دخلت خريطة
السياحة العالمية بعد إدراجها ،أخيراً ،ضمن
الئحة “أفضل القرى السياحية في العالم”.
وحصلت بلدة بكاسين ،على لقب واحدة من
أفضل القرى السياحية في العالم ،من جانب
منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة؛
ضمن قائمة تتضمن أكثر من  170قرية موزعة
في  75دولة.


مميزات بكاسين

تسمية بكاسين تعني بلد الشمس ،وهي تبعد عن
العاصمة بيروت نحو  70كيلومترا ،وترتفع عن

سطح البحر  800متر.
تحتضن البلدة أكبر غابة من أشجار الصنوبر
المثمر وأجوده في الشرق األوسط ،إذ تبلغ
مساحة الغابة  200هكتار (الهكتار يعادل 10
آالف متر مربع) ،وقد أعلنتها وزارة البيئة في
لبنان محمية طبيعية في .1996
يميزها أيضا حفاظها على تراثها ،من خالل
المنازل الحجرية والقرميد ،باإلضافة إلى وجود
جسور قديمة يعود تاريخها إلى العهد العثماني.
ويلفت رئيس بلدية بكاسين حبيب فارس
إلى كثرة المعالم السياحية في البلدة ،وأبرزها
الدينية مثل كنيسة القديسة تقال ،الطبيعية كغابة
الصنوبر ،باإلضافة إلى القرية المميزة ببيوتها
القديمة وساحاتها الواسعة.

ويقول فارس إن “أبرز النشاطات التي يقوم
بها السياح ،صيفا وشتاء في البلدة ،هي السير
والتنزه في غابة الصنوبر”.


مشروع صديق للبيئة

أكثر المواقع التي تستقطب السياح في بلدة
بكاسين هو مشروع “بيت الغابة” ،الذي يضم
أكواخا خشبية وسط غابات الصنوبر ،ليكون
الزائر في وقفة مع االسترخاء والهدوء بين
أحضان الطبيعة.
وأوضح المدير العام للمشروع حسين منصور،
أن “العمل على هذا المكان بدأ عام  ،2013من
خالل مبادرة من أهالي البلدة ،ومع السنوات

تطور حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم”.
يضم مشروع “بيت الغابة” نحو  25كوخا
خشبيا ،وفندقا صغيرا ،ومطعما ،وقاعة
للمؤتمرات؛ وكلها وسط غابة الصنوبر الرائعة.
وأشار منصور إلى أن “نشاطات عدة يمكن
القيام بها ،منها ركوب الدراجات الهوائية،
والسير في الغابة ،وممارسة ألعاب المغامرات
مثل زيب الين (االنزالق الحر عبر سلك معدني
يصل بين هضبتين) ،واليوغا وغيرها”.
وأكد أن “كل النشاطات التي تحصل داخل هذا
المشروع صديقة للبيئة ،وال تؤذي الغابة”.
•(األناضول)
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أول امرأة عربية تبث عبر ميكروفون "هنا القدس" كانت فاطمة البديري

فاطمة البديري في حديث الذكريات
فاطمة البديري واحدة من المذيعات العربيات األوائل الالتي خضن تجربة اإلعالم عربيا( -أرشيف)
•علي سعادة
فاطمة البديري أول امرأة عربية تبث صوتها عبر إذاعة "هنا
القدس" عام  .1946وأول سيدة تجلس وراء الميكروفون لتقدم
لمستمعيها نشرة األخبار ،وتعد من أوائل اإلعالميات في العالم
العربي ،حيث كان عدد اإلعالميات العربيات قليال جدا في ذلك
الوقت لم يتجاوز الـ.3
باإلضافة إلى المذيعتين المصريتين صفية المهندس وتماضر
توفيق ،كن ثالثتهن أوائل المذيعات الالئي خضن ميدان العمل
اإلذاعي الحرفي الرسمي ،وفي وقت واحد تقريبا في العالم
العربي كله.
دفعت البديري ثمن ريادتها الكثير بسبب رفض المجتمع آنذاك
لعمل المرأة في هذا المجال ،وعاشت اللجوء والتنقل مع زوجها
وأسرتها بين العواصم العربية.
قدمت نشرات إخبارية بصوتها باإلضافة إلى عملها مساعدة
لبرامج المرأة والبرامج األدبية وبرامج األطفال ،وتميزت
بصوتها الجميل ولغتها العربية المتقنة ونبرتها القوية ويتجلى ذلك
حين تبدأ قراءة النشرة اإلخبارية بعبارة "هنا القدس".
والدها هو موسى البديري ،القاضي الشرعي ،والعالم من
خريجي األزهر ،واألستاذ في الرياضيات ،وتولى منصب
اإلفتاء في القدس وكانت له مشاركة كبيرة في النشاطات الوطنية
واإلسالمية.
درست فاطمة البديري في "كلية شميدت للبنات" وحصلت على

شهادة المترك (تعادل شهادة الثانوية العامة حاليا) ثم التحقت بكلية
دار المعلمات الحكومية في القدس فحصلت على شهادة دبلوم
تربية.
درست مادة اللغة العربية مدة عشر سنوات في
تخرجها
بعد
ّ
مدارس فلسطين ،قبل أن تنضم إلى إذاعة فلسطين األولى "هنا
القدس" التي افتتحت عام  ،1936لتكون ثاني إذاعة عربية بعد
إذاعة القاهرة ،والتي أصبحت قبلة لكل الفنانين والمثقفين والكتاب
العرب.
والحقيقة أنها لم تكن مهتمة بالعمل في اإلذاعة إطالقا ،بحسب
تصريحات إعالمية لها ،فقد جاء األمر صدفة حين سمعت أنهم
يطلبون مذيعين فقدمت طلبا مع من قدموا ،وكان العدد كبيرا،
واستدعيت للفحص وقبلت على الفور.
استمرت البديري بالعمل في اإلذاعة الفلسطينية حتى النكبة عام
 ،1948ثم انتقلت بصحبة زوجها اإلعالمي والكاتب عصام حماد
لتأسيس اإلذاعة السورية في الفترة ما بين عامي  1950و.1952
والحقا عملت في اإلذاعة األردنية ما بين عامي  1952و.1957
في بداية الخمسينيات عادت إلى رام الله حيث عملت في التربية
والتعليم باإلضافة إلى قراءة األخبار مرة واحدة يوميا في إذاعة
القدس برام الله ،وبقيت حتى عام  1957حيث اضطرت للعودة
مرة ثانية إلى الشام مع زوجها بعد األحداث السياسية والمظاهرات
التي شهدها األردن عقب تشكيل حكومة يسارية وقومية برئاسة
سليمان النابلسي وحل هذه الحكومة.

أتقنت اللغتين اإلنجليزية واأللمانية ،كما أنها شاركت في عدد
من المؤتمرات في أوروبا ،ما فتح لها ولزوجها السفر إلى برلين
للعمل في اإلذاعة األلمانية الديمقراطية عام  ،1958واستمرت
فيها حتى عام  1965حيث عادت وزوجها إلى مدينة رام الله بعد
صدور العفو العام في األردن ،والتحقت بحقل التعليم من جديد
فعملت معلمة للغة العربية ،ثم أمينة مكتبة في دار المعلمات التابعة
لوكالة الغوث في المدينة.
وانتقلت إلى العيش في عمان ،حيث عملت في قسم التصنيف في
مكتبة الجامعة األردنية في الفترة ما بين  1978و .1983كما أنها
عملت في الدار األردنية للثقافة واإلعالم في عمان ،حتى وفاتها
عام  ،2009وكان حلمها وأمنيتها أن تدفن في القدس لكنها دفنت
في عمان بسبب االحتالل الذي حرمها من قبر قرب األقصى.
مراجع
ـ نساء فلسطينيات شاركن في صنع التاريخ ،موقع منظمة التحرير
الفلسطينية.2016 ،
ـ مقابلة مع اإلعالمية فاطمة البديري ،سامي كليب ،قناة الجزيرة،
.2008
ـ فاطمة موسى البديري ..رائدة اإلعالم النسائي في فلسطين
وأولى المذيعات العربيات ،دراسة للباحث في الشأن الفلسطيني
أوس داود يعقوب ،موقع شبكة العودة اإلخبارية .2016
•(عربي )21
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هكذا نجنب أطفالنا اآلثار السلبية لقرار الطالق

يعتبر انفصال الوالدين من أكبر المشكالت
التي تواجه األطفال وذويهم على حد سواء ،إذ
أن تداعيات الطالق غالبا ما تنتهي بشكل سلبي
على األطفال.
لذا ،فإن أهم خطوة على الوالدين اتخاذها قبل
وبعد قرار الطالق ،هي كيفية تجنيب أبنائهم
أكبر قدر ممكن من اآلثار السلبية لتداعياته ،وفقا
لخبراء في التربية.
المراحل األولى من عمر الطفل
وفق المدربة المعتمدة والناشطة في مجال
التربية األسرية والحاصلة على دبلوم استشاري
أسري ،النا قاعاتي ،فإن تجاوب األطفال مع
قرار مثل الطالق يختلف بحسب الفئة العمرية،
إذ إن األطفال في سن  6سنوات وما دون
يفتقرون إلى الوعي الكافي لفهم مثل هذا القرار.
وتقول التربوية قاعاتي إن األطفال في هذه
المرحلة العمرية ال يدركون معنى هذا القرار
أو عواقبه ،كما أنهم ال يملكون بعد القدرة الكافية
للتطور والتكيف النفسي للتعبير عن مشاعرهم،
لذا يتوجب على األهل أن يتعاملوا مع الموقف
كل يوم بيومه ،وتفسير القرار بأبسط قدر ممكن
لهم.
وتضيف أنه مثال يمكن أن نقول للطفل ”إن ماما
لن تكون موجودة بسبب مسؤوليات أخرى في
الوقت الحالي ،أو بابا مشغول وسيكون موجودا
في يوم اإلجازة“ ،الفتة إلى أنه مع الوقت سيعتاد
الطفل أكثر على المرحلة الجديدة ويبدأ في فهم
القرار بشكل أكبر.
وشددت النا قاعاتي أن الطفل في مراحل عمره
األولى يكون أكثر عاطفية ،وهو بحاجة دائمة
لوجود األب واألم إلى جواره ،لذلك فإن غياب
أحدهما سيخلق له عدم توازن في عالمه الخاص.
وعليه ،من المهم أن يقوم الوالدان بتنظيم
حياتهما الجديدة وفق روتين معين ومستمر،
وإجابة أسئلة الطفل بشكل بسيط ومباشر،
وإعطائه مساحة كافية ليسأل هو بنفسه عن ما
يجول بذهنه بشأن القرار.
من  12سنة فما فوق
بحسب التربوية النا قاعاتي ،تبدأ قدرات
بالتطور انطالقا من
األطفال
 12سنة ،إذ
وعيه
يبدأ
ا لخا ر جي
بالتشكل بشكل

أكبر ،خاصة مع مقارنته العالقات بالصداقات،
لذا تصبح قدرتهم على فهم وجود مشكالت بين
األبوين أكبر.
ولفتت إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة
العمرية االنتباه إلى أن حكم الطفل على األمور
يكون على مبدأ أبيض وأسود ،لذا غالبا ما يلقي
األطفال في هذه المرحلة باللوم على أنفسهم عند
وقوع الطالق.
وتوضح أن الطفل في هذه المرحلة حين يشاهد
شجارا بين والديه قد يعتقد أنه السبب ،وحين
تحدث مشكالت بين والديه يظن أنه السبب ،لذا
من المهم منح األطفال في هذه المرحلة العمرية
األمان العاطفي ،والتأكيد لهم بأنهم ليسوا سببا في
االنفصال ،وأن ”محبتهم لن تتغير بعد الطالق“.
وتضيف النا قاعاتي أنه مع دخول الطفل
مرحلة المراهقة ،يصبح أكثر قدرة على التحكم
بمشاعره ،لذا يمكن أن يصبح الحوار معه
أكثر وضوحا وعمقا بشأن أسباب االنفصال،
ويمكن األخذ برأي األبناء في مرحلة المراهقة
بشأن نظرتهم إلى مستقبل حياتهم ،وتخييرهم
بالعيش سواء مع األب أو األم
بعد االنفصال ،واألخذ
باالعتبار لما

يتصورون عليه الحياة بعد الطالق.
تداعيات االنفصال على األطفال
ترى التربوية النا قاعاتي أن االنفصال أشبه
بهزة أرضية في حياة الطفل ،تختلف درجتها
من ضعيفة إلى قوية حسب البيئة العائلية التي
يعيش فيها ،وبحسب طريقة تعامل األهل مع
قرار الطالق.
وتوضح أن االنفصال يترك أثرا نفسيا عميقا
في حياة األطفال ،فقد يصبح لدى الطفل خوف
دائم ،أو شعور بنقص حب والديه له ،وأن
مصدر أمانه قد اختفى.
كما أن بعض األطفال يعانون من مشكلة التبول
الال إرادي وقضم األظافر بعد االنفصال ،إضافة
إلى التراجع في المستوى الدراسي ،كما أن
البعض منهم قد يلجأ إلى السرقة أو العنف كرد
فعل على طالق والديه.
وتؤكد أن اتخاذ قرار االنفصال من قبل
الوالدين بأكبر قدر ممكن من الهدوء بعيدا عن
االنفعال والعصبية له تأثير مهم على األطفال،
ويسهم في تجنيبهم العديد من اآلثار السلبية ،إذ
من الضروري أن يبقى كل من األب واألم
صامدين عقب اتخاذ القرار ،ألن ذلك
ينعكس على األطفال نفسيا.
وتعتبر المستشارة التربوية أن للمدرسة
دورا مهما بعد انفصال الوالدين ،إذ
يجب إبالغها من قبل األهل في حال
وجود قرار بالطالق ،للمساعدة في
دعم الطفل معنويا ،وذلك
ألن حياة الطفل وتعامله
في المدرسة يختلف عن
حياته في المنزل.
من ناحية أخرى،
تقول قاعاتي إن
االنفصال أحيانا
أفضل
يكون
وقد
لألطفال،
يؤمن لهم بيئة أكثر
استقرارا وهدوءا،
بقائهم
بخالف

ضمن بيئة مليئة بالشجار واالضطراب بين
األبوين ،خاصة في حال وجود عنف أسري؛
ما يؤدي إلى اكتساب الطفل أخالقا وعادات غير
سوية.
وتضيف أنه كلما تأخر قرار االنفصال صار
أصعب على األطفال ،ألن الطفل يكون اعتاد
أكثر على نمط حياة معين بوجود والديه ،ليأتي
قرار كالطالق مفاجئا بالنسبة له ،ليغير حياته
بشكل كامل ،مشددة على أن ”الطالق بكل
المراحل العمرية للطفل يظل صعبا ،كما أنه
يكون صعبا على الوالدين في الفترة األولى“.
تداعيات االنفصال على الزوجين
تقول المستشارة التربوية النا قاعاتي ”أغلب
مجتمعاتنا لألسف ،ورغم وجود قوانين تنظيمية
لمواضيع الزواج والطالق ،تستخدم األطفال
كأدوات ابتزاز بعد الطالق“.
وتتابع ”من المهم أن يتذكر الوالدان أن األطفال
ليسوا ملكا لهما ،وأن من واجبهما تربيتهم تربية
صالحة لما فيه مصلحة الطرفين ..والتذكير
أن العالقة الزوجية مختلفة تماما عن العالقة
بأبنائنا ،وال يجب الخلط بينهما“.
وترى أن أول خطوة بعد اتخاذ قرار االنفصال
هي التواصل مع األبناء وإيصال هذه الفكرة لهم،
وأن يظل مسكن ومدرسة وبيئة الطفل هي ذاتها
وأال يشملها التغيير ،كي ال يتأثر الطفل بالتغيير
داخليا وخارجيا ،مبينة أنه من المهم الحفاظ قدر
اإلمكان على التوازن النفسي للطفل ،وإبعاد
قرار االنفصال عن حياته قدر اإلمكان ،والتشديد
على األصدقاء وأفراد العائلة لاللتزام بذلك.
وتشدد على ضرورة أن يكون لألب واألم وعي
بتأثير قرار االنفصال ،وأن يتفقا على احترام
بعضهما أمام أطفالهما عقب الطالق ،وأن
يحاوال الحفاظ على ذكريات جميلة مع أبنائهما
بعد الطالق ،وإيجاد أفضل الطرق لتعويض
األبناء عن غياب أحد الوالدين.
•المصدر  :إرم نيوز
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الكاتب والسينمائي اإليراني بكتاش آبتين يموت في سجنه اإليراني

