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الانتخابــات فيدراليــة هـذا الخـريف
COVID-19 الليبراليون يؤمنون اتفاق مساعدة لـ

 مع الحزب الديمقراطي الجديد NDP، وتجنب االنتخابات
زعيم الـ NDP جاغميت سينغ

نعـم، “سنكـون قادرين على دعم خطـاب العـرش”

أوتاوا – البالد	 

الديمقراطي  الحزب  مع  اتفاق  إلى  الفيدرالية  الحكومة  توصلت 
الذي تم طرحه  الليبراليين  قانون  لتمرير مشروع   NDP الجديد 
الثغرات  لسد   COVID-19 لـ  لتنفيذ ثالث مزايا جديدة  مؤخًرا 
للطوارئ  االستجابة  )مزايا  برنامج  صالحية  انتهاء  خلفها  التي 
الكندي(. وقد مهد هذا االتفاق الطريق أمام الـ NDP للتأكيد على 

دعمه لحكومة األقلية الليبرالية لتجنب انتخابات في الخريف.
2020، غرد رئيس مجلس  25 سبتمبر  الجمعة  يوم  بعد ظهر 
إلى  توصلوا  الليبراليين  بأن  رودريغيز  بابلو  الحكومي  النواب 

اتفاق “سيوفر المساعدة التي يحتاجها الناس”.
وأكد زعيم الـ NDP جاغميت سينغ على االتفاق الصفقة خالل 
مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان. وقال إن حزبه أقنع الحكومة 
استحقاقات  على  الحصول  يمكنهم  الذين  األشخاص  عدد  بزيادة 
اإلجازة المرضية المقترحة والتي كانت واحدة من ثالثة إجراءات 
جديدة ضمن ما يسمى مشروع قانون C-2، من آالف إلى ماليين 
سينغ  قال  تاريخية”.  “لحظة  بالـ  االتفاق  هذا  الكنديين. ووصف 
“نعم، سنكون قادرين على دعم خطاب العرش”. “ما زال عندي 
تخوف من أن الحكومة الليبرالية تحب أن تقول الكثير من الكالم 
في  االتفاق  هذا  انعكس  إذا  ولكن  باألفعال،  دعمه  دون  األجوف 
ايضا  وسندعم  المشروع  فسنؤيد  المقترح،  القانون  مشروع 

خطــاب العرش”. 
حكومة األقلية الليبرالية احتاجت إلى دعم حزب معارض واحد، 
على األقل، لتأييد خطاب العرش، أو المخاطرة برؤية حكومتهم 

تسقط إذا فشل التصويت على الثقة بخطاب العرش.
كتلة  وأن  بشدة،  الخطاب  يعارضون  المحافظين  ألن  ونظًرا 
كيبيكوا تقول انها لم تر ما يكفي بعد، ولكن يمكن أن تتدخل إذا تم 
إرسال  مليارات من التمويل الصحي الجديد إلى المقاطعات، فقد 

. NDP نظر الليبراليون إلى الحزب الديمقراطي الجديد

يجب تقديم مشروع القانون األسبوع المقبل

بعد هزيمة اقتراح من المحافظين الفيدراليين لعقد اجتماع خاص 
أن  من  واثق  إنه  ترودو  جاستن  الوزراء  رئيس  قال  للنواب، 

مشروع القانون سيمّر “في األيام المقبلة”.
من المحتمل أن يأتي هذا التغيير في التشريع معدال عندما يُطرح 

مشروع القانون للمناقشة يوم االثنين 28 سبتمبر 2020.
كان تعزيز ميزة اإلجازة المرضية وتمديد CERB هما النقطتان 
على  النهائي  للتصويت  دعمه  لضمان   NDP الـ  عند  الشائكتان 

خطاب العرش.
بينما لم يتم تمديد  CERB، سيتم نقل جميع المؤهلين إلى برنامج 
 CERB متلقي  إلى  يذهب  مساو  مبلغ  ودفع   )EI العمل  )تأمين 

غير المؤهلين للحصول على EI بعرف باسم “مزايا االسترداد 
العمال  أو  الخاص،  لحسابهم  للعاملين  متاحة  وستكون  الكندية”، 
الميزة  هذه  قيمة  تكون  بأن  البداية  في  تم  التعهد  هذا  المتعاقدين. 
 500 إلى  زادوها  الليبراليين  لكن  األسبوع،  في  دوالر   400
الدعم كما  نفسه من  القدر  أنها ستقدم  يعني  أسبوعيا، مما  دوالر 

.CERB في
يوم الخميس 24 سبتمبر 2020 ، قدمت وزيرة التوظيف وتنمية 
بمشروع  جدوالً  كالترو،  كارال  اإلعاقة،  وإدماج  العاملة  القوى 
قانون  C-2 ، لتفعيل ثالثي مزايا المساعدات الجديدة الموعودة 
المرضية  اإلجازة  استحقاق  إلى  باإلضافة   .COVID-19 لـ 
واستحقاق التعافي، تعمل الحكومة أيًضا على إنشاء مزايا لمقدم 

الرعاية.
العمل  عن  العاطلين  الكنديين  تستهدف  الجديدة  الثالث  المزايا 
بسبب مرضهم أو بسبب رعايتهم لشخص ما، باإلضافة إلى تقديم 
مساعدة عادلة للعاملين في الوظائف المؤقتة وغيرهم ممن ليسوا 
مؤهلين للحصول على EI.  سيتم نقل مستلمي CERB المؤهلين 

إلى EI في األيام القليلة القادمة.

الحكومة  سلطات  توسيع  إلى  أيًضا  القانون  مشروع  يسعى 
جائحة  لمكافحة  المطلوبة”  األموال  “جميع  إلنفاق  الفيدرالية 

COVID-19 ، حتى نهاية العام.
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األطباء يحثون الكنديين على تلقي لقاح األنفلونزا

 COVID-19 أطباء الطوارئ قلقون من أن امتزاج   
الصحي النظــام  على  يطغى  سوف  األنفلونـزا  وموســم 

  Ben Cousins CTVNews.ca   متابعة )البالد(	 

تلقي  الكنديين على  الطوارئ  تورنتو -  حثت مجموعة من أطباء 
إلى  COVID-19 جنبًا  الثانية من  الموجة  اإلنفلونزا ألن  لقاحات 

جنب اإلنفلونزا يمكن أن تطغى على نظام الرعاية الصحية.
ألطباء  الكندية  للجمعية  المشارك  الرئيس  كابور،  أتول  الدكتور 
الطوارئ )CAEP( قال إن المستشفيات الكندية تعاني بالفعل من 
“حالة اكتظاظ مزمنة”، ويتوقع أن تزداد سوًءا في المستقبل القريب.

وقال لقناة CTV اإلخبارية: “نحن قلقون من أن وصول الموجة 
اإلنفلونزا  من  والمتوقعة  العادية  والموجة   ،  COVID من  الثانية 
)“نعتقد أن وصول الموجتين في الوقت نفسه سيكون خطًرا كبيًرا 

علينا وعلى السكان(.”
لقاح  يأخذون  الذين  الكنديين  زاد عدد  كلما  أنه  الى  كابور  واشار 
اإلنفلونزا، سيقل العبء المحتمل الذي يواجهه نظام الرعاية الصحية 

في الخريف والشتاء.
وقال: “إن أهمية تلقي لقاح األنفلونزا أصبحت أعلى من أي وقت 
مضى. حتى لو لم تكن أخذت لقاح اإلنفلونزا من قبل، فيجب عليك 

التأكد من أخذها هذه السنة”.

 )CAEP( الطوارئ  ألطباء  الكندية  الجمعية  أصدرت  وقد  هذا   
سلسلة من التوصيات على المدى القصير والمتوسط والطويل تهدف 
إلى مساعدة األطباء خالل الموجة الثانية من الجائحة خالل موسم 
األنفلونزا. وهي تشمل ضمان وصول األطباء إلى معدات الحماية 
الشخصية المناسبة، وتحسين تصميم غرف االنتظار للمساعدة في 
إرشادات التباعد الشخصي، وزيادة المعدل الوطني للتطعيم، وتقديم 

الدعم للعاملين في الخطوط األمامية.
قال كابور: “نحن نتعامل معها ليس فقط كمقدمي رعاية لمرضانا، 

ولكن أيًضا في أدوارنا كأفراد في العائلة”.
وضعه  يتم  دعًما  هناك  أن  لنرى  ونتطلع  مستمر  الضغط  “هذا 

لمساعدة أعضائنا وجميع مقدمي الرعاية الصحية.”
خالل ذروة الوباء في الربيع، بدأت المستشفيات في إعطاء األولوية 
لمرضى COVID-19، مما يعني أن العديد من العمليات الجراحية 

االختيارية أو غير األساسية تم تأجيلها أو إلغاؤها تماًما.
كابور قال إن طريقة الرعاية هذه ال يمكن أن تستمر في الموجة 
الثانية. وأضاف: “الطريقة التي قمنا بها لم تكن مستدامة ونحن نرى 

بالفعل أن المستشفيات تعاني بالفعل من حاالت االكتظاظ”.
في حين أنه من غير الواضح متى يكون من المناسب تسمية حالة 
البالد  شهدت  فقد   ، الثانية”  “الموجة  بـ  كندا  في   COVID-19

مؤخرا ارتفاًعا كبيًرا.
في يوم الثالثاء 22 سبتمبر، أبلغت المقاطعات عن إجمالي 1248 
حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 ، خاصة في أونتاريو وكيبيك.

الصحة  إرشادات  جميع  اتباع  أهمية  على  “نشدد  كابور:  قال 
العامة”. “نحن نعلم أنه صعب ، لكنه مهم للغاية.”

مي أبو صعب | القسم العربي في 	 
راديو كندا الدولي 

أسابيع،  عدّة  منذ  أونتاريو  تواجه 
كوفيد-19،  حاالت  عدد  في  ارتفاعا 
يتجاوز 400 حالة يوميّا، مّما يثير قلق 
كبرى  في  الصحيّة  والسلطات  الحكومة 
مقاطعات كندا من حيث حجم االقتصاد 

وعدد السّكان.

هي  بالتحديد،  مناطق  ثالث  وتشهد 
العدد  اوتاوا،  و  وبيل  الكبرى  تورونتو 

األعلى من الحاالت.
من  األربعين  دون  الشباب  ويشّكل 
العمر ما يقارب 68 بالمئة من الحاالت 

الجديدة المؤّكدة.

فورد  دوغ  برئاسة  الحكومة  وتعتزم 
عن  تدريجيّا  المقبلة  األيّام  في  الكشف 
لجائحة  التصدّي  في  الجديدة  خّطتها 
مؤتمره  في  فورد   واكتفى  كوفيد-19، 
عن  بالحديث  الثالثاء9-22  الصحفي 
بحملة  يتعلّق  الخّطة  من  واحد  جزء  

التلقيح ضدّ اإلنفلونزا.
الخّطة  من  األّول  الجزء  يقضي   “
اللّقاح  على  الحصول  على  الناس  بحّث 
ضدّ اإلنفلونزا هذا الخريف. من فضلكم 
على  الحصول  من  منكم  كّل  فليتأّكد   ،
أهميّة  أكثر  األمر  يكن  لم  جرعته. 

حكومة  رئيس  فورد  دوغ  اليوم”:  من 
أونتاريو.

دوالر  مليون   70 الحكومة  وتخّصص 
لشراء اللقاحات ضدّ اإلنفلونزا ، وتعتزم 
كما  النطاق  واسعة  تلقيح  بحملة  القيام 
إليوت،  كريستين  الصّحة  وزيرة  قالت 
إلى  أدّت  اإلنفلونزا  أّن  إلى  مشيرة 
في  الماضي  العام  شخصا   280 وفاة  

المقاطعة.
مليون   5،1 شراء  الحكومة  وتعتزم 
السنة،  هذه  اإلنفلونزا  ضدّ  لقاح  جرعة 
العام  عن  جرعة  ألف   700 بزيادة 
لقاح  مليون   1،3 بينها  من  الماضي، 
به  أفادت  كما  للمسنّين  الجرعة  عالي 

السلطات الصحيّة.
وسوف تكون اللقاحات العالية الجرعة 
المشاركة  الصيدليّات  في  أيضا  متوفّرة 

في حملة التلقيح.
فيرا  د.  قالت  أوتاوا،  العاصمة  وفي 
إنّها  الطبيّة  الخدمات  رئيسة  إتشيس 
يتلقّون  الذين  نسبة  زيادة  في  ترغب 
 70 إلى   40 من  اإلنفلونزا  ضدّ  اللّقاح 

بالمئة هذه السنة.

والتلقيح  ضدّ اإلنفلونزا مهّم في العادة،  
قالت   السنة كما  بالغ األهميّة هذه  ولكنّه 
الطبيّة  الخدمات  رئيسة  إتشيس  فيرا  د. 

في أوتاوا
في  ارتفاع  ربّما  هناك  يكون  “قد 

معا  آن  في  المصابين  األشخاص  عدد 
باإلنفلونزا و كوفيد-19. وقد يجعل هذا 
يؤدّي  و  بالفعل،  مرضى  الناس  األمر 
د.  الطوارئ”:  أقسام  في  زحمة  إلى 
فيرا إتشيس رئيسة الخدمات الطبيّة في 

أوتاوا.
وانتقد عدد من األطبّاء رئيس الحكومة 
وارنر  مايكل  د.  واعتبر  فورد  دوغ 
مدير وحدة العناية الحرجة في مستشفى 
غارون في تورنتو، أّن رئيس الحكومة 
لديه  ليس  أنّه  حقيقة  على  التعتيم  يريد 
د.  قال  كما  اآلتي”  من  “إلنقاذنا  خّطة 

ورنر.
كما تخّوف عدد من أطبّاء األطفال في 
أونتاريو من عدم قدرتهم على تلقيح كّل 
مهّم  دعم  على  الحصول  دون  األطفال 
الصّحة  ووكاالت  الصّحة  وزارة  من 

العاّمة في المقاطعة.

أعربت  قد  المقاطعة  وأعربت سلطات 
حاالت  عدد  ارتفاع  إزاء  قلقها  عن 
كوفيد-19 اليومي، وقال رئيس الحكومة  
دوغ فورد إّن الوضع حاليّا مختلف عّما 
في  الجائحة  بداية  مع  أونتاريو  واجهته 
آذار مارس وما واجهته في تّموز يوليو 

الفائت.

راديو 	  بي سي/  كندا/ سي  )راديو 
كندا الدولي(

أونتاريو: حملة تلقيح ضخمة ضّد اإلنفلونزا في المقاطعة خالل فصل الخريف

Frank Gunn / PC/كريستين إليوت وزيرة الصّحة في أونتاريو ورئيس حكومة المقاطعة دوغ فورد



8
أسعــار المنــازل في كندا قد تتراجع 7% العــام المقبل تحت تأثير البطــالة

أونتــاريو تقدم تشريًعــا لتجميد اإليجــارات السكنية في عام 2021

راديو 	  في  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 
كندا الدولي 

تتوقع مؤسسة “موديز أناليتيكس” أن تهدأ السوق 
العقارية في كندا في عام 2021 تحت تأثير البطالة 
وتُعنى   .%7 نحو  المنازل  أسعار  تتراجع  وأن 
تابعة  وهي  االقتصادية  باألبحاث  المؤسسة  هذه 
 )Moody›s Corporation( ”لمؤسسة “موديز

للتصنيف االئتماني.
وتقول المؤسسة في تقرير أصدرته هذا األسبوع 
المنفصلة  المنازل  من  “خطيراً”  فائضاً  هناك  إّن 
كالغاري  في  الجديدة   )detached homes(
وإدمونتون، على التوالي كبرى مدن مقاطعة ألبرتا 

الغنية بالنفط في غرب كندا وعاصمتها.
في  التملّك  على  القدرة  مشكلة  إلى  إضافةً  هذا 
مدن  كبرى  التوالي  على  وفانكوفر،  تورونتو 
السواء وكبرى مدن  أونتاريو وكندا على  مقاطعة 
الغرب،  أقصى  في  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة 
حيث األسعار هي أعلى بكثير من سائر األسواق 

العقارية الكندية.
“لن يكون باستطاعة السوق العقارية أن تواصل 
العمل”،  سوق  في  السيء  الوضع  من  اإلفالت 
أناليتيكس”  “موديز  تعطي  التقرير.وال  يضيف 
في تقريرها تفاصيل عن طريقة توصلها إلى هذه 

التوقعات، لكنها تقول إّن مؤشرها ألسعار المنازل 
في عام 2021 يدّل على تراجع بنسبة 6,7% في 
لشقق   %6,5 وبنسبة  المنفصلة  المنازل  أسعار 

التمليك )كوندومينيوم(.
أعقاب  في  أناليتيكس”  “موديز  توقعات  وتأتي 

للعقارات  الكندية  الجمعية  عن  تقارير  صدور 
من  قياسية  مبيعات  عن  تفيد   )CREA - ACI(
المنازل في شهرْي تموز )يوليو( وآب )أغسطس( 
في  هي  العقارية  الفوائد  أسعار  وقت  في  الفائتْين 
مستويات متدنية جداً وبدفعٍ أيضاً من طلٍب مكبوت 
بعد تراجع المبيعات بشكل حاد في الربيع في ظّل 
التدابير المتَّخذة للحدّ من انتشار جائحة “كوفيد - 
ل التراجع األكبر  19”. وتتوقع “موديز” أن يُسجَّ
البراري،  مقاطعات  في  العقارية  الحركة  في 
تراجع  مع  ومانيتوبا،  وساسكاتشيون  ألبرتا  وهي 
تسديد  تأجيل  فترة  ونهاية  الحكومية  المساعدات 
األقساط العقارية والصعوبات المتواصلة المتصلة 

بمديونية األُسر والبطالة.
أسعار  في  ملموساً  ارتفاعاً  التقرير  ويتوقع 
ضدّ  لقاح  توفّر  ما  إذا   2020 عام  في  العقارات 
مرض “كوفيد - 19” في النصف الثاني من عام 

.2021

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

تورنتو - قدمت حكومة أونتاريو قانون مساعدة 
القانون  هذا  الصغيرة.  والشركات  المستأجرين 
الذي من شأنه، إذا تم إقراره، تجميد اإليجارات 
في عام 2021 لمعظم الوحدات السكنية الخاضعة 
وغير الخاضعة للرقابة. سيوفر مشروع القانون 
هذا للغالبية العظمى من المستأجرين في أونتاريو 
اإلعانة المالية حيث تستمر المقاطعة في طريق 

التجديد والنمو واالنتعاش االقتصادي.

دوج  الوزراء  رئيس  من  اإلعالن  هذا  جاء 
الوزراء  رئيس  نائبة  إليوت،  وكريستين  فورد، 
ووزيرة الصحة، وستيف كالرك، وزير الشؤون 

البلدية واإلسكان.

هذا  بداية  “منذ  فورد:  الوزراء  رئيس  وقال 
والعمال  العائالت  حكومتنا  وعدت  الوباء، 
المقاطعة  هذه  في  الصغيرة  األعمال  وأصحاب 
الذي يحتاجونه  الدعم  لهم  بأننا سنحميهم ونوفر 
بعد،  تنته  لم  األزمة  أقدامهم.  على  للوقوف 
التحديات  الثانية حقيقي، وكذلك  الموجة  وخطر 
اتخاذ  إلى  نحتاج  السبب  ولهذا  ستجلبها.  التي 
في  العائالت  لمساعدة  اآلن  الالزمة  الخطوات 
والشركات  رؤوسهم،  فوق  سقف  على  الحفاظ 

الصغيرة تحافظ على أبوابها مفتوحة.”
والشركات  المستأجرين  مساعدة  قانون  يقترح 
الصغيرة أيًضا تغيير قانون اإليجارات التجارية 

إخالء  عمليات  على  المؤقت  الحظر  لتمديد 
ساري  الحظر  كان  التجاريين.  المستأجرين 
إلى   2020 مايو   1 من  البداية  في  المفعول 
المساعدة  مع  للتوافق   ،2020 أغسطس   31
 )CECRA( الكندية لإليجار التجاري الطارئ
للشركات الصغيرة. سيستمر تطبيق هذا الحظر 
على  للحصول  المؤهلة  الشركات  على  المؤقت 
خالل  من  اإلقليمية  الفيدرالية  اإليجار  مساعدة 
مالك  لكن  الصغيرة،  للشركات   CECRA

على  للحصول  بطلب  التقدم  عدم  اختار  العقار 
البرنامج. الحظر سيحمي الشركات الصغيرة من 
اإلغالق أو االستيالء على أصولها خالل وجود 

 .COVID-19
تثبيت  حكومتنا  “تريد  قال:  كالرك  الوزير 
في  مستأجرة  أسرة  مليون   1.7 لـ  اإليجارات 
أونتاريو لعام 2021، ألن هذا العام ليس مثل أي 
تتأثر  العائالت ال تزال  أن  نعلم  عام آخر. نحن 
بجد  عملوا  المالك  أن  نعلم   ..COVID-19 بـ 

الستيعابهم وقدموا تضحيات. نعلم أنه من خالل 
هذا  نتجاوز  سوف  معًا،  العمل  في  االستمرار 
الوقت غير العادي ونعيد أونتاريو إلى المسار “.
سيسمح تمديد الحظر المفروض على عمليات 
في  باالستمرار  ألونتاريو  التجاري  اإلخالء 
على  ومساعدتها  الصغيرة  الشركات  حماية 
الوقوف على أقدامها مرة أخرى، حتى يتمكنوا 
من خلق فرص عمل والمساعدة في إعادة بناء 

االقتصاد.

“حكومتنا  المالية:  وزير  فيليبس،  رود  وقال 
بداية  منذ  الصغيرة  الشركات  لدعم  موجودة 
COVID-19  ودخلنا في شراكة مع الحكومة 
الفيدرالية لتقديم إعفاء من اإليجار التجاري، وقد 
تلقى حتى اآلن أكثر من 50000 مستأجر الدعم. 
لسوء الحظ،  COVID-19  ليس وراءنا. لهذا 
السبب نعمل مع شركائنا الفيدراليين الستكشاف 
التجارية  األعمال  استمرار  لضمان  الفرص 

الصغيرة تلقي الدعم الذي يحتاجون إليه “.

إنشاء  أيًضا  المقترح  التشريع  هذا  شأن  من 
سجل واحد للناخبين لالنتخابات البلدية والمحلية، 
يعني  وقد  دقة،  أكثر  يكون  أن  يُتوقع  والذي 
االقتراع،  مراكز  في  للناخبين  أقل  تصحيحات 
االنتخابات،  يوم  في  لألشخاص  أقل  وتأخيرات 

وقد يقلل من تكاليف البلديات.

أبراج سكنية في تورونتو ويبدو في وسط الصورة برج “سي ان” )CN Tower(، أعلى بناء في 
)Cole Burston / CP( 1976 العالم عند االنتهاء من تشييده عام
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أعلى نسبة ارتفـــاع 
شهــري في أسعـــار 
المنازل الجديدة منذ 
أكثـــر من 13 عامًا

في 	  العربي  القسم   | الهاروني  فادي 
راديو كندا الدولي 

كندا  في  الجديدة  المنازل  أسعار  ارتفعت 
نقطة  نصف  الفائت  )أغسطس(  آب  في 
مئوية، مسجلةً أعلى ارتفاع شهري لها منذ 
صدر  تقرير  أفاد  كما   2017 )مايو(  أيار 
وشمل  الكندية  اإلحصاء  وكالة  عن  اليوم 

27 سوقاً عقارية في كندا.

االرتفاع  هذا  اإلحصاء  وكالة  وتعزو 
المنازل  على  قوي  طلب  إلى  األسعار  في 

وأيضاً إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.

خشب  أسعار  ارتفاُع  المثال  سبيل  فعلى 
البناء إلى مستويات قياسية يعني أّن بإمكان 
المنزل  سعر  رفع  العقاريين  المطورين 
بمقدار   )detached home( المنفصل 

يتراوح بين 5.000 و10.000 دوالر.

هذا  في  اإلحصاء  وكالة  تقرير  ويشير 
الصدد إلى أّن كندا تعاني نقصاً في خشب 
المنازل  ارتفاع عدد شاري  في ظّل  البناء 
بأعمال  يقومون  الذين  المالكين  وعدد 
اإلنتاج  ترميم في أميركا الشمالية وتراجعِ 
التدابير  بسبب  األخشاب  نشر  منشآت  في 
 - "كوفيد  جائحة  انتشار  من  للحدّ  المتَخذة 

."19
المزايدة على األسعار  إّن  التقرير  ويقول 
ألنهم  األعلى  نحو  تدفعها  الشارين  بين 
من  نسبياً  محدود  مخزون  على  يتنافسون 
المنازل الجديدة، السيما في سوقْي أوتاوا، 
العاصمة الفدرالية، ومونتريال، كبرى مدن 

مقاطعة كيبيك.

أسعار  في  شهري  ارتفاع  أعلى  ل  وُسّجِ
المنازل الجديدة في مدينة كيبيك، عاصمة 
وفي  نفسه،  االسم  تحمل  التي  المقاطعة 
مدينة أوشاوا في مقاطعة أونتاريو الواقعة 
على ساحل بحيرة أونتاريو، وبلغ نحو %2 
بين تموز )يوليو( وآب )أغسطس( الفائتْين.
المقاطعات  مدن  كبرى  هاليفاكس،  وفي 
الجديد  المنزل  سعر  سّجل  األطلسية، 
التوالي، وبنسبة  على  ثامناً  شهرياً  ارتفاعاً 

1,6% في آب )أغسطس(.

كما أفاد التقرير عن ارتفاع بنسبة %4,9 
تموز  في  السكني  البناء  استثمارات  في 
مليارات   5,1 بضّخ  مدفوعاً  جاء  )يوليو( 
مليارات  و4  المنفصلة  المنازل  في  دوالر 
دوالر من االستثمار في البناء في أونتاريو.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الكندي(

راديو 	  في  العربي  القسم    | صعب  أبو  مي 
كندا الدولي 

 20 لشراء  اتّفاق  الكنديّة على  الحكومة  وقّعت 
مليون جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19.

ترودو خالل  الحكومة جوستان  رئيس  وأعلن 
شركة  مع  اتّفاق  توقيع  عن  الصحفي  مؤتمره 
لقاح   جرعة  مليون   20 لشراء  أسترازينيكا 
كوفيد-19 تعمل جامعة أوكسفورد  محتمل ضدّ 

على تطويره.
الوقت  وفي  بالعلم،  البداية  منذ  “نسترشد 
المناعة  حول  العمل  مجموعة  الحالي،تقوم 
ومجموعة العمل حول لقاح كوفيد-19 بعمل مهّم 
واستراتيجيّات  خيارات  تحديد  على  لمساعدتنا 
جوستان  الحكومة  رئيس  الواعد”:  اللقاح  حول 

ترودو.
اتفاقات  على  ذلك  قبل  الحكومة  ووقّعت 
اللقاح مع شركات نوفافاكس و فايزر و  لشراء 
أند جونسون و  موديرنا و صانوفي وجونسون 

غالسكوسميثكالين.
آمن  لقاح  على  الكنديّون  يحصل  أن  “ينبغي 
وفعّال  بأسرع وقت ممكن أيّا كان المكان الذي 
جوستان  الحكومة  رئيس  تطويره”:  فيه  يجري 

ترودو.
ضمنت  قد  الحكومة  تكون  اليوم،  اتّفاق  ومع 
و282   محتملة  رائدة  لقاحات   6 إلى  الوصول 

مليون جرعة لقاح عندما تصبح متوفّرة.
و يشّكل الحصول على لقاح آمن وفعّال أفضل 
صّحة  وحماية  الجائحة  على  للقضاء  وسيلة 

الكنديّين كما قال ترودو.
ولم تتّم الموافقة بعد على أّي لقاح ضدّ مرض 
فإّن  عليه،  الموافقة  تّمت  لو  وحتّى  كوفيد-19، 
الصّحة  وكالة  موافقة  تنتظر  سوف  الحكومة 

الكنديّة قبل إعطائه للكنديّين.
 440 تخصيص  الكنديّة  الحكومة  وقّررت 
مليون دوالر للمشاركة في برنامج  “كوفاكس”، 
في  الخبراء  حسب  تساهم  عالميّة  آليّة  وهو 
ضمان وصول عالمّي عادل إلى اللّقاح المضادّ 

لكورونا-19.
المبلغ  من  مليون   220 الحكومة  وتخّصص 
للكنديّين،  لقاح  جرعة  مليون   15 على  للحفاظ 

والباقي لشراء لقاحات للدول المتوّسطة الدخل.
وشارك عدد من مسؤولي الصّحة الكنديّين في 
 ، الحكومة  رئيس  إلى جانب  الصحفي  المؤتمر 
من بينهم مديرة وكالة الصّحة العاّمة د. تيريزا 

تام.
وأشارت د. تام إلى أّن عدد حاالت كوفيد-19 
في  وخصوصا  البالد،  في  بسرعة  يرتفع 

مقاطعتي أونتاريو وكيبيك.
وأضافت بأّن الجائحة في مرحلة حاسمة، وفي 
والحدّ  مواجهتها  على  الجميع  يتعاون  لم  حال 
من انتشار الفيروس ، سوف تواجه البالد طفرة 
جديدة من الحاالت، خصوصا في المناطق التي 

ارتفعت فيها حاالت كوفيد-19.

كندا 	  راديو  سي/  بي  سي  كندا/  )راديو 
الدولي(

19- كندا توّقع على اّتفاق آخر لشراء 20 مليون جرعة لقاح ضّد كوفيد

Justin Tang/CP/من اليمين: د. تيريزا تام مديرة وكالة الصّحة العاّمة ورئيس الحكومة جوستان ترودو ووزيرة الخدمات والتموين أنيتا أناند

Justin Tang/PC/2020 – 09 25- رئيس الحكومة جوستان ترودو في مؤتمره الصحفي في
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راديو 	  في  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 
كندا الدولي 

القانون  مشروع  الفدرالية  الحكومة  قدّمت 
مكان  ستحل  التي  المالية  بالمساعدات  المتعلق 
الطوارئ  لحاالت  الكندية  المساعدة  برنامج 
أيام  بعد  مدته  تنتهي  الذي   )PCU - CERB(
معدودة والذي يندرج في إطار اإلجراءات التي 
األزمة  مواجهة  في  الكنديين  لمساعدة  اتخذتها 

االقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19".
وتتوقع حكومة ترودو الليبرالية أن ينتقل ثالثةُ 
من  مستفيد  ماليين  أربعة  أصل  من  ماليين 
برنامج المساعدة لحاالت الطوارئ إلى برنامج 
بتسهيل  بالتالي  تقوم  وهي  البطالة،  إعانات 

الحصول على إعانات البطالة.
ويلحظ مشروع القانون "سيC-2( "-2( أيضاً 
أُعلن عنها  مالية جديدة،  إيجاد ثالث مساعدات 
يتأهلون  ال  الذين  لألشخاص  الفائت،  الشهر 

لبرنامج إعانات البطالة المعدَّل.
أول هذه البرامج هو برنامج المساعدة الكندية 
للنهوض االقتصادي )PCRE(، ويقدّم ما يصل 
أسبوعاً   26 مدة  األسبوع  في  دوالر   500 إلى 

حتى 26 أيلول )سبتمبر( 2021.
المساعدة  هذه  عن  الحكومة  أعلنت  وعندما 
أّن  ذكرت  الفائت  )أغسطس(  آب  في  الجديدة 
أثار  400 دوالر أسبوعياً، ما  قيمتها تصل إلى 
اليساري  الجديد،  الديمقراطي  اعتراض الحزب 
المساعدة  من  سخاًء  أقّل  أنها  رأى  إذ  التوجه، 

الكندية لحاالت الطوارئ.
المساعدة  هذه  يتلقى  من  بإمكان  وسيكون 
الجديدة أن يعمل لقاء أجر، وإذا ما تخطى راتبه 
يعيد  أن  عليه  يتوجب  دوالر   38.000 السنوي 

للدولة نصف المبلغ الذي يكون قد تلقاه في إطار 
برنامج المساعدة الجديدة.

اإلعانة  برنامج  هو  الثالثة  البرامج  ثاني 
السبيل  وهو  االقتصادي،  للنهوض  المرضية 
الذي وجدته الحكومة لتقديم 10 أيام من اإلجازة 
المرضية المدفوعة للعمال غير الحائزين عليها. 
ويقدّم هذا البرنامج 500 دوالر في األسبوع لمدة 

أسبوع واحد أو أسبوعْين.
الكندية  المساعدة  فهو  الثالث  البرنامج  أما 
األسرية،  الرعاية  لمقدّمي  االقتصادي  للنهوض 
أنفسهم  سيجدون  الذين  األشخاص  منه  ويستفيد 
مضطرين لالهتمام بطفل أغلقت مدرستُه أو داُر 

حضانته أبوابَها.
500 دوالر في األسبوع،  البرنامج  ويقدّم هذا 
لكن لن يستفيد منه األهالي الذين يقّررون بملء 

إرادتهم إبقاء أطفالهم في المنزل.
ومن المتوقّع أن يطلب ما يصل إلى 4 ماليين 

كندي هذه المساعدة في وقٍت ما.
ومن المنتظر أن يوفّر مشروع القانون "سي-
2" الحّجة للحزب الديمقراطي الجديد، اليساري 
الذي  العرش  للتصويت لصالح خطاب  التوجه، 

قدّمته الحكومة أمس.

وضع  قد  كان  الجديد  الديمقراطي  فالحزب 
شرطْين على الحكومة الليبرالية ليصّوت لصالح 
الكندية  برنامج المساعدة  خطاب العرش: تمديدُ 
من  أيام   10 وتخصيُص  الطوارئ  لحاالت 

اإلجازة المَرضية المدفوعة للعّمال.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

مشروع قانون حول المساعدات المالية التي ستخلف برنامج المساعدة لحاالت الطوارئ

مؤسسة خاصة في العاصمة الفدرالية أوتاوا أغلقت أبوابها في ظل جائحة "كوفيد - 19" 
)Francis Ferland / CBC(

اكبر  من  الهجرة  عملية  تعد 
تواجه  ان  يمكن  التي  التحديات 
االندماج  يعد  و  حياته،  في  المرء 
اليه تحديا قد  في المجتمع المهاجر 
من  الكثير  عليه  التغلب  يستغرق 
الوقت والجهد، ومن ابرز ما يساعد 
القادمين الجدد في هذا االطار توفير 
القادمين  تلزم  التي  المعلومات 
التفاعل   من  مزيد  لتحقيق  الجدد 
سواء  الجديد  حياتهم  مجتمع  في 
اجتماعية  اشكاال  التفاعل  هذا  اتخذ 
والتقاليد  العادات  طبيعة  مثل 
واالعراف المتبعة او اشكاال اخرى 
المعامالت  خالل  من  رسمية  اكثر 

الرسمية والمعلومات القانونية.
على  الحصول  ان  المؤكد  ومن 
االهمية  غاية  في  مسألة  المعلومة 
في  سببا  تكون  قد  الجدد  للقادمين 
مشكالتهم  حل  او  احوالهم  تحسين 
حياة  على  ايجابا  سينعكس  بشكل 

في  يبدأوها  ان  اختاروا  جديدة 
مجتمعهم  عن  يختلف  قد  مجتمع 
من نواح ووجوه كثيرة، إال ان هذه 
بعض  تراعى  ان  بد  ال  المعلومة 
الشروط والنقاط كي ال تتحول من 
للضرر  وسيلة  الى  للنفع  وسيلة 
دقة  هو  الشروط  هذة  واهم  واول 

المعلومة.

فكثير من القادمين الجدد يعتمدون 
مجتمعهم  من  االخبار  تناقل  على 
المحيط واستقاء خبراتهم من تجارب 
االخرين الذين سبقوهم الى خوض 
تمحيص  او  تدقيق  دون  التجربة 
فيما يقدم اليهم من معلومات، ومن 
المعلوم ان هذا السلوك يفتح الباب 
على مصراعيه للخطأ واللبس فنقل 
المعلومة  وخصوصا   – المعلومة 
غير  من   – والقانونية  الطبية 
مخاطر  على  يشتمل  قد  المختص 

عدم الدقة والتي قد تؤدي الى ما ال 
تحمد عقباه.

ولذلك ال بد ان تقوم وكاالت ادماج 
الكندي  المجتمع  في  المهاجرين 
على  الجدد  القادمين  تشجيع  على 
مصادرها  من  معلوماتهم  استقاء 
وعدم  المختصين،  ومن  الموثوقة 
وتجارب  خبرات  على  االعتماد 
بما  تتفرد  حالة  كل  الن  االخرين، 
يميزها عن غيرها، فما انطبق سابقا 
على حالة ما ال يعني بالضرورة ان 
يسري على حالة اخرى، عدا عن 
ان القادمين في المجتمع الكندي ال 
فحقوق  واحدة  فئة  يصنفون ضمن 
الدائم  والمقيم  الكندي  المواطن 
او  الطالب  حقوق  عن  تختلف 
المقيمين المؤقتين ولكل منهم نظام 

قانوني مختلف.
الغالبية  ان  المعروف  ومن 
العظمى من معلومات متوافرة على 

ضرورة  فال  االنترنت  صفحات 
السؤال  بد من  للسؤال وان كان ال 
المعنيين  الموظفين  سؤال  فيجب 
تكلفة  الن  المختصين  واالشخاص 
تكون  قد  االخطاء  بعض  اصالح 

فادحة.
مبادرة  تقوم  االطار  هذا  وفي 
والواجبات  بالحقوق  التوعية 
الممولة من مدينة لندن بعقد العديد 
تعريف  بهدف  العمل  ورشات  من 
القادمين الجدد بمصادر المعلومات 
الدقيقة حفاظا على وقتهم وجهدهم 
في  اندماجهم  لتسهيل  محاولة  في 

المجتمع الكندي.

وسترن 	  بجامعة  زائر  باحث   
أونتاريو كندا  

التوعية 	  مبادرة  مؤسس 
لندن  والواجبات،   بالحقوق 

اونتاريو

مصنــــع “بومباردييه” 
للقطــــــــــارات في ال 
بوكاتيير يفقد عقدًا 
بقيمة 54 مليون دوالر

في 	  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 
راديو كندا الدولي 

للنقل"  "بومباردييه  مصنع  فقدَ 
لصناعة   )Bombardier Transport(
القطارات في مدينة ال بوكاتيير في شرق 
مليون   54 بقيمة  عقداً  كيبيك  مقاطعة 

دوالر.
عربة   17 تجديد  على  العقد  وينّص 
 Via Rail( "قطار لشركة "فيا ريل كندا
Canada( للسكك الحديدية، وهي مؤسسة 
عليه  وحصلت  مستقلة،  فدرالية  عامة 

"بومباردييه" عام 2018.
وقالت "فيا ريل كندا" في رسالة بالبريد 
و’’فيا  "’’بومباردييه‘‘  إّن  اإللكتروني 

ريل‘‘ توافقتا على إنهاء العقد بينهما".
وتضيف الرسالة أنّه تّم إلغاء العقد "نظراً 
ولطبيعة  المعنية  القطار  عربات  لتقادم 

العمل الذي كان يجب إنجازه".
بالعقد  المشمولة  القطار  وعربات 

مصنوعة عام 1950.
"يُشّكل إلغاء العقد المذكور تآكالً إضافياً 
لمصنعنا في ال بوكاتيير. علينا إذاً مضاعفة 
عقود  على  الحصول  أجل  من  جهودنا 
العامة  العالقات  رئيسة  قالت  إضافية"، 

لدى "بومباردييه للنقل" أنيك روبنسون.
طلب  العقد  إلغاء  عن  اإلعالن  وعقب 
كونفدرالية  في  التصنيع  صناعات  اتحاد 
في   )FIM - CSN( الوطنية  النقابات 
مقاطعة كيبيك من حكومة حزب التحالف 
 )CAQ )"كاك"  كيبيك  مستقبل  أجل  من 
في المقاطعة توفير الدعم للخبرة الكيبيكية 
في مجال العربات الكهربائية المخصصة 

للنقل المشترك.
"خطاب رئيس الحكومة )فرانسوا( لوغو 
شديد التأييد للصناعة الكيبيكية، لكن يجب 
اآلن إيجاد سبل ملموسة لتيسير أكبر قدر 
ممكن من العائدات المحلية للعقود المتعددة 
في  العام  النقل  مجال  في  قريباً  المتوقَّعة 
االتحاد  رئيس  قال  كيبيك"،  )مقاطعة( 

لويس بيجان.
عمال  نقابة  رئيس  أعرب  جهته  ومن 
مصنع "بومباردييه" في ال بوكاتيير كلود 
ميشوه عن أسفه لخسارة هذا العقد الهام مع 
قال  ذلك"،  أسباب  أدري  "ال  ريل".  "فيا 

ميشوه في مقابلة إذاعية صباح اليوم.
فقدان  من  خشيته  عن  ميشوه  وأعرب 
"يُحكى  بوكاتيير.  ال  مصنع  في  وظائف 
حزيران  مطلع  عمال(  )تسريح  عن 
ولم  وظائف،  فقدنا  وأن  سبق  )يونيو(... 

