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وزير الهجرة والالجئين والمواطنة

دخول  قانون مستشاري كلية الهجرة والمواطنة حيز التنفيذ
تحسين الرقابة وزيادة المساءلة لحماية كل من الجمهور والمستشارين الذين يتمتعون بسمعة جيدة

لندن – البالد	 
 

أوتاوا - أعلن السيد ماركو إي إل مينديسينو وزير 
الهجرة والالجئين والمواطنة  أن قانون مستشاري 
اآلن.  المفعول  ساري  والمواطنة  الهجرة  كلية 
لتنظيم مستشاري  قانونيًا  إطاًرا  القانون  هذا  يوفر 
كلية  مستشاري  وسيجعل   ، والمواطنة  الهجرة 
المنظم الرسمي لعمل  المرتقبة  الهجرة والمواطنة 
أنحاء  جميع  في  والمواطنة  الهجرة  مستشاري 

البالد.
أن  يعني  التنفيذ  حيز  القانون  دخول  إن  وقال   
الكندية  والمواطنة  والالجئين  الهجرة  دائرة 
الكلية  افتتاح  من  واحدة  خطوة  تقترب   )IRCC(
عام  في  تكون  أن  المتوقع  من  والتي   ، الجديدة 
ومكلفة  متميزة  مؤسسة  الكلية  وستكون   .2021
كل  حماية  خالل  من  العام  للصالح  المهنة  بتنظيم 
من الجمهور والمستشارين الذين يتمتعون بسمعة 
جيدة من الجهات الفاعلة غير النزيهة التي تستغل 

األشخاص الضعفاء.

كبير  حكومي  إلشراف  الجديدة  الكلية  ستخضع 
السلطة  ذلك  ويشمل  العامة.  الحماية  لضمان 
المهني  السلوك  لقواعد  مدونة  لوضع  الحكومية 
للمرخص لهم بالكلية ، لتحديد تكوين مجلس إدارة 

الكلية ، وتعيين أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة.

وزارته  بالتزام  الوزير  يفي   ، االعالن  وبهذا 
الحوكمة  لنظام  الكامل  التنفيذ  في  قدًما  للمضي 

المهنية الجديد لمستشاري الهجرة والمواطنة
في حين أن دخول القانون حيز التنفيذ هو خطوة 
تعيين  أيًضا  سيتطلب  الكلية  فتح  فإن   ، مطلوبة 
مديري المصلحة العامة في مجلس الكلية من قبل 

الحكومة.
 IRCC بالفرصة على موقع  وسيتم نشر إشعار 
على الويب لألطراف المهتمة للتقدم لشغل مناصب 

مدير المصلحة العامة في مجلس الكلية.

وشؤون  أنشطة  إدارة  في  المجلس  مهمة  تتمثل 
العامة  المصلحة  مدراء  اختيار  عملية  الكلية. 
الجدارة.  معايير  إلى  وتستند  وشفافة  مفتوحة 
قادرين  مديرين  تعيين  ضمان  على  وسيساعد 

ومتنوعين ومؤهلين جيدًا.
 وزارة الهجرة قالت في بيان تلقته جريدة )البالد( 
ملتزمة  حكومتنا  أن  جديد  من  يؤكد  االعالن  إن 
بتنفيذ نظام حكم مهني جديد. نحن نتخذ إجراءات 
حاسمة لمساءلة مستشاري الهجرة والمواطنة عن 
طريق تحسين الرقابة وزيادة المساءلة لحماية كل 

من الجمهور والمستشارين الذين يتمتعون بسمعة 
جيدة من المستشارين غير األمناء الذين يستغلون 

األشخاص المستضعفين ".

الجهود  بذل  تواصل  كندا  حكومة  ان  ويذكر   
لتوفير حماية أفضل للوافدين الجدد والمتقدمين إلى 

كندا من المستشارين عديمي الضمير واالحتيال.
تنفيذ ميزانية  لقانون  تنفيذا  الكلية   قانون   وياتي 
على  الرقابة  تحسين  اقترح  الذي   ،  2019

مستشاري الهجرة في كندا.
لتنظيم  الالزمة  الصالحيات  الكلية  وستمتلك 
في سوء  التحقيق  أدوات  ، وال سيما  المستشارين 
وهذا  لهم.  المرخص  وتأديب  المهني  السلوك 
جمع  لغرض  المستشار  مقر  دخول  سلطة  يشمل 
على  الشهود  وإجبار   ، التحقيق  لدعم  المعلومات 

المثول واإلدالء بشهادتهم أمام لجنة االنضباط.
أوامر  طلب  على  بالقدرة  الكلية  ستتمتع  كما 
قضائية من المحكمة لمخاطبة الجهات الفاعلة غير 
دون  الهجرة  بشأن  المشورة  تقدم  التي  المرخصة 

إذن.
وستكون مهمة مجلس الكلية إدارة أنشطة وشؤون 

الكلية.
للكلية.  سلوك  قواعد  مدونة  تطوير  ويجري 
سيساعد هذا في وضع معايير أخالقية ومهنية قوية 

يجب على جميع المرخص لهم االلتزام بها.
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بايدن  جو  الديمقراطي  المرشح  فاز  وأخيراً 
أرهقت  العد  من  أيام  بعد  األميركية  باالنتخابات 
الناخبين والمشاهدين من شتى أنحاء العالم وصلت 

حد انهيار المستشارين على الهواء. 
وهنا في كندا، حيث أصبح الرئيس المقبل حديث 
 - األصدقاء  بين  االفتراضية  والمكالمات  الشارع 
بعدما فرقت كورونا بينهم ولكن كالعادة دائماً وأبدًا 
الشغل  الموضوع  هذا  أصبح   – السياسة  تجمعهم 
الشاغل لهم، بل ربما أكثر من االنتخابات المحلية!
والقارات  للحدود  عابرة  األميركية  فاالنتخابات 
واألنظمة السياسية، قد ننظر بدايةً إلى تأثيرها على 
رأسها  وعلى  األوسط  الشرق  دول  مع  العالقات 
المملكة العربية السعودية، وننتهي بها هنا في كندا 
الدولة الجارة والحليفة والتي نابها هذه األخرى من 

"الطيب" نصيب في السنوات األربع الماضية.
فوز  يعني  ماذا  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
إلى  تنقسم  السؤال  هذا  على  اإلجابة  لكندا؟  بايدن 

عدة محاور: 

أوالً: محور الحدود وسياسات الهجرة

بينما ال يلقي الكثير من األميركيين اهتماماً كبيراً 
أن  إال  البلدين من عدمه،  بين  البرية  الحدود  بفتح 
يترقبون  المتجاورة  والواليات  المقاطعات  سكان 
وينتظرون عن كثب مصير أطول حدود برية بين 

دولتين في العالم بأسره.
ينتظر اآلالف رؤية أحبتهم من جديد، لكن أرقام 
الجنوبية ال يسهل  الجارة  لدى  القياسية  اإلصابات 
يؤيده  الذي  األمر  وهو  الحدود،  فتح  إعادة  قرار 

ماليين الكنديين.
تعاون  على  اآلن  تعتمد  األشواق  هذه  كل  ولكن 
االنتخابي  برنامجها  في  وعدت  التي  بايدن  إدارة 

بالسيطرة على الجائحة.
أعلنت  كندا  فإن  بالهجرة،  يتعلق  فيما  أما 
الترحيب  حيث  من  المقبل  للعام  الطامحة  أهدافها 
بالمواطنين الجدد )راجع العدد السابق من البالد(. 
للوافدين  جاذبية  أكثر  كدولة  كندا  ظهرت  وبينما 
بايدن  أن  إال  ترامب،  دونالد  رئاسة  خالل  الجدد 
لديه موقف أكثر انفتاحاً بشأن الهجرة والمهاجرين.
لذلك، تحت إدارة الديمقراطيين، قد تنشأ منافسة 
بايدن  صرح  بعدما  المهاجرين  الستقطاب  جديدة 
بأن لديه خططا لتوسيع عدد تأشيرات العمال ذوي 

المهارات العالية.

وكان بايدن أكد أن خطته ستعمل على إصالح ما 
بايدن  حملة  استخدمته  شعار  وهو  ترامب،  أفسده 

االنتخابية كثيراً في أكثر من ملف.
إلغاء  في  المعلقة  الحدودية  المشكلة  ويبقى، 
اآلمنة،  الثالثة  الدولة  لقانون  الفيدرالية  المحكمة 
والذي يسمح لكندا بإعادة طالبي اللجوء من خارج 
الواليات المتحدة عند المعابر الحدودية ومطالبتهم 
بتقديم طلب الحماية في الواليات المتحدة بدالً من 
ذلك. وهو أمر سيتوجب متابعة تطوراته بانتظار 
في  جديدة  إدارة  مع  بالتنسيق  فيه  النهائي  القرار 

البيت األبيض.

ثانياً: محور التجارة واالقتصاد

العالقات  أكبر ملفات  أحد  التجارة  لطالما شكلت 

األربع  السنوات  مدى  على  البلدين  بين  الثنائية 
الماضية. واحتلت إعادة مفاوضات اتفاقية التجارة 
الكنديين  لدى  كبيراً  الشمالية حيزاً  الحرة ألمريكا 
األمريكية،  البضائع  مقاطعة  إلى  يؤدي  أن  كاد 
والتعريفات  الجديدة  الجمركية  التعريفات  في ظل 

المضادة!
وبينما ال ينوي الكنديون خوض غمار مفاوضات 
من جديد، إال أن جملة بايدن خصصت قسماً كامالً 
مصنوع  "المستقبل  شعار  حول  يتمحور  للتجارة 

في كل أنحاء أميركا".
التوريد  سالسل  إعادة  التجارية  خططه  تتضمن 
الهامة بحيث ال تعتمد أميركا على الدول األخرى 
في أثناء األزمات، إلى جانب وعود بتشديد قواعد 
على  آثار  لها  يكون  قد  والتي  المحلية،  المنتجات 

بعض قطاعات التصنيع الكندية.
تظل  أن  المرجح  فمن  مغلقة،  الحدود  بقيت  وإذا 

العالقة التجارية واالقتصادية بين البلدين متوترة، 
مع وجود مضايقات تجارية دائمة ومستمرة.

مجموعة  من  غولدفيدر  سارة  قالت  بدورها 
والتي   ،  Earnscliffe Strategy Group
أمريكيين  لسفيرين  خاص  كمساعد  سابقاً  عملت 
CTVNews.ca في مقابلة  لـ   ، سابقين في كندا 
النهج  إلى  األرجح  على  يميل  بايدن  أن  سابقة 
جعل  في  والمتمثل  اتباعه،  الكنديون  حاول  الذي 
صفقات التجارة فعالة أكثر من مجرد تسهيل حركة 

البضائع.
بعض  بايدن  فوز  يوفر  أن  يجب  عام،  وبشكل 
الثقة من جديد،  به  للسوق ويطرح  الفوري  اليقين 
الطويل  المدى  على  االقتصاد  أداء  كيفية  ولكن 
لبرامج  إدارته  كيفية  على  كبير  حد  إلى  ستعتمد 
إلى  باإلضافة  مستقبالً،  الجائحة  ظل  في  التحفيز 

خطة لزيادة الضرائب على األغنياء.

محور االحتباس الحراري وقطاع الطاقة

المناخي  التغير  أو  الحراري  االحتباس  أن  رغم 
كان من أكثر الملفات إلحاحاً في العقد الماضي، إال 
البوصلة األميركية  اتجاه  إدارة ترامب غيرت  أن 
بعيداً عن بقية الدول الكبرى بالخروج من اتفاقية 
باريس المناخية، لكن بايدن يقود أميركا في مرحلة 
وصف  حد  على  للبشرية،  تحول  ونقطة  حرجة 

علماء البيئة.

عن  صارخاً  اختالفًا  البيئية  بايدن  خطة  تختلف 
أصدر   ،2020 يوليو/حزيران  في  ترامب.  خطة 
تريليون   1.7 بقيمة  النظيفة"  الطاقة  "ثورة  خطة 
دوالر والتي ستؤمن استثمارات كثيفة فيما يُسمى 

"التكنولوجيا الخضراء"، والتي تسعى بقوة لجعل 
قطاع الطاقة األمريكي خالياً من االنبعاثات بحلول 

عام 2035.
ورغم أن وعد ناخبيه بإعادة الواليات المتحدة إلى 
اتفاقية باريس، إال أن محللين استبعدوا أن تحقيق 
هذه الوعود في خالل 15 عاماً فقط، وهو أمر لن 
يعزز من التعاون االقتصادي بين أميركا وكندا في 

هذا المجال.

فيما يتعلق بالطاقة، تعهد بايدن بإجراء تغييرات 
في السياسة يرى النقاد أنها ستكون انتكاسة لقطاع 
على  جديدة  حفر  عمليات  منع  مثل  والغاز،  النفط 
وإلغاء  المتحدة  الواليات  في  الفيدرالية  األراضي 
 ،Keystone XL التصريح الرئاسي لخط أنابيب
وهو مشروع من شأنه أن يساعد في تسليم ألبرتا 

الخام إلى مصافي ساحل الخليج األمريكية.
خط  لمشروع  معارضته  في  بايدن  يتردد  لم 
ُحسم.  قد  مصيره  أن  يعني  ال  هذا  لكن  األنابيب، 
 Keystone XL وبالعكس فقد يشكل خط األنابيب
وخلق  العمل  لسوق  الدعم  إلظهار  لبايدن  وسيلة 
الواليات  تحاول  بينما  إليها  الحاجة  تشتد  وظائف 

المتحدة التعافي من الوباء.
دعمه  تبرر  قد  التي  األسباب  من  العديد  هناك 
للمشروع بعكس ما تم في عهد أوباما من معارضة 
البيئي الذي قد يحدثه  التأثير  نتيجة مخاوف بشأن 

المشروع.

محور الصين والسياسة الخارجية

أدت قضية مديرة شركة هواوي مينغ وانزو إلى 
تذبذب العالقات بين كندا والصين، إلى جانب عدم 
دول  إلى  باالنضمام  يتعلق  في  قرارها  كندا  حسم 
بحظر  يتعلق  فيما  الكبرى  الخمس   Five Eyes

.G5 الشركة الصينية من شبكة االتصاالت
حل  إلى  بايدن  يتوصل  أن  مراقبون  ويتوقع 
بالتوافق في هذه القضية الشائكة، وقال قال ستيفن 
جنوب  جامعة  في  الدولية  العالقات  أستاذ  المي، 
دبلوماسية "على  إلى  يتوقع عودة  إنه  كاليفورنيا، 

.CTV طريقة أوباما"، كما قال لشبكة
وتوقع أن تستمر إدارة بايدن في محاولة الضغط 
نسبتها  تقل  التي  األخرى  الناتو  ودول  كندا  على 
سيتعين  الدفاعي.  إنفاقها  لزيادة  المائة  في   2 عن 
العسكرية  التدخالت  مستقبل  يقرر  أن  أيضاً  عليه 
للبالد في أفغانستان والعراق، وقد يجد بايدن نفسه 
محاصراً بين الديمقراطيين البارزين الذين يريدون 
من  والعديد  البلدان  تلك  بناء  إعادة  في  المساهمة 
ناخبي األحزاب المستعدين لعودة القوات األمريكية 

من هاتين الدولتين.

كاتبة وصحفية  من اسرة )البالد( لندن	 

بلقيس دارغوث 	 

مــاذا يعني فـوز بــايدن لكــندا؟

رئيس الوزراء جاستن ترودو يجتمع مع الواليات المتحدة آنذاك. نائب الرئيس جو بايدن في مبنى البرلمان في 
أوتاوا يوم الجمعة 9 ديسمبر 2016
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لقاحات اإلنفلونزا التي ُسحبت من التداول آمنة حسب وزارة الصّحة
مي أبو صعب |  القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

أّكدت وزارة الصّحة الكنديّة أّن لقاح اإلنفلونزا الموسميّة آمن وال 
يترك آثارا سلبيّة كما تخّوفت بعض المقاطعات .

وقد سحبت كّل من  نوفا سكوشا ونيو برنزويك و أونتاريو مانيتوبا 
و سسكتشوان مجموعة من اللقاحات بسبب حدوث مظاهر سريريّة 

غير معتادة.

تلقّوا  برنزويك   نيو  3 أشخاص في  آثار سلبيّة على   فقد ظهرت 
لقاح فلوالفال تيترا الذي توّزعه شركة األدوية البريطانيّة غالسكو 

سميث كالين.

وتتعلّق الحالة األولى  بظهور متالزمة غيالن باريه و الحالة الثانية 
بالتهاب النخاع المستعرض والثالثة بشلل الوجه النصفي.

وعمدت وزارة الصّحة إلى التدقيق في مجموعة اللقاحات التي تّم 
عالقة  أيّة  استنتاج  يمكن  ال  أنّه  إلى  وخلصت  التداول،  من  سحبها 

سببيّة بين اللقاح واآلثار العصبيّة السلبيّة التي جرى الحديث عنها.
كندا  راديو  تلقّاها  إلكترونيّة  رسالة  في  الصّحة   وزارة  وأّكدت 
القسم الفرنسي في هيئة اإلذاعة الكنديّة أنّها تحقّقت من كّل الفحوص 
من  سحبها  تّم  التي  اللقاحات  مجموعة  حول  جرت  التي  المخبريّة 
في  دقّقت  أنّها  كما  نفسه.  اللقاح  من  أخرى  ومجموعات  التداول 
اآلثار  الكنديّة حول  واألقاليم  المقاطعات  تلقّتها من  التي  المعلومات 
الشركة  معلومات  و  تيترا  فلوالفال  لقاح  إليها  أدّى  التي  السلبيّة 

الموّزعة للّقاح.
ولم تعثر الوزارة على أيّة مخالفات، ولم تالحظ وجود مخاوف لدى 
شركائها، وخلُصت إلى أنّه ال ضرورة التّخاذ أّي إجراء تنظيمي كما 

ورد في الرسالة.
أّن شركة غالسكو سميث كالين  الكنديّة  الصّحة  وأضافت وزارة 
أيّة  أجرتها  التي  التحقيقات  تُظِهر  ولم  نفسها،  النتيجة  إلى  خلُصت 

مشكلة في لقاحات اإلنفلونزا.
474 ألف جرعة من لقاحات اإلنفلونزا  من مجموعة  وتّم سحب 

فلوالفال تيترا في المقاطعات الخمس.

وتلقّت مقاطعة كيبيك 160 ألف جرعة من المجموعة نفسها، لكّن 
رئيس الحكومة فرانسوا لوغو سمح باستخدامها.

ولم يتّم توزيع هذه اللقاحات في مقاطعات جزيرة برنس إدوارد و 
ألبرتا و بريتيش كولومبيا، وال في األقاليم الواقعة في الشمال الكندّي 

الكبير حسب معلومات حصل عليها راديو كندا.
ولم تظهر اآلثار السلبيّة إاّل في 3 حاالت في مقاطعة نيو بنزويك.

يشعرون  الذين  األشخاص  كّل  الكنديّة  الصّحة  وزارة  ونصحت 
الذي  الصّحي  بالمرج  باالتّصال  اإلنفلونزا،  لقاح  تلقّي  بالقلق جّراء 
قدّم لهم الخدمة، أو بملء استمارة حول اآلثار السلبيّة متوفّرة على 

موقع الوزارة اإللكتروني.
وكانت د. جنيفر راسيل رئيسة الخدمات الطبيّة في نيو برنزويك 
آثار  اللقاح،وأّن خطر ظهور  إلى سالمة  المقاطعة  أبناء  قد طمأنت 

سلبيّة متدّنٍ للغاية. 

"ليس لدّي أّي تخّوف بشأن سالمة أّي لقاح في أّي وقت.": د. جنيفر 
راسيل رئيسة الخدمات الطبيّة في نيو برنزويك.

اآلثار  حول  أبحاثا  قالت،  كما  الماضي   العام  راسيل  د.  وأجرت 
احتمال فرض  في  تبحث  المقاطعة  كانت  في وقت  للّقاحات  السلبيّة 

اللقاح إلزاميّا.

وتبيّن وجود 1500 حالة تظهر فيها آثار سلبيّة عبر أنحاء كندا، و 
يكون نحو من 10 بالمئة منها خطيرا.

وأضافت بأّن 32 حالة ظهرت بسبب لقاح اإلنفلونزا، وظهر الثلث 
ألسباب عصبيّة.

ونشير إلى أّن وزيرة الصّحة الكنديّة باتي هايدو نصحت الكنديّين 
بتلقّي لقاح اإلنفلونزا الموسميّة، كما أّن مديرة وكالة الصّحة العاّمة 
د. تيريزا تام، وضعت في إطارتوجيهاتها الصحيّة إرشادات جديدة 
أهميّة خفض حاالت  على  مؤّكدة   ، الموسميّة  اإلنفلونزا  لقاح  حول 
ومرض  لإلنفلونزا  المحتمل  باالنتشار  المرتبطة  ةالوفاة  المرض 

كوفيد19- خالل فصل الخريف.

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

Justin Tang/PC/وزيرة الصّحة الكنديّة باتي هايدو )إلى اليسار( ومديرة وكالة الصّحة العاّمة د. تيريزا تام

Jeff McIntosh/CP/ وزارة الصّحة شّجعت الكنديّين على أخذ لقاح اإلنفلونزا وسط جائحة فيروس كورونا المستجّد
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)Adrian Wyld / CP( رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو مجيباً أمس على سؤال في مجلس العموم في أوتاوا

نائب المسؤولة العليا عن الصحة العامة في كندا الدكتور َهوارد نجو متحدثاً في مؤتمر صحفي في أوتاوا حول جائحة 
)Justin Tang / CP( )كوفيد - 19” )أرشيف“

كندا واللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجّد: ما كلُّ ما تتمّناُه الحكومة تدركه
قـدرة كـندا على إنتــاج حـاجـاتهــا من اللقــاحــات تتــراجع منذ عقـــود من الــزمن

راديو 	  في  العربي  القسم   | الهاروني  فادي   
كندا الدولي 

تناول مراسل راديو كندا كريستيان نويل موضوع 
اللقاح المضاد لداء "كوفيد - 19" في تحليل على 
موقع اإلذاعة الكندية العامة، فتساءل عّما هو األهّم 
في السباق الدولي للحصول على اللقاح: الحصول 
نجاعته  من  التحقق  أم  اآلخرين  قبل  اللقاح  على 

وسالمته؟
حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تميل 
لالحتمال الثاني، فكندا لم تكن أساساً مرّشحة للفوز 

بالمرتبة األولى في سباق الحصول على اللقاح.
وكانت لدى ترودو فكرة واضحة عن هذا األمر 
رئيس  لكّن  نويل،  يلفت  الفائت،  الصيف  منذ 
الحكومة آثر مصارحة المواطنين هذا األسبوع من 
عن  األخبار  تواتر  مع  توقعاتهم  جماح  كبح  أجل 
والمملكة  المتحدة  الواليات  في  التلقيح  بدء  قرب 

المتحدة.

ويرى ترودو أنه من المبكر اآلن تحديد موعد بدء 
التلقيح في كندا، السيما ألّن كندا ال تملك المختبرات 
الالزمة إلنتاج لقاحات مضادة لـ"فيروس كورونا 
الوخيمة"،  الحادة  التنفسية  بالمتالزمة  المرتبط   2
المستجدّ"،  كورونا  بـ"فيروس  إعالمياً  المعروف 

المسبّب لداء "كوفيد - 19".
في  لقاحات  تنتج  شركة  أّن  نتفّهم  أن  "يمكننا 
الواليات  في  بتوزيعه  ستبدأ  المتحدة  الواليات 
رئيس  قال  الخارج"،  إلى  إرساله  قبل  المتحدة 

الحكومة الليبرالية.
وردّاً على انتقادات أحزاب المعارضة التي تتهمها 
الحكومة  قّررت  اللقاحات،  ملف  في  بالتقصير 
الليبرالية تحميل المسؤولية لحزب المحافظين الذي 
)شباط/ متواصلة  سنوات  عشر  نحو  البالد  حكم 
 )2015 الثاني/نوفمبر  تشرين   -  2006 فبراير 

بقيادة ستيفن هاربر.
إنتاج  على  كندا  قدرة  أّن  هو  الحال  واقع  لكّن 
حاجاتها من اللقاحات تتراجع منذ عقود من الزمن. 
ويجدر التذكير هنا أنه قبل وصول المحافظين إلى 
الُسلطة تربّع الليبراليون على عرشها نحو 13 سنة 
شباط/  -  1993 الثاني/نوفمبر  )تشرين  متواصلة 

فبراير 2006(
عاتق  على  كلها  تقع  ال  المسؤولية  أّن  كما 
أيضاً  فالمقاطعات  المتعاقبة،  الفدرالية  الحكومات 

مسؤولة.
اختيار  إلى  رئيسي  بشكل  التراجع  هذا  ويعود 
الجنسيات  المتعددة  الكبيرة  الشركات  من  العديد 
العاملة في إنتاج اللقاحات تخفيَف تواجدها في كندا، 

أو حتى إزالته كلياً، ألسباب مالية واستراتيجية.
لم تكن في رأس  لقاحاتها  إنتاج  فقدرة كندا على 
من  بالرغم  آنذاك،  المتعاقبة  الحكومات  أولويات 
للمواطنين  عمل  فرص  إليجاد  الدؤوب  سعيها 

بأجور مرتفعة ومنع هجرة األدمغة.
في  النقص  هذا  لتضع  الحالية  الجائحة  وجاءت 
القدرة على إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا 

المستجدّ تحت المجهر.
هذا مع العلم بأّن المختبرات الكندية ال تزال تنتج 

لإلنفلونزا  لقاحات مضادة  اُخرى، السيما  لقاحات 
لقاحات  لتطوير  مجهزة  ليست  لكنها  الموسمية، 
جديدة من النوع الواعد الذي يوفّر المناعة الفاعلة 
المستجدّ  كورونا  فيروس  لمواجهة  المكتسبة 

المسبّب لداء "كوفيد - 19".
وإذا كان ترودو يبّرر التأخير في الحصول على 
توفّر  بعدم  المستجدّ  كورونا  لفيروس  مضاد  لقاح 
ذكر  يتجنّب  فهو  إلنتاجه،  كندا  في  المختبرات 

أسباب أُخرى، يقول كريستيان نويل في تحليله.
فأوالّ تأخرت كندا في طلب بعض اللقاحات، مدة 
أو  المتحدة  الواليات  عن  أشهر  ثالثة  أو  شهرْين 

المملكة المتحدة في بعض الحاالت.
لكّن الحصول على جرعات اللقاح ال يخضع دوماً 

الممكن  إذ من  أّوالً"،  يُخدم  أّوالً  لقاعدة "الواصل 
دفع مبلغ إضافي لتسريع الحصول عليها. لكّن كندا 
ال تملك هامش مناورة واسعاً كاألميركيين في هذا 

المجال.

تعطي  األدوية  شركات  أّن  هو  الثاني  والسبب 
األولوية لدوٍل كالواليات المتحدة دفعت مسبقاً ثمن 

ماليين الجرعات اللقاحية التي أوصت عليها.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن هذه اللقاحات ال تزال 
فعاليتها  بعد  تثبت  لم  فهي  التجريبي،  الطور  في 
على نطاق واسع. وبالتالي فعاليتها الحقيقية ومدة 

تحصينها ضدّ الداء ال تزاالن غير معروفتْين.
الحكومة  رئيس  أّن  فهو  الثالث  السبب  أما 
الليبرالية لم يصّر على وزارة الصحة كي تسّرع 
عملية الموافقة على اللقاحات، خالفاً لما قامت به 
إدارة الرئيس دونالد ترامب في الواليات المتحدة. 
وترودو قال مّرات عدّة إّن هذا األمر من مسؤولية 
العلم واالختصاص في وزارة الصحة، وإنه  أهل 

كرئيس حكومة ال يتدّخل في عملهم.
يُشار في هذا الصدد إلى أّن نائب المسؤولة العليا 
نو  َهوارد  الدكتور  كندا  في  العامة  الصحة  عن 
قال مؤخرا إنه إذا ما سارت األمور على ما يُرام 
الحكومة  طلبتها  التي  السبعة  اللقاحات  من  الثنْين 
الفدرالية، وهما لقاحا "فايزر" و"موديرنا"، سيتّم 
الثاني  كانون  بين  كندي  ماليين  ثالثة  نحو  تلقيح 

)يناير( وآذار )مارس( 2021.

االنتقادات  توجيه  المعارضة  ألحزاب  يحلو  وقد 
الالذعة للحكومة في مجلس العموم بحجة أنّه كان 
جرعات  حجز  أجل  من  بالمزيد  القيام  بإمكانها 
أن  أيضاً  يمكننا  ولكن  للمواطنين،  الالزمة  اللقاح 
الحكومة  أّن  لو  أكثر غضباً  األحزاب  هذه  نتخيّل 
مبالغ  دفعت  أو  الجرعات،  ثمن  مسبقاً  سدّدت 
إضافية للحصول عليها، ليتبيّن الحقاً أّن اللقاحات 

غير ناجعة أو غير آمنة، يقول نويل.

وفي المقابل يحّق ألحزاب المعارضة في مجلس 
العموم ولحكومات المقاطعات واألقاليم أن تطالب 
يتعلق  فيما  الشفافية  من  بمزيٍد  الفدرالية  الحكومة 
بخطتها لتوزيع جرعات اللقاح، فالتحدي اللوجستي 

في هذا المجال ينتظرنا، يقول نويل.

)راديو كندا / راديو كندا الدولي(	 
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انضمام مقاطعات ُاخرى إلى اإلعانة الكندية للسكن والمجلُس الوطني للسكن يبصر النور
العربي 	  القسم   | الهاروني  فادي  إعداد  من 

في راديو كندا الدولي 

برنامج  إلى  مقاطعات  سبع  اآلن  حتى  انضمت 
االستراتيجية  إطار  في  أُطلق  مالية  مساعدات 
الوطنية للسكن، كما يفيد تقرير لوكالة الصحافة 

الكندية نقالً عن وثائق جديدة.
يُشار إلى أّن الحكومة الفدرالية أعلنت لغاية اآلن 
توقيع اتفاقات مع أربعٍ من مقاطعات كندا العشر 
الكندية  بـ"اإلعانة  المعروف  البرنامج  هذا  حول 
لألُسر  والموّجه   )CHB - ACL( للسكن" 
المحاربين والسكان  المتدنّي وقُدامى  الدخل  ذات 

األصليين والالجئين.
وأُرسلت لغاية اآلن، بموجب البرنامج الفدرالي، 
مبالغ ألونتاريو، كبرى مقاطعات كندا من حيث 
المقاطعات  كبرى  سكوشا،  ولنوفا  السكان،  عدد 
األطلسية، ولبريتيش كولومبيا، كبرى مقاطعات 

الغرب، ولساسكاتشيوان في الغرب أيضاً.
العموم  إلى مجلس  قدمت مؤخرا   وثائق  وتفيد 
مشابهة  اتفاقيات  وقّعت  الفدرالية  الحكومة  أّن 
مع ثالث مقاطعات اُخرى. لكّن الوثائق لم تذكر 

أسماء هذه المقاطعات.
يُشار إلى أّن الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك 
أعلنتا الشهر الفائت عن اتفاق حول السكن تضّمن 
مبلغ 454,3 مليون دوالر لإلعانة الكندية للسكن 
عدد  حيث  من  كندا  مقاطعات  كبريات  ثانية  في 

السكان.
وقالت آنذاك وزارة الشؤون البلدية والسكن في 
مشتركة  لجنة  تشكيل  "سيتم  إنّه  كيبيك  حكومة 
من  كيبييك  وحكومة  الفدرالية  الحكومة  من 
وفق  التمويل  هذا  باستخدام  لكيبيك  السماح  أجل 

خياراتها المنسجمة مع أولوياتها".
تُرسل  للسكن"  الكندية  "اإلعانة  بموجب  و 
المساعدة المالية الفدرالية لألفراد وليس للمساكن 
إذ  السابق،  في  متّبعاً  كان  لما  خالفاً  المدعومة، 
ترك  ما  إذا  المالية  اإلعانة  يفقد  المستأجر  كان 

مسكنه لإلقامة في مسكن آخر.
للسكن  الوطني  اليوم  وقبل ثالث سنوات  وفي 
استراتيجيتها  عن  الفدرالية  الحكومة  كشفت 

الوطنية للسكن.
هذه  إلى  جديدة  برامج  الحكومة  وأضافت 
االستراتيجية منذ ذاك الحين، من ضمنها مساعدة 
مخصصة  دوالر  مليار  بقيمة  المدى  قصيرة 
لمساعدتهم  المجتمعي  السكن  ومتعهدي  للبلديات 

على شراء عقارات وتحويلها بسرعة إلى مساكن 
ُميّسرة.

في  اإلسراع  تنوي  إنها  البلديات  بعض  وقالت 
لحمل  عليها  حصلت  التي  األموال  استخدام 
الصندوق  في  جديدة  أموال  ضّخ  على  الحكومة 

المشار إليه.
المجتمعي  السكن  متعهدي  من  بعضاً  أّن  كما 
أجل  من  ينشطون  األصليين  السكان  أوساط  في 
سكني  برنامج  عن  الفدرالية  الحكومة  تعلن  أن 
ألفراد األمم األوائل والخالسيين وشعب اإلينويت 

القطبي المقيمين في المناطق الحضرية.
تقريراً  برلمانية  لجنة  تصدر  أن  المنتَظر  ومن 
الحالية  السنة  نهاية  بحلول  الموضوع  هذا  حول 
وأن يُشّكل التقرير أساساً لبرنامج تكشف الحكومة 
تقدّمها في ربيع عام  التي  الميزانية  في  تفاصيله 

.2021
والتنمية  واألوالد  األُسرة  وزيُر  واغتنم 
اليوم  مناسبة  حسين  أحمد  الفدرالي  االجتماعية 
الوطني للسكن )22 نوفمبر(  ليعلن تشكيلة أّول 
 National Housing( للسكن  وطني  مجلس 
 Council - Conseil national du

.)logement
الوطني  للمجلس  الرئيسية  المهمة  وستكون 
فعالية  بشأن  السيما  الوزير،  "توجيه  للسكن 
تحسين  بهدف  للسكن،  الوطنية  االستراتيجية 
التدريجي  اإلنجاز  عملية  ودفع  السكن  شروط 
للحّق في السكن إلى األمام"، يقول الوزير حسين.