"مراسلون بال حدود ّ
تحمل سلطات النظام مسؤولية وفاته"

توفي الكاتب والسينمائي اإليراني بكتاش آبتين الذي ينتقد
نظام طهران ،في السجن بعد إصابته بكوفيد ،19-كما أعلنت
منظمات مدافعة عن حقوق اإلنسان .وأوردت رابطة الكتاب
اإليرانيين في تلغرام "توفي بكتاش آبتين" ،بعدما دخل في
غيبوبة مطلع األسبوع.
وأكدت منظمة "مراسلون بال حدود" عبر "تويتر" وفاته
وقالت إنه "حكم عليه ظلما ً بالسجن ست سنوات وكان قيد
االعتقال في المستشفى مريضا ً بكوفيد 19-ومحروما ً من
الرعاية الضرورية" .أضاف بيان المنظمة أن "مراسلون بال
حدود تح ّمل سلطات النظام مسؤولية وفاته" وأرفقت البيان
بصورة آلبتين بلباس السجن ومكبالً من الساق بسرير في
مستشفى.
وقال هادي قائمي ،المدير التنفيذي لمركز حقوق اإلنسان في
إيران -ومقره نيويورك ،إن "بكتاش آبتين مات ألن الحكومة
اإليرانية أرادت أن تسكته في السجن" .وأضاف "إنها مأساة
كان في اإلمكان تجنبها .يجب أن يخضع رئيس السلطة القضائية
(غالم حسين محسني إيجئي) للمحاسبة".
يشار إلى أن القضاء اإليراني اتهم آبتين بالعضوية في رابطة

الكتاب اإليرانيين ،وزيارة قبور السجناء السياسيين الذين تم
إعدامهم بشكل جماعي العام  ،1988وحكم عليه بالسجن 6
سنوات ،وكان قد نُقل إلى السجن منذ  26أيلول/سبتمبر ،2020
في ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران ،إلى جانب المتهمين
اآلخرين ،كيوان باجان ،ورضا خندان مهباديُ .منح آبتين
في أيلول/سبتمبر  2021جائزة بين/باربي فريدوم تو رايت،
األدبية ،من جمعية بين األميركية للكتاب ،بحسب وكالة فرانس
برس.
وتصاعد القلق لدى نشطاء في األشهر القليلة الماضية بسبب
وفاة سجناء قيد االعتقال في إيران ،خصوصا ً في ظل وباء
كوفيد الذي يخشى حقوقيون أن يكون متفشيا ً في سجون إيرانية.
ونشرت منظمة العفو الدولية في أيلول/سبتمبر تقريرا ً اتهم
إيران بأنها لم تفتح باب المساءلة في شأن ما ال يقل عن 72
حالة وفاة في السجون منذ كانون الثاني/يناير " 2010رغم
التعرض
ورود تقارير موثوق فيها تفيد بأنها نجمت عن
ُّ
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة" ،كما جاء في
موقع المنظمة.
وفي أبريل/نيسان  ،2021أصدر أكثر من  300كاتب

إيراني بيانًا وجهوه إلى "السلطة القضائية ،وحكومة حسن
روحاني ومنظمة السجون" اإليرانية ،أعربوا خالله عن قلقهم
إزاء أزمة تفشي فيروس كورونا في سجن إيفين ،وطالبوا
بإطالق سراح السجناء السياسيين ،وسجناء الرأي ،خصوصا ً
الكتّاب المسجونين .وجاء في البيان الذي انتشر تحت عنوان
"أطلقوا سراح بكتاش آبتين وسائر الكتاب"" :بالنظر إلى
األنباء المروعة التي انتشرت حول تفشي مرض كورونا في
سجن إيفين ،وإصابة بعض زمالئنا في السجن ،فإننا نح ّملكم
المسؤولية الكاملة للحفاظ على حياتهم وصحتهم".
ونشر آبتين ،المولود في مدينة ري بطهران ،دواوين شعرية
منذ التسعينيات ،بما في ذلك "الرموش" ،و"قاموا بخياطة
عيني" ،و"العزلة" ،و"المطرقة الضخمة" .كما أخرج هذا
الشاعر اإليراني أفالما ً وثائقية ،منها " 13أكتوبر،"1937
وهو وثائقي عن لوريس تجيكنافوريان ،المايسترو والملحن
اإليراني الشهير ،و"همايون خرم" ،وهو وثائقي عن الملحن
اإليراني الشهير همايون خرم.
•(المدن) البيروتية
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صدر حديثا

رواية (حاصل الطرح) بالعربية للمرة االولى
عن «منشورات ممدوح عدوان» وللمترجم
محمد الفولي ،صدرت مؤخرا ً رواية «حاصل
ّ
الطرح» للكاتبة والناقدة التشيلية أليا ترابوكو
ثيران ،في أول ترجمة عربية ،حيث تفتتح
المؤلفة عملها األدبي الرفيع من تاريخ مفصلي
في تشيلي ،األول من أكتوبر  ،1988حين قصد
النّاس صناديق االقتراع من أجل استمرار
«بينوشيه» في الحكم من عدمه ،فكانت النتيجة
رفضه ،باحثين عن حريتهم ،مستعيدة سنوات

"دراسات اجتماعية من العراق"
صدر حديثا ً كتاب "دراسات اجتماعية من
العراق" للباحثة واألكاديمية العراقية الهاي عبد
الحسين عن "دار المدى".
يض ُّم العمل ثالث دراسات تُضي على
اإلسهامات النظرية والمنهجية لعالم االجتماع
العراقي علي الوردي ( ،)1995 - 1913والذي
ترى المؤلّفة أنّه "ساهم في تنوير العقل العراقي
ونجح في إثارة الوعي االجتماعي وتوجيهه
للتعرف على أهمية القوى االجتماعية المؤثّرة
ُّ
ذات الفعل والفاعلية في الحياة اليومية".
كما يض ُّم الكتاب دراسات حول مستقبل علم
االجتماع في العراق ،ويستعرض تجربة فالح عبد
الجبار ( )2018 - 1946في هذا المجال

من القمع والتّرهيب ،التي عاشها هذا البلد
الالتيني إبّان ثمانينيات القرن الماضي.
تحظى ترابوكو ثيران ،بسمعة طيبة وواسعة
في العالم العربي ،بعد أن ترجمت بعض رواياتها
المكتوبة باإلسبانية إلى العربية ،عبر مترجمين
بارزين مثل صالح علماني ورفعت عطفة،
كونها تنتمي إلى الجيل الثالث من كتّاب الواقعية
السحرية ،الذين جاءوا بعد جيل جابرييل غارسيا
ماركيز،

( حكايا الجالية العربية في أمريكا )
عن مؤسسة شمس للنشر واإلعالم بالقاهرة؛
صدر كتاب « حكايا الجالية العربية في أمريكا
» لألديب واإلعالمي العربي المقيم في أمريكا
"وليد رباح".
الكتاب يقع في  256صفحة من القطع المتوسط،
ويتضمن ستًا وعشرين حكايا واقعية أبطالها من
العرب المقيمين بأمريكا ،يسردها وليد رباح
بتكثيف ولُغة أدبية رصينة كاشفًا زوايا جديدة
لواقع الجالية العربية في أمريكا ،والتغيرات

الظاهرية التي تطرأ على سلوكياتهم ،بينما يبقى
الكثيرون منهم باألفكار نفسها التي جلبوها من
بلدانهم .كما يلقي المؤلف الضوء على طبيعة
المجتمع األمريكي وقوانينه التي يجهلها الكثير
من المهاجرين إليها مما يتسبب في وقوعهم في
المشكالت.
ما بين قصص إنسانية وأخرى مأساوية
وأخرى طريفة ،يصحبنا وليد رباح في رحلة
ممتعة للتعرف على حياة العرب في أمريكا.

موقع (أوريون  )21الفرنسي
"فلسطين الصغرى" ..فيلم وثائقي يروي قصة حصار مخيم اليرموك
•عربي 21-جهاد بالكحالء
نشر موقع "أوريون  "21الفرنسي تقريرا،
تحدث فيه عن القضايا التي سلّط عليها الضوء
وثائقي "فلسطين الصغرى" للمخرج الفلسطيني
عبد الله الخطيب .وقال الموقع ،في تقريره،
إن هذا الفيلم الوثائقي بين كيف اضمحل مخيّم
اليرموك الذي كان قبل الصراع السوري أكبر
تجمع لالجئين الفلسطينيين في العالم ،والذي
محاصرا من قبل نظام بشار األسد بين
كان
ً
 2013و 2015العتباره بؤرة للمعارضة،
قبل أن يغزوه تنظيم الدولة في نيسان /أبريل
.2015
التشبث باألمل رغم سوداوية األفق
أورد الموقع أن عبد الله الخطيب أراد إعادة
الكرامة لضحايا الحرب في سوريا ،على
عكس الصور ومقاطع الفيديو العديدة التي
وثّقت هذه الفترة .قام بتصوير الحي الذي يسكن
فيه بمفرده وبمساعدة عدد قليل من األصدقاء،
وذلك من خالل توثيق أعمال المقاومة اليومية
الصغيرة لسكان اليرموك .وخالل هذه الفترة،
ش ّكل التضامن أحد مقومات النسيج االجتماعي،
بينما كان الحي يغرق تدريجيا في فقر مدقع.
تصوير الثورة
تغيب المساعدات اإلنسانية ،بينما توقف عمل
آخر مستشفى تابع لوكالة األمم المتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق
األدنى (األونروا) .هذا الوضع أثار سخط

السكان ،وولّد لديهم شعورا بأنه تم التخلي
عنهم ،وهو ما دفع غالبيتهم إلى الفرار في سنة
 .2013وعلى هذا النحو ،انخفض عدد سكان
المخيم ،الذي كان في حدود  160ألف شخص
في سنة  ،2012إلى حوالي  18ألف شخص في
سنة  ،2015محاصرين في محيط الحي .أشار
تحول
صور كيف ّ
الموقع إلى أن الفيلم الوثائقي ّ
الحزن إلى غضب من ممارسات النظام ،وقد
حاول عبد الله الخطيب إبراز ذلك من خالل
تصوير لحظات التمرد واالحتجاجات .أدت
الحرب في سوريا إلى ظهور أشكال جديدة
من الثورات ،مثل نشر العديد من المقاتلين
السوريين مقاطع فيديو كوسيلة لالحتجاج.
لكن عبد الله الخطيب تجنب في فيلمه مهاجمة
النظام السوري بشكل مباشر ،وعرضه
لشهادات حقيقية على األحداث التي تجري في
الحي تكفي إلدانة فظاعة الحصار.
حوار داخلي
إلى جانب اإلخراج ،علّق عبد الله صوتيًا
على مشاهد الفيلم ،واعتمد لهجة صارمةً
مختلفة عن تلك التي اعتمدها عندما ظهر
غي الفيلم بصفته صحفيًا .كان الخطيب يسعى
لمعرفة المزيد عن الحالة النفسية والجسدية
للسكان من خالل طرح أسئلة تافهة أو تصوير
الحقائق دون تعديلها إلبراز المسكوت عنه
للمشاهدين .كما سلط المخرج الضوء على
الظروف المعيشية لألطفال ومعاناتهم من
خالل المقابالت التي أجراها معهم .وقد صور
طفلة صغيرة من الحي تدعى تسنيم وهي
جالسة على العشب بينما تبحث عن بعض

األعشاب الصالحة لألكل .وعندما سأل بعض
األطفال عن أحالمهم ،أجاب أحدهم بأنه يحلم
أن "يعود أخوه إلى الحياة" ،بينما قال آخر بأنه
"يحلم بتناول الشاورما" .وتعتبر هذه اإلجابات
منطقية في ظروف يجتمع فيها شبح الموت
والجوع معا.
التشكيك في الهوية
وضع الفيلم تحت عدسة المجهر قضية الهوية
الممزقة ،حيث تساءل الخطيب" :هل أنا
فلسطيني في سوريا أم سوري في فلسطين؟"
عبد الله مقيم حاليا في ألمانيا مع والدته ،مثل
غيره من سكان اليرموك الذين فروا عند
غزو تنظيم الدولة .لهذا السبب ،ظلت مسألة
هويتهم عالقة بين عالمين :عالم فلسطين وحلم
العودة وعالم سوريا الدولة المضيفة لهم .وقد
انضاف إليهم عالم ثالث في الوقت الحالي وهو
عالم المنفى .وينتهي الفيلم الوثائقي بمشهد
يستحضر فيه رجل مسن يجلس أمام النار قوة
الهوية الفلسطينية وهو يغني عن "العودة إلى
أرض فلسطين" باللغة اإلنجليزية ،في لحظة
جياشة بالمشاعر جعلت صوته يختنق .وأشار
صور هذا
الموقع إلى أن عبد الله الخطيب
ّ
الفيلم عندما كانت جراحه من مأساة العيش
في مخيم اليرموك مفتوحة .ومن خالل عرض
فيلم "فلسطين الصغرى" في الكثير من البلدان
مثل فرنسا وكوسوفو وسويسرا ،حاول تسليط
الضوء على تداعيات الحرب في سوريا من
زاوية أخرى.
•ترجمته "عربي"21
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•بانة القاسم
كثيرا أن أتهرب من فكرة هذا المقال،
حاولت
ً
ولكنها لألسف مسيطرة علي كل الوقت .حاولت
أن أتكلم عن عالم الطاقة الذي يسيطر على
تفكيري منذ بدأت أقرأ عنه ،وأتكلم عن التحكم
في طاقتنا اإليجابية اذا ما تعرضت للتشويش أو
(التهكير) للسيطرة عليها من قبل ذوي الطاقات
السلبية الذين يمتصون طاقاتنا .حاولت أن
أتهرب من مشاهد معاناة شعوبنا التي ال تفهم
لغة الثلج وعليها أن تحتمله هذا الشتاء بمؤونة
بسيطة من وسائل التدفئة ووسائل البقاء على
قيد الحياة .الجميع في صراع وجود ،تحت
البرد ،تحت نير احتالل ،ضمن ظروف حياتية
صعبة ،في غربة ،في حاجة مادية ...كلنا نعاني
من منغصات معينة ولكننا نتابع الحياة .إال تلك
الفتاة التي ودعت الحياة عندما دقت الساعة
الثانية عشرة ليلاً معلنة نهاية عام وبداية عام
آخر .نحن إذًا في عام  ،٢٠٢٢حيث باتت فكرة
حرية المرأة والمطالبة باستقاللها المادي ،و
حقها في المعاملة الكريمة قبل االرتباط وبعده،