نزل نفقد منها"، قال ميشوه بأسف.
منشآت  في  موظفاً   420 حالياً  ويعمل 
وتخشى  بوكاتيير،  ال  في  "بومباردييه" 
النقابة على مصيرهم خالل األشهر المقبلة 
التي  الطلبيات  تسليم  المصنع  ينهي  عندما 

سبق له أن حصل عليها.

)راديو كندا / راديو كندا الدولي(	 
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مي أبو صعب | القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

كورونا،  فيروس  جائحة  بداية  منذ  التقارير  الدراسات   تعدّدت 
وتناولت الفيروس الفتّاك من جوانب مختلفة.

وأشار البعض منها إلى أّن السود أكثر عرضا من سواهم لإلصابة 
بمرض كوفيد-19 والوفاة بسببه.

الوفيات  نسبة  أّن  المتّحدة  الواليات  في  إحصاءات  أشارت  و 
بمرض كوفيد-19 أكثر ارتفاعا بين السود في عدد من الواليات.

السود  الكنديّين  أّن  العرق  إلى  تستند  بيانات  تفيد  كندا،  وفي 
معّرضون لإلصابة ودخول المستشفيات  بسبب كوفيد-19 أكثر 

من سواهم من أبناء اإلثنيّات األخرى.
لتدقيق في األجسام المضادّة في دم السود  وتسعى دراسة جديدة 
أكثر من سواهم لإلصابة والتخفيف  السبب وراء تعّرضهم  لفهم 

من مضاعفات الفيروس على أبناء هذه الجاليات.
ويترأس الدراسة د. أبتون ألن رئيس قسم األمراض المعدية في 

مستشفى األطفال في تورونتو.
ويشير إلى أّن  الجائحة تؤثّر في السود على نحو غير متناسب 
حسب ما ظهر في بيانات صادرة من مدن مثل تورونتو وأوتاوا، 
ومنّظمات مثل مجلس المشاركة المدنيّة الكندي اإلفريقي الذي يقع 

مقّره في إدمنتون ومنّظمة إينوفاتيف ريسورتش غروب.
وتفيد بيانات مدينة تورنتو أّن السود يشّكلون نسبة 21 بالمئة من 
من  فقط  بالمئة   9 يشّكلون  أنّهم  رغم  كوفيد-19  حاالت  مجموع 

مجموع السّكان.
دورا  تلعب  قد  التي  العوامل  من  مجموعة  إلى  الباحثون  ويشير 
هذه  في  الناس  به  يقوم  الذي  العمل  بينها  ومن  المجال،  هذا  في 
وعمل  الصّحي،  القطاع  في  منهم  العاملين   وعدد  المجتمعات، 
السكن  وتشارك   العيش  وظروف  مكان،  من  أكثر  في  البعض 
بين أشخاص من مختلف األجيال، واألوضاع الصحيّة التي تزيد 
التي غالبا  الزائدة  خطر اإلصابة، لدى مرض السّكري والسمنة 

ما ترتبط بالفقر.
وسوف ترّكز الدراسة على 2000 كندي من الجاليات السوداء و 
ألف كندي من غير السود، من البالغين واألطفال على حدّ سواء.

ويخضعون  األسئلة،  من  مجموعة  على  المشاركون  ويجيب  
على  ويّطلعون  المضادّة،  األجسام  من  نوعين  حول  دم  لفحص 
النتيجة، ويقّررون إن كانوا يرغبون أم ال في تكرار الفحص بعد 

سنتين.
كوفيد-19 واضحة  أونتاريو حول  بيانات  أّن  إلى  ألن  د.  ويشير 
للغاية. وقد أظهرت أّن األحياء المتعدّدة األعراق تشهد  معداّلت  
من  أعلى  ووفيات  المرّكزة  العناية  في  استشفاء  وحاالت  عدوى 

مّرتين إلى أربع مّرات .

ويتساءل د. نايلور إلى مدى يتأثّر  المرض باألوضاع االقتصاديّة 
واالجتماعيّة للجاليات السوداء وإلى أي مدى هو وراثي.

وتبحث مجموعة العمل حول المناعة في اقتراحات لدراسة النقاط 
الساخنة من حاالت  كوفيد-19، مثل مجموعات العمل واألحياء 

التي تشهد عددا مرتفعا من الحاالت.
وتبحث مجموعة العمل حول المناعة في اقتراحات لدراسة النقاط 
الساخنة من حاالت  كوفيد-19، مثل مجموعات العمل واألحياء 
التي تشهد عددا مرتفعا من الحاالت كما قال د. نايلور مضيفا بأنّه 

شّجع د. أبتون ألن على تقديم دراسته.

)سي بي سي/ راديو كندا الدولي(	 

-19: الكندّيـون السـود معّرضون أكثـر لخطر اإلصــابة بالفيــروس كـوفيد

Cole Burston / CP/رئيس الحكومة جوستان ترودو أعلن عن برنامج مساعدات لرّواد األعمال من أبناء الجاليات السوداء
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ارتفــاع سنــوي بـ 0,1% لمـؤشر أسعــار االستهــالك الشهر الفائت، أسوًة بالشــهر الذي سبـقه
راديو 	  في  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 

كندا الدولي 

آب  في  كندا  في  االستهالك  أسعار  ارتفع مؤشر 
في  مستواه  عن   %0,1 بنسبة  الفائت  )أغسطس( 
الشهر نفسه من عام 2019، وفق ما أفادت أمس 

وكالة اإلحصاء الكندية.
التضّخم  معدّل  على  تغيير  أّي  يطرأً  لم  وبالتالي 
التضخم  بمعدّل  مقارنةً  الفائت  الشهر  السنوي 

ل في الشهر السابق، تموز )يوليو( المسجَّ
آراَءهم  استطلعت  الذين  االقتصاد  خبراء  وكان 
للمعلومات   )Refinitiv( “ريفينيتيف”  شركةُ 
السنوي  التضخم  معدّل  يبلغ  أن  توقعوا  قد  المالية 

%0,4 الشهر الفائت.
آب  في  السيارات  وقود  أسعار  وتراجعت 
في  مستواها  عن   %11,1 الفائت  )أغسطس( 
الشهر نفسه من العام الفائت، بعد تسجيلها تراجعاً 

سنوياً بنسبة 14,9% في تموز )يوليو( الفائت.
أسعار  لسّجل مؤشر  الوقود  أسعار  استُثنيت  ولو 
بنسبة  الفائت  الشهر  سنوياً  ارتفاعاً  االستهالك 

.%0,6
في  الماضي  الشهر  ارتفاعاً  األسعار  وسّجلت 
على  الشخصية  الخدمات  كقطاع  أُخرى،  فئات 

سبيل المثال حيث ارتفعت 7,2% خالل سنة.
ويضّم قطاع الخدمات الشخصية تصفيف الشعر 
والتنظيف الجاف وميكانيك السيارات وسواها من 

الخدمات.
وتعزو وكالة اإلحصاء االرتفاع السنوي المرتفع 
في أسعار هذه الخدمات بشكل رئيسي إلى االرتفاع 
تكلفة  بسبب  وتصفيفه  الَشعر  قّص  أسعار  في 
كورونا  فيروس  انتشار  لمنع  المتَّخذة  اإلجراءات 

المستجدّ المسبّب لداء “كوفيد - 19” في صالونات 
القّص والتصفيف.

نايثان جانزن، وهو من خبراء االقتصاد  ويشير 
بنك أوف كندا”  لدى مصرف “رويال  الرئيسيين 

حجم  حيث  من  كندي  مصرف  أكبر   ،)RBC(
فصل  خالل  المستهلكين  طلب  أّن  إلى  األصول، 
الصيف كان أكثر قوة من المتوقَّع، ما سمح بارتفاع 
وأتاح  والخدمات  السلع  فئات  بعض  في  األسعار 
للشركات تحميل المستهلكين نفقاتها اإلضافية التي 

تسببت بها الجائحة.
يمكن  الوقت  من  كم  هو  الرئيسي  السؤال  “لكّن 
لهذا األمر أن يدوم في ظّل بطالة ال تزال مرتفعة 
يتساءل  طاقته؟”،  دون  دوماً  يعمل  واقتصاد  جداً 

جانزن.
يُشار إلى أّن سوق العمل الكندية استعادت تقريباً 
آذار  في  فقدتها  التي  وظيفة  ماليين  الـ3  ثلثْي 
)مارس( ونيسان )أبريل( الفائتْين بسبب الجائحة، 
وأّن معدل البطالة بلغ 10,2% في آب )أغسطس( 
0,7 نقطة مئوية عن مستواه في  الفائت، متراجعاً 

الشهر الذي سبقه.
معدل  الحتساب  الثالثة  المؤشرات  معدل  أّما 
التضخم األساسي )core inflation( فبلغ %1,7 

الشهر الفائت.
أهمية  المركزي(  )المصرف  كندا  بنك  ويولي 
يأخذ  ال  الذي  األساسي  التضخم  لمعدل  خاصة 
الوقود  التقلب كأسعار  الشديدة  العناصر  باالعتبار 
البنك  ويرصده  الطازجة،  والخضار  والفواكه 
ثالث  خفّضه  الذي  األساسي  الفائدة  معدل  لتحديد 
الفائت إلى 0,25% من  مّرات في آذار )مارس( 

أجل دعم االقتصاد الوطني في ظّل الجائحة.
التضخم األساسي  بنك كندا لجعل معدل  ويسعى 
البالغ  المرجو  هدفه  إلى  يكون  ما  أقرب  السنوي 

.%2,0

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

-Sean Kilpatrick- CP- مقر وكالة اإلحصاء الكندية في أوتاوا
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فادي الهاروني | القسم العربي في راديو 	 
كندا الدولي 

قدّمت حكومة جوستان ترودو الليبرالية خطاب 
على  والذي  عملها  برنامج  يشكل  الذي  العرش 
أساسه تخضع لتصويت بالثقة في مجلس العموم.
العامة،  كندا  حاكمة  قامت  المتّبع  للتقليد  ووفقاً 
مجلس  مقر  من  الخطاب  بقراءة  باييت،  جولي 

الشيوخ.
جائحة  مكافحة  احتلت  متوقّعاً  كان  وكما 
“كوفيد - 19” حيزاً هاماً من الخطاب، فكانت 
فيما  تضمنها،  التي  األربعة”  “األعمدة  أول 
طالما  االقتصادي  الدعُم  هي  األُخرى  الثالثة 
“أقوى  كندا  بناء  وإعادةُ  موجودة،  الجائحة 
وأكثر مرونة”، والدفاُع عن “القيم الكندية” وفي 

صميمها مكافحة العنصرية.
مقاربتنا  أّن  يعني  وهذا  واقعنا.  تغيّر  “لقد 
)لألمور( يجب أن تتغيّر أيضاً”، قالت الحاكمة 
الحكومة  أعدته  الذي  النّص  تقرأ  وهي  العامة 
أزمة  أخطر  تشكل  الجائحة  “هذه  الليبرالية، 

صحة عامة شهدتها كندا”.
هي   ‘‘19  - ’’كوفيد  من  الكنديين  “حماية 
األولوية المطلَقة” أّكد خطاب العرش، “ستكون 
المقاطعات  الفدرالية حاضرة لمساعدة  الحكومة 
على زيادة قدراتها في مجال اختبارات الكشف” 

عن اإلصابة بالوباء.
مالية  “مساعدة  بتقديم  الحكومةُ  وعدت  كما 
تُضطر  التي  للشركات  ومباشرة  إضافية” 
سلطات  من  قرار  بسبب  العمل  عن  للتوقف 

الصحة العامة المحلية.
وهناك أيضاً إجراءات تستفيد منها “الصناعات 
األكثر تضرراً” من الجائحة، وذكرت الحاكمة 
االستضافة  حول  المتمحورة  الصناعات  العامة 
)كالمطاعم والفنادق( والسياحة والسفر والفنون 

االستعراضية.

الجائحة  انتهاء  بعد  االقتصادي  وللنهوض 
ستطلق الحكومة “حملة تهدف إليجاد أكثر من 
استعادة سوق  الحكومة  وتتوقع  مليون وظيفة”. 
بسبب  المفقودة  الوظائف  كافة  الكندية  العمل 

الجائحة.
برنامج  الحكومة  ستمدّد  الهدف  هذا  ولبلوغ 

 SSUC –( لألجور  الطارئة  الكندية  اإلعانة 
CEWS( “حتى الصيف المقبل”.

أجل  “من  الفدرالية  الحكومة  ستعمل  كما 
إلى  يُشار  عائلة”.  طبيب   )...( للجميع  يكون 
الموضوع هو من صالحيات حكومات  أّن هذا 
الفدرالية  الحكومةَ  تطالب  التي  المقاطعات 

بمزيد من التحويالت المالية المخصصة لقطاع 
الصحة. لكن الحكومة الفدرالية لم تتطّرق بشكل 
مباشر إلى هذا المطلب في خطاب العرش اليوم.
في  ترودو  حكومة  أّكدت  آخر  مجال  وفي 
المناخية،  التغيرات  ستكافح  أنها  الخطاب 
أهداف  تجاوز  أجل  “من  بإعداد خطة  ووعدت 

كندا المناخية لعام 2030”.
لبلوغ  قوانين  إصدار  على  الحكومة  وستعمل 
 .”2050 عام  بحلول  انبعاثات  صفر  “صافي 

وستتم زراعة 2 مليار شجرة.
يُذكر أّن الحكومة الليبرالية، وهي حكومة أقلية، 
االنتخابات  البيئية منذ  أعلنت عن هذه األهداف 

الفدرالية العامة األخيرة قبل نحو سنة.
كما استعاد خطاب العرش سلسلة تعهدات سابقة 
الحكومة  فوعدت  الليبرالية.  الحكومة  قبل  من 
للعدالة”  “الدعوات  على  ردّها  بـ”تسريع” 
النساء  الوطني حول  التحقيق  ثمرة  التي جاءت 
أوساط  في  والمقتوالت  المفقودات  والفتيات 

السكان األصليين.
نهاية  “قبل  قانون  مشروع  الحكومة  وستقدّم 
السنة الحالية” لتنفيذ إعالن األمم المتحدة حول 

حقوق السكان األصليين.
وجدّدت الحكومة وعدها بالتصدي لـ”العنصرية 
من  إجراءات  سلسلة  خالل  من  الممنهجة” 
الملكية  الشرطة  أفراد  تأهيل  تحديُث  ضمنها 
المراقبة  وتعزيز  الفدرالية(  )الشرطة  الكندية 

المدنية لهذه المؤسسة.
بـ”تعزيز”  وعدها  ترودو  حكومة  جدّدت  كما 
قانون اللغتْين الرسميتْين، مشيرةً إلى أنها ستأخذ 

باالعتبار “الواقع الخاص للغة الفرنسية”.
والفرنسية واإلنكليزية هما لغتا كندا الرسميتان، 

واألولى هي اللغة األم لنحو ربع السكان.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

خطـاب العرش: حمــاية الكنديين من الجـائحة األولـويُة المطلقة ووعد بإيجـاد مليـون وظيفة

رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو ينتظر أن تبدأ حاكمة كندا العامة جولي باييت قراءة خطاب العرش 
)Adrian Wyld / CP(بعد ظهر اليوم في مجلس الشيوخ في أوتاوا.  حقوق الصورة
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ارتداء قناع الوجه واجٌب مدني برأي 87% من الكنديين حسب استطالع جديد
كندا 	  راديو  في  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 

الدولي 

يفيد استطالع جديد أّن الكنديين في غالبيتهم الساحقة 
يعتبرون أّن ارتداء قناع الوجه الواقي هو بمثابة واجب 
19” وأنهم ال   - انتشار جائحة “كوفيد  لمكافحة  مدني 
ينظرون بارتياح إلى التظاهرات التي ينظمها معارضو 

ارتداء القناع.
وشمل االستطالع 1538 كندياً بالغاً وأجرته مؤسسة 
الكندية”  الدراسات  “جمعية  مع  بالتعاون  “ليجيه” 
)سبتمبر(  أيلول  و20   18 بين   )ACS - AEC(
الجاري، أي في ظّل ارتفاع عدد اإلصابات الجديدة بداء 
“كوفيد - 19” وبعد أن نّظم معارضو ارتداء القناع عدة 

تظاهرات.

حكومات  على  إّن  المستطلَعين  من   %83 وقال 
الوجه  قناع  ارتداء  على  المواطنين  إجبار  المقاطعات 
في كافة األماكن العامة المغلقة، ومن ضمنها المطاعم 
ومتاجر المواد الغذائية، فيما رأى 13% من الُمستطلَعين 

أّن ال داعي للذهاب إلى هذا الحدّ.
الوجه  قناع  ارتداء  أن  المستطلَعين  من   %87 ورأى 
فيروس  من  اآلخرين  يحمي  ألنه  مدنياً  واجباً  يشكل 
المسبّب لداء “كوفيد - 19”، بالرغم  كورونا المستجدّ 
يشكل  ارتدائه  أّن فرض  يعتبرون  منهم   %21 أّن  من 

انتهاكاً للحريات الفردية.
التظاهرات  المستطلَعين  من   %88 وعارض 
المعارضة الرتداء القناع التي جرت في مناطق مختلفة 
الـ12%  دَعمها  فيما  األخيرة  األسابيع  في  كندا  من 

اآلخرون.

التي  المقاطعة  هي  أونتاريو  أّن  االستطالع  وأظهر 
تتواجد فيها أعلى نسبة معارضين لتلك التظاهرات، إذ 
تبلغ 90%، فيما نسبتهم 88% في مقاطعات األطلسي 
األربع و85% في كيبيك. وأونتاريو وكيبيك هما على 
التوالي أكبر اثنتْين بين مقاطعات كندا العشر من حيث 

عدد السكان وحجم االقتصاد.

وفي سياق متصل ارتفعت بشكل تدريجي منذ حزيران 
اإلصابة  من  الخائفين  المواطنين  نسبة  الفائت  )يونيو( 
بـ”كوفيد - 19”، فبات 61% من المستطلَعين يخشون 
الذي  المستجدّ  كورونا  بفيروس  بدورهم  يُصابوا  أن 
146 ألف كندي، ومن  أكثر من  لغاية اآلن  به  أُصيب 

ضمن هذا العدد نحو 11 ألف حالة نشطة حالياً.
ونسبة الخائفين في كيبيك هي أدنى بكثير من المعدّل 
اثنين في المقاطعة  الوطني، إذ قال ُمستطلٌَع من أصل 
الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية إنه يخشى 
األطلسي  مقاطعات  في  أما  المرض.  بهذا  اإلصابة 

فنسبتهم 55% وفي أونتاريو %65.

أكثر  هي  بالمرض  اإلصابة  من  الخشية  أّن  ويبدو 
انتشاراً في مقاطعات الغرب، وُسجلت أعلى نسبة من 
على  الواقعة  كولومبيا  بريتيش  في   ،%72 الخائفين، 

ساحل المحيط الهادي.
وأجرت “ليجيه” االستطالع على اإلنترنت، وال يمكن 
االستطالعات  عيّنات  ألّن  لنتائجه  خطأ  هامش  تحديد 

على اإلنترنت تكون عشوائية.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا 	 
الدولي(
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اونتـاريو تفرض على المطـاعم والبـارات إغالق أبوابهـا قبل منتصف الليل
|  القسم العربي في 	  كوليت زينة ضرغام 

راديو كندا الدولي 

بكوفيد-19،  اإلصابات  أعداد  ارتفاع  ظّل  في 
مواعيد  عن  أونتاريو  مقاطعة  حكومة  أعلنت 
جديدة لتقديم الخمرة واستهالكها ولفتح المطاعم 

والحانات.

بيع  سيُحظر   9-26 السبت  يوم  من  اعتبارا 
الكحول واستهالكها في سائر المطاعم والحانات 
التاسعة  وحتى  ليال  عشرة  الحادية  الساعة  بعد 
إقفال  والبارات  المطاعم  على  كما  صباحا. 

أبوابها بحلول منتصف الليل بحد أقصى.

أية  في  لألفراد  الكحول  بيع  باتا  منعا  ويمنع 
حانة أو محال تجاري بعد الـ 11 ليال هذا ويمكن 
المأكوالت  طلبيات  بتأمين  تستمر  ان  للمطاعم 
خدمة  عبر  أو  الخارجي  لالستهالك  واألطباق 

التوصيل للمنازل.

أونتاريو  حكومة  في  الصحة  وزيرة  تقول   
الخطوات  هذه  اتخاذ  يتم  إنه  إليوت  كريستين 
للمساعدة في الحفاظ على سالمة سكان أونتاريو 
من خالل الحد من احتمالية التعرض في األماكن 
أعلى  العدوى  انتقال  خطر  فيها  يكون  التي 

ولتجنب العودة إلى الحجر واإلغالق آجال”.
نظرا إلى طوابير االنتظار الطويلة أمام مراكز 

فحص كشف اإلصابة بكوفيد-19 عمدت حكومة 
أونتاريو إلى التشدد في معايير قبول األشخاص 
العوارض/الصحافة  عليهم  تظهر  ال  الذين 

NATHAN DENETTE:الكندية
تجدر اإلشارة إلى أنه يمكن للمطاعم استيعاب 
من  وأكثر  الداخل  في  أشخاص   10 من  أكثر 
التباعد  قواعد  الحفاظ على  مع  الخارج  في   25

االجتماعي المرعية اإلجراء.

أونتاريو  مقاطعة  سجلّت  متصل،  سياق  في 
إصابة  حاالت   )409(  9-25 الجمعة  صباح 

أن  علما  واحدة  وفاة  وحالة  بكوفيد-19  جديدة 
أعداد اإلصابات في هذه المقاطعة تّخطت عتبة 
الـ 400 ست مرات خالل األيام الثمانية األخيرة 
لترتفع الحصيلة اإلجمالية لإلصابات في مقاطعة 
أونتاريو منذ بداية الجائحة إلى 905 48 ويرتفع 

عدد الوفيات إلى 2837.
الالفت أن مدينة تورنتو وحدها سجلت الجمعة 
204 حالة إصابة جديدة وهو رقم غير مسبوق 

منذ منتصف شهر أيار/مايو الماضي.
من   %65 أن  إلى  الصحة  وزيرة  وتشير 
األشخاص المصابين حديثا بالجائحة هم ما دون 

الـ40 من العمر.

ونقلت هيئة اإلذاعة الكندية بأن إعالن حكومة 
قبل  والحانات  المطاعم  بإغالق  اليوم  أونتاريو 
مفتوحة  رسالة  نشر  غداة  يأتي  الليل  منتصف 
فيها  يحّضون  وخبيرا  اختصاصيا   38 بها  تقدّم 
الحكومة على التحرك الفوري وإغالق البارات 
الخدمة  واقتصار  خاص  بشكل  السينما  ودور 
وطلبيات  الخارجية  الباحات  على  المطاعم  في 

اصطحاب األطباق إلى المنازل.

في  الصحية  السلطات  أكدت  آخر  على صعيد 
بكوفيد-19  جديدة  إصابة   29 أونتاريوالجمعة  
الصروح  في  األعداد  يرفع  ما  المدارس  في 

التربوية في المقاطعة إلى 238. 

أعلن  التي  أونتاريو  في  المدارس  ويناهز عدد 
فيها إصابة بالجائحة على األقل الـ 198 مدرسة 

ما يوازي 4،1% من مدارس المقاطعة.

)المصدر: هيئة اإلذاعة الكندية، الصحافة 	 
الكندية(
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ترودو يحّذر من أّن الجـائحة سوف تكون أسوأ خالل فصـل الخريف
دعا الكندّيين إلى االلتزام بالتعليمات واإلرشادات الصحّية مثل التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الكمامة

راديو 	  في  العربي  القسم   | أبو صعب  مي 
كندا الدولي 

ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  وّجه 
التلفزة  محّطات  بثّته  الكنديّين  إلى  خطاب  في 
على  كندا  أّن  من  تحذيرا  البالد،   في  الرئيسّي 

مفترق في جهود التصدّي لجائحة كوفيد-19.
بعد  استثنائيّة،  بادرة  في  ترودو  وتحدّث 
العاّمة  كندا  حاكمة  ألقته  الذي  العرش   خطاب 
جولي باييت ، والذي هو بمثابة البيان الوزاري 
حاالت  عدد  ارتفاع  إلى  وأشار  للحكومة. 
كوفيد-19 في عدد من المقاطعات، وحذّر من أّن 
مّما  أسوأ  الخريف  الوضع سيكون خالل فصل 
كان عليه في بداية الجائحة وحّث الكنديّين على 
حاالت  عدد  ارتفاع  لمواجهة  الجهود  مضاعفة 

كوفيد-19 والعمل على خفضها.
منّا  أحد  يريد  أخبارا  ليست  هذه  أّن  “أعرف 
سماعها. وليس بإمكاننا أن نغيّر أعداد اليوم، وال 
أعداد الغد. ولكّن بإمكاننا أن نغيّر ما سنكون عليه 
الشتاء”:  فصل  وفي  أكتوير  األّول  تشرين  في 

رئيس الحكومة جوستان ترودو. 
وفي حين كان عدد الحاالت اليومي محدودا في 
بداية الجائحة بفضل إجراءات اإلغالق المتّخذة، 

في  يوميّا  ألف حالة  نحو من  تسجيل  يتّم  حاليّا 
كافّة أنحاء البالد كما قال ترودو، مشيرا إلى أّن 
أربع مقاطعات، هي كيبيك وأونتاريو وبريتيش 
كولومبيا و ألبرتا أصبحت دون شّك في الموجة 

الثانية من فيروس كورونا المستجدّ.
“ لن يكون بإمكاننا على األرجح أن نجتمع في 
عيد الشكر، ولكن، ما زالت أمامنا فرصة إلنقاذ 

عيد الميالد”: رئيس الحكومة جوستان ترودو

ورغم أّن الوضع قاتم، ما زالت الوسائل متوفّرة 
لدى الكنديّين للتخفيف من تداعيات الجائحة التي 
قال  كما  اآلن  حتّى  9200 شخص  بحياة  أودت 

رئيس الحكومة.
الثانية.  “لدينا قدرة السيطرة على هذه الموجة 
في  فعلنا  كما  بذلك  نقوم  أن  بإمكاننا  أّن  أعرف 
بما  منّا  كّل  قام  الربيع،  خالل  السابقة.  المّرة 
يتوّجب عليه من خالل البقاء في المنزل. وخالل 

المتوفّرة  األدوات  من  المزيد  هناك  الخريف، 
لدينا”: رئيس الحكومة جوستان ترودو.

بالتعليمات  االلتزام  إلى  الكنديّين  ترودو  ودعا 
الجسدي  التباعد  مثل  الصحيّة  واإلرشادات 
من  والحدّ  الكمامة،  وارتداء  اليدين  وغسل 
اإلنفلونزا وتحميل  اللّقاح ضدّ  التجّمعات، وأخذ 
تطبيق إنذار كوفيد Covid Alert على هواتفهم 

الخليويّة.
مراكز  في  المسنّون  عاشه  الذي  “الوضع 
أن  ينبغي  مقبول.  غير  األمد  الطويلة  الرعاية 
مع  تعمل  سوف  يتغيّر.  وسوف  الوضع  يتغيّر 
وطنيّة  قواعد  وضع  على  واألقاليم  المقاطعات 
جديدة لهذه المراكز”: رئيس الحكومة جوستان 

ترودو.
بمليارات  اتّفاقيات  على  الحكومة  ووقّعت 
ومعدّات  واألدوية  اللقاحات  لشراء  الدوالرات 

الوقاية الشخصيّة كما قال ترودو.
القفازات  في   نقصا  البالد  واجهت  وقد 
والكمامات والمالبس الطبيّة ، لعدم توفّر مخزون 

طوارئ كاف لمواجهة الجائحة.

كندا 	  راديو  سي/  بي  سي  كندا/  )راديو   
الدولي(
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“التريّث”  إال  يرشح عنها  لم  لقاءات  بعد خمسة 
بانتظار المزيد من المشاورات، جاء اللقاء السادس 
ورئيس  عون،  ميشال  الجمهورية  رئيس  بين 
الحكومة المكلّف تشكيل الحكومة، مصطفى أديب، 
حاسماً. وصل األخير إلى قصر بعبدا عند الحادية 
عشرة صباحاً، اكتفى بإلقاء كلمة “صباح الخير” 
معلناً  وخرج  االجتماع،  دخل  الصحافيين.  على 
اعتذاره. فقال “أعتذر من مهمة تشكيل الحكومة، 
وأتمنى لمن سيكلّف من بعدي كل التوفيق في هذه 
بالقول  اللبنانيين  إلى  وتوّجه  الصعبة”.  الظروف 
ومبادرة  باالعتذار،  اللبناني  الشعب  من  “أتوّجه 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر 
ألنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا”. فبدأ تركيز 
التأكيد على استمرار  اللبنانية على  أركان السلطة 
مبادرة ماكرون والعمل وفق أجندتها، للحفاظ على 
وعود الدعم المالي من جهة، وخوفاً من عقوبات 

مفترضة من جهة أخرى.

رئيس  أعلن  بعبدا،  من قصر  أديب  بعيد خروج 
الجمهورية العماد ميشال عون في تصريح له أن 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  اطلقها  التي  “المبادرة 
الدعم  كل  مني  وتلقى  مستمرة  تزال  ال  ماكرون 
كما  الفرنسي”.  الرئيس  أعلنها  التي  األسس  وفق 
بياناً  الجمهورية  لرئاسة  العامة  المديرية  أصدرت 
سيتّخذ  الجمهورية  “رئيس  أّن  إلى  فيه  أشارت 

االجراءات المناسبة وفقاً لمقتضيات الدستور”. 

النواب  مجلس  رئيس  عنه  عبّر  نفسه  والموقف 
متمسك  أحد  “ال  أّن  إلى  أشار  الذي  بّري،  نبيه 
هناك  ولكن  بها.  تمسكنا  بقدر  الفرنسية  بالمبادرة 
المتبعة”.  األصول  كل  يخالف  فيما  أغرقها  من 
اإلعالمي  مكتبه  عن  بيان صادر  في  بّري  ولفت 

وجوهرها  روحها  الفرنسية  “المبادرة  أّن  إلى 
أن  عليها  التي  اآللة  هي  والحكومة  اإلصالحات، 
تنفذ هذه اإلصالحات بعد إقرارها، وأعتقد أن كل 
الكتل مع هذه اإلصالحات والمجلس النيابي أكثر 
موقفنا  على  ونحن  يجب،  ما  إلقرار  المتحفزين 

بالتمسك بالمبادرة الفرنسية وفقاً لمضمونها”.

األعمال،  تصريف  حكومة  رئيس  أصدر  كما 
الفرنسي  الرئيس  فيه  ناشد  بياناً  دياب،  حسان 
هذه  في  لبنان  جانب  إلى  االستمرار  بالوقوف 
ومبادرته  مساعيه  ومواصلة  الصعبة،  المرحلة 
الرئيس  اعتذار  أن  دياب  لبنان.  واعتبر  لمساعدة 
ليعيد  جاء  “لألسف  أديب  مصطفى  المكلف 
لبنان  على  الصعوبات  الوراء  وليزيد  إلى  األمور 
مبادرة  من  خيراً  توّسمنا  أن  بعد  واللبنانيين، 

ماكرون وتمنّينا النجاح  للرئيس المكلف”.  

الحريري: الخراب

المستقبل، رئيس الحكومة  تيار  وبينما أكد زعيم 
الفرنسية  “المبادرة  أّن  الحريري،  سعد  األسبق 
إلى  لبنان  يقود  الذي  النهج  سقط  بل  تسقط،  لم 
أنه  على  األخير  بيان صادر عن  شدد  الخراب”، 
“كان لنا شرف التنازل من أجل لبنان وفتح ثغرة 
المجهول  في  السقوط  لمنع  المسدود،  الجدار  في 
واالستثمار المسؤول في المبادرة الفرنسية، غير أن 
االصرار على إبقاء لبنان رهينة أجندات خارجية 
وتقديم  الزوايا  تدوير  يفوق طاقتنا على  أمراً  بات 
“اللبنانيين  أّن  الحريري  واعتبر  التضحيات”. 
يضعون اعتذار الرئيس المكلف مصطفى في خانة 
المعرقلين الذي لم تعد هناك حاجة لتسميتهم، وقد 
كشفوا عن أنفسهم في الداخل والخارج”، متوجهاً 

بالتحية لكل من ماكرون وأديب، وختم “حمى الله 
لبنان واللبنانيين”.

رؤساء الحكومة السابقون

وأسف رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي 
يصار  إلى  “أن  سالم،  وتمام  السنيورة  وفؤاد 
االلتفاف على الفرصة التي أتيحت للبنان ومن ثم 
إلى إجهاض جميع تلك الجهود “. وعلّق الرؤساء 
مصطفى  المكلف  الرئيس  اعتذار  على  السابقون 
صادر  بيان  في  وأشاروا  الحكومة،  تشكيل  أديب 
األطراف  أّن  واضحاً  “أصبح  أنه  إلى  عنهم 
إنكار  حالة  في  تزال  ال  السلطة  على  المسيطرة 
شديد ورفض إلدراك حجم المخاطر الرهيبة التي 
امتنعت  هي  وبالتالي  لبنان،  لها  يتعرض  أصبح 
مما  المكلف،  الرئيس  ومساعي  مهمة  تسهيل  عن 
الجميع  يصغي  “أن  وأملوا  إفشالها”.  إلى  أدى 
يدركوا  وأن  الوطنية،  واالحتياجات  للضرورات 
مخاطر التصدع واالنهيار من دون حكومة قادرة 

وفاعلة وغير حزبية”.

تهنئة جعجع

رئيس  عن  صدر  أديب،  اعتذار  إعالن  وبعد 
فيه  قال  بيان  سمير جعجع  اللبنانية  القوات  حزب 
أكد  أديب  مصطفى  المكلف  الرئيس  اعتذار  “إن 
المؤكد بأنه ال يمكن التفكير باي إنقاذ إال بحكومة 
أفرقاء  قبل  من  الوزراء  تسمية  إن  فعالً.  مستقلة 
وأدى  فشله  أثبت  قد  الحالية  الحاكمة  المجموعة 
أنه  على  جعجع  وشدد  إليه”.  أدى  ما  إلى  بالبالد 
أي  بتشكيل  التفكير  يمكن  ال  اآلن وصاعداً،  “من 
حكومة إال انطالقاً من األسس التي اعتذر الرئيس 

أديب بسببها، تهاني الحارة للرئيس أديب، ولو لم 
يستقيل  لبناني  مسؤول  أول  ألنه  سميناه،  قد  نكن 

عندما ال يتمكن من أن يترجم قناعاته”.
الوزير  المردة،  تيار  رئيس  أشار  جهته،  ومن 
باعتذار  أنه “تفاجأنا  إلى  فرنجية،  السابق سليمان 
ونأسف  أديب  مصطفى  المكلف  الحكومة  رئيس 
البطريرك  لقائه  بعد  فرنجية  واعتبر  لما حصل”. 
يمكن  “ال  أنه  الراعي،  بطرس  بشارة  الماروني 
أن أقول بأن المبادرة الفرنسية التي أتى من أجلها 
الفرصة  هي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الوحيدة، بل هي فرصة ذهبية قد ال نحصل على 
مثلها بالمستقبل”. وشددّ عىل أنه “من الضروري 
إنعاشها، برئيس وفاقي بالبلد ألن أي رئيس طرف 
لن يسير بلبنان إلى األفضل”، داعياً إلى اإلسراع 
تنقذ  وطني  وفاق  حكومة  يشكل  رئيس  “بتكليف 

لبنان من ما هو فيه”.

سقف أشرف ريفي

ومن طرابلس، خرج اللواء أشرف ريفي بموقف 
في  اليوم  بعد  االعتذار “ال سقَف  بعد  أنه  فيه  آكد 
لبنان تحت السقف الذي تشبّث به مصطفى أديب”. 

أّن “أديب صاَرع مافيا السالح  ولفت ريفي إلى 
والفساد لشهر، وخرج مرفوع الرأس ولم يشارك 
تجريب  حكومة  عنوان  تحت  اللبنانيين  خداع  في 
إنه  بالقول  أديب  إلى  ريفي  وتوّجه  المجّرب”. 
“أعطيت المثال أّن لبنان غني بالقامات والخامات، 
الويُل الويل لكل من يساهم في التساهل واستمرار 

منظومة السالح والفساد”.

)المدن( البيروتية 	 

أديب: مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجب أن تستمر ألنها تعبر عن نية صادقة من فرنسا )عباس سليمان(

بعد اعتذار أديب: صانعو الخراب “يتمسكون” بمبادرة ماكرون!



د. كيتي وتد 	 

محمد سعد الـدين	 

أياك أن تعتقد!!
ال  قد  وحده  اإلخالص   ... ومبطالت  أركان  لإلخالص 
يكفي لحصاد ثمار األعمال الصادقة بالدنيا الفانية .. ولكن 
نقصه يكفي بكل تأكيد إلفساد العمل كله ولو كان صاحبه 
مثابرا مجتهدا!! المؤمن الحقيقي يحتاج  في أعماله  أشد 
العباد واإلخالص لوجهه  التقرب من رب  ما يحتاج الى 

الكريم  

من مبطالت اإلخالص وعالمات نقصه

وفضله  بأعماله  لآلخرين  المستمر  المرء  تذكير  أوال... 
عليهم  وعلى مجتمعه ودينه  )وهذا ربما يبدو من طبيعة 
يبحث  وكأنه  اإلنسان  فيظهر   لثوابها(  المستعجلة  البشر 
عن أجره عند العباد قبل رب العباد وفي الدنيا الفانية  قبل 

اآلخرة الباقية  .
للجهد  الناس  تقدير  عدم  من  المستدامة   ثانيا...الشكوى 
من حق  يكون  قد  )وهذا  لفضله  واحترامهم  له  المنسوب 
البشر كذلك لو كان همه كله ينحصر بالحياة الدنيا( ليبدو 
األمر وكأن صاحب األعمال الطيبة  بذَل لياخذ وأعطى 

ليتضاعف عطاؤه بالدنيا .
الفينة  بين  الندم  وربما  العطاء  من  الضجر   ... ثالثا 
العمل الصالح بسبب ما يعتقده  من  قلة  واألخرى على 

وفاء اآلخرين وعدم رد إحسانه باإلحسان.
لعل من فضل الله على عباده انه ال يحاسبهم على نتائج 
أجلهم  انتهى  ولو  حتى  وعملهم  نيتهم  على  بل  أعمالهم 
يعين  مما  وجهادهم  جهدهم  ثمار  بأعينهم  يروا  أن  قبل 
ولو  حتى  الصعب  على طريقهم  الثبات  على  المخلصين 
وجدوا أنفسهم منعزلين منبوذين من األكثرية الباحثة عن 

حب الدنيا ومتاعها.

بالمقابل اإلخالص وحده، رغم أهميته، ال يكفي لتغيير 
ليس  القوى....اإلخالص  موازين  وتغيير  الدنيا  أحوال 
النجاح  تضمن  قد  أربعة  أركان  من  واحد  ركن  سوى 
ركن  الكفاءة   .... وتدبيره  الله  توفيق  بعد  الثمار  وقطف 
آخر ال يمكن إكمال طريق النجاح بدون االلتزام بقوانينه 
العمل،  بالمكان األنسب وإتقان  المناسب  الرجل  واختيار 
يتقن  من  يحب  الله  أن  الكريم  رسولنا  علمنا  ربما  ولهذا 
عمله و .... الصبر وجه آخر لإلخالص .... فبدونه يفقد 
المخلصون طاقتهم ربما مبكرا قبل أن تقر أعينهم برؤية 
تؤكد  والمرسلين  األنبياء  قصص  قراءة  ولعل  حصادهم 
أن صبرهم كان مرادفا دائما إلخالصهم وعملهم ..... أما 
الركن الرابع فهو المعرفة. لهذا كان األمر اإللهي األول 
لعباده بالقراءة في أول آيات القرآن الكريم لتكون المعرفة 
بالدنيا  ربه  رضوان  إلى  للوصول  المسلم  مفتاح  هي 

واآلخرة وبوابة النجاح نحو الهدف المنشود.