وُعيّن رئيس التحالف الكندي لوضع حدّ للتشّرد 
رئيساً  ريتشتر  تيم   )CAEH - ACMFI(

مشاركاً للمجلس المذكور.

ويقول ريتشتر إّن جائحة "كوفيد - 19" كشفت 
الكثير من مكامن الضعف في النظام السكني في 
أكثر  معّرضون  الكنديين  من  كبير  فعدد  كندا. 
لخطر اإلصابة بهذا الوباء بسبب رداءة ظروف 

سكنهم.
الدعم  بتوفير  فقط  يقوم  لن  المجلس  أّن  "أعتقد 
للمحتاجين  صوت  وإعطاء  السكن  الستراتيجية 
دين، لكنه سيضغط أيضاً على  إلى مسكن وللمشرَّ
من  بكثير  أكبر  بسرعة  تتحرك  كي  الحكومات 
أجل معالجة أزمة السكن في كندا"، يؤكد ريتشتر.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

بنك كندا يراقب مديونية اأُلسر فيما جائحة “كوفيد – 19” تطول
من إعداد فادي الهاروني	 

كندا  بنك  حاكم  نائب  قال 
توني  المركزي(  )المصرف 
يراقب  المصرف  إّن  غرافيل 
عن كثب مديونية األُسر الكندية 
قبل  حتى  مرتفعة  كانت  التي 

حلول جائحة "كوفيد - 19".

لبنك كندا أن حذّر من  وسبق 
قد  اقتصادي  ركود  أزمة  أّن 
المالي  النظام  بسهولة  تنهك 
مديونية  على  الضغوط  وتزيد 

األسر.
وقال غرافيل إّن هذه المخاطر 
لم تتحقق خالل الجائحة بالرغم 
هبوط  بأسوأ  تسببت  أنها  من 
االنهيار  أزمة  منذ  اقتصادي 
وهذا   ،1929 عام  الكبير 

الذي  المالي  الدعم  لحجم  يعود 
للتعويض  الحكومات  وفّرته 
ما  والمؤسسات  األفراد  على 
خسروه بسبب الجائحة، وأيضاً 
في  كندا  بنك  سياسة  بفضل 
تخفيض معدّل الفائدة األساسي 
االقتصاد  لدعم   %0,25 إلى 

الوطني.

على  أّن  إلى  غرافيل  ولفت 
أن  احتمال  إلى  التنبه  كندا 
التي  الصعوبات  تتسبب 
تواجهها أسٌر ومؤسسات عديدة 

بإرهاق النظام المالي.
"كلّما طالت المدة التي تضغط 
الوظائف  على  الجائحة  فيها 
والمداخيل، كلّما كبرت مخاطر 
لألسر  مالية  متاعب  حصول 
وكبرت  المديونية  المرتفعة 

تسديد  عن  التخلّف  مخاطر 
الديون التي قد تضعضع النظام 
المالي برّمته"، أضاف غرافيل 
"سلطة  أمام  ألقاه  خطاب  في 
 Autorité( المالية"  األسواق 
 )des marchés financiers

في مقاطعة كيبيك.
القروض  خسائر  كانت  وإذا 
ستصعّب على المصارف منح 
قروض جديدة فهذا سيؤدي إلى 
االقتصادي  االنتعاش  إعاقة 
االقتصادي  الوضع  وازدياد 

سوءاً.
أتاحت  الجائحة  وخالل 
تسديد  تأجيل  المصارف 
ضمنها  ومن  القروض، 
القروض العقارية، ومستحقات 
وخطوط  اإلئتمان  بطاقات 

االئتمان.

مالكي  من   %14 طلب  فقد 
تسديد  عليهم  الذين  المساكن 
من  و%10  عقاري  قرض 
تُتاح  أن  المساكن  مستأجري 
لهم إمكانية تأجيل تسديد بعض 

ديونهم.
استطالعية  دراسة  وتفيد 
ثلث  أّن  كندا  بنك  أجراها 
كانت  التسديد  تأجيل  طلبات 
من باب االحتياط وليس جّراء 
به  المداخيل تسببت  في  تراجعٍ 
أّن  غرافيل  ويرى  الجائحة. 
التفاؤل  على  يبعث  األمر  هذا 
الطلبات  هذه  أصحاب  بأّن 
التسديد بصورة  إلى  سيعودون 

منتظمة.

)وكالة الصحافة الكندية / 	 
راديو كندا الدولي(

)Radio-Canada( :وزيرة الشؤون البلدية والسكن في حكومة كيبيك أندريه الفوريه، المصدر

Adrian Wyld / CP :وزير األسرة واألوالد والتنمية االجتماعيّة الفدرالي أحمد حسين، المصدر
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تراُجع محدود في عدد المؤسسات الكندية التي أغلقت أبوابها في أغسطس
فادي الهاروني |  القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

العمل في شهر  توقفت عن  التي  الكندية  المؤسسات  سّجل عدد 
آب )أغسطس( الفائت تراجعاً محدوداً بالتزامن مع تخفيف القيود 

االحترازية لمكافحة جائحة "كوفيد - 19".
أّن  الكندية  اإلحصاء  وكالة  عن  اليوم  صدر  تقرير  أفاد  فقد 
أي  المذكور،  الشهر  في  نهائياً  أبوابها  أغلقت  مؤسسة   34.126
)يوليو(،  تموز  السابق،  الشهر  في  عددها  عن   %2,7 بتراجع 

و14,2% عن عددها في شباط )فبراير(
وشباط )فبراير( 2020 هو آخر شهر كامل عاشته كندا قبل أن 

تضربها الجائحة.

وتقول وكالة اإلحصاء إّن هذا القدر المحدود من التراجع في آب 
)أغسطس( قد يكون سببه أّن المؤسسات األقّل قدرة على التكيف 
مع األزمة الناجمة عن الجائحة كانت قد أغلقت أبوابها قبل حلول 

الشهر المذكور.

وتقول وكالة اإلحصاء إّن عدداً كبيراً من المؤسسات التي تتصل 
أعمالها بقطاع السياحة كانت قد أغلقت أبوابها قبل آب )أغسطس(، 
كالمؤسسات التي تقدّم خدمات مطعمية والحانات ووكاالت السفر 
األجرة(  )سيارات  التاكسي  بالحافالت وشركات  النقل  وشركات 

وتلك التي تؤّجر سيارات.
فذروة اإلغالق لدى هذه المؤسسات ُسّجلت في نيسان )أبريل( 

الفائت.

التوالي تجاوز  ثاٍن على  أنّه لشهٍر  إلى  الفدرالية  الوكالة  وتشير 
عدد المؤسسات التي انطلقت في األعمال في آب )أغسطس( عددَ 

التي أغلقت أبوابها فيه، إذ بلغ 40.697 مؤسسة.
العاملة في آب )أغسطس(  المؤسسات  لكن رغم ذلك ظّل عدد 

أدنى بـ9,0% من عددها في شباط )فبراير( الفائت.

الكندية  واألقاليم  المقاطعات  كافة  إّن  اإلحصاء  وكالة  وتقول 
شهدت في آب )أغسطس( تراجعاً في عدد المؤسسات التي أغلقت 
برونزويك(  )نوفو  برونزويك  نيو  مقاطعتْي  باستثناء  أبوابها، 

وجزيرة األمير إدوارد األطلسيتْين.
يُذكر أّن عدد اإلصابات الجديدة بداء "كوفيد - 19" في كندا كان 

في آب )أغسطس( متدنياً جداً بصورة نسبية، إذ لم تكن الموجة 
الثانية من الجائحة قد ضربت البالد بعد.

أّما األسابيع الماضية فُسّجل فيها ارتفاع شديد في حاالت اإلصابة 
الجديدة، ما جعل سلطات المقاطعات تعاود فرض تدابير احترازية 

أكثر صرامة بهدف الحدّ من انتشار الوباء.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

)Francis Ferland / CBC( ”19 - مؤسسة خاصة في العاصمة الفدرالية أوتاوا أغلقت أبوابها في عّز جائحة “كوفيد
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نصيحة من وزارة الصحة لفترة األعياد: إحتفل مع أهل الدار فتتجّنب الفيروس والمضار
راديو 	  في  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 

كندا الدولي 

طريقة  أأمن  إّن  الكندية  الصحة  وزارة  تقول 
لالحتفال باألعياد المقبلة واالستفادة من عطلتها في 
ظّل جائحة "كوفيد - 19 التي تعصف بالبالد تكمن 
الذين  العائلة  أفراد  المذكورة مع  الفترة  في قضاء 

نقيم معهم في المسكن نفسه.
لالحتفال  توصيات  عدة  أمس  الوزارة  وأعطت 
بفترة األعياد، وبعضها أكثر صرامة من تلك التي 

صدرت عن حكومة مقاطعة كيبيك مؤخرا 
اللقاءات  أن  تعتبر  الفدرالية  الصحة  فوزارة 
من  أشخاص  مع  واحد  مكان  في  واالحتفاالت 
هي  نفسه  المسكن  في  المقيمة  األسرة  خارج 

نشاطات شديدة الخطورة.

ومن األمثلة على هذه النشاطات تَقاُسُم أشخاص 
ال يقيمون معاً وجبة طعام أو اجتماعهم في مكان 
مغلق سيء التهوئة أو تبادل الحديث فيما بينهم عن 

قرب.
ترودو  جوستان  حكومة  توصيات  تنسجم  وال 
به  ما سمحت  مع  كلّي  بشكل  أوتاوا  في  الليبرالية 
حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك في 
عدد  حيث  من  الكندية  المقاطعات  كبريات  ثانية 

السكان.

الكيبيكية فرانسوا  الحكومة  ومؤخرا  قال رئيس 
لوغو إّن حكومته ستسمح بحصول تجمعات داخل 
)ديسمبر(  األول  كانون  و27   24 بين  البيوت 

المقبل، بمناسبة عيد الميالد، شرط أاّل يتعدّى عدد 
المجتمعين عشرة أشخاص وأن يُقِدم هؤالء طوعاً 
المنزلي مدة أسبوع كامل قبل  التزام الحجر  على 

الفترة المذكورة وبعدها.
أن  كيبيك  بإمكان كّل شخص في  أّن  يعني  وهذا 
بما  األربعة  األيام  هذه  من  واحد  كّل  في  يجتمع 
يصل إلى تسعة أشخاص آخرين، قد يتغيرون بين 
منهم  أيٌّ  كان  إذا  عّما  النظر  وبغّض  وآخر،  يوم 

يقيم معه.
أّن  إلى  الكندية  الصحة  وزارة  تلفت  جهتها  من 

األماكن المغلقة التي يمارس فيها األشخاص الغناء 
والرقص هي أماكن عالية المخاطر، فالناس عندما 

يغنون أو يرقصون ترتفع لديهم وتيرة التنفس.
يتقاسمون  من  الفدرالية  الصحة  وزارة  وتدعو 
بحيث  الجسدي  التباعد  التزام  إلى  طعام  وجبة 
تفصل مسافة مترْين على األقّل بين كّل شخصْين 

ال يقيمان معاً.
لذا تنصح الوزارة بتجهيز أكثر من طاولة واحدة 
أشخاص  دعوة  أحدهم  قّرر  ما  إذا  الطعام  لتناول 

آخرين من خارج المنزل لتناول الطعام معه.

باتخاذ  الدعوات  أصحاب  الوزارة  تنصح  كما 
إجراءات أُخرى، كتقديم المقباّلت والمشّهيات لكّل 
شخص بمفرده، فال يتناول المجتمعون هذه المآكل 
الخفيفة في أطباق مشتركة، كما يحصل في العادة، 
تكون  التي  الرئيسية  الغذاء  تناولهم وجبة  بانتظار 

أكثر دسماً ويتناولها كلٌّ في طبقه الخاص.
إلى  المواطنين  الفدرالية  الصحة  وزارة  وتلفت 
أهمية فتح النوافذ، إذا كان الطقس يسمح بذلك، من 
أصحاب  يجتمع  حيث  إلى  نقي  هواء  إدخال  أجل 

الدعوة والمدعّوون.

بأنه  الجميع  الفدرالية  الصحة  وزارة  وتذّكر 
عندما  الواقي،  الوجه  قناع  ارتداء  عليهم  يتوّجب 
عند  إاّل  واحد،  منزل  سّكان  المجتمعون  يكون  ال 

تناول الطعام.
وتنصح وزارة الصحة بتجنّب الرحالت الطويلة 
النوع  هذا  من  رحالت  كانت  وإذا  السيارة.  في 

ضرورية فيُنصح بالتوقف أكثر من مرة خاللها.
يُشار إلى أّن العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة بداء 
"كوفيد - 19" في كندا بلغ اليوم 339.700 حالة، 
مع تسجيل 2.145 حالة جديدة في الساعات الـ24 
 56.578 فبلغ  النشطة  الحاالت  أّما عدد  األخيرة. 

حالة، بتراجع 257 حالة عن يوم أمس.
 ،11.580 الوباء  بهذا  الوفاة  حاالت  عدد  وبلغ 
بزيادة 59 حالة عن يوم أمس. وهذه األرقام تستند 
إلى آخر تحديث لراديو كندا عند إعداد هذا التقرير.

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

Adrian Wyld / CP / وزيرة الصحة الفدرالية باتي هايدو
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مبيعات التجزئة ترتفع في سبتمبر لشهر خامس لكّنها قد تهبط تحت وطأة الموجة الثانية
فادي الهاروني |  القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

ارتفعت مبيعات التجزئة في كندا في أيلول )سبتمبر( الفائت لشهر 
)أبريل(  نيسان  الذي سّجلته في  االنهيار  التوالي منذ  خامس على 
في عّز جائحة "كوفيد - 19"، كما أفادت وكالة اإلحصاء الكندية.

بوباء  المصابين  عدد  ارتفاع  أّن  من  حذّروا  الخبراء  بعض  لكّن 
واإلجراءات  الجائحة  من  الثانية  الموجة  ظّل  في   "19  - "كوفيد 
التقييدية للحدّ من انتشارها قد تعني أّن البالد مقبلة على فترات من 

تراجع المبيعات.
وتفيد األرقام أّن القيمة اإلجمالية لمبيعات التجزئة بلغت في أيلول 
في  مستواها  عن   %1,1 مرتفعةً  دوالر،  مليار   53,9 )سبتمبر( 

الشهر السابق، آب )أغسطس(.
الذين  فالخبراء  االقتصاد.  خبراء  توقّعات  فاق  االرتفاع  وهذا 
للمعلومات   )Refinitiv( "ريفينيتيف"  شركةُ  آراَءهم  استطلعت 
المالية توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة في أيلول )سبتمبر( بمعدّل 

0,2% فقط.
وارتفعت مبيعات التجزئة في أيلول )سبتمبر( في 9 من القطاعات 
بياناتها. وتشكل هذه  التي ترصدها وكالة اإلحصاء إلعداد  الـ11 

القطاعات 93,2% من إجمالي المبيعات.
وارتفعت مبيعات التجزئة األساسية )core retail sales(، التي 
تستثني مبيعات محطات الوقود ومتاجر السيارات وقطع غيارها، 

.%1,1
وارتفعت مبيعاُت متاجر السلع العامة 1,8%، فيما ارتفعت مبيعات 
متاجر األغذية 0,9%. وارتفاع هذه األخيرة عائد جزئياً إلى ارتفاع 

في أسعار اللحوم واألسماك ومنتجات األلبان.
ولوازم  المنزلي  واألثاث  المفروشات  متاجر  مبيعات  وارتفعت 

المنزل %4,5.
 ،%1,5 فارتفعت  غيارها  وقطع  السيارات  متاجر  مبيعات  أما 

وارتفعت مبيعات محطات الوقود %0,2.

)سبتمبر(  أيلول  في  التجزئة  مبيعات  ارتفعت  الحجم  حيث  ومن 
.%1,1

للوضع  السريع  التراجع  مع  لكن  جميلة،  مفاجأة  شكلت  االرقام  
أيلول  منذ  البالد  من  كبير  قسم  في   ‘‘19  - بـ’’كوفيد  المتصل 
الوقت  في  الجيدة  األخبار  من  المزيد  هناك  يكون  لن  )سبتمبر( 
"بنك  لدى  االقتصادية  الخبيرة  بوشمينيفا،  كسينيا  تقول  الراهن"، 
أكبر  أحد   ،)TD Bank( بنك("  دي  )تي  دومينيون  تورونتو 

المصارف الكندية.
وإغالٌق  مانيتوبا  مقاطعة  في  تشدّداً  األكثر  الجديدة  "اإلجراءات 
ثاٍن محتَمل في بعض المناطق األكثر تعّرضاً للجائحة في مقاطعة 

اقتراب  مع  المتاجر  في  لإلنفاق  بالنسبة  بالخير  تنبئ  ال  أونتاريو 
موسم األعياد المزدحم"، تضيف بوشمينيفا.

ومن جهتهم حذّر المسؤولون الحكوميون من أّن انتشار الـ"كوفيد - 
19" يتسارع، وحثّوا الكنديين على الحدّ من التواصل الجسدي مع 

اآلخرين من أجل المساعدة في الحدّ من انتشار الجائحة.
وتقول وكالة اإلحصاء الكندية إّن التقديرات األولية تفيد أّن مبيعات 
التجزئة في تشرين األول )أكتوبر( الفائت لم تتغيّر بشكل ملموس، 

لكنها أشارت إلى أنّها معلومات أولية وستخضع للمراجعة.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

)Paul-André St-Onge / Radio-Canada( )متسوقون في مركز "إيتون" التجاري في تورونتو، المركز التجاري األكثر ازدحاماً في كندا )أرشيف
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أكثر من 5 ماليين مسافر يدخلون كندا ُمعفْون من الحجر الصحي
سمير بن جعفر |  القسم العربي في راديو 	 

كندا الدولي 

   )CBSA(أَعفت وكالة خدمات الحدود الكندية
 أكثر من 5,3 مليون مسافر من الحجر الصحي 
لمدة 14 يوًما الذي تم فرضه عندما أغلقت كندا 
أواخر  السفر غير الضروري في  أمام  حدودها 

مارس آذار الماضي.
ويعني ذلك  أنّه تم إعفاء 80٪ من الـ6,5 مليون 
شخص وصلوا إلى كندا بين 31 مارس آذار و 
12 نوفمبر تشرين الثاني، من الحجر الصحي، 
اإلذاعة  هيئة  عليها  حصلت  التي  للبيانات  وفقّا 

الكندية سي بي سي.
تقدير  مليون، هو مجرد   5,3 أي  العدد،  وهذا 
الكندية في تفصيل جميع  تبدأ الحكومة  لم  حيث 

حاالت اإلعفاء إالّ في 31 يوليو تموز.
انتظارها  سبب  الوكالة  توضح  لم  ذلك،  ومع 

أربعة أشهر قبل اتخاذ القرار.
تعتبر  التي  العمال  فئات  من  العديد  إعفاء  تم 
وسائقي  الصحة  عمال  ذلك  في  بما   ، أساسية 
ما  وحدهم  الشاحنات  سائقو  ويمثل  الشاحنات.  
يقرب من نصف إجمالي عدد مرات الدخول إلى 

كندا.
ويقول خبراء الصحة إن االختبارات الروتينية 
الذين  األساسيين  العمال  لماليين  لـكوفيد-19 
يعبرون الحدود المغلقة ، كان بإمكانها المساعدة 
في التخفيف من مخاطر انتقال فيروس كورونا 

إذا تّم القيام بها.
وعلى مدى األشهر السبعة الماضية ، تراوحت 
النسبة المئوية للحاالت المرتبطة بالسفر الدولي 
يوليو  في   ٪2,9 إلى  أيار  مايو  في   ٪0,4 من 

تموز، وفقًا لوكالة الصحة العامة الكندية.
وفي األسبوعين الماضيين ، تبيّن أّن 47 رحلة 
واحدة  حالة  تُقّل  كانت  كندا  إلى  قادمة  دولية 

مؤكدة على األقل من كوفبد-19 .
ويعتقد عالم األوبئة كولين فورنيس ، أخصائي 
مكافحة العدوى واألستاذ بجامعة تورنتو، أنه من 
تتعقب  أن  للحكومة  ينبغي  كان  المثالية  الناحية 
الصحي  الحجر  من  المعفيين  المسافرين  جميع 
آذار.  أواخر مارس  في  الحدود  إغالق  بدء  منذ 

وقال "إنه نقص في التصّور وقلة في االستعداد".
الكندية  الحدود  خدمات  وكالة  حاليًّا  وتجّرب 
اختبار  يوفر  تجريبي  مشروع  في  الُمقترح  هذا 
المعابر  من  اثنين  عند  للمسافرين  كوفيد-19 

الحدودية المعينة في ألبرتا.
جامعة  أجرتها  لدراسة  مؤقت  تقرير  وكشف 
من   ٪99 أن  الثالثاء  يوم  نُشر  ماكماستر 
جاءت  الحدود  إلى  وصلوا  الذين  المسافرين 
 ٪1 وأن  سلبية  لكوفيد-19  اختبارهم  نتيجة 

حصلوا على نتيجة إيجابية.
جون  دعا  الوضع،  هذا  على  فعل  وكردّ 
هورغان، رئيس حكومة بريتيش كولومبيا الذي 
غير  السفر  من  الحد  إلى  حديثًا،  انتخابه  أعيد 
ويطالب  المقاطعات.   جميع  بين  الضروري 
جون هورغان الحكومة الفيدرالية بوضع "نهج 

لعموم كندا" للسفر غير الضروري.

)راديو كندا الدولي / سي بي سي(	 

على مدى األشهر السبعة الماضية ، تراوحت النسبة المئوية للحاالت المرتبطة بالسفر الدولي من 0,4٪ في مايو أيار إلى 2,9٪ في يوليو تموز، وفقًا 
AP Photo / Jeffrey T Barnes -  )لوكالة الصحة العامة الكندية - )أرشيف
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فادي الهاروني |  القسم العربي في راديو 	 
كندا الدولي 

تفيد بيانات كشفت عنها مؤخرا وكالة اإلحصاء 
الكندية أّن أعلى معدالت النجاة عام 2017 لدى 
ُسّجلت  السرطان  بداء  المصابين  األشخاص 
لدى المصابين بسرطان الغدة الدرقية وسرطان 

الخصية.
لدى  فُسّجلت  األدنى  النجاة  معدالت  أّما 
المصابين بسرطان البنكرياس وورم المتوسطة.
في  يتطّور  سرطاٌن  الخبيث  المتوسطة  َوَورُم 
معظم  تُغّطي  التي  األنسجة  من  الرقيقة  الطبقة 

األعضاء الداخلية من جسم اإلنسان.
بعد  الصافي  البقاء  معدُل   2017 عاَم  وبلغ 
بسرطان  اإلصابة  على  سنوات  خمس  انقضاء 

الغدة الدرقية وسرطان الخصية %97.
لت معدالت بقاء صافية مرتفعة نسبياً،  كما ُسّجِ
اإلصابة  حاالت  في  أيضاً،  سنوات  خمس  بعد 
الثدي  وسرطان   )%91( البروستاتا  بسرطان 
 )%89( الصبغية  الخاليا  وسرطان   )%89(
الميالني  والورم   .)%89( الميالني  والورم 
)melanoma( هو أخطر أنواع سرطان الجلد.
ومعدل البقاء الصافي المرتفع نسبياً في حاالت 
بصورة  عزُوه  يمكن  الثدي  بسرطان  اإلصابة 
لتصوير  النطاق  الواسع  االستخدام  إلى  جزئية 

بهذا  اإلصابة  لكشف  كوسيلة  الشعاعي  الثدي 
السرطان.

النساء  من   %91,4 قالت   2017 عام  ففي 
إنهّن  عاماً  و74   50 بين  أعمارهّن  المتراوحة 
واحدة  مّرةً  الشعاعي  الثدي  لتصوير  خضعن 
على األقل في الحياة، و78,5% منهّن خضعن 

له خالل فترة السنوات الثالث السابقة.
خمس  انقضاء  بعد  الصافي  البقاء  معدل  أّما 
فبلغ  البنكرياس  بسرطان  اإلصابة  سنوات على 

10% فقط. ومردّ ذلك أّن هذه السرطان نادراً ما 
للمصاب  يتيح  بشكل  مبكرة  في مرحلة  يُكتشف 

تلقي العالج وتعزيز احتماالت الشفاء.
من  أربعٍة  نحو  الرجال  أوساط  في  لت  وُسّجِ
أصل كّل خمس حاالت إصابة بورم المتوسطة 
خمس  بعد  الصافي  البقاء  معدل  وبلغ  الخبيث. 
سنوات على اإلصابة بهذا السرطان 20% لدى 

النساء و6% فقط لدى الرجال.
وتشير وكالة اإلحصاء الكندية إلى أّن الرجال 

إلى  النساء  من  أكثر  تاريخياً  تعرضوا  كندا  في 
في  طويلة  مدةً  استخِدمت  التي  األميانت  مادة 
لورم  الخطورة  عوامل  من  تُعدّ  والتي  البناء 

المتوسطة الخبيث.

البناء  قطاعْي  في  الرجال  حضور  أّن  كما 
والصناعة المنجمية يفوق حضور النساء فيهما، 
ويُعدّ هذان القطاعان أيضاَ من عوامل الخطورة.
يُذكر في هذا الصدد أّن كندا أعلنت في كانون 
األول )ديسمبر( 2016 حظر استخدام األميانت 
المادة  هذه  استيراد  وحظر  جديد  بناء  كّل  في 

وتصديرها ابتداًء من عام 2018.
بمعدالت  المرتبطة  األُخرى  السرطانات  وبين 
على  سنوات  خمس  بعد  متدنية  صافية  بقاء 
اإلصابة نجد سرطان المريء )16%( وسرطان 

الدماغ )%20(.
اإلحصاء  وكالة  بيانات  تظهر  المقابل  وفي 
نسبة  فيها  ُسّجلت  التي  الفردية  السرطانات  أّن 
في  الصافية  البقاء  معدالت  في  األعلى  التحّسن 
السنوات الـ23 األخيرة هي كافة سرطانات الدم.
اثنين  أصل  من  كندياً  أّن  إلى  أخيراً  يُشار 

سيُصاب بالسرطان في حياته.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

)Radio-Canada( تساهم ممارسة الرياضة بانتظام بالحد من اإلصابة ببعض السرطانات

سرطان الغدة الدرقية وسرطان الخصية: أعلى معدالت النجاة لدى مصابي السرطان في كندا
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البت في دعاوى استرداد ثمن بطاقات السفر الملغاة ليس من صالحيات المحكمة الفدرالية
في 	  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 

راديو كندا الدولي

محاكم  إلى  الفدرالية  المحكمة  حّولت 
المقاطعات كّل الموضوع المتعلق بإعادة ثمن 
أُلغيت رحالتهم  الذين  للركاب  السفر  بطاقات 

بسبب جائحة "كوفيد - 19".
القاضي  خلص  مؤخرا  أصدره  قرار  ففي 
دعوى  رفعِ  طلَب  أّن  إلى  مانسون  مايكل 
صالحيات  ضمن  يندرج  ال  جماعية  قضائية 
المحكمة الفدرالية، وإن كان السفر الجوي يقع 

في نطاق مسؤوليات الحكومة الفدرالية.
قد  دونالدسون  جانيت  المواطنة  وكانت 
طلبت من المحكمة الفدرالية السماح لها برفع 
دعوى جماعية، باسمها وباسم سائر الركاب، 
ضدّ شركات إير كندا )Air Canada( وإير 
جيت  ووست   )Air Transat( ترانزات 
وهذه   .)Swoop( و"ْسُووب"   )WestJet(
المنخفض  السياحي  للطيران  هي  األخيرة 

التكلفة وتابعة لـ"وست جت".
بانهيار   "19  - "كوفيد  جائحة  وتسببت 
وضربت  العالم.  حول  الجوي  السفر  صناعة 

الجائحة كندا في آذار )مارس( الفائت.
مقاطعة  دونالدسون، وهي من سكان  وتقول 
ألغت  جت"  "وست  إّن  كولومبيا،  بريتيش 
وسدّدت  متنها  على  حجزتها  قد  كانت  رحلةً 
ثمنها، وإّن الشركة لم تعرض عليها في البدء 

أّي خيارات السترداد ثمن الرحلة، بل عرضت 
استخدامها  يمكنها  سفر  قسائم  ذلك  بدل  عليها 

للقيام برحالت في المستقبل.
دونالدسون  طلب  مانسون  القاضي  ورفض 
لكنه  القضائي،  باالختصاص  تتعلق  ألسباب 
تجنّب إبداء رأيه حول جوهر القضية، أي ما 
إذا كان يحّق لمن أُلغيت رحلته بسبب الجائحة 
أن يستعيد ثمن بطاقة السفر بدل الحصول على 

قسيمة سفر أو ما شابهها.

تتعلق  جماعية  دعاوى  بضع  أّن  إلى  يُشار 
بعض  في  المحاكم  إلى  ُرفعت  المسألة  بهذه 
المقاطعات، من بينها مقاطعتا كيبيك وبريتيش 

كولومبيا.
باسترداد  الدعاوى  هذه  أصحاب  ويطالب 
المال الذي دفعوه لرحالت لم يتسّن لهم القيام 
بها بسبب الجائحة. ولم يصدر لغاية اآلن أّي 

حكم في هذه الدعاوى.
في وقت  أعلنت  الفدرالية  الحكومة  أّن  يُذكر 
قطاع  مساعدتها  أّن  الحالي  الشهر  من  سابق 
جراء  جداً  يعاني  الذي  التجاري  الطيران 
الجائحة ستتوقف على قبول شركات الطيران 
بإعادة ثمن بطاقات السفر للركاب الذين أُلغيت 

رحالتهم بسبب الجائحة.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(
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الكنديون في الحجر: زادت الشهية وتراجعت الحركة البدنية فارتفع الوزن غير الصّحي

فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

هو  الزائد  الوزن  أّن  كندياً   1516 جديد شمل  استطالع  يفيد 
من بين األضرار الجانبية لجائحة "كوفيد - 19"، فكنديون كثر 

باتوا يأكلون أكثر من السابق ويقومون بنشاط بدني أقّل.

تزل  ولم  الفائت  )مارس(  آذار  في  كندا  الجائحة  وضربت 
مستعرة فيها وإن كانت حدّتها قد خفت خالل فصل الصيف.

لحساب  "ليجيه"  مؤسسة  أجرته  الذي  االستطالع  ويظهر 
32% من  أّن   )ACS - AEC( "الكندية الدراسات  "جمعية 
)مارس(  آذار   15 منذ  زاد  قد  وزنهم  إّن  قالوا  الُمستطلَعين 
الفائت، فيما قال 15% منهم إنّهم فقدوا من وزنهم خالل الفترة 

نفسها.

تراجعت  البدنية  حركتهم  إّن  المستطلَعين  ثلث  نحو  وقال 
خالل الجائحة، فيما قال 16% من الُمستطلَعين إنّهم منذ حلول 
الجائحة في الربيع الفائت يمارسون الرياضة أكثر من ذي قبل.

ما  ِجْدواب  جاك  الكندية"  الدراسات  "جمعية  رئيس  ويعزو 
األطعمة  على  الناس  تهافت  إلى  االستطالع  نتائج  أظهرته 

المريحة لمواجهة القلق المتصل بالجائحة.
إنهم  االستطالعية  الدراسة  في  قالوا  الذين  واألشخاص 
"شديدو الخوف" من الجائحة كانوا أكثر ميالً من سواهم لزيادة 
الوزن  ومراكمة  البدني  النشاط  وتخفيف  الغذائي  االستهالك 

الزائد.
وفي أوساط الُمستطلَعين الذين شعروا بالقلق بسبب المخاطر 
إنهم  و%46  ارتفع،  وزنهم  إّن   %46 قال  بالجائحة  المتصلة 

زادوا استهالكهم الغذائي، و44% إّن نشاطهم البدني تراجع.
"كلّما ارتفع منسوب القلق لديك كلما زاد احتمال إدراكك أنك 
تأكل أكثر"، يقول ِجْدواب، "والناس األقّل قلقاً بسبب الجائحة 

هم الذين ال يأكلون أكثر من المعتاد وال يزيد وزنهم".

و31   29 بين  اإلنترنت  على  االستطالع  "ليجيه"  وأجرت 
هامش خطأ  تحديد  يمكن  وال  الفائت.  )أكتوبر(  األول  تشرين 
لنتائج االستطالعات التي تُجرى على اإلنترنت ألّن عيّناتها ال 

تُعتبَر عشوائية.
ويقول الدكتور يوني فريدهوف، وهو أستاذ مساعد في طّب 
األُسرة في جامعة أوتاوا، إّن هناك أسباباً معقولة تربط زيادة 
الوزن أو فقدانه بالجائحة، لكنه يضيف أنه لم يَر حتى اآلن أية 

دراسة تقنعه بذلك.

المطاعم"  على  باستمرار  يعتمدون  ال  األشخاص  "بعض 
و"يطهون بشكل أكثر تواتراً في منازلهم"، وهذا ما يفضي إلى 

فقدان وزٍن أو خيارات غذائية أفضل، يقول فريدهوف.
وفي المقابل هناك أشخاص يأكلون أكثر، السيما من األطعمة 

التي  المآسي  بسبب  أو  الجائحة  بسبب  قلقون  "ألنّهم  المريحة 
طبعت حياتهم"، يقّر فريدهوف.

هناك  أّن  بالنا  عن  يغيب  أاّل  يجب  أنّه  إلى  ِجْدواب  ويلفت 
مشاكل صحة نفسية قد تترك آثاراً أيضاً على الصحة الجسدية 

لدى الكنديين.
"مع قدوم فصل الشتاء سيكون حتّى أكثَر صعوبةً في بعض 
مناطق البالد الحفاُظ على نمط حياةٍ صحي، كممارسة المشي 
مثالً، أو القيام بأمور أساسية تساعدنا في معالجة قلقنا"، يقول 
ِجْدواب الذي يشير إلى إغالق مراكز الرياضة في العديد من 
المناطق بقرار من السلطات المحلية من ضمن إجراءات الحدّ 

من انتشار الجائحة.

 )وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 
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كوفيد19-: مقاربة حكومة أونتاريو للجائحة اصطدمت بالعراقيل
مي أبو صعب |  القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

أفادت المدقّقة الماليّة في أونتاريو بوني ليسيك أّن  مقاربة حكومة 
دوغ فورد لجائحة فيروس كورونا المستجدّ شابها اإلرباك.