بـدون عنـوان
من المسلمات .حقها في العيش بكرامة ،في أال
ضا من المسلمات  ..ولكن
تضرب وتهان ....أي ً
بوغتنا بقصة حادثة مأساوية جرت لصبية ما
تجاوزت العشرين من عمرها بعد على يد من
يدعى زوجها وأهله .كل التساؤالت دارت في
بالي وبحثت لها عن إجابات في النت من خالل
عشرات التقارير التي رافقت الحادثة .ولكن
السؤال الذي طرحته ابنتي والتي تماثل الفتاة في
العمر وكانت تنتظر مني إجابة بما أنني أمضيت
معظم حياتي في البلد العربي نفسه الذي يشهد
مقتل الفتاة ....قالت لي الصبية :أال يوجد جهة
تحتمي فيها هذه الفتاة ،طالما أنها تعنف في
بيت زوجها وتالقي إهمالاً لشكواها في بيت
والديها؟؟؟ أال يوجد هناك من يحميها؟
السؤال مشروع ولكن اإلجابة معقدة ...نعم
تستطيع الفتاة أن تطلب الشرطة لتنقذها ولكن
عليها أن تتحمل عواقب ما سيفعله بها زوجها
بعد أن يوقع على تعهد عدم التعرض لها .هذا
غير نظرة المجتمع التي ستجلدها باعتبارها

أخرجت أسرار بيتها للخارج .للعرف في بالدنا
سطوة على حياة الناس أقوى من سلطة القانون
أو الدين .فمنذا الذي سيحمي امرأة من أهلها أو
زوجها .من ذا الذي سيقبل أن يزوج ابنه لمطلقة
صغيرة السن على يدها طفل ،هل هناك جمعية
تساند المرأة المعنفة في بالد العرب قادرة أن
تكفل لها حياة كريمة ،أو توفر لها فرصة عمل
الئقة ،أو غطا ًء قانونيًا يسترها من ألسنة الناس؟
الكثير من الناس يطالبني بالعودة (لحضن)
الوطن خوفًا على بناتي من نظام الحياة في الغرب
المستهتر الكافر الذي ال يعترف بالدين والتقاليد،
ولكن إلى أين سآخذ هؤالء الفتيات الالتي تربّين
على قيم الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة،
دون تسلط العرف المتخلف الذي يتدخل في
لبسهن وشكلهن وتفكيرهن؟ كيف سأبحث عن
إجابات ألسئلتهن الكثيرة عن الحقوق الضائعة
للبنت في بالدي؟ هذا ما تفسره حاالت الطالق
الكثيرة التي شهدها السوريون الذين أخذتهم
زوارق النجاة إلى أوروبا ،لتعلن بعض النساء

رفضهن لتعسف األزواج وسوء المعاملة
والمطالبة بالحياة الالئقة تحت سطوة القانون
األوروبي العادل.
هل كانت تلك الصغيرة ستودع حياتها القصيرة
مضروبة على رأسها في عالم يحكمه قانون ال
يهاود لو أنها كانت في ألمانيا أو فرنسا أو أي بلد
أجنبي؟؟؟..
نعم ...تتسع الهوة بيننا وبين بالدنا كلما توغلنا
بأمر الحرية ،وكلما تعلقنا بالقانون العادل
الذي يضمن حقنا في الحياة الكريمة ،تتسع
المسافات التي تفصل أوالدنا الذين نحاول قدر
المستطاع تربيتهم على أخالقيات األديان الحنيفة
التي تتساير مع قانون عادل في بلد يحترم فيه
اإلنسان...لم يعد من الممكن العودة إلى الوراء
وبالدنا ليس فقط يحكمها طغاة ولكن يحكمها
الجهل والتخلف و...العرف.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد)
لندن اونتاريو

اصدرات جديـدة للمـؤرخ سيّــار الجميـل مـع مطـلع العــام 2022
الكتاب األول" :زعماء العالم  :بناة وطغاة في القرن العشرين"
صدر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات
والنشر كتاب جديد للمؤرخ األكاديمي العراقي
الدكتور سيار الجميل  .المقيم في كندا .
جاء في تصدير للكتاب  :يهتم العالم
اليوم بالوقوف عند الزعماء وتحليل مواقفهم
وقراراتهم ودرس تجاربهم .ولقد وجد المؤلف أن
من األهمية التاريخية تقديم هذا «الكتاب» للثقافة
العربية ،وهو يتض ّمن رؤية مؤرخ متواضع
لعدد من الزعماء في تاريخ العالم المعاصر،
إذ خصص عن ك ّل زعيم من ابرز الزعماء
 ،رؤية نقدية ،وتوقّف عند بعض المفاصل
التاريخية في تكوين الزعيم وبايوغرافيته ،أو في
مناقشة بعض مواقف زعماء كان لهم تأثيرهم
ومواقفهم وأدوارهم..

الكتاب الثاني  " :الزعماء العرب :بناة وطغاة في القرن العشرين"
كما صدر عن المؤسسة نفسها كتاب آخر
للدكتور الجميل بعنوان " الزعماء العرب :بناة
وطغاة في القرن العشرين"
ً
ويكشف هذا ” الكتاب تاريخيا عن جوانب
من فلسفة الزعامة العربية  ...ويعتني محتوى
” الكتاب ” بمعنى الزعامات والبايوغرافيات
أو بأساليب الحكم وفهم الشخصيات الزعاماتية
المؤثرة  ..كتاب لم يشمل ك ّل الزعماء العرب
 ،بل اختص بنماذج مؤثرة في بلدانهم مع تباين
أساليبهم واخالقياتهم سواء من الرجال البناة
في اإلخالص ألوطانهم وخدمة شعوبهم  ..او
فأضر الطغاة بها ..
حدوث العكس ،
ّ
الدكتور سيار الجميل حاليا أستاذ زائر تاريخ
الشرق األوسط في جامعتي ايرزونا ستيت
األمريكية  ،و ويسترن الكندية .
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إلى اإلسرائيليين مكذبي “النكبة” :أشباح “الطنطورة” تالحقكم

•بقلم :جـدعـون لـيفـي
لن تتركنا أشباح الطنطورة حتى يموت آخر الشهود واألحفاد،
ولن تتركنا إلى أن تخرج الحقيقة إلى النور وتعترف بها إسرائيل.
هذا هو شأن الحقيقة… ال تترك .رغم بذل كل الجهود إلخفائها
وتصفية من يكشفها إال أنها تظهر من جديد كل مرة .الفيلم الوثائقي
الصادم “الطنطورة” أللون شفارتس ،الذي تم بثه نهاية األسبوع
في مهرجان ساندنس في الواليات المتحدة ،كان يجب أن يبث في
مهرجان إسرائيل .قد يؤدي إلى راحة صحيحة لألشباح ويجبر
إسرائيل على االعتراف أخيرا ً بالحقيقة .بالطبع ،لن يحدث هذا.
لم يكن هناك الكثير من األسماء المحملة في طفولتي ،مثل
الطنطورة .كانت الطنطورة شاطئا ً رائعا ً مع البحيرات الزرقاء،
كنا نسافر إليه بعد أن اشترى والدي أول سيارة بأموال التعويضات
التي حصل عليها من ألمانيا .كان السفر إلى الطنطورة أكثر
إثارة من السفر إلى نيويورك اآلن .ولم يكن هذا بسبب لون
المياه األزرق؛ لقد عرفت أن الرمال البيضاء مشبعة بالدماء .في
الطنطورة قتل جدعون بخراخ ،االبن الوحيد للزوجين الطبيبين
البينا وآرثر بخراخ ،أفضل أصدقاء جدي وجدتي .وقد تمت
تسميتي على اسم جدعون المتوفى .عرفت أن شاطئ الطنطورة
مشبع بدمائه ،ولم أعرف أن هذا الشاطئ مشبع بكثير من الدماء.
أعرف أن الطنطورة كانت قرية صيادين رائعة ،قرية سيتم

الحفاظ عليها لمئات السنين ،ولم يخطر ببال أحد محوها عن وجه
األرض وطرد سكانها أو ذبحهم.
بعد ذلك ،بدأت الشائعات حول المذبحة .المحامي ميخا فيتكون،
ابن شقيق قاضي المحكمة العليا “الفريد فيتكون” ،كان يوبخني
بغضب كلما تجرأت على ذكر الشائعات .كان “فيتكون”
صديق السالح الجيد لجدعون في لواء الكسندروني الذي احتل
الطنطورة .أمس ،سمعت صوت “فيتكون” الذي مات منذ فترة
طويلة ،وهو يتحدث في فيلم عن قائد الفصيل الذي قتل عربيا ً
تلو اآلخر بمسدسه في الطنطورة“ :لقد أطلق النار عليهم واحدا ً
تلو اآلخر بمسدس برابيلون خاصته” .ميخا الطويل ،كما سماه
أصدقاؤه واعتبر شخصا ً مستقيما ً جداً ،كسر صمته .غبرئيل
كوفمان العجوز يستمع ألقواله في الفيلم ويضحك بحرج .هو ال
يتذكر ،ال يصدق ،لم يسمع“ .هذا ليس طبعنا… فأن تطلق النار
على الرأس بمسدس هو فعل األلمان”.
يأتي فيلم “الطنطورة” بكل شيء ،ويأتي بمحاوالت يائسة للنفي
واإلخفاء ،يأتي بالمؤسستين األكاديمية والقضائية المجندة تماماً،
التي سحقت بقوة تيدي كاتس الذي كتب تقريرا ً عن الطنطورة
وتمت مالحقته وإهانته إلى أن اضطر إلى نشر بيان استسالم لم
يكن ليخجل مخطوفي “داعش” .من المدهش رؤية آخر الشهود
اليهود ،في العقد التاسع من حياتهم ،وهم يتلوون ويثرثرون
وينكرون ،إلى أن يعترفوا في النهاية ،تقريبا ً جميعهم ،بالمذبحة،
حتى ولو بغير اسمها دائماً.
استراحة كوميدية يقدمها البروفيسور يوآف غلبر في ظهور
مثير للسخرية ،يدهش بعرضه المؤسسة األكاديمية الصهيونية
بصورة غير مثقفة ومفترسة إلى درجة اإلحراج :فهذا غلبر،
وبصورة متغطرسة وهو يقطر منه الرضى عن الذات ،ال
يصدق الشهود ،ال أحد منهم ،وغير معني بسماع شهاداتهم ،وتعدّ
الشهادات بالنسبة له فولكلورا ً وليس تاريخاً.
وهذه قاضية متقاعدة تحرص على طرح نفسها كـ “دكتورة درورا

تناولت الكاتبة الكبيرة رضوى عاشور جانبا من
قصة الطنطورة في روايتها (الطنطورية) التعليق
وصورة الغالف من محرر (فكر وفن)

بِلبل” ،تحمل كلبها األبيض الصغير على ذراعيها ،وتعترف بأنها
لم تكلف نفسها عناء االستماع لشهادات عندما جلست في الدعوى
ضد كاتس داخل المحكمة .ثم ساحرات ماكبث ،ومجموعة من
أعضاء “كيبوتس نحشوليم” المجاور ،الذين صرخوا في الجوقة،
باستثناء واحد ،بأنه ال يجب إقامة نصب تذكاري لمن تم ذبحهم
ألنه “إذا كان هذا مهما ً لهم فهو سيئ لنا” .شاهدوا “الطنطورة”
وانظروا إلى منكري النكبة بكل بؤسهم .شاهدوا “الطنطورة”
وانظروا إلى ما حدث في .1948
تحت المكان الذي اعتاد والدي أن يركن سيارته عندما كنا نسافر
إلى شاطئ الطنطورة ،غير بعيد عن النصب التذكاري الذي أقيم
لذكرى قتلى لواء الكسندروني ،كان هناك قبر جماعي ،وربما هو
موجود حتى اآلن .هناك يد شريرة محت ذكره.
• هآرتس 2022 /1/23
•المصدر(-:القدس العربي)

عرضحال العرب

الفنان ياسر احمد عن جريدة (العرب) لندن

الفنـان عمـاد حجـاج عن جـريدة (العربي الجديد) لندن
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خبئ ديكتاتورك األحمر ليومك الرمادي

•صالـح الحمداني
األخالق
قبل ان نشق الطرق ونبني الجسور ونجفف
المستنقعات علينا أن نبني األخالق ونجفف
الضغائن .......نوري السعيد
حذاري من !!
اعتمادا على ذاكرتك السمكية عزيزي المواطن يتم
تسويق المجرمين على انهم ابطال ،والحرامية على
انهم منقذين
اخذ كلشي من السمچ :طعمه ،نكهته ،اوميغا ،3
بس حذاري من دماغه!
فبه تصبح دماغ يوخته ..مدري دماغ يوخ!
كاريكاتيرالفنان عماد حجاج (العربي الجديد)

بلد عجيب !
عميل رسمي يدعو للوطنية
ورئيس عصابة يدعو للقضاء على الفساد
و ديكتاتور يدعو للديمقراطية
وفاسق يدعو الى الفضيلة
بلد عجيب
وزيف ال حدود له
ما هي الرسالة !!
 73يرتدون االكفان.
 18يمتطون التك توك.
 1يرتدي دشداشة ممزقة.
هذه الحركات هي  -بال شك  -رسالة للخصوم
واالتباع  ،لكن ما هي الرسالة التي وصلت لك
عزيزي الخوش مواطن؟
بفلوسه !!
الزعيم بفلوسه هذا مو زعيم سياسي ،هذا زعيم
عصابة ( بس البسين قوط واربطة ويچثرون
وطنيات)!
جرار الخيط !!
تنافس على المغانم /ال شعيط سينفعنا بشيء ،وال
معيط له النية بذلك ،فتخيلوا اي محصول يمكن أن
نجنيه من جرار الخيط؟!
#مدري_عليمن_جبناها
•صحفي واعالمي عراقي (تويتر)
@Salehalhamadani

العقيق والكوارتز ،فذكرنا بحبّ ِ والده
األزياء الغريبة التي صممتها له أرقى دور
األزياء العالمية ،وهي أزياء مقتبسة من
صور االسكندر ،وهنيبعل ،وعمر المختار.
• أحمد عمر

ونحن نحاول مل ًكا لحقنا بقيصر فوجدنا
حفتر .وحفتر جنرال ليبي ومواطن
أميركي ،ادّخرته أميركا منذ ثالثة عقود
في مصارف الرجال والقادة ،فازداد سعره
وعال قدره ،وجاء أوان استخدامه .وهو
مرتين،
متهم بجرائم قتل وإبادة جماعيةّ ،
ومرة من الشعب الليبي.
مرة من القذافيّ ،
ّ
ولم تج ِد قضايا رفعت ضده من مواطنين
ليبيين في أميركا ،وكان قد استودع وزارة
الدفاع نائبه وتر ّ
شح للرئاسة ،وسيعود
مشيرا إن خانته الحيلة وفشل
إلى الدفاع
ً
التزوير ،وفاز ابن صاحبه سيف اإلسالم
ضا من
القذافي بالرئاسة ،الذي انبثق أي ً
الدري في
غيهب الغسق ،مثل الكوكب
ّ
ّخرا في مكان
األفق .وكان القذافي االبن مد ً
في الجنوب الليبي ،برعاية قوة روسية،
فظهر بصورةٍ أجمل من صورة الجنرال
األحمر المدّخر في الرعاية األميركية
لليوم األبيض .احترنا بينهما أيهما أكثر
زينة وأخطف للبصر وأسكر للنظر،
خليفة بلقاسم حفتر ،بزيّه ونياشينه الكثيرة
ومشيته الملكية االستعراضية ،وتبختره
على السجاجيد الحمراء في عواصم
الثورة المضادّة ،أم سيف اإلسالم القذافي
معت ًّما بعمامة ،في عباءته العربية الفاخرة،
مغمورا بألوان األضواء ،ومعفّ ًرا بأنوار
ً