إياك أن تعتقد أن اإلخالص وحده كفيل بالنجاح .... دون 
الخالق  بقوانين  االلتزام  ودون  بالكون  الله  سنن  احترام  

سبحانه وتعالى.

طبيب كاتب من اسرة )البالد(	 

كيف نطالب األبناء بترك األجهزة االلكترونية
واألهل ما بين الفيس بوك والواتس آب واإلنستغرام؟!

إذا صلح حال  اال  األبناء  لن يصلح حال 
قدوتهم! لن يتفرغ األبناء للقراءة والمطالعة 
واألهل ال يقرأون! لن يتفرغ األبناء لتعزيز 
هويتهم ولتعلم لغتهم ودينهم واألهل يهملون 

هذه الجوانب!
المباشر  االجتماعي  التّواصل  َضعَُف 
مضغوط،  والكل  مشغول  الكل  أّن  بحجة 
ولكنني أرى أن السبب الحقيقي في ضعف 
التواصل االجتماعي المباشر هو وجود بديل 
قوي من خالل قنوات التواصل االجتماعية 
الجميع  يستعملها  التي  والمتنوعة  الكثيرة 
اعتماد  ورجاال.  نساء  وكبارا،  صغارا 
األجيال في العقد األخير على هذه القنوات 
رفع االستهالك في مشاهدة المواد المختلفة 
المفيدة وأيضا، لألسف، في مشاهدة المواد 
يشعر  يعد  لم  ثم  ومن  والسخيفة،  الضحلة 
مباشر  شخصي  للقاء  بحاجة  أنّه  اإلنسان 
مع اآلخرين فيكتفي بالتواصل عبر جهازه 
للمباركة،  يهّمه أمره،  لالطمئنان على من 
وللعزاء، والمعايدة، ولإلعالن، أو للتثقيف 

وللتسلية أيضا. 
مهارات  ضعف  إلى  أدى  الواقع  هذا 
األهل  منه  يشكو  ما  وهذا  التواصل 
من  األبناء  يخجل  بالنسبة ألوالدهم، حيث 
ويمتنعون  اآلخرين  مع  المباشر  التواصل 
يقومون  ال  أيضا  ذاتهم  هم  ولألسف  عنه 
في  اعتادوا  كما  االجتماعي  باالندماج 

السابق.

العمليّة،  حياته  في  الفرد  نجاح  يعتمد 
مهاراته  على  واالجتماعية  المهنية 
حوله.  من  مع  والمؤثر  الفعّال  بالتواصل 
بأساليب  الكبيرة  االختالفات  ونالحظ 
التواصل لدى البشر ولو كانوا من مجتمع 
أيضا  وحتى  مشتركة  ثقافة  تميزه  واحد 
قواسم  تجمعهم  واحدة  أسرة  من  كانوا  لو 
مشتركة كثيرة. وهنا تطرح بعض األسئلة 
نفسها: ما هي أسرار التواصل الفعال؟ وما 

هي عالقته بالذكاء االجتماعي للفرد؟ 
تربية األبناء على التواصل الفعّال المقنع 
االجتماعي  الذكاء  ألهمية  وعيا  يتطلب 
ولألرباح التي ستعود على الفرد من خالل 
تطويرها  على  والعمل  مهاراته  تعزيز 

بشكل مستمر.
إن أمعنّا النظر في أسرار النجاح للقياديين 
في العالم سنالحظ أن مهاراتهم االجتماعية 
عالية جدا وتشمل هذه المهارات االجتماعية: 
القدرة  الذاتي،  التعبير  على  العالية  القدرة 
على اإلقناع، القدرة على تفعيل لغة الجسم 
بالشكل المناسب للمواقف المختلفة، القدرة 
القدرة  المباشر،  العيني  التواصل  على 
من  اآلخرين  مع  العاطفي  التفاعل  على 
اإلصغاء  ُحسن  السليمة،  اإليماءات  خالل 

والتفهم  االحتواء  على  القدرة  والتعاطف، 
من  التعامل  في  التواضع  إظهار  وطبعا 
المركزي"  "للسر  وتطبيق  ممارسة  خالل 
في مهارات الذكاء االجتماعي وهو القدرة 

على االبتسام!. 
الكثيرون يعرفون أن ذكاء األنسان يقاس 
معايير  ووفق  سيكولوجية  مقاييس  ضمن 
الذهني. في  بالذكاء  محددة وهذا ما نسميه 
األمريكي  العالم  طّور  التسعينات  سنوات 
هاورد جاردنر من جامعة هارفرد نظرية 
في  انقالبا  أحدثت  التي  المتعددة  الذكاءات 
علم النفس والتربية من ناحية فهم مصطلح 
الذكاء. فقد أشار جاردنر في نظريته لوجود 
االجتماعي  الذكاء  ومنها:  مختلفة  ذكاءات 
القاعدة  يعتبران  اللذان  العاطفي  والذكاء 
األساسية واألهم في نجاح الفرد في حياته 

اليومية والمهنية.

 ويعتبر الذكاء االجتماعي هو تلك القدرة 
العملية  االجتماعية،  األهداف  تحقيق  على 
مع  تواصلنا  على  تعتمد  التي  والشخصية 
األشخاص من حولنا.  فنالحظ أّن اإلنسان 
لألشخاص  يقظا  يكون  اجتماعيا  الذكي 
التفاصيل  لكل  ويهتم  يتابع  حوله،  من 
خالل  من  اهتمامه  عن  يعبّر  االجتماعية، 
يقود،  يبادر،  إيجابي،  اجتماعي  سلوك 
يقدّم اإلطراء، الدعم والمساعدة. واإلنسان 
حوله  من  على  بالتأثير  ينجح  االجتماعي 
لمرونة أدواته وألسلوب تواصله اإلنساني 

المتواضع، اللطيف والحيوي.
اليومية  ولقاءاتنا  عملنا  أماكن  في  نالحظ 
بتحقيق  يهتم   من  هناك  أن  مختلفة  بأطر 
أمر جميل  كبير جدا وهذا  األهداف بشكل 
والتقدم  أهداف  لتحقيق  يوميا  نحتاج  ألننا 
بحياتنا على جميع األصعدة. وأسلوب تحقيق 
األهداف ال يقّل أهمية عن األهداف نفسها 
بل يفوقها أهمية!! األسلوب المتبع لتحقيق 
األهداف وهو ما نسميه الذكاء االجتماعي 
معرفة  أهميتها:  أطرح  كثيرة  نقاطا  يشمل 
متى أتحدث )التوقيت يسمح لي بالحديث(، 
وانتقاء  الطرح  )أسلوب  أتحدث  كيف 
الصوت(،  ونبرة  الوجه  وتعابير  الكلمات 
حاجة  )مراعاة  أتحدث  الوقت  من  كم 
اآلخرين للحديث(، إنصات لتعابير الوجوه 
أثناء الحديث، تفكير ارتدادي حول األداء، 
قيل  لما  الراجعة  التغذية  الرغبة في سماع 
لآلخر  الراجعة  التغذية  وتقديم  فُعل  او 

بمحبة وبأسلوب داعم ولطيف. 
في قضايا التواصل داخل األسرة نالحظ 
أحيانا  بين األفراد.  التواصل  أيضا ضعف 
بإقناع  أنجح  ال  "لماذا  األهل:  يتساءل 
ابني باألمر وكّل ما أقوله منطقي ويصّب 
لصالحه وهو مقتنع به؟".  المشكلة هنا ال 
تتعلق بما يقوله األهل إنما بكيف يقولونه!  
فقد يكون أسلوب تقديم النقد مهينا وجارحا 
مقنعا!  كان  ولو  اآلخر  يتقبله  لن  وعندها 
أسلوب  وجود  مع  الهدف  يتحقق  ال  لهذا 
أن  أيضا  نالحظ  "جاف".   أو  "عدواني" 
لم  "لماذا  يتساءل:  الشركة  في  الموظف 
عملي  مستوى  رغم  ترقية  على  أحصل 

والمهام  األهداف  لكل  وتحقيقي  العالي 
تحتاج  أنك  هي  واإلجابة  علّي؟".  الملقاة 
لتطوير مهاراتك االجتماعية مع الطاقم من 
خالل التواصل اليومي في أسلوب الكالم، 
االبتسامة، االهتمام بفريقك، تقديم اإلطراء 
إّن  الفريق.  بأعضاء  واالهتمام  والدعم 
عمل الفريق ضمن األهداف ينّظم الطريق 
مع  التعامل  ولكن  الثمار  قطف  ويسهل 
هذه األهداف يجب أن يشمل مرونة وعدم 
ألنها  للسيطرة  محاولة  أو  مزعج  إلحاح 
وتخلق  العمل  في  المشاركين  نفور  تسبّب 
تحقيق  شك  أي  بدون  ستعيق  صراعات 

األهداف المرجوة.
التواصل  مهارات  أو  االجتماعي  الذكاء 
الكندية  اللغة  في  هنا  تسمى  التي  الفعالة 
الفرد  نجاح  سّر  هي  اللطيفة"  "المهارات 
سّر  وهي  والعمل،  بالمجتمع  اندماجه  في 
معظم  بأكملها.  مجتمعات  وتمييز  نجاح 
تتحول  المهنية في أطر عملنا  الصراعات 
إلى صراعات شخصية إذا افتقر األطراف 
الذكاء االجتماعي، ولهذا نالحظ  لمهارات 
لألسف انتشار هذه الظاهرة في مجتمعاتنا 
تبقى  الغربية  المجتمعات  بينما في  العربية 
المهني  المستوى  المهنية على  الصراعات 
األفراد  ألن  الشخصي  الجانب  تتعدى  وال 
المشاركين بالصراع يملكون مهارات ذكاء 
اجتماعي عالية حالت دون تحويلها صراعا 
شخصيا يعيق أهداف العمل ويسبب خسارة 

وقت وطاقات بشرية.
صغير  عمر  من  لألبناء  السليمة  التربية 
وليملك  الشخصية،  القدوة  على  تعتمد 
األبناء مهارات ذكاء على األهل ان يكونوا 
نموذجا للتقليد بأسلوب المخاطبة والتعامل 
األمور  يديرون  بكيف  يهتمون  حيث 
وذكاء  بحنكة  االختالفات  أو  والصراعات 
دون التجريح مع توظيف لغة الجسم الهادئة 
وأسلوب  تواصل  قناة  هي  التي  الواضحة 

إقناع وتأثير فعّال وإيجابي. 

لتطوير قدرات التواصل لدى األبناء علينا 
األجهزة  سيطرة  من  نحدّ  أن  كأهل،  أوال 
وأن  لنشاهده  يفيد  ما  وانتقاء  حياتنا  على 
نرتقي بالمواضيع التي نتابعها لالبتعاد عن 
األهل،  على  وسطحي.  ضحل  هو  ما  كل 
كقدوة، أن يتقنوا التواصل الحقيقي مع الناس 
واألبناء )وليس التواصل غير المباشر من 
خالل قنوات التواصل االجتماعية كالفيس 
أحيانا  لألسف  وهي  آب  الواتس  أو  بوك 
نختلط،  أن  فعلينا  مزيفة"(،  أو  "باردة 
نصغي  نحاور،  نقترح،  نجامل،  نبادر، 
أّن  ومراعاة  بحكمة  جداال  أو  نقاشا  وندير 
ويتعلمون  الصغار  يراه  المباشر  التواصل 
فال  جهازك  خالل  من  تواصلك  أما  منه، 
يراه وال يسمعه صغارك في أغلب األوقات 
فن  في  الجديد  منك  يتعلمون  ال  ثم  ومن 

التواصل االجتماعي- النفسي.

اسرية، 	  ومدربة  تربوية  مستشارة 
لندن  البالد(  كتاب  )من  اجتماعية  ناشطة 

اونتاريو
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كان لي أخ بهي نقي كالسماء ...
يحمل الحب والعطاء ويمضي في الفالة

يزرع الحياة أمال ويجني العذاب 
كان لي أخ اسمه منقٌذ بال خوف يعيش  

يشرب الصفو من النبِع ومن رحيق الثمار
ويتلو للصباح أنشودة المطر ...

يلثم الزهر ويحنو للتراب ... 
قال يومًا 

إحفظ األرض من الجدب
من القطِع فإن الغصن

روح وجمال  ....
كان أخي

يغرس الحب ويلقط التين ويرعاه 
كان يسقي الحب للحياة ...

ذا  كان  لكنه  وصعلوكا  فوضويا  كان 
قلب كبير

يسكب الماَء على الزرِع ويشدو
يحميه من الموِت ويبكي كطفل صغير 

....
كان أخي عاشقًا لألرِض

للحيِّ  للنخل، ويرضى بالقليل ....
كان يحب األرَض والطير والنهر الجميل

وال يخشى من شقي أن يراه ثمال

 يهتف بصوته الجهور
انا السيء الصيت كما يقال .... ...

بعد منقذ ما جاء أحد
ال ولد لديه جاء 

وال حفيدي شب لي ألسميه باسمه 
قطع الغصن، أدار الظهَر وراح

جافى كل المعايير وسار
ما رأيت اليوم أكبر من حزني في كل عام 

...
شاِرع العشار من األشجار أقفر ...

شارع الكورنيش تلّوى
هائما   ... للمدينه  صديقا  يومًا  يعد  لم 

كان ...
كان  لكنه  ولها  عاشقا  للخمر  كان 

جميال
كان حين يهمس لي

بقصيدة أو لوحة  
يسحبها برفق

فتجر معه صور وحياة
أبحث عن مخارج الحروف 

واألصوات وااللوان
أبقى أنا بال مفردات

فتتبعثر في داخلي الذكريات

يرحل منقذ
وأيامي  وحزني  مساحاتي  يحتل  ويبقى 

الثكلى ...

حزن أزلي
حين ينتابي الهم تسمو روحي لك

يجث الجسد أنينا تتقطع منه األنفاس

أسارير  وتهلك  الهم  مسالك  األسماع  فتتغير 
األحالم

أهو حلم أم يقظة؟
توسد هذا الحزن الكامن في ذاتي

أفرز في عيني دمعا دائما
سِار بحزني َفوق َأِجيٍج بمجهوِل وخِفي

وتحيا  الدمع  ذرف  تشتاق  عيون  نحو  قادني 
الحزن

المتعبد  األوراد  سفر  بيمينك  منقذ  يا  خذ 
بتالوة آناء الحزن وأطراف الهم 

إلق ِبِه ِفي اليم يلقطه الماره 
وحب  الذات  بحزن  مكتوب  كتاب  هذا 

األجداد وحب الوطن
تخلص من آيات الحزن الكبرى

واذر رماد الهم القابع في طيات الحزن السارح 
فيك بأهواء المجهول 

إحرقها ... حين يتفجر في المجهول دم وقيح
حيث  األكبر  الهم  فيسود  عصيا  كن 

يسودك  
مجنون  رجل  العشق  في  أنا  تقول  حين 

فاحذروا جنوني 
أنا في العشق رجل مجنون فصفقوا لجنوني 

...

شوقي  يكون  أن  عهدا  القمر  مع  أبرمت 
اللوحة  جمال  به  أرى  الذي  المتعب  وجهك 

والتمثال.. 
لتبقى أنت خالدا في أقاصيص الرسم والحب 

ونجوات الشوق 
األسفار  تراتيل  في  لك  أدون  أنا  وألبقى 

وحكايات المحبين في الحياة 
يبقيني  نفسا  منك  ألثم  كي  بي  ستحس 

على شفا الحياة!
إن روحي تهفو لك حين أتخيل صوتك بين 

قلبي وأذني 
لمعان  يدق  حين  لتتالشى  عزيمتي  وإن 

عينيك اسوداد أملي 
يظل القلم يرسم على تلك الجدران نقوشأ ال 

يقوى القلب على قراءتها 
يوم  صباح  حتى  محتدما  الصراع  ويظل 
جديد ألكتب لك سمفونية البقاء والخلود
المحبين  قلوب  في  خالدا  منقذ  يا  ولتبقى 

شخصا وقضية ... ونصبا للحرية،

ترتيلة

أحد أعمال الفنان منقذ الشريدة

عصام الشريدة، فنان تشكيلي مؤسس ورئيس تحرير جريدة )المغترب( الكندية ×

يدة ايقـونة الحـب والجمـال  النحـات منقذ الشـر

الفنان منقذ الشريدة مع أحد أعماله
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حملة دولية: المعتقل اإلماراتي 
أحمد منصور ال يزال في العزل 
االنفرادي وصحته تتدهور

»الحملة  أكدت  العربي«:  »القدس  ـ  لندن 
اإلمارات«،  في  الحرية  أجل  من  الدولية 
اإلثنين 21-9، أن المعتقل اإلماراتي أحمد 
منصور ال يزال في العزل االنفرادي داخل 

سجن الصدر، وأن صحته تتدهور.

أن  أوضحت  »تويتر«  على  تغريدة  وفي 
»منصور يقبع في زنزانة ضيقة من دون 
سرير، ولم يسمح له بالحصول على الكتب 
للهواء  بالخروج  أو  الشمس،  أشعة  وال 

الطلق«.

الحتجاز  السيئة  الظروف  إلى  وأشارت 
الحقوقي اإلماراتي أحمد منصور التي أدت 

إلى تدهور حالته الصحية.

وكان أكثر من 140 منظمة حقوقية طالبت 
في رسالة مفتوحة حكومة اإلمارات العربية 
القانوني  غير  االحتجاز  بإنهاء  المتحدة 
واإلفراج  منصور،  أحمد  الحقوقي  للناشط 

عنه من دون قيد أو شرط.

اإلماراتية  السلطات  المنظمات  واتهمت 
عمله  بسبب  فقط  وإدانته  الناشط  بسجن 
السلمي في مجال حقوق اإلنسان، وممارسة 

حقه في حرية التعبير.

مؤشرات  إيران  -أظهرت  ب(  ف  )أ  باريس- 
على تجاهلها االحتجاجات الدولية المتزايدة جراء 
اعتقلوا  اشخاص  بحق  اإلعدام  عقوبة  استخدامها 
المناهضة للحكومة عبر تنفيذ  خالل االحتجاجات 
العقوبة بسرعة غير عادية بحق مصارع حظيت 

قضيته باهتمام دولي، على ما أفاد نشطاء.
عاما(،   27( أفكاري  نويد  طهران  وأعدمت 
المصارع الذي حاز على بطوالت وطنية، السبت 
جنوب  في  شيراز  بمدينة  أباد  عادل  سجن  في 
البالد بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش 

"أعمال شغب" في صيف العام 2018.
حّض  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وكان 
أصرت  بينما  أفكاري  حياة  إنقاذ  على  إيران 
منظمات حقوقية دولية على ضرورة التحقيق في 
التقارير التي أشارت إلى أن تم تعذيبه إلجباره على 

االعتراف وأنه ال يوجد دليل قاطع على إدانته.
نيوز"  األنباء والتلفزيون "إيريب  ولجأت وكالة 
ألسلوب لطالما تم التنديد به في الخارج فبثّت في 
5 آب/أغسطس ما وصفته بأنه اعتراف أفكاري، 

حيث ظهر وهو يعيد تمثيل الجريمة المفترضة.
لكن بعض الناشطين أعربوا عن غضبهم من أن 
اتهامات،  الحسبان  في  يأخذ  لم  اإليراني  القضاء 
تعرض  بأنه  شكوى،  في  نفسه  أفكاري  قدمها 
الضرب  تشمل  بأساليب  يعترف  حتى  للتعذيب 

وعصر الكحول في أنفه.
يخضع  فيما  الرياضي  الشاب  إعدام  ويأتي 
تزهق  التي  إيران،  في  اإلعدام  عقوبة  استخدام 
سنويا أرواح أشخاص يفوق عددهم ذاك المسّجل 
في أي بلد آخر باستثناء الصين، لمزيد من التدقيق 
للحكومة  مناهضة  احتجاجات  خرجت  أن  بعد 

بسبب تدهور الوضع االقتصادي.
وقال خمسة خبراء حقوقيين تابعين لألمم المتحدة 
في بيان االثنين21-9  إنّه "أمر مزعج للغاية أن 
األرجح  على  اإلعدام  عقوبة  استخدمت  السلطات 
من  مناخ  في  لسكانها  كتحذير  رياضي  ضد 

االضطرابات االجتماعية المتزايدة".
ووصفت تارا سبهري فار، الباحثة اإليرانية في 
منظمة هيومن رايتس ووتش، السرعة التي تم بها 
"غير  بأنها  أفكاري  بحق  اإلعدام  تنفيذ حكم 

عادية".
في  باإلعدام  أفكاري  على  وحكم 
وأيدت   ،2019 األول/أكتوبر  تشرين 
نيسان/ في  الحكم  االستئناف  محكمة 

ابريل.
"جزء  برس  فرانس  لوكالة  وقالت 
ان  يشعر  النظام...  من  األقل  على 
االستجابة للتنديدات الدولية يعد تراجعا 

وقد يجعلهم اكثر عرضة للخطر".
حركة  أيضا  "هناك  أّن  وتابعت 
داخل  اإلعدام  لعقوبة  مناهضة  متنامية 
صلة  على  الصادرة  األحكام  ضد  البالد 

باالحتجاجات".

يخشون  قد  أنهم  "أعتقد  وأضافت 

من مسألة أنهم إذا لم يظهروا القوة فإنهم سيبدون 
ضعفاء".

وعلّق القضاء في تموز/يوليو إعدام ثالثة شبان 
في  للحكومة  مناهضة  احتجاجات  في  شاركوا 
حملة  مواجهة  في   ،2019 الثاني/نوفمبر  تشرين 

غاضبة على وسائل التواصل االجتماعي.
إعدام  في  آب/أغسطس  في  مضت  إيران  لكن 
قوات  أفراد  أحد  بقتل  المدان  صالحي،  مصطفى 
األمن بالرصاص خالل احتجاجات 2018-2017 

في منطقة أصفهان )وسط(.
إيران  الباحثة في شؤون  ميلز،  وقالت منصورة 
بين  العام  "المزاج  إن  الدولية،  العفو  منظمة  في 
فيما  اإلعدام"  عقوبة  عن  بعيدا  يتحول  اإليرانيين 
المتزايد  إيران  الستخدام  برعب"  العالم  "ينظر 

لعقوبة اإلعدام ضد معارضي النظام.
وتابعت أّن "السلطات اإليرانية تستخدم عمليات 
أفكاري  نويد  بحق  نفّذتها  التي  تلك  مثل  اإلعدام 
بين  الرعب  لبث  والقمع  السياسية  للسيطرة  كأداة 

العامة".
وقال نشطاء إّن إيران لم تتجاهل شكوى التعذيب 
فحسب، بل سارعت أيضا إلى تنفيذ اإلعدام دون 

ترك فرصة للمصالحة مع عائلة الضحية.
وقال محمود أميري-مقدم، مؤسس منظمة حقوق 
إنسان إيران غير الحكومية ومقرها أوسلو، "كانت 
أسبوع  لمدة  االنتظار  يؤدي  أن  تخشى  السلطات 
إضافي إلى جعل التكاليف السياسية إلعدامه باهظة 

الثمن"، واصفًا اإلعدام بأنه "متسرع".
أفكاري  أن  هو  المحتمل"  "التفسير  أّن  وأوضح 
كان في حالة سيئة بسبب التعذيب لدرجة أنه تقرر 

شنقه لتجنب المزيد من اإلحراج.
الرياضي  دفن  تم  أنه  إلى  أميري-مقدم  وأشار 

الشاب على عجل في الليل.
وذكر خبراء األمم المتحدة أّن أسرة أفكاري كانت 

أسرة  مع  المصالحة  أمل  على  شيراز  إلى  تسافر 
الضحية، وهو إجراء كان يمكن بموجب الشريعة 

اإلسالمية أن يلغي حكم اإلعدام.
هناك  أن  إلى  "تشير  العناصر  هذه  أن  وأضافوا 

محاولة من قبل السلطات لإلسراع بإعدامه".
محافظة  في  شيراز  مدينة  في  القضاء  وأعلن 
التابع  فارس في بيان نقله موقع ميزان اإلخباري 
اإلجراءات  جميع  اتباع  تم  إنه  القضائية  للسلطة 
للتعذيب  القانونية المناسبة، ونفى تعرض أفكاري 
بشأن  المتداولة  الصحيحة"  غير  "المواد  وانتقد 

القضية.
وذكرت وسائل إعالم رسمية إيرانية أن أفكاري 
المسؤول في  العمد" لحسن تركمان،  "بالقتل  دين 
الهيئة العامة للمياه في شيراز، من خالل طعنه في 

الثاني من آب/أغسطس 2018.
لكن نشطاء أشاروا إلى أنه بعد وفاته )تركمان( 
مع  األمن،  قوات  أفراد  أحد  بأنه  ميزان  وصفه 
صور تظهر جنازة حضرها عدد كبير من الناس.

وأظهر االعتراف المفترض الذي بثته "إيريب" 
أفكاري وهو يصف الحادث ثم يظهر كيف طعن 
لعب  قبل شخص،  من  بسكين  ظهره  في  تركمان 
أفكاري، كان على متن دراجة نارية مّرت  دوره 

من المكان.
وبحسب وثيقة نشرتها وكالة أنباء نشطاء حقوق 
في  القضاء  إلى  بشكوى  أفكاري  تقدم  اإلنسان، 
أُجبر على  إنه  فيها  قال   2019 أيلول/سبتمبر   13

اإلدالء باعترافات كاذبة تحت التعذيب.
ألفكاري  مؤيدون  نسبه  صوتي  تسجيل  وقال 
انتشر على نطاق واسع بعد إعدامه "لدي كل أنواع 

الوثائق التي تثبت براءتي".
وتابع "إذا تم إعدامي، يجب أن يعرف الناس أنه 
في القرن الحادي والعشرين، ال تزال إيران تعدم 

االبرياء".

نويد أفكاري : "إذا تم إعدامي، يجب أن يعرف الناس أنه 
في القرن الحادي والعشرين، ال تزال إيران تعدم االبرياء".

إيران تتجاهل االحتجاجات الدولية عبر إعدامها "المتسرع" للمصارع

اإلماراتي  المعتقل 

أحمد منصور
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شهـادة مروعة:دمشق محـاطة بالمقــابر الجمــاعية..والجثث تفوق المليـون

الناشط السعودي يحيى عسيري يقود حزب التجمع الوطني 

تشكيل حزب سعــودي معــارض في المنفى

الناشط السعودي يحيى عسيري يقود حزب التجمع الوطني )األناضول(

محاكمة  في  جلساتها  كوبلنز  محكمة  استئانفت 
وإياد  رسالن  أنور  السابق  السوري  الضابط 
بدفن  شارك  شاهد  الى  االستماع  وتم  الغريب 

آالف الجثث في نجها والقطيفة.

في جلستي المحكمة الثالثين والحادية والثالثين 
وافقت المحكمة ألول مرة على استجواب شاهد 
محمي الهوية بالكامل، حيث وافقت على تغطية 
الشخصية  معلوماته  تُذكر  ولم  بكمامة  وجهه 
في  وأقربائه  أهله  على سالمة  بالمطلق حرصاً 

سوريا.
 Z( رمز  عليه  أطلق  الذي  الشاهد  بدأ 
في  مدنياً  كان عامالً  أنه  30.07.2019(بالقول 

السورية.  الثورة  بداية  قبل  الموتى  دفن  مجال 
وفي الشهر العاشر تقريباً من عام 2011، أُرسل 
من  عدداً  جمعوا  الذين  الضباط،  من  اثنان  لهم 
العمال المدنيين قرابة العشرة أشخاص، وعينوا 
على  يجبرونهم  وأصبحوا  عليهم  مشرفاً  الشاهد 
وهناك  العسكرية،  المشافي  إلى  معهم  الذهاب 
يجدون شاحنة براد كبيرة او اثنتين بانتظارهم، 
يقومون بعدها بمرافقة هذه البرادات إلى أماكن 
فيها ضمن مقابر  الموجودة  الجثث  معينة ودفن 

جماعية. 
هؤالء  مع  َعِمل  أنه  المحكمة  الشاهد  أخبر 
الضباط منذ عام 2011 وحتى عام 2017 دون 
السماح لهم بأخذ أي إجازة خالل تلك السنوات، 

الساعة  قرابة  تبدأ  كانت  دفن  عملية  كل  وأن 
التاسعة  الساعة  قرابة  وتنتهي  صباحاً  الرابعة 

صباحاً.

لم يكتِف الشاهد بالحديث عن المشافي العسكرية 
وأيضاً  المدنية،  المشافي  عن  أيضاً  تحدث  بل 
عن سجن صيدنايا. وقال إن عدد الجثث في كل 
700 جثة،  إلى   500 قد يصل من  براد  شاحنة 
عندما  الضباط  من  يعرفونه  كانوا  الذي  األمر 
يأمرونهم بتسجيل عدد الجثث من كل فرع أمني، 

ومن ثم إحصاء العدد الكلي.
لم يستِطع الشاهد تحديد أي فرع أمني مسؤول 
الضباط  ولكنه سمع  الجثث،  أكبر عدد من  عن 

بينهم عن نشاط أفرع  ما يتحدثون في ما  كثيراً 
بينهم،  ما  في  والتنافس  معينة  أيام  في  أمنية 
اليوم(،  نشطة  الدولة  أمن  )أفرع  مثالً  فيقولون 
األمر الذي يعني أن الجثث القادمة منها أكثر من 

الجثث القادمة من األفرع األمنية األخرى.

الجثث  نقل  تم  التي  المستشفيات  الشاهد  وحدد 
العسكريين،  وتشرين  حرستا  مستشفيا  منها، 
وعن  المدنيين.  والمجتهد  المواساة  ومستشفيا 
المشافي المدنية قال إن هناك من أخبره من داخل 
باستقبال  فقط  يقومون  ال  أنهم  المجتهد،  مشفى 
قتل  بعمليات  يقومون  بل  األفرع،  من  الجثث 

داخل المشفى أيضاً.

فرانس برس	 

في  المقيمين  السعوديين  من  مجموعة  كشفت 
والواليات  بريطانيا  بينها  دول  في  المنفى، 
المتحدة، األربعاء، عن تشكيل حزب معارض، 
في  السلطة  ضد  منظم  سياسي  تحرك  أول  في 

عهد الملك، سلمان بن عبد العزيز.

المجال ألي  تتيح  ال  مطلقة،  ملكية  والسعودية 
معارضة سياسية. 

ويأتي تشكيل “حزب التجمع الوطني” في العيد 
متزايدة  حملة  وسط  للمملكة،  التسعين  الوطني 

ضد المعارضة.

ومن غير المرجح أن يطيح هذا التطور بأقوى 
نظام ملكي في العالم العربي، لكن التحرك يمثل 
تكافح  وقت  في  السعوديين  للحكام  جديدا  تحديا 
وتستعد  النفط،  أسعار  انخفاض  تبعات  المملكة 
لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة 

العشرين في نوفمبر.
المجموعة  أعضاء  بيان صادر عن  في  وجاء 
“نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف 
في  الحكم  نظام  في  الديمقراطية  ترسيخ  إلى 
العربية السعودية”، دون أن يذكر عدد  المملكة 

األعضاء.

ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن، 
األكاديمية  أعضائه،  بين  ومن  عسيري،  يحيى 
ناصر  بن  سعيد  والباحث  الرشيد،  مضاوي 
الواليات  المقيم في  العودة،  الله  الغامدي، وعبد 
المتحدة، وعمر بن عبد العزيز، المقيم في كندا.

عسيري،  يحيى  للحزب،  العام  األمين  وقال 
لوكالة فرانس برس “نعلن انطالق هذا الحزب 
في لحظة حرجة لمحاولة إنقاذ بالدنا )..( لتأسيس 
مستقبل ديمقراطي واالستجابة لتطلعات شعبنا”.

وقت  في  يأتي  التأسيس  إن  الحزب  بيان  وقال 
كل  في  مسدودا  السياسي  المجال  فيه  “أصبح 

االتجاهات”.

العنف  تمارس  “الحكومة  أن  البيان  وذكر 
والقمع باستمرار مع تزايد االعتقاالت السياسية 
دول  ضد  العدوانية  والسياسات  واالغتياالت 
إلى  الناس  ودفع  القسري  واالختفاء  المنطقة 

الفرار من البالد”.

السلطات  من  فوري  فعل  رد  هناك  يكن  ولم 
السعودية.

ولطالما واجهت المملكة الثرية انتقادات دولية 
بشأن سجلها الحقوقي، لكنها تزايدت منذ تعيين 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان وريثا للعرش 

في يونيو 2017.

وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال 
القنصلية  داخل   ،2018 أكتوبر  في  خاشقجي، 
غير  انتقادات  عاصفة  إسطنبول،  في  السعودية 
في  اإلنسان  حقوق  سجل  استهدفت  مسبوقة 

المملكة.

وشّوهت التداعيات بشأن جريمة القتل صورة 
ولي العهد الشاب، وألقت بظاللها على محاوالته 
نحو  المجتمع  ودفع  االقتصاد  لتنويع  الطموحة 

مرحلة أكثر انفتاحا.

وقال العودة الذي اعتقل والده، الداعية سلمان 
عقوبة  ويواجه   ،2017 سبتمبر  في  العودة، 
“خطوة  المعارض  الحزب  تشكيل  إن  اإلعدام، 

طال انتظارها”.
من  المملكة  “تحصين”  منه  الهدف  أن  وتابع 
وتمهيد  المطلقة  والديكتاتورية  “االضطرابات 

الطريق للديمقراطية ضمن انتقال سلمي”.
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تطبيع  اتفاقيتي  توقيع  حفل  العالم،  شاهد 
العالقات بين اسرائيل ودويلتي االمارات العربية 
المتحدة والبحرين، بتدبير ورعاية أمريكية كاملة 
من  متواطىء،  خفي  همس  أو  داعم،  وصمت 
قبل معظم حكام الدول العربية االسالمية، وفي 

مقدمتها النظامان السعودي والمصري.
تاريخ  كشف  في  والمحللون  المعقبون  يتبارى 
قادة  وبين  الدويلتين  هاتين  حكام  بين  العالقات 
اسرائيل، وكذلك في شرح الدوافع التي اجازت 
في  والمكشوف  الحقيقي  االختراق  هذا  حصول 
منذ  المعلن  واالسالمي  العربي  التنابذ  جدار 
بداية الصراع مع “الكيان الصهيوني المارق”. 
التطورات  استشراف  المتابعين  بعض  ويحاول 
الشرق  منطقة  في  حصولها  المحتمل  السياسية 
االوسط، خاصة فيما يتعلّق بمكانة اسرائيل، التي 
ستصبح، كما هو مخطط، بعد عملية التوقيع في 
الفخذ  بمثابة  األبيض،  األمريكي  البيت  حديقة 
الشرعي في قبيلة كبيرة تستعد لمواجهة مطامع 
التي  تلك  سيما  ال  االخرى،  القبائل  وغزوات 
ذلك  مع  النقيض،  على  أو،  الفرس،  مع  تآلفت 
وحلفائه  أردوغان،  الجديد،  العثماني  السلطان 

من المسلمين.  

التواجد  ضعف  على  الفلسطينيين  بعض  يشدد 
معظم  غياب  وعلى  التوقيع  حفل  في  الدولي 
العالم  في  الوازنه  الدول  مندوبي  أو  رؤساء 
عنه، ويؤكدون مثاًل على عدم مشاركة الرئيس 
الصين  وكذا  عنه  ينوب  من  أو  بوتين  الروسي 
من  وغيرها  االوروبي  االتحاد  ودول  واليابان 
ولئن  واالسيوية.  واالفريقية  العربية  الدول 
التفاؤل  باب  من  االشارة  هذه  استُحضرت 
ما  “تفاهة  برهانًا على  ليست  فهي  الضروري، 
انجز” وال مثلبة كبيرة في حقه؛ ذاك ألننا نعرف 
التكتيك  باب  من  جاء  القادة  هؤالء  غياب  أن 
“التقية”  لقواعد  وفقًا  التصرف  أو  المحسوب، 
الدبلوماسية المحمودة واتّباع “حدس” بوصالت 

مصالح دولهم الخاصة في لعبة االمم الكبرى.
يندرج معظم ما كتب في اعقاب توقيع اإلتفاقين 
تبعاته  القلّة باسقاط  في باب الوصف، ومحاولة 
االسرائيلية،   - العربية  العالقات  مصير  على 
كاتفاق  فوصفه  الفلسطينية؛  القضية  ومستقبل 
يضمن السرائيل”سالًما”مع دول لم تحاربها هو 
تتعارض  ال  الحقيقة  هذه  ان  بيد  ناجزة؛  حقيقة 
مع اعتبار االتفاق، مع كيانين عربيين مسلمين، 
نصًرا اسرائيليًا هاًما أدّى عمليًا إلى تصدع كبير 
شّكلت،  التي  االساسية  المفاهيم  “محفظة”  في 
ووادي  ديفيد  كامب  اتفاقتي  توقيع  بعد  حتى 
عربة، وألكثر من قرن، مساطر تعريف قواعد 
االشتباك بين “العرب والمسلمين” هكذا بالمعنى 
الصهيونية  الحركة  وبين  والمعّوم،  المطلق 

وابنتها  “اللقيطة اسرائيل”. 
هذا  اهمية  من  التخفيف  البعض  ويحاول 
العروبة  ظهر  أصاب  الذي  القاتل  االحدوداب 
االنتروبولوجيا  “نعمة”  الى  فيحيلنا  المكشوف، 
هي  عصرنا،  في  الشعوب،  أن  ويؤكد  الحديثة 

التي  وهي  هوانها،  من  األّمة  النقاذ  الضمانات 
مزابل  الى  بهم  وسترمي  خانوها  ممن  ستثأر 
التاريخ .. انها مجرد أمنيات بال رصيد، فمعظم 
الفقهاء وينتخيها  التي يعّول عليها  الشعوب  تلك 
المنظرون ويتغنى بسحرها الشعراء والحالمون، 
عاشت جل تاريخها تحت قمع المحتلين؛ وتعيشه، 
وهي  المستعمرين،  آخر  أوطانها  عن  جال  منذ 
مسلوبة الحرية، فتنام راضية بكسرة خبز وتفيق 
خائفة من جزمات حكام مستبدين لم يعرفوا يوًما 
معنى احترام المواطن وال قيمة اإلنسان وعشقه 

ألطواق الياسمين.
سنراهن  إسالمية  او  عربية  دولة  أية  فعلى 
من صدأ  مجتمعات  معظمها  في  تتوالد  وأمامنا 
وسالطين،  جالوزة  عند  اراداتها  ترهن  وطين 
وتتمسح  األمر  أولي  عمياء،  وهي  وتطيع، 
وجنة  باردة  قبوًرا  لهم  سيضمنون  اذ  بوّعاظهم 
حمراء وخمًرا ينساب من بلور االجاجين؛ فكيف 
يستطيع من يخشى أن يفقد عبوديته، بناء وطن ؟  
قراءة  احاول  انني  رغم  اليأس،  بلغة  أكتب 
واقعنا بموضوعية متأنية، بعيدًا عن العواطف، 
حولنا  يحدث  ما  ثنايا  في  االيجابي  عن  ومنقبًا 
نحن  وبيننا  عام،  بشكل  الفلسطينيين  نحن  ولنا، 
سألتني  فعندما  اسرائيل؛  في  العرب  المواطنين 
ابنتي عن شعوري وكانت تشاهد، في بيتها من 
عزلتها الكورونية، وقائع حفل توقيع االتفاقيتين 
رغيف  صورة  لها  ارسلت  االبيض،  البيت  في 
ضاحكة  حمراء  بندورا  وحبة  عربي،  خبز 
وصحن مليء بكرات اللبنة المغموسة في زيت 

الزيتون الجليلي.      
           

ما  مثلها  أشاهد  ال  انني  فهمت  حين  ضحكت 
يعرض مباشرة؛ ولكنها ارغمتني بسؤالها على 

أن أتابع تفاصيل الحدث. 
لم اخطط لمتابعة البث المباشر تحاشيًا لمشاعر 
القهر والحسرة التي لم تنتابني بشدة، كما توقعت.
كانت لغة جسد ترامب مستفزة كالعادة، وكانت 
نحو  تدفعني  ومفرداته  بالجميع  مستخفة  نبرته 
المسيح  وصية  في  الحكمة  عن  مجددًا  التفتيش 
أبناء  ألنهم  السالم،  لصانعي  “طوبى  قال  حين 
وأدى  نتياهو  بنيامين  جاء  ثم  يدعون”؛   الله 
دوره كممثل بارع على مسرح “العبث” بخيالء 

الجديدان واستنكرا سبب  فتاله حليفاه  طاووس؛ 
كان  إن  فرق  فال  قرون،  من  األحفاد  خالف 
أّمته  وكانت  االرض  هذه  وريث  هو  اسماعيل 
إسحق  ذلك  كان  أم  للناس،  اخرجت  أّمة  خير 
وأّمته وريثتها؛ فالكل، في النهاية، أبناء ابراهام 
االف 35 وصواريخ  وستحميهم طبعًا طائرات 

التوماهوك.
لم انزعج كما كنت اتوقع مما شاهدت وسمعت، 
أن  “أحاول  سؤالها:  على  مجيبًا  البنتي  فكتبت 
أستوعب الحدث بأدوات تفكير سياسية.. فعاطفيًا 
، شعوري بالطبع مثل شعوركم وأساسه مشاعر 

انسان حر ومهزوم” !