وقالت  ليسيك في تقرير قدّمته للجمعيّة التشريعيّة في أونتاريو 
في  الكبيرة  اإلخفاقات  المقاطعة  تتجنّب  أن  الممكن  من  كان  إنّه 
أزمة  من  العبرة  أخذت  الصّحة  وزارة  أّن  لو  الجائحة  مقاربة 
المتالزمة التنفسيّة الحادّة الوخيمة SARS التي عانتها المقاطعة 

عام 2003.
من  مجموعة  إلى  اإلرباك  هذا  الماليّة  المدقّقة  تقرير  ويعزو 
العوامل، من بينها عدم جهوزيّة الطوارئ على نحو تام، والنقص 

في قدرات المختبرات و النظام الصّحي غير المنّظم.
ويثير تقرير المدقّقة الماليّة  الذي يقع في 231 صفحة المخاوف 
من أن يكون النقص على صعيد االتّصال واتّخاذ القرارات وإدارة 
في  ساهمت  قد  المستجدّ  كورونا  فيروس  من  اإليجابيّة  الحاالت 
الثمانية  طوال  أونتاريو  في  أوسع  نطاق  على  الفيروس  انتشار 

أشهر الماضية.
منهم  تتشّكل  الذين  األعضاء  مّرة عن  التقرير ألّول  كما كشف 
فورد  دوغ  الحكومة  الرئيس  النصح  تقدّم  التي  التشاور  طاوالت 

بشأن الجائحة.
 وتقول المدقّقة الماليّة بوني ليسيك في تقريرها إّن  خبراء الصّحة  
لم يقوموا بأّي دور أو قاموا بدور محدود في االستجابة للجائحة، 

ولم تكن بالتالي توجيهات وزارة الصّحة مستندة إلى العلم.
وأضافت ليسيك أّن رئيس الخدمات الطبيّة في أونتاريو د. دافيد 
قبل  القرارات  اتّخاذ  ويرفض   ، القياديّة  الروح  تنقصه  وليامز 

الحصول على الضوء األخضر من رئيس الحكومة دوغ فورد.
ونجم عن ذلك تأخير في اتّخاذ القرارات، وأعطت المدقّقة الماليّة 
مثاال على ذلك قرار فرض ارتداء الكمامة الذي صدر في تشرين 

األّول أكتوبر الفائت.
أخرى  بالتفصيل الحتمال حدوث موجات  الحكومة  تخّطط  ولم 
من الفيروس، وحصل تأخير في تتبّع الحاالت ولم تصدر نتائج 
التحاليل في المختبرات بالسرعة الكافية للحدّ من انتشار العدوى 

حسب التقرير.

وتقول المدقّقة الماليّة إّن استجابة حكومة أونتاريو للجائحة كانت 
أبطأ وأقّل تنظيما و تنسيقا من باقي المقاطعات.

وخالفا لمقاطعتَي كيبيك و بريتيش كولومبيا، لم تتمّكن أونتاريو 
العاملة  اليد  إلى  يفتقر  والذي  المتقادم  الطوارئ  نظام  تفعيل  من 

المتخّصصة.
إلجراء  الوقت  أمامنا  زال  ما  الثانية،  الموجة  استمرار  "مع 
تغييرات إيجابيّة تساعد في السيطرة على مرض كوفيد19- والحدّ 

من انتشار العدوى": بوني ليسيك المدقّقة العاّمة في أونتاريو.

حكومة دوغ فورد تدافع عن أدائها:
وانتقد دوغ فورد تقرير المدقّقة الماليّة مشيرا إلى أّن وقائع غير 

دقيقة وردت  في 21 صفحة منه.
وأّكد ثقته برئيس الخدمات الطبيّة د. دافيد وليامز واعتبر أنّه ليس 

من دور المدقّقة الماليّة إسداء النصح بشأن الصّحة العاّمة،
على  اإلجابة  في  وقتا طويال  أضاعت  الحكومة  أّن  إلى  وأشار 

أسئلتها.

وأقّرت وزيرة الصّحة المحليّة كريستين إليوت أّن نظام الطوارئ 
على  بالالئمة  أنحت  و   ،2013 العام  منذ  تحديثه  يتّم  ولم  متقادم 

الحكومة الليبراليّة المحليّة السابقة.
وغّردت  الوزيرة إليوت على موقع تويتر للتواصل االجتماعي 
ما  في  الوقائع  بعض  يشّوه  الماليّة  المدقّقة  تقرير  أّن  إلى  مشيرة 
قد  أونتاريو  تكون  أن  ونفت  للجائحة،  الحكومة  بمقاربة  يتعلّق 

تأّخرت عن سواها من المقاطعات في مواجهة الجائحة.
وتعاني أونتاريو ارتفاعا في حاالت كوفيد19-، و تفيد السلطات 

الصحيّة منذ فترة عن أكثر من ألف حالة يوميّا.
وفرضت الحكومة اإلغالق من جديد في تورونتو وفي منطقة 
بيل مدّة 28 يوما، ودعا فورد أبناء المقاطعة إلى تجنّب التجّمعات 
خالل أعياد الميالد ورأس السنة واالكتفاء باالحتفال مع  األشخاص 

المقيمين في المنزل نفسه.
يشملها  منطقة  في  تقيمون  كنتم  إن  األهميّة  بالغ  بذلك  "القيام 
اإلغالق. وبإمكان من يقيم بمفرده أن ينضّم إلى عائلة لالحتفال 

بالعيد": دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو.
االلتزام  أهميّة  على  إليوت  كريستين  الصّحة  وزيرة  وأّكدت 
تكون عليه  األعياد مختلفة عّما  فترة  وأّن  الصحيّة،  باإلرشادات 
في العادة، و األشهر القليلة الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة 

للجميع.
عن  البحث  إلى  المقاطعة   أبناء  إليوت  و  فورد  من  اكّل  ودعا 
بدائل واالحتفال افتراضيّا حرصا على سالمتهم ومن أجل تجنّب 

انتشار العدوى.

)راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي(	 
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قصة قانون 4 إرهاب في العراق
"أداة السلـطة والميليشيــات العتقــال المعــارضين"..

عقوبتان  المؤبد"،  "السجن  أو  "اإلعدام" 
أو يتكتم عليه،  إرهابياً  لكل من يمارس عمالً 
الجمعية  الذي صدر عن    13 قانون  بموجب 
ذريعة  تحت   ،2005 عام  العراقية  الوطنية 
األعمال  وازدياد  المتفلت  األمني  الوضع 
اإلرهابية، إال أنّه بعد أكثر من 15 عاماً على 
راحو  األبرياء  من  اآلالف  أّن  يبدو  إصداره، 

ضحية المادة الرابعة منه، بحسب مراقبين.

 2015/13 قانون  من  الرابعة  المادة  وتنّص 
من  "كل  بحق  اإلعدام  عقوبة  إنزال  على 
يرتكب بصفته فاعالً عمالً إرهابياً"، وبالسجن 
المؤبد لـ"كل من يخفي أو يتستر على شخص 
الثانية والثالثة  المادة  إرهابي"، معطوفة على 
التي تؤّكد على منع أي عمل يضعف من قدرة 
األجهزة األمنية أو يحمل في طبيعته عصياناً.

وتتحدث مصادر عراقية عن أّن "المليشيات 
قوات  بعض  مع  بالتعاون  استغلت  المسلحة 
المادة الرابعة  األمن العراقية القانون وتحديداً 
كونهم  وناشطين  بصحفيين  تهم  إللصاق  منه 
من  "االستفادة  عن  فضالً  لها"،  معارضين 
غير  وصفقات  عقود  إلبرام  السجون  اكتظاظ 

قانونية".

العراقي،  الوزراء  رئيس  سارع  بدوره، 
الحكومة  تولى  الذي  الكاظمي،  مصطفى 
زيارة  إلى  أكتوبر،  من  األول  ثورة  بعد 
خلوه  من  لـ"يتأكد   ،2020 مايو  في  السجون 
لجنة  إنشاءه  عن  فضالً  المتظاهرين"،  من 
لـ"تقصي حقيقة وجود سجون سرية، يحتجز 
أي  لم يصدر عنها  أنّه  إال  فيها متظاهرون"، 

تحقيق جدّي بعد.

هيمنة المليشيات  

وفي هذا السياق، أّكد  المتحدث باسم مرصد 
السنجري،  زياد  العراقي،  الصحفي  "أفاد"، 
"المليشيات  أّن  "الحرة"،  لموقع  حديث  في 
السجون،  ملف  على  تهيّمن  واألحزاب 
من  جميعها  فشلها  أثبتت  المتبعة  والقوانين 
قانون اإلرهاب إلى العفو العام، إذ يتم اعتقال 

المواطنين بناء إلخبارات دون أدلة".
سعة  يفوق  المعتقلين  "عدد  أّن  وكشف 

الشروط  من  ألي  مراعاة  دون  السجون، 
من  معظمهم  وحرمان  واإلنسانية،  الصحية 

التهوئة والغذاء المناسبين".

إطالق سراح مقابل المال

وثائق  المرصد  "بحوزة  أّن  السنجري  وأّكد 
تكشف عن قضايا فساد داخل السجون، حيث 
ألف  و300   50 بين  الرشاوى  قيمة  تتراوح 

دوالر أميركي إلطالق سراح السجين".

توقيف صدرت  مذكرة  ألف   82" أّن  وذكر 
في محافظة نينوى حديثاً، ليصل عدد المعتقلين 
"إدارات  أّن  مؤّكداً  ألفاً"،   70 من  أكثر  إلى 
السجون تتبع سياسة اإلذالل والتعذيب الممنهج 

النتزاع اعترافات تخدم التهم الملفقة".

القانونية،  التوقيف غير  لعمليات  توثيق  وفي 
فيديو  فيسبوك  على  المرصد  صفحة  نشرت 
 2011 عام  إبينها  اعتقال  تم  إنه  تقول  لسيدة 
عليهما  الحكم  تم   2015 عام  وفي  يعودا  ولم 

باإلعدام دون سند قانون، بحسب روايتها.

  "تهمة اإلرهاب للمتظاهرين"

بدوره، اعتبر الناشط المدني والمدّون، سيف 
أّن  "الحرة"،  لموقع  حديث  في  علي،  الدين 
الذي  اإلرهاب  مكافحة  قانون  من   4 "المادة 

بحق  إجرامية  أداة  أكبر   ،2005 عام  وضع 
فقط  ليست  "المشكلة  أّن  إلى  الفتاً  الشعب"، 
ومعاقبة  الظالم  تطبيقها  في  أيضاً  بل  بالمادة 
المليشيات  بينما  عليها،  بناء  أبرياء  أشخاص 

حرة طليقة".

وأضاف علي أنّه "عند انطالق ثورة تشرين 
قوات  بإنزال  الحكومة  قامت   ،2019 عام 
عسكرية في ساحة التحرير وشوارع العاصمة 
تمتلك  وكانت  المحتجة،  والمحافظات  بغداد 
تحت  المحتجين  إتجاه  النار  بإطالق  أمراً 

الغطاء القانوني "4 إرهاب".

ولفت إلى أّن الحكومة حينها "قامت بتصنيف 
المحتجين الغاضبين على إنهم إرهابيين حسب 
الثالثة  والمادة  الثاني،  بندها  في  الثانية  المادة 
الثاني، ما أسفر عن استشهاد مئات  في بندها 

الشباب وإصابة أكثر من 20 ألف".
الناشط المدني على أّن "من أمسكت  وشدد  
المادة  بهذه  اآلن  محكومين  هم  بهم،  الحكومة 
الظالمة وقد يكون حكم اإلعدام ينتظرهم فقط 

ألنهم أغلقوا شارع  أو أحرقوا مقر مليشيا".

"ال على المليشيات"

ولفت علي إلى أنّه "من الطرائف وجود هذه 
الميليشيات بمقرات علنية وقتلها للشباب بشكل 
علني إال إنه ال أحد يقوم بمحاسبتها، ولكن من 

إطار  يحكم ضمن  المليشيات  هذه  مقر  يحرق 
قانون 4 ارهاب". 

الحكومات  وهذه  النظام  "هذا  قائالً:  وختم 
إلبقاء  القانون  جميعاً  استغلوا  واألحزاب 
يعارضها  من  كل  ولقتل  السلطة،  في  أنفسهم 

واضعة المحتجين ضمن إطار اإلرهابيين".

القضاء العراقي يرفض القانون

ملف  في  الحقوقية  الناشطة  وأوضحت 
رقم  قانون  أّن  الفرج،  مروى  السجون، 
األضرار  بسبب  تشريعه  تم    2015/13
الجسيمة الناتجة عن العمليات اإلرهابية حينها، 
واالستقرار  الوطنية  الوحدة  حماية  أجل  ومن 

واألمن".

األخيرة،  األعوام  "في  أنّه  الناشطة  وذكرت 
فقط  ليس  القانون  استغالل  السلطات  بدأت 
بل  الرأي،  يخالفها  من  كل  اعتقال  أجل  من 
للتهرب من االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق 
االتصال،  حق  بينها  ومن  والسجين،  اإلنسان 
التحقيق،  أثناء  الحسن  والتعامل  المواجهات، 

وهنا تكمن الخطورة".

فساد  ملفات  رصد  "يتم  أنّه  الفرج،  وأّكدت 
المليشيات  ّعدة داخل السجون، حيث تستطيع 

اإليرانية اإلفراج عمن يدفع لها أكثر".

بشكل  تطبيقه  يتم  "القانون  أّن  إلى  وأشارت 
تعسفي واستنسابي، حيث تتجاوز قوات األمن 
محاولة  في  الحريات  وتحتجز  صالحياتها 
منها لكم األفواه، وخير دليل على ذلك الحكم 
تاريخ  االتحادية  التمييز  محكمة  عن  الصادر 

."2019/11/24

وبيّنت فرج أّن "الهيئة الجزائية في المحكمة 
المنسوبة  األفعال  يعتبر  حكماً  أصدرت 
القصد  النتفاء  عادية  جرائم  للمتظاهرين 
إرهابية( على من احتج في  الجرمي )غايات 
الساحات بسبب الفساد والظروف المعيشية، ما 
يعني أّن هناك مشكلة حقيقية في تنفيذ القانون".

 المصدر : الحرة / خاص - دبي	 



د. كيتي وتد 	 
محمد سعد الـدين	 

عباد اهلل المختارون 
وشعب اهلل المختار ..!!

ضرغام الدباغ	 

TIKTOK  جيل الــ 

مقالة هذا الشهر هي مجموعة من التساؤالت 
التي أتركها مفتوحة للتفكير وإلجابات القراء 

الذاتية. 
لألطفال  األتاري  لشراء  نسارع  لماذا 
بهذا  أننا  نعلم  ونحن  واآليبادات  والسلفونات 

نبعدهم عنا وعن بعضهم البعض؟
توك  التيك  جيل  من  نتوقع  أن  يمكن  هل 
يتابع  وهو  وعقليا  وعاطفيا  نفسيا  نضجا 

الضحل والسخيف؟
بين  العقلية  السموم  نضع  أن  يمكن  كيف 
أيدي األبناء ونتوقع أن يدركوا التعامل معها 

قبل الوقوع باإلدمان الذهني والنفسي؟
كيف سنعلم األبناء إدارة األولويات وإدارة 
وهم  واألزمات  العالقات  وإدارة  الوقت 

قابعون في سجون الشاشات المضيئة؟
لماذا نشكو من إهمالهم وأنانيتهم، من عنفهم 

وضحالتهم،  تقصيرهم  من  وعصبتيهم، 
ونحن نترك لهم كل المساحات مفتوحة لهم، 
نحدد  وال  األجهزة  الستعمال  وقتا  نحدد  فال 

ماذا يشاهدون؟
الذهني  سباتهم  من  األهل  سيستيقظ  متى 
تبلعهم  أن  قبل  أبنائهم  إلنقاذ  ويتدخلون 
السخافات وتحولهم ألعاُب العنف لمقاتلين في 

ثياب البراءة والطفولة؟
هل من العدل والمنطق أن نتوقع من جيل 
أوطانه وقضايا  أن يعي قضايا  تيك توك  الـ 
الشعوب وهو محدق في أسخف الفيديوهات؟

الجديد،  الجيل  على  االعتماد  يمكن  كيف 
جيل التك توك واالنستغرام كي يقود تغييرا 

حقيقيا في مجتمعه األم ومجتمعه الجديد؟
متى سندرك، كبالغين، أن التربية األخالقية 
التربوي  االنفالت  مع  تنسجم  والروحانية ال 

الشائع في كثير من البيوت؟
يكون  ان  االبن  من  نطلب  أن  يمكن  كيف 
انتقائيا بما يشاهده وكثير من األهل ال يتركون 
أجهزتهم في وقت فراغهم وال يأبهون لوقت 

عائلي دون أجهزة؟
التحرش  من  أبناءنا  نحمي  أن  يمكن  كيف 
الجنسي االلكتروني ومن االستغالل العاطفي 
األصدقاء  اختيار  حرية  لم  نترك  ونحن 

المجهولين؟
كيف يمكن أن يهتم الزوج بزوجته والزوجة 
في  عميقا  تبحر  منهم  كل  وعيون  بزوجها 
المواد الفيسبوكية واالنستغرامية التي تشتت 
انها  وحتى  وتواصلهم  ومحبتهم  اهتمامهم 
تؤدي الى انشقاق وأحيانا إلى بعد وانفصال؟

االلكتروني  للمخدر  االستسالم  هذا  لماذا 
ولسيطرته على عالمنا رغم يقيننا بأنه سلبي 

ومشتت؟
لله  بالتقرب  وأوالدنا  أنفسنا  نطالب  كيف 
بالواقع  نفضل  ونحن  العبادات  وتكثيف 
والفيديوهات  الروابط  من  المزيد  مشاهدة 

ومتابعة المفيد وغير المفيد؟
وخوفنا  ألوالدنا  محبتنا  بين  تناقض  أي 
على صحتهم وبين سماحنا لهم بقضاء معظم 
وقتهم على األجهزة التي تسبب تراجع النظر 
المفاصل  وأوجاع  والكتفين  الرقبة  وأوجاع 

وغيرها؟
جذري  وتغيير  لصحوة  نحتاج   ... صحوة 

في سلوكنا كأهل وقدوة

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

اونتاريو

لنتخيل قليال ... لو كان الرئيس األمريكي الفج ترامب مسلما 
وأصيب بالكورونا وخسر االنتخابات ... لخرج علينا بعض 

من  خصومه واقنعونا بأن إصابته بهذا المرض الغامض
قبل ان  الله على اختالفه معهم!!  انتقام من  وخسارته هو 
يصرخ بعض مؤيديه بعد شفائه السريع ان معجزة حصلت 
لرئيسهم وقد تحصل معجزة أخرى  لكونه قد فعل هذا الشئ 

أو ذاك مما يعجبهم .

العالم  أنهم محور  الله )المختارون( هم من يعتقدون  عباد 
تحصل  ابتالء  او  مصيبة  كل  يفسرون   ... حولهم  يدور 
لخصومهم بسبب يتعلق بهم وكل نعمة ينعم الله بها على عبد 

من عباده هي نتيجة قربهم منه!!

ويعتقدون  اآلخرين  على  يتكبرون  المختارون  الله  عباد 
أنهم فوقهم ألن الله مّن عليهم باتباع  بعض مناسكه ... ال 
يقبلون حتى مجرد التساؤل، فضال عن المناقشة من غيرهم 
... يعتقدون أنهم اصبحوا خارج سنن الكون التي خلقها الله 
الله األرض ومن  أن يرث  الى  آدم  البشرية سيدنا  ابي  منذ 
ليجادلوك  لعدوهم  قوة  من  استطاعوا  ما  يُِعدّوا  لم  عليها... 
بعدها بأن نصرهم حتمي ألنهم أصحاب حق ... تنافسوا على 
حب الدنيا ومتاعها قبل ان يقنعوك بأن الله قد أعطاهم الدنيا 
يزيدهم  حتى  لآلخرين  وأعطاها  المختارة  النخبة  من  ألنهم 

عذابا وابتالء.
عباد الله المختارون )ما زالو منذ عقود وبالدهم( يعيشون 
تجاربهم  من  شيئا  يتعلموا  لم   ... بمراحل  اآلخرين  خلف 
الذي  الضحية  دور  لعب  أدمنوا   ألنهم   المستمر  وإخفاقهم 
يراجعوا  ان  حتى  دون  منه  لغيرتهم  كلها  البشرية  تحاربه 

أنفسهم واخطاءهم المتكررة  ولو بين الحين واالخر.

عباد الله المختارون ساروا على خطى )شعب الله المختار( 
حين فضلهم الله على بقية عباده بالكثير ... فبدال من شكر 
بالكتاب  واإليمان  تعليماته  واتباع  نهجه  على  والسير  الله 
كله ليكونوا نواة إلعمار األرض والدعوة لدينه الحق )كما 
فعل أجدادهم( اعتقدوا أنهم بااللتزام ببعض المناسك الدينية 

أضحوا يستحقون أن ينظروا لآلخرين بكثير من الفوقية .

لم ينتبه هؤالء ربما الى سيرة الرجل الذي أعز الله اإلسالم 
وهو  بالجنة  المبشر  وهو  الخطاب،  بن  عمر  الفاروق  به، 
يردد بصوت عاٍل بكل تواضع ونبل:  لو علمت ان شخصا 
واحدا لم يدخل الجنة لخشيت أن أكون أنا!! هذا الصحابي 
الجليل  الذي فتح بالد الروم وفارس ردد وهو أمير المؤمنين 
إنهم  امرأة..  وأصابت  عمر  أخطأ  البشرية:  سيد  وصاحب 
بحق عباد الله المختارون الذين كانوا يتواضعون اكثر كلما 
الجهاد  الى  خرجوا  الذين  هم  واآلخرة..  بالدنيا  الله  أعزهم 
الخوارج  من  المحتلة  أرضهم  عن  دفاعا  فقط  )ليس  الشاق 
والعلويين وأسيادهم( بل لنشر دعوة ربهم الحق إلى مشارق 
ما  وأعدوا  الله  سنن  احترموا  من  هم  ومغاربها..  األرض 
استطاعوا من قوة لعدوهم دون الركون لمتاع الدنيا والتنافس 

على زينتها.

طبيب كاتب من اسرة )البالد(	 

ألم تقرأ أبدا مسرحية من فصل واحد ...
الهندي  وليد  الطائي …..   حسين  لكم  كتب 
مشكورين هذه المسرحية ذات الفصل الواحد 
الچلبي(  أحمد  الدكتور  رحيل  ذكرى  )في 
هذه مسرحية رائعة من فصل واحد، يختلط 
ووضعت   ... بالتراجيدي  الكوميدي  فيها 
مبالغة  بدون   .... سوريالية  صيغة  في  الكل 
أنها من أجمل النصوص التي قرأت بما حل 
بالوطن العزيز على أيدي أنصاف متعلمين، 
آفاق  شذاذ   .. يفعلون،  ماذا  يعلمون  خونة 
في  صايعين  وسرسرية   ... إمعات   ..  ...
البارات والجايخانات ....وجهلة ال يعلمون ما 
يفعلون ... مأساة ملهاة ... تحالف بين هتلية 
تمكن  فقد  الكاتب  أيد  ... عاشت  الزمان  هذا 
يعرض  أن  كبير  بعمق  ولكن  قليل،  بجهد 
على مسرح الفيسبوك ... ما حدث ... وهول 
العراق بضعة  ... حين وجد أعداء  ما حدث 
معتوهين .. ومعقدين .. ومعوقين .. وحرامية 
... وسلموهم مفتاح القاصة ...... على حسب 
المثل البغدادي .... أودع البزون شحمة ....! 
بتصويرها  نجتهد  أن  تستحق  المسخرة  هذه 
أخي  لي  ......أسمح  ومسرحياً  وفنياً  شعرياً 
مع  ودائما  النص  هذا  أستخدم  أن  الكريم 
مع   ... لحضرتكم  الفني  الذكاء  إلى  اإلشارة 

خالص تقديري. 

ضرغام الدباغ

النص ....
ساحة  منصة  على  الچلبي  احمد  وقف   ""
نظام  سقوط  بعد  قار  ذي  محافظة  احتفال 

)صدام( مخاطبا الجموع الجماهيرية :
اليوم  والظالم  الظلم  عصر  انتهى  اليوم   "
لبناء  فهلموا  البعثية،  وحكم  صدام  انتهى 
عراق مدني متحضر بال خوف وال عسكرة 
بأسم  يخدعونكم  أن  واحذروا  حروب  وال 
إسالمية  دوله  لكم  سيقول  من  فهناك  الدين 

وسيخدعونكم مثل هدام " .
وكانت ابنته بجنبه تنظر إلى الجموع الغفيرة 
التي  الشاحبة  والوجوه  المالبس،  المتهرئة 
الح عليها التعب والمرض .. مرتدية بنطال 
على  يتدلى  الطــويل  وشعــرها  وقميص 

كتفيها ...
)دشداشه  يرتدي  الحضور  احد  له  فانبرى 

وصخه وغتره مزرفه( قائال : 
وهاي بنتك شنو البسه ؟ 

فهتف الجميع ال شرقية  وال غربية نريد دوله 
أسالميه

فامر الچلبي ابنته بالرجوع إلى المبنى ..
وتكلم الجلبي بصوت عال قائال :

اال تريدون الحياة والتغيير والرخاء والمدنية 
الم تتعبوا من الحروب فصاح احدهم :

وين ثار الصدر وينه ؟ ضيّعوا دمه علينه ...
ولطم الجميع بحرارة .

وصاح آخر :
نعم نعم للحكيم فهتف الجميع : وينه الحاربك 

وينه .... صدام النذل وينه ؟ ..
وصرخ احدهم تاج تاج على الراس ... سيد 

علي السيستاني ..
الجلبي ابتسم هادئا ودخل الى المبنى ..

وخرج معمما اشقر هو السيد )علي العالق( 

فهتف الجميع :
واحسيناه.. واحسيناه ..

وتجمعوا حول العالق كأنه )نبي(
وتكلم بزهو عن حب الحسين .. وذكر شهداء 
من المراجع والناس تلطم طبعا ... وهتف ابو 

دشداشه المزرفه :
 .. جعفري  حاكم  ونريد  علي  اال  ولي  ماكو 

ويالثارات الحسين
والكل يهتف مرددا ما قال ...

وخرج احمد الجلبي مبتسما قائال :
اليوم وال  بعد  بعث  ال  امنين  لدياركم  اذهبوا 
تاسيس  وانتظروا  والثارات  بالدماء  توغلوا 
ونظفوا  الخدمية  الدوائر  وعودة  الدولة 
شوارعكم واهتموا بمدينتكم وانتظروا الخير 

بعون الله ......
دولة  دوله   : المزرفه  دشداشه  ابو  فهتف 

اسالمية .. دولة دولة إسالمية ..

فهز الجلبي يديه وانسحب وانسحبت الجموع 
...

مزرفه  دشداشة  ابو  الرجل  هذا  اين  ترى  يا 
االن، هل شبع من الدولة االسالمية، هل حقق 

شعار: هيهات منا الذله!! 
ام بقي متمسكا بالذله ؟

سالمتك ياوطن ....  ""
أنتهى النص .....  

وا أسفاه عليك يا عراق ....!

استاذ جامعي عراقي مقيم في المانيا 	 
) من كتاب موقع البالد(

ما جـرى للعـراق في
مسـرحية من فصـل واحـد
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أحد أعمال الفنان منقذ الشريدة

في الوقت الذي تراجع فيه تنفيذ اإلعدام في العالم، 
وانخفضت األعداد الى حد أدنى، حيث أبطلت نحو 
170 دولة عقوبة اإلعدام أو أوقفت تنفيذها سواء 
بالقانون أو الممارسة، للسنة الرابعة على التوالي 
اإلعدام  عمليات  عدد  العراقي  النظام  ضاعف 
المسجلة تقريباً بين عامي 2018 و2019 فوصل 
 2018 في   52 بـ  مقارنةً   2019 في   100 إلى 
محافظا بذلك على مركزه الرابع بين الدول األكثر 
احتالل  الى  يتطلع  ولعله  اإلعدام.  ألحكام  تنفيذا 
مركز اعلى، خالل هذا العام، اذ أعدم 21 سجيناً 
في أكتوبر، ثم 21 سجينا آخر األسبوع الماضي، 
باسم  المعروف  المركزي،  الناصرية  سجن  في 
سجن الحوت، أدينوا بتهمة اإلرهاب واالنتماء إلى 

تنظيم »الدولة اإلسالمية«.
ما  اإلعدامات  حملة  حول  االفعال  ردود  تباينت 
بين االستنكار والترحيب. حيث أجمعت منظمات 
حقوقية عراقية ودولية على استنكار وادانة حملة 
العفو  منظمة  بينها  ومن  الجماعية  اإلعدامات 
المتحدة  االمم  في  اإلنسان  الدولية ومجلس حقوق 
ومركزجنيف الدولي للعدالة باالضافة الى عدد من 
خبراء األمم المتحدة. وصفت منظمة العفو الدولية 
اإلعدام الجماعي بأنه عمل مشين، حاثة السلطات 
ان  إذ  الناس.  إلعدام  حداً  تضع  ان  على  العراقية 
عمليات اإلعدام االنتقامية ال تحقق العدالة للضحايا 
وألسرهم، بل إنها تعمل على تعزيز صورة العدالة 
السلطات  فيه  تكون  الذي  الوقت  في  الجزئية، 
األخرى  الجسيمة  باالنتهاكات  يتعلق  فيما  صامتة 
البالد،  أنحاء  جميع  في  ترتكب  تزال  ال  التي 

كالتعذيب، واالختفاء القسري.
بهذه  اإلعدام  تنفيذ  الى  اللجوء  كانت ذريعة  واذا 
االعداد الكبيرة ) وهي المعلن عنها فقط( بالمقارنة 
مع بقية الدول في جميع انحاء العالم هي ان من نفذ 
بهم الحكم هم من الدواعش اإلرهابيين، على الرغم 
من فساد القضاء وإجراء محاكمات جائرة، تستند 
التي  »االعترافات«  يسمى  ما  إلى  احكامها  في 
السري  المخبر  أو  التعذيب  وطأة  تحت  انتزعت 
والتهم الكيدية، فان بقاء العراق في مركزه العالي، 
الذي تبوأه قبل ظهور داعش بسنين، وبالتحديد منذ 
احتالله، يدل على ان تنفيذ اإلعدام سياسة حكومية 
منهجية لقمع األصوات المعارضة أو لبث الخوف 
تتمتع  ال  التي  الجماعات  أو  األقليات  قلوب  في 
بالحظوة فضال عن محاولة النظام اثبات سيطرته 

وقدرته على الدفاع عن اتباعه.
النظام الذي تم تسويقه والترويج له كنموذج شرق 
أوسطي للديمقراطية وحقوق االنسان، اصبح أداة 
يدّعي  الذي  لإلرهاب  الثاني  والوجه  الحياة  لسلب 
كما  سلمية،  المعارضة  تكون  حين  حتى  محاربته 
رأينا اثناء انتفاضة تشرين األول / اكتوبر 2019 
600 مواطن واعاقة اآلآلف. ولم  تم اغتيال  حين 
يحدث وتم اعتقال أو محاسبة اي مسؤول عن هذه 
انتقائية  والفيديوهات.  بالصور  الموثقة  الجرائم 
رغم  اإلعدام  الى  واللجوء  هذه،  العقاب  تطبيق 
عدم وجود ما يؤكد فاعليته في وضع حد للجرائم 
الى  الحقوقية  المنظمات  يدفع  ما  هو  واإلرهاب، 
اصدار التقرير تلو التقرير حول انتهاكات وجرائم 

النظام العراقي، وهو ما يدفعنا الى عدم السكوت.

إعدام  هو  عادلة  محاكمة  بال  شخص  إعدام  إن 
على  للخروج  وتشجيع  النزيه  وللقضاء  للعدالة 

القانون وإشاعة ثقافة القتل خارجه
التي  القضايا  في  العدالة  إلقامة  تقييمنا  »أظهر 
انتهاكات  وقوع  العراق،  في  باإلرهاب  تتعلّق 
سياق  في  العادلة،  المحاكمة  في  للحّق  متكّررة 
المفرط  واالعتماد  الفعال،  غير  القانوني  التمثيل 

على االعترافات، واالدعاءات المتكررة بالتعذيب 
يشّكل  الظروف،  هذه  مثل  وفي  المعاملة.  وسوء 
يرقى  وقد  بالغ،  قلق  مصدر  اإلعدام  عقوبة  تنفيذ 
إلى حدّ الحرمان التعسفي من الحياة تمارسه الدولة 
السامية  المتّحدة  األمم  مفّوضة  نفسها«.أفادت 
خبر  تلقيها  بعد  باشيليت،  ميشيل  اإلنسان  لحقوق 
لمئات  المقبلة  االيام  تحمله  قد  وما  اإلعدامات، 
السجناء اآلخرين. باالضافة إلى المفوضة السامية 
فيه  أدان  بيانا  للعدالة  الدولي  أصدر مركز جنيف 
وحث  الجماعية  واإلعدامات  الجائرة  المحاكمات 

على تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة. 