ثم رأينا اإلعالم يحتفي بمدّخرات بشرية
رئاسية نسائية مثل رغد صدام حسين،
وعائشة القذافي ،ولو كان لزين العابدين بن
ّ
ضا
وعزوا بعد ذ ٍّل.
علي أوالد لظهروا أي ً
النظام يعتقل آباء المعارضين وأبناءهم،
فذنوبهم موزورة ومورثة ،أما الطغاة،
فأبناؤهم أبرياء ال يرثون ذنوب آبائهم،
حتى لو كانوا مضبوطين بالجرم المشهود.
وبرز اسم أصهار زين العابدين بن علي
في تصريحٍ لرشيد عمار ،قائد أركان الجيش
التونسي ،إبّان حكم الرئيس المخلوعَّ ،
أن
وزير الدفاع األسبق رضا قريرة طلب
منه إطالق النار على أصهار بن علي لدى
فرارهم من البلد إبّان الثورة .ما هذا العطر
الذي يتطيّب به الطغاة حتى تقع الشعوب
في حبهم ،فينبعثون من الرماد!
يش ّم من تصريح قائد أركان الدفاع
التونسي السابق عطران .أولهما أن
أصهار زين العابدين مظلومون أبرياء.
شريرة .ولم يتهم راشد
الثاني أن الثورة ّ
الغنوشي حتى اآلن بتهمة ما مثل التخابر
مع "حماس" .وفي المشهد الذي ظهر فيه
سيف القذافي وهو يوقع على طلب الترشيح
وألوان ريش الطاووس حوله وفوقه ،ظهر
وتال آية قرآنية منقوصة ،وزعم أنه ال يفعل
بهذا الترشيح إال خدمة للشعب ،وهي خطبةٌ
يكررها كل الزعماء الفاضلين.
ّ

لدى أميركا ما ٌل كثير ،وأجهزة ٌ تعرف
كيف تدّخر الرجال لساعة العسرة ووقت
الشدة ،وتضع الخطط لخمسين سنة ،ولديها
العبو احتياط في المباريات السياسية
الدولية التي تجري في الخفاء ،وهي
تكرم رجالها وتنعّمهم ،وكانت قد تحاشت
ّ
استقبال الشاه الفارسي الهارب من الثورة
اإليرانية رضا بهلوي ،فاستقبله أنور
السادات ،نائبًا عنها أحسن نيابة .وكانت
الديار المقدّسة منتجعًا للطغاة الهاربين من
شعوبهم والمحاربين القدماء ،عيدي أمين
وبن علي وبرويز مشرف وغيرهم كثير،
أما الحجاج الثائرون على الظلم في بالدهم،
فقد يسقطون في مصيدة الحج ،ويسلّمون
إلى حكامهم.
قد يوصف عطف حكام الديار المقدسة
على الحكام الهاربين المطلوبين أو المنفيين
من شعوبهم بالرقة والرحمة ،فبين الحكام
السابقين عيش وملح ،والطيور على
ضا.
ّخارا أي ً
أشكالها ،وقد يكون اد ً
في المشهد األخير في فيلم "العطر"
المأخوذ من "قصة قاتل" لباتريك زوسكيند،
تنقلب الصورة بسحر العطر الذي يبتدعه
غروني ،ينحني الكونت أنطوان ريتش على
قدم قاتل ابنته الوحيدة وفلذة كبده ،ويطلب
منه الصفح ،العطر المسكر الذي يفوح من
صور الطغاة السابقين هو عطر الصورة،
عطر يسكر العين.
س ّكرت أبصارنا.
•كاتب سوري (العربي الجديد)
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الكاتب السوري خطيب بدلة:

السخرية أسلوب أدبي ِصدامي يسعى لالشتباك مع الواقع لتغييره
األدب الساخر ،كما يقول عنه بعض النقاد ،هو ذروة الجد ،والسيما حين يدخل في
عمق السياسة والشأن العام وقضايا المجتمع ،الذي يجري تدميره على نحو ممنهج
•حوار :مصطفى الخليل
يُعد خطيب بدلة من كتاب األدب الساخر في
سوريا ،وتكمن أهمية أدبه في كونه استطاع
التعبير عن واقع وآالم الطبقة الشعبية في
المجتمع السوري؛ يطرح على ألسنتهم مواضيع
حساسة وإشكالية ،بلغة مبسطة مفعمة بالسخرية
الالذعة ،وال يُعرف عن بدلة انحيازه للسلطات،
بل يتماهى مع القضايا التي تؤرق السوريين،
ويبرز هذا التماهي جليا بعد اشتعال الثورة
السورية عام  ،2011إذ يكرس قلمه لتعرية
ممارسات الفصائل والكتائب المتطرفة ،التي ال
تقل عنفا وديكتاتورية عن النظام.
عن األدب الساخر ووظيفته وعوالمه ،والفرق
ما بينه وبين النقد ،كان هذا الحوار..
□ هل يكون األديب الساخر على الورق إنسانا
ساخرا في الواقع؟
■ األمر الطبيعي أن يكون الكاتب الساخر
منسجما ً مع نفسه ،شخصيته هي نفسها في الواقع
وعلى الورق ،لكن الكاتب يتجنب السخرية في
الحديث اليومي لئال يَجرح اآلخرين .ثم إن
القضايا التي نسخر منها في كتاباتنا قد ال تواجهنا
في الحياة اليومية ،بمعنى أننا نلتقي بالناس
الطيبين الذين يشبهوننا ،فكيف نسخر منهم؟!
□ السخرية ليست ترفا ،بل هي تنفيس عن واقع
مؤلم .ما رأيك؟
■ التنفيس أسلوب تتبعه السلطات الديكتاتورية
لتضليل شعبها المتعطش للحرية ،عبر أدواتها
من األدباء والفنانين .األدب الساخر أرقى من
صدامي يسعى
ذلك بكثير ،السخرية أسلوب أدبي ِ
لالشتباك مع الواقع ،ومقارعته وتغييره .مثال
عن األدب التنفيسي :أن تكتب قصة أو مسرحية
أو رواية تتحدث فيها عن الفساد ،وتجعل الناس
كلهم يضحكون من الواقع الفاسد ،ثم تأتي بخاتمة
تجعل فيها حافظ األسد أو صدام حسين نصيرا ً
للمستضعفين ،وأكبر محارب للفساد ،والكل
يعرف أنه أقام نظامه برمته على القتل والنهب
والتسلط والسرقة والرشاوى.
□ هل مقولة شر البلية ما يضحك صحيحة؟
ولماذا اقترن الضحك في المخيال العربي بالشر
رغم التضاد بين الحالتين؟
■ كل ما ورثناه من حكم وأمثال يحتاج إلى
مراجعة .شر البلية ليس الضحك أو ال ُمضحك
أو النكات أو الطرائف .بالعكس هي أشياء
رائعة ،لكن االستبداد الرابض على صدور
الناس كالجدار هو الشر المطلق .كان الناس عبر
العصور يخشون من كثرة الضحك ،استنادا ً إلى
تجارب يمرون بها .ألنهم ،في يوم ما ضحكوا
كثيرا ً وناموا ،وفي منتصف الليل اقتحمت دارهم
دورية أمنية مسلحة ،شحطت ابنهم أو أباهم
وغيبته سنين طويلة في السجون ،عقابا له ألنه

يتبنى رأيا مغايرا لرأي السلطة .ال شك في أن
وجود الضحك في تلك الليلة كان مصادفة ،وأما
االعتقال فتمارسه السلطة الديكتاتورية بشكل
دائم .الناس الطيبون في هذه الحالة يقولون :الله
يعطينا خير هذا الضحك .المشكلة ليست في
الضحك ،فالضحك هو النشاط الوحيد الذي يرمم
أرواحنا وحتى أجسادنا ،ألنه ،كما أثبت العلم،
مفيد للصحة أيضا.
تصور في غالبية ما تكتب شخصية الديكتاتور،
□
ّ
ً
بأنها غبية ،حمقاء ،ومثيرة للشفقة أحيانا ،لكن
المعضلة أننا ال نستطيع الضحك قبالتها ،بل
نتظاهر وندعي أنها شخصية فذة وعبقرية .يا
ترى إلى مدى ساهم هذا التماهي مع الديكتاتور
في تكريس الظلم؟ وهل الشعوب هي وحدها
َمن تتحمل المسؤولية التاريخية واألخالقية عن

الظلم الذي حاق بها نتيجة صمتها؟
■ أوال ..ال أذكر أنني صورت ديكتاتورا مثيرا
للشفقة ،بل أصوره خبيثا ،نذال ،متجبرا ،تفوح
القذارات من مفرق رأسه حتى أخمص قدميه.
ثانيا ،األمر الطبيعي أننا ال نجرؤ على االستهزاء
من الشخصية الديكتاتورية بحضورها ،أو حينما
نكون في متناول يدها ،فالديكتاتور قاتل وسفاح،
ومخيف ،لكن أن ندعي أن شخصية الديكتاتور
فذة وعبقرية ،هذه فيها خالف ،فالناس الذين
تقع عليهم وطأة االستبداد نوعان ،نوع يتمكن
من المحافظة على السكوت المشحون بالغضب
والمعارضة ،ونوع هش يضطر ألن يؤيد
الديكتاتور (ظاهريا ً فقط) .ثالثا؛ االستنتاج بأن
(الشعوب هي وحدها من تتحمل المسؤولية
التاريخية واألخالقية عن الظلم) ليس دقيقاً.
الشعوب تتحمل مسؤولية السكوت والطأطأة
نسبيا ،وأما َمن يتحمل المسؤولية الكبرى فهو
الحاكم المستبد .لنتذكر أنه مدجج بكل أسلحة
الدولة ،بينما الشعب أعزل .رابعاً ،وهذا هو
األهم ،في األدب ال يمكننا أن نفصل بين هذه
األمور مثلما فصلناها هنا .األدب على العموم

يختص بإثارة القضايا ،وطرح األسئلة الخطيرة
التي يتجنب الحكام والناس الخائفون من مجرد
التفكير بها .ولئن قسونا أحيانا على الشعب فألننا
نحبه ،ويستحيل أن نكون إال في صفه.
□ إلى أي مدى يساهم غياب النقد والمراجعة
الذاتية لثورات الربيع العربي بتغول المتطرفين
وتصدرهم المشهد السياسي؟ و َمن المسؤول عن
ذلك؟
■ أتجنب أي حديث عن شيء اسمه (العربي)
الربيع العربي ،األنظمة العربية ،االقتصاد
العربي ،التضامن العربي ..أرى أنها مفاهيم
ُوجدت أساسا لتمييع النقاش في أي أمر جدي.
حين نقول ،مثال ،ثورات الربيع العربي فإننا
نحكي عن مفاهيم غير متجانسة ،بداللة السؤال
اآلتي :هل تجوز مقارنة ثورة  25يناير/كانون

الثاني ،التي أدت إلى إقالة الرئيس المستبد حسني
مبارك خالل أقل من عشرين يوماً ،ولم يتجاوز
عدد الضحايا المئات ،بالثورة السورية التي
مضى على انطالقها إحدى عشرة سنة ،وقتل
خاللها مليون مواطن ،وهجر سبعة ماليين من
أبنائها ،وهدمت نسبة عشرة إلى خمس عشرة
في المئة من مبانيها فوق رؤوس ساكنيها؟ هل
يمكن مقارنة ثورة  17تشرين اللبنانية التي تقف
فيها المرأة بجوار الرجل وهي ند له ،بالثورة
الليبية أو اليمنية أو حتى السورية؟ وبالنسبة
للمراجعة أنا أرى أن السكوت والمداراة واللفلفة
هي المصائب التي ستجعل انتصار ثورتنا يتأخر
عشرين سنة أخرى ،إن لم أقل أكثر ،هذا إذا
انتصرت« .اإلسالم السياسي» الذي صعد على
ظهر الثورة هو المسؤول طبعاً .وبالمناسبة؛
نفوذ اإلخوان المسلمين والتنظيمات التي تفرعت
عنهم في الثورة السورية أصبح كبيرا ومتمكنا،
بما ال يقل عن نفوذ نظام األسد في المناطق
التابعة لحكمه .الفارق بين الطرفين هو أن نظام
األسد يركز آلية القمع الرهيبة التي يمتلكها على
معارضيه فقط ،وال يهتم لما دون ذلك ،بينما

سلم أولويات رهيبا ً
تمتلك التنظيمات اإلسالمية َ
في ما يتعلق باألعداء .العدو األول هو المرأة،
الثاني هو األديان والمذاهب األخرى ،الثالث
هو الديمقراطية ،الرابع هو المجتمع الدولي،
والخامس – ربما – هو نظام األسد.
ً
□ وهل يستطيع األدب الساخر أن يحل بديال عن
النقد الممنهج؟ أم أن دوره يقتصر على اإلمتاع؟
■ من قال إن األدب الساخر يمكن أن يحل بديالً
عن النقد الممنهج؟ مستحيل .أنا أساسا ً ال أرى
أن لألدب وظيفة محددة ،وإن وجدت له وظيفة
فهي ال تنحصر في التنبيه إلى انحرافات الثورة.
اآلن أنت تقرأ كتب المعلم الكبير أبي عثمان
الجاحظ ،فتتحقق لك المتعة أوالً ،وربما ال تنتبه
للمقاصد .حينما أقرأ كتاب «البخالء» ال يهمني
أن أعرف َمن يكون األشخاص الذين يهجوهم أو
ينتقص من قدرهم ،فعملية الهجو عنده بحد ذاتها
رائعة .الكتاب واألدباء والمفكرون السوريون ال
ينقدون الثورة وال يراجعونها ،وإذا فعلوا ذلك
تراهم يركزون على التذكير بجرائم النظام،
وما أكثرها ،وقلما تجد بينهم من ينتقد سجن
العقاب الذي أحدثته جبهة «النصرة» أو يحتج
على قيام المجرم التونسي «سفينة» بقتل رجال
قرية قلب لوزة ألنهم دروز ،وال يشير إال القليل
منهم للضحايا الذين قتلوا على يد «داعش»
و»النصرة» و»جند األقصى» وهناك تنظيمات
ال ينتقدها أحد تقريباً ،مثل أحرار الشام وجيش
اإلسالم وما شابههما .قلما تقرأ لكاتب معارض
سوري مقاالً يتضمن رؤية شاملة ومفصلة
لمستقبل سوريا ،خريطتها الجغرافية ،شكل
الحكم المنشود فيها ،دين الدولة ،دين رئيس
الجمهورية ،وضع األكراد ،تهجير المسيحيين
والشيعة من مناطق سيطرة التنظيمات اإلسالمية.
□ شخصياتك تشبهنا كثيرا ـ خاصة نحن
السوريين ــ كيف تستطيع استجالب الضحك من
هذا الواقع الكئيب؟
■ السخرية ال تشترط اإلضحاك ،فإن ُوجد
تتحول السخرية إلى هزل ،وهو أجمل وأرقى.
في بداياتي ،نعم ،كنت أهتم باإلضحاك ،وأهزل،
وأما اآلن فهو في آخر اهتماماتي .الضحك
يحتاج إلى تنكيت ،واألدب الساخر ،كما يقول
عنه بعض النقاد ،هو ذروة الجد ،والسيما حين
يدخل في عمق السياسة والشأن العام وقضايا
المجتمع ،الذي يجري تدميره على نحو ممنهج.
البديل للضحك هو ما سماه أستاذنا أبو حيان
التوحيدي «اإلمتاع والمؤانسة» .وهذا يخفف من
اآلالم التي يتجرعها القارئ وهو يستقبل هذا الكم
الكبير من الحديث عن الجرائم التي ترتكب بحق
اإلنسان السوري ،تحت يافطات جذابة من قبيل:
الوطن ،الوحدة العربية ،الوحدة الوطنية ،حماية
الدين ،محاربة اإلرهاب ،محاربة الخوارج
والمرتدين (ذبحونا ولم يسموا علينا).
•(القدس العربي) لندن
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بدكن ديمقراطيييي ؟
•خطيب بدلـة
في يوم من األيام أحببتُ  ،وأنا أخوكم ،أن
أتفلسف ،فقلت ،وكتبتُ إن مجتمعنا غير
ديمقراطي ،واألصح أن تركيبته ال تتناغم
مع الديمقراطية ،ألسباب كثيرة ،أهمها أن
الديمقراطية مفهوم وافد ،يوناني األصل،
أوروبي أميركي التبني والتطبيق ،وغير نابع من
عمق ثقافتنا العربية اإلسالمية ،ولو كان األمر
كذلك لعلَّمنا أهلونا مبادئها في الصغر (لتكون
كالنقش في الحجر) ،وعليه فإن هذا المصطلح
كلما ذُكر يحتاج إلى تعريف ،وشرح..
وألن مجتمعنا غير ديمقراطي؛ فهو طاردٌ
للنخب الليبرالية الديمقراطية المتنورة ،وفي
الوقت نفسه محتضن للذين تنسجم طروحاتهم
مع السائد والمستقر من المفاهيم ،ال أقول هذا
الكالم في معرض االنتقاد والذم ،بل هو أقرب
إلى التوصيف ،واألمثلة على ذلك كثيرة ،منها
الحادثة (الطرفة) التي رواها المفكر اإلسالمي
الراحل نصر حامد أبو زيد ،خالل مقابلة له
على محطة ( )LBCسنة  ،2000أي بعد خمس
سنوات من صدور الحكم الشهير عليه بطالق
زوجته ،واضطراره للخروج من مصر ليقيم
في هولندا معززا ً مكرما ً مع زوجته ابتهال..
ملخص الحادثة (الطرفة) أن أحمد لطفي باشا
السيد ( )1963 1872-الذي يحمل ألقابا ً كثيرة
منها أبو الجيل ،وأفالطون األدب العربي ،وأبو
الليبرالية المصرية ،رشح نفسه في منطقته،
محافظة الدقهلية ،لعضوية البرلمان المصري،
وكان ينافسه رج ٌل من مالكي األراضي ،ال
يحمل أي ثقافة أو مؤهالت علمية ،وخالل
الحملة االنتخابية راح المنافس يحذر الناس
من انتخاب أحمد لطفي السيد ،ألنه ديمقراطي،
يتبنى الديمقراطية .سأله رجل من جمهور
الناخبين :ديمقراطية يعني إيه؟ فقال :معناها