ما ازعجني اكثر من مشاهدة وقائع الحفل كانت 
ومحاوالت  الفلسطينيين  من  كثير  فعل  ردود 
بعضهم تحميل القيادات الفلسطينية مسؤولية ما 
التاريخيين،  الموقفين  في  انهيارات  من  يحدث 
ازاء اسرائيل وما مارسته  العربي واالسالمي، 
الفلسطينية  االتهامات  فهذه  الفلسطينيين؛  بحق 
هي طعنات في الجسد الفلسطيني وخدمة يقدمها 

هؤالء، عن قصد او بدونه، ألعداء فلسطين.
أن  أو  ينتقد  بأن  فرد  كل  حق  بالطبع  أنكر  ال 
كامل  بشكل  مغايًرا  رأيًا  يبدي  أن  أو  يعارض 
الفلسطيني واحدًا من هذه  وحر؛ ولكن أن يتخذ 
العرب  قادة  ويعفي  فقط  عنده  ويقف  المواقف 
والمسلمين من تغيير مواقفهم تجاه قضية فلسطين 
ومن قمع شعوبهم وما يجري في اوطانهم، فهذه 
نهاية  في  ريوعها،  تصب  لحريات  ممارسات 
الطريق، بصالح من يحاولون القضاء على الحلم 
وتضحياته  الشعب  منجزات  ومسح  الفلسطيني 

التي قدمت منذ مائة عام حتى يومنا هذا. 
ادعاءات  من  سيق  ما  تفاصيل  في  ادخل  لن 
واتهامات ضد القيادات الفلسطينية،  وقد أوافق 
على بعضها طبعًا، لكنني أؤكد على أننا سنشهد 
عالم جديد؛  القادمة خارطة  القليلة  السنوات  في 
وكل من لم يلحظ كيف ومتى بدأت االنهيارات 
الحقيقية من جهة، واالصطفافات المتشكلة، من 
النظام  تغّول  كيف  اآلن  يعي  وال  أخرى،  جهة 
عمالئه  اغتصاب  عن  يتورع  وال  األمريكي 
علنًا، سيبقى خارج حدود الجغرافيا وملقى على 

أرصفة التاريخ أو في زرائبه.

أنظمة  جهة  من  للفلسطينيين  النجاة  تأتي  لن 
ولن  االسالمية،  االنظمة  جهة  من  وال  العرب 
مواقفها  رغم  الدول،  هذه  شعوب  تستطيع 
أن  فلسطين،  وشعب  لقضية  المساندة  الفطرية 
االحتالل  تحت  الرازحين  الفلسطينيين  تسعف 
االسرائيلي، فهؤالء هم اصحاب قدرهم وصناع 
في  صمودهم  استمرار  يضمنوا  وكي  نجاتهم؛ 
ان  عليهم  علنًا،  يحالفونه  ومن  االحتالل  وجه 
التقاطع  أولويات  على  يتفقوا  وأن  يتوحدوا، 
لهذه  تذويتهم  فبدون  والتحالفات.  واالستعداء 
الفريضة سيفقدون اغلى ما عندهم، وهي حفنة 
االمل الباقية؛ وإن فقدوها سيصبح اتفاق “كوشنر 
نتنياهو ابو ظبي المنامة”، كما خطط له، حجر 
األساس الذي لن يتردد بعض األشقاء واألخوة، 
كبيرا  شاهدا  فوقه  يبنوا  أن  والدين،  الدم  في 

ويحفرون  عليه: “هنا دفنت قضية فلسطين”.

لن   : فوًرا  سيصرخون  الكثيرين  أن  أعرف 
يحصل هذا .. وأنا ساصرخ طبعًا مثلهم ولكن.. 

شعور الهزيمة الذي رافقني، هكذا كتبت البنتي: 
استطيع  وكيف  يصيبني  لماذا  افكر  “جعلني 
تغييره، ليس كفرد بل كواحد من مجموعة تشعر 
مثلي وتعيش في اسرائيل؟ فبدون إلحاح السؤال 
الى  سنتحول  كمهزومين  العيش  وباستمرارنا 

عبيد” .

لم يتفق معي األوالد تماًما ؛ فهم ينتمون الى جيل 
مختلفة؛  ومضامين  معاني  لمصطلحاتنا  يعطي 

فالهزائم عندهم ليست بالضرورة هزائمنا.
 : لهم  كتبت  عندما  يوافقوني  وجدتهم  ذلك  مع 
“فلو فكرنا مليًا بماذا كان يجمعنا قبل ابرام هذا 
االتفاق، نحن المواطنين العرب في اسرائيل، مع 
البحرينيين واالماراتيين، وماذا تغير علينا اليوم، 
بظل  وعشنا  مقْولبة  أوهاًما  ورثنا  اننا  سنجد 
فرضيات لم تكن موجودة اصاًل. فكروا معي فقد 
يتحسن عندها شعورنا ونعود الى واقعنا بعقالنية 
قبلية، ونستطيع، من  خالية من فائض عواطف 
مواقعنا هنا، استشراف مستقبلنا األفضل” . قلت 

ووعدتهم أن اكتب في ذلك أكثر.  
 

كاتب ومحامي فلسطيني )من كتاب البالد(	 

جواد بولس	 

“طــوبى لصــانعي الســـالم” أريـد مسيًحــا يسعفني
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الدكتور أنس خالد النّصار 	 

)النظام العالمي ما بعد الجديد(
هـاجس تغير النظـام العـالمي بسبب جائحة كورونـا

ستفقد الواليات المتحدة دورها العالمي القيادي!!.... 
ستتحول الدفة إلى الصين!!... ال أحادية وال ثنائية.. 
كثيرة  اآلراء  األقطاب!؟  تعدد  على  العالم  سيقوم 

والتحليالت مختلفة.

النظام العالمي والنظام الدولي:

التنويه إلى أن النظام العالمي ليس  من المهم بداية 
المحللين  بعض  أن  رغم  الدولي  النظام  بذاته  هو 
أو  خطاً  سواًء  المصطلحين  بين  يخلطون  والخبراء 
عمداً معتبرين أنهما يحمالن المفهوم ذاته. لكن النظام 
الدولية )كاألمم  الدولي هو مجموعة من المؤسسات 
المتحدة ومجلس األمن على سبيل المثال( والقوانين 
والمعاهدات  االتفاقيات  من  تنعكس  التي  الدولية 
العالقات  وقوننة  ضبط  إلى  تهدف  التي  الجماعية 
بالقانون  يسمى  ما  مجاالتها من خالل  بكافة  الدولية 
الدولي، لكن من الضروري القول إن القوى الفاعلة 
في النظام العالمي تستطيع السيطرة بالضرورة على 
النظام الدولي بمؤسساته وأجهزته وتحاول تسييرها 
هو  ذلك  يكون  وقد  نفوذها  وتقوية  مصالحها  لتلبية 

سبب الخلط المذكور. 

النظام العالمي:

يعتبر مفهوم النظام العالمي أعم وأشمل من مفهوم 
النظام الدولي حيث يضم األخير الدول المعترف بها 
دولياً بينما يضم النظام العالمي كافة القوى وإن لم تكن 
الجانب  العالمي  النظام  يعتبر  أخرى  دوالً. من جهة 
لذلك  العالمية،  والقوة  والمصالح  للعالقات  العميق 
يحتاج أكثر للتحليل العميق ألن مجرياته ومؤسساته 
ليست كلها صريحة، ظاهرة، ومعلنة.  يشير مفهوم 
الدولية  والقوى  الدول  عالقات  إلى  العالمي  النظام 
فاعلة  قوى  إلى  ونفوذها  قوتها  حسب  وتوزيعها 
وقوى  القوة،  متوسطة  أو  ناشئة  وقوى  متحكمة، 
األحداث  مجريات  على  سيطرتها  ومدى  ضعيفة، 
العالمية. والحقيقة أن النظام العالمي كان يعكس فقط 
القوى الفاعلة أو األقوى واألكثر سيطرة عالمياً ألنها 

هي من تحدد شكل النظام العالمي.  

يمثل  أن  المفترض  من  كان  وستفاليا  اتفاقية  منذ 
النظام الدولي إرادة الدول ويضبط العالقات الدولية، 
مر  على  المسيطرة  والدول  العالمي  النظام  لكن 
التاريخ دأبت بعد ذلك على إثبات عجز النظام الدولي 
الفاعلة  فالدول  العالمي.  النظام  فاعلية  وبالمقابل 
تجاهلها  أو  الدولي  النظام  أجهزة  تسيير  تستطيع 

والمضي قدماً لتحقيق مصالحها.
النظام  في  تحوالً  الماضي  القرن  تسعينيات  جلبت 
العالمي من الثنائية القطبية إلى األحادية، فبعد انهيار 
الماضي  القرن  ثمانينيات  أواخر  السوفييتي  االتحاد 
الجديد  العالمي  النظام  مصطلح  السطح  إلى  برز 
حيث بدأت حقبة جديدة ونظام جديد يقوم على التفرد 
الغرب  وقيم  ألفكار  ونشر  العالم  بقيادة  األمريكي 
تفوق  نتيجة  ذلك  وكان  واالقتصادية،  السياسية 
والعسكرية  )االقتصادية  أنواعها  بجميع  القوة  في 
يومنا  إلى  مستمراً  الحال  هذا  ومازال  والسياسية(، 

هذا إلى حد ما. 

طاولة  إلى  العالمي  النظام  مفهوم  تعيد  الجائحة 
النقاش

اشتعلت   Covid-19 كورونا  جائحة  بداية  منذ 
العالمية  والمنصات  والمواقع  اإلخبارية  القنوات 
اإللكترونية بآراء المحللين السياسيين واالقتصاديين 

الوباء  هذا  تأثير  ومدى  الجديد  العالمي  النظام  حول 
على  وعالجية  وقائية  إجراءات  من  لزمه  وما 
جل  وكانت  المستقبلية.  وطبيعتها  الدولية  المنظومة 
العالمي  النظام  في  حتمي  تغير  إلى  تشير  اآلراء 
وإمكانية بروز نظام عالمي جديد، والحقيقة إن حصل 
أردنا  إذا  الجديد(،  بعد  )ما  عالم  نظام  فسيكون  ذلك 
النظام  المفاهيم والمصطلحات. ألن مفهوم  الدقة في 
كورونا،  فايروس  بسبب  وليداً  ليس  الجديد  العالمي 
وكان  الماضي  القرن  تسعينيات  منذ  ُطرح  إنما 
المقصود به كما ذكرت أعاله هو بداية نظام القطبية 
األحادية على أنقاض النظام العالمي القديم القائم على 

الثنائية القطبية.
الحقيقة أن مصطلح النظام العالمي الجديد )وأقصد 
بدايات  في  أثير مجدداً  الجديد(  هنا ما أسميه ما بعد 
األلفية الثالثة على أثر النمو المتسارع القتصاد بعض 
الدول وعلى رأسها الصين التي تصاعدت فيها نسبة 
عام   ٨.٤٪ من  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  النمو 
٢٠٠٠ إلى ١٤.٢٪ علم ٢٠٠٧. في حين كان معدل 
النمو في االقتصاد األمريكي ينخفض من ٤.٢٪ إلى 

١.٨٪ في الفترة ذاتها.

من خالل ما سبق، فإن الحديث عن تغير في النظام 
العالمي قديم وليس بجديد. إنه مرتبط بصعود الدول 
المجال  في  خاصة  تراجعها  أو  وتطورها  وتقدمها 
المبكر  من  أليس  هنا:  السؤال  لكن  االقتصادي. 
الحديث عن نظام عالمي جديد ولم يمض عام على 
انتشار فايروس كورونا، ولم تتضح بعد اإلحصاءات 
والواليات  الصاعدة  الدول  باقتصاديات  الخاصة 
المتحدة األمريكية مع إقراري بأن تأثير انتشار كوفيد 
١٩ كان وما يزال شديداً. المشكلة األكبر هي طريقة 
تعامل  هناك  وهل  الوباء،  هذا  مع  الدولي  التعامل 

دولي أساساً؟ 

تغير النظام العالمي المحتمل!!

من وجهة نظر استراتيجية يمكنني القول إن النظام 
العالمي قد يتعرض ألحد ثالثة سيناريوهات: األول: 
تراجع دور الواليات المتحدة مع تقدم دور الصين، 
الثاني: الالنظام العالمي، الثالث: استمرار الحال على 

ما هي عليه في ظل السيادة الغربية.

السيناريو األول:

تقدم  سيناريو  تدعم  المؤشرات  من  العديد  هناك 
الجانب  ذكرنا  كما  وهو  باألهم  ولنبدأ  الصين،  دور 
االقتصادي، وليس بالغريب القول بأن هذا الفايروس 
أثر تأثيراً سلبياً عميقاً على اقتصاديات جميع الدول. 
فقد انكمش اقتصاد الواليات المتحدة األمريكية بنسبة 
مقارنة  ٢٠٢٠م  عام  من  الثاني  الربع  في   ٪٩.١
الوضع  كان  وكذلك  السابق،  العام  من  نفسه  بالربع 
في الصين لكن االنكماش فيها حدث في الربع  سيئاً 
األول وبنسبة أقل من الواليات المتحدة ٦.٨٪. ومما 
يدعم هذا السيناريو أن اقتصاد الصين بدأ يتعافى في 
الربع الثاني حيث قدر معدل النمو بنسبة ٣.٢٪ على 
كما  نفسها  للفترة  المتحدة  الواليات  اقتصاد  عكس 

ذكرت سابقاً.

المتحدة  الواليات  بدت  السياسية  الناحية  من 
عن  عاجزة  شبه  عموماً  الغربية  والقوى  األمريكية 
كبير  خلل  وهذا  الحليفة  الدول  اتجاه  واجباتها  تلبية 
ويعول عليه. يعول عليه في مدى الثقة واستمراريتها 
الحاجة  وقت  للمصالح  تلبيتها  ومدى  بالتحالفات 

الشديدة لها.  

ثقة  اكتساب  الصين  حاولت  اآلخر  الجانب  على 
العديد من الدول عندما أبدت استعدادها لمد يد العون، 
بل ومدت تلك اليد بالفعل لدول حليفة صديقة وحتى 
فعلته  ما  أن  من  الرغم  وعلى  صديقة.  غير  لدول 
الصين وتفعله هو ألسباب سياسية إال أن هذا أكسبها 
تحسين  إلى  السيناريو  هذا  بموجب  يؤدي  قد  زخماً 
األخرى.  والشعوب  الدول  لدى  الذهنية  صورتها 
مع  تجمعها  تحالفات  الدول  تلك  تفضل  قد  وبالتالي 
الوقت  هذا  في  تنفعها  لم  تحالفات  من  خير  الصين 
الحرج. وعليه فقد يتطور وضع الصين دولياً لتحقق 

مكانة عالمية على حساب المكانة األمريكية.

السيناريو الثاني:

إن دخول العالم فيما أفضل أن يطلق عليه الالنظام 
المصالح  وتعظيم  داخلياً  االنكفاء  يعني  العالمي 
والدولية.  اإلقليمية  المصالح  حساب  على  الوطنية 
الدولي  النظام  مفهوم  يقترب  السيناريو  هذا  وفي 
الدولية  المنظمات  تبدو  فعندما  العالمي.  النظام  من 
بل  تخبط  حالة  في  العالمية  الصحة  منظمة  وأهمها 
وتُثار حولها العديد من االنتقادات واالتهامات وأهمها 
تأخر إعالن كورونا كوباء عالمي مما أخر التعاطي 
عن  العظمى  القوى  تعجز  وعندما  معه،  الصحيح 
تلبية احتياجات حلفائها في وقت األزمات تبدأ الدول 
والعالمي  الدولي  النظام  في  سلبياً  بالتفكير  المتحالفة 
التحالف  ذلك  ضرورة  مدى  وفي  سواء،  حد  على 
الذي كلفهم فقط التزامات منافع ومصالح، فالمعسكر 
يقف  لم  مثالً  األوروبي  االتحاد  تحديداً  أو  الغربي 
عوناً وسنداً للدول التي شارفت على أن تكون منكوبة 
الدول  بعض  وجدنا  وقد  بل  كورونا   انتشار  بسبب 
القوية فيه مثل ألمانيا ترفض وتماطل في تقديم الدعم 
صربيا.  مثل  ذاتها  المنظومة  في  لدول  االقتصادي 
من هنا، ومع األخذ بعين االعتبار عدم الثقة الغربية 
بالصين رغم العون الذي تقدمه، فقد تجد دول العالم 
يعول  ال  تحالفات  في  الدخول  عدم  األفضل  من  أنه 
عليها وقت الحاجة. وبالمقابل ستلجأ الدول إلى تقوية 
مواجهة  على  الذاتي  واالعتماد  الداخلية  أجهزتها 
الدولية  األزمات والكوارث بعد أن كانت االتفاقيات 
المتبادل  النمو االقتصادي  أو  المشترك  للدفاع  سواء 

تأخذ هذه المكانة وتلك الثقة.

التخلي  إلى  السيناريو  هذا  بموجب  الدول  ستلجأ 
بالقول  الجدير  لكن  المتبادل،  االعتماد  سياسة  عن 
إن األزمات الشديدة والكوارث مثل كوفيد١٩ احتاج 
دولة  أي  تستطيع  ولن  دولي  تعاون  إلى  ويحتاج 
السلبي  التأثير  بسبب  فقط  ليس  بمفردها  مواجهته 
هذا  ألن  وببساطة،  إنما،  الجائحة  لهذه  المتعاظم 
الفايروس عابر سريع للحدود والقارات فهو عالمي، 
فكيف لسياسة وطنية وقوة داخلية مواجهته بمفردها. 
لذلك قد ينشأ مع هذا التفضيل لالعتماد الذاتي خالفات 
الواقعية  النظرية  على  بناء  صراعات  أو  سياسية 
واعتماداً على المصلحة الوطنية والقوة الفعلية تؤدي 

إلى ما أسميناه الالنظام العالمي.

السيناريو الثالث:

اإلجابة  الراهن  الوضع  استمرار  سيناريو  يدعم 
المحتملة على التساؤل التالي: هل الصين أو أي دولة 
أخرى قادرة بالفعل ومؤهلة لقيادة العالم أو السيطرة 

على نحو مماثل للحالة األمريكية؟؟
والقدرة كما ذكرنا سابقاً اقتصادية لكن رغم أهمية 
هذا الجانب إال أن جوانب القدرة والقوة األخرى على 
الداخلية.  القدرة  إليها  قدر كبير من األهمية وأضف 

أن  والخبراء  المحللين  من  العديد  يعتقد  كما  اعتقد 
بل  المكتمل،  غير  النمو  طور  في  مازالت  الصين 
الناحية  النمو قد يكون مختالً، فمن  وأضيف ان هذا 
الناتج  الكبير في  النمو  الرغم من  االقتصادية وعلى 
المحلي  الناتج  زال  فما  للصين  اإلجمالي  المحلي 
الناتج  بلغ  حيث  بكثير.  يفوقها  األمريكي  لالقتصاد 
ترليون   ٢١ حوالي   ٢٠١٩ لعام  لألخيرة  المحلي 
دوالر أمريكي بينما الصين حوالي ١٤ ترليون دوالر 
العسكري  المجال  في  التفوق  عن  ناهيك  أمريكي. 

والنفوذ الدولي.

الصين  تعمل  الذي  والطريق  الحزام  مشروع  إن 
على تنفيذه كشبة تربط دول العالم معها هو مشروع 
غاية في األهمية للحفاظ على زخم النمو القتصادها 
وضمان سالسة تصدير بضائعها إلى دول العالم. لكن 
الحدود  وأغلقت  المشاريع  كل  عطلت  الجائحة  هذه 
السوء  بالغ  األثر  هذا  يكون  قد  وبالتالي  الدول  بين 
من هذه الناحية على إبطاء عجلة الصين االقتصادية 

إلى حد ما.

استطاعة  بمدى  مرتبط  السيناريو  هذا  تحقق  إن 
الواليات المتحدة تجاوز هذه األزمة، ومرتبط أيضاً 
بالمدى الزمني الستمرار هذا الوباء أو إيجاد لقاح أو 

عالج معين له.

أزمات صحية،  كورونا  فايروس  انتشار  لقد خلف 
إنسانية، اقتصادية، وسياسية عميقة ولهذا فمن المبرر 
الحديث عن إعادة تشكيل النظام العالمي والدولي على 
حد سواء ألن كليهما لم يلبيا احتياجات دول العالم في 
التشكيل  إعادة  عن  الحديث  يبرر  وكذلك  األزمات. 
كساد  مرحلة  من  وإنقاذه  العالمي  االقتصاد  إلنعاش 
وركود محتملة - حسب خبراء اقتصاديين- وستكون 
السؤال  لكن  األرض.  شعوب  جميع  على  خطيرة 
المهم هنا: هل سيكون للصين دور رئيس في إعادة 
الذي  العون  كان  إذا  ما حصل(؟!  )إذا  هذه  التشكيل 
قدمته الصين في المجال الطبي والصحي واستعدادها 
في  سيساهم  الجائحة  هذه  على  للسيطرة  للتعاون 
تعزيز مكانتها عالمياً فهل سيكون هذا كافياً كي تلعب 
الريادة عالمياً؟! خاصة أن الصين تكتمت عن  دور 
الفايروس في بداية الجائحة مما أثر سلباً على كيفية 
التعاطي معه في بقية دول العالم، وتتهم الصين إلى 
اليوم بعدم تعاونها فيما يتعلق بالسماح بدخول خبراء 
ومحققين إلى مدينة ووهان إلجراء التحقيقات لمعرفة 
الكيفية التي بدأ وانتشر فيها هذا الوباء. والسؤال األهم: 
تكون فيه دول ذات أنظمة شمولية  هل سنشهد يوماً 
تقود العالم وتتحكم به؟ وألفت هنا إلى القدرة الداخلية، 
وليس المقصود بالقدرة هو التسلط والديكتاتورية بل 
على العكس القدرة تعني قدرة الحكومات على إقناع 
الديمقراطية  مصطلح  هنا  أستخدم  ولن  الشعوب، 
ألنه لصيق بالنظم والعولمة الغربية، ومعّرف عنها، 
وهدف مفترض تسعى لنشره وعولمته بالتوازي مع 
الرأسمالية، لكن يكفي أن نستخدم مصطلح الشفافية، 
وهو ضروري ألي حكومة. أي أن تكون الحكومات 
قادرة على إعالن فشلها أو خطئها بنفس القدرة على 
هذا  من  الصين  فهل  وإنجازاتها.  نجاحها  إعالن 

النوع؟!

www. الدولي  البنك  اإلحصاءات:  مصدر 
worldbank.org

باحث  استراتيجية،  دراسات  تخصص   	
المنظمة  في  الحكومية  والعالقات  التطوير  ومدير 
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المهنة  لهذه  تركي  بعد  خيارين  أمام  أنا 
الخاسرة ،إما أن أفتح “بسطة دخان” أساعد 
و”التفعيط”  “التنفيخ”  على  الطيب  شعبي 
والسعال غير الديكي..وإما أن أفتح “بسطة 
قناعة  الى  وصلت  ألنني  داخلية”  أواعي 
أن البعض يهتم بمؤخرته أكثر من اهتمامه 

برأسه وعقله..

على  قليلة  سنتمترات  زحفنا  لقد  قلنا  كلما 
كلما   ، الوعي  معركة  وفي  الحقوق  أرض 
الصفوف  ودّمرت  االنتخابات  قذيفة  جاءتنا 
األمتار…اتابع  مئات  الخلف  الى  وأرجعتنا 
كيف”  و”بعـ…..ة  ونكوص  ويأس  بحزن 
االنتخابات الداخلية للعشائر، اكتظاظ منقطع 
النظير ، دواوين تغص بالشباب والشياب ، 
مناحرة ، نخب اعالمية وأكاديمية وقيادات 
مجتمع تتهاوى وتتهافت لتنتخب ابن العشيرة 
،كي يرفع اسم العشيرة ، كي تجلجل العشيرة 
في البرلمان التشريع والرقابة وأكل الراحة، 
من  يشبعك  الفلّة  زي  شباب  تتوافد  جموع 
الشاشات  وراء  والكالم  والفلسفة  التنظير 
جاء يهرول بعد أن جرت دماء العصبية في 
عروقه…متناسياً أن مجلس النواب هو من 
أقر “رفع الخبز” و”رفع الضريبة” وهو من 
الفاسدين” وهو من أجل أحالمه وهو  “برأ 
أعطى  وهو  البلد  مؤسسات  بيع  شّرع  من 

الخراب  لكل  المطلقة  الشرعية 
واالنهيار  والفساد 

ثم  . . ي د قتصا ال ا
ليكمل  نهرول 
من  تبقى  ما  علينا 

اآللية  رمق..بنفس 
والطريقة  واألسلوب 

وبمباركة النًّخب.

طبل  و  احتفاالت 
يا  “نخ  وأغاني 

للمرّشح  وزفّة  جملنا”، 
سياسي  برنامج  أي  يحمل  ال  الذي  القادم 

سوى أصوات عشيرته..

عليها  بصينية  يطوف  شخص  رأيت  كما 
“المصحف الشريف” – كما يطوف الولدان 
أنهم  العشيرة  أبناء  عليه  ليحلف  بالبقالوة- 
والحكومة  اإلجماع،  لمرّشح  سيصّوتون 
،وال  درك  سيارات  وال  “مكييييييفة” 
فأنهم  يتدخل..اتركوهم  محافظ  شرطة..وال 

“مأمورون”…
منّوم  والى حبّة  الى جبل يعصمني  احتاج 
كبيرة جداً…عندها لن آخذ كلبي معي لينام 
تصاب  صارت  أيضاَ  فالكالب   ، قربي 
بالكورونا، ولن آخذ حماري ليصبح عبرة لمن 

… عتبر سأذهب وحدي ا
واألوالد  المرأة  سأترك  حتى  “ُطرقي” 
حبة  الى  وحيدأ..احتاج  وأعتكف  قومي  مع 
بغيبوبة  تأخذني  أممي”  “عيار  كبيرة  منّوم 
االقيش  بعدها…”ما  أصحو  قرن  نصف 
حدا يصرفلي أم الخمسين..فأقول لهم بخبث 
سعادتي”  قّمة  لبثنا؟؟…هذه  كم  ورضا 

وأمنيتي وسيدة أحالمي..

كل الطقم قلم قايم..

	 ahmedalzoubi@hotmail.com

)سواليف( - عمان	 

 مسرحية عشيرة الخاطف !!

ألحد  لحام  دريد  يقول  الكوميدية  مسلسالته  احدى  في 
قبول  على  تعودنا  للمصائب.  تهتم  "ال  القدامى:  أصدقائه 
كل شيء"، تذكرت هذه الجملة وأنا أقرأ وأشاهد كيف أن 

الدولة تقف عاجزة أمام عشيرة أحد الخاطفين،
الذي  العراقي  سجاد  الناشط  سراح  إطالق  تستطيع  وال 
اختطف في مدينة الناصرية برغم معرفتها هوية الخاطفين 
على  المخطوف، وضحكت  فيه  يحتجزون  الذي  والمكان 
مصيبتنا وأنا أقرأ تصريًحا لقائد شرطة الناصرية يقول فيه 
إن هناك مساع عشائرية تجري حاليًا من قبل شيخ عشيرة 
الخاطف.. ال أفهم كيف لدولة بها أكثر من مليون رجل أمن 
تعجز عن مواجهة عشيرة، تعترف أن أحد أبنائها خطف 

شابًا أعزل! .

وسط  البعض  يقف  حين  للدهشة  مثيًرا  يبدو  المشهد  إن 
البرلمان ليطالب بـ"ضرورة تشريع قانون المجلس الوطني 
للعشائر لتهذيب األعراف الطارئة على المجتمع العراقي، 
لاللتزام  قانونية  صبغة  المجلس  ينظمه  ما  يكتسب  ولكي 
بما يصدر عنه في القضاء على العادات والتقاليد السيئة".

يجري  ما  على  العراقيون  ضحك  الماضية  االيام  في 
البكاء على وطٍن يعاني فقدان العقل  في هذه البالد، حتى 

وفقدان الروح وغياب األمل في استعادة مالمحه.

أكثر من أسبوع، استهلكت فيها مواقع التواصل االجتماعي 
المواطن  فيما   ، يجري  مما  السخرية  من  العالم  مخزون 
العرض  مع  ويبكي  ويضحك  ويتفاعل  يتابع  العراقي 
المسرحي المثير، والمتصاعد دراميًا " عشيرة الخاطف، 
الذي   " الشرطة  قيادة  وبيانات   " االمنية  االجهزة  وعجز 

فرضه عليهم عشائري يراد له ان يكون بديال للقانون .

لقد كان المالكي صاحب الريادة في إشاعة الروح القبلية، 
وهو  الشهيرة  بالصورة  له  تحتفظ  زالت  ما  الذاكرة  ولعل 
يوزع المسدسات الفاخرة على البعض من رؤساء العشائر، 
الخاصة،  طريقتهم  على  القانون  لفرض  فيها  يدعوهم 
وترهيب كل من تسول له نفسه التفكير في الخروج على 

مشروع دولة القانون أو االقتراب من أسوار الحكومة.

القائد  زمن  في  الناس  على  فرض  واقعًا  ذلك  كان  إذا 
الضررورة حيث الوالء للقائد أواًل وثانيًا وثالثًا، وللعشيرة 
وقد  به  القبول  أو  األمر  تخيل  يمكن  فال  اآلن  أما  رابعًا، 
تشريعية  ومؤسسات  وبرلمانًا  انتخابات  البالد  عرفت 
إلى  للتطلع  بالعراقيين  تدفع  أنها  المفروض  وتنفيذية، 

مستقبل أفضل وأكثر انسجاًما مع روح العصر وقيمه.

قبيلته،  إال  الوطن  من  يعرف  ال  البعض  أن  يبدو  لكن 
أن  أخرى  يمكن ألي قضية  ال  إخالصا  لها  وهو مخلص 
تتجاوزه. فنحن نعيش في ظل نواب منتخبين لكنهم يدينون 
بالوالء لطوائفهم وقبائلهم قبل أن يدينوا بهذا الوالء للشعب 
والوطن، قد يقول البعض إن هذا من حقهم ونقول أيضا هذا 
حقهم، بشرط أن يتركوا السياسة وينصرفوا إلى مشاريعهم 

الخاصة.

)المدى( البغدادية 	 

علي حسـين 	 

أم الخمســـين!
احمد حسن الزعبي	 

كان جيمس  »إذا  مثل روسي ساخر:  يقول 
بوند حقاً أشهر جاسوس في العالم، فهذا يعني 
الروس  هزل  ويبدو  فاشل«.  جاسوس  أنه 
جدياً، عندما تواصل لندن منذ أكثر من سنة 
على  تتجسس  موسكو  أن  عن  اإلعالن  في 
لفيروس  المضاد  اللقاح  إنتاج  في  تجاربها 
أعلنت موسكو عن  أيام  وقبل  »كوفيد-19«. 
إلى  اللقاح  من  جرعة  مليون   100 تصدير 
الالتينية،  أميركا  في  أخرى  ودول  المكسيك 
كازاخستان،  إلى  ماليين  ماليين  وخمسة 
وأكثر من 500 مليون جرعه في العام المقبل. 
»سبوتنيك  اسم  اللقاح  على  موسكو  وأطلقت 
بها  استهلّت  فضائية  مهمة  بأول  تيّمناً   »V
عصر الفضاء في خمسينيات القرن الماضي. 
وأحدث اللقاح الروسي استجابة مناعية قوية 
جانبية.  آثار  دون  وِمن  به،  ُحقن  َمن  لدى 
ذكر ذلك تقرير موثق في »النسيت«، إحدى 
وأوضحت  العالمية.  الطبية  المجالت  أبرز 
سالالت  استخدمت  روسيا  أن  »النسيت« 
يسبب  الذي  »الغُدّي«  الفيروس  من  معدلة 
الذي  اللقاح  استخدم  فيما  العادية،  النزلة 
البريطانية في  تلكأت أخيراً جامعة أكسفورد 
إنتاجه، فيروس خاص بالشمبانزي. وأوضح 
العالم الكويتي األميركي فواز العنزي، أستاذ 

أمراض القلب والباطنية في جامعة »ديوك« 
الجينية  الهندسة  تقنية  أن  المتحدة،  بالواليات 
يطلق  الذي  الروسي  اللقاح  في  استخدمت 
فيروس  لمواجهة  كافية  مناعية  استجابة 
واللقاح  كمياته.  بلغت  مهما  »كورونا19-« 
بل  منفرد،  لعالم  عبقرية  فكرة  ليس  الروسي 
الذي  السوفييتي  الطب  إنجازات  على  اعتمد 
المستخدم  »إيبوال«  وباء  ضد  اللقاح  طّور 
إلى  »إيبوال«  عودة  مواجهة  في  حالياً 
الخشية اآلن من ظهوره في  الكونغو، ويثير 

بلدان أفريقية أخرى. 

أشهر  عنوان  الحب«،  مع  موسكو  و»من 
تطورات  تجعله  بوند«،  »جيمس  أفالم 
واشنطن  »من  للفيروس  المضاد  اللقاح 
قد  موسكو  من  الحب  كان  وإذا  الحب«.  مع 
بعدُ  يعرف  أحد  فال  بالبيروسترويكا،  انتهى 
مصيَر حب جيمس بوند من واشنطن، حيث 
أكثر من  إلى  رفعت كورونا عجز ميزانيتها 
نوفمبر  في  وتواجه  دوالر،  تريليونات  ثالثة 
حول  اتهامات  غمرة  في  رئاسية  انتخابات 
والوضع  وبكين.  موسكو  لحساب  التجسس 
أكثر هزال أو مأساوية عندما يتعلق الموضوع 
بتطوير اللقاح المضاد لفيروس »كوفيد-19«. 

والمرّجح أن تكون الصين الثانية في تطوير 
اللقاح، حيث شرعت إحدى الشركات الصينية 
المنتجة للقاح في تطعيم موظفيها بلقاح يتوقع 
الحالي.  العام  نهاية  العام  لالستخدام  طرحه 
جهودهم  العلماء  وّحد  وروسيا  الصين  وفي 
مع الدولة، حسب »نيويورك تايمز«، وشارك 
أنفسهم  تلقيح  حملة  في  المتطوعين  آالف 

وأفراد عوائلهم، بينهم ابنة الرئيس بوتين. 
المبادرات  أرض  المتحدة،  الواليات  وفي 
البحث  ُحّمى  تشبه  حملة  انطلقت  الفردية، 
أّي  على  لقاحهم  يجربون  أطباء  الذهب.  عن 
متطوع، وبعضهم يعرض المعلومات الطبية 
التلقيح عبر »الفيسبوك«، ويشرح كيف  عن 
بنفسه.  يُحّضره  أن  يريد  لمن  اللقاح  يعمل 
وذكر عالم البيولوجيا »إستيب« أنه أخذ على 
عن  قرأ  عندما  اللقاح،  بتطوير  عهداً  نفسه 
وفيات الوباء في بوسطن، حيث يقيم. وأوضح 
أن اللقاح يتكون من خمس بروتينات فيروسية 
صغيرة يمكن مزجها في عيادة طبيب، وَرج 
المزيج بالكف، وبّخه في منخر األنف. ويقوم 
للدفاع ضد  المناعي  الجهاز  بتدريب  المزيج 

فيروس كورونا. 

الذهب«،  »حّمى  عصر  في  حدث  وكما 
هناك رواد مغامرون وشرطة تالحقهم. ففي 
ضد  دعوى  العام  المدعي  حّرك  واشنطن، 
»إستيب« لعرضه لقاحه، الذي يفتقر للبرهان، 
المبادرات  عشرات  وهناك  الجمهور.  على 
العالم،  حول  والمتخصصين  للعلماء  الذاتية 
وكثير منهم يحقن نفسه وأفراد عائلته باللقاح 
الذي يطوره. ودعواهم »الظروف االستثنائية 
التي تستدعي جهوداً استثنائية«. وعندما ُسئل 
مجّرب  غير  لقاحاً  يستخدم  كيف  »إستيب«: 

على الحيوانات؟ قال: »نحن الحيوانات«! 

 صحفي عراقي من جيل الرواد 	 
مستشار في العلوم 

والتكنولوجيا )االتحاد(

محمد عارف 	 

)جيمس بـــوند( ولقــــاح الوبــاء
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المجد،  الله في عمري ورأيت هذا  أنني عشت، ومدَّ  لله،  الحمد 
وأبو  الوحش  ومفيد  الوهاج  وابن  الجوارح  بأمجاد  ذّكرني  الذي 
شملة، فقد قرأت أسماء عشرات السوريين المتفوقين الحائزين على 
العالمة التامة، ومّرة بعالمة فوق التامة في بالد الفرنجة وبلغة غير 
اللغة التي يصفونها باألم وليس باللغة الخالة، واللغة الخالة تكون 

قريبة من اللغة األم.
نال سوريون "أبو عذرة" اختراعات كثيرة، وأبو عذرة هو اإلسم 
السعيدين  الزوجين  مثل  سوريين  أَر  لم  لكني  "لأليزو"،  العربي 
أنس وأصالة. والعاشقان السعيدان الرائعان في جنة بالد "وزارة 
السعادة" وفردوس "وزارة الالمستحيل"، يذّكران بقصص الحب 
وعفراء،  عروة  بثينة،  جميل  وليلى،  قيس  مثل:  الغاربة  الجميلة 
الذي ظهرت صورته  بصدام حسين  وربما  ونائلة،  إساف  وربما 

على طغراء القمر.
وقد يجد أمثالي الذين طبع الله على قلوبهم أنه ليس لهم من أسمائهم 
دقائق،  ثالث  يتجاوز  ال  أُنسه  كان  ربما  أُنس،  فيه  فليس  نصيب، 
واألصالة في اسم البطلة قليلة ربما معدومة، وهما فصيحان، فهما 
يلحنان باإلنجليزية، تقدميان وحضاريان، مثقفان، وجميالن، إنهما 

ال يشبهاننا، إنهما بطالن من بوليوود أو هوليود.
وقد تعبت من مدة الفيديو الذي بثَّ "االيفنت"، فسّرعته، وعذبت 
نفسي بمشاهدته، وقد يجد من طبع الله على قلبه مثلي، أنه يمكن 
السينما  نجوم  يتفوقا على  أن  المسلمين  العربيين  السوريين  لهذين 
أحدهما  أم  رأيت  ألنني  بالمسلمين  ووصفتهما  بالشهرة،  الهندية 
أحدهما  وأخت  السكريبت،  حسب  وبحمده،  الله  وتسبّح  محجبة، 

فالجميع  ذكراً،  مولودا  أختها  الله  يرزق  أن  تدعو  السجادة  على 
يحبّون المواليد الذكور، وقد نفاجأ غداً بأنَّ المولود أنثى، وأنَّ رعاة 
أن  أو  كاألنثى،  الذكر  وليس  خدعونا،  البرج  رعاة  عفواً،  البقر، 
في  ويسجل  األعلى،  البرج  فردوس  في  السعيد  "األيفنت"  يكرم 

سجالت الصالحين األبرار.
تمثيالً،  يكون  وربما  دراما،  ميلو  وربما  دراما  الفيديو  وفي 
والتفصيل  ـ  يوبر"  و"اليوت  يوبر"،  "يوت  الفيديو  فصاحب 
والتمثيل باإلسم هنا ليس غيرة وحسداً، إنما للحفظ والتعريب، يهّمه 
الربح والمشاهدين، والنجاح غير الفالح، والغاية تبرر الحصيلة، 
ووسيلته بسيطة، فلم تتجاوز كلفة الفيديو سوى تسعين ألف دوالر، 
وقد  الجو"،  واكل  "رامز  حلقات  من  حلقة  تكاليف  من  أقل  وهي 
كّرمه أصحاب البرج الكرام فأعفوه من دفع أجرة الدقائق الثالث! 
بل هو يستحق أجراً، فقد أشهر البرج، وجعل دبي عاصمة لتسعة 

ماليين "فانز".
أثبت هذا اليوتيوبر أنَّ سورياً يستطيع أن يأكل الجو والبر والبحر 
دفعه،  الذي  المبلغ  أضعاف  ربح  وقد  ممثلين،  وال  حيل  غير  من 
الدموع وزوابع  الحب وعواصف  المشاهدات وعواطف  من ريع 
الفرح أيضاً، لكننا قوم "بهت"، نحن الذين نؤمن بأنَّ الغاية ال تبرر 

الهبيلة.
نفكر هكذا:

برج  أطول  على  الثالث  الدقائق  بفلوس  يعدَّ  أن  يمكن  كان  أنه 
ها  في العالم، مائدة للجوعى في إدلب، فلن تسمح السلطات له بمدِّ
في دمشق حرصاً على صالبة الشعور القومي، وتوقياً من توهين 
األمة. وستمنع اإلدارة الذاتية إعدادها في الحسكة خشية من شبهة 
اإلقطاعية والرجعية وظهور صور أردوغان، وأسباب أخرى ال 

تخفى على المشاهد.
ويكون طول السماط كيلومترا، تكون عيداً ألولنا وآخرنا، فتصير 
مائدته أشهر من العشاء األخير للمسيح عليه السالم، وتنتشر على 
صفحات السوريين والعرب والمؤمنين والكفار، وقد يدخل كتاب 

غينيس المقدس أيضاً.
أعمت  الذين  للعميان  بها عمليات جراحية  يجري  أن  يمكن  كان 
شظايا البراميل عيونهم، والعرجان الذين قطعت األنقاص سيقانهم، 

المغتصبات  النساء  ويداوي بها جروح الجرحى ويسلو بها قلوب 
في المعتقالت وهنَّ بالمئات في المنازح والوطن.