الدولية  بالقوانين  اإللتزام  العراق  على  يجب  اذ 
المتعلّقة بعقوبة اإلعدام والمعاملة الالإنسانية أثناء 
المتهمين  جميع  حّق  إحترام  ويجب  االستجواب 
من  ثالثة  رأي  ضّمنه  كما  عادلة.  محاكمة  في 
خبراء األمم المتّحدة في مجال حقوق اإلنسان عن 
اإلعدام  عمليات  جميع  وقف  ووجوب  اإلعدامات 
العراقية  الحكومة  »نحث  قائلين:  فوًرا،  الجماعية 
الدولية  القانونية  التزاماتها  احترام  ضرورة  على 

ووضع حدّ فوري لخطط إعدام السجناء«.
مقابل هذه المواقف والتقارير الحقوقية االنسانية 
المطالبة، كلها، بانهاء اصدار وتنفيذ احكام اإلعدام 
لالعدام  شعبوي  سياسي  منظور  هناك  الجائرة، 
»ألخذ  الوحيد  الحل  باعتباره  الساسة  له  يروج 
يجب  وانه  اإلرهابية«  الهجمات  ضحايا  حقوق 
العمل به ألنه »جزء من ثقافة وقيم المنطقة« كما 
تنفيذ  عن   2019 في  السيسي،  الفتاح  عبد  دافع 
يسمع  عندما  »الشعب  وإن  بمصر،  اإلعدامات 
عن عدم تطبيق عقوبة اإلعدام، ال يمكن أن يقبلوا 
آبائهم  أشالء  الذي مزق  المجرم  هذا  نبقي  أن  منا 
كان  إذا  للحياة  قيمة  ال  نسائهم، ألن  أو  أبنائهم  أو 
كما  الشهداء«  أهالي  نظر  في  فيها هؤالء،  يعيش 
العراقي  الوزراء  رئيس  المالكي،  نوري  برر 
السابق، رفضه ايقاف تنفيذ إعدام 129 سجينا في 
عام 2012 وما اليقل عن 169 خالل العام 2013 

توقيعه  وان  الشهداء  اهالي  على  المسؤولية  ملقيا 
الشعب،  رغبة  لتحقيق  هو  اإلعدامات  تنفيذ  على 
محاكمة  بال  إعدام شخص  إن  حقيقة  عن  متعاميا 
وتشجيع  النزيه  وللقضاء  للعدالة  إعدام  هو  عادلة 
للخروج على القانون وإشاعة ثقافة القتل خارجه. 
وما اعتبره قصاصا رادعا لم يجعل العراق أكثر 
أمنا وطمأنينة بل ساعد على تنمية االحساس بالظلم 
واشاعة روح االنتقام. ومايزيد من بشاعة الوضع 
التمثيل  غياب  هو  وذويهم  السجناء  الى  بالنسبة 
أثناء  للمتهمين  الفعلي )محام أو محامية(  القانوني 
التوقيف، والتحقيق، والمحاكمة وما بعد المحاكمة 
في القضايا المسماة » إرهاب« أي التهمة الجاهزة 
حاالت  تزايد  مع   2005 عام  منذ  المستخدمة 
اختطاف المواطنين، كرهائن البتزاز العوائل من 
استرجاع  بغية  مواقعهم  اشتروا  أمن  ضباط  قبل 
تبحث عن  أوميليشيات  دفعوا واثراء النفسهم،  ما 
تمويل. في حاالت كهذه قد يطلق سراح اإلرهابي 
المدعوم من جهة قادرة على دفع االتاوة كما حدث 
المتهم  او  البريء  المواطن  يعدم  بينما  للكثيرين، 
بارتكاب جرم غير خطير، فقط ألن اهله ال يملكون 

ما يطلبه الخاطفون من مال.

التي  إن ادعاء الساسة أن اصدار أحكام اإلعدام 
ثقافة  من  جزء  هو  بشري  مسلخ  الى  البلد  تحول 
تختلف  ال  فشعوبنا  مبتذل.  ادعاء  المنطقة  وقيم 
يعامل  بأن  رغبتها  في  العالم  شعوب  بقية  عن 
القانون. ومن  أمام  المساواة  قدم  كل شخص على 
أو  شخص  ضد  كانت  سواء  جريمة  اية  يرتكب 
وان  للقضاء،  تقديمه  يجب  اشخاص  مجموعة 
توفير  يجب  كما  تمييز  بدون  القانون  وفق  يحاكم 
المساواة. وهذا ما ال  المواطنين على قدم  الحماية 
يحدث في العراق تحت النظام الحالي حيث غالبا 

ما يعدم األبرياء ويكافأ المجرمون.

كاتبة من العراق	 
) من كتاب موقع البالد(	 

العــراق: اإلعـدام ثقـافة شعبية؟

هيفــاء زنكنة	 
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آدم جابر	 

باريس-”: تحت عنوان “البابا فرانسيس ناطق 
صحيفة  قالت  اإليغور”،  مسلمي  باسم  جديد 
نفسه  وضع  الفاتيكان  إن  الفرنسية  ليبراسيون 
همومهم،  وحامل  الصين  مسلمي  عن  كمدافع 
مشيرة إلى أن البابا فرانسيس، وفي كتاب صدر 
“اإليغور  ذكر  التغيير”،  وقت  “حان  بعنوان 
الذين  المضطهدة  الشعوب  بين  من  المساكين” 

يفكر بهم كثيرا.

األولى  المرة  المرة  أنها  إلى  الصحيفة  ولفتت 
هذه  وضع  عن  رسميا  البابا  فيها  يتحدث  التي 
بغرب  شينجيانغ  في  المقيمة  المسلمة  األقلية 
الصين، حيث تضطهدها بكين؛ مستحضراً في 
يشكلون  الذين  الروهينجا،  مسلمي  أيضا  كتابه 
وجه  على  اضطهادا  األكثر  “المجموعة  وفقه 

األرض في الوقت الحالي”.
جاكرتا  أساقفة  كان  الفاتيكان،  بابا  وقبل 
مماثلة  مواقف  بالفعل  اتخذوا  قد  ويانغون 
في  المسلمة  األقلية  بشأن  آب  أغسطس/  في 
 38 بتوقيعات  توقيعاتهم  وأرفقوا  شينجيانغ. 
استنكروا  الذين  اآلخرين  الدينيين  الزعماء  من 
الهولوكوست:  منذ  المآسي  أسوأ  من  “واحدة 
اإلبادة الجماعية المحتملة لإليغور وغيرهم من 

المسلمين الصينيين”.
القلم  حمله  خالل  من  إنه  ليبراسيون  وقالت 
يظهر  األقلية،  هذه  ضد  باالضطهاد  للتذكير 

مسلمي  عن  دفاعاً  بكثير  أكثر  الكاثوليك  قائد 
اإلسالمية  الهيئات  من  والروهينجا  اإليغور 
اإلسالمية  الدول  من  كبير  “فجزء  الكبرى 
تبدو صامتة تماما أو حتى متواطئة في جرائم 
الصين ضد اإليغور”، كما تقول الباحثة ديلنور 
رينان. فقد وقعت 46 دولة، بعضها مسلمة مثل 
وفلسطين،  واليمن  وإيران  وباكستان  السعودية 
الماضي،  يوليو/تموز  في  على إعالن مشترك 
لدعم الصين، في اجتماع رسمي لمجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة، في رسالة لم تذكر 
اإليغور، ولكنها تدعم سياسة الصين “لمكافحة 

اإلرهاب” في شينجيانغ.

وغالبا ما يكون لهذه الدول ذات الغالبية المسلمة 
التي  الصين،  اقتصادية وثيقة جدا مع  عالقات 
تضمن أال يكون النقد حادا للغاية ضد سياستها 
وضع  خالل  من  اإلييغور،  واعتقال  قمع  في 
للقوة  الميزان. وإدراكا منها  التجاري في  ثقلها 
الصينية، فإن الدول ذات الغالبية تغض الطرف 
عن جرائم بكين ضد اإليغور، تقول ليبراسيون.

 المصدر : “القدس العربي	 

ليبراسيون: بابا الفاتيكان يدافع عن اإليغور

وسـط صمت غـالـبية الـدول المسلمة حيــال اضطهــادهم

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات 
السعودية، ، إلى "الكشف فورا" عن وضع رجلَين 
قد  كانا  األويغور،  أقلية  من  صينيَين  مسلَمين 
"اعتُقال في السعودية" يوم 20 نوفمبر "وتوضيح 

أسباب احتجازهما".
وطالبت المنظمة السعودية بـ"عدم إعادتهما قسرا 
إلى الصين، حيث سيواجهان خطرا فعليا باالعتقال 

التعسفي والتعذيب".
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق األوسط 
"إذا  أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش":  وشمال 
قسرا  األويغور  من  مسلَمين  السعودية  اعتقلت 
الصين،  في  الشديد  االضطهاد  ليواجها  ورّحلتهما 
فإن ذلك سيضعف محاوالت المملكة لتحقيق صدى 

إيجابي عبر استضافتها لقمة مجموعة العشرين".

وقال عبد الولي أيوب، ناشط على اتصال بمجتمع 
األويغور في السعودية، لـ"هيومن رايتس ووتش" 
إن السلطات السعودية احتجزت عالم دين من هذه 
 52( الولي  عبد  الله  حمد  يُدعى،  المسلمة  األقلية 
صديقه  مع  مكة،  في  نوفمبر   20 مساء  عاما(، 
نورميت روزي، مشيرا إلى أنهما يقيمان في تركيا.
وأشار الرجل إلى أن روزي تمكن من االتصال 
بأحد أفراد أسرته ليخبره أنهما محتجزان في سجن 

بريمان بجدة وأنهما "في خطر".
وقال مصدر آخر تحدث إلى عبد الولي إنه كان 
األويغور  مجتمع  أمام  خطابا  ألقى  أن  منذ  مختبئا 
الصالة ألجل  والمسلمين على  فيه  هناك، شجعهم 

غرب  شمال  في  شينجيانغ،  إقليم  في  يحدث  ما 
الغزاة  أغلبية مسلمة، و"ردع  تقطنه  الذي  الصين 

الصينيين... باستخدام األسلحة".
إلى موقع  الولي  نوفمبر، تحدث عبد  أوائل  وفي 
تكون  أن  يخشى  إنه  قائال  آي"  إيست  "ميدل 
السعودية  إلى  طلبا  أرسلت  قد  الصينية  السلطات 
لجواز  صورا  الموقع  ونشر  وترحيله.  الحتجازه 
التركية،  إقامته  وبطاقة  الصيني،  الولي  عبد  سفر 

ومعلومات تأشيرته السعودية.

سابقا  وثق  إنه  أيوب،  اإليغوري،  الناشط  وقال 
"رحلتهم  األقلية  هذه  من  ألفراد  حاالت  خمس 

السعودية قسرا" إلى الصين بين 2017 و2018.
الدولي  القانون  بموجب  إنه  المنظمة  وقالت 
التعذيب"،  العرفي وكطرف في "اتفاقية مناهضة 
أّي  إرسال  عدم  على  "الحرص  السعودية  على 

لخطر  فيه  يتعّرض  قد  مكان  إلى  بعهدتها  شخص 
انتهاكات  من  غيره  أو  التعذيب،  أو  االضطهاد، 

حقوق اإلنسان الخطيرة".
العهد  ولي  إن  ووتش"  رايتس  هيومن  وقالت 
سياسات  "يؤيد"  سلمان،  بن  محمد  السعودي، 
إلى  مشيرة  شينجيانغ،  في  الصينية  الحكومة 
تصريحه لوكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا": 
تدابير  اتخاذ  في  الصين  حقوق  وندعم  "نحترم 
األمن  لحماية  والتطرف  اإلرهاب  لمكافحة 

القومي".

من  عدد  مع  مشتركة  رسائل  السعودية  وأيدت 
الدول إلى األمم المتحدة لدعم سياسات الصين في 
 ،2020 في  أخرى  ومرة   ،2019 في  شينجيانغ، 

بحسب هيومن رايتس ووتش.
من  مشددة  لسيطرة  شينجيانغ،  منطقة  وتخضع، 
قبل السلطات الصينية، وتقول جماعات حقوقية إن 
أكثر من مليون من األويغور المسلمين محتجزون 
في معسكرات، بينما تزعم بكين أن هذه المنشآت 
لمكافحة  وضرورية  المهني  للتأهيل  "مراكز  هي 

الفقر والتطرف".

للسياسة  االسترالي  للمعهد  تقرير  وذكر 
االستراتيجية أن شبكة مراكز االحتجاز في اإلقليم 

أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقا.

المصدر : )قناة الحرة( واشنطن 	 

 مطـالـبة السعـودية بـ"الكـشف فـورا" عن وضع معتقَليـن من األويـــغور
منظمة "هيومن رايتس ووتش

العفو الدولية: إيران قطعت اإلنترنت 
عمدًا خالل احتجاجات نوفمبر الماضي 
إلخفـــاء عـدد القتلى الــحقيـقي

في  الدولية  العفو  منظمة  أفادت  ا(-  ب  )د   - لندن- 
اإليرانية  السلطات  بأن   ، مؤخرا  نشرته،  تقرير 
االحتجاجات  أثناء  عمداً  باإلنترنت  االتصال  قطعت 
العام  البالد في تشرين ثان/نوفمبر من  التي اجتاحت 
غير  القتل  لعمليات  الحقيقي  "الحجم  لتخفي  الماضي 

المشروع على أيدي قوات األمن".
وأطلقت المنظمة في الذكرى السنوية موقعاً إلكترونياً 
اإلعالمي  "الظالم  عنوان  تحت  جديداً،  مصغراً 
واإلفالت من العقاب: عمليات القتل التي أخفاها قطع 
الفارسية  باللغتين  إيران"  في  باإلنترنت  االتصال 
واإلنكليزية، لتوثيق كيف تم إخفاء الحملة الدامية التي 

خلفت ما ال يقل عن 304 قتلى عن أعين العالم.
اإلقليمي  المكتب  مديرة  نائبة  الطحاوي،  ديانا  وقالت 
العفو  منظمة  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  للشرق 
في  الدامية  القمع  حملة  أنباء  بدأت  "عندما  الدولية: 
الماضي،  ثان/نوفمبر  تشرين  في  إيران  في  الظهور 
ُصدم العالم من مستوى العنف الوحشي لقوات األمن. 
وقطعت السلطات عمداً الوصول إلى اإلنترنت داخل 
إيران، مخفية المدى الحقيقي النتهاكات حقوق اإلنسان 

المروعة التي كانت ترتكبها في جميع أنحاء البالد."
مئة  من  أكثر  المصغر  اإللكتروني  الموقع  ويعرض 
ويكشف  مدينة،   31 من  منها  التحقق  تم  فيديو  مقطع 
وخراطيم  النارية،  لألسلحة  المتكرر  االستخدام  عن 
األمن  قوات  قبل  من  للدموع،  المسيل  والغاز  المياه، 

اإليرانية ضد المحتجين العزل والمارة.
التحقيق  يتم  لم  اآلن،  "حتى  أنه  إلى  المنظمة  ولفتت 
عمليات  على  محاسبته  أو  شخص  أي  مع  الجنائي 

القتل".
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إيـران وتدميـر العــراق
من نهب  الصناعة وتدمير الزراعة إلى تصدير أساليب القمع لالنتفاضات الجماهيرية

إحاطة السيدة بالسخارت األخيرة لالمم المتحدة تؤكد عجز البعثة األممية وضرورة تغييرها
يبدو أننا كنا رومانسيين أكثر مما يجب عندما 
العراقية  الثاني  تشرين  انتفاضة  أن  تخيلنا 
أن  بعد  العراق  في  الفاسد  بالنظام  ستطيح 
عبدالمهدي  عادل  الفاسد  بالطائفي  أطاحت 
المبرمج  القتل  عمليات  التي غطت  وحكومته 
وهم  االحتجاج.  ساحات  في  الناشطين  لمئات 
شباب وشابات في عمر العطاء خرجوا رافعين 
تحركوا  وطنا(.  )نريد  هو  عريضا  شعاًرا 
فيه  لهم وطن  يكون  بأن  فعال  وحلموا  بسلمية 
ال  أبناؤه  يحكمه  وطن  للعمل.  متكافئة  فرص 
الطائفية  األحزاب  بهم  أتت  الذين  الغرباء 

العميلة إليران.
منهم  وأنا  العراقيين  من  جيلي  أن  أعتقد 
أخطأوا في قراءة وتقدير القوة اإلقليمية القمعية 
بها  وأعني  بغداد،  في  الفاسد  للنظام  المساندة 
النظام الفاشي في إيران، فهذا النظام مارس كل 
أعمال القمع ضد انتفاضات شعبه وقتل اآلالف 
الرافضين  من  الماليين  وهجر  اإليرانيين  من 
لسياساته القمعية والتوسعية  معتمدا على ذراع 
الذي  اإليراني  الثوري  بالحرس  ممثلة  قمعية 
ويتكون  خامنئي،  علي  المرشد  بإمرة  يعمل 
المتعلمين  أنصاف  من  العريضة  قاعدته  في 
والجهلة القادمين من األرياف تحركهم غرائز 

طائفية يستثمرها النظام.
لقد عمل النظام اإليراني منذ األشهر األولى 
تدميري  برنامج  تنفيذ  على  العراق  الحتالل 
منه  الهدف  وبصره،  االحتالل  سمع  تحت 
فيها  تمارس  خلفية  حديقة  إلى  العراق  تحويل 
حيث  باالقتصاد  بدأ  وتكسبه،  عبثه  انواع  كل 
دمرت القاعدة الصناعية في العراق بيد عمالئه 
المصانع  من  العشرات  نقلت  وقد  ومرتزقته، 
وخاصة  إيران  إلى  وأجهزتها  معداتها  بكامل 
يشيطنه  الذي  العسكري  التصنيع  مصانع 
كما  اإلعالمية،  طروحاتهم  في  إيران  عمالء 
بحيث  الزراعي  للقطاع  التحتية  البنى  دمرت 
تحول العراق إلى سوق لمنتجاته التي ال يتوفر 
فيها الحد األدنى من النوعية.  وكدليل على ما 
بين  التجاري  التبادل  إلى أن حجم  أقول أشير 
العراق وإيران بلغ 17 مليار دوالر )الرسمي( 

عدا التهريب وغسيل األموال وغيرها.

خطة  عمالئه  عبر  اإليراني  النظام  نفذ  لقد 
الجيش  وكوادر  ضباط  من  لالنتقام  قذرة 
اآلالف  اغتيل  حيث  الجوية   والقوة  العراقي 
منهم، ومن العلماء واألطباء والمهندسين الذين 
وعمل  وعمالئه،  النظام  مع  التعامل  رفضوا 
بإثارة  المجتمعية  البنية  تدمير  على  النظام 
النعرات الطائفية وتنفيذ تغييرات ديموغرافية 

في مناطق جنوب العراق البصرة )مثال( حيث  
اضطرت العوائل السنية من أكبر قضاءين في 
البصرة هما )الزبير( و)أبو الخصيب(  للهجرة 
بسبب أعمال القتل واالغتيال المبرمجة. ثم دبر 
النظام ومرتزقته عملية تفجير مرقدي اإلمامين 
في سامراء )وفي هذا المجال أشير إلى  حديث 

للقائد األمريكي بتراريوس الذي قال في مؤتمر 
تفجير  عملية  دبر  من  هي  إيران  إن  دولي 
المرقدين إلشعال الطائفية في العراق. وأطلق 
المهدي  جيش  لميليشيات  العنان  الطائفيون 
من  اآلالف  وتغيب  وتختطف  لتقتل  يومها 
تحت سمع وبصر  السنة   األبرياء من شباب 
مقتدى  )يعترف  األمريكي  االحتالل  قوات 
الصدر مؤسس هذا الجيش بأن أحد عناصره 
العشرات  اختطف  الخزعلي،  قيس  أيامها، 
من األبرياء وقتلهم حين قُتل أخوه، علما بأن 
الضحايا ال عالقة لهم بعملية القتل، واختطفوا 
من الشوارع وعلى الهوية(  وسارت االحداث 
الداعشي  اإلرهاب  قطعان  ودخلت  بعد  فيما 
نينوى  السنة وسقطت محافظة  إلى محافظات 
العمل  من  يقترب  بأسلوب  الموصل  ومدينة 
المكلفة  المسلحة  القوات  هربت  المسرحي. 
لإلرهابيين،  أسلحتها  وتركت  المدينة  بحماية 
بذريعة  الموصل  مدينة  تدمير  تم  بعد  وفيما 
تحريرها من الدواعش، واحتلت المدن السنية 
الوالئية )جحوش على خامنئي(  الفصائل  من 
التي عاثت في األرض فسادا. وهناك اآلالف 
المصير  مجهولي  والمختطفين  المغيبين  من 

حتى اليوم، ونسمع بين الحين واآلخر مطالبات  
خجولة لمعرفة مصائرهم من قبل من يسمون 
أنفسهم )ممثلي السنة(، وفي الحقيقة إن هؤالء 
يشاركون  الذين  المنتفعين  من  مجموعة  هم 
في عمليات الفساد التي أصبحت تغطي جميع 

مرافق الحياة.

محافظات  في  تشرين  انتفاضة  وجاءت 
حكام  أن  كله  للعالم  لتؤكد  والجنوب  الوسط 
يمثلون  ال  إيران  وعمالء  الحاليين  العراق 
اآلالف  خرج  فقد  العرب  العراقيين  الشيعة 
بعراق  الشيعية مطالبين  المحافظات  أبناء  من 
والمفسدين  الفاسدين  وبمحاسبة  مستقل  حر 
برة  )إيران  شعارات  مرة  وألول  ورفعت 
من  والجنوب  الوسط  أبناء  معاناة  لتؤكد  برة( 
سياسات األحزاب الموالية  إليران التي دمرت 
المخدرات  أنواع  بكل  وأغرقتها  محافظاتهم 
والفساد. وهنا حركت إيران أذرعها المسلحة 
تستظل  التي  الوالئية  بالميليشيات  المتمثلة 
القتل  بأعمال  لتمعن  الشعبي(  )الحشد  بمظلة 
الثوري  الحرس  بخبرة  مستعينة  واالغتيال، 
لتلك  امتداد  هو  اليوم  يجري  وما  اإليراني. 
الفاشي في  النظام  الموجهة من  القذرة  الحملة 
األدوات  تغير  الذي  االحتجاجات  ضد  إيران 
باالعتداء  الصدر  مقتدى  جماعة  فقيام  فقط. 
أبدا  يختلف  ال  الناصرية  في  المحتجين  على 
عن قيام قطعان حزب الله العراقي وعصائب 
بضرب  الميلشيات  من  وغيرها  الحق  أهل 
ببغداد،  االحتجاج  ساحات  في  المتظاهرين 

والهدف هو إجهاض أي تحرك جماهيري ضد 
الفساد والطائفية في العراق.

يجري كل ذلك تحت سمع وبصر البعثة األممية 
النظام  من  جزًءا  أصبحت  التي  العراق  في 
االفتراضية  اإلحاطة  نفسر  كيف  وإال  الفاسد، 
التي  هينيس-بالسخارت  جينين  لـ  األخيرة 
الدعم  من  المزيد  )لتوفير  لـ  بالدعوة  اكتفت 
الدولي لبغداد من أجل حل األزمات السياسية 
المستمرة  واالجتماعية  واالقتصادية  واألمنية 
كوفيد19-.(  جائحة  تداعيات  ومواجهة 
ال  العراق  )واقع  أن  إلى  الخجولة  واإلشارة 
االختفاء  عمليات  تزال  ال  حيث  قاسيا،  يزال 
الواقع(  هذا  من  جزًءا  واالغتياالت  القسري 
يونيو  في  إجراؤها  المقرر  )االنتخابات،  وأن 
العام المقبل، "ستكون بملكية وقيادة عراقية"، 
انتخابات  إجراء  "مسؤولية  أن  إلى  مشيرة 
السلطات  عاتق  على  تقع  ال  مصداقية  ذات 
جميع  عاتق  على  تقع  بل  فحسب،  العراقية 
األطراف االنتخابية العراقية، وجميع الفاعلين 
تشر  لم  العراقيين".(.  والمواطنين  السياسيين 
حتى مجرد إشارة إلى المهجرين الذين ترفض 
ومنطقة  ديارهم  إلى  عودتهم  الميليشيات 
إنها  أقول، بل  )جرف الصخر( دليل على ما 
)شددت على "ضرورة أن تظل االستعدادات 
االنتخابية خالية من التدخل السياسي في جميع 

مراحلها"(.
ستكون  كيف  بالسخارت  السيدة  لنا  تقل  ولم 
االنتخابات القادمة خالية من التدخل السياسي؟ 
سيشكل  أنه  أعلن  الصدر  مقتدى  والسيد 
في  فوزه   أمر  يحسم  وكأنه  القادمة  الحكومة 

االنتخابات قبل ‘جرائها. 
إن إحاطة بالسخارت الخجولة تؤكد من جديد 
أن البعثة األممية في العراق ترهلت وأصبحت 

بال فائدة وأصبح تغييرها ضرورة ملحة.
من  السنية  المحافظات  في  يجري  ما  إن 
تجاوزات وفي المحافظات الشيعية من أعمال 
العراقية  الجماهير  عزيمة  من  ينال  لن  قمع  
يضعف  قد  اإليراني  وللنفوذ  للفساد  الرافضة 
ستعود  ولكنها  الزمن   من  لفترة  الحركة  هذه 
وبشكل أكبر وأقوى وستضع حدا للنظام الفاسد 

وعمالئه.
ومرة أخرى أقول إن الحل هو بتدويل الملف 
العراقي وإعادته إلى مجلس األمن ألنه الوحيد 
للتدخالت اإليرانية في  القادر على وضع حد 

الحياة السياسية.

لندن، أونتاريو 2020-11-29	 

الحـل هـو بتدويل الملف العــراقي وإعـادته إلى مجلس األمـن
ألنه الوحيد القادر على وضع حد للتدخالت اإليرانية في الحياة السياسية
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المعقدة  العالقة  للتغطية على  النكران  يكفي  ال 
تملكها  التي  األدلة  القاعدة.  وتنظيم  إيران  بين 
متانة  تثبت  والتي  الغربية،  المخابرات  أجهزة 
هذه العالقات، كثيرة للغاية. ويبدو من عملية قتل 
أبومحمد المصري في طهران، “الرجل الثاني” 
والـ”سي.آي.  الموساد  جهازي  أن  التنظيم،  في 
أي”، يعرفان الكثير مما تنكره إيران، إلى درجة 
واليوم  الساعة  في  تمت  تلك،  القتل  عملية  أن 
السفارتين  تفجير  ذكرى  مع  يتصادفان  اللذين 
األميركيتين في نيروبي ودار السالم في السابع 
له  خطط  الذي   ،1998 عام  من  أغسطس  من 

المصري.
ليس  يمتلكان،  الجهازين  هذين  أن  يعني  هذا 
المعرفة بأماكن وجود قيادات تنظيم القاعدة في 
إيران، ولكنهما يملكان الرفاهية حتى في اختيار 

الرمز المعنوي لتوقيت العملية.
أما الصمت على العملية على امتداد نحو ثالثة 
للصمت  كان  ولكن  التستر،  قصد  فقد  أشهر، 

صمٌت أعمق من بعده.

إيران  أنكرت  عندما  نكتة  مجرد  األمر  كان 
زعمت  وعندما  أراضيها،  في  المصري  وجود 
أن القتيل أستاذ تاريخ لبناني يدعى حبيب داود. 
بلبنان وال  له  أنه ال صلة  اتضح  ما  إذ سرعان 
هو  الوحيد  وتاريخه  بالتاريخ.  وال  باألستاذية 
القاعدة  لتنظيم  المؤسسين”  “اآلباء  أحد  أنه 
و”أستاذيته” الوحيدة هي أنه أحد أبرز مخططي 

العمليات اإلرهابية في التنظيم.
أحد  جانب  من  جاء  النكتة،  من  اآلخر  الوجه 
الدين”  “حراس  ويدعى  القاعدة  تنظيم  فروع 
في  المصري  بمقتل  اعترف  عندما  في سوريا، 
إيران، مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن أسامة بن 
في سجون  “أسيرا  كان  أنه  اعتبر  ولكنه  الدن، 

الرافضة لما يقارب 16 عاما”.
في  طليقا  حرا  كان  المزعوم،  “األسير” 
مع  سيارته  في  وهو  قتله  عملية  وتمت  الواقع. 
أنهم  كما  سيارات،  يملكون  ال  واألسرى  ابنته. 
ال يُمنحون هويات وهمية للتغطية على أسمائهم 

وأدوارهم.
النظام  بين  العالقة  في  التعقيد  أوجه  أحد 
أحدهما  يهاجمان  أنهما  هو  والقاعدة،  اإليراني 
ولكن  العقائدية.  الدوافع  اآلخر، تحت ستار من 
براغماتية  لعالقات  ستارا  نفسه  هو  كان  ذلك 
وطيدة وقديمة. ولقد سبق للمسؤولين اإليرانيين 

أن اعترفوا بوجودها فعال.
إيران  بين  الصالت  حول  المتاحة  المعلومات 
المتحدة،  لألمم  تقارير  ومنها  القاعدة،  وتنظيم 
التي  والوثائق  األميركية،  الخارجية  ووزارة 
ونشرتها  الدن  بن  أسامة  مقتل  بعد  عليها  ُعثر 
معلنة  وتصريحات  األميركية،  المخابرات 
مسؤولين  عن  فضال  كبار،  إيرانيين  لمسؤولين 
في المنظمات التابعة للحرس الثوري اإليراني، 
توفر  ظلت  إيران  أن  في  للشك  مجاال  تبقي  ال 
وعسكريا،  ولوجستيا  ماديا  والتسهيالت،  الدعم 
للقاعدة برغم النكران، وبرغم العداء المعلن من 

جانب الطرفين تجاه أحدهما اآلخر.
المحكمة  ساعد  ما  هي  كانت  األدلة،  تلك 
على   ،2018 العام  في  نيويورك  في  األميركية 
نحو  إيران  بتغريم  يقضي  حكم  إلى  التوصل 
مع  التعاون  في  لتورطها  دوالر  مليار   10.7
خالل  من  سبتمبر   11 بهجمات  القاعدة  تنظيم 
تسهيل مرور منفذي الهجوم وأشخاص مرتبطين 

بهم.
المحكمة  أصدرت  نفسها،  األسس  وعلى 
مبلغ  بحجز  قراراً  لوكسمبورغ  في  األوروبية 
البنك  أموال  من  دوالر  مليون  و600  مليار 
أهالي  لصالح  أوروبا  في  اإليراني  المركزي 

ضحايا هجمات سبتمبر.

بين  الوثيق  الترابط  على  األدلة  وجود  ليس 
إيران والقاعدة، هو الشيء الذي يتعين أن يشغل 
المزيد  إلى  تحتاج  ال  حقيقة  بات  ألنه  االهتمام، 
إلثباتها. وال حتى الدوافع المشتركة بينهما، وإنما 
ليالحقوا  ذهبوا  الذين  جانب  من  عليها  الصمت 
إيران  الى  يلجأ  وتركوه  أفغانستان،  في  التنظيم 
آمنة أو لم يصبها عشر معشار ما أصاب نظام 

طالبان.
أن  بساطة،  بكل  يدركان،  والقاعدة  إيران 
طاحونة  في  الماء  يصب  الطائفي  المشروع 
واآلخر  فعل،  أحدهما  مضاد.  طائفي  مشروع 
السبيل  إيران تعتبر أن هذا  له.  رد فعل طبيعي 
دول  في عدد من  التوسع  القدرة على  لها  يوفر 
المنطقة التي تتوفر فيها منافذ طائفية، بينما يعتبر 
القاعدة أن ذلك يساعده في كسب موطئ  تنظيم 
قدم تنفذ إلى األغلبية في العالم اإلسالمي. وكلما 
وحشية  أكثر  اإليراني  الطائفي  المشروع  كان 
في التعامل مع الطائفة األخرى، كلما وفر ذلك 
أيديولوجيته  لنشر  القاعدة  لتنظيم  أوسع  أرضية 

في تلك الطائفة.
األعداء  من  واحدة  قائمة  لديهما  الطرفان 

حدود  )في  المتحدة  الواليات  تضم  المشتركين، 
تتبنى  التي  المحلية  والقوى  اإلقليمي(،  نفوذها 
الشخصيات  كل  عن  فضال  وطنية،  أجندات 
لمشروع  مناهضا  موقفا  تتخذ  التي  المستقلة 

التمزيق والتقسيم على أسس مذهبية أو عرقية.
قائمة األعداء المشتركين، هي ما يجعل إيران 

والقاعدة حليفا استراتيجيا أحدهما لآلخر.
الطرفان يسعيان إلى فرض هويات جديدة على 
كان  الذي  فالعراقي،  المنطقة.  وشعوب  دول 
المثال، صار  يعرف نفسه كعراقي، على سبيل 
يتعين عليه أن يقدم هوية أخرى للتعريف بنفسه. 
هذا يناسب المشروع الطائفي اإليراني بالمقدار 
نفسه الذي يناسب مشروع القاعدة. فالمرء يتعين 
ليعرف  تلك  أو  الطائفة  هذه  من  إما  يكون  أن 

موطئ قدمه.
يمارسا  لكي  ليس  بعضهما،  يهاجمان  وهما 
كل  يحافظ  لكي  وإنما  فحسب،  مزدوجا،  خداعا 
منهما على ما يفترض أنه “حصته” في أرض 
ولكنهما  معا،  اآلن  يخوضانها  وهما  المعركة. 
ينفصالن  سوف  أنهما  نفسه  الوقت  في  يعرفان 

عن أحدهما اآلخر في وقت من األوقات.
إقامة  إلى  تنتهي  أن  تريد  إيران  أن  فمثلما 
فإن  له،  حدود  ال  ما  إلى  تمتد  إمامة”  “دولة 
القاعدة تريد أن تقيم “دولة خالفة” تمتد إلى ما 
أنقاض  على  الحالتين  وفي  أيضا،  له  حدود  ال 
وسواء  القائمة.  والسياسية  االجتماعية  الكيانات 
التضحية  إلى  المشتركة  التوحش”  “إدارة  أدت 
البشر، كما هو حاصل اآلن، فذلك  بماليين من 

من آخر ما يهم.
إلى  ينظر  ال  السياسي  اإلسالم  مشروع 
الخراب  عم  وكلما  النهايات.  إلى  بل  التكاليف، 
والفقر والفساد والتخلف، كلما وفر ذلك فرصة 
تلك  والتطرف.  اإلرهاب  مناهج  لتغذية  أفضل 

هي “إدارة التوحش” أصال.
عقائدي  توافق  إلى  تستند  إنها شراكة جريمة، 

على دمار شامل يقلب الهويات ليقلب الكيانات، 
وينسف الدول.

وكأي لعبة أخرى، فإنه لن تمكن هزيمتها قبل 
أن يُهزم راعيها أوال.

هذا كله واضح، حتى يمكن القول إنه ال جديد 
فيه.