ببساطة إن مراتك تبقى مراتي! ...وفي رواية
أخرى ،أن بعض أنصار الثابت والمستقر قالوا
إن الديمقراطية تعني ،ببساطة ،أن تتزوج المرأة
أربعة رجال! وعندما قال أحمد لطفي السيد:
أؤمن بالديمقراطية حتى آخر يوم في حياتي،
هوجم سرادقه ،وأضرمت فيه النار.
لو قيض إلنسان قادم من المنطقة العربية أن
يتسلح بفيزا مفتوحة ،ويسافر إلى دول العالم
المتقدم ،كلها ،ويقيم في كل دولة منها سنة
كاملة ،ويجلس ،خالل السنة ،أمام القنوات

بعضاً ،ويدخلون في قلبها ،دون أن تحترق
النفر الزائر،
ثيابهم وأجسامهم ..أو يشاهد ،ذلك
ُ
مهرجانا ً خطابيا ً ينتظم فيه الخطباء في طابور،
وكأنهم واقفون على باب فرن ،وكلما نادى عريف
المهرجان على واحد منهم ،يُشهر ورقة أكبر من
ملحفة اللحاف ،ويهجم على الميكروفون بطريقة
قاتل أو مقتول ،ويبدأ بإطالق الشعارات الرنانة،
والمدائح الطنانة ،وأعين الحاضرين تتركز على
ص على النفس
مؤخرته العتقادهم أن هذا العَ ّ
ال بد أن يولد دخانا ً يخرج من اإلشكمان! وإذا

كاريكاتيرالفنان موفق قات عن موقع (تلفزيون سوريا)
التلفزيونية التابعة لتلك الدولة أربعا ً وعشرين
ساعة من أصل أربع وعشرين ،يستحيل أن
يشاهد عرضا ً عسكريا ً لما تملكه تلك الدولة من
قوات برية وبحرية وجوية ،والقادة يلتفتون إلى
اليمين ليحيوا القائد العام الذي يبقى ساعة رملية
وهو في وضعية رد التحية على العلم أنه يفهم
في العلوم العسكرية بقدر ما يفهم محسوبكم من
أسرار النترونات واإللكترونات ..أو أن يشاهد
على قناة أخرى إعالنا ً للتطوع في الكليات
الحربية والبحرية والجوية ،يقوم خالله الجنود
بأعمال تدريبية شاقة ،ترافقها أغنية بكتب اسمك
يا بالدي ،وفيها فقرة مرعبة ،تُظهر دائرة من
النار منصوبة على حامل يرتفع عن األرض
مقدار متر ،ويركض الجنود وراء بعضهم

تغلغل ،الزائر ،بين الناس ،في الدولة التي يقيم
فيها ،يستحيل أن يرى رجلين يتشاجران ،ألن
أحدهما احتال على اآلخر ،أو نظر إلى شقيقته
نظرة خبيثة ،أو ألنه كتب بحقه تقريرا ً للمخابرات
سبب له استدعاءات واعتقاالت وضربا ً على
قدميه بالكابل الرباعي داخل دوالب التركتور،
ثم يأتي أقارب هذا القبضاي ،وأقارب ذاك
الشجاع ،وتتحول المشاجرة إلى ملحمة جماعية،
تُسحب خاللها السكاكين الكندرجية والشنتيانات
وخشبات القبان ،والمسدسات والروسيات،
يروح فيها شوية قتلى ،ناهيك عن الجرحى
والمكسرين والمرضوضين والذين تحولوا من
تلك اللحظة إلى أصحاب عاهات دائمة ،وال
تنتهي المشاجرة في أرضها ،بل تنشأ بين حاملي

كنية القبضاي األول وكنية الشجاع الثاني ثارات
وعداوات يعبر عنها أحفادهم ،على نحو غبي،
مستخدمين المثل القائل :عدو جدك ما يودك..
ومن غير الوارد ،بالطبع ،أن يرى الزائر
لبلد ديمقراطي أبا ً يصحب ابنه من يده مثل
الخروف ،حتى يصل المدرسة يوم افتتاحها،
ويقول لمعلم الصف األول االبتدائي "اللحم لك
والعظم لنا" ..ألن األسرة في هذه المجتمعات،
ي تخر له
ال تستنفر عندما يبلغ الفطام لهم صب ٌّ
الجبابر ساجدينا ،بل يستنفرون ،ويقومون عن
ي أو
بكرة أبيهم وال يقعدون عندما يبلغ لهم صب ٌّ
بنتٌ سن المدرسة ،فيلبسون أجمل ما عندهم من
ثياب ،ويبخون أثمن عطورهم ،ويذهبون برفقته
(برفقتها) إلى المدرسة ،وتحصل عملية تعارف
بين األهالي واألطفال واألهالي في طقس ال
يوجد أجمل منه ،وال حتى العيد الرابع الذي كان
يقوم يوم  17من نيسان في صنوبر جبلة.
وإذا ألصق هذا الزائر أذنه على راديو من
النوع الذي يسميه المطرب الفلسطيني الراحل
عبد الله حداد "ترانزيستور" ،ال يمكن أن يسمع
أغنيات تمتدح الرؤساء ،وتسبغ عليهم صفات هم
في الواقع يتحلون بنقيضها تماماً ،أصالً ،هؤالء
األوروبيون ال يوجد لديهم شيء اسمه األغنية
الوطنية أو القومية ،وليس عندهم محمد مهدي
الجواهري يكتب لهم يا حاف َ
ظ العهد يا طالع
ألوية ليأتي صفوان بهلوان ويضع فيها مقدرته
االستثنائية على التلحين األوبرالي ،ويطلقها
لتضليل الناس ،وإجبارهم على حب القائد الذي
تقطر دماء أبنائهم من بين أصابعه.
تفلسفتُ بهذا كله ،ولم أذكر لحضراتكم أن
أناسا ً من أهل السويد ،مثالً ،خرجوا يطالبون
بتطبيق الديمقراطية في بالدهم ،فوقعوا في
يد مجموعة من أسود الفرقة الرابعة ،قبضوا
عليهم ،ووضعوهم في ساحة مستطيلة ،بوضعية
االستلقاء على البطن ،وصاروا يدوسون على
ظهورهم باألبواط العسكرية ،ويسألهم رئيس
المجموعة :بدكن ديمقراطييييي؟
•كاتب سوري
•موقع (تلفزيون سوريا)

والس ّمــــاق
أنــا وهـو ُّ
•كامل النصيرات
مرة
ي) بالعزايم ..ك ّل ّ
لي صديق (متسلّط عل ّ
يجب أن يطبخ لي بيديه ..مشكلتي مع طبيخه
س ّماق !..مغرم به بشكل جنوني و يعطيني
هي ال ُّ
دروسا ً محاضرات عن فوائد السماق وعن
ضرورته في ك ّل شيء ..وأنا ال يمكن أن أتخيّل
وجود الس ّماق إال على المس ّخن بشكل أساسي
وعلى أشياء أخرى بسيطة !..

س ّماق ..على الح ّمص
على الفول ُ
سماق ..على الملفوف سماق..
على المتبّل سماق ..على السردين
س ّماق ..على القالية س ّماق ..على
سلق البيض سماق !..على البطاطا..
على االندومي ..على المعكرونا ..على
وعلى وعلى !!..وكلّما حلف لي أن هذه المرة
ستكون بال س ّماق أتفاجأ بسماقه يشرشح حياتي
المرة غير بس
معه ..ويؤ ّكد لي أن الطعم هذه ّ
جرب ورح تدعيلي!..
ّ
اعترف بأنني كرهتُ الس ّماق ..وأعترف بأنني
التذوق
لستُ من أبناء المرحلة الس ّماقية ..وأن
ّ
خاصيّة بشرية خاصة جدّا ال يفرضها أحدٌ على

س ّماق
وال س ّماق

على أحد!..
تتحول إلى س ّماق فقط ..لون
ما أنكد الحياة حين
ّ
واحد فقط ..حتى لو الس ّماق غالي؛ نفسي شالت
منه ..حتى صار عندي (سماقوبيا) ..أخشى أن
يوضع لي في القهوة ..في الشاي ..في البيبسي
كوال! ..

جماعة
يا
افهموا ..قلبي من الحامض
الوي ..وعندما تريدون أن تجعلوا ك ّل
ستتسرب
س ّماق في الحموضة
شيء بطعم ال ُّ
ّ
إلينا ..أرجوكم ال تكونوا مثل صاحبي الس ّماقي..
فال تجعلوا ك ّل قوانين اإلصالح بر ّ
شة السّماق..
يكفي ر ّ
شة خفيفة جدا ولمن يحبّ فقط!..
لاّ
أتمرد
س ّماقك خ تي
سامحني يا صاحبي بس ُ
ّ
عليك وأحطلك حد ..سامعتني يا جارة..؟!.
•كاتب اردني (موقع سواليف)
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عريضة الراتب
•حسن العاني
ليلة التاسع على العاشر من كانون الثاني
الجاري ،رأيتُ في ما يرى النائم إنني اتخطى
مجموعة من الصحفيين وقد استوقفنا تجمع
جماهيري يقف أمام قاعة كبيرة بانتظار الدخول،
وقد فهمنا ان الرعاية الجتماعية تقوم بتوزيع
رواتب األرامل (من الجنسين) استغربنا ألن
الراتب الشهري  50الف دينار ،أي  600الف
دينار في السنة ،بينما كان  80الف دينار شهريا.
المهم دخلنا القاعة بحثا عن خبر أو مادة صحفية
وفوجئنا بالسياب رائد الشعر الحر ،يدخل القاعة
متكئا على ذراع ولده ،وإستغربنا ألن الرجل في
حدود علمنا موجود في الكويت للعالج ،على أية
حال ضجت القاعة بالتصفيق والترحيب وبالبكاء
لمرأى السياب وصحته المتردية ،حتى اذا هدأ
المكان إرتقى مسؤول القاعة – على مايبدو-
المنصة وقال ُمخاطبا السياب "اشتقنا يارجل..

طالت غيبتك ..ولكن األمر المؤسف إنك غير
مشمول بالراتب ألن هويتك غير ُمجددة ،لعل
وزارة العمل تعطف عليك وتستثنيك" وكما لم
يصدق أحد ما يسمع ،لم تصدر عن السياب كلمة
واحدة ،إنسحب متوجها الى الخارج وهو يردد
(الموت أرحم من خطية) !
الحلم قادنا الى مفاجاة جديدة بدخول جواد
سليم الذي تم األحتفاء به كاألحتفاء بسابقه ،وقد
قال له أحد الحضور" إستاذ جواد  ..يا نصب
الحرية وفنان العراق ..قدّم عريضة الراتب
الى اللجنة ،غير إن مسؤول القاعة صحح
عبارته ،إسمها إستمارة المنحة ،وليس عريضة
الراتب ..مع األسف لم يقم االستاذ سليم بملء
األستمارة ولذلك اليستحق منحة الخمسين الف
دينار" وقبل مغادرة جواد المكان وجه سؤاال
بسيطا الى مسؤول القاعة" هل تقدمون المنحة
لي أم لالستمارة" ؟ ..إرتبك المسؤول ولزم
الصمت ..كنت في تلك األثناء أجري لقاءات مع

أسى  ،وإنه لوال
المشمولين وسمعت كالما يقطر ً
الحاجة اللعينة ما لوثوا تواريخهم بمنحة أقرب ما
تكون الى "الجدية" ولكن الذي إسترعى انتباهي
هو دخول الجواهري ،الذي قوبل بعاصفة من
الترحيب ،وقد إرتقى المنصة مباشرة ً وراح
يترنم " حييتُ سفحك عن بعد فحييني" والحظت
ان الرجل الذي يدعونه "زعيم الثقافة" قد إندمج
مع القصيدة وراح يطلب من الجواهري إعادة
هذا البيت أو ذاك المقطع ،فلما فرغ من القراءة
تولى مسؤول القاعة األعتذار من الجواهري
النه لم يُجدد الهوية ولم يمأل االستمارة ولذلك
اليستحق منحة الرعاية  ..غضب الجواهري
وثار وهتف بأعى صوته" هزلت ورب الكعبة"
فصفقنا له ورحنا نردد عبارته حتى إحمرت
أكفنا وبُحت أصواتنا ،وإستيقظت منزعجا وأنا
أهتف بأعلى صوتي ُ :
هزلت ورب الكعبة.
•صحفي عراقي من جيل الرواد (الصباح)
البغدادية

كيسنجر بنسخته العراقية

•علي حسـين
في العراق هناك ظواهر عجيبة
وغريبة أبرزها ظاهرة السياسي
الر ّ
شاش ،وأعني به السياسي الذي
ال يتوقف عن الزعيق ،ما إن تضع
أمامه المايكروفون حتى تجده يقول
كل ما يخطر على بال المشاهد ،وما
ال يخطر أيضاً ،والغريب ّ
أن هذا
السياسي له منصب وامتيازات ،وله
قضية تشغله دائماً ،وأعني بها مسألة
"المقاوالت".
ً
لست ضليعا فى شؤون االقتصاد
مثل الخبير في شؤون بيع المناصب
أحمد الجبوري ،لكني أعرف وأرى
في بالد الرافدين شبابا ً ينتحرون
ألنهم ُحرموا من فرص عمل
ووظائف يستحقونها ،وأعرف ،كما
يعرف غيري ،أن الفقر يحاصر

الماليين ،وأرى ،كما يرى الجميع،
أن المكان والمكانة في هذه البالد التي
نافست سنغافورة وطوكيو وتفوقت
على ألمانيا والصين في مشاريعها
العمالقة ،ال يحدثان وفقا ً لمعايير
الكفاءة والتفوق ،بعد أن أطلقنا خيول
ّ
المنظم.
االنتهازية والتزوير والنهب
إذن ،المفاجأة في أن تكون عالية
نصيف هي نجمة برامج التوك شو
 ،تخرج لنا بين كل قناة وقناة  ،مرة
تنصحنا واخرى تطالبنا وبالثالثة تهدد
هذا الشعب المسكين المغلوب على
امره  ،والذي نسلى افضاله السيده
عالية نصيف عليه عالية نصيف ابنة
دولة المقاوالت والصفقات التجارية
واالنتهازية السياسية ،هي جزء من
ماكنة إعالمية تتبع أحزاب السلطة
التي يدعي رجالها الفقر ومخافة
الخالق والقرب من أبناء الشعب ،وفي
الوقت نفسه يبنون ثرواتهم في بلدان
إخرى ..هذه إذن ،قصة العراق...
حيث اختفى الخجل من سرقة المال
العام وأصبحت الدولة تُدار بمنطق