الناس والبهائم  كان يمكن أن يُحفر بها أربعين بئراً تشرب منها 
والطير حتى الروى.

كان يمكن أن يعمل بمبلغ الدقائق الثالث، وليس بأرباحه، مسابقة 
الحساب  وتنسينا  األدب  شأن  من  ترفع  والرواية،  والقصة  للشعر 

وإحصاء الضحايا وحسرة الجغرافيا المتآكلة والمسروقة.
كان يمكن أن يزور الزوجان السعيدان أحد مخيمات النازحين هو 
يدعو  عقيقة  أو  بوليمة  القادم  بالمولود  ويحتفالن  وابنته،  وزوجته 

إليها كل المخيم، فيخلد في الذاكرة، ويذكر في السماء أيضاً.
كان يمكن أن يفتتح بها مدرسة للصم والبكم والعمي، أو للمبصرين 

والناطقين والسامعين، فهم محرومون من المدارس.
كان يمكن تعزية ماليين الثكالى بالمبلغ؟

كان يمكن فتح عشرة أفران بخبزها وجبنها ولحمها.
كان يمكن أن يشترى بها ثياباً للنازحين تدفئهم أو تسترهم.

كان يمكن شراء قصر في الجنة.
كان يمكن أن يمنع طائر أبو منجل من االنقراض، فنزوجه ويظهر 

اسم على برج خليفة.
كان يمكن عمل مسودة للدستور السوري أقل سواداً من المسودة 

الحالية ما دام والده عضواً في االئتالف العظيم.
كان يمكن شراء أرض للمقابر الجماعية، نضع فيها الشواهد من 

غير جثث، ونزورها كحديقة للترويح عن النفس.
لم  أنه  مؤخراً  علمنا  الذي  بالمبلغ  كثيرة  أشياء  عمل  يمكن  كان 
يدفع، فهو هدية من رعاة الشاء الذين تطاولوا بالبنيان، لكنه جرحنا 

جرحاً ال يندمل، لقد أسقط علينا برميالً من غير نار.
الذي  البرج  أننا عبدنا  يعّوض؛ وهو  ال  ثميناً  منا شيئاً  لقد سرق 

سينافس كعبة المسلمين قريباً، وسيطوف الناس حوله.
أُعلن جنس المولود: بني آدم، ذكر، وقد يفتح الله على يديه القدس، 

فافرحوا يا أولي األلباب.

"عربي21" لندن	 

خطيب بدلـة 	 

 أحمد عمر 	 

الثورة الســورية ممجدة على بــرج خليفة!

أهمية  الموضوعات  أكثر  في  نتحدّث  أن  يمكن 
كتب  أعظُم  وللعلم؛  الدردشة.  بطريقة  وخطورة 
التراث العربي النثرية ُكتبت بهذه الطريقة، وفي 
بن  وأسامة  والتوحيدي،  الجاحظ،  كتب  مقدمتها 
منقذ. األغرب من هذا أنني، أخوكم، تقصدُت أن 
أضع كلمة دردشة بين هاللين، حينما استخدمتُها 
في زاويتي “كأس شاي مع القراء” في “العربي 
الجديد” ، العتقادي أنها عامية. ولكن، وبالتدقيق؛ 
قاموس  في  ذكُرها  وردَ  فصيحة،  أنها  تبين 
العروس،  وتاج  الوسيط،  والمعجم  المعاني، 

وتعني اختالط الكالم في المجالس.

معنى  تحمل  الكالم،  اختالط  بمعنى  الدردشة، 
عندما  النسوان  ام  بَحمَّ السوريون  يشبُّهه  سلبياً 
تنقطع المياه عن المستحّمات، وأظن في هذا ظلماً 
للمرأة، فلو انقطع الماء عن حّمام الرجال لحصل 
الشيء نفسه. ولكن الشعب أعطى الدردشة معنى 
الكالم  تبادُل  بمعنى  استخدمها  حينما  إيجابياً 

واآلراء بهدوء ومحبّة، بعيداً عن لغة الخطابات 
و”توجيهات القيادة الحكيمة”، وعن الكالم المقعّر 
المتفلسف الذي يريد قائلُه أن يوحي لمستمعه بأنه 
“فهمان زيادة عن اللزوم”. وألجل التسلية، أفيدك 
يلقي  شخصاً  يرى  عندما  السوري  الفالح  بأن 
وممانعةٌ  وتََصدٍّ  صمودٌ  فيه  نارياً  إنشائياً  خطاباً 
منظر  مخيلته  في  يسترجع  وتطهير،  وسحٌق 
دجاجة تمأل الدنيا قوقأةً في لحظة وضعها البيضة 
فالح  عن  يروى  ومما  يبيض!  عم  فالن  فيقول: 
من ديرتنا قوله إن أكثر دجاجاته قوقأةً هي التي 

تبيض بيضة صغيرة.

نظره:  بوجهة  يقنعك  لكي  السوري،  لك  يقول 
أخي، خذ كالمي، وألق نصفَه في البحر. ويقول: 

نصف الكالم ما لَهُ جواب. 

أفالم  في  نشاهدها  كنا  التي  المصرية  والفالحة 
السينما، حينما تريد أن تمتدح الكالم الجاد، تأتي 
والجد  َعالجد،  الله  “الله  فتقول  طويلة  بجملة 
تشوفه  والمكتوب عالجبين الزماً  الله عليه،  الله 
حسيب  الراحل،  أستاذنا  أبدع  وقد   .. العين”. 
بعمل  اللغو  من  النوع  هذا  شبّه  حينما  كيالي، 
تسع  بمقصه  يضرب  أن  اعتاد  الذي  الحالق 
الزبون  َشعر  الهواء، والعاشرة في  ضربات في 
عن  يتوقف  ال  ذلك  أثناء  وفي  أمامه،  الجالس 

الحالقة  علّمه  الذي  الكار”  “شيخ  ألن  الكالم، 
أن  الزبون  عمل  أساسيات  من  أن  لقّنه  قد  كان 
تسليه، لتتركه متيقظاً، لئال يسترخي ويحل عليه 
التعب، وينعس، وينام، فتؤذيه، ألنك تتعامل مع 
وجهه بآالت حادّة كالموسى، والمقص، والملقط، 

والشمع المذاب.

ينعكس هذا اللغط، في المحصلة، على المجتمع، 
المردود، وقد كنا  تكلفة اإلنتاج، ويخفض  فيرفع 
نسمع حكاياٍت عن ولع المجتمع الياباني بالتوفير، 
من  “ألو”  كلمة  إلغاء  على  إقدامهم  ذلك  من 
مئات  يوفر  هذا  أن  ليقينهم  الهاتفية،  المكالمات 
“ألو”  لفظ  يستغرقها  التي  الثواني  من  الماليين 
التي  العرب  بمكالمات  بالك  فما  وسنوياً،  يومياً 
تبدأ بـ السالم عليكووم بدالً من “ألو”، والسؤال 
عن الحال وصحة المتكلم، وسترة الحال، وصحة 
الوالدين والزوجة واألوالد فرداً فرداً، حتى يصل 
إلى السؤال الذي جعل الكمبيوتر ينفجر )شو في؟ 

شو ما في؟(.

لن  أننا  أخيراً،  األسطر،  هذه  كاتب  يتصّور 
قدوة  نتخذ  لم  إذا  تطّور،  من  إليه  نصبو  ما  نبلغ 
ومثاالً من حكاية الصياد عبدو بَّخورة الذي خرج 
النوع  وهذا  الحجل..  لصيد  األصغر  أخيه  مع 
الصياد  ألن  جداً،  صعٌب  لعلمكم،  الصيد،  من 

أو  شجرة،  غصن  على  واقفةً  الحجلة  يرى  ال 
مرتفع صخري، ولكنها تطير حينما يمّر بقربها. 
أما طريقة صيدها فهي أن تكون بارودة الصياد 
تفر  وحينما  الجبل،  سفح  في  ماٍش  وهو  ملقمة، 
وهي  عليها  النار  ويطلق  يسدّد  حجلة،  قربه  من 
طائرة. ولحم الحجل، للعلم، لذيذ، كان الصيادون 
يبيعونه للمطاعم الفخمة في حلب، لتقدّمه لزبائنها 

مشوياً أو مقلياً، وبأسعار مرتفعة. 

المهم، كان في جعبة عبدو بخورة ستون طلقة، 
معهما  كان  النهار  آخر  وفي  أخيه،  مع  تقاسمها 
59 حجلة، فزعل عبدو من أخيه، وقال له: نحن 

جايين نصطاد، َواّل جايين نلعب؟!

وصحفي 	  وسيناريست  قاص   
سوري، له 22 كتاباً مطبوعاً وأعمال 
المشرف  عديدة؛  وإذاعية  تلفزيونية 
على مدّونة “ إمتاع ومؤانسة”... كما 
يسعى،  عادي،  كاتب  بنفسه:  يعرف 
منذ أربعين عاماً، أن يكتسب شيئاً من 
األهمية. أصدر، ألجل ذلك كتباً، وألف 
وكتب  وإذاعية،  تلفزيونية  تمثيليات 
دون  الصحفية،  المقاالت  من  المئات 

جدوى... )العربي الجديد(

الخطــابات دردشــة عن الدجــاج و
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ثانيا:

أواًل:
النقد  ان يوجهوا سهام  المانيا  أو  انكلترا  أو  والكتاب في دول مثل فرنسا  الصحفيين  من حق 
الحين  بين  بها حكومة اردوغان  تقوم  التي  الحزبية في تركيا  الحياة  التضييق على  إلجراءات 
واآلخر، ومن حقنا نحن الذين نعيش في بالد الغرب ان نفعل الشيء ذاته، ولكن ليس من حق 
الكتاب في صحافة السعودية واالمارات المحلية والخارجية الممولة من ميزانيات هذه الدول ان 
يهاجموا السياسة التركية ازاء الحياة الحزبية في تركيا ألن شيوخ هذه الدول يرتعبون من ذكر 

اسم )حزب( أو )حياة حزبية( وشعوبهم ممنوعة تماماً من التفكير بتأسيس االحزاب.
انا لست مع أي سلطة تحاول ان تضيق على الحياة الحزبية سواء كانت تركيا أو غيرها، ولكن 
الحق يقال في تركيا هناك احزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، احزاب دينية وأخرى 
علمانية. وقد بلغ عدد االحزاب في تركيا عام 2018 78حزباً شارك منها في االنتخابات أحد 

عشر حزباً، جميعها تعمل بشكل علني، وأبرز هذه االحزاب:
حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب يساري علماني يحتل المركز الثاني بعد الحزب الحاكم.

حزب الحركة القومية، وهو حزب قومي يميني يمثل الفكر القومي التركي
حزب العدالة والتنمية )الحاكم( وهو حزب ذو منطلقات إسالمية.

حزب الشعوب الديمقراطي وهو حزب يساري غالبيته من األكراد.

حزب الخير )الجيد( وهو حزب علماني قومي. 
حزب السعادة، وهو حزب اسالمي محافظ.

الحزب الديمقراطي، وهو من االحزاب التي خرجت من رداء حزب الشعب الجمهوري.
حزب االتحاد الكبير، وهو حزب قومي يميني محافظ.

حزب الدعوة الحرة وهو حزب اسالمي ذو توجه وطني.
حزب وطن، وهو حزب عمالي يساري.
حزب تركيا المستقلة، وهو حزب يميني.

التعددية  على صعيد  التركية  التجربة  ان  الى  االستراتيجي  الفكر  مركز  أعدها  دراسة  وتشير 
السياسية التنافسية في هذه المرحلة اكثر استقراراً من أي وقت مضى، على الرغم من وجود 
بعض االجراءات التي يمكن وصفها بالقيود الناتجة عن محاولة االنقالب العسكري الفاشلة في 

تموز 2016.

إعالم السعودية واإلمارات إعالم بال بصيرة، فهو يطالب بحريات حزبية في بالد الغير، وينسى 
ان بالده محرومة من الحياة الحزبية.

إعـالم بـال بصيـرة!!

عندمـا أدرك النظــام اإليـراني خطـورة المـوقف!!

ما ان تسربت انباء التحذير االمريكي للحكومة العراقية الى 
اجهزة االعالم الغربية حتى بدأت التصريحات تنهال من قوى 
التي كانت تهلل كلما اطلق صاروخ أو  )المقاومة( االسالمية 
اثنين من صواريخ اتباعها باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد، 
)رفضه  العامري  هادي  يتزعمه  الذي  الفتح  ائتالف  اعلن  فقد 
وإدانته ألي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية، داعياً القضاء 
مسلسل  وإنهاء  وقوة  بحزم  الوقوف  الى  االمنية  واالجهزة 

الخطف واالغتياالت والرعب بين الناس(!!

تبرأت  بياناً  فأصدرت  الشعبي(  الحشد  )هيئة  أيضا  سارعت 
قانوني  غير  عسكري  ونشاط  مشبوهة  عمليات  أي  )من  فيه 

يستهدف مصالح اجنبية أو مدنية(!!
الله  كتائب حزب  مثل  ان فصائل  البيانات  ويعرف اصحاب 
و)الحشد(،  )الفتح(  فصائل  من  وهي  الحق،  اهل  وعصائب 
القصف  ألعمال  وتهليالً  دعماً  )المقاومة(  شاشات  تمأل  كانت 
هنا  والقضية  االمريكية.  السفارة  تستهدف  التي  الصاروخي 
التتعلق بمواقف سريعة اتخذتها هذه القوى وانما بـ )مواقف( 
املتها عليهم )حكومة الولي الفقيه، ولية امرهم السياسية( ألنها 

هي ايضاً قامت باستنكار االعتداءات على الهيئات الدبلوماسية 
العراق  في  الدبلوماسية  الهيئات  ضد  بالهجمات  نددت  حيث 
تكرارها.  لمنع  االمنية  اجراءاتها  تشديد  الى  الحكومة  ودعت 
كما نقلت وكالة االنباء االيرانية الرسمية )ايرنا( عن المتحدث 
باسم الخارجية االيرانية سعيد خطيب زاده، والنظام االيراني 
حين اوعز لهم بسرعة االستنكار، كان قد ادرك جيداً ان تهديد 
المرة،  هذه  جدّي  )بومبيو(  المتحدة   الواليات  خارجية  وزير 
وان التلويح بإغالق السفارة االمريكية ونقلها الى اربيل يحمل 
اشارة اخطر بكثير من التهديد اآلخر بتصفية قادة الميليشيات، 
الميليشيات،  قادة هذه  تتم تصفية  ان  يهمه  الفقيه ال  الولي  ألن 
ولديه بدائل جاهزة على الدوام، فالواليات المتحدة اذا ما اقدمت 
على غلق سفارتها في بغداد وفتحها في اربيل، فإن ذلك يعني 
ان حلفاء الواليات المتحدة سيتبعونها في عملية النقل التي قد 
تكون مقدمة لتكريس عملية )تقسيم العراق(، وهذا ما ال يريده 
النظام  هذا  ألن  ولكن  بالعراق،  حباً  ليس  الفقيه،  الولي  نظام 
على  ايران  خارطة  وضع  يعني  العراق  تقسيم  ان  جيداً  يعلم 
االيرانية  فالشعوب  للتقسيم،  بعده  الثاني  البلد  لتكون  المائدة 
وخاصةً )الكرد( )العرب( )البلوش( تعيش حالة من االحتقان 

والتمييز  جهة  من  القومية  والحقوق  الحريات  مصادرة  نتيجة 
هنا  ومن  مناطقها.  منه  تعاني  الذي  والفقر  التنمية  عملية  في 
سارعت ايران بتوجيه اذرعها في العراق إليقاف تلك الهجمات 

واستنكارها بسرعة.

بإقالة  الفياض  فالح  الشعبي  الحشد  هيئة  رئيس  قيام  يبقى 
القيادي في ميليشيات الخرساني حامد الجزائري وهذه جاءت 
للتخفيف من التوتر خاصةً وان الجزائري متهم بالمشاركة في 
في  االحتجاجات  بدء  منذ  العراقيين  المتظاهرين  قتل عشرات 
اكتوبر2019. أما إقالة وعد القدو فألن جرائمه ضد السنّة في 
محافظة نينوى باتت مفضوحة وال يمكن تغطيتها، وكان آخرها 
التسجيل المصور الذي نشره ناشطون من مدينة الموصل على 
انتهاكات  عن  يتحدثن  السن  كبيرات  لسيدات  التواصل  مواقع 
يقودها  التي  الشبك  ميليشيات  عناصر  يد  على  لها  تعرضن 
القدو، ومن بينها تحرش وانتهاك كرامة وابتزاز مالي. وهذه 
السنية  القوى  مع  طهران  تحالفات  تهدد  اصبحت  الممارسات 
الموالية لها وخاصةً الحزب االسالمي الذي مازال يحتفظ بنفوذ 

سياسي في محافظة نينوى.

المهللون الممانعون المستنكرون



ثالثا :
الحرب  على  عاماً   40 مرور  ذكرى  في 
العراقية - االيرانية ما زالت هناك الكثير من 
الحرب  تلك  عن  المغيبه  أو  الغائبة  الحقائق 
التي قال عنها ثعلب السياسة االمريكية هنري 
حرب  اطول  تكون  ان  أردناها  )لقد  كيسنجر 
أو  منتصر  منها  يخرج  ال  وان  التاريخ  في 

مهزوم(!!

قرأته  قد  كنت  كتاب  الى  اعادتني  الذكرى 
قبل شهور ووضعته على الرف بانتظار وقت 
)البالد( ألهميته  لقراء  باستعراضه  لي  يسمح 
وفي  الحديث.  العراق  تاريخ  لمتابعي  بالنسبة 
النه  كامالً  الكتاب  استعرض  لن  العجالة  هذه 
عند  سأقف  بل  عديدة،  صفحات  الى  يحتاج 
قبل  العراقي  الشأن  في  االيرانية  التدخالت 
له  اعود  ان  على  للسلطة  )الخميني(  وصول 

في وقت آخر بإذن الله. 

في  السياسية  الحياة  في  )تجربتي  الكتاب، 
ويحمل  العلواني،  جابر  للدكتور طه  العراق( 
وال  ذاتية   ال  )سيرة  عبارة  غالفه  على 
المؤسسة  القيادات  من  هو  والرجل  متحيزة(. 
اإلخوان  حركة  )وريث  اإلسالمي  للحزب 
عمل  اجازة  منح  الذي  العراق(  في  المسلمين 
شرعي في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم. ترك  
السياسي،  العمل  في  واستمر  الحزب  الرجل 
وسيرته مثيرة للجدل وتستحق ان نقف امامها 
اول  عن  ذكره  بما  هنا  ساكتفي  بالتفصيل. 
ايران  شاه  مخابرات  دبرتها  انقالبية  محاولة 
ضد النظام العراقي في عام 1970 حيث كان 
باإلعدام  وحكم  فيها  دور  المذكرات  لصاحب 

غيابياً.
يقول الكاتب، كنت ما أزال في العراق وذات 
سويسرا  في  االيراني  السفير  بأن  ابلغت  يوم 
علي بيراستا قد وصل بغداد وانه يريد ان يلتقي 
منزل  في  الراوي  عبدالغني  السيد  ومع  معي 
االخير في الوزيرية )ص 194(. في االجتماع 
عاتقها  على  اخذت  قد  ايران  ان  بيراستا  قال 
التفاهم مع دول غربية وعربية مهمة االطاحة 
الكاتب  يستعرض  ثم  البعث.  حزب  بنظام 
اعقبته وينتقل  التي  اللقاء والتطورات  جوانب 
للحديث عن سفره الى طهران ألول مرة حيث 
يقول: )لقد ادركت بعد اسابيع من وصولي الى 
طهران بأننا كنا سذجاً بدرجة كبيرة. عندما كنا 
نتحرك داخل العراق ونؤسس تنظيمات ونفكك 
أخرى ونظن اننا على شيء، واننا احرار في 
تصرفاتنا، كنا نظنها منبثقة من ارادتنا الحرة 
المال  الراحل  ادركه  ما  وهذا  )ص195(، 
مصطفى البرزاني فهماً وحدساً وخبرةً، ولكنه 
ولديه  ضاربة،  قوةٍ  وذا  فاعالً  شريكاً  كان 
اجهزة، وكلهم بحاجة اليه، فقد ادرك ان ايران 
تريد ان تسخر الثورة الكردية إلخضاع النظام 
في بغداد وجعله يسلم بمطالبها في شط العرب 

والحدود(. ثم يتحدث الكاتب عن زيارات لعبد 
اليران،  الراوي  الغني  وعبد  النايف  الرزاق 
االنقالبية،  للمحاولة  التخطيط  تفاصيل  وعن 
وعودته للعراق ومن ثم مغادرته بشكل نهائي 
واجتماعه  منه،  يقترب  بالخطر  أحس  ان  بعد 
السافاك  قائد  نصيري  الفريق  مع  طهران  في 
منصور  اللواء  العراقي  الملف  في  ومعاونيه 
ذلك  )في  ويقول:  فرازيان  اكبر  والعقيد  بور 
أوّجه  فكنت  انداد،  اننا  اظن  كنت  االجتماع 
عّرفوني  الذي  لنصيري  االسئلة  من  كثيراً 
اعلم  اكن  لم  لكني  للسافاك،  كرئيس  برتبته 
استاء  الرجل  ان  ويبدو  للشاه.  اليمنى  اليد  انه 
خاصا  لقاء  بالراوي  التقى  لذلك  أسئلتي  من 
وطلب منه ان ال يدعوني لالجتماعات إال بعد 
الحصول على موافقتهم، مبرراً ذلك بأن رتبتي 
ويضيف،   .)205 )ص  منهم  اقل  العسكرية 
حين التقيت بعبد الرزاق النايف بعدها اخبرته 
باستبعادي عن االجتماعات، وفسر ذلك بانهم 
اكتشفوا شخصية عبد الغني الراوي الضعيفة 
)ص205(.  بجواره  يريدونك  وال  والنزقة 
بأن  صارحني  النايف،  اي  إنه،  ويضيف: 
يريدون  العراق  في  مطامع  لديهم  االيرانيين 
ورطة،  في  العراق  مصير  وأن  تحقيقها، 
نتمكن من  لمسايرتهم حتى  ولكننا مضطرون 
التخلص من نظام البعث، وبعد ذلك لكل حادث 

حديث )ص206(. 
ويستمر الكاتب في سرد االحداث حتى كانون 
الثاني 1970 حين اعلنت  اذاعة بغداد اكتشاف 
في  الحكم  نظام  لقلب  طهران  تديرها  مؤامرة 
العراق. ويسرد تفاصيل حول اختراق التنظيم 
في بغداد ووصول اسماء الضباط المشاركين 

في المحاولة الى السلطة  العراقية.
وأتوقف هنا عن نقل ما كتبه صاحب المذكرات 
ألشير الى انني خالل عملي الصحفي في تلك 
الفترة كلفني الزميل سامي فرج، وكان مديرا 
لمكتب دار الصياد اللبنانية في بغداد، بأن أعد 
تقريرا عن مواقف االحزاب والقوى السياسية 
في الساحة العراقية من المحاولة الفاشلة. ولم 
تمكنت  ولكني  علنية،  يومها  االحزاب  تكن 
اللجنة  عضو  الى  الوصول  من  بعالقاتي 
المركزية في الحزب الشيوعي العراقي عامر 
بعد(  فيما  الجبهة  ايام  في  )الوزير  الله  عبد 
فلسطين،  شارع  في  فيها  يختفي  كان  دار  في 
التدخالت  فيه  أدان  حوارا  معه  اجريت  حيث 
من  العشرات  ان  رغم  العراق  في  االيرانية 
معتقالت  في  يقبعون  كانوا  الشيوعية  الكوادر 
النظام. والتقيت أيضا الوجه البارز في الحزب 
السعيد  مهدي  د. صادق  الديمقراطي  الوطني 
تلك  فيه هو اآلخر  أدان  وأجريت معه حوارا 
داخل  الوطنية  القوى  ان  يؤكد  مما  المحاولة، 
العراق كانت يومها ترفض التدخل الخارجي.

قادتها  وأعدم  االنقالبية  المحاولة  فشلت 

احداث  سلسلة  وتلتها  فيها،  والمشاركون 
سياسية بين البلدين حتى سقوط الشاه ومجيء 
التدخالت  توقفت  فهل  للسلطة،  )الخميني( 
االيرانية  في الشأن العراقي؟ بالعكس، زادت 
التدخالت التي مهدت للحرب التي بدأت فعال 
اإلعالم  يتداولها  كما   1980 ايلول   22 قبل 
اليوم، تلك الحرب بدأت في الرابع من ايلول 
الحكومة  موقف  أتبنى  ال  هنا  وانا   1980
العراقية السابقة ولكني كنت، كصحفي، شاهدا 
ايران  به  قامت  الذي  المدفعي  القصف  على 
)خانقين  العراق  وسط  الحدودية  للمناطق 
ذلك  آثار  شهدنا، كصحفيين،  حيث  ومندلي(، 

القصف على االرض.
المتحدة  الواليات  اسقطت   2003 عام  في 
في  التوغل  اليران  وسهلت  العراقي  النظام 
القوى  طريق  عن  العراقية  السياسية  الحياة 
مع  في حربها  ايران  جانب  الى  التي حاربت 
الى  للوصول  القوى  تلك  وساعدت  العراق، 
االيراني  النظام  اصبح  بعد  وفيما  السلطة، 
برمتها.  العراق  في  السياسية  بالعملية  يتحكم 

حساسية  منسوب  من  رفع  النفوذ  هذا  تزايد 
ما  وهو  الخارجية  التدخالت  من  العراقيين 
االحتجاجي  الشعبي  الحراك  في  واضحا  بدا 
الذي انطلق في تشرين االول اكتوبر من عام  
تعمقت  الالحقة  الشهور  مدى  وعلى   .2019
ايران  من  المدعومة  الميليشيات  بقيام  االزمة 
في  المتظاهرين  ضد  والترويع  القتل  باعمال 

محاولة إلنهاء الحراك.

يفهم  ان  طهران  في  القائم  النظام  يريد  ال 
قد  الشعوب  االرادات على  بأن عصر فرض 
وصايته  يرفض  العراقي  الشعب  وان  ولى، 
على  الحكم  في  نموذجه  فرض  ومحاولته 
الحرية  اليوم  يريدون  العراقيون  العراقيين. 
لضمان  الفوضى  تريد  وايران  واالستقرار 
نفوذها،  البلد وتعزيز  سيطرتها على مقدرات 
والشعب العراقي هو من سينتصر في النهاية 

وتلك حتمية التاريخ.

لندن، أونتاريو 2020/9/26	 

40 عامًا على الحرب العراقية-اإليرانية

التدخـالت اإليرانيـة في العراق قبـل الخميني وبعـده!

صورة لغالف الكتاب



خدما ت



عارف الساعدي	 

في  بمجملها  والحياة  األدب  عن  نتحدث  حين 
العراق، فإن البصرة ستقف في المقدمة من هذا 
الحديث، بل ال يمكن الحديث عن األدب والريادة 
بصفتها  البصرة  دور  عن  الحديث  دون  من 
والحياة.  األدب  في  والتحوالت  للتنوير  مصدراً 
وهذه القضية لها دواعٍ كثيرة، تقف في مقدمتها 
ويودع  يستقبل  ميناًء  بصفتها  البصرة  طبيعة 
أن  يعني  مما  األجنبية،  الجنسيات  آالف  يومياً 

البصرة موئل للثقافات ولالختالف.

وهو  بيده  التاريخ  لنا  سيلوح  الميناء،  وقبل 
يتحدث عن نفسه في أزقة البصرة القديمة، حيث 
والكتاب  والشعراء  والمفكرون  الفالسفة  ولد 
المكان  هي  فالبصرة  شيء،  لكل  والمشاكسون 
والكالمية،  الفكرية،  المدارس  فيه  نبتت  الذي 
أزقتها  ففي  والشعرية.  والنحوية،  والفلسفية، 
درج بشار بن برد وأبو نواس، وفيها شبَّ الخليل 
ولد  القديمة  حاراتها  وبين  الفراهيدي،  أحمد  بن 
وسار  فيها،  وتبيينه«  »بيانه  وكتب  الجاحظ، 
انطلقت  ترابها، ومنها  في شوارعها، ودفن في 
وتحت  العقائدية،  والميوالت  النحوية  المدارس 
فما  الكبرى،  الصراعات  دارت  الالهبة  شمسها 
من  إال  عطائها  ابن  وواصل  المعتزلة  عرفنا 
اقتربنا  وال  الفكرية،  ومدارسها  البصرة  جوامع 
منه إال حين اعتزل درس أستاذه الحسن البصري 
في قلب البصرة القديمة، وما تراب البصرة اآلن 
العظيمة،  العقول  أدراجه  تحت  غفت  تراٌب  إال 
وما  الكبرى،  األفكار  رمضائه  تحت  وتسللت 
وآالف  مئات  على  يسير  وهو  إال  فوقها  السائر 
السحرة  وكبار  فيها،  الحية  الروح  من  السنين 
وقصصاً  نوادر  العربي  العقل  مألوا  الذين 

ومعارف ال تنفد.

أهل  جميع  بين  الحقيقي  بالتعايش  نسمع  فلم 
لكل  انفتحت  إنها  بل  البصرة،  في  إال  الديانات 
على  عصية  فالبصرة  ولهذا  دين،  له  ليس  من 
العرب  جمجمة  العراق  كان  فإذا  التوصيف. 
-كما يقولون- فقطعاً ستكون البصرة هي العقل 
الموجود داخل هذه الجمجمة، ودائماً ذلك العقل 
يفكر،  به  الجسد،  أطراف  لكل  المحرك  هو 
وبسبب من إيعازاته يقوم الجسد، وتتفتح العيون، 
طول  على  تكن  لم  والبصرة  اللسان.  وينطلق 
عمرها في التاريخ إال حاضنة للحوار، وضحكة 
باألنين،  الموكولة  البالد  هذه  ثغر  على  نبتت 
لكل  خبزة  والبصرة  المواويل.  لكل  والراعية 
نسمع  لم  للحائرين؛  دليالً  ونجمة مضيئة  جائع، 
على  مر  وال  أبناءها،  أكلت  البصرة  أن  يوماً 

تاريخها الطويل أنها سكبت أحبتها في البحر، بل 
نسمع عنها أنها عبارة عن بيت ومضيف  دائماً 
في  والسهارى  والجائعين  للقادمين  يلوح  كبير 

النوم بحب تحت أركانه.

وحين نتحدث عن البصرة القريبة منا تاريخياً، 
بصرة القرن العشرين والحادي والعشرين، فإننا 
بضحكتها،  الملوك  تستقبل  أنها  إال  نعرف  لم 
شواطئها  فتحت  عين،  بغمزة  العشاق  وتودع 
فنبت الغناء تحتها، وبين أمواجها صدح المغنون، 
وخلف سفائنها ناح التائهون، ومن خاللها عرفنا 
الهند وما وراءه، وبسببها زرع الخليج أحالمه، 
نخلها أكثر من أحالم أبنائها، وحلم أبنائها أشهى 

من برحيها ورازقيها.

كثيرة،  بميزات  تميزت  أدبياً  والبصرة 
قلت:  -كما  المعاصرة  البصرة  عن  وسأتحدث 
العشرين صعوداً  القرن  من  الثاني  النصف  من 
في  أهميتها  عن  فضالً  فهي  الراهنة.  للحظتنا 
الساحة  رفدها  عن  وفضالً  الشعرية،  الريادة 
مهمة  كثيرة  بأسماء  واإلبداعية  األكاديمية 
مالمح  في  لتختلط  بغداد  العاصمة  في  انتشرت 
القومي لألدب  الناتج  المدينة، وتكون جزءاً من 
بأْن  امتازت  البصرة  فإن  عام،  بشكل  والفكر 
يبقى فيها حارسان دائماً من طبقة األدب، بشقيه 
يتناوبان  الحارسان  هذان  والسردي،  الشعري 

على حراسة الجمال في المدينة، ويصران على 
الوقت  في  أدباً  ينتجا  وأْن  معاً،  دائماً  يكونا  أن 

نفسه. 
وهذه الظاهرة امتازت بها البصرة، بأن يكون 
شاعٌر وقاصٌّ متالزمين معاً، ويكونان نموذجين 
ولكنهما  وجماالً،  إبداعاً  كله  للعراق  مصدرين 
فمثالً  المدينة،  روح  في  فارقة  عالمة  يمثالن 
الروائي مهدي عيسى  القاص  تجد معه  السياب 
االشتباك  هذا  مثل  ينفك  لم  وتاريخياً  الصقر، 
الجمالي، فبوجود أبو نواس كان الجاحظ قد بدأ 
جيل  نعبر  وحين  والتأليف،  الكتابة  في  حياته 
التأسيس األول في العصر الحديث، سنجد جيالً 
القاص  معه  يقف  البريكان  محمود  وهما  آخر، 
محمود عبد الوهاب، وحين نصل للجيل الستيني 
نجد كاظم الحجاج برفقة القاص الروائي محمد 
خضير، وحين نعبر إلى جيٍل آخر، نجد طالب 
عبد العزيز ولؤي حمزة عباس، وحين نصل إلى 
الراهن من األجيال األدبية، نجد ضياء الجبيلي 
نادراً  الثنائية  هذه  إن  محمود خضير،  علي  مع 
المحافظات،  أو محافظة من  بيئة  في  تجتمع  ما 
لكنها في البصرة شكلت ظاهرة -حسب ما أظن- 
بإغناء  وأسهمت  األيام،  من  يوم  في  تنفك  لم 
العراق  في  ثم  البصرة، ومن  في  الثقافية  الحياة 
مع  بيد  يداً  يتمشى  الشعر  أن  ذلك  عام،  بشكل 
الشعري  الحارسان  فيما شكل  القصة والرواية، 
من  األجيال  من  جيل  كل  في  أيقونة  والسردي 

الخمسينيات حتى هذه اللحظة.

سعدي  الخصيبي  إال  البصرة  من  أعرف  وال 
داود  الجبار  وعبد  علوان  عباس  وعلي  يوسف 
عبد  وحسين  سلمان  داود  ومحفوظ  البصري 
وفؤاد  السعد  وفوزي  الموسوي  ومجيد  اللطيف 
وداود  الشبلي  وطارق  أحمد  ورياض  سالم 
البصري  الستار  وعبد  العلي  وصادق  الغنام 
وسيتاهوكوبيان وعواطف السلمان وأمل خضير 
ماهر  ودكتور  خلف  وعلي  خضير  وسليمة 
خلف  ركض  إنه  مرة  لي  قال  الذي  المسيحي 
ا طلب  محمود درويش في البصرة ليوقع له، ولمَّ
فسحب  عليها،  يوقع  ورقة  يجد  لم  التوقيع  منه 
ماهر المراهق وقتها الربع دينار من جيبه -وهو 
النقدية  الورقة  على  درويش  فوقع  له-  تبقى  ما 
التي أبقاها أجرة للعودة إلى البيت، لكنه عاد مشياً 
على األقدام، ألن درويش وقع عليها، وعشرات 
هؤالء  فيها.  الحياة  صناع  من  غيرهم  عشرات 
وأبو  الجاحظ  أعرف  كما  أعرفهم  البصرة،  هم 
بن  وواصل  البصري  والحسن  والخليل  نواس 
عطاء، هم وجه البصرة الباقي بعد فناء وجوهها 
الكالحة، هم الذين سيبقون في الذاكرة ألنهم روح 
المدينة وضحكتها الباقية، أعرفهم فقط وأعرف 

الذين يشبهونهم فقط، وال أعرف غيرهم أبداً.

كاتب عراقي )الشرق االوسط( لندن 	 

وفيهــا  وأبـو نـــواس  َدرَج بن بـــرد  أزقتها  في 
غفت  ترابهـا  الجـاحظ  وولــد  الفــراهيدي  شبَّ 

العظيمـة العقــــول  أدراجـــه  تحت 

البصـــــــرة.....

تمثــال السيــاب في البصــرة



الحلقة  العشرون	 

جمال الشريف 	 

محالت الحالقة والحالقون

معظم  كثيرة  بتفاصيل  الذكريات  عدسة  رصدت 
الخدمات في المخيم واألشياء الجميلة التي تركت أثراً 
صورة  تكتمل  ولكي  نفوسنا،  في  جميلة  وذكرى  طيباً 
على  التعريج  من  بد  فال  كانت  كما  واألحداث  األشياء 
أيامها  ببساطتها  الحالقة  ومحالت  الحالق  مكانة 

وبالحاجة الشديدة لها وعدم االستغناء عنها.

والمخيم هو مجتمع فلسطيني مصغرعن فلسطين األم 
ولكنه مزدحم وغني بالعادات والمورثات المحمولة من 

سنوات طويلة.
تلك  وكانت  للحالقة  محالت  عدة  المخيم  في  وكان 
ولكن  اليوم  صالونات  هي  كما  تصنف  المحالت 
باختالف بسيط هو أن بعضها كان للشباب وبعضها كان 
لكبار السن واآلخر كان لطالب المدارس وبعضاً منها 

للجميع.
وكان يذكر بعد اإلسم األول كلمة حالق حيث ترافق 
كل من يمتهن المهنة، فكنا نقول مثالً مصطفى الحالق. 
وبهذا عندما نرفق اإلسم باللقب فال مجال لاللتباس بل 

الجميع يعرف من هو المقصود.
وكان محل مصطفى الحالق أشهر محالت الحالقة في 
الكبار.  الشباب  األولى  الدرجة  من  المخيم كون رواده 
وكان مصطفى األسود )الحالق( بمثابة الصديق لمعظم 
الشباب وهذه من ميزات المجتمعات الصغيرة كمجتمع 

المخيم..
واحدة  خدمة  من  أكثر  تقدم  كانت  الحالقة  محالت 
في الوقت نفسه فعدا عن الخدمة األصل، كانت ملتقى 
للشباب حيث يلتقون عنده وكان مكانا للتزود باألخبار 
شبه  األخباربشكل  لنشرة  االستماع  أو  األخبار  ونشر 
بما  والتنبؤ  والتأويل  التحليل  بعدها  ويبدأ  جماعي 

سيحصل.
وبعض الشباب وممن تربطهم عالقة طيبه مع الحالق 
كانوا يمرون عليه صباحاً ومساًء لكي يستعرض طوله 
لبسه وهندامه وتسريحة شعره  المرايا ويتأكد من  أمام 
عند  إال  تتوفر  ال  األبعاد  ثالثية  صورة  تعطيه  حيث 
الحالق لوجود المرايا، وخصوصاً إذا كان عنده مشوار 

من أمام حنفية المية أو عنده مشوارخارج المخيم.
وكانت عادة تلك األيام أن تقدم ضيافة للزبون، كاسة 
الشاي أو فنجان القهوة - مصطفى كان يضيّف الشباب 
قهوة، وسالم أبو نحل ومن قبله أبوه أبو فتحي أبو نحل 
التي  عن  مختلفة  ونكهة  طعم  لها   - شاي  يضيّف  كان 

تعودناها في بيوتنا وربما هو إحساس فقط.