المعركة الطويلة التي خاضتها الواليات المتحدة 
معركة  تبدُ  لم  أفغانستان،  في  القاعدة  لمالحقة 
مالذا  إيران  في  وجد  التنظيم  ألن  إال  خاسرة، 
أخرى،  أفغانستان  إيران  تكون  ال  ولكي  آمنا. 
المساومة،  بدافع  تقول،  الفقيه  الولي  سلطة  فإن 
إن التنظيم لم يعد خطرا دوليا، وإن نشاطه بات 

يقتصر على أجندات محلية.
بـ11  القيام  يزمع  يعد  لم  إذ  أنه  يعني  وهذا 
بمذبحة  ينشغالن  وراعيه  فألنه  جديد،  سبتمبر 
نيويورك  عن  بعيدا  فصولها  تجري  أخرى 

وباريس ولندن.
القاعدة في  بين وجود  المسافة  أنظر في طول 
المتحدة،  الواليات  ضد  العمليات  وآخر  إيران، 
ولسوف تشم الرائحة. فالتنظيم مفيد في احتوائه، 
ومفيد في بيعه. وقادته أغبياء، ليس ألنهم وضعوا 
رقابهم تحت سلطة الولي الفقيه، بل ألنهم اتبعوا 

أجندته من جهتها األخرى.
قتل أبومحمد المصري تم بموافقة إيران، على 

سبيل التسوية مع “التاريخ”.
العملية،  انكشاف  قبل  الصمت  في  انظر 
وستعرف شيئا. ولكن اُنظر في الصمت على عقد 
العملية، وستعرف  انكشاف  قبل وبعد  الشراكة، 

شيئا آخر، أعمق.
لقد سمحت إيران للموساد أن يُنفذ عمليته مقابل 

ثمن، سوف نعرف الحقا ما هو.

كاتب عراقي )جريدة العرب اللندنية(	 

إيــران والقــاعدة: عقد الشــراكـة والصـمت عليـه

“القاعدة” التي تبدو اليوم كأداة توظفها إيران، ال تنظر إلى نفسها على أنها مجرد تابع أو لعبة.

مشروعها األيديولوجي يوفر لها القناعة بأنها ما يزال بوسعها أن تكون “قوة مستقلة”حتى وهي تنام في حضن الولي الفقيه.

علي الصــراف	 

December 2020 )ديسمبر )كانون األول Issue  225 العدد



29

تجدَّد ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في 
أمته  في  اشتعل  الذي  الغضب  شعور  مع  العالَمين 
التي تمثل ما يقرب من ربع سكان العالم ردَّاً على 

اإلساءة إليه.
الرسول  على  اإللهي  االمتنان  أمثلة  من  كان 
محمد أن رفع ذكره: “ورفعنا لك ذكرك”، وطبيعة 
رسالته عالمية تتجاوز حدود قومه: “وما أرسلناك 
إال رحمةً للعالمين”، “َوَما أَْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّةً ِلّلنَّاِس 

بَِشيراً َونَِذيراً”.
وفي ضوء هذه الحقيقة كان ال بد من تهيئة الطريق 
حتى تبلغ رسالته قلوب الناس من مختلف األعراق 
الرسول  دعوة  تتضمنها  التي  فالمبادئ  والثقافات، 
محمد صلى الله عليه وسلم تعالج اإلنسان من حيث 
جوهره اإلنساني وتالمس مشكالته الوجودية، وتقدم 
البلسم الشافي لعلل نفسه وروحه، وهي دعوة عابرة 

لحدود الجغرافيا ومتجاوزة لجدران األيديولوجيا.
الشرق  نبي  أو  العرب  ليس ملك  النبي محمداً  إنَّ 
أرواح  يوقظ  إمام عالمي  بل هو  األوسط وحسب، 
الناس ويصلهم بخالقهم، ويدعوهم جميعاً إلى العدل 
وإلى صراط مستقيم، ويزكي نفوسهم ويهديهم إلى 

مكارم األخالق.

المواجهة  بظروف  اإلسالم  دعوة  التباس  لكنَّ 
لمشاريع  ومدافعتها  األولى  اللحظة  منذ  والقتال 
في  الكبرى  الدول  وأطماع  السياسية،  الهيمنة 
الروحية  الحقيقة  ش  شوَّ الناس؛  بمصائر  التحكم 
لهذه الدعوة، وأقام جدراناً من التعصب وأكنَّةً على 
القلوب، فلم يعد كثير من الناس يرون هذه الدعوة 
على حقيقتها المبدئية األولى، فأيقظت هذه الصور 
الروحي  الشوق  غذَّت  مما  أكثر  الخوف  المشوهة 

الذي يدفع الناس لإلقبال.
وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  الرسول  تفطن  وقد 
باكراً إلى أهمية أجواء السالم في نشر دعوة السماء، 
فقد خرج في مسير سلمي مع أصحابه بقصد أداء 
ا بلغه عزم قريش على منعه من دخول  العمرة فلمَّ
ماذا  الحرب،  أكلتهم  لقد  قريش  ويح  “يا  قال:  مكة 
هم  فإن  العرب،  سائر  وبين  بيني  خلوا  لو  عليهم 
أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم 

دخلوا في اإلسالم وافرين؟”.
وتدلل  السالم  برغبة  تفيض  الكلمات  هذه 
عليه وسلم  الله  الرسول محمداً صلى  أن  بوضوح 
كارهاً  بل  راغباً،  العديدة  القتال  جوالت  يخض  لم 
أما  لكم”.  كره  وهو  القتال  عليكم  “ُكتب  مضطراً: 
إلى  السماء  رسالة  يبلّغ  أن  فكانت  الطبيعية  رغبته 
السياسي  الواقع  لكن  ودماء،  حروب  دون  الناس 
والقوى  والقبائل  قومه  مارسه  الذي  واالضطهاد 

السياسية المحيطة هو الذي فرض مسار القتال.

الرسول محمد صلى  بها  التي نطق  الكلمات  هذه 
الكبيرة في  التي تفسر مرونته  الله عليه وسلم هي 
والتي  الحديبية،  صلح  في  قريش  بشروط  القبول 
كانت في ظاهرها مجحفةً للمسلمين، غير أن رؤية 
الله عليه وسلم كانت أوسع من  النبي محمد صلى 
كان  فقد  الوقتية،  المكاسب  بعض  على  الحرص 
يتاح  كي  قريش  مع  الهدوء  من  أعوام  إلى  يتطلع 
للناس أن يفكروا بعقولهم حين يهدأ صليل السيوف.

وقد أيَّد الله تعالى هذا الرشد النبويَّ بتنزيل سورة 
هذا  فيها  وصف  والتي  الحديبية،  صلح  بعد  الفتح 
مبيناً”.  فتحاً  لك  فتحنا  “إنا  المبين:  بالفتح  الصلح 
الفتح فتح  ُروي عن ابن مسعود قوله: إنكم تعدون 

مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية.
الغلبةَ  ليس  الفتح  القرآنية:  الرؤية  هذا هو جوهر 
وإشاعة  الحرب  أوزار  وضع  هو  بل  العسكريةَ، 
القلوب  فتح  إلى  تقود  التي  والحوار  العقل  أجواء 

وتبيين  إبالغه  من  الدين  دعاة  ن  وتمّكِ والعقول، 
العنف  أجواء  بينما  الناس،  إلى  الله  رساالت 
فال  والعقل،  للحق  الطبيعي  العدو  هي  والفوضى 
الحق،  إلى  باالهتداء  األجواء  تلك  في  أحدهم  يهتم 
بل يهتم بإعالء صوته وإثبات ذاته وسحق خصمه: 
“وقال الذين كفروا ال تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه 

لعلكم تغلبون”.
التحدي  فإن  القرآنية،  الروح  هذه  باستلهام 
صورة  إزاحة  هو  للمسلمين  المعاصر  الحضاريَّ 
وإثارة  والتعصب  الصدام  دالالت  من  اإلسالم 
والهداية  والرحمة  الطمأنينة  معاني  إلى  الخوف؛ 

الروحية.

ماذا تبقى من عالمية رسالة محمد؟
ليس من الحكمة تصوير الرسول محمد كما لو أنه 
بالمسلمين، فيرى اآلخرون فيه  رمز قومي خاص 

في أحسن األحوال رمزاً ألمة أخرى، وال يرون فيه 
هادياً ورحمةً للعالمين، أما في أسوأ األحوال فيرون 
بدل  مواجهتها،  تنبغي  فوبيا”  “إسالم  فوبيا  دعوته 
االنفتاح  ينبغي  روحياً  وثراًء  فرصةً  فيها  يروا  أن 

عليها.
إن محمداً صلى الله عليه وسلم في منشأ دعوته، 
عالمية  رسالة  حامل  النقية،  مبادئه  تظهر  وكما 
تستهدف كل الناس في سبيل إخراجهم من الظلمات 
متاهات  ومن  العدل،  إلى  الظلم  ومن  النور،  إلى 

الحيرة إلى سبل السالم.

عن  المسلمين  غير  يعرفه  أن  ينبغي  الذي  ما 
الرسول محمد؟

نقاًء  واألشد  األخيرة  الوصل  حلقة  هو  محمد 
للبشرية  فتح  لقد  واألرض،  السماء  بين  ووضوحاً 
السماء،  نحو  النور  من  نافذةً  ظلماتها  في  الغارقة 
دعوته  بنية  في  بالتأمل  صدقه  من  التأكد  ويمكن 
وكتاب القرآن الذي جاء به، وفي قياس األثر العظيم 
ماليين  مئات  نفوس  وفي  التاريخ  في  أحدثه  الذي 

البشر.
لم يحدث عبر التاريخ أن كان لكاذب مدَّع كل هذا 

التأثير.
لقد جاء بكلمات نقية بسيطة متناسقة تعرفها الفطرة 
“هذا  والتعقيد:  الغموض  عن  خالية  اإلنسانية، 
العالم ممر إلى عالم األبدية، وهذا اإلنسان متصل 
بالمصدر األعلى للوجود، وهذه الحياة ليست عبثاً، 

وهناك  جزاءه،  سيلقى  الشر  أو  الخير  يعمل  فمن 
اإلله األحد الرحيم القادر السميع البصير الذي يعلم 
عما  فيحاسبهم  الناس  كل  يرجع  وإليه  شيء،  كل 

كانوا يعملون.
أمرين  بين  ُخيِّر  ما  للعالمين،  الرحمة  هو  محمد 
إال اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم وقطيعة رحم، 
ومن تجليات رحمته أن يرشد الناس إلى الحق وأن 
نفوسهم  يزكي  وأن  يعلمون،  يكونوا  لم  ما  يعلمهم 
ويسمو بأرواحهم وأخالقهم من األنانية وااللتصاق 

بالدنيا إلى العطاء والتسامي.
محمد  النبي  دعوة  في  راسخ  أساس  العدل  مبدأ 
بين  خاصاً  عدالً  ليس  إنه  وسلم،  عليه  الله  صلى 
الناس: “وإذا  العدل لكل  المسلمين وحدهم، بل هو 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”، وقد انتصر 

القرآن ليهودي على النبي محمد ذاته.
كرم اإلسالم اإلنسان باعتبار إنسانيته، وقد وقف 

يهودي،  لجنازة  وسالم  عليه  الله  صلى  الرسول 
وقال: “أليست نفساً”.

جوهره،  لإلنسان  أعاد  الذي  هو  محمد  الرسول 
فاإلنسان ال يقاس فضله بطبقته االقتصادية أو عرقه 
أكرمكم  “إن  قلبه:  ونقاء  نفسه  بسمو  بل  لونه،  أو 
عند الله أتقاكم”. وفي ميزان اإلسالم الذي رسخته 
سيرة النبي محمد يصبح رجل فقير مثل عبد الله بن 
أم مكتوم وبالل بن رباح أثقل في الميزان من سادة 

قريش وكبرائها.
ورفض  اإلنسانية  المساواة  على  محمد  النبي  أكد 
التمييز العنصري، وهو المبدأ الذي ال تزال البشرية 
على  لعربي  فضل  ال  ترسيخه:  أجل  من  تناضل 

أعجمي، وال ألبيض على أسود إال بالتقوى.
ملهم  مثال  هو  وسلم  عليه  الله  صلى  محمداً  إن 
أعظم  سيرته  في  تجسدت  فقد  األخالقي،  للسمو 
بالعهد  والوفاء  واألمانة  الصدق  من  األخالق؛ 
والعفو  والعطاء،  والقريب  الجار  إلى  واإلحسان 
عند المقدرة والرحمة بالضعفاء والتواضع والسعي 
خلق  كل  إن  والمسكين.  واألرملة  اليتيم  حاجة  في 
من هذه األخالق من شأنه أن يخلص اإلنسانية من 

عذاباتها ويدخلها في جنة الطمأنينة والسالم.

من إضافات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
المادة  صراع  من  اإلنسانية  تحرير  التاريخ  إلى 
والروح والدنيا والدين، فالحاجات اإلنسانية المادية 
وفق التصور اإلسالمي ليست مدنسةً، كما غالت في 
ذلك بعض المذاهب الروحية فشقت على اإلنسانية 

احتياجات  يراعي  اإلسالم  إن  الله.  إلى  طريقها 
اإلنسان ويحثه على قضائها ويذكره بنعمة الله فيها، 

فيجمع اإلنسان بذلك سعادة الدنيا واآلخرة.
بعث الرسول محمد في بيئة تسودها روح القبيلة، 
ووضع  مدني  مجتمع  إنشاء  من  تمكن  ذلك  ومع 
المدينة  سكان  بين  العالقة  لتنظيم  مدنياً  دستوراً  له 
من المسلمين وغير المسلمين، وبذلك قدم الرسول 
محمد نموذجاً باكراً في التاريخ على ثقافة التعايش 

والقبول باآلخر.
الحروب  تمزقها  بيئة  في  محمد  الرسول  بُعث 
تلك  على  انتصر  ذلك  ومع  الثأر،  وثقافة  والدماء 
البيئة، وضبط القرآن القتال إال أن يكون رداً على 
وأال  الثأر،  م  وحرَّ الديار،  من  واإلخراج  العدوان 
حجة  خطبة  في  وقال  أخرى.  وزر  وازرة  تزر 
الوداع: “إن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم 
وضع  الذي  وربيعة  ربيعة”.  بن  عامر  دم  به  نبدأ 

دمه هو ابن عمه.

كان حريصاً على هداية الناس حتى كادت تزهق 
لم  بهم،  رحيماً  كان  الناس،  يؤمن  أال  حزناً  نفسه 
وسلطت  الطائف  آذته  وحين  لنفسه  يغضب  يكن 
عليه سفهاءها، جاءه الملَك فقال له إن شئت أطبقت 
عليهم الجبلين، فأجاب رسول الرحمة: “ال، لعل الله 

يخرج من أصالبهم من يقول ال إله إال الله”.
بعد أن حاربه قومه ثالثةً وعشرين عاماً وأخرجوه 
القضاء عليه،  إلى  بلده وقتلوا أصحابه وسعوا  من 
ثم بعد أن انتصر عليهم وتمكن من رقابهم سألهم: 
“ماذا تظنون أني فاعل بكم؟”، قالوا: أخ كريم وابن 
كانت  لقد  الطلقاء”.  فأنتم  “اذهبوا  قال:  كريم،  أخ 
واالنتقام  الشحناء  لمشاعر  تتسع  فلم  كبيرةً،  نفسه 

ن ظلمه وآذاه حين قدر عليه. وعفا عمَّ

الجزيرة  له  دانت  أن  بعد  األخيرة  خطبته  في 
عن  رحيله  من  قليلة  أسابيع  وقبل  بالوالء  العربية 
هذه الدنيا، أوجز مبادئ رسالته أمام الناس، وكان 

مما قاله لهم:
أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى 
أن تلقوا ربكم، أال هل بلغت اللهم فاشهد، فمن كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. أيها الناس 
إنما المؤمنون إخوة، وال يحل المرئ مال ألخيه إال 

عن طيب نفس منه.

رقاب  بعضكم  يضرب  كفاراً  بعدي  ترجعُنَّ  فال 
بعض، أال هل بلغت.. اللهم فاشهد.

أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم 
آلدم وآدم من تراب.. أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس 
هل  أال  بالتقوى..  إال  فضل  عجمي  على  لعربي 
بلغت.. اللهم فاشهد.. قالوا نعم، قال: فليبلغ الشاهد 

الغائب.

الجزيرة  حتى في خطبته األخيرة بعد أن أسلمت 
بشعور  مسكوناً  مفاخراً  منتشياً  يكن  لم  العربية، 
اإلنجاز، بل كان ال يزال متفانياً في إبالغ الرسالة 
هل  “أال  إليه:  يستمعون  الذين  الناس  يسأل  فكان 
بثقل  بل  اإلنجاز،  بفخر  يشعر  يكن  لم  بلغت؟”. 

له الله إياها. األمانة التي حمَّ

قوته  بكل  وجاهد  حياته  س  كرَّ عظيماً  رجالً  إن 
حتى النفَس األخير، لهداية الناس واستقامتهم وإقامة 
العدل؛ لهو جدير بأن تبلغ دعوته مشارق األرض 

ومغاربها.

كاتب فلسطيني من غزة	 
twitter.com/aburtema

بريشة الفنان عثمان طه

أحمد أبو رتيمة 	 
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يفضل العديد من األشخاص طقس الشتاء البارد 
بما  للتمتع  ولكن  الصيف.  فصل  حرارة  على 
الشتاء من برودة، هناك عدد من األمور  يجلبه 
التي علينا التعامل معها بشكل صحيح لتجنب ما 
قد يترتب عليها من عواقب صحية، وخاصة في 

زمن كورونا.
موقع دايلي ميل البريطاني شخص أهم المشاكل 

وقدم نصائح وحلول لشتاء صحي:

انخفاض معدالت الطاقة

البعض  يعاني  الحرارة،  درجات  انخفاض  مع 
بالنشاط  القيام  وصعوبة  الشديد  اإلرهاق  من 
المعتاد. فمع قصر ساعات النهار وطول ساعات 
الليل تتأثر دورة النوم لدى اإلنسان سلباً، فضالً 
لينتج  الشمس،  أقل ألشعة  بمعدل  التعرض  عن 
المسؤول  الميالتونين  هرمون  من  المزيد  المخ 
إلى  المتخصصون  وينبه  بالنعاس.  عن شعورنا 
سيجعل  ألنه  الحل  ليس  للنوم  االستسالم  أن 
الوضع أسوء، ولهذا علينا الحصول على بعض 
من  بالخروج  سواء  النهار  انتهاء  قبل  الضوء 

المنزل أو حتى من النافذة.
تحتوي  التي  المشروبات  من  المزيد  وتناول 
على الكافيين ليس خياراً جيداً أيضاً، وعلينا فقط 
والفيتامينات  المعادن  من  مزيد  على  الحصول 
وبمقدمتها فيتامين ب B لدوره في تقليل الشعور 

بالتعب واإلرهاق.

شد العضالت

بالرغم من صعوبة الخروج من المنزل باأليام 
ولو  حتي  البدنية  اللياقة  مراعاة  علينا  الباردة، 
بمجرد القيام بالتمرينات الالزمة في المنزل دون 

التوجه للصاالت الرياضية وأندية اللياقة.

فهذه  العضلي،  بالشد  أحياناً  تشعر  كنت  وإن 
فقط  وإنما  بالعمر،  التقدم  إحدى عالمات  ليست 
بسبب برودة الجو. ولكن علينا االنتباه من أن شد 
العضالت يرفع من مخاطر التعرض إلصابات، 
التمارين  قبل  اإلحماء  ضرورة  من  يزيد  ما 

واالستراحة بعد االنتهاء منها.

ضعف المناعة

السبب في ارتفاع معدالت اإلصابة باإلنفلونزا 
فيه  تتسبب  ما  هو  الشتاء  خالل  البرد  ونزالت 
لألغشية  جفاف  من  الجاف  والهواء  البرودة 
ما  الهوائية،  والشعب  والحلق  باألنف  المخاطية 
يجعلنا أكثر عرضة لإلصابة بالبكتيريا الضارة 

الدرع  هو  المناعي  الجهاز  وألن  والفيروسات. 
في مواجهة أي عدوى محتملة، علينا العمل على 

تقويته، وخاصة مع استمرار جائحة كورونا.
الزنك  من  الجسم  يحتاجه  ما  على  وللحصول 
علينا   ،D ودال   A وايه   C سي  وفيتامينات 
تناول الكميات الكافية من الخضروات والفواكه 

والمكسرات والبقوليات ومنتجات األلبان.
طوال  صحي  غذاء  تناول  صعوبة  حالة  وفي 
الغذائية  والمكمالت  للفيتامينات  يمكن  الوقت، 

المساعدة بعد استشارة الطبيب. 

الجفاف

تدفعنا حرارة الصيف لتناول السوائل وخاصة 
للمعدل  للوصول  يدفعنا  بما  الوقت  طوال  الماء 
المثالي، والذي يصل إلى لترين يومياً. ولكن مع 
الكثيرون  ينتبه  ال  الحرارة،  درجات  انخفاض 
لكمية ما يتناولونه من سوائل خالل اليوم الواحد.
عن  الجسم  توقف  يعني  ال  بالبرد  والشعور 
بدون  اإلصابة  تجنب  فعلينا  للسوائل،  الحاجة 
على  بالسلب  ينعكس  ما  وهو  بالجفاف،  قصد 
خالل  السوائل  بتناول  الخبراء  وينصح  الجلد. 

بفصل  عليه  نحصل  عما  تقل  ال  بكمية  الشتاء 
الصيف.

المثلجة  الصيف  مشروبات  استبدال  ويمكننا 
بمشروبات تتناسب مع انخفاض درجة الحرارة 
حتى  أو  الساخن  الليمون  أو  الفواكه  شاى  مثل 
نعناع  أوراق  إضافة  مع  ساخنة  مياه  مجرد 
طازجة أو الزنجبيل وبضعة قطرات من الليمون 

كل صباح.
    

جفاف البشرة والشعر

بسبب  بالبشرة  الرطوبة  معدالت  تنخفض 
الباردة  والرياح  الحرارة  درجات  انخفاض 
جفاف  على  تعمل  التي  التدفئة  أنظمة  وتشغيل 
الهواء، ما يؤدي لجفاف البشرة وتجعدها. ويزيد 
لإلصابة  المعرضين  لألشخاص  صعوبة  األمر 

بالبثور أو حب الشباب والمصابين باألكزيما.
والعمل  بالبشرة  جيداً  االعتناء  األمر  ويتطلب 
علي ترطيبها بشكل صحيح بما يناسب طبيعتها، 
التغذية  تلعبه  الذي  الدور  إلى  باإلضافة  هذا 
من  الالزمة  الكميات  على  للحصول  السليمة 
فيتامين سي C وفيتامين ايه A والبيوتين والزنك. 

درجات  بانخفاض  التأثر  أيضاً  للشعر  ويمكن 
الحرارة ليصبح أكثر جفافاً وبالتالي أكثر عرضة 
للتقصف. ويحتاج الشعر كالبشرة إلى المزيد من 
من  التقليل  محاولة  مع  الشتاء،  خالل  الترطيب 

استخدام أدوات تجفيف الشعر بالحرارة.

سوء الحالة المزاجية

الرغبة  فقدان  من  الشتاء  خالل  البعض  يعاني 
بالفتور  والشعور  اليومية  باألنشطة  القيام  في 
إلى  غالباً  هذا  ويعود  للغضب.  السريع  والميل 
عدم التعرض للضوء بشكل كافي بما يؤثر على 
هرمونات  من  تفرزه  وما  النخامية  الغدة  نشاط 
مسؤولة عن الحالة المزاجية والشهية والشعور 
بالخمول أو النعاس. ولهذا علينا الحصول علي 
ما يكفي من أشعة الشمس على قدر المستطاع. 
وفي حالة زيادة سوء الحالة المزاجية وعدم قدرة 
صاحبها على التعامل مع ضغوط حياته اليومية، 
ينصح الخبراء بسرعة التوجه للطبيب للحصول 

على العالج أو المساعدة الالزمة.

د.ب/خ.س DW عربية 	 

السبيل إلى صحــة أمثل في شتــاء كـورونا؟
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من أين أبدأ؟ 

بعض  أم  العالم،  حديث  أصبح  الذي  اللقاح 
أن  أهمية  أم  الكورونا،  عن  المهمة  الحقائق 

نعرف اعراض الكورونا بدقة؟  

بينة  نكون على  أن  الضروري  انه من  اعتقد   
عن  يفرقها  وما  الكورونا  جائحة  أعراض  بأهم 
خاصة  الشائعة،  التنفسي  الجهاز  امراض  بقية 
االنفلونزا  مثل  القادمة  الباردة  األشهر  خالل 
العادية، والزكام والرشح والحساسية. فهل كنت 

تعلم ان:

ما  وكثيراً  الكورونا،  من ٣٨:  أكثر  1- حرارة 
مع   ٣٨ من  اقل  الكورونا.  اعراض  اول  تكون 

االرشح والزكام.
يصاحب  قد  الكورونا،  مع  نادرا  اإلسهال:   -2

االنفلونزا،
مع  شديداً  الكورونا،  مع  اقل  االصداع:   -3

االنفلونزا،
الحساسية.  مع  العينين:  في  وحكة  احمرار   -4

نادرا مع الكورونا
مع  وشائعة  الكورونا  مع  شديدة  الكحة:   -5

الزكام،
6- ضيق في التنفس: اساسي مع الكورونا،

مع  شديد  والعضالت:  الجسم  في  آالم   -7
الكورونا، أقل شدة مع االنفلونزا.

8- الغثيان والتقيؤ: غير شائع مع الكورونا، قد 
يصاحب االنفلونزا،

9- ضعف عام وارهاق: شديد جدا مع الكورونا 
كوب  حمل  على  يقوى  ال  المريض  ان  لدرجة 

الماء لكي يشرب .
مع  جدا  شائع  والتذوق:  الشم  حاسة  فقدان   -10

الكورونا.
11- آالم في الحنجرة: غير شائع مع الكورونا. 

شائع مع الزكام واالنفلونزا.
12- طنين في األذنين: شائع مع الكورونا.

الحساسية،  في  شائعة  جلدية:  تغييرات   -13
أصابع  في  في كورونا، وخاصة  ايضا  وممكنة 

اليدين والقدمين.
مع  والوقوع،  والتوازن  الفكر  تشوش   -14

الكورونا فقط.

الجديد من منظمة الصحة العالمية

فيروس  ان  العالمية  الصحة  منظمة  اعلنت 
الكورونا ينتقل أيضا مع الهواء، وهذا يعني انه 
ان  او  ملوث  سطح  لمس  الضروري  من  ليس 

يكح امامك مصاب، بل انه يكون عالقا في الهواء 
المطعم  هواء  في  عالقاً  يكون  قد  طويلة،  لمدة 
الذي دخلته اآلن ولكن مصابا بالكورونا كان في 
المطعم ساعات من وصولك، ومع التهوية ينتقل 
الفيروس، وهذا ينطبق على كل األماكن المغلقة 
وصاالت  والقطارات  والطائرات  كالحافالت 
الرياضة والفنادق… وهذا االنتقال غير المباشر 
المعلومة  وهذه  العدوى.  انتقال  اسباب  أهم  هو 
انتقال  من  الحد  في  الكمامات  اهمية  لنا  توضح 

العدوى.

وعند الكالم عن الكمامات فمن الضروري ان 
معظم  ان  تحدد  العالمية  التوصيات  ان  نعرف 

يوم.  من  اكثر  تستعمل  ال  ان  يجب  الكمامات 
فيفضل  االقمشة  من  المصنوعة  الكمامات  وأما 
القماش،  من  طبقة  من  اكثر  على  تحتوي  ان 
وافضلها المصنوعة من االقمشة القطنية، وهذه 
الكمامات يستحسن ان تغسل يوميا بالماء الحار 
والصابون، ولو كانت في الغسالة األوتوماتيكية 
فإنه يفضل ان تغسل منفردة وليست مع األلبسة 

العادية.

القطنية  األلبسة  ان  ثبت  فقد  لأللبسة  بالنسبة 
عليها  يعيش  ال  الفيروس  ألن  األلبسة  افضل 

أكثر من ٢٤ ساعة. وهذا اقل بكثير من األلبسة 
واقل  األلبسة،  اخرى من  انواع  المصنوعة من 
عليها  يسقط  ان  يمكن  التي  األسطح  جميع  من 

الفيروس.
لقاح شركة فايزر Pfizer و لقاح مديرنا

شركة  اعلنت  الحالي  نوفمبر  من  السادس  في 
نتائج  على  مبكرة  نظرة  ان  األمريكية  فايزر 
وناجح  فعال  انه  تظهر  للقاح  الثالثة  المرحلة 
يعني ٩٠٪ وأعلنت شركة  بنسبة  ٩٠ ٪. ماذا 
مودرنا في ١٥ نوفمبر نجاح اللقاح الذي طورته 

بنسبة ٩٥٪

 و لست ادري هل ستتمكن شركات اخرى من 
اإلعالن عن نجاح لقاحاتها قريبا. 

لتجربة  الثالثة  للمرحلة  المتطوعين  عدد  كان 
ست  من  متطوع   ٤٣٥٠٠ فايزر   شركة  لقاح 
دول، نصفهم أي:  ٢٦٧٥٠ اعطي اللقاح الفعًال، 
تحتوي  ال  كاذبة  مموهة  حقنة  اعطوا  ونصفهم 
وكان  الحقيقي.  اللقاح  تحمل  التي  المادة  على 
كل  ويتابعون  يراقبون  اللقاح  على  المشرفون 
متطوع من كثب. وخاصة بالنسبة لظهور حاالت 
اصيبت بالكورونا او اية مضاعفات خطيرة. بعد 

ة  مد
ين  ان شهر وجد 

عدد االصابات عند من تناولوا الحقنة المموهة 
عند  اإلصابات  بعدد  مقارنة  جدا  كثيرة  كانت 
لو  المثال  فعلى سبيل  الفعال.  اللقاح  تناولوا  من 
مصاب،  بالكورونا ١٠٠  أصيب  من  عدد  كان 
وجد ان ٩٠ منهم كانوا من الذين اخذوا الحقنة 
المموهة التي ال تحتوي على اللقاح الفعًال. وان 
أخذوا  الذين  من  بالكورونا  اصيبوا  فقط  عشرة 

اللقاح الفعًال.

تسمى  ألمانية  بشركة  فايزر  شركة  استعانت 
يملكها  تيك،  اون  باي  وتلفظ:   )BioNTech(
زوجته  مع  ألمانيا  الى  األصل  تركي  مهاجر 
واوزليم  شاهين  اغور  وهما:  األصل.  التركية 
تعمل  وكانت   .٢٠٠٨ عام  اسساها  نوريشي. 
المناعة  وعلم  الخبيثة  األورام  علم  مجال  في 

والفيروسات. 
    كما ان رئيس مجلس اإلدارة هو نوبار افيان 
االرمني اللبناني االصل المهاجر مع والديه إلى 

ألمانيا ايضاً.

 اعتمد اللقاح الجديد على أخذ جزء من التركيبة 
الجينية للفيروس وعند حقنها في الجسم يتعرف 
حوالي  الى  يحتاج  الذي  المناعة  جهاز  عليها 
جسم  اي  ويقتل  ليهاجم  جاهزا  ليكون  اسبوع 
من  الجزء  هذا  على  يحتوي  او  يحمل  غريب 

الفيروس.

ولكن لهذا اللقاح الناجح جدا عيبان او مشكلتان، 
الى  تحتاج  االنسان  جسم  مناعة  ان  األولى 
جرعتين يفصل بينهما ٣-٤ اسابيع، والثاني ان 
اللقاح يجب ان يحفظ ببرودة فائقة تبلغ  ٨٠ درجة 
مئوية تحت الصفر وهذا من الصعب توفره في 

مخازن األدوية  والمستشفيات والصيدليات.

لقاح  من  افضل  مودرنا  لقاح شركة  ان  يبدو   
فحسب  افضل  األولية  النتائج  الن  ليس  فايزر 
ولكن ألن  حفظه وتخزينه ونقله اسهل فهو يحتاج 
الى ٢٠ درجة تحت الصفر لحفظه وهذا متوفر 
اكثر في معظم مستودعات األدوية والصيدليات.

عن  اكتب  ان  وعدت  المقال  هذا  عنوان  في 
اللقاح  يصبح  حتى  حاليا  المتوفر  البديل  الدواء 
اللقاح  يكون  ال  ان  اتوقع  وانا  للجميع،  متاحاً 
كما   ٢٠٢٢ العام  نهاية  قبل  للجميع  متوفرا 
شرحت في المقال السابق. ارجو متابعة ذلك في 

العدد الجديد من هذه الجريدة الرائدة.

طبيب متقاعد )من كتاب البالد( لندن 	 
اونتاريو

	 Doctorkais@yahoo.com

د. قيس أبوطه	 

ماذا يعني نجاح لقـاح فايزر 90 %. و لقاح مودرنا %95.
امتحن معلوماتك عن أمراض موسم الشتاء والكورونا
ما البـديـل الحـالـي ألي لـقــاح منتـظـــر؟

المهاجر التركي األصل وزوجته التركية األصل، اغور شاهين واوزليم نوريشي
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حان  االكاديمية،  المواضيع  في  اوجـزنا  ان  بعد 
الوقت للبحث في المواضيع المباشرة التي هي في 

االصل تشكل اهتمام القارئ ومبتغاه.
سنبحث اليوم في
عناصر الغذاء. 

يتكون غذاء االنسان من عناصر اساسية واخرى 
مكملة او مساعدة،

 العناصر االساسية هي:
* النشويات)السكريات(.

* البروتينات.
* الدهنيات.

اما العناصر المكملة فهي:
* الفيتامينات.

* االمالح المعدنية المختلفة.
ال بد من توفر كل عنصر من عناصر الغذاء في 
كل وجبة رئيسة وبالنسب الصحيحة للوصول الى 

قمة الصحة والبقاء فيها.
يستطيع  لكي  حدة  على  عنصر  كل  بحث  يجب 
له  المناسب  النظام  ويختط  طريقه  معرفة  القارئ 
الحقائق  ادق  تحتمه  الذي  العام  االطار  خالل  من 
بفضل  العصور  مر  على  تراكمت  والتي  العلمية 

مجهود عظيم لعلماء اجالء.
اوال- النشويات: عناصر الغذاء االساسية: 

من  مكونة  انها  حيث  السكريات،  ايضا  وتسمى 
من  انواع  وهناك  السكر.  من  معقدة  جزيئات 

السكريات:
* السكريات االحادية:

1- سكر العنب) الجلوكوز(.
2- سكر الفاكهة ) الفراكتوز(.

3- سكر الجالكتوز
* السكريات الثنائية:

1- سكر المائدة) سكروز(. وهو مكون من جزئين 
جلوكوز وفراكتوز.

2- سكر الحليب) الكتوز( وهو مكون من جزيء 
جلوكوز وجزيء جالكتوز.

3- سكر مالتوز وهو مكون من جزيئي جلوكوز.
* السكريات المعقدة:

1- الجاليكوجين.
2- النشأ.

3- االلياف.