االستعراض الكوميدي ،في الوقت
الذي تريد فيه اإلمبريالية العالمية
أن تحرم العراق من سياسية بحجم
كيسنجر اسمها "عالية نصيف".
عيّنَ هنري كيسنجر مستشارا ً
عندما ُ
لألمن القومي عام  ،1969بدا األمر
مفاجئا ً للجميع ،فليس من السهل أن
يُعطى هذا المنصب ،لرجل مولود
في ألمانياّ ،
لكن هذا الرجل القصير
استطاع أن يلمع في العالم فقفز من
مجرد صحفي يعمل في صحيفة
ّ
إ لى
أ ُ سبو عية

و ا حد
من

أهم رجاالت السياسة األمريكية،
لتمر من أمامه ك ّل
يجلس في مكتبه
ّ
األوراق المتصلة بالشؤون العسكرية
والداخلية والخارجية ،واضعا ً
ضوابط سياسة صارمة ،تذكرت
كيسنجر هذه األيام وأنا أقرأ اشاهد
عالية نصيف وهي تقترح لنا شكل
الحكومة والنظام السياسي .
عاش العراقيون في ظل القائد
الضرورة في أعوام العبور ،كل
عام يأخذهم إلى عام آخر أكثر بؤساً.
ولم يكن يعرض عليهم غير خطب
الساعة التاسعة ،التي استبدلت بعد
سنوات بخطب األربعاء .اآلن كل
الطرق تؤدي إلى عبور وهمي.
هل هذا قدَر الشعب الذي اعتقد ّ
أن
التغيير سيجعله يعيش عصرا ً جديدا ً
من األمان والرخاء ،ولم يكن يتوقع
أن هذه البالد لن يسقيم امرها من
دون السيدة " كيسنجر " !
•صحفي عراقي من جيل
الرواد (المدى) البغدادية

ُ
ّ
بين (أسين)

•أحمد حسن الزعبي
رسالتان:
األولى  :النواب المعارضون للتعديالت
االنتكاسية الدستورية لماذا ال يستقيلون
يعروا المشهد تماما ً ويقفوا نوقفا جادا
حتى ّ
زحاظا ً بعيدا عن الصراخ والخطب ..أما
(أفيه ونفسي فيه) والرقص على الحبلين
لم يعد مجديا ،سيما في ظل قرف الشعب
للطرفين و انكشاف عورات الجميع
بما فيهم السلطة السياسية المرتعدة من
الالشيء.
الثانية :اذا كانت السلطة السياسية واثقة
أن األردنيين مع التعديالت وأن الذين
يعارضون التعديالت هم ثلة من المتشائمين
والعبثيين والمخربين والشد العكسي
والغيار العكسي والريفريس االصالحي
بما فيهم فقهاء الدستور والقانونيين
والحسودين والحقودين والنوتيين من
وجهة نظر السلطة المبجّلة ..لماذا ال
تطرح هذه التعديالت لإلستفتاء العام اذن
؟؟ بشرط وجود مراقبين دوليين يراقبون
االستفتاء وأن يكون استفتاء حقيقيا ً تترك
فيه االرادة للناس ؟…
طبعا ال النواب المعارضون يجرؤون
على االستقالة وال السلطة السياسية
تجرؤ على االستفتاء…فنحن أمام أسين
مستحيلين !!
مش حلو الواحد يثقل بالغدا..
•صحفي اردني (رئيس تحرير
موقع سواليف)
ahmed.h.alzoubi@hotmail.com

بالضبة والمفتاح!..

•عاصم حنفي
كما نراقب القرد والشامبانزى
وغرائب المخلوقات ..جلست السيدة
حماتى فى ركن الغرفة تراقبن
وتالحظنى وأنا أتنطط وأقفز بسعادة
حقيقية فى أرجاء شقتها العامرة..
والمناسبة تستحق القفز والتنطيط..
فنحن فى إجازة ..وأنا ال أمارس
طقوس العمل اليومية فى اإلجازة..
فأتصرف على راحتى وألعب مع
األحفاد وأمارس فضيلة الكسل
اللذيذ ..وال مانع من أن أقوم ببعض
األعباء المنزلية البسيطة ..كإصالح

الكهرباء ..أو كى قميص ..أو حتى
القيام بأشغال الطبخ وإعداد أطباق
شهية ماركة طبخة إيديا وحياة عنيا!..
وكانت العاقلة زوجتى قد اقترحت
القيام بإجازة نقضيها فى بيت حماتى،
حيث نستجم ونغير من روتين الحياة..
وبالمرة نزور أهلها وأقاربها.
وبعد أن راقبتنى حماتى العزيزة
ساعة كاملة ..قالت لى إنها الحظت
متوترا وأنا أمارس
أننى أكون مهمو ًما
ً
الكتابة والعمل ..وعلى العكس تما ًما
فإننى أكون فر ًحا مبسو ً
طا وأنا أصلح
الكهرباء أو أطبخ بامية أو مسقعة..
وهو ما يؤكد نظريتها الخاصة ..بأننى
لم أخلق لمهنة البحث عن المتاعب..
وإنما خلقت لكى أعمل مرمطونًا فى
مطعم أو حماالً فى محطة سكة حديد..

أو حتى بلياتشو فى سيرك متجول!..
قالت السيدة حماتى إن هذه األعمال
تناسبنى تما ًما ..خاصة أننى من مواليد
برج األسد ..حيث ال يصلح مواليد هذا
البرج سوى لألعمال اليدوية الشاقة..
وال يصلحون أبدًا لمهمة التفكير
والكتابة التى صارت مهنة خطرة
فورا عن وظيفة
علينا تجنبها والبحث ً
جديدة من الوظائف اآلمنة التى تتيح
ألصحابها السفر والرحرحة والفسحة
وراحة البال واألمن واألمان ..وفوق
كل هذا تدر دخالً محتر ًما ومعا ً
شا
مناسبًا لتعيش فى بحبوحة ورغد كما
باقى العقالء من الناس!..
سألتنى السيدة حماتى :هل سمعت
مرة واحدة عن كاتب واحد يمتلك
عمارة سكنية ..أو رصيدًا محتر ًما فى

البنك ..وأغلب الصحفيين يتعاملون
فقط مع بنك ناصر ،حيث السلفة
المضمونة لشراء الثالجة والغسالة..
فى حين أن الصحفى فى بالد بره
حاجة تانية ..وهو نجم المجتمع
ويتربع على عرش الفلوس والنفوذ.
قالت حماتى الواقعية فوق العادة ..إن
الصحفى عندنا ينتهى مرتبه فى اليوم
مبكرا رحلة
العاشر من الشهر ..ليبدأ
ً
السلف والبحث عن موارد إضافية..
فى حين أن المدرسين والطباخين
والحالقين واألطباء والجزارين
والمهندسين يعيشون ويعيش معهم
أوالدهم وزوجاتهم فى بحبوحة
ورغد!..
أمسكت حماتى بتقرير صادر عن
األمم المتحدة شخصيًا يؤكد أن عام

 2021المنصرم ..هو العام األسوأ
للصحفيين ..وأن هذا العام بالذات
كان أكثر األعوام التى شهدت مقتل
الصحفيين وقد بلغ القتلى من رجال
المهنة  54صحفيا راحوا ضحية
للعنف فى الشرق األوسط والسعيد!..
قالت حماتى تحسم المناقشة :إن مهنة
الكتابة صارت مهنة خطرة علينا
تجنبها واالبتعاد عنها ..والكون لن
يتوقف بتوقفك عن الكتابة وجماهير
القراء لن تحس بالتوقف ..وهل رأيت
يو ًما مظاهرة حاشدة تهتف بالروح
والدم ..تطوف بيت كاتب حبسته المدام
وأغلقت األبواب بالضبة والمفتاح؟!
•صحفي مصري مخضرم (روز
اليوسف)
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SMART DEVICES CAN NOW READ YOUR MOOD AND MIND, LEADING
TO A NEW SET OF CONCERNS ABOUT TECHNOLOGY AND CONSENT
•	 The Conversation
•	 Francesco Biondi - Associate
Professor, Human Systems Labs,
University of Windsor
While waiting to board a plane
on a recent trip out of town,
an airline staff member asked
me to momentarily take off my
face mask to allow the facial
recognition technology to check
me in to expedite my boarding
process. I was taken aback by the
bluntness of the request — I did
not want to take my mask off in
such a crowded space and I had not
given permission to have my face
scanned.
While this encounter felt like an
invasion of my privacy, it also got
me thinking about other biometric
recognition devices which, for
better or worse, are already
integrated into our everyday lives.
There are the obvious examples:
fingerprint scanners that unlock
doors and facial recognition that
allows payment through a phone.
But there are other devices that do
more than read an image — they
can literally read people’s minds.
Humans and machines
My work explores the dynamics
of how humans interact with
machines,
and
how
such
interactions affect the cognitive
state of the human operator.
Researchers in human factors
engineering have recently focused
their attention on the development
of machine vision systems. These
systems sense overt biological
signals — for example, the
direction of eye gaze or heart rate
— to estimate cognitive states like
distraction or fatigue.
A case can be made that these
devices hold undeniable benefits in
certain situations, such as driving.
Human factors like distracted
driving, which ranks among the
top contributors of road fatalities,

could be all but eliminated and who will have access to it?
following an adequate introduction
of these systems. Proposals to Cognitive freedom
mandate the use of these devices
are being introduced worldwide.
This opens up the question of
what, in regard to neuroethics
A different yet equally important — the body of interdisciplinary
application is the one proposed studies exploring the ethical issues
by none other than Elon Musk’s related to neuroscience — is
Neuralink corporation. In a referred to as cognitive freedom.
December 2021 appearance at the
Wall Street Journal‘s CEO Council Italian cognitive scientist Andrea
Summit, Musk portrayed a very- Lavazza defines cognitive freedom
near future where brain implants as “the possibility of elaborating
will help patients suffering from one’s own thoughts autonomously,
paralysis regain control of their without interference, and of
limbs through a brain implant.
revealing them totally, partially or
not at all on the basis of a personal
While the concept and, in fact, decision.” Cognitive freedom is
the reality of brain-computer brought to the forefront when
interfaces has existed since the technology has reached a point
1960s, the thought of an implanted where it can monitor or even
device having direct access to the manipulate mental states as a
brain is disconcerting, to say the means of cognitive enhancement
least.
for professionals like physicians or
pilots.
It’s not only these devices’ ability
to create a direct bridge between Or mind control for convicted
the human brain and the outside criminals — Lavazza suggests
world that frightens me: what will that “it would not be so strange
happen to the data being harvested for the criminal system to require

a person convicted of a violent
crime to undergo [a brain implant]
so as to control any new aggressive
impulses.”
The ramifications that the
development and deployment of
biological sensors and devices like
brain-computer interfaces have on
our lives are at the centre of the
debate.
Not only in neuroethics, which
is witnessing the formation of
neuro-rights initiatives worldwide,
but also across the broader civil
spectrum where it is being debated
whether actions undertaken with
an implant ought to be governed by
the same laws ruling conventional
bodily movements.
Personally, I will need to take
some more time weighing the pros
and cons of biological sensors and
devices in my everyday life. And
if I am asked for permission to
have my face scanned to expedite
boarding a plane, I will respond
with: “Let’s do it the old-fashioned
way, I don’t mind waiting.”
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ONTARIO LAUNCHES PROGRAM TO SUPPORT
ADVANCED MANUFACTURERS ACROSS PROVINCE
$40-million investment will support innovation and growth
and secure high-skill, well-paid jobs for the people of Ontario
•	 Ministry
of
Economic
Development, Job Creation and
Trade
TORONTO — Jan 17, 2022, the
Ontario
government
launched
the
Advanced
Manufacturing
and Innovation Competitiveness
(AMIC) program to help companies
get the tools, technology and
talent they need to grow, compete
and innovate in an increasingly
competitive global market.
As part of the 2021 Fall Economic
Statement, AMIC is a new stream
of the Regional Development
Program (RDP). The two-year,
$40 million program will support
advanced manufacturing businesses
to invest in the equipment, advanced
technologies and skilled workforce
needed to improve competitiveness
and growth. As Ontario continues
to recover from the impacts of
COVID-19, AMIC will help to create
and retain good jobs and address the
need to restore the essential supply
chains that will support economic
recovery across the province.
Beginning Jan 17, eligible
businesses can apply for the new
program. Eligibility requirements
include: minimum of 10 employees,
three or more years of financial
statements, and minimum of
$500,000 in eligible project costs.
The first round of applications will
be open until February 10, 2022.
“Since Day 1, our government has
endeavored to make Ontario a more
attractive investment destination,
but we know there is more work
to do,” said Vic Fedeli, Minister
of
Economic
Development,
Job Creation and Trade. “With
increased international competition
for investment, our government
wants to help Ontario’s advanced
manufacturers continue to thrive
and be global leaders in innovation.

This program will create the right
conditions for our businesses and job
creators to invest, grow and attract
investment all across Ontario.”
AMIC will support the advanced
manufacturing sector in capitalintensive industries such as
automotive, aerospace, life sciences,
information technology, steel, and
chemical by ensuring they have
the necessary funds to invest in
new technology and innovative
equipment.
“Manufacturing is critical to
Ontario’s prosperity; it provides
high-quality, well-paying jobs and
is an important contributor to strong
economic growth in the province,”
said Rocco Rossi, President and
CEO of the Ontario Chamber of
Commerce. “The new Advanced
Manufacturing and Innovation
Competitiveness Stream under the
Regional Development Program
will contribute to long-term growth,
productivity and competitiveness
of Ontario's manufacturing sector,
which is undergoing significant
change.”

The Advanced Manufacturing and
Innovation Competitiveness program
will build on Ontario’s successful
RDP. In 2019, Ontario launched
the RDP to help eligible businesses,
municipalities
and
economic
development organizations create
jobs and opportunities in Eastern
and Southwestern Ontario.

competitiveness."

“Manufacturing is the cornerstone
of Ontario's economy. It drives
economic recovery and prosperity
throughout Ontario and across
Canada. This government has made
it clear that it wants our sector to
be global leaders in innovation,”
said Mathew Wilson, Senior Vice
President, Policy, Government
Relations & Ontario Division,
Canadian
Manufacturers
&
Exporters (CME).
“To accomplish this, CME has
been clear that the government
must help companies invest in
new technologies, new processes,
and their people. For Ontario's
manufacturers, this fund will
be a valuable tool to support
their investments, to help them
scale up, and to improve their

Quick Facts

The RDP is part of Ontario's plan
to build smarter government and
protect our core programs and
services. Our goal is to ensure
sustainability, now and for future
generations.

•
The first application round
for the Advanced Manufacturing
and Innovation Competitiveness
Program will be open from January
17 to February 10, 2022.
•
The Regional Development
Program (RDP) has received 165
applications in the first 7 rounds of
funding.
•
Since the launch of the
RDP, the Province has committed to
investing $60 million in 61 projects,
supporting investments totalling
more than $470 million. These
investments are helping to create
over 1,200 jobs.
•
Employment in Ontario
increased by 46,900 in December,
almost all of it in full-time jobs.
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“SUBHUMAN” IS HARSH, BUT HOW ELSE
WOULD YOU CALL SETTLERS' CRIMES?