طبعا نحن الصغار لم نكن نشرب القهوة حيث كما كنا 
نسمع أنها تنبت الشوارب أو هكذا كانوا يقولون لنا: اللي 
شاي  تخصصنا  فكان  شوارب،  له  بطلع  قهوة  بشرب 
وربما أوالد المخيم أكثر من يشرب الشاي، وربما هذه 
بالشيء،  العلم  باب  الموضوع ولكن من  النقطة خارج 
فمع الفطور نتناول الشاي وبعد الغداء شاي ومع العشاء 
شاي وقبل المغرب شاي وطعم كاسة الشاي مع الفطور 
تنقلك إلى المخيم بلمح البصر حتى وإن كنت في جزر 
)الواق واق( أو في بالد )الكلب والكلبة( ومع أني خبير 
هذه  حتى  أنني  إال  قارات  أربع  في  وتنقلت  جغرافيا 

اللحظة ال أعرف أين تقع تلك الجزر أو تلكم البالد.
أخرى  برواية  أو  والكلبة(  بالد)الكلب  أن  يقين  وكلي 
فلسطيني  من  إال  تسمعها  اليمكن  والتشلبة(  )التشلب 
وخصوصاً من سكن المخيمات.... ياعمي عنا تخصص 
وما  غيرنا  يعلمه  ال  بالجغرافيا  وعلم  اختراع  وبراءة 
بالعين ونرجع للطب  تجيبوا سيره حتى ما حدا يطسنا 

الشعبي أو يسرقوه منا كما سرقوا الوطن... وندخل في 
المسروقة،  الثقافة  السليب وال  الوطن  صراع نسترجع 
أكالتنا  وحتى  التاريخ  وسرق  األرض  سرق  وعدونا 

الشعبيه كالفالفل والحمص سرقوها!!
خلينا مع الحالقين حتى ما نشت عن الموضوع. كانت 
موظة الشاليش الطويل والسوالف الفرنسية أوما يطلق 
عليها هذه األيام )كعب كندرة(، فكان الشباب حافظين 
حالق  أي  أو  مصطفى  يسألهم  عندما  واحد  مصطلح 
آخر: كيف بدك الحلقة؟ فيأتيك الجواب عالسريع تصليح 

يعني تخفيف ...
معروفة،  حالقتهم  كانت  أيامنا  الحالقين  كل  طبعاً 
وأصحاب  والخنافس  الكبار  للشباب  وهي  تصليح 
الشاليش أو رقم إثنين للختايرة والرجال الكبار اللي ما 
بحبوا الشعر أو اللي ما عندهم شعر من أصله أو شعرهم 
خفيف أو عالصفر)زلَبّطة( لطالب مدارس الوكالة حتى 
لهم  فمسموح  اإلعدادي  طالب  أما  إبتدائي  السادس 

الشعر ولكن ممنوع الخنفس والشاليش.

أشهر  ذكر  من  بد  ال  التفاصيل  في  اإلسترسال  وقبل 
لمصطفى  اإلشارة  تم  فكما  أيامنا،  الحالقة  مارس  من 
األسود كان أبو فتحي ابو نحل وورثها البنه سالم وبقي 
هو متخصصا في الفول والفالفل بجانب محل الحالقة 
إلى أن إعتزل المهنة وبقي محل الحالقة. وكان يوسف 
الحالق  نضع  أننا  وطالما  عائلته  إسم  ونسيت  الحالق 
شاكر  أبو  وكان  معروف،  فهو  إسم  كل  نهاية  في 

والد  )أبوالعبد(  الله  عبد  أبوعبدالعظيم  وكان  الطويل 
الخطيب  إبراهيم  أبو  األستاذ عبدالحكيم عبدالله، وكان 
ابو  الثمانينات وكان  في  إبراهيم  ابنه  بعده  وورثها من 
زياد المالحي وقد َغيرأبو زياد المهنة بناًء على فتوى 
العزيزالشيخ يوسف مطير. وكان  ونصيحة من شيخنا 
المخيم  طرف  في  ومحله  )أبومحمد(  العبسي  خليل 
الشمالي على طريق الكتة وكان خليل العبسي تخصص 
أعمارهم  من  قريبا  كونه  والختايرة  الكبار  الرجال 

واألحاديث بينهم سجال.
الصباح  ساعات  في  العبسي  خليل  أذكر  زلت  وال 
حارتهم  من  قادم  وهو  للمدرسة  ذاهبون  ونحن  الباكر 
الماء  سخان  بيديه  يحمل  وهو  المسلخ(  )حارة  البعيدة 
)التيرموس(  عليه  يطلق  ما  أو  الشاي  الساخن وسخان 
لحفظ الماء بداخله ساخنا كي يستعمله في حالقة الذقون, 
له  يذهبون  الختايرة  كان  ولهذا  زينكو،  دكانته  وكانت 
مبكراً أو بعد العصروخصوصاً في الصيف ألن حرارة 
تكون  ما  وحتى  شوي  وبتشوي  لمط  بتلمط  الزينكو 

الحالقة على الناشف.
وكما هو معروف في التجارة أن موقع المحل مهم فقد 
وقريبةً  السوق  حارة  في  الحالقة  محالت  معظم  كانت 

وأبوزياد  محلي مصطفى  باستثناء  المدارس  من 
فقد كانا عند الكراج وهي كذلك مواقع مهمة جداً...

روس  في  الحجامة  )تعلم  المثل  ينطبق  كان  وهكذا 
اليتامى( ... وكان هناك تعاون فعال ومصلحة مشتركه 

بين الحالقين ومدارس الوكالة...
وكنا  المدرسة  بداية  على  الحالقين  موسم  حيث 
وأتى  الفدوس  خالل  شعرنا  كبر  حيث  طابورعالدور 
الشعر  كبر  إذا  المدرسة  وخالل  الحصاد.  دور  اآلن 
في  ويعملون  المقص  يحضرون  األساتذة  فكان  شويه 
لم  فإذا  التبشيع  عليه  نطلق  كنا  ما  أو  رؤوسنا شوارع 
يحضر  بمظهرالئق  وتأتي  األول  اليوم  في  تستجب 
األستاذ المقص ويبشع لنا حينها ال مجال لنا إال الحالقة 

على الصفر..
الشبراويشي  العطر  زجاجة  أن  أيامها  المالحظ  كان 
أو الثالث خمسات دائما ممتلئة ولم نكن نعلم أن ثالثة 
أرباعها ماء. وحتى تكتمل الصوره تماماً كان الحالق 
زيادة,  كولونيا  أو  لنا عطر  ويرش  بنا  يتوصى  أحيانا 
ينتظرك....)طقوس(  نعيماً  فكّف  البيت  تصل  وعندما 
على  ومتحسر  بدنه  ومسموم  حالق  الواحد  بكفي  مش 
 ... الحالقة  حلوان  عالرقبة  بد من كف  ال  بل  شعراته 

ونعيماً.

هذا فيما كان يخصنا نحن الصغار. أما الشباب فكان 
شعر  حالقة  كانت  حيث  طقوس،  مصطفى  عند  لهم 
وذقن وسشوار ونتف عالخيط، يعني حالقة لشاب واحد 

تعادل حالقة لخمسة من المساخيط أمثالنا حيث ال شعر 
وال ذقن والسشوار وإنما عالصفر وعالماشي. ولم نكن 
بحاجه لغسيل شعر حال الشباب الكبار، وللتوثيق عادة 
معروفة  تكن  ولم  مؤخراً  بدأت  للشباب  الشعر  غسل 
صالونات  حال  هو  كما  الكتالوج  على  الحالقة  ونظام 

الحالقة في المدن فهي أيضاً لم تكن معروفة.
وكانت األعراس أيضاً موسم للحالقة، فكان العريس 
حمام  قبل  أو  العرس  ليلة  الحالق  على  يمر  أن  بد  ال 
يتولون  من  هم  العريس  أصدقاء  كان  وغالباً  العريس 
فيها خبيروما كان  بعمل  للعريس وكل واحد  السشوار 
مع  السشوار سيخرب  يعمل سشوار ألن  الحالق  بنفع 

الحمام.
من  كثيًرا  عنده  تجد  الذي  الخبير  بمثابة  كان  الحالق 
إلى  يتحول  حيث  الشسمو  وصفة  فيها  بما  الوصفات 
أو  الوزن  لتخفيف  وصفات  عنده  تجد  وممكن  عطار 
ضرب اإلبرأوتساقط الشعر وعالج حب الشباب ألذي 
كان يعمل عمايله في وجه الشباب وخصوصاً إذا كان 
الشاب شايف له شوفة والمظهر مهم بالنسبة له والحمد 
لله مزطنا من حب الشباب ألني كنت شايفلي شوفه كما 
أسلفت في بداية الذكريات وكنت أحب الشعر الطويل حيث 

نت  كا
تي  محبو

الصغر  الجاج، منذ  خم  ورفيقة 
وال  الطويل  الشعر  تحب  سميره  )الكافي شوب(  عفواً 
تشجعني  كانت  لماذا  اللحظة  هذه  حتى  أجهل  زلت 
عالشعر الطويل وأنا زي األهبل أسمع الكالم ... طبعاً 

مش أهبل أهبل ولكن القلب وما يهوى!! 
وهكذا كان الغرام وما زال حتى اآلن، اللي بحب مرته 

بتحول إلى نص أهبل ونص أبو بدر)باب الحارة(!
شكلنا شطحنا شوية وخرجنا خارج الخط ولكن الحمد 
لله ما في دوريات شرطة عالطريق )مراقبة الزوجة( 
أحب  وأنا  األن  وحتى  الزمن  ذلك  ومنذ   .. للموضوع 
وانتشرت  التصحر  بدأ  ياحسرة  ولكن  الطويل  الشعر 

)الصلعة( وما عاد تنفع وصفات مصطفى رحمه الله.
فترة  المعروف  هو  العريض  البني  القشاط  كان 
موس  تمضية  أو  لسّن  الحالقة  محالت  في  السبعينات 
بيد  القشاط  ماسك  وهو  الحالق  منظر  وكان  الحالقة، 
حيث الطرف اآلخر مثبت بالحيط أو في كرسي الحالقه 
من األسفل والموس باليد األخرى وهو رايح جاي خذني 

جيتك حتى يصبح الموس ماضيا وجاهزا للشغل...

لمنع  جرح  حدوث  حال  في  جاهزة  فكانت  الشبّة  أما 
آثار اإلحمرار  للتطهير وإخفاء  البودرة  النزف وكذلك 
بعد الحالقة. ومن عيوب الشبّة أن الوجه بّشيد ويغلب 

عليه اللون األبيض.
في  ذكرها  من  بد  ال  كان  للشبّة  أخرى  فائدة  وهناك 
بها  تسمح  لن  الرقابة  أن  متأكد  ولكني  الشعبي  الطب 
علّي  بنقح  وضميري  للنساء  وصفةً  أنها  وخصوصاً 
والتاريخ  للتوثيق  فقط  للكالم،  طريقة  أجد  لو  وأتمنى 
ألنها لم تعد مستعملة اآلن إال في األرياف وانتشر العلم 

والثقافة وتكفل الطب التجميلي بالمهمة... 

أن  وأرجو  الفكرة  تصل  حتى  وأدور  وبلف  وبحاول 
تكون وصلت!!!!

ومن المعروف أن الحالق في كثير من األماكن كان 
الطفل  حلق  )رفع سقف  والفصدة  الطهور  في  دور  له 
حتى  للتوثيق  هنا  وأذكرها  الرضاعة(.  من  ليتمكن 
وإن كان حالقونا المذكورون لم يمارس أي منهم دور 
المطهر، بل في بقية التجمعات ال يكاد يذكر الحالق إال 

ويذكر معه الطهور وكان يعتبر بمثابة الحكيم للحارة.
تتم  المقصات  وخصوصاً  الحالقة  أدوات  تعقيم  كان 
بنقعها في الكولونيا التى تحتوي على الكحول حيث لم 
تكن معروفة أدوات التعقيم الحديثة واألهم أن كله ماشي 

عالبركة...

فكان  طويلة  الحالق  عند  االنتظار  فترة  أحياناً  كانت 
أمام المنتظر دوره إما أن يبدأ بتقليب الجرائد والمجالت 
كمجلة الحوادث والمجلة والشبكة وآخر ساعة والعربي, 
تبقى  أشهرولكن  عليها  مضى  المجالت  بعض  طبعاً 
المجالت  أو  الجريدة  وتصفح  المعلومة  هي  المعلومة 
تبقى  وإما  عاإلنتظار...  وتساعد  ممتعة  الحالق  عند 
منصتاً لألحاديث الشيقة والتي كان دوماً الحالق يتحف 

الزبائن بها والصحيح أننا كنا نكيف...
وكان ال يخلو محل حالقة من راديو أو مسجل لسماع 
نشرات األخبار، يعني حتى الحالقة نحّولها إلى سياسة، 
كان  بما  األصيل  العربي  الطرب  إلى  اإلستماع  أو 
يمثله عمالقة الفن العربي كأم كلثوم وعبدالحليم وفريد 
الصغيرة  ونجاة  وأسمهان  وعبدالوهاب  وعبدالمطلب 

وشادية...
وهذا يوم آخر من ذكرياتنا الخالدة في المخيم حيث كنا 

دائماً نكيف...ونعيماً ممزوجة بأحلى وأجمل العطور.

نلتقي معكم في حلقة قادمة

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 
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حـول 
الدنـيـا

دراسات عديدة

مكافحة الفقر العاطفي.. سر نجاح األطفال مستقباًل!

مشاعرهم  طبيعة  يعرفون  الذين  األشخاص 
ومشاعر اآلخرين أكثر قدرة على حل المشكالت 
المهني  المستوى  على  النجاح  وتحقيق  المعقدة 

والشخصي.
في  والتربوية  االجتماعية  المشروعات  تؤكد 
العالم، والتي تركز على تنمية ما  العديد من دول 
األشخاص  أن  لألطفال،  العاطفي  بالذكاء  يعرف 
قدرة  األكثر  هم  العاطفي  بالتوازن  ينعمون  الذين 
الحديثة  العملية  الحياة  ضغوط  مع  التعامل  على 

مستقبالً.
وخلصت دراسات عديدة إلى أن األشخاص الذين 
يعرفون طبيعة مشاعرهم ومشاعر اآلخرين أكثر 
النجاح  المعقدة وتحقيق  المشكالت  قدرة على حل 
وبدأ مصطلح  والشخصي.  المهني  المستوى  على 
تسعينيات  خالل  االنتشار  في  العاطفي”  “الذكاء 
القرن الماضي، بعد أن أطلقه عالم النفس األمريكي 
المصطلح لوصف  استخدام  ثم تطور  ماير،  جون 
القدرة على فهم مشاعر النفس واآلخرين والتأثير 

عليها.

بالنك  ماكس  معهد  من  زينغر،  تانيا  وتوضح 
اليبزغ  مدينة  في  واألعصاب  اإلدراك  لعلوم 
األلمانية، أهمية تنمية الذكاء العاطفي، مضيفة في 
تصريحات لصحيفة “دي فيلت”: “الشعور باآلخر 
يعزز قيم التعاون والتعايش السلمي واهتمام الفرد 

بالمجتمع”.

الطفل  لدى  العاطفي  الذكاء  تنمية  فكرة  وتعتمد 
واالبتعاد  واستكشافها  المحيطة  البيئة  معرفة  على 
للتعرف على  التلفزيون كوسيلة  اإلمكان عن  قدر 
التي تعمل  المشاريع  الطفل. وتتعدد أشكال  محيط 
بينها  ومن  للطفل،  العاطفي  الذكاء  تنمية  على 
يتولى  التي  العرائس،  مسرح  على  قائم  مشروع 
األطفال تحريكها والتعبير من خاللها عن حاالت 

شعورية مختلفة.

خطورة التأرجح بين الدالل والعقاب

أرجعت  الدراسات  بعض  أن  المفارقات  ومن 

األزمة االقتصادية األخيرة إلى وجود أشخاص ال 
االقتصادية  المواقع  في  العاطفي  بالذكاء  يتمتعون 
الخلل  هذا  الشركات  من  الكثير  وأدركت  القيادية. 
وألحقت قياداتها في دورات لتنمية الذكاء العاطفي، 
الموظفين وتحفيزهم  الثناء على  تركز على كيفية 

وتقديم النقد بشكل بناء.

وتعتبر الواليات المتحدة من أكثر الدول المهتمة 
في  األطفال  لدى  العاطفي  الذكاء  تنمية  ببرامج 
المدارس، إذ يقول القائمون على هذه األنشطة أن 
بـ11  سيعود  المجال  هذه  في  يستثمر  دوالر  كل 

دوالر على المجتمع بعد ذلك.

الفقر العاطفي

على  العاطفي  الذكاء  تنمية  دورات  وتتركز 
هذه  لتنمية  واألمهات  اآلباء  على  وكذلك  األطفال 
القدرة لدى الطفل. وفي هذا السياق، يشدد الخبراء 
الطفل  السريعة الحتياجات  االستجابة  أهمية  على 

من  يعزز  هذا  ألن  األولى،  عمره  شهور  خالل 
يعني  هذا ال  لكن  بشكل عام،  بالثقة  الطفل  شعور 

بالطبع التدليل الزائد خالل سنوات العمر األولى.

ويحذر الخبراء، وفقاً لتقرير صحيفة “دي فيلت”، 
التدليل  الذين يتأرجحون بين  من اآلباء واألمهات 
مشاعر  يهز  هذا  ألن  الصارمة  والعقوبات  الزائد 

الطفل بثقة، ويؤدي لفقدانه للتوازن العاطفي.

الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  الخبراء  ويحمل 
يجلس  فمن  العاطفي”،  “الفقر  يسمى  ما  مسؤولية 
ال  الكمبيوتر،  أو  التلفزيون  شاشة  أمام  طويالً 
األهل  تجاه  مشاعره  لتنمية  الكافي  الوقت  يجد 
االجتماعية  المواقع  عبر  فالتواصل  واألصدقاء، 
مثل “فيسبوك” يفتقر للعمق العاطفي وبالتالي فال 
يمكن أن يصبح البديل عن التواصل الشخصي بين 

الناس.

أ ف / ع. أ.ج  )DW( عربية 	 

“الشعور باآلخر يعزز قيم التعاون والتعايش السلمي واهتمــام الفــرد بالمجتمع”

انصب التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد-19( في الفترة األخيرة 
العالم  التباعد االجتماعي. غير أنه في أجزاء من  في األساس على 

يمكن تدريجيا اآلن لقاء األصدقاء واألسر األخرى مجددا.
إال أنه بالنسبة للكثيرين اليزال األمر بعيدا للغاية عن الطبيعي. وهذا 
ينطبق خصوصا على الطفل الوحيد الذي يحتاج حاليا إلى الكثير من 

االهتمام من والديه.  
والشباب،  لألطفال  النفسية  الطبيبة  ليمبرتس،  دانييال  تنصح  لذلك 
الوالدين بتوفير مساحة ألطفالهم. وعمليا هذا يعني الخروج مع الطفل 

على  تبعث  اليقظة  تمارين  “إن  وتقول:  أمكن.  إن  اليوم  في  مرتين 
أنفاس  إعادة االطمئنان لألطفال والوالدين. يمكنكم أن تأخذوا ثالثة 

واعية في الخارج ومعرفة من يمكنه الزفير لفترة أطول “.
للممارسة  المتنزهات  إحدى  إلى  أخرى: “توجهوا  وهناك نصيحة 
بعض تمارين اليوجا مع صديق وطفله. وهناك أوضاع بسيطة يمكن 

حتى لألطفال محاكاتها”.
غالبا ما يستخدم اآلباء مكالمات الفيديو على أمل البقاء على تواصل 
مع األطفال اآلخرين واألقارب. ولكن زابينه أندرسين، نائبة رئيس 

تكون  التواصل  “وسائل  تقول:  األطفال،  لحماية  األلمانية  الرابطة 
جيدة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم من أربعة إلى خمسة ولكنه ال 

تحل محل التواصل الشخصي”.
لدى  التباسا  المصورة  االتصاالت  تسبب  المحتمل  “من  وتضيف: 
األطفال األصغر سنا”، نظرا ألن الصغار لن يفهموا لماذا ال يمكنهم 

الذهاب لمنزل الجدة. 

المصدر: وكاالت	 

نصــائح مفيدة لمســاعدة الطفل الــوحيد خالل إغالق كـورونا
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أجاب  تكتب،  لماذا  قباني  نزار  الدمشقي  الشاعر  سئل  عندما 
“ألنني ال أستطيع استبدال دمي بعصير البندورة”، قال ذلك قبل 
أن يشهد هذه اللحظة من تاريخ “مدينة الياسمين” كما كان يحب 
أن يسميها، والتي أصبح فيها سعر رزمة )الجرجير( أغلى سعرا 

من كل دواوينه الشعرية البالغة 36..!
وما بين عصير البندورة والنشويات الموجودة في حبة البطاطا 

الذهب يحق لشاعر مثل نزار الذي اعتاد أن يأكل بمالعق 
)قهرية(  أمسية  يقيم  أن  الفضية  ال واألطباق 
المترامية  الخضار  أسواق  أطالل  على  شعرية 
داخل أسوار هذه المدينة النائمة على وسائد الجوع 

والخوف والرعب واالنتظار.
أمسية ربما تجعله يعيد )تنقيح( وتغيير كل ما 
كان قد رسمه من صور وتشبيهات واستعارات 
داخل قصائده المخملية الحالمة، ولربما اعتبره 
في  هذه،  والحال  اآلن  قال  لو  ساذجا  البعض 

قصيدته التي أسماها )الدمشقية(
“أنا الدمشقيُّ لو شّرحتُم جسدي لسـاَل منهُ 

عناقيدٌ وتفاُح”
وقتها  بنزار  دفعت  التي  النرجسية  هي 
ليشبه كرياته الحمراء والبيضاء بخالصة 

لو  بالتأكيد،  منها  سيستيقظ  نرجسية  والتفاح(،  )العنب  عناقيد 
قيض له أن يقرأ الجدول الخاص بتوزيع مادة البطاطا على أهله 

الدمشقيين..!
وسيتفاجأ أكثر عندما يعلم بأن الحي الذي ولد فيه “مئذنة الشحم” 
ذلك  التي ستشهد  األحياء  قائمة  من  )مستبعد(  القديم،  دمشق  في 
الرئاسية  والمكرمة  العظيم،  االقتصادي  االستحقاق 
سعره  وصل  بطاطا  كيلو  على  بالحصول  الجليلة 

ألكثر من ألفي ليرة سورية!
األرض  منافي  في  هو  استبعد  كما  )مستبعد(، 
باحثا عن حرية العصافير والفراشات وكرامة 
عن  شريدا  غريبا  بعدها  ليموت  اإلنسان 

الحارة التي ولد وعاش فيها.
نزار هل  يعلم 

بيته  بأن 
ونافورته 

وعليته 
أصبحت )مزارا( 
لطيور الظالم الذين يحلقون 
حساب  دون  آخر  فضاء  في 
سببا  كانا  وحقد  تطرف  على 

أصبح  الدمشقي  سيفه  وأن  السوريين،  أهله  آالف  مئات  بإزهاق 
مرتهنا في يد الروس واإليرانيين؟

التي طالما تغنى بها أصبحت  وهل يعلم بأن عاصمة األمويين 
فسيفساء قميئة رسمتها كافة ملل األرض وغزاتها، وهل يعلم نزار 
“عنترة”،  من  بأمر  البطاطا  حبة  ينتظرون  باتوا  الدمشقيين  بأن 
بأمر  يتنفسون  الذي  بأمر من “عنترة”، والهواء  الخبز  ورغيف 
من “عنترة” في بالدنا المدمرة، بالد كنت أصدق الواصفين لها 

حين قلت

“هذي بالد يمنح الكتّاب فيها صوتهم لسيد المثقفين... عنترة...
يجّملون قبحه... يؤّرخون عصره...

وينشرون فكره.. ويقرعون الطبل في حروبه المظفرة....
ال نجم فوق شاشة التلفاز إال عنترة.. بقده المياس، أو ضحكته 

المعبرة...
يوما بزي الدوق واألمير... 

يوما بزي الكادح الفقير...
يوما على دبابة روسية.. يوما على مجنزرة....

يوما على أضالعنا المكسرة....”

)زمان الوصل( السورية 	 

يع البطاطا في “مدينة الياسمين” ية لنزار قباني على ضفاف جدول توز أمسية قهر

علي الكشوطي 	 

المشاريع  على  الضوء  لتسليط  خطته  ضمن 
االستثنائية الُمنجزة في منصته السينمائية، التي 
المرموقة،  السينمائية  المهرجانات  في  تشارك 
يحتفي مهرجان الجونة السينمائي بنجاح مشروع 
آخر شارك في منصة الجونة السينمائية، “200 
مسابقة  في  سيُعرض  الذي  نايفة،  ألمين  متر” 
الرابعة  الدورة  في  الطويلة  الروائية  األفالم 

لمهرجان الجونة السينمائي.
“200 متر” من كتابة وإخراج أمين نايفة وهو 
واألردن  فلسطين  من  لمنتجين  مشترك  إنتاج 

ألول  عالميًا  الفيلم  ُعرض  والسويد.  وإيطاليا 
السينمائية،  فينيسيا  أليام  الـ17  الدورة  في  مرة 
الُمقامة على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي، 
بينما سيُعرض الفيلم ألول مرة في منطقة الشرق 
الرابعة  الدورة  في  إفريقيا  وشمال  األوسط 
أثناء  الفيلم  نال  و  السينمائي  الجونة  لمهرجان 
جائزة  التطوير  مرحلة  في  مشروًعا  مشاركته 
في  واألطفال،  الشباب  لتمكين  آرابيا  مينتور 

الدورة االفتتاحية لمنطلق الجونة السينمائي.
وقال انتشال التميمي مدير المهرجان: “لحظة 
في  ودُعم  اختير  مشروع،  يحقق  حين  لنا  فخر 
منطلق الجونة السينمائي، شهرة دولية. هذا يؤكد 

كما  الصحيح،  طريقها  في  المهرجان  مهمة  أن 
يشجع على االستمرار في دعم مشاريع األفالم 
وصناعها في المنطقة. ال شيء يُعادل حين ترى 
تكون  حين  خاصة  فيلم،  إلى  مشروع  تحول 
جزًءا من بداية تلك الرحلة، في مرحلة تطوير 
بإمكانيات  التنبأ  وقتها  يمكن  ال  التي  السيناريو، 

المشروع الحقيقية”.

وزوجته،  مصطفى  قصة  متر”   200“ يحكى 
بينهما  يفصل  فلسطينتين،  قريتين  من  القادمين 
ال  القريتين  بين  المسافة  أن  رغم  عازل.  جدار 
تزيد عن 200 متر، يفرض وجود الحاجز تحديًا 

على الزوجين حين يدخل ابنهما إلى المستشفى 
لحظتها  إليه،  الوصول  من  مصطفى  ويُمنع 

تتحول رحلة الـ200 متر إلى أوديسا ُمرعبة.

ومن  الفلسطينية،  للقضية  مباشر  تناول  دون 
خالل أسلوب نايفة التلميحي المتمثل في المقاطع 
الفلسطيني  مأساة  من  جانبًا  تحكي  التي  المذهلة 
على أرضه، يقدم الفيلم صورة قوية مؤثرة تمس 
النظر عن جنسيته  إنسانيًا، بغض  الُمشاهد  قلب 

أو وطنه.

)االيام( الفلسطينية 	 

الفلم الفلسطيني “200 متر” بمهرجان الجونة بعد عرضه في أيام فينيسيا
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بانة القاسم	 

لحدوثها.  المعجزة  اإليمان هو كل ما تحتاج 
مع أن دالالت تحقيقها تكون شبه غائبة، ولكن 
يجعلها حقيقة.  ما  الحدوث هو  بحتمية  إيمانك 
ومع أننا اعتقدنا كل الوقت بأنها معجزة عصية 

على التحقيق. 

صغيرة  طفلة  ذهبت  الروايات:  إحدى  تقول 
في  مخبأ  مغلقًا  وعاًء  وأخرجت  غرفتها  الى 
على  الوعاء  محتوى  أفرغت  ثم  خزانتها، 
دقة،  بكل  المحتوى  بعدّ  وقامت  األرض 
وبحذر شديد أعادت النقود الى الوعاء مباشرة 
الخلفي.  الباب  من  خلسة  وخرجت  إياه  مغلقة 
الى  وصلت  حتى  حارات  ست  الفتاة  مشت 
بكل صبر  الصغيرة  انتظرت  أقرب صيدلية، 
كان  ولكنه  وجودها،  الصيدالني  يالحظ  كي 

مشغوال جدا في هذه اللحظة.

يصدر  كي  قدميها  تيري  الطفلة  حركت 
لكن  المشغول،  الرجل  ينبه  صوتا  حذاؤها 
دون جدوى، أصدرت حشرجة من حنجرتها 
بكامل ما تستطيع من قوة، ولكن دون جدوى...
وأخيًرا، تناولت قطعة نقدية من الوعاء ودقت 
كافيا  هذا  وكان  الزجاجية،  الطاولة  على 
ليخرج الرجل عن انشغاله ويلتفت لها. “ماذا 
في  انزعاج  بلهجة  الصيدلي  سأل  تريدين؟” 
صوته وأكمل: “أنا اتكلم مع أخي الذي قدم من 

شيكاغو، والذي لم أره منذ سنوات”. 

أنا”، ردت  أخي  معك حول  أتكلم  أن  “أريد 
تيري بلهجة االنزعاج نفسها التي خاطبها بها 
 .. جدًا  مريض  “هو  أمامها.  الذاهل  الرجل 

وأريد أن أشتري معجزة ألجله”. 

“عفًوا”؟ قال الصيدلي 
بدأ  قد  سيء  وشيء  أندريه،  هو  اسمه  “إن 
يكبر في رأسه، وسمعت أبي يقول إن معجزة 
ثمن  هو  كم  بربك  لي  قل  لذلك  تنقذه.  قد  فقط 

المعجزة”؟

“نحن ال نبيع المعجزات هنا ياصغيرتي، أنا 
ذلك  قال  مساعدتك”.  أستطيع  ال  لكني  آسف 

وقد بدا التأثر عليه.

الثمن،  أدفع  لكي  النقود  أملك  أنا   .... “إسمع 
وإذا لم يكن كافيًا سوف أحصل على ما يكفي، 
فقط قل لي كم سيكلفني ذلك”. هنا تدّخل أخو 
للحوار  الوقت  يستمع كل  الذي كان  الصيدلي 

وهو غارق في تفكير عميق. “ما نوع المعجزة 
التي يحتاج اليها أخوك؟” 

مفتوحتين،  بعينين  تيري  ردت  أدري”،  “ال 
وقد استدارت ناحية الرجل وأعطت الصيدلي 
جدًا،  مريض  أنه  أعلم  فقط  “أنا  ظهرها. 
أبي  ولكن  عملية،  إلى  يحتاج  إنه  أمي  وتقول 
ال يستطيع دفع تكاليفها، ولذا أحضرت نقودي 
سألها  تملكين؟”  “كم  انقاذه”.  أجل  من  كلها 
شيكاغو...”عشرة  من  القادم  اللطيف  الرجل 
تيري  أجابت  سنتا”.  عشر  وأحد  دوالرات 
فخورة بثروتها. ابتسم الرجل قائال: “يا لها من 
مصادفة، هذا المبلغ بالضبط هو ثمن المعجزة 
الفتاة  يد  الرجل  تناول  ألخيك”.  أملكها  التي 

التي سارعت تدله على منزلها. 

كارلتون  الدكتور  كان  اللطيف  الرجل  هذا 
مجال  في  متخصص  )جراح  آرمسترونغ 
المتحدة حيث  الواليات  من  للتو  قدم  األورام، 
أورام  عالج  عن  هامة  أبحاث  تقديم  أنهى 
أن  كبيًرا  الصغيرة  حظ  كان  لذا  الدماغ(. 
العملية  وكانت  برمته،  األمر  تبنى  الطبيب 
أندريه  عاد  حتى  اإلقامة،  مع  بالكامل  مجانية 

معافى الى منزله. 

“هذه العملية حقًا معجزة حقيقية، وال أستطيع 
أن أتخيل كم يمكن أن يكون تكلفتها”، تمتمت 
األم. ابتسمت تيري، فهي تعلم جيدًا كم تكلفت 

هذه المعجزة التي دفعت ثمنها من حصالتها.
من  ضربًا  تكون  قد  الحقيقية  المعجزات  إن 
الخيال، قد تكون وردت في الكتب السماوية، 
وقد تكون قادمة من قصص الخيال واألساطير 
لتحقيق  المجهول  باختراق  اإلنسان  عبث   ...
األمنيات قد يدفعه للتسليم لمشعوذ ما أو عالم 
أن  تعلمنا  الطفلة  هذه  ولكن  مدعٍ،  روحاني 
المعجزة هي قدرتها بأنها تستطيع أن تختصر 

تعقيدات الحياة بذلك اإليمان غير المنطقي. 

بمرض  المختص  الطبيب  وجود  كان  هل 
الصيدلية  تلك  إلى  دخولها  هل  صدفة؟  أخيها 
بذلك الوقت صدفة؟ هل صبرها على انشغال 
بشراء  إيمانها  أن  أم  صدفة؟  عنها  الصيدلي 
المعجزة أقنع القدر أن يحقق لها المعجزة ....
نعيشه  الذي  اإلحباط  عالم  في  نحتاجه  ما  هذا 

....الكثير من اإليمان بحضورالمعجزات.

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو

أريد أن اشتري معجزة
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لندن اونتاريو - البالد	 

لفيلم  االول  العالمي  العرض  الشهر  هذا  يبدأ 
سينمائي  عمل  ثاني  وهو  الياسمين”.  “طريق 
للمخرج الكندي وارن سوالتيكي الذي سبق له 
ان كتب، أنتج، وأخرج، ومثل في فلمه الطويل 
“إبريل في الخريف”، الذي عرض عام 2018 
وجميلة  إنسانية،  الياسمين(  )طريق  قصة   ،
بصريا، تحتفي بالتعددية وتقوم ببطولته الممثلة 

السعودية – الكندية عائشة كاي. 
 

تدور أحداث الفيلم في مزرعة نائية من جنوب 
ألبيرتا، يفتح ماك بيقلي - راعي بقر فقد زوجته 
حديثا - باب منزله لعائلة سورية الجئة )ليلى، 
المعارضة  رغم  هبة(.   وابنتها  سالم،  أخوها 

)ريد  النائية  القرية  أفراد  بعض  أبداها  التي 
جاهدة  العائلة  تسعى  الجدد،  للوافدين  ريفر( 

إليجاد مكان لها في هذا الواقع الجديد. 

لضيوفه  مشابهة  ظروف  في  نفسه  يجد  ماك 
الجدد، حيث يبحث عن أمل بعد فقدان زوجته، 
دونها.   الجديد  لواقعه  معنى  إليجاد  ويصارع 
وبينما هي تنتظر أي خبر عن زوجها المفقود، 
تقوم ليلى )الصحفية ومن عائلة صانعي بوظة 
وتقترح  بثقافتها،  ماك  بتعريف  حلب(  في 
عليه بدء مشروع مشترك لبيع البوظة.  نظرا 
على  ماك  يوافق  عمل،  على  العثور  لصعوبة 

مضض.  
هذا  أن  ليلى،  تعرفه  وال  ماك  يعرفه  ال  ما 
اإلكسير  صورته  في  يحمل  قد  المشروع 

السحري لمستقبل عائلتيهما. 
كاثرين سبونهايمر وجيل  التمثيل  في  يشترك 
الفيلم  بطلة  نورثكوت،  وراين  روبنسن  ماريا 
 Aixa( الكندية -السعودية عائشة كاي الممثلة 

Kay( المقيمة في فانكوفر، كندا. 

 قالت في حديث لـ )البالد(  ولدت في السعودية 
كتابة  في  ماجستير  1982، حصلت على  سنة 
شركة  مع   2010 سنة  عملت  ثم  السيناريو،  
سيناريو برودكشن تحت مظلة إم بي سي إلدارة 
ومسلسل   ”٢ الحالة  “أم  مسلسل  كتابة  ورشة 

“بنات - عنوان مؤقت”. 

في  وانتظمت   ،2013 عام  كندا  إلى  انتقلت 
المشهد،  دراسة  مثل:  أسبوعية  تمثيل  ورشات 

األداء  الواقعي،  التمثيل  االرتجالي،  التمثيل 
من  عدد  في  ظهرت  للدراما...   التجريبي 
والمسلسالت.   القصيرة،  األفالم  اإلعالنات، 
في صيف 2019 مثلت دور البطولة في الفيلم 
“وارن  بإخراج  الياسمين”  “طريق  الطويل 

سوالتيكي”.
مخرج الفيلم وارن عمل في المسرح في كندا 
وحول العالم، كما كان كاتبا مسرحيا مقيما في 
دور  ولعب  أنتج  كندية.   مسرحية  مؤسسات 
البطولة في مسرحية “تراوت ستانلي” خارج 
نيويورك  في  النقاد  استحسان  نالت  برادواي 
في  البصرية  الفنية  أعماله  يعرض  تايمز.  
صاالت فنية عالمية.  درس في مدرسة المسرح 
بكالوريوس  درجة  يحمل  كما  الكندية  الوطني 

في األدب.
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النـوموفوبيا  تقرير  عن مشكلة
وارتبـاطها باضطــراب النـوم 

النهـــار  والنعــــاس أثنــــاء

سلمى بن براهيم	 

تقريرا  األمريكية  هيلثي"  "ذا  مجلة  نشرت 
تحدثت فيه عن مشكلة النوموفوبيا التي يعاني منها 
أشخاص كثيرون يشعرون بالقلق، ال بل بالخوف 

من فقدان هواتفهم المحمولة.  

ذهبت،  أينما  إنه   ،" تقريرها   في  المجلة  وقالت 
سترى الكثير من األشخاص منكبين على هواتفهم، 
عادة  مثل  الحديثة،  المشكالت  بعض  يخلق  مما 
استخدام  بسبب  اآلخرين  "تجاهل  أي  "فوبينق" 
الهاتف". ومن جهة أخرى، نجد ظاهرة "سمومبي" 
وهي اختصار لعبارة زومبي الهاتف الذكي، والتي 
هاتفك  تستخدم  وأنت  الزومبي  مثل  المشي  تعني 
أو األسوأ من ذلك خالل  الطريق  السير في  أثناء 
عبور الشارع. وباإلضافة إلى ذلك، هناك مشكلة 

"النوموفوبيا"، أو رهاب فقدان الهاتف المحمول.

ما هي النوموفوبيا؟

ونقلت المجلة عن دراسة أجرتها مجلّة "جورنال 
سنة  كير"  برايمري  أند  ميديسن  فاميلي  أوف 
2019، أن مصطلح نوموفوبيا قد صيغ سنة 2008 
من قبل مكتب البريد البريطاني لتحديد ما إذا كانت 
وآنذاك،  بالقلق.  الشعور  تغذّي  المحمولة  الهواتف 
أُجري عليهم  الذين  أفاد حوالي نصف األشخاص 
االستطالع بأنهم شعروا بالتوتر عندما تُركوا دون 
هواتفهم، وبعد مرور عشر سنوات، أصبح الوضع 

أسوأ من ذي قبل.

وعلى ضوء ما سبق، ال يمكن اعتبار النوموفوبيا 
غير  ألنها  للتشخيص  قابلة  عقلية  صحية  حالة 
التشخيصي  للدليل  إصدار  أحدث  في  مدرجة 
المرجع  وهو  العقلية،  لالضطرابات  واإلحصائي 

الرئيسي للحاالت النفسية. 
رهاب نوموفوبيا قادر على إفساد نظام نومك

وأوضحت المجلة أن إحدى الدراسات التي نشرت 
سنة 2020 في مجلة "سليب" وجدت أن 90 بالمئة 
من طالب الجامعات الذين شملهم االستطالع يمكن 

تشخيص إصابتهم بنوموفوبيا متوّسطة أو شديدة.
 ولسوء الحظ، ارتبط رهاب نوموفوبيا باضطراب 
النوم  عادات  وسوء  النهار  أثناء  والنعاس  النوم 

الصحية.

على  المتحّصلة  بيسزكا،  جينيفر  وأوضحت   
الدراسة  في  المشاركة  والمؤلفة  الدكتوراه  درجة 
البريد  رسائل  بتفحص  أقّروا  المشاركين  أن 
اإللكتروني أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل 

االجتماعي بعد إطفاء األنوار للخلود للنوم.
 