عملية  تبدأ  الفم،  الـى  النشويات  دخول  بمجرد 
الهضم بواسطة االنزيمات الموجودة في اللعاب ، 
ثم  ثنائية  الى سكريات  بتكسيـرها وتحويلها  وذلك 
احادية. ثم تتكرر العملية في االمعاء) بعد ان تكون 
البنكرياس)  انزيم  المعدة(  بواسطة  قد توقفت في 
من  استهلك  ما  كل  يتحول  النهاية   في   . امايليز( 
القمح   ، مصدرها  عن  النظر  بغض   ( نشويات 
المكرونة  او  الخبز  السكر  او  الذرة  او  الشعير  او 
 ، جلوكوز(  العنب)  سكر  الى  الخ(  المعجنات  او 
ويدخل الى الدورة الدموية من خالل جدار االمعاء 
الدقيقة) بنظام معقد ال داعي لنا من الولوج له في 

هذا المقال(.
بعد ان تبين لنا مسلسل عمليات هضم النشويات 
علينا التبصر في كل ما يمكن ان يؤخر هذه العملية 
من  يسببه  وما  البنكرياس  حفيظة  نثير   ال  حتى 

افرازا مفرط لالنسولين.
اهم العوامل المثبطة لهضم  النشويات) العطاء 
بروية  والعمل  نفسه  لتحضير  للبنكرياس  الفرصة 

وتؤدة( هي:

في  الموجودة  النشويات  نستهلك  ان  اوال-  
الخضار، وذلك النها متـرابطة مع االلياف بشكل 
الى وقت طويل الستخالصها  الجسم  يحتاج معها 

من تلك االلياف. كما انها تمنع االمساك.
الجيدة.  بالزيوت  الخضار  تلك  نشبع  ان  ثانيا- 

فالزيوت تعيق عملية الهضم بالمجمل.
فااللياف  الخضار.  تناول  من  نكثر  ان  ثالثا- 
البطن  تمال  فهي  اخرى.  فوائد  لها  فيها  الموجودة 

وتسبب الشعور بالشبع والقناعة.
وخبزها  والمعجنات  الخبز  تخمير  عملية  وما 
وطهي الطعام اال عملية هضم اولية للمواد الغذائية 
مواد  الى  تدريجيا   وتحويلها  وغيرها  النشوية 
اولية )سكريات احادية ،واحماض امينية واخرى 
الهضم  عملية  تكتمل  بعدها  تعقيدا.  اقل  دهنية( 
غير  المعجنات  ان  نالحظ  هنا  ومن   . الجسم  في 
والذرة  القمح  نشويات  اصعب هضما.  المختمرة  
والشعير واالرز من اهم عناصر الغذاء االساسية 
اهمها  عدة  السباب  واستعماال  شيوعا  واكثرها 
بالمقارنة  سهل  عليها  والحصول  رخيصة  انها 
المواد االخرى. فانك تستطيع ان تمأل معدتك  مع 
وتشبع رغبتك بدراهم معدودة ان تناولت رغيفا او 
اثنين من الخبز. اما ان فكرت في الحصول على 
والفواكه  الخضار  اخرى)  مصادر  من  النشويات 

والبقوليات( فسيكلفك اضعاف مضاعفة.
مؤشر التحلية:

يصف هذا المؤشر ) المقياس( اثر اكل السكريات 

التي  السرعة  هو  هنا  المقصود  الدم.  سكر  على 
يُمتص بها السكر. والزمن الذي يرتفع فيه  سكر 
هذا  في  الطبيعي.  الوضع  الى  بها  يعود  ثم  الدم. 

المجال تختلف الماكوالت بعضها عن بعض.
يختلف هذا المؤشر  بناء على:

* نوع االكل.
* اذا ما اكلت النشويات لـوحدها او مع اكل اخر.

* اذا اكلت النشويات والمعدة خاوية او ممتلئة.
مصادر النشويات:

تنقسم مصادر النشويات ، كما سبق ان ذكرنا الى:
تحلية  مؤشر  ذات  وهي   جيدة  نشويات  اوال- 

منخفض.
ثانيا- نشويات سيئة. وهي ذات مؤشر تحلية عال.

 4 مقدار  النشويات  من  الواحد  الغرام  يعطي 
الجيدة   ( النشويات  وتشكل   حرارية.  سعرات 
منها والسيئة( مصدر الطاقة  الرئيس والرخيص  
للسمنة.  الوحيد  الطريق  انها  كما  تواجدا.  واالكثر 
من  كبيرة  كميات  التهام  يستطيع  ال  فاالنسان 
الدهنيات او البروتينات النه سيصاب باضطـراب 
ولكنه  اخرى.  وبمضاعفات  والقيء  بالهضم 
يستطيع تناول النشويات بكميات كبيرة على مدى 
األمراض(  أُم  بالسمنة)  اال  يصاب  ولن  سنوات 

ومن ثم البالء واالبتالء.
النشويات  من  الجيد  االنسان  يستهلك  ان  يُفضل 
وبالقدر الالزم فقط. وتحدد كمية النشويات الالزمة 

الالزمة لجسمه،  الحرارية  السعرات  بتحديد كمية 
والتي بدورها تتحدد حسب معايير)السن، الجنس، 
المجهود العضلي المبذولوفي حالة االنثى هي في 
بعد.  فيما  لها  سنشير  الرضاع(  او  الحمل  حالة 
ويجب الحصول على المواد الغذائية االساسية من 

المواد الغذائية الرئيسة الثالث.

في  التغذية  اختصاصيي  نصائح  وتختلف  هذا، 
هذا االمر. فلو اخذنا “ وجبة القمة التي ادعو لها” 

فسيتم توزيع السعرات كاالتي:
%40 من الدهنيات الجيدة.%40 من البروتينات 

الجيدة.%20  من النشويات. سنعرض لها الحق

بقية  عن  الله  شاء  ان  القادم  المقال  في  سنتكلم 
التحديد  وجه  وعلى  للتغذية    الرئيسة  العناصر 
المساعدة  العناصر  ثم  والدهنيات  البروتينات 
في  نلج  ان  قبل  المعدنية  واالمالح  والمكملة 
موضوع هو من االهمية بمكان فيما يخص الصحة 

اال وهو الحركة والتمارين الرياضية

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

الصـحـة نـبـــع 
 السعـــادة والجمـال

القسم السادسد. خالد الخيري االدريسي	 
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الجمعية األلمانية لطب العظام
بالتوقف عن التدخين قبل وبعد 
جراحات مفصل الركبة والورك

العظام  لطب  األلمانية  الجمعية  أوصت 
التدخين  عن  بالتوقف  الحوادث  وجراحات 
قبل وبعد جراحات مفصل الركبة والورك 
يرفع  النيكوتين  ألن  نظراً  االصطناعي؛ 

خطر حدوث اضطرابات شفاء الجروح.
عن  التوقف  ينبغي  الخطر  هذا  ولتجنب 
 6 بنحو  للجراحة  الخضوع  قبل  التدخين 

أسابيع، ومثلها بعد الجراحة أيضاً.
‹

واألنشطة  الرياضة  ممارسة  أن  كما 
على  تساعد  الممكن  حدود  في  الحركية 
»د  وكالة  ووفق  للجراحة.  الجسم  تجهيز 
قبل  الوزن  إنقاص  أيضاً  المهم  من  أ«  ب 
الجراحة؛ كما ينبغي ضبط مستوى السكر 

بالدم بالنسبة لمرضى السكري.

»د ب أ«	 

زيت الخروع عالًج سحري 
للتخلص من اآلالم الروماتيزمية

حمض  على  الخروع  زيت  يحتوي 
كمضاد  بفاعليته  المعروف  ريسينواليك 
والفيروسات  والجراثيم  اللتهاب 
في موقع »بولد  ما جاء  والفطريات، وفق 

سكاي« المعني بالصحة.
الصحية  الخروع  فوائد زيت  أهم  وتتمثل 
الروماتيزمي  المفاصل  التهاب  عالج  في 
الريسينوليك،  حمض  على  الحتوائه 
زيت  فإن  األخرى،  الدهنية  واألحماض 
من  للتخلص  سحرياً  عالجاً  يمثل  الخروع 
المفاصل  والتهاب  الروماتيزمية،  اآلالم 
بسهولة  يخترق  الخروع  فزيت  والنقرس، 
ينصح  لذا  األلم،  ويخفف  الجلد  طبقات 
للتخلص  األلم  تدليك موضع  في  باستعماله 

منه والشعور بالراحة.
يعتبر  إذ  النسل،  وكذلك يساعد في تحديد 
للحمل،  طبيعياً  مانعاً  الخروع  زيت  تناول 
فيه  الموجود  الريسينوليك  حمض  ويقضي 
على الحيوانات المنوية، وبالتالي ال يحدث 
الحمل إطالقاً، كما أن تناوله للمرأة الحامل 

بكثرة قد يتسبب في اإلجهاض.
كما يخفف زيت الخروع من اضطرابات 
الدورة الشهرية التي يشكو منها العديد من 

النساء.

حذر العلماء من أن شرب القهوة أو الشاي في 
فحسب،  للمال  إهدار  ليس مجرد  ورقية  أكواب 
من  اآلالف  ابتالع  لخطر  أيضا  يعرضك  بل 

المواد البالستيكية الدقيقة.

في  ساخنا  مشروبا  أن  جديدة  دراسة  وكشفت 
بجزيئات  يتلوث  أن  يمكن  الورقية  األكواب 

البالستيك الصغيرة في دقائق معدودة.
للكوب  الداخلية  البطانة  التلوث من  هذا  ويأتي 
التي تجعلها مقاومة للماء، كما تجعل من الصعب 
الساخن  الماء  الباحثون  وسكب  تدويرها.  إعادة 
في أكواب ورقية بحجم 100 مل وتركوها لمدة 
15 دقيقة. وهذا هو الوقت، وفقا لالستطالعات، 

الذي يفضله معظم الناس إلنهاء مشروبهم.
تحت  الساخن  الماء  الباحثون  فحص  وعندما 
مجهر قوي، وجدوا في المتوسط 25 ألف قطعة 

بالستيكية دقيقة لكل كوب.

الزنك  مثل  معادن  على  العثور  تم  كما 
والرصاص والكروم في الماء. واقترح الباحثون 
أن هذه المواد جاءت من نفس البطانة البالستيكية.
وقال الدكتور سودها جويل، المؤلف الرئيسي 
في  للتكنولوجيا  الهندي  المعهد  من  للدراسة 
خراغبور، وهي مدينة في والية البنغال الغربية: 
أكواب  ثالثة  يشرب  الذي  العادي  "الشخص 
كوب  في  يوميا،  القهوة  أو  الشاي  من  عادية 
ورقي، سينتهي به األمر بتناول 75 ألف جزيء 

صغير من البالستيك الصغير غير المرئي للعين 
المجردة.

تحديدها  تم  التي  البالستيك  جزيئات  وكانت 
شعرة  عرض  يبلغ  بالمقارنة  ميكرون،  بحجم 

اإلنسان 25 ضعف هذا الحجم.
نُشرت دراسته  الذي  الدكتور جويل،  وأضاف 
الدقيقة  اللدائن  المواد الخطرة: "تعمل  في مجلة 
الثقيلة  والمعادن  األيونات  مثل  للملوثات  كناقل 

السامة مثل البالديوم والكروم والكادميوم. وعند 
اآلثار  تكون  قد  الوقت،  بمرور  بانتظام  تناوله 

الصحية خطيرة".
الموجود  البالستيك  بشأن  متزايد  قلق  وهناك 
في تغليف المواد الغذائية، ولكن هناك القليل من 

األدلة حول كيفية تأثيره على صحة اإلنسان.

المصدر: ديلي ميل	 

دراسة من المعهد الهندي للتكنولوجيا في خراغبور
شرب القهوة أو الشاي في أكواب ورقية يجعلنا نبتلع 25 ألف جزيء من المواد البالستيكية الدقيقة

األولى  الطريقة  علماء  طور 
طنين  وقياس  الكتشاف  العالم  في 
باستخدام  موضوعي،  بشكل  األذن 
وغير  الغازية  غير  التصوير  تقنية 

المشعة.
معهد  في  الباحثون  واستخدم 
في   Deakin وجامعة   Bionics
لألشعة  الطيفي  التحليل  أستراليا، 
 ،)fNIRS( القريبة  الحمراء  تحت 
مستويات  في  التغيرات  لقياس 
أنسجة  داخل  الدم  في  األكسجين 
المعروفة  المناطق  في  المخ، 
السمعية  المنبهات  مع  بتوافقها 
طنين  المسماة  والظاهرة  الخارجية 

األذن.
ويعد طنين األذن حالة يشعر فيها 

هسهسة  أو  رنين  بصوت  الناس 
آذانهم.  في  عال  طنين  أو  زئير  أو 
نغمات  شكل  هذا  يتخذ  أن  ويمكن 
أن  يمكن  والتي  متعددة،  أو  فردية 
ثابتا في رأس  تخلق صوتا متنافرا 

المريض.

من   %20 إلى  الحالة  وتؤثر 
الحاالت  وفي  البالغين،  السكان 
القصوى، يمكن أن تسبب مستويات 
واالكتئاب  التوتر  من  مرتفعة 

والضعف اإلدراكي.
مستخدمة  طريقة  هناك  تكن  ولم 
شدة  وقياس  الكتشاف  سريريا 
بدال  المرضى  يعتمد  حيث  الحالة، 
من ذلك على األساليب الذاتية مثل 

مخزون الطنين.
تصحيح  إلى  الباحثون  وسعى 
منهجية  تطوير  خالل  من  ذلك 
موضوعي.  بشكل  الحالة  لقياس 
الدماغ  مسح  بيانات  بجمع  وقاموا 
طنين  من  يعانون  شخصا   25 من 
األذن المزمن، و21 عنصر تحكم، 
السمع،  وفقدان  العمر  مع  متطابقة 
حالة  في  المشاركون  كان  حيث 
لمحفزات  تعرضهم  أثناء  راحة 

سمعية وبصرية.

ووجدوا أن استجابة الدماغ لكل من 
البصرية والسمعية كانت  المنبهات 
األذن.  طنين  مرضى  بين  ضعيفة 
خوارزمية  تطبيق  ذلك  بعد  وتم 

التعلم اآللي على البيانات، وتمكنت 
في النهاية من تمييز المرضى الذين 
عن  خفيفة  أعراض  من  يعانون 
يعانون من طنين حاد  الذين  أولئك 

بنسبة دقة %87.32.

حد  إلى  "يشبه  الباحثون:  وكتب 
مدى  فإن  نفسه،  اإلحساس  كبير 
سابقا  يُعرف  لم  الفرد  طنين  شدة 
هذه  من  يعاني  الذي  للشخص  إال 
التغييرات  تتبع  الحالة. قدرتنا على 
المعقدة التي يسببها طنين األذن في 
األهمية  بالغ  أمر  المريض  دماغ 

لتطوير عالجات جديدة".

 	RT :المصدر

تطوير الطريقة األولى في العالم للكشف الموضوعي عن طنين األذن
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بني  على  واالستعباد  القتل  غزوات  تقتصر  ال 
العقود  في  السلوك  هذا  من  تحرروا  الذين  البشر 
الحيوان  عالم  في  فهناك  لله.  والحمد  األخيرة 
هذه  التعايش. وحكايتنا  وهناك  واالفتراس  التطفل 
تقدم مثاالً عن التطفل، عن استعباِد أنواعٍ من النمِل 
أنواعاً أخرى لتقوم على خدمته.  ومثل هذا السلوك 
قليل في عالم الحيوان، ولكنه موجود في أكثر من 

مجموعة من الحيوان. 
ولعل التطفل موضوع هذه المقالة من أقبح أشكال 
االجتماعي  التطفل  إنه  ترويعاً.  وأكثرها  التطفل 

 .social parasitism
تطور هذا النوع من التطفل في مجاميع عدة من 
بيضها  تضع  التي  الطيور  فهناك  الحيوان.  عالم 
في أعشاش غيرها من الطيور ليحضنها أصحاب 
فأنثى  عنهم.  بدالً  برعايتها  ويقومون  األعشاش 
الوقواق cuckoo تضع بيضها في أعشاش طائر 
المغردة،  الطيور  من  وهو   ،warbler الدخلة 
التي  الفراخ  وتربية  بحضنها  العش  صاحبا  ليقوم 
تفقس عنها. وقد تطور النوعان بحيث يكون بيض 
فال يدرك صاحبا العش استبدال  النوعين متشابهاً 

البيض.
نوعٍ  استعباد  الظاهرة، ظاهرة  تعرفت على هذه 
فقد  1999م.   عام  أواخر  آخر،  نوعاً  النمِل  من 
 Slave-Making( أعاله  بالعنوان  مقالة  قرأت 
 Scientific American مجلة  في   )Queens
لقائي  تجدد  ثم   .Howard Topoff للباحث 
الماضي  العام  من  تموز  أواسط  في  بالظاهرة 
2019، إذ قرأت عن ظاهرة مماثلة ُسِجلت قرب 
مقاطعة  في   Kennedy Lakes َكنَدي  بحيرات 
أن هذه  بعد  فيما  لي  B. N.، وتبين  نيوبرونزوك 
الظاهرة أوسع انتشاراً مما كنت أتوقع وأنها كانت 

معروفة للباحثين منذ عقود.
ونعود إلى النمل صانع العبيد، يقول هاورد توبوف 
النمل  نواع  أحد  درس  الذي   Howard Topof
 Polyergus breviceps المتطفل واسمه العلمي
وسلوكه الغريب مدة خمسة عشر عاماً. موطن هذا 
النمل أريزونا ويَستَعبَدُ النمالت العامالت من ثالثة 
 ،Formica للجنس  كلها  تنتمي  النمل  من  أنواع 

.F. argenteaوF. occulta و F. gnava هي
تهاجم  إذ  معقدة.  الغزو  عملية  تكون  أن  يمكن 
مستعمرة  بوليإرغس،  الغازي،  النمل  عامالت 
المستعمرة.  هذه  لهن عامالت  فتتصدى  فورميكا، 
ثم تفرز ملكة بوليإرغس هرموناً يعمل على تهدئة 
إلى  مباشرة  ذلك  بعد  وتتوجه  فورميكا،  عامالت 

ملكة فورميكا وتقتلها، وقد تحصل من القتيلة على 
تهدئة  على  تعمل  التي  الكيميائية  المواد  بعض 
عامالت فورميكا، وبالتالي على وقف القتال. ففي 
 Howard( ِزمرلي وألين  توبوف  بها  قام  تجربة 
Topoff and Ellen Zimmerli( قتل الباحثان 
ملكة فورميكا قبل أن تتواجه مع ملكة بوليإرغاس. 
القتيلة عضتها  الملكة  إلى  األخيرة  وحين وصلت 
تُْقتَل  أن  وبعد  فورميكا.  عامالت  فهدأت  ولعقتها 

ملكة فورميكا، تحمل عامالُت بوليإرغس خادرات 
تساهم  وقد  مستعمرتهن.  إلى  فورميكا   )pupae(
سابقاً  نُِهبِن  اللواتي  فورميكا  جنس  من  العامالت 
والسبي.  بالغزو  بوليإرغس  مستعمرة  في  وفقسن 
والمحملة  التزاوج  لها  سبق  التي  الملكة  وتغزو 
بالبيض في أنواع أخرى من النمل الذي يعجز عن 
بناء مستعمرته بنفسه لوحدها وتقتل الملكة وتأخذ 
نوعها.  من  الوحيدة  الغريبة  بذلك  فتكون  مكانها، 

المستعبد  النمل  ليقوم  بيضها  الملكة  هذه  وتضع 
برعايته.

 New Brunswick نيوبرونزوك  وفي 
 Harpagoxenus المسمى  النمُل  )كندا(، يستعبد 
 Leptothorax النوَع   americanus
الملكة.  قتل  تقريباً،  ذاتها  باأللية   canadensis
وألن مستعمرات النوع األخير صغيرة عادة بسبب 
متطلباتها الخاصة، فإن النوع الغازي قد يغزو عدة 
 .L. canadensis النوع  من  للنمل  مستعمرات 
 H. arnericanus المسمى  النمل  ويستعبد 
ذاته،  للجنس  تعود  النمل  من  آخرين  نوعين 

Leptothorax

 Scientificالثنائي االسم  أو  العلمي  االسم 
من  لنوع  اسم   :  )name )binomial name
في  العلمية  األوساط  في  عليه  متعارف  األحياء 
كل أنحاء العالم بغض النظر عن لغة البلد. وضع 
 Carl لينيه  كارل  السويدي  التسمية  هذه  أسس 
Linnaeus الذي غير اسمه إلى كاروالس لينياس 
الثنائية  التسمية  مع  ليتفق   Linnaeus Carolus
 Homo :المقترحة. فاالسم العلمي لإلنسان مثالً هو
sapiens )ويعني االنسان العاقل( الذي إذا ذكرته 
أو كتبته ألي معني بدراسة األحياء في أي بقعة من 
بقاع األرض مهما كانت لغته، فسيعرف أنك تعني 
االنسان. واالسم العلمي: 1( يتألف من اسمين، 2( 
يبتدئ األول منهما فقط بحرف كبير و3( ويكتب 

االسمان بحروف مائلة.

 Alloway, T. M. and M. G. Del Rio
 Pesado )1983(: Behavior of the
 Slave-Making Ant, Harpagoxenus
 Americanus )Emery(, and its Host
 Species Under ”Seminatural“
 Laboratory Conditions
 )Hymenoptera: Formicidae(. Psyche:
A Journal of Entomology, Sep 2019
 Topoff, H. )1999(. ”Slave-making
 queens“. Scientific American.
281 )5(: 84–90. doi:10.1038/
84-scientificamerican1199

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

د. محمد أمين األعظمي 	 

هوامش علمية

الملكات صانعات العبيد

توصلت شركة روش السويسرية للمستحضرات الطبية لطريقة 
ناجعة تمكن أدوية تستخدم األجسام المضادة من الوصول إلى المخ 
واختراقه، وهو ما يفتح باب األمل في التوصل إلى عالجات فعالة 

ألمراض منها الزهايمر.
وأجريت التجارب على تكنولوجيا مكوك المخ المستحدثة على 

الفئران فقط، وهي تسمح بتخطي الحاجز الدموي الدماغي، الذي 
يفصل بين الدم وسائل خارج الخلية الدماغية في الجهاز العصبي 

المركزي، وهو ما كان يشكل عقبة في أبحاث األدوية الخاصة 
باألعصاب، ألن هذا الحاجز كان يغلق الباب في وجه جزيئات 

كبيرة مثل األجسام المضادة ويمنعها من الوصول إلى المخ.
وعلى الرغم من أنه ال يوجد حتى اآلن عالج من المرض بشكل 

فعال أو دواء إلبطائه، يجري عدد من الشركات منها »روش« 
و»إيلي ليلي« و»ميرك آند كو« و»جونسون آند جونسون« أبحاثاً 

للوصول إلى أصل المرض.

دواء تجريبي

وثبت أن هذه المعركة ليست سهلة، فعلى مدى 15 عاماً فشل أكثر 
من مائة دواء تجريبي لـ»الزهايمر« في مراحل االختبار، لكن 

محللي الصناعة يعتقدون أن العائد سيكون مجزياً في حالة التوصل 
إلى عالج حقيقي للمرض، وقدروا سوق المبيعات بنحو عشرة 

مليارات دوالر في العام.

وتعمل التكنولوجيا المستحدثة لـ»روش« باختطاف آلية نقل 
طبيعية يستخدمها جسم اإلنسان بشكل طبيعي لنقل البروتينات داخل 

المخ. وقال لوكا سنتاريلي، رئيس قسم علوم األعصاب وأمراض 
العيون واألمراض النادرة في »روش«، خالل اتصال هاتفي 

»صممنا في األساس هذه المركبة التي أطلق عليها اسم المكوك، 
التي تلتحم مع آلية النقل هذه وتنقل شحنة إلى المخ«.

وخلصت نتائج الدراسة التي نشرت في دورية »نيورون« إلى 
أن هذه التكنولوجيا ساعدت على زيادة تركيز األجسام المضادة في 
أدمغة فئران التجارب، وأنها خفضت حجم الصفائح النشوية، التي 

تعد عالمة أكيدة على اإلصابة بـ»الزهايمر«.

شركة سويسرية  تفتح باب األمل في التوصل إلى عالجات فعالة  لمرض الزهايمر
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األمرين  وعانيت  كورونا  بفيروس  أصبت 
وأمضيت االختبار تلو اآلخر حتى ظهرت النتيجة 
سلبية وأخيراً، ولكن.. هل يمكن اإلصابة بكورونا 

مرتين؟
يثير احتمال عودة اإلصابة بفيروس كورونا قلقاً 
في  اعتبروها  الصحة  خبراء  أن  ورغم  عالمياً، 
بداية األمر"نادرة جداً" ، لكنهم حذروا أيضاً من 
أسوأ  الثانية كانت في كثير من األحيان  المرة  أن 

من العدوى األولى.
أنباء هولندية دولية  BNO، وهي وكالة  لـ  وفقًا 
25 إصابة  المتكررة، كانت هناك  العدوى  تتعقب 
 2020 أغسطس/آب   24 بين  العالم  مستوى  على 
فقط  واثنتان   ،  2020 الثاني  نوفمبر/تشرين  و10 

في الواليات المتحدة.
بفيروس  مجدداً  اإلصابة  احتماالت  هي  فما 
اإلصابة  وهل  المناعة  مدة  تستمر  وكم  كورونا، 

الثانية أصعب أم أخف؟
في  خبراء  إجابات  التقرير  هذا  في  نستعرض 

األمراض المعدية.
األمريكي  المعدية  األمراض  خبير  قال  بدوره 
"بعدما   :Forbes مجلة  لموقع  كورتبيتر  مارك 
كان األمر غير مؤكد، بات لدينا اآلن دليل على أن 

الناس يمكن أن يصابوا مرة ثانية". 
وأوضح أن اإلطار الزمني بين اإلصابة األولى 
لهؤالء األفراد إلى وقت اإلصابة الثانية تراوح من 
3 أسابيع إلى 142 يوماً، )أي قرابة خمسة شهور(.

لماذا تتكرر اإلصابة رغم تشكيل المناعة أجساماً 
مضادة؟

من  قصير  وقت  بعد  "عادة،  كورتبيتر:  أجاب 
إصابتنا بالفيروس، تتعرف أجسامنا على الفيروس 
وتخرجه بسرعة إذا تعرضنا مرة أخرى له. ولكن 
لسوء الحظ، فإن فيروسات RNA، مثل اإلنفلونزا 
مرض  تسبب  )التي   SARS-CoV-2 و 
Covid-19(، ترتكب أخطاء ألنها تنسخ نفسها”. 
وشرح موضحاً أنه عندما تتكاثر ماليين المرات، 
بعض  النهاية  في  وتغير  األخطاء  هذه  تتراكم 
حدثت  فإذا  الفيروس؛  يصنعها  التي  البروتينات 
محاربة  من  الجسم  يتمكن  ال  فقد  كافية،  تغييرات 

الفيروس الجديد المعدل قليالً إذا ما تعرض له. 
كيف يعمل جهاز المناعة، ولَم ال يحارب كورونا 

كما يحارب نزالت البرد؟
يتكون جهاز المناعة في جسم اإلنسان من جزأين.
بمجرد  العمل  إلى  الذهاب  دائم  جاهز  األول 
اكتشاف أي غاز أجنبي في الجسم، ويُعرف باسم 

االستجابة المناعية الفطرية.
إطالق  هو  األساسي  الدفاعي  الخط  هذا  عمل 
المواد الكيميائية التي تسبب االلتهاب وخاليا الدم 

البيضاء التي يمكن أن تدمر الخاليا المصابة.
لكن هذا النظام ليس خاصاً بفيروس كورونا، وال 
ينجح معها، فال يتعلم وال يمنح صاحبه مناعة ضد 

فيروس كورونا.
بدالً من ذلك، أنت بحاجة إلى االستجابة المناعية 

التكيفية؛ الخط الدفاعي الثاني. 
تنتج  خاليا  على  العائق  يقع  المرحلة،  هذه  في 

تلتصق  أن  يمكن  مستهدفة  مضادة  أجساماً 
بالفيروس من أجل إيقافه، إلى جانب الخاليا التائية 
بالفيروس  المصابة  الخاليا  مهاجمة  يمكنها  التي 

فقط، فيما  يُسمى "االستجابة الخلوية".
لكن هذه العملية تستغرق وقتاً، إذ تشير الدراسات 
إلى أن األمر يستغرق حوالي 10 أيام لبدء صنع 
األجسام المضادة التي يمكن أن تستهدف فيروس 
المرضى األكثر مرضاً  كورونا. وبالتالي، يطور 

أقوى استجابة مناعية.
إذا كانت االستجابة المناعية التكيفية قوية بدرجة 
كافية، فقد تترك ذاكرة دائمة للعدوى توفر الحماية 

في المستقبل.
األشخاص  كان  إذا  ما  المعروف  غير  من  لذا 
الذين يعانون من أعراض خفيفة فقط، أو ال تظهر 
عليهم أعراض على اإلطالق، سيطورون استجابة 

مناعية تكيفية كافية.

كم تدوم المناعة؟
تشبه ذاكرة الجهاز المناعي إلى حد ما ذاكرتنا، 
ولكن  بوضوح،  العدوى  أنواع  بعض  تتذكر  فهي 

لديها عادة نسيان فيروسات أخرى.
ال تُنسى الحصبة إلى حد كبير، ويكفي أن يحصل 
اإلنسان على نوبة مناعة واحدة حتى يحمي نفسه 
في  الضعيفة  النسخة  تفعل  )كما  الحياة  مدى  منها 

 .)MMR لقاح
األخرى  األشياء  من  العديد  هناك  ذلك،  ومع 
 RSV األطفال  فيروس  مثل  نسيانها،  يمكن  التي 
عدة  يظهر  الذي  التنفسي(  المخلوي  )الفيروس 
شبكة  نشرت  ما  بحسب  واحد،  شتاء  في  مرات 

.BBC
Sars- المستجد،  كورونا  فيروس  أن  وبما 
CoV-2، ظهر منذ فترة غير كافية لمعرفة المدة 

فيروسات   6 هناك  ولكن  المناعة،  تستغرقها  التي 
كورونا بشرية أخرى يمكن أن توضح الصورة.

البرد  نزالت  أعراض  منها  فيروسات   4 تنتج   
أظهرت  كما  العمر.  قصيرة  ضدها  والمناعة 
يُصابون  قد  المرضى  بعض  أن  أخرى  دراسات 

مرتين في غضون عام واحد.
 King's جامعة  أجرتها  أبحاث  واقترحت 
األجسام  مستويات  أن  البريطانية   College
المضادة التي تقتل فيروس كورونا تضاءلت خالل 

الدراسة التي استمرت 3 أشهر.
فإن  المضادة،  األجسام  اختفت  إذا  حتى  ولكن 
الخاليا التي تصنعها، والتي تسمى الخاليا البائية، 
الخاليا  العثور على  تم  قد تظل موجودة، وبالفعل 
البائية لإلنفلونزا اإلسبانية في األشخاص بعد 90 

عاماً من هذا الوباء.
إذا كان األمر كذلك مع فيروس كورونا المستجد، 

فإن اإلصابة الثانية ستكون أخف من األولى.
يحدث  ما  أيضاً  المعروف  من  ليس  أنه  كما 
للخاليا التائية على المدى الطويل. لكن تم العثور 
على الخاليا التائية ضد فيروس السارس األصلي 
)متالزمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة( بعد 17 

عاماً.
ولكن ما تم تسجيله حتى اآلن، أنه عندما تحدث 
محمل  على  تؤخذ  أن  يجب  أخرى،  مرة  العدوى 
في  المعدية  األمراض  ألخصائية  وفقاً  الجد، 

مستشفى هارتفورد للدكتورة فايقة شيما.
بوست  كونكتيكت  صحيفة  لموقع  وقالت 
CTPost: "في العديد من حاالت اإلصابة الثانية 
التي تم اإلبالغ عنها في جميع أنحاء العالم، كانت 

العدوى الثانية أكثر حدة من األولى".

صحفية من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 

بلقيس دارغوث 	 

هل يمكن اإلصابة بفيروس كورونا مرتين؟ وكم تدوم المناعة ضدها؟

يمكن أن يتعرض طول العمر للخطر بسبب العديد من الحاالت 
الصحية مع تقدمنا في السن، واثنتان تلوحان في األفق هما مشكلتا 

القلب والخرف.
وهذا ليس من قبيل الصدفة، حيث يمكن ألمراض القلب - السبب 

الرئيسي للنوبات القلبية - أن تزيد من خطر اإلصابة بالخرف.
مجلة  في  نُشرت  األمد  طويلة  كبيرة  دراسة  وأظهرت 
Neurology، أن بعض عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب 
وتدخين  الدم،  ضغط  وارتفاع  السكري،   - العمر  منتصف  في 

السجائر - ترتبط بزيادة خطر اإلصابة بالخرف.
وأدى هذا االرتباط بالباحثين إلى استنتاج أن ما هو مفيد للقلب 

مفيد للدماغ.
الغذائية أن تعزز صحة  القرارات  ولحسن الحظ، يمكن لبعض 
األساسي  المكون   - الكاكاو  مسحوق  أن  وثبت  وعقلك.  قلبك 
يدعم   - الكاكاو  حبوب  طحن  طريق  عن  المصنوع  للشوكوالتة 

قلبك وعقلك.
وتُعزا التأثيرات بشكل أساسي إلى مادة البوليفينول - المغذيات 
الدقيقة الموجودة في األطعمة النباتية التي ثبت أنها توفر مجموعة 

من الفوائد الصحية.
وترتبط مركبات البوليفينول التي تسمى الفالفانول في الكاكاو، 

بفوائد إيجابية على صحة القلب.
مستوى  يحسن  بالفالفانول  الغني  الكاكاو  أن  األبحاث  وتظهر 
الدموية  واألوعية  الشرايين  يريح  ما  الدم،  في  النيتريك  أكسيد 

ويوسعها ويحسن تدفق الدم.
وعالوة على ذلك، اكتُشف أن الكاكاو يقلل من نسبة الكوليسترول 

ويحسن  لألسبرين،  مشابه  الدم  ترقق  تأثير  وله   ،LDL الضار 
نسبة السكر في الدم ويقلل االلتهاب - وهي اآلليات التي تساهم في 

اإلصابة بنوبة قلبية.
 157809 على  أجريت  دراسات  لتسع  مراجعة  ووجدت 
أشخاص، أن ارتفاع استهالك الشوكوالتة ارتبط بانخفاض خطر 

اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والوفاة.
ووجدت دراستان سويديتان أن تناول الشوكوالتة مرتبط بمعدل 
أقل لفشل القلب، عند تناول جرعات تصل إلى حصة واحدة من 
0.7 إلى 1.1 أوقية )19-30 غراما( من الشوكوالتة يوميا، ولكن 

لم يظهر التأثير عند تناولها بكميات أعلى.
المتكرر لكميات صغيرة  إلى أن االستهالك  النتائج  وتشير هذه 

من الشوكوالتة الغنية بالكاكاو، قد يكون له فوائد وقائية لقلبك.
- فوائد الدماغ

تلك  مثل  البوليفينول،  مادة  أن  الدراسات  من  العديد  وجدت 
الموجودة في الكاكاو، قد تقلل من خطر اإلصابة بأمراض التنكس 

العصبي عن طريق تحسين وظائف المخ وتدفق الدم.
ووفقا للبحث، يمكن أن تعبر مركبات الفالفانول الحاجز الدموي 
تنتج  التي  الحيوية  الكيميائية  المسارات  في  وتشارك  الدماغي، 

الخاليا العصبية والجزيئات المهمة لوظيفة دماغك.
وباإلضافة إلى ذلك، تؤثر مركبات الفالفانول على إنتاج أكسيد 
النيتريك، الذي يريح عضالت األوعية الدموية، ويحسن تدفق الدم 

وإمداد الدماغ بالدم.
السن،  كبار  من   34 على  أسبوعين  استمرت  دراسة  ووجدت 
الذين تناولوا الكاكاو الغني بالفالفانول، أن تدفق الدم إلى المخ زاد 

بنسبة 8% بعد أسبوع واحد و10% بعد أسبوعين.
يوميا،  الكاكاو  فالفانول  تناول  أن  إلى  أخرى  دراسات  وتشير 
يعانون من  الذين  األشخاص  لدى  العقلي  األداء  يحسن  أن  يمكن 

إعاقات عقلية.
وتشير هذه الدراسات إلى أن استهالك الكاكاو يلعب دورا وقائيا 
في صحة الدماغ، والذي قد يمتد إلى األمراض التنكسية العصبية 

مثل مرض الزهايمر وباركنسون.
ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث إلنشاء رابطة أكثر 

حسما.