•	 Gideon Levy / Haaretz

They’re the scum of the earth. Anyone who
snatches a Palestinian teen, abuses him for
hours, beats him and kicks him, ties him up
under the car’s hood and then finally hangs him
from a tree and burns the soles of his feet with
a lighter is subhuman. How is it possible to say
otherwise?
Anyone who expels the legal owners of the land
he stole by threatening to shoot them, destroys
their gravestones, tramples their harvests into
the dust, vandalizes their cars and torches their
fields is subhuman. What else?
‘I hope we won’t need it’: Israel’s doomsday
option against Iran.
Anyone who attacks elderly shepherds with
sticks and stones is subhuman. Anyone who
cuts down thousands of olive trees every year
is subhuman. The Nazis used that term? Well,
they also called tomatoes “tomatoes,” yet we’re
still allowed to use that word.
“Subhuman” is a harsh word, but it’s not
uncommon. Just seven years ago, Haaretz
columnist Yossi Verter used it to describe
supporters of then-Prime Minister Benjamin
Netanyahu. About them, incidentally, it’s
permissible to say anything.
But the outcry by the settlers and their abettors
over Yair Golan’s use of the term also has a
deliberate subtext that shouldn’t be overlooked.
If “subhuman” is a Nazi expression that was
used against Jews during the Holocaust, then
when someone uses it against settlers, they

instantly become involuntary victims of So the Homesh settlers have already become
another Holocaust. And if they’re victims, then moral, or at least citizens with different views.
of course they’re allowed to do anything – to Who needs the right when we have a center-left
abuse, steal and torch.
like that? The settlers can rely on this left, even
more than the right, to refrain from hurting
Once again, the victimizers have become the them and always whitewash their actions.
victims, this time because a deputy minister
said something nasty about them. This is No less appalling is the political culture that
another step forward in enhancing their image. has taken root in Israel, in which a comment
First, they were pioneers; now, they are also by a single individual is food for scandal, with
victims. It’s heart-rending how sensitive they the result that scandal follows scandal, each
are to what others say about them.
lasting roughly the lifespan of a butterfly – a
day or two – and then dying down as quickly as
What was no less heart-rending was the way it erupted until a new one takes its place.
members of the center-left bloc distanced
themselves from Golan’s statement as if they These scandals generally revolve around
were fleeing a fire. It’s not nice to talk that someone who said something. Or more
way, Yair. The bloc that was silent in the face accurately, someone unimportant who said
of rampages by the Jews who squatted in the something unimportant. And they are meant
evacuated settlement of Homesh stirred to not just to inflame the public, but also to divert
life only when one of its own members got as its attention.
angry as the entire bloc should have gotten and When Israel is in an uproar over a single word
publicly called them what they deserve to be said by a deputy minister, it’s evading the main
called.
issue. Golan said “subhuman,” and a minute
Murderous violence against Palestinians is in later, there was a consensus about Homesh.
the blood of Israeli settlers
Instead of talking about its residents’ crimes,
Settler attacks on Palestinian spike, reflecting people are talking about Golan.
Israel's systemic failure
How many settler attacks have occurred this Talking about the crimes would be divisive,
year in the West Bank? Depends on who's whereas denouncing Golan is unifying. And
counting
what do we crave more than unifying words that
The hypocritical teacher from the Labor bring us together and whitewash everything?
Party, MK Efrat Rayten, demanded that Golan
apologize. “Such comments are out of line,” The bottom line is depressing. An angry but
she declared pedagogically. Why are they out accurate description of the settlers is a crime
of line? Actually, they’re entirely justified, and that will spark a public storm. In contrast, the
then some.
settlers’ daily crimes are at most a performance
by Israelis with a slightly different view.
The culture minister said, incredibly, that the
Homesh squatters are “Israelis with a different From now on, they’ll be saying “Homesh, now
view” – just like organized crime kingpin and forever,” and the same goes for the Evyatar
Yitzhak Abergil is an “Israeli with a different outpost. After all, they’re just communities
view.” The defense minister said they are of Israelis with slightly different views. And
“moral people who love the land and the state.” perhaps not even that.
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ANNUAL INFLATION RATE RISES TO 4.8 PER
CENT IN DECEMBER, HIGHEST SINCE 1991

•	 CTV News
OTTAWA - Statistics Canada
says the annual pace of inflation
climbed in December to its highest
rate since 1991.
The agency says the consumer
price index in December was up
4.8 per cent compared with a year
ago.
The reading compared with a
year-over-year increase of 4.7 per
cent in November.
How Canada compares to other
G7 countries
Statistics Canada says that
excluding gasoline prices from its
calculations, the consumer price
index would have been up yearover-year in December by four per
cent.
Prices at the gas pumps were up
33.3 per cent year-over-year in
December compared with a 43.6 per
cent annual increase in November
as tightening of public health
restrictions related to the Omicron
variant weighed on demand.
December marked nine months in a
row that headline inflation has come
in above the Bank of Canada's target
zone of between one and three per
cent.
The country hasn't seen a streak
that long since before the central

bank began targeting inflation at
two per cent in the midpoint of its
comfort range.
CIBC senior economist Andrew
Grantham says the streak may not
be over, which could cause some
concern within the Bank of Canada.

Nova Scotia: 4.8 per cent (5.3),
New Brunswick: 5.4 per cent (5.7),
Quebec: 5.1 per cent (5.2),
Ontario: 5.2 per cent (5.0),
Manitoba: 4.7 per cent (4.6).
Saskatchewan: 3.5 per cent (3.7),
Alberta: 4.8 per cent (4.3), British
Columbia: 3.9 per cent (3.6)

He writes in a note that rising
energy prices, supply chain issues
affecting food costs and jumps
in house prices suggest headline
inflation could grind higher still
before cooling around spring time.

The agency also released rates
for major cities, but cautioned that
figures may have fluctuated widely
because they are based on small
statistical samples (previous month
in brackets):

The Bank of Canada has said that it
would act to stop runaway inflation,
and is scheduled to make a rate
announcement.

Here's what happened in the
provinces (previous month in
brackets):

St. John's, N.L.: 3.6 per cent (3.3),
Charlottetown-Summerside: 6.8 per
cent (7.0)
Halifax: 4.4 per cent (4.8), Saint
John, N.B.: 4.7 per cent (5.3),
Quebec City: 4.9 per cent (4.9)
Montreal: 5.0 per cent (5.0),
Ottawa: 5.4 per cent (5.5), Toronto:
4.7 per cent (4.3)
Thunder Bay, Ont.: 4.7 per cent
(3.8), Winnipeg: 4.4 per cent (4.3),
Regina: 4.0 per cent (3.4)
Saskatoon: 3.2 per cent (3.4),
Edmonton: 4.6 per cent (3.9),
Calgary: 5.0 per cent (4.4)
Vancouver: 3.8 per cent (3.2),
Victoria: 3.4 per cent (3.2),
Whitehorse: 4.4 per cent (4.1)
Yellowknife: 4.9 per cent (4.0),
Iqaluit: 2.7 per cent (2.3)

Newfoundland and Labrador: 4.2
per cent (4.2), Prince Edward Island:
6.7 per cent (7.0),

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

The average of the three measures for
core inflation, which are considered
better gauges of underlying price
pressures and closely tracked by the
Bank of Canada, was 2.93 per cent
for December, up from the 2.73 per
cent reported in November.
The average was last that high in
September 1991.
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OUR DEMOCRACY FACES THE GRAVEST DANGER
•	Alon Ben-Meir
Unless the Republicans and
Democrats put the nation above
their party and personal interests,
our democracy will face the gravest
danger in more than a hundred years.
Authoritarianism will creep in,
leading to the collapse of American
political institutions and the demise
of our democracy as we know it.
Righting the Wrong
On January 6, Trump is planning
to hold a press conference during
which he is expected to repeat lies
for the hundredth time that the
election in 2020 was stolen, that
the insurrection a year ago was
actually peaceful, and that he – not
Biden – is the duly-elected president.
He will deny any wrongdoing and
blame the Democrats for persistently
undermining his presidency as well
as for all the ills that face America
today. His goal behind the press
conference is anything but good for
the country.
Trump is uniquely dangerous;
he wants to solidify his absolute
control over the Republican Party,
rouse his followers, instill hatred of
the Democrats, and of course raise
enough money for his re-election
campaign should he decide to run
again. Moreover, the press conference
will be his first foray into the midterm elections designed to rally the
rank-and-file of the Republican
Party to recapture the House and the
Senate as the forerunner to the 2024
election.
The tragic aspect of the Trump
phenomenon is that the elected
leaders of the Republican Party
continue to follow him religiously,
regardless of the fact that he is
corrupt, was defeated in re-election
as an incumbent, was impeached
twice, and faces several criminal
charges. Indeed, no former president
in American history has been able
to maintain his grip on his party the
way Trump has. And no Republican
Party has abdicated its moral and
constitutional responsibilities and
willingly succumbed to a deranged
egomaniac, misogynist, and habitual
liar. How could this happen, and

why? The answer is Trump’s and
the Republicans’ voracious lust for
power.
The Republican Party has become
a minority party and there is no
circumstance under which the party
can win nationally in a free and fair
election. Demographically, Black,
Hispanic, Asian, Native American,
and other minorities currently
represent more than 40 percent of
the American population, and it is
estimated that by 2045 they will
become the majority, who largely
vote for Democrats. Collectively,
they can deny the Republican Party
from ever capturing the White House
again.
The Republican Party faces two
choices: one is to adapt to the
changing demographic reality and
develop socio-economic programs
that respond to the needs of people
of color (POC) without sacrificing
much of their conservative ideology.
This includes lowering taxes,
particularly for those who earn less
than $200,000 a year, immigration
reform, which the Republican Party
has
long-acknowledged
needs
addressing and will help in outreach
especially to Hispanic voters, and
supporting minority small business
owners with tax breaks and other
financial incentives, which won’t
incur further government spending.
The second choice is to prevent or
make it extremely difficult for POC
to exercise their right to vote through
a variety of deplorable measures.
One state after another is passing
discriminatory rules, including
gerrymandering districts on racial
lines, restricting early voting, which
disproportionately affects Black
Americans who are more likely
than any other ethnic or racial
group to cast early ballots (whether
in-person or by mail and absentee
ballots), enacting voter ID laws even
though voter impersonation fraud is
exceedingly rare and those who don’t
have valid ID are disproportionately
POC, and empower state legislators
to invert their own elections and
manipulate the electoral college to
their advantage.
Sadly, if not tragically, the

Republican Party went for the latter
option. Many Republicans simply
believe that POC are illegitimate
citizens and should not be able to
vote and have the power, as they
fear accurately or otherwise, to enact
laws against whites, the way whites
have enacted discriminatory laws
against POC. America, from their
perspective, was founded by white
people, and the thought that the US is
becoming browner every passing day
scares them to the core. They needed
a leader who is a bigot, shameless,
and crude, with no scruples and no
morals, but audacious—a performer
with the ability to sway large
audiences with his lies and sneering
face. The Republicans need him to
promote their agenda without fear of
public repercussions, and he needs
the party to satisfy his ego in order
to exercise raw power, and also grant
him its full support should he decide
to run again.
We are still reeling from the violent
storming of the Capitol on January
6 to prevent the peaceful transfer
of power. Trump, who incited his
followers to attack the Capitol, was
ready to shatter our democracy
only to bask in his authoritarian
impulse. What does that say about
the Republican Party, which
largely ignored or downplayed the
insurrection in its determination
to seize power and chose chaos
and violence over voting, even
at the expense of tearing our
democratic institutions apart? How
ironic and deeply troubling that 52
percent of Republicans say that the
insurrectionists were trying to protect
democracy.
The most ominous note that must
be repeated loud and clear is that
the party under the leadership of
Trump will incite violence should
they fail to win the 2022 election, as
anyone who carefully listens to the
many utterances spewed by reckless
Republicans leaders can discern with
clarity. In that context, although
Trump during his press conference
will not openly encourage his
followers to resort to violence to
undo the result of the election, the
message to them will be loud and

clear.
It is hard to exaggerate the
transformation of the Republican
Party since the rise of Trump in 2016,
from a patriotic party that stood for
democracy to a white supremacist
party willing to destroy it only to
stay in power. Many thousands of
Republican leaders should follow
the footsteps of Representative Liz
Cheney, who stood up against Trump
and in favor of the truth, and still
rescue our democracy by accepting
reality and being truthful with their
followers.
The election of Biden gave the
country hope of preserving our
democracy and attending to the
political and social malaise that swept
the nation, especially during Trump’s
tenure in the White House. But to
address these ills, the Democrats
must spare no effort to hold onto the
House and Senate in the 2022 midterm election, as these will be the
most consequential in more than a
century.
Indeed, should the Republicans
manage to recapture both chambers
of Congress, our democracy will
slide toward the precipice of
disintegration while authoritarianism
creeps in, and Biden’s agenda will be
shattered.
The Democrats have their work
cut out for them. They must rise
in unison, which is bitterly still
missing, stop short of nothing to
strengthen voting rights, prevent the
appointment of partisans to subvert
the election, fight political corruption
at every level, make political power
decreasingly dependent on money,
get out the vote, and eliminate the
filibuster to pass the voting rights
bill. Furthermore, they must hold
accountable the traitors behind the
insurrection on January 6, including
Trump.
Democrats and the millions of lawabiding Republicans should sound
the alarm before it’s too late, and
never waver to preserve and protect
America’s 244-year-old democracy
that served as a beacon of hope and
freedom to the global community.
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BOOSTING BOOSTERS: EXPERTS SAY FOURTH DOSES
NOT YET NEEDED FOR GENERAL POPULATION

•	 Melissa Couto Zuber - The
Canadian Press
Many jurisdictions have extended
fourth-dose boosters to their most
vulnerable populations as Canada's
third-dose COVID-19 vaccine rollout
ramps up, leading some to wonder
whether we'll all need another shot to
protect against the virus in the near
future.
Prime Minister Justin Trudeau said
that the country will have enough
third and fourth doses for all eligible
Canadians -- if or when they're needed
-- with contracts signed through 2024
with Pfizer-BioNTech and Moderna.
Dr. Allison McGeer, a microbiologist
and infectious disease consultant in
Toronto, said Canada isn't at the point
where fourth doses are necessary for
the general population.
But will we get there somewhere
down the road? Perhaps.
"I'm not sure where that point is," she
said. "We know with other vaccines
that sometimes you need three doses
or four doses to get a prolonged,
stable effect.
"But really, the answer is we're just
going to have to see how protection
goes and decide on that basis whether
there's value in extra doses."
Canada's
National
Advisory
Committee
on
Immunization
(NACI) has already recommended

that
moderately
or
severely
immunocompromised people receive
a fourth dose at least six months after
their third shot.
Many
jurisdictions
began
offering fourth doses to the
immunocompromised last month or
early this month, including British
Columbia,
Saskatchewan
and
Manitoba, while Ontario recently
added long-term care home residents
to that eligibility list.
Newfoundland and Labrador's
chief medical officer of health said
Wednesday the province had also
begun offering a fourth dose to
immunocompromised people.
McGeer said the moves follow
evidence that antibody levels tend to
wane more quickly in older people,
adding that long-term care residents
also have the disadvantage of being
in high-risk settings for spread.
"As you get older and frailer, you
respond less well to vaccines. That's
a general truth," McGeer said.
"So in that group of people, in the
middle of Omicron, there's a good
argument that says giving them a
fourth dose to get their levels up to
where other people are with a third
dose will offer more protection."
Many provinces in Canada initially
allowed people to receive third-dose
boosters six months after their second

jab, but shortened that timeframe to
three months amid Omicron's rapid
rise.
McGeer said longer intervals
between doses are typically better
with most vaccines.
"But ... if there's a lot of (viral)
activity, you might be willing to trade
off longer duration of protection for a
better response now," she said.
"In the face of an Omicron wave ...
it seemed better to (go with a) shorter
interval."

as "a moving target."