ما العالقة بين النوموفوبيا 
والقلق؟

يمكن  أنه  تعتقد  أنها  بيسزكا  عن  المجلة  ونقلت 
تصنيف رهاب نوموفوبيا على أنه نوع خاص من 
الكامنة  األسباب  تتنوع  الحقيقة،  في  القلق.  أنواع 
وتابعت  النوموفوبيا.  برهاب  اإلصابة  وراء 
موّضحة أن الناس على اختالفهم يقلقون بخصوص 
أشياء مختلفة. هناك بعض األشخاص الذين يظهر 
عليهم القلق، مثل خوفهم من أن يفوتهم شيء ما أو 
من عدم تمّكنهم من الحصول على المساعدة أو من 

االتصال بشخص ما في حال احتاجوا لذلك".

العالمات التي قد تدّل على 
إصابتك برهاب النوموفوبيا

إذا لم تتمكن من النوم دون االطالع على األخبار 
ومواقع التواصل االجتماعي أو تشغيل اإلشعارات 
طوال الليل للتأكد من عدم تفويتك ألي خبر أو حتى 
من  تعاني  فلعلّك  يديك،  بين  لهاتفك  الدائم  حملك 
يكشف عن  مفيد  استبيان  هناك  نوموفوبيا.  رهاب 
اإلصابة بالنوموفوبيا طّوره الباحثون سنة 2010، 

متكّون  وهو 
 20 من 
ذاتي  سؤاال 
لتصنيف  ا
مقياس  على 
إلى  من واحد 

)واحد  سبعة 
"غير  يعني 

وسبعة  بشدة"  موافق 
تعادل "موافق بشدة"(. إليك عينة من خمس أسئلة 
 25 نفسك، علما وأن جمع  تستطيع طرحها على 
نقطة أو أكثر يعني على األغلب ضرورة إكمالك 

لبقية االختبار:

- أشعر بعدم االرتياح إن لم أكن على اطالع دائم 
على المعلومات من خالل هاتفي الذكي.

على  األخبار  على  االطالع  من  تمكني  عدم   -
هاتفي الذكي يجعلني متوتّرا.

- سأشعر بالخوف في حال نفدت بطارية هاتفي 
الذكي.

- إذا لم يكن لدي تغطية إنترنت أو اتصال بشبكة 
الواي فاي، فسأتفحص هاتفي باستمرار لمعرفة ما 

إذا تحّصلت على أي تغطية أو إشارة.
سأكون  بحوزتي[  الذكي  هاتفي  يكن  لم  ]إن   -
هويتي  عن  منفصال  سأكون  ألنني  متوتًرا 

االفتراضية.

كيف تنقذ نفسك؟

أن  لالهتمام  المثير  أنه من  إلى  المجلة  وأشارت 
لتحظى  بها  القيام  منك  يُطلب  التي  األشياء  بعض 
بنوم جيد قد تؤدي إلى شعورك بالتوتر في حال كنت 
تعاني من رهاب نوموفوبيا. أوردت بيسزكا قائلة: 
"يشير بحثنا إلى أن مجرد إخبار شخص ما بترك 

تفه  ها
ل  لمحمو ج ا ر خا

كافية  بدرجة  قلقه  يثير  أن  شأنه  من  نومه  غرفة 
إلفساد جودة نومه".

بعض  باعتماد  بيسزكا  توصي  ولذلك 
االستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على االبتعاد 
عن هاتفك بشكل أسهل قليالً في الليل. على سبيل 
المثال، شغّل خاصيّة "عدم اإلزعاج" لتعمل خالل 
فترة نومك. بهذه الطريقة سيتم إيقاف اإلشعارات 
المكالمات  عدا  ما  هاتفية،  مكالمات  تتلقى  ولن 
تضمن  حتى  الطوارئ  اتصاالت  المدرجة ضمن 

أنك لن تفّوت أي شيء مهم.

متى عليك طلب المساعدة؟

استخدمت  ألنك  النهار  أثناء  بالنعاس  تشعر  هل 
هاتفك لوقت متأّخر؟ وهل استيقظت على صوت 
اإلشعارات الواردة في وقت متأخر من الليل؟ في 
على  أكثر  بالتركيز  بيسزكا  توصي  الحال،  هذه 

تحسين جودة نومك.
إلى جانب التركيز على النوم، عليك أن تنتبه إلى 
أن  بيسزكا  وشرحت  حياتك.  جودة  على  التركيز 
يتجاوز  قد يصبح مشكلة عندما  نوموفوبيا  رهاب 
نطاق المعقول ليتحّول إلى تهديد فعلي ويؤثر على 
أدائك الوظيفي، إذ يشبه هذا الوضع تجنب السفر 

بالطائرة ألنك ال تريد إطفاء هاتفك.

)عربي21( لندن 	 

مجلة "ذا هيلثي" األمريكية



   

العمالقة  العالمية  الشركات  من   ١٠٠ من  أكثر 
تعمل  للدواء  العلمي وفي وتصنيعها  البحث  في 
اآلن ليال ونهارا، ٢٤ساعة في اليوم، سبعة ايام 
في االسبوع إلنتاج اللقاح الفعال واألمين للوقاية 

من جائحة كورونا ١٩.
هائلة  كميات  لتحجز  تتسابق  الدول  ان  كما      
سبيل  فعلى  نجاحه.  يثبت  لقاح  ألي  وبالماليين 
  ١،٢٤ رصدت   االسترالية  الحكومة  المثال، 
بليوناً،   ١،٢٤ نعم  امريكيا،  دوالراً  بليون 
لشراء ٨٥ مليون جرعة من اللقاح. وطلبت من 
مختبرات CSL التي تعتبر من اشهر المصانع 
 ٣،٨ وإنتاج   لتصنيع  جاهزة  تكون  ان  الطبية 

مليون جرعة اخرى من اللقاح.
    حتى هذه اللحظة وعند كتابة هذا الموضوع 
كان اجماع العلماء حول العالم )عدا روسيا كما 
الذي  المنتظر  اللقاح  ان  الحقاً(  اشرح  سوف 
سينال موافقة الصحة العالمية والدوائر الصحية 
بل   ،٢٠٢٠ العام  في  النور  يرى  لن  العالم  في 

ربما اوائل العام القادم.  
الجتياز  يحتاج  لقاح  أي  أن  اآلن  نعلم  وكما     
والتي  اإلنسان  على  تجربته  في  مراحل  ثالث 
اللحظة،  هذه  حتى  السابق.  المقال  في  شرحتها 
الشركات العالمية  في ابحاثها و سباقها وصلت 

إلى ما يلي:
 ٩  شركات فقط وصلت ودخلت المرحلة الثالثة،  

١٤ شركة دخلت المرحة الثانية، 
٢٤ شركة دخلت المرحلة األولى،

المرحلة  في  تزال  ال  المختبرات  وعشرات   
على  والتجارب  والدراسة  البحث  اي  البدائية 

حيوانات التجارب. 
  لكن المراجع الطبية الروسية أعلنت يوم اإلثنين 
٧ سبتمبر الماضي ان اللقاح الذي اعطي اإلسم 
في  صناعي  قمر  بأول  تيمناً   “  V “سبوتنيك 
التاريخ اإلنساني استطاع ان يرتفع فوق المجال 
اللقاح  وان   ،١٩٥٧ عام  في  لألرض  الجوي 
العالم  في  ناجح  لقاح  أول  ايضاً  هو  الروسي 

للوقاية من فيروس كوفيد ١٩.
   يقول العلماء الروس انهم  بدأوا بحقن ٤٠ الف 
روسي باللقاح سبوتنيك، وهم اآلن تحت المتابعة 

وإنهم متفائلون بنجاحه.
ان  األنباء  وكاالت  ذكرت  ايام  بضعة  قبل  و    

الرئيس بوتين قال ان ابنته قد أخذت اللقاح.
  وبدأت روسيا بتسويق لقاحها الى بعض الدول 
 ١٠٠ ستستورد  التي  الهند  واولها  اآلسيوية 

مليون جرعة.
  و كما هو متوقع فان العلماء في الغرب انتقدوا 
االشخاص  اعداد  ان  وخاصة  الروسي  اللقاح 
األساسية  الثالث  المراحل  عليهم  اجريت  الذين 
مطابقة  تكن  لم  مرحلة  كل  بين  الزمنية  والفترة 
للعرف الطبي، وأن أعمارهم كانت بين العشرين 

الفئة ليست هي الشريحة  والثالثين عاماً، وهذه 
الروس  العلماء  ان  كما  اللقاح.  لتجربة  المثالية 
اللقاح و اي  لم يذكروا اي مالحظة حول نتائج 

آثار جانبية.

أهم المختبرات الواعدة:
مع  للتعامل  إدارة  األمريكية  الحكومة  انشأت   
راب  “عملية  اسم  تحت  منه  والوقاية  الكورونا 
إدارات من وزارات  السريعة” مكونة من عدة 
االدوية  وشركات  الصحة  أهمها  مختلفة 
بليون،   ١،٢ من  اكثر  لها  المعروفة، ورصدت 
نعم ١،٢ بليون دوالر للوصول الى عالج ولقاح 

لكورونا.
لمساعدتها  علمية  مراجع  ثالثة  اختارت  كما   
مالياً  في المرحلة الثالثة إلنجاز اللقاح الموعود، 

وهي:
  ١. مختبرات مودرنا التي تبني لقاحها على مبدأ 
.mRNA 1273:وأعطت للقاح اإلسم .RNA

مع  بالتعاون  البريطانية  اوكسفورد  جامعة   .٢  
االسم  اللقاح  اعطت  والتي  زينيكا  استرا  شركة 
AZD 1222. والجدير بالذكر أن ٣٠ الفاً من  
المتطوعين للمرحلة الثالثة كانوا موزعين على 
بريطانيا والبرازيل وجنوب افريقيا. وسوف تتم 
وفبراير  يناير  في  للقاح  النتائج  كافة  مراجعة 

 .٢٠٢١
تحاليل  ان  اللقاح  هذا  على  المشرفون  يقول    
الدم بعد ١٤-٢٨ يوماً من إعطاء اللقاح اظهرت 
T اصبحت جاهزة  المعروفة بخاليا  الخاليا  ان 
والقضاء  الجسم  دخوله  عند  الفيروس  لمهاجمة 

عليه.
   كما ان معظم المراجع العلمية في العالم يثقون 
ينال  سوف  الذي  االول  سيكون  اللقاح  هذا  بأن 
 FDA وال  العالمية  الصحة  منظمة  موافقة 
االمريكية وسائر المراجع الصحية في أوروبا، 
ولذلك فقد بلغت الحجوزات للحصول على هذا 

اللقاح ٢ بليون لقاحاً.  
عالميا.  المعروفة  فايزر  شركة  مختبرات   .٣   
وهي تتعاون مع مختبرات بيوتيك األلمانية في 

المرحلة الثالثة.
    معظم هذه المختبرات اعتمدت في لقاحها على 
بروتين الجين الرئيسي الموجود حول الفيروس 
تعطي  التي  المجهرية  النتوءات  يكٍون  والذي 
سوف  واللقاح  المميز،  التاج  شكل  للفيروس 
يكون من اللقاحات المعروفة بـ المجففة بالتفريز 
ينبغي  انها  يعني  وهذا   “  Freeze-drided  “
 ٨  - ان تحفظ وتخزن في درجة حرارة من ٢ 

درجات.
   دول أخرى كثيرة  كفرنسا وكندا  والهند وكوبا 
وغيرها تعمل بكل طاقاتها للوصول الى اللقاح 

الذي سوف يحمي البشرية من هذا الوباء.

   ماذا بالنسبة لكندا؟

    وماذا بعد اكتشاف اللقاح المنتظر… سوف 
نتابع الشرح في الموضوع القادم ان شاء الله.

جريدة 	  اسرة  من  متقاعد  طبيب   
)البالد(

د. قيس أبوطه	 

اللقاح الروسي

لقاح اكسفورد
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الصـحـة نـبـــع  
السعــــادة والجمــــال

القسم الرابعد. خالد الخيري االدريسي	 

للتأقلم وعقل  البشر حيوان ثديي متكلم، ميزه سبحانه وتعالى بجسد قابل 
قابل للتعلم واالستنتاج واالبتكار. واذا لم يك من فرق بين البشر في الجسد 
حتى لو اختلفت الوانهم او اجناسهم او اعراقهم، فإن بينهم تفاوتا ال حدود 
له في مقدرة العقل. تلك المقدرة هي التي تحيل ذلك المخلوق الناطق إلى 

إنسان ذي امكانيات متفاوتة ولو كانوا من العرق نفسه والجنس واللون.
الذي يعنينا هنا هو جسد هذا االنسان من حيث تكوينه، حاجياته، تفاعالته 
وانفعاالته. وأهم من ذلك تفاعل الجسم  مع اختالف اصناف االكل وطريقة 

ا ونوعا. التزود بها كمًّ
 )Anatomy and Histology( واالنسجة  التشريح  علم  يخبـرنا 
تلو  الواحدة  متـراصة  خليه(  تريليون  )مئة  خاليا  من  يتكون  الجسم  أن  
االخرى، كل منها تعلم مكانها ونوع عملها مع انها  تعمل كدولة مستقلة 
بذاتها وارتباطها بباقي خاليا الجسم، انما على شكل فيدراللي، فارتباطها 
في الخاليا المالصقة ارتباطا جغرافيا وثيقا، اما ما بعد منها  فاالرتباط 
وتشكل  والعصبي.  والخمائري  الهرموني  التواصل  طريق  عن  يكون 
هذه الخاليا بمجموعها االجهـزة المختلفة، التي هي بذاتها ترتبط بعضها 

ببعض ارتباطا تكامليا منسقا تنسيقا غاية في الدقة فسبحان الخالق.
بعجالة  ولو  التعرض  من  بد  خالقها، ال  واعجاز  الخلية  تلك  كنه  إلدراك 
بسيطة  مواد  من  نشأت  الحياة  ان  قديما   ارسطو  اعتقد  مكوناتها.  ألهم 
مؤثر  ودون  وحرارة  رطوبة  من  مالئمة  في ظروف  بالصدفة  اجتمعت 
الى ان اطل علينا  شارلز دارون بنظريته  خارجـي. وساد هذا االعتقاد 
في اوائل القرن التاسع عشر” النشوء والترقي” واثر الصدفة في احداث 
المخلوقات. وقد ساند دارون هذا في نظريته كل من  التطور في تكوين 
العالم هيجل وهكسلـي. وبسبب بدائية ما توفر لهؤالء من امكانيات واجهزة 
علمية، اعتقدوا ان الخلية هي عبارة عن بالون ممتلـئ بمادة هالمية ليس 
عمره  فأفنى  نظريته،  في  القاتلة  الثغرات  ادرك  ان  دارون  يلبث  لم  اال. 
العلمية،  والوسائل  العلم  تقدم  ان  ما  ولكن  تفسيــرات.  عن  لها  يبحث  
وخصوصا المجهر االلكترونـي، حتى  تحقق فشل نظرية دارون وغباء 
التنظيم وبشكل معقد  الخلية كيان منظم غاية في  لنا ان   معتقدها، وتأكد 
اننا لو كبـرنا الخلية مليار  العالم مايكل دانتون،  للغاية. ولقد ذكر  ودقيق 
مـرة الصبحت بحجم المنطاد الضخم الذي يمكنه ان يغطي سماء  مدينة 
نيويورك، والكتشفنا ان الخلية مكونة من جدار بالغ التعقيد، يحافظ على 
مكوناتها، وال ينفذ من خالله اال المواد الالزمة من خالل ماليين البوابات، 
وهذه البوابات محكومة بقدر هائل من الترتيبات والتعقيدات. فهناك بوابة 
بعد  اال  بالدخول  كان  تسمح ألي  ال  بنظم  ومزودة  مادة،  لكل  مخصصة 
فحص وتمحيص. فإن وافقت عليه، أُدخل ولكن ليس عشوائيا. فعند دخول 
إلى  وصولها  يضمن  دليال  او  حارسا  او  مرافقا  معها  يرسل  المادة  تلك 
مبتغاها، وان وصلت مادة ضارة ) جرثومة مثال( فانه ال يتم طردها على 
تتبع  ثم  ومن  اصابعها  وبصمة  هويتها  من  التحقق  يتم  وانما  فقط،  الفور 
بمواد قاتلة. وهذا يشكل احد اركان نظام المناعة في الجسم. وعندما تفرز 
فإذا وجدتها،  لها،  المناسبة  الخاليا  فانها تبحث عن  الدم،  الهرمونات في 
وما  ومبرراتها.  هويتها  تقديم  بعد  لها  المخصصة  البوابة  من  اال  تمر  ال 
ان تدخل تلك الهرمونات الى الخلية، حتى يبدا نظام االنزيمات الخاص 
بتنظيم االمور الداخلية في مراقبها وارسالها الى جسيم خاص في الخلية 
يدعى “جسيم كولجي” نسبة الى )العالم كولجي الذي اكتشفة( من اجل 
استعمالها فيما خصصت له. اما المواد الغذائية، ومنها جزيء سكر العنب 
)الجلوكوز( مثال، فهذا له بوابة خاصة وال يستطيع الدخول اال برفقة  ولي 
امره اال وهو االنسولين. عند دخول السكر الى الخلية، ينقل فورا الى جسم 
آخر يدعى “الميتاكوندريا”، حيث يتم تفتيته وتحويله الى طاقة وغاز ثاني 

اكسيد الكربون وماء. 
ان  يفوق  المعقدة  واالنظمة  التصاميم  من  هائل  كم  الخلية  داخل  في 
يستوعبه العقل او الخيال. فأول ما نواجهه هو بحر من مادة هالمية تدعى 
على  يحافظ  جدار  فللنواة  “النواة”.   محتوياته  واهم  “السايتوبالزم”  

محتوياتها ويحميها. واهم محتويات النواة شبكة
الكرموسومات”  او  “الصبغيات  تقاطع  من  تتكون  التي  “الكروماتين”   
والتي تحمل فوق ظهرها حبيبات المورثات “الجينات”. هذه الصبغيات 
“د.ان. النووي  الحمض  من  يتكون  منها  كل  االنسان،  عند   46 وعددها 

ايه” “Deoxyribonucleic acid”  كل كروموسومْين ملتصقْين بشكل 
لولبي.

هذا الحمض مخصص ومحدد لذلك االنسان وال يشبه اي حمض نووي 
ألي انسان اخر. حتى اصبح يستعمل دليال قاطعا في امور الوراثة والطب 
الجنائـي. واهم عمل للحمض النووي هو تصنيع البروتين من االحماض 

االمينية. والجدير بالذكر هنا ان هذا الحمض يختلف في قدرته على تصنيع 
البروتين من مخلوق الخر. فهو من هذه الناحية يقسم الى نوعين:

الحمض النووي لدى النبات:
هذا الحمض يستطيع ان يصنع البروتين )االحماض االمينية( من العناصر 
الكيماوية البسيطة )النيتروجين وما شابه ذلك( دون الحاجة  الى الحصول 
على تلك االحماض االمينية من مصدر خارجي. يستثنى من هذا بعض 

النباتات النادرة التي تصطاد الحشرات وتاكلها.
الحمض النووي لدى الحيوان:

وهذا يقسم الى نوعين:
 ”Herbivorous“1- الحمض النووي لدى الحيوانات آكلة االعشاب

هذا الحمض قادر على تصنيع البروتين من النباتات وال يحتاج الى مصدر 
خارجي.  

”Carnivorous“2- الحمض النووي لدى الحيوانات اكلة اللحوم
هذا الحمض ال يستطيع تصنيع االحماض االمينية االساسية بل يحتاج الى 

مصدر خارجي.
البويضة  اخصاب  يتم  ما  بمجرد  انه  الكرام  القراء  لدى  معلوما  وليكن 
فيها  بما  المخلوق  لذلك  التفاصيل  تفاصيل  ادق  يتقرر  المنوي،  بالحيوان 
شبكة  على  مدون  كله  وهذا  ومحاسن.  وعيوب  وامراض  مواصفات 
معلومات المورثات التي تستقر على الصبغيات. ويشكل هذا بنكا ضخما 
من المعلومات. وبها يتم تصنيع البروتين حسب الشفرة الموجودة في النواة 

بمنتهى الدقة والتعقيد.
كل ما ذكر سابقا لم يك هدفه مجرد تقديم معلومات واستعراض عضالت، 
الخلية وتعقيداتها ودقة حاجاتها، ولالصرار على فهم  وانما إلدراك كنه 
جيدا  عطاء  له  اردنا  ان  ينبغي  كما  معه  والتعامل  المعجزة،  الجسم  هذا 
التي اشرنا  الفيدرالية )الجسم(  تـرابط  وحياة صحية صحيحة. واليضاح 
عضلي  مجهود  لبذل  الحاجة  فعند  االمثلة.  احد  ناخذ  دعونا  سابقا،  لها 
اثناء الحركة او القتال، يهب العقل الصدار اوامره )عن طريق إشارات 
كهربائية تترجم ألوامر( للغدد الصماء والدورة الدموية كي تعمل ما يلزم 
من اجل زيادة سريان الدم ) لزيادة امكانية االمداد( في االطراف وانقاصها 
في اماكن اخرى كالجهاز الهضمي. ويمكننا تقديم مثال اخر، وهو انه في 
اللحظة التي يقرر فيها انسان ما االكل،  يرسل الجهاز العصبي اوامره الى 
الجهاز الهضمي لالستعداد، بدءا بغدد اللعاب فالمعدة، فالكبد والبنكرياس 
الى  للفم حتى تصدر االوامر الالزمه  لقمة  واالمعاء، وما ان تصل اول 
يحويه من  باللعاب وما  االكل ومزجه  الفم التمام عملية طحن  عضالت 
انزيمات خاصة بهضم السكريات، ثم تعطى التعليمات للبلعوم ثم المريء 
آت.  هو  بما  أُخبرت  قد  بدورها  تكون  التي  للمعدة  الطعام  دفع  اجل  من 
وهكذا دواليك حتى تتم عملية الهضم واالمتصاص. هنا يكون الجسم قد 

انذر بنوع وتركيبة الطعام الممتص فتبدأ عملية الهضم الداخلي في الكبد، 
نتاج  لتتعامل مع  الالزمة  الهرمونات واالنزيمات  افراز  يرافقها من  وما 
هضم الطعام الذي وصل اليها. بعدها يصنف الجسم ما وصله ويحيل كل 

صنف الى مستقره.
من كل ما تقدم يتضح لنا ان الجسم الة متناهية الدقة، وال يجوز لنا ان نلقي 
فيها ما نشاء او نرغب من مواد. فهي محكومة بقوانين وضوابط وعالقات 
وافعال وردود افعال ال يمكن تجاهلها. ويحضرني  المثال السابق نفسه، 
لنا  يمأل  المحطة  نترك عامل  للوقود، هل  الحاجة  السيارة، عند  اال وهو 
الوقود؟! قطعا  بدقة نوع وكمية   له  ام نحدد  الوقود على هواه؟!  خـزان 
بالنا  فما  السيارة.  وفقدنا محرك  الكارثة،  هواه، حصلت  تركناه على  إن 
ال نفعل هذا مع اجسامنا وهي اعقد بماليين المـرات من اي جهاز او الة  

توصل لها االنسان؟
من  المتكاملة  االنظمة  تلك  اهمها  الجسم ضوابط عدة إلتمام عمله،  لدى 
الحال. ولنضرب مثال  لتغير  تبعا  النشاط  المنشطات والمثبطات، وتغيير 
واحدا يفسر كل ما تقدم. ان حصل ارتفاع في سكر الدم، افرز البنكرياس 
الدم   في  السكر  انخفض  وان  السكر.  لخفض  )مثبط(  االنسولين  هرمون 
افرز الجسم هرمون  الجلوكاجون )منشط( ليرتفع السكر. وفي مثال ثاٍن، 
ان نقص افراز الغدة الدرقية فانه تصدر تعليمات من الغدة النخامية على 
شكل هرمون )منشط( يزيد من نشاط الغدة الدرقية. وما ان يصل افراز 
تلك الغدة الى المستوى الالزم حتى يؤثر هذا الهرمون سلبا )مثبط( على 

افراز الغدة النخامية.
لقد قلد االنسان هذه النظم في كثير من اختراعاته. ولنعد الى مثال السيارة 
فلها منشط )دواسة الوقود( ومثبط هو )الفرامل(. ولنفهم اهمية هذه النظم. 
الناس  الوقود فقط، ساعتها ال شك ان  تصور ان السيارة مزودة بدواسة 
بدواسة  مزودة  السيارة  ان  تصور  او  الطرق،  بحوادث  حينئذ  ستموت 

الفـرامل فقط، في هذه الحالة لن يصل أٌي منا الى مقصده.
 لنعد الى ما يهمنا مباشرة في هذه المقاالت، أال وهو األكل. في اللحظة 
على  تحثه  )منشطة(  اشارات  تصدر  بالجوع  االنسان  فيها  يشعر  التي 
البحث عن الطعام. وما ان يبدأ باالكل حتى  تبدأ اشارات اخرى )مثبطة( 
تزداد حدة حتى تصل الى الشعور بالشبع. فقدان اي من المؤثرين يسبب 
امراضا خطيرة. فزيادة مؤشـرات الشبع عن الحد المقبول يسبب مرض 
الشبع العصابي )انوريكسا نرفوزا( ويهزل الجسم ويدخل في دوامة من 
المضاعفات ال تحمد عقباها. اما زيادة مؤشرات الجوع  فينتج عنه مرض 
ال  مضاعفات  فتتوالى  شبع  من  وال  وياكل  االنسان  ياكل  حيث  )الشره( 

حصر لها..
السعرات الحرارية التي تصل للجسم تؤخذ من النشويات )السكر( ومن 

الدهنيات.
من كل ما سبق نستنتج ان الجسم:

1- الة متناهية الدقة.
2- الة معظم تركيبها معروف.

3- الة لها حاجياتها المثالية إن توفرت لها أدت عملها على اكمل وجه.
التركيبة  الة تتحكم بها نظم دقيقة مدروسة )تنشيطا وتثبيطا( حددتها   -4

الوراثية لذلك المخلوق.
اخذنا  فلو  سـيء.  وآخر  جيد  مصدر  الغذائية:  للمواد  مصدران  للجسم  

السكريات
)النشويات( مثال، فالسكريات السيئة هي تلك التي تهضم بسرعة وتسبب 

ارتفاعا سريعا في سكر الدم. هذه تسمى سكريات ذات مؤشر تحلية عال
السكر،  السيئة  السكريات  على  ومثالنا   .)High Glycemic Index(  
الخبز، الدقيق، ومنتجاته االرز والذرة والشعير ومنتجاتها البطاطا بجميع 
اشكالها وتحضيراتها. يضطر الجسم للتفاعل مع هذه المواد بشكل طارئ 
على انها الزمة، فيتتابع مسلسل من  التفاعالت يؤدي الى حلقة مفرغة من 
الخطوات ينتج عنها السمنة ومرض السكري وما بعدهما. اما السكريات  

الجيدة )سكريات ذات مؤشر تحلية منخفض(
الخضار والبقوليات  الموجودة في  )Low Glycemic Index ( وهي 
والفاكهة. هذه تنبه مسلسال اخر متعقال من التفاعالت ينتج عنها االستفادة 

القصوى من تلك السكريات دونما الحاجة لتخزينها على شاكلة الدهن.

زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره	 
زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة- لندن	 
زميل كلية اختصاصيي القلب االمريكية	 
مستشار جراحة القلب التداخلية	 
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النوم يلعب دورا حيويا 
في بناء المخ والحفاظ عليه

واشنطن – رويترز	 
 

الذي  الحيوي  للدور  اكتماال  أكثر  فهما  العلماء  يقدم 
يلعبه النوم في صحة المخ وتوصلوا إلى تحول مفاجئ 
تقريبا  عام  الـ2.4  سن  في  يحدث  النوم  وظيفة  في 
عندما يتغير هدفه األساسي من بناء المخ إلى الصيانة 

واإلصالح.
إحصائيا  تحليال  أجروا  إنهم  مؤخرا  باحثون  وقال 
لبيانات من أكثر من 60 دراسة تتعلق بالنوم. ودرسوا 
السريعة  العين  حركة  نوم  مرحلة  ومدة  النوم  فترة 
حسابيا  نموذجا  وابتكروا  الجسم،  وحجم  المخ  وحجم 

لكيفية تغير النوم أثناء النمو.
وهناك باألساس نوعان من النوم، وكل منهما مرتبط 
بموجات محددة ونشاط عصبي في المخ. وتعد مرحلة 
حركة العين السريعة، التي تتحرك فيها العين بسرعة 
من جانب إلى آخر خلف الجفون المغلقة، بمثابة نوم 
عميق مع أحالم مفعمة بالحيوية. وتكون مرحلة النوم 

بدون حركة العين السريعة بال أحالم إلى حد كبير.
ويُكون المخ أثناء مرحلة نوم حركة العين السريعة، 
روابط عصبية جديدة عن طريق بناء وتقوية ما يُعرف 
بالوصالت العصبية، التي تمكن خاليا األعصاب من 
التعلم  على  القدرة  تعزيز  إلى  يؤدي  ما  التواصل، 
أيضا  المخ  يصلح  النوم،  وأثناء  الذكريات.  وترسيخ 
قدرا يسيرا من الضرر العصبي اليومي الذي تتعرض 
الجينات والبروتينات داخل الخاليا العصبية  له عادة 
التي  الثانوية  المنتجات  من  التخلص  إلى  باإلضافة 

تتراكم.
وأظهرت النتائج أنه في سن 2.4 عام تقريبا، تتغير 
الوظيفة األساسية للنوم من بناء وقطع الوصالت أثناء 
خالل  العصبي  اإلصالح  إلى  العميق  النوم  مرحلة 
مرحلة نوم حركة العين السريعة ومرحلة النوم بدون 

حركة العين السريعة.
األحياء  وعلم  البيئة  علم  أستاذ  سافادج  فان  وقال 
كاليفورنيا في  الحسابي في جامعة  التطوري والطب 
لوس أنجليس، وهو أحد كبار معدي البحث المنشور 
بالذهول ألن  أدفانسيز(: “شعرنا  في دورية )ساينس 
هذا التحول يحدث وكأن هناك زرا.. إنه قاطع بشدة”.
تقدم  مع  السريعة  العين  حركة  نوم  فترة  وتتراجع 
العمر. ويقضي األطفال حديثو الوالدة، الذين يمكنهم 
من  بالمئة   50 نحو  يوميا،  ساعة   16 حوالي  النوم 
السريعة،  العين  حركة  نوم  مرحلة  في  نومهم  وقت 
لكن انخفاضا واضحا يحدث عند سن 2.4 عام تقريبا. 
وتنخفض هذه النسبة إلى نحو 25 بالمئة بحلول سن 
الـ50  بالمئة في سن  10 و15  بين  ما  العاشرة وإلى 

عاما.

مملكة  متطلبات  من  إن”النوم  سافادج  فان  وقال 
األكل  مثل  تقريبا  مكان  كل  في  بأسرها  الحيوان 
والتنفس.. أرى أنه ركيزة من ركائز صحة اإلنسان”.

ميشيل فيلدسمان، عالمة األعصاب في جامعة “أكسفورد”، لموقع “ساينس أليرت”

هذا ما يمكن لضغط الدم والسكري فعله ببنية الدماغ واإلدراك

أحمد حسن 	 

ارتفاع  أن  عام  بشكل  يعتقد 
النوع  من  والسكري  الدم  ضغط 
الثاني، يؤثران فقط على الجسم، 
جديدة  بحثية  ورقة  قدمت  ولكن 
يؤثرا  أن  يمكن  أنهما  على  دليال 
أيضا على أذهاننا بطرق خفية، ال 

سيما في منتصف العمر.

فيلدسمان،  ميشيل  وقالت 
جامعة  في  األعصاب  عالمة 
"ساينس  لموقع  "أكسفورد"، 
ارتفاع  أن  "وجدنا  أليرت": 
السكري  ومرض  الدم  ضغط 
لهما  الخصوص،  وجه  على 
التفكير  سرعة  على  ضار  تأثير 
والذاكرة. ومع ارتفاع ضغط الدم 

تسوء سرعة التفكير والذاكرة".

الوعائية  الخطر  عوامل  وأبرز 
الدماغية، هي األمراض أو نمط 
الحياة والعوامل الوراثية األخرى 
التي تؤثر على إمداد الدماغ بالدم.
 وقال الموقع: "نحن نعلم مسبقاً 
أن هذه العوامل تزيد من إحتمالية 
السن بالخرف، لكن  إصابة كبار 
البحث الجديد نظر إلى مجموعة 

قياسات  واستخدم  سنا،  أصغر 
تأثر  كيفية  لتحديد  دقة  أكثر 
الدماغ من حيث الذاكرة وسرعة 

التفكير".
بتحليل  البحث  فريق  وقام 
بالرنين  الدماغ  فحوصات 
التغيرات  عن  بحثا  المغناطيسي 
الدماغ  في  الرمادية  المادة  في 
البيضاء،  المادة  ومسارات 
مشارك  ألف   22 من  ألكثر 
المملكة  في  الحيوي  البنك  في 
تسجيل  إلى  باإلضافة  المتحدة، 
البيانات السريرية والديموغرافية 

والمعرفية للمتطوعين.

"يتكون  فيلدسمان:  وأوضحت 
الدماغ من شبكات تربط المناطق 
وتعمل  ببعض  بعضها  المختلفة 
وتتواصل  التفكير،  لتنسيق  معا 
هذه المناطق عبر مسارات المادة 

البيضاء".

وتابعت: "وجدنا أن حجم الدماغ 
الجدارية  األمامية  الشبكة  في 
البيضاء  المادة  وسالمة وصالت 
بين المناطق تتأثر بعوامل الخطر 
الدم  إمدادات  على  تؤثر  التي 

للدماغ".

بيانات  بمطابقة  الفريق  وقام 
المغناطيسي  بالرنيني  التصوير 
مع البيانات المعرفية والسريرية، 
ووجدوا أنه في المشاركين الذين 
و70   44 بين  أعمارهم  تتراوح 
الدم  ضغط  ارتفاع  ارتبط  عاما، 
ومن  اإلدراكي.  األداء  بانخفاض 
السن  كبار  أن  لالهتمام  المثير 
 70 على  أعمارهم  تزيد  الذين 

عاما لم يظهروا نفس التأثير.

وعلى الرغم من أن 5 في المئة 
الدراسة  في  المشاركين  من  فقط 
بمرض  تشخيص  لديهم  كان 
السكري من النوع الثاني، إال أن 
هذه الحاالت تنبأت بانخفاض في 

الوظيفة التنفيذية للدماغ.

الفقد  هذا  أن  الباحثون  ويؤكد 
العقلي ضئيل للغاية، وطفيف وال 
العقلي  الفقد  مستوى  إلى  يرقى 
مرضى  منه  يعاني  الذي  الجامح 

الخرف. 
اكتشاف  يمكننا  أنه  حقيقة  لكن 
أدمغة  أن  تعني  االنخفاض  هذا 
وقد  بالفعل  تتغير  المشاركين 
التقدم  مع  سلبية  نتائج  إلى  يؤدي 

في العمر. 

"كانت  فيلدسمان:  وقالت 
لن  وربما  طفيفة،  التغييرات 
حياتهم  في  المشاركون  يلحظها 
اليومية.. إال أننا تمكنا من كشفها 
وهي مرتبطة بأضرار طفيفة في 
الدماغ تحدث بالفعل في منتصف 
منع  المهم  من  فإن  لذلك  العمر، 
من  المزيد  لمنع  الضرر  هذا 

التدهور".
البالغين  نصف  من  يقرب  وما 
يعانون من  المتحدة  الواليات  في 
وحوالي  الدم،  ضغط  في  ارتفاع 
1 من أصل 10 مصاب بالسكري 
من النوع 2. ولكن كما أشار أحد 
حسين،  مسعود  هو  الباحثين، 
جامعة  من  أعصاب  عالم  وهو 
من  ملليمتر  كل  فإن  أكسفورد، 

الضغط في الشرايين يعد مهما.

ضغط  مراقبة  "إن  وأضاف: 
بشكل  ولو  حتى  المرتفع  الدم 
فرقا  يحدث  قد  وعالجه،  طفيف 
التفكير  وسرعة  الدماغ  بنية  في 
في منتصف العمر، كما أنه يمكن 
أن يقلل مخاطر اإلصابة بالخرف 

في آواخر العمر".

 لندن عربي 21 	 
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 د. محمد أمين األعظمي 	 

هوامش علمية

أقبـح عشـرة حيوانــات

Star- بالنجمة  الشبيه  األنف  ذو  5. الخلد 
 nosed mole

الشبيه  أو  بالنجمة  الشبيه  األنف  ذو  الخلد  يحتل 
الحيوانات  أقبح  بين  السادسة  المرتبة  بالوردة 
بالنجمة  الشبيه  األنف  ذي  الخلد  موطن  بجدارة. 
األراضي الرطبة في شمال شرق الواليات المتحدة 
يكمن  الحيوان  هذا  قُبحِ  في  والسر  كندا.  وشرقي 
في أنفه الوردي اللون والنجمي الشكل. فهو الوحيد 
بين أنوف الحيوانات الذي اتخذ هذا الشكل الفريد. 
وإذا ما رأيته ألول مرة فستظن أن الحيوان قد قُِطَع 
النجمة  هذه  ولعل  أخطبوطاً.  بدله  ووضع  رأسه 
ذات اإلثنين وعشرين شعاعاً كانت ستصبح أجمل 

لو أنها اتخذت لها موقعاً آخر غير األنف. 
ويتركه  الماء  في  وقته  أغلب  الخلد  هذا  يقضي 
المتشعبة.  أنفاقه  ليجوب  أو  للتغذي  فترات  على 
يمكنها  التي  الحيوانات  من  نوعين  أحد  وصاحبنا 
للغاية  سريع  وهو  الماء.  تحت  الروائح  تشم  أن 
في إيجاد طعامه والتهامه حتى أنه يمكن أن يفوز 
ببطولة العالم في هذا المجال. وال يستغرق عثوره 
أكثر من ربع  إياها  أو دودة والتهامه  على حشرة 
دائم  ورأسه  التراب  في  أنفه  الحيوان  يدس  ثانية. 
أنها  يُعتقد  التي  النجمة  تفرعات  وتلعب  الحركة. 
أسرع عضٍو حسي في الثدييات على اإلطالق دوراً 
في العثور على الفريسة. إذ تبعث النهايات  كبيراً 
العصبية في هذه التفرعات إلى الدماغ بالمعلومات 

عن طريق مائة ألف ليف عصبي. 

Aye-Aye 6. أيي أيي

 Primate أي أي هو حيوان من الرتبة المقدمة
والشمبانزي  والغوريال  اإلنسان  إليها  ينتمي  التي 
 Daubentonia وكافة أنواع القردة. إسمه العلمي
موطنه  أن  على  يدل  مما   madagascariensis
الغابات  وبالتحديد  مدغشقر،  جزيرة  األصلي 
المطرية في هذه الجزيرة. بل يقتصر وجوده على 
قبل  من  تُقَتنى  التي  األفراد  باستثناء  الجزيرة  هذه 
الحيوان  هذا  ويظهر  الحيوان.  حدائق  أو  الهواة 
ليلي النشاط عدداً من الصفات الغريبة إلى جانب 
كونه أحد أقبح الحيوانات. وأي أي يشبه السنجاب، 
ويعيش على األشجار بصورة فردية ويتغذى على 
ولعله  األشجار،  ثمار  وعلى  ويرقاتها  الحشرات 
أبرز  ومن  الطعام.  تناول  في  األسرع  الحيوان 
صفاته: 1( عيناه الدائريتان والكبيرتان. 2( إصبع 
يده الثالث الطويل جداً الذي يمكنه الحركة بمعزل 
على  العثور  في  ويستخدمه  األصابع  باقي  عن 
 )3 مكامنها.  من  واستخراجها  الحشرات  يرقات 
أذناه الدائريتان والكبيرتان للغاية والمرهفتان جداً. 
4( ذيله الطويل المكسو بشعر طويل بني غامق أو 

أسود كثيف يقرب طوله من ربع متر. 
يصل طول جسم أي أي حوالي 40 سم بينما يصل 
إبهام كاذب ال   )5 55 أو60 سنتيمتراً.  طوله إلى 
تراه في أيٍ من أفراد الرتبة المقدمة األخرى. 6( 
ينفرد صاحبنا من بين أنواع الرتبة بامتالكه غشاًء 
رامشاً. وأخيراُ، ال يمكن تميز ذكر أي أي عن أنثاه 

مظهرياً.