المصدر: إكسبريس	 

Neurology دراسة كبيرة طويلة األمد ُنشرت في مجلة
مسحوق الكاكاو - المكون األساسي للشوكوالتة المصنوع عن طريق طحن حبوب الكاكاو - يدعم قلبك وعقلك.
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صاعود النخل تراث متوارث عبر األجيال ومهنة مهددة في العراق

بمهنة  العراق  جنوب  النخيل  متسلقو  يتمسك 
يتوارثونها  العراقي  التراث  من  جزءا  تعتبر 
األزمات  كل  وجه  في  يقفون  إذ  األجيال،  عير 
المهنة  بما فيها أزمة كورونا حتى يحفظوا هذه 

من االندثار.
الديوانية )العراق ( يمسك عباس عبود بالتبلية 
وهي أداة لتسلق النخيل ويلفها حول جذع النخلة، 
متسلقا الشجرة ومتنقال من سعفة إلى أخرى مع 
بدء موسم حصاد التمر وقطع أعذاق النخل في 

قرية جليحة بشرق الديوانية في جنوب العراق.
مهنة  عاما   48 العمر  من  البالغ  عبود  وورث 
تسمى  كما  النخيل”  “صاعود  أو  النخيل  قطع 
محليا، عن أبيه وجده، وتعلم من والده هذه المهنة 
التي تبدأ بصناعة “التبلية” ثّم تسلق النخلة، وهو 

متمسك بها رغم الصعوبات.
من  جزءا  النخيل”  “صاعود  مهنة  وتشكل 
عائالت،  بأدائها  وتشتهر  العراقي،  التراث 
بنخيله  المعروف  العراقي  الجنوب  في  السيما 

الممتد من البصرة إلى بغداد.
ولفت عبود “نبقى قرابة عشرة أيام في البستان 
الواحد في بعض األحيان، وأحيانا أكثر في حال 

كانت أعداد النخيل في البستان كثيرة”.
ويحضنها  التبلية  األربعيني  العراقي  ويلف 
ليتسلقها بسالسة، ماسكا بيده سكين قطع أعذاق 

التمر التي ترمى على األرض.
أبناؤه  يجمع  األرض  األعذاق  تطال  وعندما 
التمر في  البستان،  أفراد عائلة صاحب  وبعض 
مكان واحد ليصار بعدها إلى وزنه ووضعه في 

أكياس لتجهيزه للبيع.
وتحدث هبان كريز )69 عاما(، وهو مزارع 
عن  أيضا  الديوانية،  في  نخيل  بستان  وصاحب 
طقوس قطع أعذاق النخيل، قائال “كبرُت ولدينا 
في العائلة بساتين كثيرة. نجتمع نحن واألقارب 
التمر،  حصاد  وعلى  النخل  أعذاق  قطع  أثناء 
أذكرها  التي  العائلية  الطقوس  من  واحدة  وهذه 

منذ الصغر”.

من  “الجمار”  النخيل  لب  استخراج  يتم  كما 
مادة تستخرج  المعمرة، والجمار  النخيل  شجرة 
ليؤكل  والليف  السعف  نزع  بعد  النخل  قلب  من 

وله العديد من الفوائد الطبية.
ورغم عراقتها، تواجه هذه المهنة صعوبات في 

الوقت الحاضر، منها تراجع أعداد النخيل.
 طقوس خاصة لقطع أعذاق النخيل

وأوضح محمد كشاش، رئيس اتحاد الجمعيات 
الحروب  نتيجة  أن  الديوانية،  في  الفالحية 
واإلهمال  المتدهور  االقتصادي  والوضع 
الحكومي، انخفضت أعداد أشجار النخيل بشكل 
كبير، إذ فيما كان يحتوي العراق على 30 مليون 
األشجار  هذه  عدد  يبلغ  الثمانينات،  حتى  نخلة 

حاليا النصف.
وفضال عن ذلك، فإن مردودها قليل ومحصور 
ال  النخل  أعذاق  قطع  فموسم  معينة،  بمواسم 
حتى  أكتوبر  )من  أشهر  ثالثة  من  أكثر  يستمر 
أعذاق  تسلق وقطع  أجر  يتجاوز  ديسمبر(، وال 
النخلة الواحدة أكثر من ألفي دينار عراقي )أي 

أقل من دوالر ونصف دوالر(.
الدولة  النخيل عموما بدعم  وال تحظى زراعة 

والتسويق  باإلنتاج  كبير  بانخفاض  تسبب  “ما 
الذي  كشاش  وفق  التمور”،  لمحصول  المحلي 
من  التمور  محاصيل  “باستالم  الدولة  يطالب 

المزارعين ودعمها”.

من  الواحد  الطن  سعر  يصل  كريز،  وبحسب 
بين  الديوانية، وهي من  في  تزرع  التي  التمور 
األقل ثمنا في العالم، إلى نحو 270 دوالرا، في 
حين أن سعر طن التمور اآلتية من مناطق أخرى 

يصل إلى 3500 دوالر في األسواق العالمية.
العراقية تصدر  “التمور  أن  إلى  ولفت كشاش 
إلى دول الجوار بأسعار زهيدة جدا ومن ثم تعاد 

بعد تعليبها وتستورد من تلك الدول إلى العراق 
مرة أخرى وبأسعار باهظة وبالعملة الصعبة”.

ويرى أن الحل يكمن في إطالق مبادرة وطنية 
النخيل وزراعته  لتأهيل  يتبناها مجلس الوزراء 
واالهتمام ببساتين النخيل التي تعد رمزا للبالد، 
للتمور  التحويلية  للصناعات  معامل  وبـ”إنشاء 
كربالء  تعليب  معمل  منها السيما  القديمة  وفتح 

الذي كان يصدر إلى كل دول العالم”.
غير  اقتصادية  أزمة  اليوم  يعيش  العراق  لكن 
مسبوقة، السيما مع انخفاض أسعار النفط ووسط 
االجتماعية  األزمات  معالجة  عن  الدولة  عجز 

مثل البطالة.

المخاطر  ثانية، من  المهنة من جهة  تخلو  وال 
سقوط  لحادث  تعرض  فعبود  أصحابها،  على 
قضى  حين  في  المستشفى،  إثره  دخل  خطير 
والده العام الماضي إثر سقوطه من أعلى النخلة.
عبود  يأبى  مردودها،  وقلة  مخاطرها  ورغم 
الذي يحمل شهادة دبلوم من المعهد التقني بإدارة 

المخازن، التخلي عن هذه المهنة.
زراعة النخيل ال تحظى بدعم الدولة في العراق 
متسلقو النخيل جنوب العراق يقفون في وجه كل 

األزمات حتى يحفظوا المهنة من االندثار

وكالة فرانس برس	 

مهنة "صاعود النخيل" تشكل جزءا من التراث العراقي، وتشتهر بأدائها
عائالت السيما في الجنوب العراقي المعروف بنخيله الممتد من البصرة إلى بغداد.



ونستكمل التجوال مع الباعة لنؤرخ لمن تبقى منهم لنستوفي 
األسماء  من  ممكن  قدر  بأكبر  ألم  ولعلي  حقه  الموضوع 

والتفاصيل.

حيث  )شنقر(  بالبنان  لهم  والمشار  األوائل  الباعة  من  وكان 
الكاز،  لبيع  يجره حصان(  كبير  حديد  عنده طنبر)خزان  كان 
فكان يذهب مبكًرا لكازية باب عمان ويمأل طنبره بالكاز ويعود 
معه  يحمل  وكان  الطنبر.  يفرغ  أن  إلى  بالمفرق  لبيعه  للمخيم 
مقاسين لبيع الكاز، األول هو الكبير وهو الدارج، ويتسع تقريباً 
لعشرين ليتر. والثاني صغير وأكبر من اإلبريق بقليل، وربما 
كان يتسع لحوالي خمسة ليترات، وكالهما مصنوع من الحديد. 
باع  من  أول  كونه  المخيم  كل  في  وكان شنقر صاحب شهرة 
الكازعالطنبر، وكانت أخالقه ونزاهته وابتسامته المميزة محل 
احترام وتقدير الجميع. والبعض كان يناديه باألصلي باإلضافة 
إلى  الثمانينات  في  المخيم  شنقر  وغادر  شنقر،  الشهرة  إلسم 

مصربصحبة زوجتيه.
وكان طالب سعد )أبومحمود( مزارعاً يضمن أراضَي زراعيةً 
خارج المخيم وفي الوقت نفسه يصنع مكانس القش )المقشات(. 
ناب عنه أوالده  ثم  ببيعها ومن  يقوم  البداية هو من  وكان في 

أحمد )عارف( وعاطف فيما تفرغ هوللزراعة.
وكانت المقشة ضروريةً في كل بيت كون بيوت المخيم كانت 
شعبية ولم تكن قد ظهرت بيوت الباطون المسلح وكذلك كانت 
البنات  أو  النساء  تجد  أن  المألوف  الشوارع رملية، وكان من 
يكنّسن أمام البيت بعد أن يفرغن من البيت من الداخل. )يا عمي 
شعب نظيف وبحب النظافة(. وكان منظرأمهاتنا بالذات وهن 
اللون(  أسود  غزة  بأهل  خاص  فلسطيني  الداير)لبس  شاتالت 
على الجنب ونازالت قش عن طرف وجنب. وما يروح ظنكم 
لبعيد فقد كانت أمهاتنا يلبسن تحت الداير فستان وتحت الفستان 

فستان وتحت الفستان بنطلون من البالة.
المحافظ  الفضفاض  التقليدي  اللبس  هذا  من  النقيض  وعلى 
ظهرت في التسعينات موضة األزياء التي تسمى )يال نشطف( 
وعقل  فشيئاً،  شيئاً  تقصر  البناتيه  البناطيل  بدأت  حيث  للبنات 

ونظر الشباب يخف معها أيضاً شوية شوية.

الجارات بحجة  بين  المناوشات  تحدث بعض  أحياناً  كانت  و 
في  تبقى  فكانت  الجارة  بيت  أمام  ووضعها  األوساخ  إزاحة 
حدود الكالم وأحيانا تتطور إلى مز وتمعيط  شعر، ولكن في 
النهاية تنتهي على خيروبنبقى جيران وأهل وكل واحد بصلح 

على حسابه.
عن  لفيت  تعني  بامتياز  فلسطينية  )كلمة  لّودت  أكون  ممكن 
ذكره  من  بد  ال  تاريخ  ولكنه  الموضوع  عن  شوية  أوعلى( 
الفلسطيني، كما كانت  المخيم والمجتمع  تاريخ  وهو جزء من 
تبيع مكانس القش وتسكن في الحارة  أم فهمي السطري أيضاً 

القريبة من الجبل.
أصبحت  البيوت  كون  للمقشة  الحاجة  انتهت  تقريباً  واألن 
باطون والشوارع جميعها مبلطة، وفقط من باب العلم بالشيء 

فأنا أحتفظ في مكتبي بمقشة صغيرة للذكرى.
وكان من الباعة المتجولين أبونعيم الصافي رحمه الله حيث 
المجاورة  القرى  به على  ويتنقل  الخشبي  يحمل صندوقه  كان 
هذه  أن  وأعتقد  بالكاز.  يعمل  ما  وكل  الكاز،  بوابير  ليصلح 
المهنة قد انقرضت، وكثير من جيل هذه األيام ال يعرفها كونه 
يشاهدها كجيلنا ومن سبقنا، وقد أسدت هذه  يعاصرها ولم  لم 
العربية  المجتمعات  معظم  في  تقريباً  جليلة  خدمات  المهنة 

الفقيرة والمتوسطِة.

المخيم  في  وأحياناً  القرى  على  المتجولين  الباعة  من  وكان 
ويبيع المالبس الجاهزة والقماش، رجل من عائلة أبو عمر وهو 
من السالوية وهم مشهود لهم بالشطارة في التجارة وكان يسكن 

في حارة الشبايبة وأبو منديل.

وكان كثير من أبناء المخيم يعملون بائعين متجولين وخصوصاً 
يبيعون  كانوا  عندما  الجمعة،  ويوم  والعطالت  الصيف  في 
البوظة واألسكيمو والدرادو في منتزة دبين السياحي، وكذلك 
الشباب يستأجرون ثالجة  السياح، وكان  آثار جرش على  في 
البوظة من عند مصطفى العش في ساعات الصباح الباكر كي 
كلها  الشغلة  وتصفّي  البوظة  تذوب  أن  قبل  مبكراً  بها  يذهبوا 
خسارة، وكانت العبارة المشهورة لباعة البوظة واالسكيمو..... 

أسكيمو بوظه برد...أسكيمو بوظه برد...
وال بد من ذكر موقف مضحك بهذا الخصوص حدث أمامي 
وكثير من شباب المخيم شاهده حينها، فقد كان األخ سميرأبوعبيد 

وهو أبوعبيد 
وليس  )يبنا( 

وكان  السواركة،  يسكن من 
في حارة )السنتيشن( وكان شابا ضخما وثقيل الوزن ويحمل 
الشكل  مربعة  ثالجته  وكانت  الشباب،  بقية  حال  حاله  ثالجته 
كانت  الداخل  ومن  الخارج  من  للصندوق  تكون  ما  أقرب 
أبو  دكانة  أمام  الكراج  على  الشباب  ينتظرمع  وكان  زجاج، 
الثالجة على  لدبين، فوضع  تنقلنا  الله أي سيارة  شفيق رحمه 
األرض وجلس عليها كأنها كرسي... وبعد أقل من نصف دقيقة 
وإذا  القنبلة  كإنفجار  إنفجار  صوت  سمعنا  عليها  جلوسه  من 
الثالجة قد أصبحت في خبر كان، وبالمناسبة الثالجة ما كان 

عندها خيار.. يا بتنفجر يا بتنفجر!!
واختلط زجاجها بالبوظة وتفركش يومه وصارت طوشه بينه 
أول  في  غادرنا  ألننا  نتهت،  كيف  نعرف  ال  مصطفى  وبين 

سيارة توقفت لتقلنا.
كانوا  كونهم  باإلسم  منهم  أحدا  أذكر  ال  باعةً  هناك  كان  وقد 
ُكثًرا، ولم يكونوا متخصصين كمن تم ذكرهم حيث كان هناك 
باعة الكّريزة والبلوزة وبالذات البلوزة األلوان والجبجب وعنبر 

الشام والسحلب وكان تجمعهم الرئيس في شارع المدارس.
يبيعون  وعماد  إياد  وأخواه  الكرنب  رياض  بدأ  والحقاً 
حلب،  وكرابيج  والعوامة  النمورة  الكراج  على  عربايٍة  في 

وأصبحوا معروفين عندنا برياض وعماد العوامة .

واألن نأتي لدور الباعة الذين كانوا يأتون للمخيم من خارج 
األغلب  على  عراقيا  كان  أنه  أعتقد  بائعاً  وأذكرمنهم  المخيم، 
المذاق  ذا  التمرالعراقي  دبس  معه  يحمل  وكان  أعلم،  والله 
والطعم الطيب حيث كان يحمله في قناني زجاجية كبيرةً ويبيع 
ياجماعة  أكثر.  ليس  بالكاسة  منه  نشتري  وكنا  بالمفرق  منه 
من  وكثير  صعبة  كانت  المادية  الحالة  تحرجونا  ما  الخير 

األطفال كانوا يقّضوها شحنكة لضيق ذات اليد....
كما كان يأتي للمخيم من يشتري الخردة وبالذات األلمونيوم 
المستعملة  األدوات  فيه  يضع  الخيش  من  كيساً  يحمل  وكان 
وبّرادات  والصواني  )قاليات(  والمقالي  كالطناجر  القديمة 

الشاي وما شابه.
وكان يأتي أحياناً للمخيم رجل من عمان يبيع )الُكسبة( ولكن 

ليس بصفة دائمةً.

الصباح  في  للمخيم  يهرعون  المجاورة  القرى  سكان  وكان 
التين  شرحات  يحملون  وهم  الصيف  في  وخصوصاً  الباكر 
والعنب والكرز والتمر والتفاح الصغير)كان يعمل منه عنبر 
الفواكه  من  وطاب  ومالذ  األخضر  واللوز  والدراق  الشام( 
المسروقة  أرضنا  على  وأأأأأأأأأأأأخ  أراضيهم...  تنتجها  التي 
عنبنا  على  وأأأأأأخخخخخخخخخ  الصهاينة  من  والمغصوبة 
وبربراوي  السكر،  من  واألحلى  الصيت  ذائع  البربراوي 
رمان..على  يا  ودحدل  وأحمر  يابرتقال،  ويافاوي  عنب...  يا 
بطن الحبلى يا رمان... وأحمر مليسي يارمان كله على كيسي 

يارمان...
أنيل  والله  ال  هي.  كما  والقضية  نقول  وماذا  نحكي  وماذا 
بكثيروصارت الخيانة والنذالة والعمالة والتطبيع وجهة نظر....
ولكن جموع التحرير والعودة كماء المطرستغسل في طريقها 

كل شيء وستبقى فلسطين كل فلسطين حقنا األبدي...

تابعونا في الحلقة القادمة الستكمال بقية الذكريات

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 

الجزء الثاني

الحلقة الثانية والعشرون	 

جمال الشريف 	 

الباعة المتجـولون:

40December 2020 )ديسمبر )كانون األول Issue  225 العدد



حـول 
الدنـيـا

من السفر وزيارة الطبيب الرتياد المدارس... 
كل ما تحتاج معــرفته حول التباعد االجتماعي

مع تمدد وزيادة انتشار فيروس كورونا حول العالم، بات من المحتمل 
أن تكون على دراية بمبادئ الوقاية األساسية منه اآلن. ومن أهم التدابير 
لمحاربة الفيروس البقاء في المنزل، والحفاظ على مسافة 6 أقدام )نحو 
مترين( من اآلخرين عندما تكون بالخارج، وارتداء القناع الواقي عند 
اللزوم، وفقاً لشبكة »سي إن إن«. ولقد ُطلب منا االلتزام بهذه التدابير 
بأنها أصبحت  أننا نشعر  لدرجة  ثمانية أشهر اآلن،  لفترة طويلة، نحو 
الواقع الطبيعي الجديد. وقد يكون من المغري االسترخاء والتوقف عن 

اتباع هذه االقتراحات بصرامة، لكن اآلن ليس الوقت المناسب.

بشكل  عالية  مستويات  إلى   »19  - »كوفيد  إصابات  معدل  ويرتفع 
خطير، حيث تم اإلبالغ عن أكثر من 11.4 مليون حالة في الواليات 
المتحدة وحدها، وتوفي ما يقرب من 250 ألف شخص في البالد. وقال 
خبراء الصحة إن الشتاء قد يكون أقسى فترة لتفشي الوباء حتى اآلن. 
وصحة  صحتنا  أجل  من  يقظين  نظل  أن  الضروري  من  السبب  لهذا 

اآلخرين في مجتمعاتنا.

الحياة العامة: إلى أين يمكنك الذهاب؟ «

يُعتقد أن متاجر البقالة وعيادات األطباء من األماكن منخفضة الخطورة 
بالنسبة لإلصابة بالفيروس. وطالما أنك ترتدي قناعاً واقياً، اغسل يديك 

قبل وبعد زيارتك.

في  المغلقة  األماكن  من  وغيرها  العبادة  ودور  المطاعم  فتح  وأعيد 
الدكتور  الواليات، بما في ذلك بعضها بكامل طاقتها. وقال  العديد من 
ديفيد أرونوف، مدير قسم األمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة 
فاندربيلت، إن تناول الطعام والتجمع في الهواء الطلق يعتبر أكثر أماناً 

من الداخل، حيث يوجد تدفق ثابت للهواء ومساحة أكبر لالنتشار.

هل يمكنك طلب وجبات سريعة؟ «

لذا  الفيروس يمكن أن يعيش في الطعام،  نعم. ال يوجد دليل على أن 
فإن كل ما تأكله يجب أن يكون آمناً. فقط اغسل يديك قبل البدء بتناول 

الطعام.
الوجبات  طلب  فإن  المحلية،  المطاعم  لدعم  جيدة  طريقة  أيضاً  إنها 
من  بشدة  تضرروا  الذين  التوصيل  وسائقي  المطاعم  يساعد  السريعة 

الوباء في الحفاظ على وظائفهم.

الدكتورة  تقترح  تالمس.  دون  التوصيل  خدمة  أيضاً  الوباء  لنا  وجلب 
سيلين غوندر، اختصاصية األمراض المعدية في مركز مستشفى بيلفيو، 
القيام بالدفع عبر اإلنترنت ومطالبة الشخص الذي يقوم بالتوصيل بترك 

طعامك خارج الباب لتجنب التفاعل الشخصي.

هل يمكنك استخدام المواصالت العامة؟ «

الضغظ  يزيد  أن  يمكن  ذلك.  عليك  يجب  تجنبها،  تستطيع  كنت  ان 
في مترو األنفاق أو حافلة ذات تدفق هواء ضعيف من خطر اإلصابة 

بالعدوى.
إذا كنت بحاجة إلى استخدام وسائل النقل العام للذهاب إلى العمل، فارتِد 
يديك  واغسل  واألعمدة  المقاعد  لتنظيف  مطهرة  مناديل  واحمل  قناعاً 

بمجرد انتهاء رحلتك.

هل ال يزال بإمكانك السفر؟ «

أن  المؤكد  العناء. من  تستحق  المخاطرة  أن  قررت  إذا  السفر  يمكنك 
السفر يعرضك لخطر أكبر لإلصابة بــ»كورونا«، وإذا لم تظهر عليك 

أعراض، فيمكنك نقل الفيروس إلى ركاب آخرين.
فيجب  الحافلة،  أو  القطار  أو  بالطائرة  سواء  مسافراً،  كنت  إذا  ولكن 

عليك ارتداء القناع الواقي دائماً.
وليس من اآلمن السفر إذا كنت قد قابلت شخصاً آخر مصاباً بـ»كوفيد 

.»19 -

معهد  في  واألستاذة  الطوارئ  غرفة  طبيبة  وين،  لينا  الدكتورة  وقالت 
تقليل  أيضاً  يمكنك  إنه  بجامعة جورج واشنطن،  العامة  للصحة  ميلكن 
المخاطر التراكمية عبر االبتعاد عن تناول الطعام في الداخل أو حضور 

حدثاً مزدحماً.

أيضاً، عليك البقاء بعيداً عن اآلخرين عند انتظاراك على البوابات، وأو 
عند وقوفك في خط للركوب بسيارات األجرة.

ماذا عليك أن تفعله بعد السفر؟ «

تقول مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )سي دي سي( إنه 
إلى  بعد وصولك  يوماً   14 لمدة  الصحي  بالحجر  االلتزام  عليك  يجب 

وجهتك.

خالل هذا الوقت، يجب أن تقيس درجة حرارتك مرتين يومياً وتراقب 
نفسك بحثاً عن الحمى. يجب أيضاً تجنب االتصال باآلخرين - لذلك ال 

تذهب إلى العمل أو المدرسة - وابتعد عن وسائل النقل العام.

ما هي الطريقة الصحيحة الرتداء القناع؟ «

يجب أن يغطي القناع فمك وأنفك ويالئم وجهك بإحكام.

تحتوي  التي  القطرات  استنشاق  من  مرتديها  تمنع  األقنعة  أن  يُعتقد 
على الفيروس، كما تظهر المزيد من األدلة الحديثة، تحمي مرتديها من 

قطرات األشخاص اآلخرين إذا لم يرتدوا قناعاً.

هل يمكنك زيارة الطبيب أو طبيب األسنان؟ «

يمكنك ذلك، لكن يعتقد بعض خبراء الصحة أنه يجب عليك البقاء في 
المنزل ما لم يكن لديك موعد عاجل أو حالة صحية طارئة.

الصحي  األمن  مركز  في  البارز  الباحث  أدالجا،  أميش  الدكتور  وقال 

بجامعة جونز هوبكنز، إنه من المهم عدم تأجيل المخاوف الصحية إذا 
كانت لديك. يمكن أن تتفاقم مشاكلك الصحية الحالية أثناء الوباء إذا لم 

تطلب الرعاية لها.

الخدمات  مواعيد  عن  الخدمة  مقدم  فاسأل  حرج،  موعد  لديك  كان  إذا 
كنت  وإذا  مكتب.  إلى  الحضور  منك  تتطلب  التي ال  بُعد  الصحية عن 
تعتقد أنك تعاني من أعراض »كورونا«، فاتصل بالطبيب قبل الذهاب 

إلى المكتب حتى ال تعرض نفسك واآلخرين لخطر اإلصابة.

العائلة واألصدقاء: من يمكنك رؤيته اآلن؟ «

األشخاص  هم  معهم  للتسكع  أماناً  األشخاص  أكثر  الحالي،  الوقت  في 
الذين تعيش معهم بالفعل. قد يعرضك األشخاص الذين يعيشون خارج 

منزلك لــ»كورونا«، أو العكس.

إذا كنت ترغب في رؤية األصدقاء أو أفراد العائلة، قابلهم في الهواء 
الطلق في مكان يمكنك فيه االبتعاد عنهم.

وعليك بتوخي المزيد من الحذر عندما يتعلق األمر بأفراد األسرة األكبر 
عرضة  أكثر  هم  عاماً   60 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  فالبالغون  سناً، 
عبر  معهم  اتصال  على  ابق  »كورونا«.  من  خطيرة  بعدوى  لإلصابة 

الهاتف أو من خالل مكالمات الفيديو.

هل من اآلمن االستمرار في إرسال أطفالك إلى المدرسة؟ «

أظهرت  ولكن  جيداً،  الوباء  أثناء  المدرسية  السالمة  دراسة  تتم  لم 
أصيبوا  إذا  البالغين  مثل  يمرضون  ال  األطفال  أن  الحديثة  األبحاث 
بفيروس »كوفيد - 19«. يُعتقد أن األطفال هم حاملون للفيروس، ومع 
ذلك، إذا كان االنتشار المجتمعي مرتفعاً في منطقتك، فقد تكون الفصول 

االفتراضية أكثر أماناً من التعليم الشخصي.

االجتماعي  « التباعد  على  الحفاظ  إلى  سنضطر  الوقت  من  كم   
وارتداء األقنعة؟

من الصعب اإلجابة على ذلك، لكن ربما لن نتخلى عن هذه التدابير حتى 
في عام 2021.

في حين أن لقاحات »كورونا« من شركتي »موديرنا« و»فايزر« قد 
لمخاطر  المعرضين  لألشخاص  إعطاؤها  فسيتم  واعدة،  نتائج  أعطت 
عالية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن أوالً قبل أن 

يتمكن الجمهور العام من الوصول إليها.
ارتداء  إلى  الحاجة  يلغي  لن  اللقاح  إن  فوتشي  أنتوني  الدكتور  وقال 
األقنعة والتباعد االجتماعي، لذلك سنحتاج على األرجح إلى االستمرار 

في القيام باألمرين حتى بعد أن يصبح اللقاح متاحاً على نطاق واسع.

واشنطن: »الشرق األوسط أونالين«	 
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أخـبـارالـريـاضـيـات حـول الـعـالـم

توفي  بالضبط  اليوم  هذا  1943،وفي  سنة  في 
يعتبره  الذي  هلبرت  ديفيد  الرياضيات  عالم 
تاريخ  في  أثروا  من  أعظم  احد  الكثيرون 
الرياضيات كلية بل يصف جل الرياضيين بان 
بين  األولى  المرتبة  في  هلبرت  ديفيد  االلماني 
رياضيي القرن العشرين وله أعمال وإسهامات 
بارزة ومتميزة جدا، فمثال في سنة 1900 لفت 
ألقى محاضرة  العالم عندما  أنظار  هلبرت  دفيد 
إنعقد  الذي  الرياضيات  لعلماء  الدولي  بالمؤتمر 
رياضيات،  عالم   250 وأمام  بباريس  أنذاك 
يلقون  العلماء  كل  ويقول  احدكم  يستغرب  قد 
محاضرات بالمؤتمرات اين الجديد في ذلك؟ لكن 
يلقي  ان  فبدل  القارئ،  عزيزي  التقلق  العليك 
او  أعماله  من  بعض  تتضمن  هلبرت محاضرة 
ان يشرح بعض االمور في الرياضيات، فضل 
رياضية،  ومعضلة  مسألة   23 طرح  هلبرت 
إلى حد اآلن هذه  أنذاك ومازالت  التي اعتبرت 
في  طرحت  التي  األسئلة  اعظم  احد  المسائل 
العلم عامة وفي الرياضيات خاصة، وقد تم حل 
بعضها كليا والبعض اآلخر تم اإلجابة عنه بشكل 

جزئي 

حد  إلى  عنه  اإلجابة  يتم  لم  منها  جزء  وبقي 
الساعة، لقد اعطت  هذه المحاضرة الفريدة من 
جبارة وعمالقة  قفزة  هلبرت  نوعها من طرف 
في تطور الرياضيات في القرن الماضي، فمنذ 
ذلك التاريخ وعلماء الرياضيات منشغلون بحل 
كما  الرياضيات  تفرعت  وبفضلها  المسائل  تلك 
يتفرع المرجان في البحر ويرى المتمعنون في 
تطور رياضيات القرن العشرين أن تلك المسائل 
أحدثت ثورة عارمة في هذا العلم طيلة هذا القرن 
قبل مجئ  بها  نحلم  نكن  لم  لنا مجاالت  وفتحت 
ديفيد هلبرت ضمن أعظم  اعتبر  لذلك  هلبرت، 
بأنه  ووصفوه  الرياضيات  تاريخ  في  أثروا  من 

احد عمالقة الفكر في تاريخ البشرية.
#صفحةأخبارالرياضيات حول العالم.

نصيحة قدمها مدير جامعة الخرطوم 
لآلباء في مؤتمر التعليم 

لكننا  زوجتي،  وكذلك  عاًما   45 طيلة  عملُت 
لم ندخر شيئًا، تعرفون لمَّ؟ ألن أوالدي الخمسة 
وشهادة  بكالوريوس،  شهادتي  االن  يحملون 

ماجستير، ودرجتّي دكتوراه، هم ثروتي«.

المعنى  أن  أدرك  أٍب  كل  ألجل  ُحب  وقفة   -
الحقيقي لالستثمار هو في عقول األبناء!

إياكم أن تبنوا طوبة واحدة ألوالدكم.
أو  شققا  ليهم  تشتروا  أو  بيتا  ليهم  تبنوا  إياكم 

أراضي أو تضعوا لهم فلوسا في البنك. 

* لو معاكم فلوس زيادة استثمروا في أوالدكم 
وإياكم أن تستثمروا لهم. 

* اصرفوا كل الفلوس الزيادة عليهم٬ أدخلوهم 
أحسن مدارس وأحسن جامعات وعلموهم أحسن 

تعليم٬ 
* علموهم لغتين  أو ثالثا  أو أربعا٬ 

* أفهموهم إن النجاح في الحياه مش ضروري 
يكون مرتبط بالنجاح في المدرسة  أو الجامعة٬ 
وإن ربنا خلق لكل واحد موهبة٬ المحظوظ اللي 
بيكتشفها٬ والشاطر اللي بيشتغل عليها٬ والناجح  

هو  اللي بيشتغل بيها. 

* علشان كدا اكتشفوا مواهب أوالدكم٬ اشتغلوا 
يشتغلوا  وخليهم  وكبروها٬  عليها  واصرفوا 

ويكبروا بيها.
كبروا  لو  حاجة  بيها  هيعملوا  مش  الفلوس   *

ولقوا نفسهم مش معاهم غيرها٬ 
* والبيت اللي هتفضلوا عمركم كله تستثمروا 
فلوسكم فيه  وتبنوه ليهم٬ هم هيجيبوا أحسن منه٬ 
في وقت وبمجهود أقل بكتير لو كرستم فلوسكم 
ومجهودكم في إنكم تبنوهم نفسهم وتستثمروا في 

شخصهم. 
وال  فيه  وإستثمر  له   تبني  وال  ابنك   إبني   *

تستثمر له.