Another factor complicating a future
fourth-dose rollout is the potential
that an Omicron-specific vaccine
could soon arise.
Pfizer recently said an updated shot
could be ready by March, but McGeer
said a new vaccine would need to be
tested and likely wouldn't be ready
for the public until around June.

Dr. Zain Chagla, an infectious
disease expert in Hamilton, said a
broad fourth dose-push is a misguided
strategy, especially if it diverts supply
from low-income countries where
many people have yet to receive their
first or second jabs. He adds that three
doses are showing strong protection
against severe disease with Omicron.
"We thought we were in the clear
giving out two doses ... things
were fine (when) we were dealing
with Delta and Omicron changed
everything in three weeks," he said.

She added it's still unclear whether a
variant-specific jab would be useful.
"We don't necessarily want to give
up on protection (against) other
variants, since we don't know what
the next variant is going to be,"
McGeer said.
Earl Brown, an immunologist
with the University of Ottawa, said
developing variant-specific vaccines
may be particularly difficult with the
COVID-19 virus, which he described

It's not the same as scientists
tweaking the flu vaccine each year.
"If you had made a Delta vaccine,
it would have been coming up now
and ... you would have missed the
target because it's not a Delta story
anymore; it's an Omicron story," he
said.
"It's pretty tough with moving
targets and so far, these variants are
coming up sweeping fast."

"If we're not caring for those in the
rest of world, if we're not stopping
this virus from evolving.... It really is
going to have serious effects on us."
This report by The Canadian Press
was first published Jan. 13, 2022.
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Transit systems across the province
have launched a new campaign to raise
awareness of transit accessibility features
as well as encourage customers to consider
the needs of others.

ACCESSIBLE TRANSIT MATTERS

Each of the selected topics was
identified as area requiring additional
communication during the review of
the AODA Transportation Standards for
public transit.
Find below a summary of the messaging
to be shared with London Transit riders.
Accessible Seating and Mobility Aid
Spaces on Conventional Transit
The following reminds those who can to
please give up their seat for someone who
may need it more and to remember that
not all disabilities are visible.
Service and Comfort Animals are
Welcome
Service and comfort animals are welcome
on London Transit.
If not readily identifiable as such,
the passenger will be required to show
documentation from a health professional
confirming that the person requires the
animal for reasons relating to a disability.
For
additional
information
on
Accessibility Programs on London
Transit, visit our Accessibility Page.

SCOTIABANK: CANADA NEEDS 1.8 MILLION
NEW HOMES TO MATCH G7 AVERAGE
•	

Steve Ladurantaye

Ontario better get building if it
wants to have the same number
of homes per capita as the other
provinces, Scotiabank wrote in a
report this week, with more than
650,000 houses needed to match up
to it interprovincial peers.
If it wanted to break even with its
G7 peers, it would need to build a
substantial 1.8 million homes.
“As we look to the future, we
remain of the view that the chronic
shortage of housing relative to
the population’s needs will put
upward pressure on prices and
reduce affordability,” Scotiabank

wrote. “This is not to say prices
will increase every month. There
are likely to be months or short
periods where prices do not rise and
perhaps fall. Our view is that prices
will generally be on the rise until a
better balance between needs and
availability is found.

data for 2021, for instance, suggest
some improvement in dwellings to
population ratios across the country.
There is, nevertheless, a big hole to
fill.”

There are encouraging signs,
however. Housing starts are running
well above pre-pandemic levels,
though that pace of construction, if
sustained, is unlikely to meaningfully
close the gap between supply and
demand anytime soon given the
size of the gap to be closed, and an
expectation of strong immigration
growth in coming years. The
available completion and population

The country as a whole would need
1.8 million new homes to match its
population adjusted housing stock
with the rest of the G7.

What it takes to meet housing
demand

“Many provinces and municipalities
do appear to be taking the supply
issue more seriously. The CanadaBritish Columbia Expert Panel on
the Future of Housing Supply and
Affordability is a great example of

serious thinking on these issues.
Ontario’s
recently
announced
Housing Affordability Task Force
is another sign that governments are
more focused on finding ways to
boost supply.”
The takeaway?
“While these efforts are all
welcome, what will matter most at
the end of the day is actual progress
in increasing supply in a responsible
manner,” the report states.
“History suggests that we have
not been very good as a country in
achieving this. Let’s hope current
initiatives mark a solid break from
past performance.”
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HOW SOCIAL MEDIA CAN CRUSH YOUR SELF-ESTEEM
•	 Sabrina Laplante
Candidate
au
doctorat
en
psychologie, Université du Québec
à Montréal (UQAM)

pride and self-esteem.

We all have a natural tendency to
compare ourselves to others, whether
intentionally or not, online or offline.
Such comparisons help us evaluate our
own achievements, skills, personality
and our emotions. This, in turn,
influences how we see ourselves.

Social comparisons therefore have
consequences both for our behaviour
and for our psychological wellbeing. However, comparing yourself
to others at a restaurant dinner does
not necessarily have the same effect
as comparing yourself to others on
Facebook. It is easier to invent an
exciting existence or embellish certain
aspects of things on a social media
platform than it is in real life.
The advent of social media, which
allows us to share content where we
always appear in our best light, has
led many researchers to consider
the possibility that this amplifies
unrealistic comparisons.
Research shows that the more
time people spend on Facebook and
Instagram, the more they compare
themselves socially. This social
comparison is linked, among other
things, to lower self-esteem and
higher social anxiety.
A study conducted by researchers at
the National University of Singapore
explains these results by the fact that
people generally present positive
information about themselves on
social media. They can also enhance
their appearance by using filters,
which create the impression that there
is a big difference between themselves
and others.
In turn, researchers working at
Facebook observed that the more
people looked at content where people
were sharing positive aspects of their

But what impact do these
comparisons have on our well-being?
It depends on how much comparing
we do.
Comparing ourselves on social
media to people who are worse off
than we are, makes us feel better.
Comparing ourselves to people who
are doing better than us, however,
makes us feel inferior or inadequate
instead. The social media platform we
choose also affects our morale, as do
crisis situations like the COVID-19
pandemic.
As a PhD student in psychology, I am
studying incels — men who perceive
the rejection of women as the cause
of their involuntary celibacy. I believe
that social comparison, which plays as
much a role in these marginal groups
as it does in the general population,
affects our general well-being in the
age of social media.
An optimal level of comparison
The degree of social comparison
that individuals carry out is thought
to affect the degree of motivation
they have. According to a study by
researchers at Ruhr University in
Bochum, Germany, there is an optimal
level of perceived difference between
the self and others that maximizes the
effects of social comparison.
Specifically, if we see ourselves as
vastly superior to others, we will not
be motivated to improve because we
already feel that we are in a good
position. Yet, if we perceive ourselves
as very inferior, we will not be
motivated to improve since the goal
seems too difficult to achieve.
In other words, the researchers note,
beyond or below the optimal level of
perceived difference between oneself
and another, a person no longer makes
any effort. By perceiving oneself as
inferior, the individual will experience
negative emotions, guilt and lowered

Unrealistic comparisons on social
media

lives on the platform, the more likely
they were to compare themselves to
others.
COVID-19: Less negative social
comparison
However, could the effect of this
comparison in a particularly stressful
context like the COVID-19 pandemic
be different?
A study from researchers at Kore
University in Enna, Italy, showed
that before lockdowns, high levels
of online social comparison were
associated with greater distress,
loneliness and a less satisfying life.
But this was no longer the case during
lockdowns.
One reason for this would be that
by comparing themselves to others
during the lockdown, people felt
they were sharing the same difficult
experience. That reduced the negative
impact of social comparisons. So,
comparing oneself to others online
during difficult times can be a positive
force for improving relationships
and sharing feelings of fear and
uncertainty.
A different effect depending on the
social media
There are distinctions to be made
depending on which social media
platform a person is using. Researchers
at the University of Lorraine, France,
consider that social media platforms
should not be all lumped together.
For example, the use of Facebook
and Instagram is associated with lower
well-being, while Twitter is associated

with more positive emotions and
higher life satisfaction. One possible
explanation: Facebook and Instagram
are known to be places for positive
self-presentation, unlike Twitter,
where it is more appropriate to share
one’s real opinions and emotions.
Trying to get social support on
social media during the COVID-19
pandemic may reactivate negative
emotions instead of releasing them,
depending on which social media
platform a person is using.
Many things motivate us to compare
ourselves socially. Whether we
like it or not, social media exposes
us to more of those motivations.
Depending on the type of content that
is being shared, whether it is positive
or negative, we tend to refer to it when
we are self-evaluating.
Sharing content that makes us feel
good about ourselves and garners
praise from others is nice, but you
have to consider the effect of these
posts on others.
Yet overall, I believe that sharing
your difficulties in words, pictures or
videos can still have positive effects
and bring psychological benefits.
Disclosure statement
Sabrina Laplante does not work
for, consult, own shares in or
receive funding from any company
or organisation that would benefit
from this article, and has disclosed
no relevant affiliations beyond their
academic appointment.
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NOTHING IS MORE IMPORTANT THAN
HAVING A PLACE TO CALL HOME
No matter who you are, you need a safe and affordable place to live and raise your family

•	 Lindsay Mathyssen
		 MP-London-Fanshawe

Nothing is more important than having a place
to call home. No matter who you are, you need
a safe and affordable place to live and raise your
family. Sadly, it's no secret that buying a house
has become unaffordable in this country, and we
are seeing the results of inaction right here in
London. This crisis is only going to get worse as
long as the federal government continues to allow
housing to be treated like a stock market.
1 in 5 Canadians spend over 50% of their income
on housing each month, and a growing number
of Canadians are only one paycheque away from
homelessness. Increasingly my office continues
to have people reach out looking for help to find
affordable options. People are struggling to afford
their rent and face renovictions, skyrocketing
housing costs, and ballooning home prices. It's
making it harder and harder for families, young
people, and seniors to find an affordable, safe
place to live.
Immediate action needs to be taken to crack
down on speculation that is driving up the cost
of housing. Sadly, the Liberal government's
response to this escalating crisis is more talk
instead of action. New Democrats have been
pushing and advocating for tangible actions
because we believe that access to safe, secure,
affordable housing is a fundamental human right;
and for those who dream of buying a home we
want to work to ensure they can have their dream
come true.
The Parliamentary Budget Officer indicated that
the housing affordability crisis will continue if
no action is taken. Canada's population-adjusted
housing stock is the lowest in the G7. In Ontario

alone, 650,000 units would be required to reach
the same level of homes per capita as the average
in other provinces.
New Democrats are urging the Liberals to build
500,000 affordable units right away to address the
country's affordable housing supply shortage. We
have also been calling on the federal government
to establish a fund for not-for-profit organizations
to acquire residential housing that comes onto the
market; immediately and put a moratorium on the
acquisition of affordable homes by Real Estate
Investment Trusts.
We have also been advocating for the kick-start
of the construction of co-ops, social and nonprofit housing. We need to break the logjam that
has prevented non-profit groups from accessing

housing funding. We can do this by setting up
a dedicated fast-start fund to streamline the
application process and help communities get the
expertise and assistance they need to get projects
off the ground now, not years from now. Drive
across London, and we continue to see federal
land being unused and left empty. I have been
pushing for the mobilization of federal resources
and lands for housing projects, turning unused
and under-used properties into vibrant new
communities.
I have heard from too many people in London
who don't think they will ever be able to buy a
home. That's not right; Trudeau made a lot of
big promises on housing during the election; it's
time he stuck to them. New Democrats will keep
fighting to help families find a place to live.
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ONTARIO CUTS ELECTRICITY RATES TO HELP
WORKERS, FAMILIES AND SMALL BUSINESSES
Off-peak rates provide immediate savings as Ontarians spend
more time at home while public health measures are in place
•	 Ministry of Energy

Quick Facts

TORONTO – The Ontario
government is providing 21 days
of electricity-rate relief to support
families and workers spending
more time at home, as well as
small businesses, consistent with
the length of time the province is
in modified Step Two public health
measures. Electricity prices are
lowered to the off-peak rate of 8.2
cents per kilowatt-hour -- less than
half the on-peak rate -- 24 hours per
day.

•
The
Ontario
Business
Costs Rebate Program provides
eligible businesses that are required
to close or reduce capacity with
rebate payments for a portion of the
property tax and energy costs they
incur while subject to public health
measures in response to the Omicron
variant.
•
The government is further
supporting the health and safety of
Ontarians during this difficult time
by ensuring that natural gas and
electricity utilities disconnection
bans remain in place until April 30,
2022.
•
The Low-Income Energy
Assistance Program (LEAP) is also
available to Ontarians struggling
with their energy bills.
LEAP provides a one-time grant
towards electricity or natural gas
bills to eligible consumers who
are behind on payments. To supply
additional relief the OEB recently
increased the grant amount so
eligible consumers can now get up
to $1000 for their electricity bills
($1200 if their home is electrically
heated) and $1000 for their natural
gas bills.

“Effective, families and small
businesses will benefit from 21
days of electricity rate relief as
our government implements the
off-peak rate,” said Todd Smith,
Minister of Energy.
“The off-peak rate, which is less
than half the on-peak rate, will
provide immediate savings as
Ontarians spend more time at home
and work together to slow the spread
of the Omicron variant.”
Electricity customers won’t have to
do anything to benefit from the rate
cut, it will be applied automatically
to both Time-of-Use and Tiered

rate plans on the bills of residential
customers, small businesses and
farms that pay regulated rates set by
the Ontario Energy Board (OEB).
Implementation of the off-peak
rate builds on existing programs
introduced by government to reduce
electricity prices including the
Ontario Electricity Rebate (OER),
which provides a 17 per cent rebate
on the subtotal of the electricity
bill of eligible customers including

households, small businesses and
farms. Eligible customers will
continue to benefit from the OER
while off-peak pricing is in place.
“We extend our thanks to Local
Distribution Companies, as well as
the Ontario Energy Board who have
worked quickly to ensure the offpeak rate is applied automatically
to bills, providing a seamless
experience for both Time-ofUse and Tiered customers, ” said
Minister Smith.

HEALTH CANADA APPROVES PFIZER’S ANTIVIRAL COVID-19 DRUG
•	 Andrew saikali
Up until now, the only approved
treatments for COVID-19 had to
be given in hospital intravenously
or through an injection. Pfizer’s
new treatment – Paxlovid – is the
first oral COVID-19 treatment that
can be taken at home. It has been
greenlit for adults who test positive
on a molecular or a rapid test, who
have mild or moderate symptoms
and are at high risk of becoming
severely ill.
The drug maker says some of it has

already been delivered for use, but
extremely limited supplies mean the
Public Health Agency of Canada is
asking provinces and territories to
prioritize the treatment for people at
most risk of serious illness, including
severely
immune-compromised
patients and some unvaccinated
people over the age of 60.
Air Canada, WestJet, Pearson
airport urge end to COVID-19
arrival testing for vaccinated
travellers
Canada’s

busiest

airport

and

largest airlines issued a joint letter
today to the federal and Ontario
governments, calling on them to
scrap the arrival test that is required
on top of a vaccination mandate and
pre-arrival negative COVID-19 test.
Some of the country’s leading
health experts also question the
policy’s value. A growing number
of physicians and public-health
experts say the rule should be
revisited because it is out of step
with Canada’s overall approach to
COVID-19 and diverts critical lab
resources to asymptomatic people

with less need.
Other COVID-19 news:
•
Campbell Clark: “Justin
Trudeau’s Liberals made an election
promise to pass a law to protect
employers from being sued when
they fire unvaccinated workers, and
they didn’t do it.”
•
Canadian universities have
weathered the COVID-19 pandemic
without impact on enrolment or
achievement
•
The latest numbers from
Ontario and Quebec
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ONTARIO LAUNCHES PROGRAM TO SUPPORT
ADVANCED MANUFACTURERS ACROSS PROVINCE
$40-million investment will support innovation and growth
and secure high-skill, well-paid jobs for the people of Ontario