 Monkfish 7. سمكة الراهب

السمكة  أو   monkfish الراهب  سمكة  توجد 

 sea البحر  شيطان  أو   frog-fish الضفدع 
على  والهندي  األطلسي  المحيطين  في   devil
أعماق تمتد من سطح البحر إلى عمق 650 متراً 
الرأس  كبيرة  السمكة  هذه  تنمو  أن  ويمكن  تحته. 
السمكة  أقدام )90 سم(. وتبتلع  لتصل طول ثالثة 
بين  يمتد  الذي  الكبير  فمها  بفضل  كاملة  فرائسها 
والمعقوفة  الطويلة  أسنانها  وصفي  الرأس  جانبي 
ثني  ويمكن  صفين.  في  والمنتظمة  الداخل  إلى 
األسنان لتسهل االبتالع. وال يلعب في ذلك فكاها 
يذكر،  دوراً  والطويلة  الحادة  أسنانها  وال  القويان 
اللهم إال منع هروب الفريسة. وال تجد السمكة مانعاً 
وتستخدم  حجماً.  األصغر  جنسها  بنات  التهام  من 
السمكة في خداع فرائسها زائدة أو اثنتين شبيهتين 
بالعصا محركة إياهما بمختلف االتجاهات. ومعدة 

تستطيع  بحيث  للتوسع  قابلة  مرنة  السمكة  هذه 
تستخدم  كما  ذاتها.  السمكة  بحجم  فريسة  احتواء 
السمكة زعنفتيها الكتفيتين استخدام األرجل بفضل 
تمفصلهما. وللسمكة القدرة على تغير لونها. ويرى 
البعض أن هذه السمكة هي األقرب لتمثيل وحش 
البحر. لذا فقد بقيت بعيدة عن مائدة طعام بني البشر 
بسبب قبحها حتى أدرك هؤالء كم أنها لذيذة الطعم!

Horseshoe Bat 8. الخفاش حدوة الفرس

الحشرات  على  يقتات  الذي  الخفاش  هذا  يضم 
 Rhinolophus للجنس  كلها  تنتمي  نوعاً  ثمانين 
 Rhinolophidae العائلة  إلى  بدوره  هذا  ويعود 
حدوة  الخفاش  ويأخذ  آخر.  نوعاً  تضم  ال  التي 
الفرس موقعه بين أقبح الحيوانات بجدارة. فوجهه 
وعيناه  كبيرتان  وأذناه  بالوجه.  منه  باألذن  أشبه 
وموقعه  االسم  أكسبه  ما  ولكن  جداً.  صغيرتان 
ضمن الحيوانات األقبح هو أنفه. فجانبا أنفه يأخذان 
شكل حدوة الحصان. ويعتقد العلماء أن اتخاذ األنف 
الصادرة  النداءات  توجيه  في  يساعده  الشكل  هذا 

 echolocation ألغراض تحديد الموقع بالصدى
من  الخفاش  هذا  يتخذ  الخفافيش.  عن  المعروف 
الكهوف والوديان في المناطق االستوائية والمعتدلة 
من العالم القديم ومبانيه المهجورة مأوى له. ولون 
من  بعض  على  تعثر  قد  ولكنك  بُني  منه  الغالبية 
أفراده ُحمر اللون. وهذا الخفاش الذي يتغذى على 
الحشرات صغير نسبياً إذ ال يتجاوز أكبرها حجماً 
4 بوصة )10 سم( كما ال يتجاوز وزنه 30 غم. 

ويعيش هذا الخفاش بمجاميع

Red- السمكة الخفاش حمراء الشفتين  .9
lipped Batfish

الملونة  الشفاه  ذوات  الخفاش  األسماك  تنتمي 

وتعيش   .Ogcocephalus هو  واحد  جنس  إلى 
الشفتين  حمراء  الخفاش  السمكة  السمكة،  هذه 
أرخبيل  جزر  مياه  في   Red lipped batfish
الذي   Galapagos archipelago غاالباغوس 
 Charles اكتسب شهرته من رحلة جارلس دارون
تُسمى  فإنها  ولذلك   .1835 عام  إليه    Darwin
أحياناً سمكة األرخبيل الخفاش )الخفاش هنا صفة 
العلمي  واسمها   Galapagos batfish السمكة( 
هذه  توجد  كما   .Ogcocephalus darwini
تزيد على  أعماق  Peru على  بيرو  قرب  السمكة 
الثالثين متراً. وهناك سمكة أخرى مشابهة تسمى 
 Ogcocephalus( السمكة الخفاش وردية الشفتين
وتوجد   .porrectus( rosy-lipped batfish
السمكة الخفاش ذات الشفاه على عمق يتراوح ما 

بين 3م إلى 76م.
 40 إلى  طولها  يصل  التي  السمكة  هذه  يفت  لم 
سنتيمتراً التََزيَُن بأحمر الشفاه لتكون بذلك وبصفات 
من  الغرض  أما  الحيوانات.  أقبح  إحدى  أخرى 
اآلخر  الجنس  لجذب  إنه  فغريب.  الُحمر  الشفاه 
إلى  الباحثون! يصل طول هذه السمكة  كما يزعم 

بل  ماهرة،  غير  سباحة  وهي  سنتمتراَ،  أربعين 
القاع  فإنها تفضل الزحف على  لذا،  سباحة سيئة. 

مستخدمة زعانفها الشبيهة بأرجل الضفدع.

Blob Fish 10. السمكة الفقاعة

الحيوان األقبح

السمكة الفقاعة Blob Fish أو السمكة 
angler fish الشصية

السمكة الفقاعة

من النادر أن يلتقي اإلنسان بهتين السمكتين اللتين 
على  السمكتان  وتتنافس  عنهما.  الكثير  نعرف  ال 
لقب الحيوان األقبح، وإن كانت األولى، أي السمكة 
ألن  وبالتالي  لنيله،  األقوى  المرشح  هي  الفقاعة، 
الحيوانات  على  المحافظة  جمعية  رمز  تصبح 
 The Ugly Animal Preservation القبيحة 
المياه  أسماك  من  والسمكتان  وبطلتها.   Society
على  الهادي  المحيط  في  تعيش  األولى  العميقة، 
حيث  البحر  سطح  تحت  متر  ألف  حوالي  عمق 
يكون الضغط أعلى من الضغط الجوي عند سطح 
الثانية فهي أيضاً  أما  بأكثر من مائة مرة.،  البحر 
من  انتشاراً  أوسع  ولكنها  األعماق،  أسماك  من 

األولى بكثير. 
لعل السر في بشاعة السمكة الفقاعة أنها ال تجد 
له  ليس  الهادي  فالمحيط  ابتسامة.  ما يستحق منها 
وغاضب  متقلب  محيط  فهو  نصيب،  اسمه  من 
اتخاذ  يمكن  وعليه،  الهيجان.  وسريع  وعاصف 
غريمتها  أما  الهادي.  للمحيط  رمزاً  السمكة  هذه 
أن  أمل  على  تنافسها  أن  فيمكن  الشصية،  السمكة 
يكره المحكمون قباحة الفقاعة المفرطة فيصوتون 
العضالت  من  تخلو  تكاد  الفقاعة  والسمكة  لها. 
رزقها  وراء  تسعى  ال  فهي  الهيكلية.  والعناصر 
الحواس  متيقظة  حراك،  دون  مكانها  تبقى  وإنما 
أو حيواناً الفقرياً يسوقه حظه  لعل سمكةً صغيرةً 

العاثر إليها.

السمكة الشصية

على  المنافسة  الشصية  السمكة  عينا  تضمر 
فائدة  ذات  غير  لكونها  القباحة  في  األول  المركز 
فريدة.  ظاهرة  تشكل  ال  بهذا  وهي  األعماق،  في 
هي  هنا  االستغراب  ويثير  االنتباه  يشد  ما  ولكن 
عالقة الذكر باألنثى. فالذكر يبحث عن أنثاه حتى 
ال  عضوياً  ارتباطاً  بها  ارتبط  عليها  عثر  ما  إذا 
فكاك منه مستخدماً في ذلك أسنانه. وما تلبث أغلب 
أعضائه أن تضمر وتضمر حتى ال يتبقى منه إال 
أو  ذكور  ثالثة  باألنثى  ويرتبط  التناسليتان.  غدتاه 
أكثر قليالً. ولألنثى شوكة ظهرية ترتفع فوق الفم 
والمعقوفة.  الطويلة  األسنان  ذي  والمقوس  الكبير 
وتصدر هذه الشوكة ضوًءا بفضل بكتريا متعايشة 
معها يساعد في خداع الفرائس. وتستطيع السمكة 
أو  مرتين  فمها  فتحة  من  أكبر  فريسة  تلتهم  أن 
ثالث مرات. وقد يصل وزن السمكة هذه أربعين 
كيلوغراماً. وأخيراً، تُعد السمكة هذه طعاماً فاخراً 

على موائد اليابانيين والكوريين الجنوبين.

استاذ جامعي )من أسرة البالد(	 
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COVID-19: STRANGE EFFECT ON HOUSING SALES AND MORTGAGES
	 Marc Montgomery | english@rcinet.ca

It seems contradictory but mortgage lenders 
are concerned about an increase in payment 
delinquencies on one hand, even as housing sales 
in Canada increase on the other.
The Canadian Real Estate Association )CREA( 

noted that home sales in the country increased 
by a very significant 26 per cent in July setting 
sales and listings records. This may be due in 
part to low interest rates resulting in favourable 
mortgage rates.
This huge rebound to new record levels comes 

after a major drop in activity during the height of 
the pandemic concerns.
On the other hand however, comes warnings from 

the Canada Mortgage and Housing Corporation 
)CMHC(  to lenders that mortgage debt has 
increased significantly in the first two quarters 
of this year and that there could be a significant 
increase in mortgage delinquencies coming.
The CMHC head, Evan Siddall sent a three 

page letter to lenders on August 10, advising 
them toavoid risk mortgages, and warned that 

excessive borrowing will worsen the economic 
difficulties being experienced as a result of the 
pandemic

With the pandemic, and political orders to shut 
down most of the economy to prevent COVID 
spread, vast numbers of people either lost jobs 
or were temporarily laid off. While the federal 
government created several  emergency bridging 
funds for such people and businesses, these will 
soon end.

CMHC, a crown corporation which provides 
assistance for those seeking mortgages, noted 
that  some 63 per cent of mortgages extended by 
commercial banks were uninsured.
Mortgage investment corporations )MIC( are 

alternative lenders to Canada‘s big six banks. 
They had seen a rise in mortgage delinquencies 
prior to the pandemic and then saw requests for 
payment deferrals rise to 10 per cent.
By the end of July, the banks had provided 

deferrals of up to six months for some 775,000 
homeowners, about 16 per cent of their mortgage 

portfolios, and an increase from 10 per cent in 
April.
There is a concern that as federal emergency 

bridging programmes end and deferral periods 
expire that defaults will increase. Although 
indications are that economic recovery is 
occurring, that recovery is still shaky and 
uncertain. While banks expect most people will 
resume payments as deferrals ence that may not 
be the case if COVID-19 cases increase and the 
recovery falters

Tania Bourassa-Ochoa is a senior housing 
researcher with the CMHC. Quoted in the Globe 
and Mail she said, ”There is this potential deferral 
cliff. We do expect maybe a certain percentage 
will not be able to resume their payments“.
Deferred mortgage repayments add up to about 

$1 billion per month, and the Globe and Mail 
reports that Canadians outstanding mortgage debt 
was already $1.68 trillion in May. The CMHC 
report warns that there is a continued risk of 
significant increase in mortgage delinquency in 
the coming months.
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	 Mohanad Moetaz

Many Middle Easterners choose to 
immigrate to Canada for a variety of 
reasons. The pathway to Canadian 
citizenship leads to universal health 
care, high quality education and job 
opportunities.
Middle Easterners typically 

immigrate to Canada as skilled 
workers since Canadians typically 
look to immigration to support 
labour market shortages. As a 
result, most of Canada‘s economic-
class immigration pathways favour 
candidates who have skilled work 
experience. 
Skilled workers are evaluated based 

on a number of factors, including age, 
work experience, level of education 
and language proficiency. Many of 
the immigrants that consider Canada 
already have a strong grasp of either 
English or French. This gives them 
an advantage when immigrating to 
Canada.

Express Entry is the name of the 
system that the federal government 
uses to manage permanent residence 
applications.
Immigrants submit their interest in 

immigrating to Canada through the 
Express Entry system. However, prior 
to making an Express Entry profile, 
candidates must be eligible for one 
of three immigration programs: the 
Foreign Skilled Worker Program 
)FSWP(, the Foreign Skilled Trades 
Program )FSTP(, and the Canadian 
Experience Class )CEC(.

The FSWP tends to be the most 
suitable option for those who have 
never lived in Canada.
If you are eligible for the FSWP, 

you will be able to create an Express 
Entry profile. You will need to 

complete a recognized language 
proficiency test in English or in 
French. You will also need to get 
your foreign educational credentials 
assessed.
All candidates in the Express Entry 

pool are given a Comprehensive 
Ranking System )CRS( score based 
on their profile.

Every two weeks, the Canadian 
government invites the highest 
ranking candidates in the Express 
Entry pool to apply for permanent 
residence.

How to immigrate through the PNP

In addition, the Provincial Nominee 
Program )PNP( is another major 
option people from the Middle 
East could consider. Provinces and 
territories in Canada are able to 
nominate individuals in order to 
meet their economic needs. 
There are two ways candidates may 

receive a provincial nomination. 
They can apply to a specific PNP 
stream directly, or they may receive 
an invitation to apply for a provincial 
nomination through the Express 

Entry system.
This means that having an Express 

Entry profile provides more options, 
as you may receive an invitation 
to apply for permanent residence 
through the federal government, or 
you may receive an invitation to 
apply for a provincial nomination.
These are not the only ways people 

from the Middle East can immigrate 
to Canada. In fact, Middle Easterners 
have over 100 skilled worker options 
to choose from in order to pursue 
their Canadian immigration goals.

History of Middle Easterners 
coming to Canada

The first wave of immigration from 
the Middle East came from Syria 
and Lebanon as early as 1882.
There are hundreds of thousands 

of people of Middle Eastern descent 
currently living in Canada.

Despite the coronavirus pandemic, 
Canada is still processing permanent 
residence applications. Welcoming 
immigrants into Canada will be 
the key to economic recovery post-
coronavirus.

In fact, Canada is looking 
to welcome over one million 
immigrants by the end of 2022, as 
per the Immigration Levels Plan 
2020-2022.

Making Canada your home

Middle Eastern and Arab 
immigrants are able to join existing 
social networks, integrate into 
the Canadian labour market and 
seamlessly integrate into Canadian 
society.

There are many religious 
institutions that exist in Canada 
including various churches, 
mosques, synagogues and other 
temples.

Several religious institutions were 
built around Canada over the last 
century including Melkite churches 
and Maronite churches. The first 
Coptic Orthodox church was built 
in 1965, and the first mosque in 
Canada, Al Rashid mosque, was 
built in Edmonton in 1938.

In addition, there exists many ways 
to connect with other members 
of an immigrant‘s community, 
including Facebook groups and 
country-specific or region-specific 
community centres around the 
country.

It is also important to keep in mind 
that links to immigrants‘ ancestral 
origins often remain intact through 
community events. These events 
may focus on music, dance, food 
or religious practices. There also 
exists many restaurants with various 
Middle Eastern cuisines. As a result, 
Middle Eastern immigrants feel at 
home in Canada.

Middle Easterners can choose from over 100 immigration pathways to start a new life in Canada

HOW TO IMMIGRATE TO CANADA FROM THE MIDDLE EAST
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Canada has unveiled additional 
immigration support to Lebanese 
nationals following last month‘s tragic 
explosion in Beirut.

The supports were announced on 
September 3rd, several weeks after 
Canada established an immigration 
task force in support of Lebanese 
individuals impacted by the explosion.
The Canadian government will 

prioritize travel documents for 
Canadian citizens and permanent 
residents in Lebanon, as well as 
waive some fees in order to help such 
individuals return to Canada.
Immigration, Refugees and 

Citizenship Canada )IRCC( is also 
prioritizing visitor visa applications 
for the immediate family members 
of Canadian citizens and permanent 
residents that were personally 
impacted by the Beirut explosion. 
Immediate family members include:
• Spouses
• Common-law partners
• Dependent children
• Parents or step-parents

IRCC invites individuals in need 
of assistance to read its dedicated 
webpage to find out if they are eligible 
for the special measures Canada 
has put in place. After reading the 
webpage, IRCC states that individuals 
can send their questions to IRCC.
SituationLebanon-SituationLiban.
IRCC@cic.gc.ca. It will aim to 
respond to questions within five 
business days.

How to qualify for assistance

To qualify for assistance, individuals 
must:
• Submit an application 

between September 3rd, 2020 and 
January 31, 2021;

• Follow the instructions listed 
on IRCC‘s webpage;

• Have lived in an affected area 
at the time of the explosion if you 
are applying as an immediate family 
member of a Canadian citizen or 
permanent resident.

• Include proof that you 
were personally impacted by the 
explosion. Types of proof can include 
documentation listing your residential 
address or copy of medical or legal 

documentation.

Options if you want to immigrate 
to Canada as a Lebanese skilled 
worker

If you are a Lebanese citizen who 
wishes to immigrate to Canada as 
a skilled worker, there are over 100 
different pathways available to you.
There are an estimated 200,000 to 
400,000 Lebanese individuals in 
Canada and around 1,800 Lebanese 
immigrate to Canada annually.

The main way to immigrate to 
Canada as a skilled worker is through 
the Express Entry system. Canada 
held an Express Entry draw earlier 
this week inviting 4,200 successful 
immigration candidates to apply for 
permanent residence. Despite the 
coronavirus pandemic, Canada has 
invited almost 70,000 immigration 
candidates this year.

The first step to being considered for 
permanent residence under Express 
Entry is by seeing if you are eligible 
for it.

CANADA OFFERS MORE IMMIGRATION ASSISTANCE TO LEBANON
The Government of Canada has unveiled additional immigration measures to help Lebanese nationals

	 Mohanad Moetaz

A Winnipeg-based social enterprise employing 
newcomers has turned to making masks as a way to 
help people get through the COVID-19 pandemic.
The Cutting Edge employs immigrant women and 

trains them to operate sewing machines. So far, the 
program has made thousands of masks.
Operations director Anne-Lydie Bolay told CBC 

News that there has been a lot of interest and that 
”many orders are being placed by some of the 
colleges, also some of the groups that are advocating 
for accessibility.“
The Cutting Edge program, which is run out of the 

Canadian Muslim Women‘s Institute, has employed 
ten newcomer women during the COVID-19 
pandemic.
At first, only regular reusable masks were being 

made. However, this changed after hearing of 
concerns from newcomers who had difficulty 
communicating with a mask on.
Now, they make regular cloth masks as well as 

masks with a see-through window. This way, other 
people can see the wearer‘s lips while they speak, 
and new immigrants who have not fully grasped the 
language may be able to better communicate.
In addition, all the masks made by The Cutting 

Edge are made comfortable for women who wear 
the hijab, the traditional headscarf worn by some 

Muslim women.
Bolay also maintains that the women making the 

masks are paid a reasonable salary, receive benefits 
and are offered flexible hours. 
One of the women, an immigrant from Ethiopia 

called Alia Mohamed, told CBC News that she 
really enjoys her work and that she can now make a 
stylish mask in just seven minutes.
Mohammed had moved to Winnipeg to be with her 

brother. She says she one day hopes to start her own 
business making clothes. However, in the meantime, 

she is more than happy to continue working for the 
Winnipeg-based enterprise.
For those interested, the masks are available in 

bulk through The Cutting Edge website, through 
the Local Investment Toward Employment website, 
or through the Ever Present Giving website, or at 
Pollock‘s Hardware Co-op.

Join your family in Canada

Canada is committed to family reunification 
and keeping loved ones together. Canadians and 

permanent residents are able to sponsor their 
spouses or common-law partners to come to Canada. 
Both the sponsor and their partner must prove their 
relationship together.
There are two options to sponsor your significant 

other: inland or outland sponsorship. Inland 
sponsorship is for partners who already have 
temporary status in Canada. Outland sponsorship 
is for partners who do not have temporary status 
in Canada. Typically, they would be living outside 
Canada.
Canadians and permanent residents are also able 

to sponsor their dependent children, parents and 
grandparents.
Both natural and adopted children may be 

sponsored, provided you prove your relationship 
with your child.
Parents and grandparents are sponsored through 

the Parents and Grandparents Program )PGP(. 
The sponsor must have an income higher than the 
minimum necessary income level for this program, 
and must also meet other requirements.
Occasionally, a province in Canada may offer 

Canadian immigration options for relatives of a 
Canadian citizen or permanent resident. Canadian 
immigration programs are subject to change, so we 
encourage you to start your free assessment, and we 
will match your individual qualifications and goals 
against the programs that are currently available.

NEW IMMIGRANTS STITCH MASKS THAT ARE COMFORTABLE WITH HIJAB

WINNIPEG-BASEDSOCIAL 
ENTERPRISE ALSO STITCHING 
SEE-THROUGH MASKS  TO HELP 
DEAF PEOPLE READ LIPS
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Producer

OTTAWA -- The federal 
government has inked a new 
deal with French multinational 
pharmaceutical firm Sanofi to obtain 
72 million doses of its protein-based 
COVID-19 vaccine candidate.

Procurement Minister Anita Anand 
also said Tuesday that Canada is in 
line to secure up to 150,000 vials 
of Gilead Sciences and McKeeson 
Canada‘s antiviral drug remdesivir, 
to treat the virus.

To date, Canada has allocated $1 
billion to vaccine procurement, 
which translates to a minimum of 
154 million doses of a future vaccine. 
Deals have already been signed 
with Pfizer, Moderna, Johnson & 
Johnson, and Novavax.
To be approved for use, any 

potential vaccine must move through 
a well-established testing process 
that involves three phases of clinical 
trials. The first and second phases 
focus on monitoring whether the 
drug produces the desired response 
from the human immune system. 
The third phase involves far more 
test subjects and aims to determine 
whether the vaccine candidate is 

actually able to stop the virus from 
infecting a body.
Sanofi and its partner 

GlaxoSmithKline, providing 
adjuvant technology, entered into 
Phase 1 and 2 of clinical trials 
in early September with 400 
participants. Pending results, the 
company will move into Phase 3 by 
the end of 2020.

None of the above candidates have 
been approved by Health Canada.

Anand has indicated that the 
government is also in talks with 
British multinational pharmaceutical 
AstraZeneca, which at one point was 
poised to have the most promising 
candidate until trials were halted in 
early September when a volunteer 
showed side effects. The company 
has since announced it was resuming 
trials.

At the same time, Canada 
is finalizing the details of its 
partnership with COVAX Facility, 
an international alliance to advance 
COVID-19 tests and vaccines co-
lead by Gavi, the Coalition for 
Epidemic Preparedness Innovations 
and The World Health Organization.

	 With a file from CTV News’ 
Ryan Flanagan

CANADA SIGNS DEALS FOR SUPPLY OF 
SANOFI VACCINE CANDIDATE, ANTIVIRAL DRUG TO TREAT COVID-19
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Two major events over the 
coming month will shape Canada‘s 
immigration system for years to 
come.
The first will be a new mandate letter 

that will be written by Prime Minister 
Justin Trudeau to immigration 
minister Marco Mendicino. This 
letter will contain Canada‘s new 
immigration priorities and it should 
be released shortly, perhaps as soon 
as within the coming week.
The second is Canada‘s Immigration 

Levels Plan 20212023-. The plan 
will outline Canada‘s new permanent 
residence targets over the next three 
years and it should be announced by 
October 30th.

New immigration mandate letter

In Canada, the prime minister 
outlines the responsibilities that they 
would like their respective cabinet 
members to pursue while the ruling 
party manages the government.
In this case, Trudeau will provide 

minister Mendicino with a letter that 
will guide Mendicino‘s efforts to 
lead the operations of Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada 
)IRCC(.
In what will be a rare occurrence, 

the prime minister will issue his 
second immigration mandate letter 
in less than one year.
Mandate letters tend to be issued 

to each minister every two to four 
years. They are typically issued 
when a new government takes office 

and when a minister is assigned a 
new portfolio.

In August, however, Trudeau 
ended the last session of Canada‘s 
Parliament as he wanted to reset the 
government‘s priorities in the wake 
of the coronavirus pandemic.
The Canadian government‘s 

new priorities were defined on 
September 23rd during the speech 
from the throne, which kicked off 
the new session of Parliament. The 
throne speech formally underscored 
Canada‘s goal of welcoming 
more immigrants to maintain its 
competitive economic standing.
As such, Trudeau will now define 

new immigration priorities for 
Mendicino and IRCC to pursue.
If last year is any indication, the 

new immigration mandate letter may 
become publicly available by early 
October. Last year, the December 
5th, 2019 Speech from the Throne 
was followed by mandate letters 
being released on December 13.
COVID-19 has derailed many 

of the priorities outlined in 
Mendicino‘s current mandate letter. 
Mendicino was well on his way to 
implementing the government‘s 
immigration agenda when he 
announced Canada‘s Immigration 
Levels Plan 2020-2022 in early 
March.

But the pandemic has now delayed 
goals such as launching a new 
Municipal Nominee Program  and 
eliminating Canadian citizenship 
application fees.

We should expect Mendicino‘s 
forthcoming mandate letter to 
heavily emphasize the coronavirus. 
Namely, the government will likely 
provide an overview of how it seeks 
to adapt Canadian immigration 
policy and how it will process 
applications moving forward in the 
wake of the pandemic.

Immigration Levels Plan 2021-2023

In another rare occurrence, Canada 
will announce its Immigration 
Levels Plan for the second time in 
the same year.
The levels plan is usually 

announced each fall around the last 
week of October. This is stipulated 
by the Immigration and Refugee 
Protection Act.

IRPA is the main law that guides 
Canada‘s immigration system.
However, IRPA also stipulates that 

the levels plan announcement can be 
delayed in election years, as was the 
case in 2019 when Canadians went 
to the polls.
Hence, Mendicino will follow the 

20202022- levels plan announcement 
he made in March of this year with 
a similar announcement that will 
likely come by Friday October 30th.
IRPA states that the immigration 

minister is to announce the plan 
by November 1st each year when 
Parliament is sitting however that 
date coincides with a weekend, and 
hence the announcement should 
occur a bit earlier.
Mendicino has also constantly 

affirmed Canada‘s commitment 
to immigration throughout the 
pandemic. This commitment is 
being demonstrated by the ongoing 
Express Entry draws that IRCC is 
conducting that are seeing record 
levels of individuals receive 
invitations to apply for permanent 
residence.
The question on everyone‘s 

mind leading up to Mendicino‘s 
forthcoming announcement is: How 
will COVID-19 impact Canada‘s 
immigration levels?
Over the medium- and long-term, 

Canada can be expected to return 
to high levels of immigration. 
This is due to Canada‘s need for 
immigration to support its economy. 
The latest speech from the throne 
also strongly suggests Canada 
intends to return to high newcomer 
levels.
But, there is far greater uncertainty 

as to the number of immigrants 
Canada will able to welcome amid 
the pandemic. While Express Entry 
and Provincial Nominee Program 
)PNP( draws and application 
processing continue, the actual 
number of immigrants completing 
their permanent residence landing 
process remains limited by 
COVID-19.
The combination of the new 

mandate letter and the 2021-
2023 Immigration Levels Plan 
announcement will give us more 
clarity in terms of how quickly the 
Canadian government believes the 
immigration system will be able to 
return to normal

OCTOBER WILL SHAPE CANADIAN IMMIGRATION FOR YEARS TO COME
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WHAT ARE YOU PROUD OF WHEN 
YOU THINK OF THE STATE OF ISRAEL?

A group of Palestinian laborers 
leaned on the felled trees that were 
dragged like corpses by a tractor, 
and sawed down the trunks into 
small logs. The first light was rising 
over the fields north of Tel Aviv. 
Only a few hundred meters from 
there, a luxury neighborhood was 
still asleep; the noise from the saws 
and the smoke had not penetrated 
the double windows of the elegant 
villas.
The workers in their worn and 

tattered clothing were working 
without any kind of protective 
equipment. They had left their 
homes in the West Bank in the 
middle of the night and gone through 
the humiliating checkpoints to cut 
down the trees along the Ayalon 
Highway, where a new lane is being 
built for the jammed road. Those 
traveling on the highway didn‘t even 
spare a glance for the workers who 
will be making their journey easier 
in the future. That‘s the natural 
order of things – Palestinians as the 
woodcutters for the Jews.
They worked like that under the 

blazing sun the entire day. The 
Jewish contractor sat in the shade, 
supervising from afar. The sight 
recalled scenes of slavery in the 
United States, or of apartheid in South 
Africa; the upscale neighborhood 
in the background, the Jewish 
contractor, the Palestinian laborers, 
the starvation wages, the return to 
the Bantustan in the evening; in a 
white sea, a group of blacks does the 
picking.
Hours later, agreements were signed 

in Washington between Israel, the 
United Arab Emirates and Bahrain. 
One mustn‘t underestimate their 
value or discount their importance, 
nor skimp on compliments to 

the prime minister for achieving 
them. They have advanced Israel‘s 
acceptance in the region, after years 
in which Israel turned its back, 
and its weapons, in its direction. 
But nothing that was signed in 
Washington will change the reality 
of the field of felled trees north of 
Tel Aviv. The tyranny, exploitation 
and dispossession will remain as 
they were.
The agreements were signed on the 

eve of Rosh Hashanah, the Jewish 
New Year. That‘s a great time to ask: 
What are you proud of when you 
think of the State of Israel? What 
of everything that they told us in 
our childhood and taught us during 
adolescence remains to take pride 
in?
Israelis like to complain about their 

country, but are still very proud of it. 
Their pride, which very quickly turns 
into arrogance, is especially marked 
when they visit other countries: The 
Americans are naïve, the Germans 

are square, the Italians are stupid, the 
Chinese are weird, Scandinavians 
are suckers, Arabs are backward and 
Africans are primitive. Israel is tops. 
One can‘t help but encounter the 
condescension, especially among 
the young people, on every trek in 
South America and in every Chabad 
House in Asia. It is born at home and 
nurtured in school and in the army. 
We‘re the best. There‘s nobody like 
us. It‘s one of the greatest obstacles 
to achieving peace in the region.
Reality ought to have made every 

Israeli ashamed of their country – 
because of the occupation, but that‘s 
not all. The violence on the road 
and on the sidewalk, the aggression, 
the ignorance, the racism, the ultra-
nationalism, the boorishness, the 
collapsing health system, the army 
that‘s heroic primarily against the 
weak and built on moral rot, the 
lack of consideration for others 
in all realms of life, and now 
the disgraceful handling of the 

coronavirus crisis. But wonder of 
wonders, Israelis are still convinced 
that they‘re the best. The start-up 
nation. Start-up of what, exactly? 
Drip irrigation?
The miraculous founding of the 

state, which was an unparalleled, 
remarkable event, even if based on 
an integral and profound injustice, 
did indeed justify sky-high national 
pride. In the front of the bus carrying 
the youth delegation I was part of in 
the late 1960s, we waved the Israeli 
flag proudly. Nowadays in many of 
those countries one sometimes has 
to hide anything that identifies one 
as Israeli, out of shame.
We can and should be proud of our 

prime minister, who stood alongside 
the president of the United States 
and two Arab foreign ministers on 
the south lawn of the White House. 
But as long as the victims of Zionism 
and the occupation continue to cut 
down trees for us in another field, 
there‘s no real reason for pride.
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ONTARIO INTRODUCES LEGISLATION 
TO FREEZE RESIDENTIAL RENT IN 2021

TORONTO ― The Ontario 
government has introduced the 
Helping Tenants and Small Businesses 
Act that would, if passed, freeze rent 
in 2021 for most rent-controlled 
and non-rent-controlled residential 
units. The bill would provide the 
vast majority of Ontario›s tenants 
with financial relief as the province 
continues down the path of renewal, 
growth and economic recovery.
The announcement was made today 

by Premier Doug Ford, Christine 
Elliott, Deputy Premier and Minister 
of Health, and Steve Clark, Minister 
of Municipal Affairs and Housing.
”From the very beginning of this 

pandemic, our government promised 
the families, workers and small 
business owners of this province 
that we would have their backs and 
provide them with the support they 
need to get back on their feet,“ said 
Premier Ford. ”The crisis is far from 
over and the threat of a second wave 
is real, as are the challenges it will 
bring. That›s why we need to take the 
necessary steps now to help families 
keep a roof over their heads and small 
businesses keep their doors open.“
The Helping Tenants and Small 

Businesses Act also proposes to 
change the Commercial Tenancies 
Act to extend the temporary ban on 
evictions for commercial tenants. The 
ban was initially in place from May 1, 
2020 to August 31, 2020, to align with 
the Canada Emergency Commercial 
Rent Assistance )CECRA( for small 
businesses. This temporary ban would 
continue to apply to businesses that 
are eligible for federal-provincial rent 
assistance through the CECRA for 
small businesses, but their landlord 
chose not to apply for the program. 

The ban will protect small businesses 
from being locked out or having their 
assets seized during COVID-19.

”Our government wants to stabilize 
rents for Ontario›s 1.7 million rental 
households for 2021, because this 
year is not like any other year,“ said 
Minister Clark. ”We know that families 
are continuing to be impacted by 
COVID-19. We know landlords have 
worked hard to be accommodating 
and have made sacrifices. We know 
that by continuing to work together, 
we will move past this extraordinary 
time and get Ontario back on track.“

Extending the ban on commercial 
evictions would allow Ontario to 
continue to protect small businesses 
and help them get back on their feet, 
so they can create jobs and help 
rebuild the economy.

”Our government has been there to 
support small businesses since the 
beginning of COVID-19,“ said Rod 
Phillips, Minister of Finance. ”We 
partnered with the federal government 
to provide commercial rent relief 
and so far over 50,000 tenants have 
received support. Unfortunately, 
COVID-19 isn›t behind us. That›s 
why we are working with our federal 
partners to explore opportunities to 
ensure small businesses continue to 
receive the support they need.“

This proposed legislation would also 
create a single register of voters for 
municipal and provincial elections, 
which is expected to be more accurate, 
could mean fewer corrections for 
voters at polling stations, fewer delays 
for people on election day, and may 

reduce costs for municipalities.

QUICK FACTS

The Residential Tenancies Act sets 
out the formula for calculating the 
maximum allowable rent increase for 
the next year in rent-controlled units. 
These amendments would revise the 
guideline for 2021, which is set at 1.5 
per cent.

The residential rent increase guideline 
applies to most tenants living in rented 
houses, semis, basement apartments, 
condos, as well as care homes, mobile 
homes, and land lease communities. 
The proposed rent freeze would end 
on December 31, 2021. However, a 
landlord could give proper 90 days‘ 
notice before the freeze ends for a 
rent increase that takes effect starting 
in 2022.
The Protecting Tenants and 

Strengthening Community Housing 
Act, passed this summer, encourages 
landlords to try to negotiate a 
repayment agreement with a tenant 
before seeking eviction if rent has not 
been paid during COVID-19.

Ontario is providing help to keep 
vulnerable people safe through the 
COVID-19 pandemic. This includes 
$510 million in funding to local service 
managers and Indigenous program 
administrators who were given the 
flexibility to expand the key services 
they already offer to meet their local 
needs, including supporting people 
who are having difficulty paying rent.
The extension to the commercial 

eviction ban would apply to 
businesses eligible for the CECRA for 
small businesses program.
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TORONTO -- A group of emergency physicians is 
urging Canadians to get their flu shots as a second 
wave of COVID-19 combined with influenza could 
overwhelm the health-care system.

Dr. Atul Kapur, co-chair of the Canadian 
Association of Emergency Physicians )CAEP(, said 
Canadian hospitals are already suffering from a 
”chronic situation of overcrowding,“ and expects it 
to only get worse in near future.

”We‘re concerned that with that second wave of 
COVID coming, and the regular, predictable wave 
of influenza coming, that we may be set up to be 
overwhelmed again,“ he told CTV News Channel.

”We think both waves crashing in at the same time 
is going to be a huge risk for ourselves and the 
population.“

Kapur suggests the more Canadians that get the flu 
vaccine, the less potential burden the health-care 
system faces this fall and winter.

”The importance of getting a flu shot is higher 
than ever,“ he said. ”Even if you‘ve never gotten 
one before, this is the year to make sure you get 

your flu shot.“
CAEP released a series of recommendations for the 

short-, intermediate- and long-term aimed at helping 
physicians through a second wave of the pandemic 
during the flu season. They include ensuring doctors 
have access to proper p e r s o n a l 
p r o t e c t i v e 
equipment, 
improving 
waiting-
r o o m 
design to 
help with 
p h y s i c a l 
d is tancing 
guidelines, 
increasing 
the national 
vaccinat ion 
rate, and 
providing 
s u p p o r t 
for front-
line staff.
” We ‘ r e 

d e a l i n g 
with it 
not just as 
c a r e g i v e r s 

to our patients, but also in our roles as family 
members,“ said Kapur.
”That stress is continuing and wearing and we‘re 

looking to see that there are supports being put 
in place to help our members and all health-care 
providers.“
During the height of the pandemic in the spring, 

hospitals began prioritizing COVID-19 patients, 
which meant many elective or non-essential 
surgeries were either postponed or cancelled 
altogether.

Kapur said this method of care cannot continue 
in the second wave.  ”The way we did it isn‘t 
sustainable and we‘re already seeing that hospitals 

are already getting overcrowding situations,“ he 
said.

While it‘s unclear as to when it‘s appropriate to 
call the COVID-19 situation in Canada a ”second 
wave,“ the country has seen a significant uptick 
in cases over the past week.

On Tuesday September 22, provinces reported a 
total of 1,248 new cases of COVID-19, primarily 

in Ontario and Quebec.
”We stress the importance of following all the 

public health guidelines,“ said Kapur. ”We know 
that it‘s difficult, but it is so vitally important.“

EMERGENCY PHYSICIANS WORRY COMBINATION OF 
COVID-19 AND FLU SEASON WILL OVERWHELM SYSTEM

PHYSICIANS ARE URGING CANADIANS TO GET THEIR FLU SHOTS

	 Terry Haig | english@rcinet.ca

Canada‘s federal government said it 
had signed agreements with two U.S. 
drug companies to secure up to 114 
million doses of potential COVID-19 
vaccines under development.
Deals are now in place for Canada 

to get access to vaccines being tested 
by both Johnson & Johnson and 
Novavax.
Earlier this month, Ottawa signed 

similar deals with Pfizer and Moderna.
The vaccines are still in either Phase 

2 or 3 clinical trials and won‘t be 
purchased unless they are deemed 
safe and effective by Health Canada.
Novavax, a Maryland-based 

biotechnology company, announced 
in a press release Monday that it has 
struck a deal to produce 76 million 
doses of a vaccine that it is working 
on for the Canadian government, 
should the vaccine ever get Health 

Canada approval.
Later in the day, Ottawa announced 

it has signed a separate deal with a 
subsidiary of New Jersey-based drug 
conglomerate Johnson & Johnson to 
secure up to 38 million doses of the 
company‘s potential vaccine, which is 
completely different from Novavax‘s.
The vaccines are two of dozens in 

development around the world, each 

of which targets the virus that causes 
COVID-19 in a different way.
Prime Minister Justin Trudeau 

said Monday, the vaccines all show 
promising results and Canada is 
signing multiple deals to be sure when 
a vaccine is approved Canadians can 
get access to it.
COVID-19 has now killed more 

than 846,000 people around the world 

since the start of this year, including, 
9,120 in Canada.
The agreement with Novovax ”will 

give Canadians access to a promising 
COVID-19 vaccine candidate,“ Anita 
Anand, Canada‘s minister of public 
services and procurement, in a news 
release on Monday.
Health Minister Pattorters a vaccine 

for COVID-19 will be more effective 
if large numbers of people get it.
Novavax said Monday the vaccine, 

should it work and be safe, would be 
available to Canadians as early as the 
second quarter of next year.
Novavax has signed similar deals 

with the United Kingdom, India, the 
Czech Republic, South Africa and 
Japan to supply doses of the potential 
vaccine.
Financial terms of the deal were not 

disclosed.

	 With files from CBC News, The 
Canadian Press

OTTAWA SECURES UP TO 114 MILLION 
DOSES OF POTENTIAL COVID-19 VACCINES
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PHYSICIANS ARE URGING CANADIANS TO GET THEIR FLU SHOTS

EMERGENCY PHYSICIANS WORRY COMBINATION OF 
COVID-19 AND FLU SEASON WILL OVERWHELM SYSTEM
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