* الورث الحقيقي ألوالدكم مش فلوس  أو بيت 
أو أرض٬ 

الورث الحقيقي هو اوالدكم انفسهم.
)التعليم .. التعليم .. التعليم (

ديفيد هلبرت
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عند الحديث عن التجربة الديمقراطية في جنوب 
إفريقيا، تثور في الذهن تساؤالت عدة، حول مدى 
من  الكبير  التحول  وكيفية  التجربة،  هذه  نجاح 

االستعمار إلى االستقالل.
نيلسون  إفريقيا..  جنوب  »تجربة  كتاب  يوضح 
صادق  لمحمد  الوطنية«  والمصالحة  مانديال 
المسلح  الصراع  من  سنة   30 بعد  أنه  إسماعيل، 
اإلفريقي ضد  الوطني  المؤتمر  حزب  قاده  الذي 
مرحلة  البالد  دخلت  العنصري،  التمييز  نظام 
انتقال ديمقراطي سنة 1990، وذلك بعد وصول 

زعيم األقلية البيضاء دوكليرك، إلى السلطة؛ حيث 
الوطني،  المؤتمر  حزب  نشاط  عن  الحظر  رفع 
وأطلق سراح زعيمه نيلسون مانديال بعد 27 عاماً 
ودوكليرك مخططاً  مانديال  أعد  وقد  السجن.  من 
جنوب  عن  الدولية  العقوبات  ورفعت  انتقالياً، 
ثم   1993 سنة  انتقالي  دستور  تبني  وتم  إفريقيا، 
 1994 سنة  األعراق  متعددة  انتخابات  نظمت 
رئيساً  مانديال  وانتخب  الوطني  المؤتمر  بها  فاز 
للبالد، وخالل عام 1993 كانت قضية العفو عن 
مرتكبي الجرائم الخِطرة خالل الفترة الماضية من 

أهم نقاط المفاوضات حول االنتقال الديمقراطي، 
العفو  أن  ترى  تسوية  إلى  الطرفان  وتوصل 
التي  اإلجرامية،  لألعمال  بالنسبة  يتم  أن  يمكن 
بنزاعات  لها عالقة  بهدف سياسي، وكانت  تمت 
الماضي. بعد نقاش واسع من المجتمع المدني عقد 
برلمان  صادق  االنتقالية،  العدالة  سياسات  حول 
قانون  على   1995 عام  منتصف  إفريقيا  جنوب 
دعم الوحدة الوطنية والمصالحة الذي أسس للجنة 
دفعت  التي  الخطوات  وهي  والمصالحة.  الحقيقة 

جنوب إفريقيا نحو األمن واالزدهار.

جائـزة األدب في معهد العـالم العربي
..للســوداني عبد العــزيـز ساكـــن

باريس فوز رواية  العربي في  العالم  أعلن معهد 
السوداني  للكاتب  األرض«،  مسامير  »الجنقو.. 
عبدالعزيز بركة ساكن، في ترجمتها الفرنسية التي 
أنجزها البروفيسور ْكزافيْه لُْوفَان، بالنسخة التاسعة 

من جائزة األدب العربي في فرنسا.
أوراق  دار  عن  مصر  في  صدرت  »الجنقو« 
للنشر والتوزيع في طبعات عديدة، وكانت قد نالت 

جائزة الطيب صالح للرواية العربية.
العام  فرنسا،  في  العربي  األدب  جائزة  تأسست 
جان-لوك  مؤسسة  بين  شراكة  إطار  في   ،2013
الغاردير ومعهد العالم العربي في باريس "لتكريم 
كاتب من إحدى دول الجامعة العربية أصدر عمالً 
باللغة  شعرية(  أو  قصصية  مجموعة  أو  )رواية 
الفرنسية"  إلى  العربية  من  مترجماً  أو  الفرنسية 
العربي.   الشباب  قضايا  يتناول  موضوع  حول 
وتبلغ قيمة الجائزة 10 آالف يورو. ومن الفائزين 
بها سابقاً، السعودي محمد حسن علوان، واللبناني 
الفخراني  محمد  والمصريان  الدويهي،  جبور 

ومحمد عبد النبي.

عّمان	 
  

تتحدث رواية "هوشيالجا" لسميح مسعود عن 
الشمالية،  أميركا  في  األصليين  السكان  معاناة 
على  وتنكيل  مآس  من  له  ُعّرضوا  ما  وتفاصيل 
بالدهم،  استوطنوا  الذين  المستعمرين  الغزاة  يد 
الجغرافيا  وجعلوا سكانها األصليين على هامش 

والتاريخ.

وتظهر الرواية معالم إحدى الحضارات للسكان 
"هوشيالجا"،  اسمها  قديمة  مدينة  في  األصليين 
أنقاضها  الخارطة وأقيمت على  محيت من على 
في  ُوجدت  إذ  كندا.  في  الحالية  مونتريال  مدينة 
حضارة  هوشيالجا  إليه  تنتمي  الذي  اإلقليم  ذاك 
منجزاتها  لها  كانت  التاريخ،  عمق  في  ضاربة 
ذلك  تقدم  على  تدل  التي  والتنظيمية  المادية 
أزمان  من  مبكر  زمن  في  ورخائه  المجتمع 

الحضارة اإلنسانية.

ناشرون  "اآلن  عن  الصادرة  والرواية 
صفحة   256 في  جاءت  عَمان  في  وموزعون" 
من القطع المتوسط، واختيرت لغالفها لوحة من 
وحرص  كاتلن،  جورج  األميركي  الفنان  أعمال 
بوصفه  قضيته  بين  الربط  على  المؤلف  فيها 
فلسطينيًّا ُهّجر من أرض آبائه وأجداده، وقضية 
هؤالء السكان؛ ذلك أن مالمح الظلم في الحالتين 

تكاد تكون واحدة.

التي  المشاعر  وصف  في  مسعود  سميح  يقول 
كانت تنتابه أثناء إقامته في مونتريال على أنقاض 
قضيت   " العظيم:  نهرها  وأمام  "هوشيالجا" 
وقتًا طوياًل من أيامي األولى في مونتريال، وأنا 
ذكرى  وأستعيد  جانبه،  على  أسير  النهر،  أزور 
أهله القدماء مرات إثر مرات، كان السكون يعّم 

أسمع سوى وقع خطواتي، وعندما  المكان، وال 
يحين وقت الراحة كنت أجلس على مقعد خشبي 
على طرف النهر، بقرب جسر طويل يمتد فوق 

أمواجه.

المقعد  نفس  على  أجلس  كنت  بينما  يوم  ذات 
أعره  لم  بجانبي،  وجلس  أحدهم  جاء  الخشبي، 
انتباًها، شغلت نفسي بالنظر إلى غمامة كانت تمّر 
فوق الجسر المعلق أمامي، تستند تارة على بعض 
أطرافه ثم تبتعد عنه في سرعة فائقة، وتعود إليه 

ثانية كأنها تداعبه وترتخي لرغباته".
فيها  شارك  رحلة  تفاصيل  الرواية  وتضمنت 
ألحدهم  يعود  قارب  متن  على  أصدقاءه  الكاتب 
في نهر سان لوران، من التقائه بنهر أوتاوا حتى 

مصبه في المحيط األطلسي. 
مدينتي  تاريخ  على  القراء  فيها  وتعرف 

قريتين  مكان  في  بنيتا  اللتين  وكيبيك  مونتريال 
قديمتين للسكان األصليين، وفي هذا االستكشاف 
ما  وهو  األصليين،  السكان  ألم  من  كثير  يبرز 
اإلنسانية  مشاعره  تُستفز  الذي  للقارئ  يتسرب 

حين يكتشف تفاصيل تلك للمرحلة.

مهمة  تاريخية  جوانب  الرواية  أبرزت  كما 
األصليين  السكان  للقاء  األولى  المراحل  واكبت 
وفاق  من  األحوال  تبدلت  وكيف  بالمستعمرين، 

ووئام إلى حرب واستئصال.

وسميح مسعود شاعر وكاتب، ُولد في حيفا عام 
1938، ثم ُهّجر مع عائلته عام 1948 إلى بُرقة 
دراسته  أنهى  أن  وبعد  عائلته،  منها  تنحدر  التي 
الثانوية؛ درس في جامعتي سراييفو وبلغراد في 
يوغوسالفيا، وحصل في عام 1967 على درجة 

الدكتوراه في االقتصاد من جامعة بلغراد. 

مؤسسات  ثالث  في  اقتصاديًّا  مستشاًرا  عمل 
إقليمية عربية، تتخذ من الكويت مقًرا لها. 

العام  لالتحاد  رئيًسا   1990 عام  في  انتُخب 
لالقتصاديين الفلسطينيين- فرع الكويت. 

وعضو  األردنيين،  الكتاب  رابطة  عضو  وهو 
االتحاد العام للكتّاب واألدباء العرب. 

الشرق  لدراسات  الكندي  للمركز  مديًرا  يعمل   
للصالون  ورئيًسا  كندا،  مونتريال/  في  األوسط 
للمركز  التابع  مونتريال  في  األندلسي  الثقافي 

نفسه. 

صدر له تسعة وثالثون كتابًا في مجاالت الشعر 
باللغتين  االقتصاد  في  كتابا  وعشرون  واألدب، 

العربية واإلنجليزية.

العدالة االنتقالية قاطرة جنوب إفريقيا

نيللي كريم..في )دهب( عودة لألعمال االجتماعية

"هوشيالجا" لسميح مسعود،
روايــة في الظلـــم العــابـر  للـشعــــوب

مع  عمل  جلسات  عقد  كريم  نيللي  الفنانة  بدأت 
مدحت  د.  والسيناريست  خليفة  هاني  المخرج 
الذي  المسلسل  تفاصيل  على  لالتفاق  العدل، 
تخوض به السباق الرمضاني المقبل ويحمل اسم 
»دهب«، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي 
تشويقي، حيث تعود نيللي لألعمال االجتماعية، 
بعد أن قدمت العام الماضي المسلسل الكوميدي 

»بـ100 وش« الذي حقق نجاحاً كبيراً. 
جدول  على  االتفاق  يجري  إنه  نيللي  وقالت 
التصوير واختيار فريق العمل المشارك وتحديد 

موعد البداية، والمنتظر أن يكون منتصف الشهر 
المقبل.

يتم  أن  الممكن  مبدئياً، ومن  المسلسل  اسم  ويعد 
تغييره مع انطالق التصوير. 

أنها، على صعيد السينما، تشارك في  وأضافت 
فيلم »العميل صفر«، مع أكرم حسني، وتقدم فيه 
النجم  فيه  يعاونها  كباريه،  ولديها  راقصة  دور 
في  عّطاراً  يعمل  الذي  فؤاد  بيومي  الكوميدي 

الصباح وفي الكباريه ليالً.

حول  الفعل  بردود  سعادتها  عن  نيللي  وعبّرت 
على  مؤخراً  ُعرض  الذي  دم«،  »خط  فيلم 
بالسيناريو  اإللكترونية، مشيدة  المنصات  إحدى 

والشخصيات وتماسك األحداث.

وأحداثه  العناصر  مكتمل  الفيلم  إن  وقالت   
شخصيات  تقدم  أنها  خاصة  ومشوقة،  مثيرة 
جديدة عليها، وينتمي إلى نوعية أعمال الرعب 
التونسي  بالنجم  ويجمعها  الدماء،  ومصاصي 

ظافر العابدين في ثاني تعاون بينهما.
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خسر ترامب جوالته .. وقبلها خسرت الواليات 
أن  قررت  عندما  جولتها  األمريكية  المتحدة 
تصوت لهذا المهرج لكي يمثلها أمام العالم. كل 
من قدم قبله كان يلبس قناعا ما، يستر به وجه 

أميركا المستبد أمام العالم.
 

تستجر  أميركا  كانت  بالبعيد  ليس  لوقت 
استجرار  في  القذرة  نواياها  لتخفي  التبريرات 
ثروات العالم والسيطرة على مقدراته وسلطته. 
بورقة  متمسكا  الجميع  كان  قريب  لوقت 
أو   ، ما  بحرب  للقيام  المزعومة  الديمقراطية 
من  ومسمع  مرأى  على  عربي  زعيم  اغتيال 
عالمية  لعصابة  دعمها  لتبرير  أو  األنظار،  كل 
ونهب  أصحابه  وتشريد  بلد  على  االستيالء  في 
وال  عقل  يرتضيها  ال  واهية  بمزاعم  ماضيه 
)القناع(  الماسك  كان  قريب  وقت  الى  ضمير. 
األشوه  الوجه  ذلك  تخفي  التي  التوت  هو ورقة 
والنوايا السافلة. الى أن قدر الزمان لترامب أن 
كلمة  ليقول  اللقيط  البلد  ذلك  زعامة  على  يهل 
خالل  من  نعتدها  لم  وبوقاحة  تزييف  بال  الحق 
البهلول  هذا  البلهاء.  الدبلوماسية  استعراضاتهم 
وال  أقنعة  بدون  الحقيقية   أمريكا  يمثل  جاء 

تزييف. 

كراسيهم،  سالمة  على  بأموالهم  العرب  ساوم 
تبريرات  وبدون  بوضوح  الصهاينة  دعم 
وادعاءات، كان كالمه واضحا، مباشرا، وشديد 
الوقاحة. المهرج الذي سطا على مليارات العرب 
برضاهم وأرغمهم على التطبيع والرقص على 
شيء،  أي  يبيع  تاجرأصاًل  هو  اخوانهم.  مذابح 

ماء وجهه، شرفه، دعمه للسفاحين مقابل حفنة 
والكازينوهات  المالهي  رجل  هو  النقود.  من 
مهرج  هو  المشبوهة.  واألموال  والدعارة 
الملونين  اآلدميين  بين  يميز  الذي  المواقف 
والبيض بعنصرية وبغض، يكره المرأة ويراها 
جدًا  حقيقيًا  جاء  ترامب  فقط.  للنزوات  مسخرة 
وكأنه لعنة أميركا الكبرى .. وهكذا انتهى دوره.

 
للكاتب  عالمية  مسرحية  قصة  تذكرت 
االيرلندي الشهير جون سينغ اسمها )فتى الغرب 
  The Playboy of the Western  )المدلل
التي تدور أحداثها في مجتمع مصغَّر في منطقة 
سيطرة  تحت  الرازحة  النائية   Mayo مايو 
والمجازية.  الحرفية  بمدلوالتها  األبوية  السلطة 
وحين يلتجئ إليها فتى هارب من العدالة لزعمه 
أنه قتل أباه تؤوي المجموعة القاتل وتخلق منه 
جماعية  أمنية  حقق  قد  لكونه  أسطورياً  بطالً 
من  والتحرر  األبوية  السلطة  رموز  بقتل  دفينة 
هيمنتها. وحين يظهر األب الذي لم تطله - على 

أبيه  قتل  الفتى  ويحاول  الموت  يد  يبدو-  ما 
البطولي،  موقعه  السترجاع  بالفعل 

ينقلب أهل مايو ضده ويقررون 
للفرق  للسلطات  تسليمه 

حد  على  الشاسع، 
جمال  بين  تعبيرهم، 
وبشاعة  خيالية  رواية 

فعلة حقيقية. 

وتتعرى حقيقة المجتمع المنافق الجبان 
ويعيش  بمكيالين  األمور  يكيل  الذي 

بالتمني  األب  يقتل  تجعله  ازدواجية 
المسرحية  أثارت  وقد  فقط. 

عرضها  لدى 
المتفرجين  سُخط 
عيت  ستُد ا و
ِلفك  الشرطة 
بين  االشتباك 
ر  لجمهو ا

والممثلين وعلت أصوات تطالب بقتل الكاتب.
نجحوا،  ترامب  سقوط  على  راهنوا  الذين  كل 
لقد انتهى دوره في مسرحية دائمة يقوم بها كل 
البطولة،  دور  ويأخذ  المسرح  خشبة  يعتلي  من 
كثيًرا  ارتجل  ولكنه  وجه  أتم  على  بدوره  قام 
حتى  وشخصيته  نكهته  من  شيئًا  وأضاف 
الهزيل  البطل  هذا  من  قرفًا  الجمهور  انصرف 

الفاشل في التمثيل. 

انتهى فصل آخر في مسرح السياسة االمريكي، 
وجاء بطل آخر من ورق عليه أن يتعب كثيرا 
من خراب  السابق  المهرج  خلفه  ما  يرمم  حتى 
ماء  يستعيد  حتى  التمثيل  في  يجود  أن  ويحاول 
وجه أميركا الذي أراقه ترامب وهو يحاول أن 
يسوق مليارات العالم الى بلده ليقنع االمريكيين 

أن ينتخبوه لدورة ثانية، ويكسب جولة اخرى. 

كاتبة وصحفية من اسرة )البالد( 	 
لندن اونتاريو 

بانة القاسم	 

المهرج الكبير ... انتهى المشهد

شركات  إحدى  للنشر  روايات  دار  تطل 
األدب  جمهور  على  للنشر  كلمات  مجموعة 
والمعرفة بتسعة إصدارات جديدة لعدد من كبار 

الكتّاب العرب واألجانب.

الـ39  الدورة  في  مشاركتها  خالل  وذلك 
وتتنّوع  للكتاب.  الدولي  الشارقة  معرض  من 
الرواية  حقول  بين  الجديدة  الدار  إصدارات 
كتاب  منها  يبرز  والقصة،  والشعر  والدراسات 
قاسم  البحريني  للشاعر  المراصد«  »جوهرة 
حدّاد، الذي يروي فيه سير عدد من الشخصيات 
األدبية التي تقاطع معها في حياته، راسماً صوراً 
وسليم  درويش  ومحمود  محفوظ،  لنجيب  أدبية 

بركات وآخرين.
فيما تقدّم الدار رواية »وبر األحصنة« للكاتبة 
الليبية نجوى بن شتوان، التي تناولت فيها جدلية 
الحياة  ونشأته، وطبيعة  وتكوينه  اإلنسان  وجود 

االجتماعية في ليبيا. 
وتشمل قائمة اإلصدارات كتاب »الرجل الذي 
أحمد  اإلماراتي  للكاتب  اإلنجليزية«  يعرف 
األولى  الشعرية  المجموعة  جانب  إلى  أميري، 

تحمل  التي  الناصر  الله  عبد  السعودي  للشاعر 
عنوان »اللحاق بالرمل«، والمجموعة القصصية 

»بيت« للكاتب السعودي أحمد الحقيل. 
للمؤلفة  دلما«  الدار رواية »تمثال  فيما تطرح 
جديدة  طبعة  وهي  الكمالي،  ريم  اإلماراتية 
جائزة  نالت  التي  ذاتها  الرواية  من  ومنقّحة 
الدراسات  2018، وكتاب  لإلبداع عام  الشارقة 
»ما بعد األغنية« لألديب والناقد السعودي أحمد 
لدراسة  يأتي في سياق مشروعه  الذي  الواصل 

الغناء الخليجي. 

الشهيرة  الرواية  الثاني من  الجزء  الدار  وتقدم 
»حكاية الجارية« للكاتبة الكندية الفائزة بجائزة 
البوكر البريطانية للعام 2019 مارغريت آتوود، 
بعنوان »العهود«، في الوقت ذاته أصدرت الدار 
رواية »ضوء الحرب« للمؤلف والشاعر الكندي 

مايكل أونداتجي.

    إصدارات جديدة من دار )روايــات(

الكاتبة الكندية مارغريت آتوود
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ببطولة  القيام  على  علوي  ليلى  النجمة  وافقت 
المقرر  واألرض«،  السماء  »بين  مسلسل 
وحوار  سيناريو  المقبل،  رمضان  في  عرضه 
إسالم حافظ، وإخراج ماندو العدل، ومأخوذ عن 
رواية األديب العالمي نجيب محفوظ، التي قدمها 
قبل  للسينما  أبو سيف،  الراحل صالح  المخرج 
محفوظ  نجيب  وحوار  سيناريو  عن  عاماً،   60
والسيد بدير عام 1960، ولعبت بطولته النجمة 

الراحلة هند رستم.

علوي  ليلى  أمام  للبطولة  رشح  العدل  ماندو 
كبيرة  قائمة  وضعت  كما  سالمة،  هاني  النجم 
من الفنانين الذين سيشاركون في العمل، وسيتم 

اإلعالن عنهم خالل الفترة المقبلة.

)بين السماء واألرض( يعيد ليلى علوي للدراما 
قدمت  أن  منذ  أعوام،   4 غياب  بعد  التلفزيونية 
الذي   ،2016 عام  ودافنشي«  »هي  مسلسل 

شاركها بطولته خالد الصاوي.

يقدم الفنان علي طالب برهانه الشعائري على 
الشعوب  المدفون تحت طبقات  يقظة الضمير 
باسلوب االيقونه السومرية بتحريف حاد للون 

والشكل والمنظور التشكيلي .

في  الفنان  وطريقة  يتالئم  اسلوب  وهو 
مؤثرات  تحت  البشرية  الرؤوس  عرض 
اال  لوحاته  اغلب  في  كبيرة  وخلفيات  خاصة 
بتقنية  المصنوعة  اللوحة  هذه  في  الراس  ان 
محتدمه  زالت  ما  وقائع  في  يقحمنا  الحاسوب 
متعددة  باستجابات  المستمر  للتاويل  وقابلة 
فنانوا  طور  وان  سبق  متكررة  واشتعاالت 
هذا  مثال(  وارهول  )اندي  االوربيون  البوب 
)مارلين  عصرهم  ايقونات  على  االسلوب 
بتنوبعات لونية متناغمة مع  مونرو اشهرهم( 
مساحة اعالنية صالحة للعرض في فضاءات 
في  بعيد  حد  الى  ونجحوا   , النفقية  المترو 
مزج الرمز السينمائي والرياضي والموسيقي 
)مفاهيم  ثورية  ومفاهيم  ماساوية  بنبوءات 
القرن  ستينيات  في  الراسمالي  المجتمع  انبياء 

الماضي ( .
عصر  ايقونات  الرسوم  تلك  صارت 
الى  التقليدي  الرسم من مجاله  نقل  تكنولوجي 
والنقض  بالتفكيك  تتسم  انموذجية  فضاءات 
القواعد والنسب  , ومقدمات لخرق  المفهومي 

الثابته واساليب العرض االعتيادية .
للوجه  موحيا  تاطيرا  الرسوم  تلك  كانت 
المغمور في حياته اليومية وفضائه االستهالكي 

واشهارا لجمال مضاعف بالوان صارخة.

المركزة  بتحديقته  الحاد  الوجه  يطالعنا 
وتقاطيعه الحادة احتجاجا على تابيده التاريخي 
التاريخ  ينتفض  باردة  متخفية  صورة  في 
سرجون  يقظة  خالل  الكثيرةمن  بتفاصيله 

واستعداده  البرونزي  قناعه  خلف  االكدي  
لالنتقال  لعصر الشارع الدخاني  الساخط .

ان اتساع العينين واحتقانهما بالدم , وعصب 
اللحية  ,وارسال  اخضر  بشريط  الجبهة 
المتموجه والخوذة ايضا لهي بحد ذاتها  مالمح 
شخص ساخط على وضع انموذجي  يتصف 
المحتفي  التاريخ   بنية  في  العميق  بالخلل  
الجهامة  خلف  اخرى  وبعبارة  بالكالسيكية 
لوضعية  االيقوني  بالرفض  يشي  مما  المقنعة 
حربية  امبراطورية  عجلة  في  كمسمار  ثابته 

مهشمة.
انه  استبدال جوهري محفز للقرائن المتخفية 
اشهارية  وسائط  الى  تتحول  لكي  والرمزية 
تشترك في احياء طقوس الخريف المباحه في 

مسح الشارع الدخاني  ..
مرة اخرى ينجح المبدع علي طالب مع فناني 

البوستر الستينيين في تسجيل شهادة حية على 
مسيرة الفن التشكيلي العراقي والمغترب حتى 
تخوم البلدان الباردة عن اليقضة الدورية لوعي 
ظل مقيدا لشرطه التاريخي  المتقلب في حجم 
في جحيم بارد هو االخر ال يني عن النهوض 
مع صياح الديك الصباحي مع الرياح في اعلى 

بناية ببغداد فيتفقد الفرن الخامد ويرتدي قناعه 
الواقي من الغاز مرة اخرى تصل رسالة بليغة 

هي بالغة الغيب بعنوان معلوم ..

تحرير 	  ورئيس  مؤسس  تشكيلي  فنان 
جريدة )المغترب( الكندية 

)بين السماء واألرض( يعيد ليلى علوي إلى الدراما

الفنان المبدع علي طالب وجميل ابداعاته
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الفنان عماد حجاج عن جريدة )العربي الجديد( لندن

السوريون و”كورونا اخرطي”

ومصطفى،  أحمد  السوريان،  الالجئان  كان 
األلماني،  جارهما  برفقة  الشاي،  يشربان 
عبر  حينما  برلين،  مقاهي  أحد  في  أندرياس، 
أمام زجاج المقهى بنات وشبان يحملون الفتاٍت 
تندّد بإجراءات الوقاية من وباء كورونا )كوفيد 
السوريين  صديقيه  أن  أندرياس  الحظ   .)19
يتبادالن عبارات بالعربية، تدل على استخفافهما 
لوال  إنه  وقال  الحديث،  في  فتدخل  بالمظاهرة، 
بعض اآلالم في عموده الفقري لكان في طليعة 
المتظاهرين. وأوضح لهما أن هذه االحتجاجات 
وارتداء  والحجر  العزل  إجراءات  ألن  محقّة، 
اإلنسان،  حرية  على  صريح  عدوان  الكّمامات 
وهي ليست شأناً ألمانياً خالصاً، بل تكاد أن تعّم 
دول أوروبا، فالناس أصبحوا قلقين من أن تلجأ 
طبقتها  التي  اإلجراءات  تكرار  إلى  الحكومات 
قبل  الوباء  األولى من  الموجة  أثناء معالجة  في 

بضعة أشهر.
على  ظهرت  ابتسامة  يخفي  وهو  أحمد،  قال 
بداية،  يعتذران،  مصطفى  وصديقه  إنه  فمه، 
عن تحدّثهما بالعربية في حضوره. أما الحديث 
محتواه.  يعرف  ألن  داعي  فال  تباداله،  الذي 
استفسر أندرياس عن السبب، فأجابه مصطفى، 
على  الكالم  "إن  دعابة:  من  تخلو  ال  بطريقٍة 
الفهم  على  مقدرتك  فوق  سورية  في  يجري  ما 
أندرياس مما  استياء  أحمد  واالستيعاب". الحظ 
قاله مصطفى، فسارع إلى التوضيح، قائالً: "إن 
كورونا التي تصيبكم، أنتم شعوب أوروبا، هي 
نفسها التي ظهرت في الصين بداية سنة 2020. 
نحن  عليها،  أطلقنا  فقد  السورية،  كورونا  وأما 

السوريين، اسم "كورونا اخرطي"". 

حاول أندرياس لفظ كلمة اخرطي، فكاد حنكه أن 
"ينفشخ". ضحك مصطفى، وأوضح ألندرياس 
أن هذه الكلمة تقال للتعجب واالستهزاء، وقّص 
زمن  في  غزتها،  سورية  قرية  حكاية  عليه 
الغزاةُ  جمع  الصعاليك.  من  مجموعة  قديم، 
إن  أحدهم  وقال  عامة،  ساحة  في  القرية  رجاَل 
عشرون  القرية  أهل  على  المفروضة  الغرامة 
قنطاراً من القمح، وعشرة قناطير شعير، وستة 

قناطير عدس، فهتف أحدهم متعّجباً: "اخرطي"، 
البارودة في رأسه،  فركض الصعلوك، ووضع 
وسأله عن معنى كلمة اخرطي، فخاف الرجل، 
وأراد أن يمّوه، قال إنها حلوى تصنع من الجوز 
وعليكم  الصعلوك:  فقال  العنب،  ودبس  واللوز 

قنطار اخرطي!

العبرة من الحكاية، كما قال مصطفى، أن أية 
فإجراءات  بيننا وبينكم ستبدو مضحكة،  مقارنة 
فقط،  التي فرضت عليكم شهرين،  التجول  منع 
االنقالبات،  أيام  السوريين،  على  تفرض  كانت 
البالغ رقم واحد وحتى إشعار آخر.  إذاعة  بعد 
وأما إجراءات التباعد االجتماعي، فكانت السمة 
سنة  منذ  وساللته  األسد  حافظ  لحكم  األساسية 
1970، فجلسة مثل جلستنا هذه، مثالً، ال بد أن 
المقهى،  في  المناوب  األمن  عنصر  يرصدها 
وتنسخ  وقائعها  وتسجل  متطّوع،  مخبر  أي  أو 
لم  منا.  كل  فيش  في  وتودَع  نسخ،  ثالث  على 
إلى  أحمد  فسارع  الفيش،  معنى  أندرياس  يفهم 
توضيح مفهوم الفيش األمني وعمليات التفييش، 
وقال إن المواطن األوروبي ممكن أن يسمع بهذه 
اإلجراءات فيحسدنا، ألننا نطبق أصول التباعد 
منذ  األمراض  جميع  من  تقي  التي  االجتماعي 

خمسين سنة. ولكننا نحن، بالتزامن مع إجراءات 
الالفتات،  حاملين  ونمشي  نخرج  كنا  التباعد، 

باأللوف، ومئات األلوف، والماليين. 
لصديقيه:  وقال  الفرصة،  أندرياس  استغل 
فردّ  مظاهرات".  في  تخرجون  يعني  "عال، 
بد  ال  كهذه  مظاهرة  أن  موضحاً  أحمد،  عليه 
أمن  على  الساهرون  الرجال  عليها  يُطلق  أن 
الوطن والمواطن الرصاَص الحّي، فيقتل بضعة 
التالي،  اليوم  وفي  الباقون،  ويهرب  أشخاص، 
حينما يحمل األهالي جثث أبنائهم المقتولين إلى 
المقبرة، ليدفنوهم، تُغير عليهم طائرة من سالح 
منهم!  آخر  عدداً  وتقتل  الباسل،  السوري  الجو 
إنهما،  لصديقيه  وقال  عينيه،  أندرياس  عرك 
قليل  "فقبل  متناقضاً،  كالماً  يقوالن  بصراحة، 
الالفتات  الشارع، حاملين  إلى  إننا نخرج  قلتما: 
صحيح،  هذا  "إن  أحمد:  عليه  فردّ  واألعالم"، 
نحن نخرج، ولكن ضمن مسيرات تأييٍد للشخص 
الذي يأمر بقتلنا. ال نكتفي بأن نخرج، بل نهتف، 
من  بنطلوناتنا  تنفتق  حتى  وندبك  ونُعَيّش، 

الخلف!".

الجديد( 	  )العربي  سوري،  وكاتب  اديب 
لندن 

خطيب بدلـة 	 



ما الذي يجري في “العبدلي” ؟

يحملون  اشداء  رجال   ، يعملون  رأيتهم 
اب  “بيك  سيارات  في  ويضعونها  الكراسي 
هناك  كان  عمان  أمين  ؟  يجري  الذي  ما   .  ”
ايضا ، وثمة آخرون كانوا موجودين لالشراف 
على عملية نقل الكراسي : اتذكر منهم بعض 

المسؤولين والشخصيات العامة..

ما الذي يجري في ” العبدلي ” ؟
انهم ينقلون كراسي مجلس النواب الى مكان 
ما . ولكن لماذا ؟ال احد يدري : رفقا بالكراسي 
ايها  الكراسي  تحملون  اين  الى   ، العمال  ايها 

العمال ؟ اللعنة عليكم ايها العمال..
هل   : السيارات  في  تحميلها  يتم  الكراسي 

اكتمل النصاب؟
اثارني الفضول : ينبغي ان اسأل احد العمال:

-” شلونك ؟”
-“انا كويس..انت ازيك؟”.

-“عال…بس يا….”.
عن  تسأل  عايز   ... يابيه  عليك  فهمت   -
الكراسي ، معك حق ...بس الجماعة قالوا ان 
القعدة  ...وعشان كدة  النواب عشائري  مجلس 

الزم تكون ارضي !!

كاتب وصحفي اردني موقع )سواليف(	 

 

يجلس  وهو  ترامب  الملياردير  على  سالم  ويا 
أو  بصل  يقشر  البيت  فى  يناير   20 من  اعتبارا 
وهو  الجيران  بنت  يغازل  أو  الشغالة  يعاكس 
يتفرغ  وسوف  المسألة..  فى  سوابق  صاحب 
وقد  الخصوصى..  النادى  فى  الجولف  للعب 
خرج للمعاش اإلجبارى.. وربما مارس األعمال 
لشغل  تفرغ  وربما  يجيدها..  ال  التى  الخيرية 

التريكو..
ممنوع  القانون..  وبحكم  باتًا  منعًا  ممنوع  لكنه   
من  ليس  أنه  والخيبة  السياسة..  فى  الكالم  من 
المحاضرات  إللقاء  المطلوبين  الرؤساء  نوعية 
نظير المكافأة.. تماًما مثل جورج بوش االبن الذى 
الله. هؤالء  لم يطلبوه فى محاضرة واحدة توّحد 
يفيد  أن  يمكن  ما  يملكون  ال  الرؤساء  من  نوعية 
اآلخرين.. وطوال مدة حكمه التى استمرت أربع 
سنوات لم يضبط دونالد ترامب مرة واحدة جالًسا 
الكنبة  على  الجلوس  هواة  من  هو  مكتب..  على 
المعلومات  يستقى  ومنه  التليفزيون  على  يتفرج 

ويمارس الحكم!
ترامب  دونالد  بحجم  مليارديرا  سعادتك  وتخيل 
نشاطه  عن  دوالًرا كضرائب   75 يدفع سوى  ال 
لتسوية  المعاش  بعد  يتفرغ  وسوف  العقارى.. 
على  والحجز  السجن  مواجهة  من  بدالً  الملف.. 
معاشه واستثماراته.. ألنه مارس التدليس الرسمى 

من موقع الرئاسة..!

يقولون إنه يواجه ما هو أخطر وزوجته تطلب 
انفصلت عنه عمليًا.. وكل ما كنت  الطالق، وقد 
عليها  متفق  تمثيلية  هو  معًا  تواجدهما  من  تراه 
والكمال..  بالتمام  ثروته  بنصف  تطالب  وهى 
ويعمل اآلن طاقم المحامين على محاولة تخفيض 

تكاليف الطالق..!
اللهم ال شماتة وقد قدمت أمريكا إلسرائيل ما لم 
تكن تحلم به.. ومن الواضح أنها تحت حكم ترامب 
قد عانت الخرف وأمراض الشيخوخة وأعراضها 
ارتكبت  ألنها  السياسى..  والحول  الحيثى  العمى 
الخطأ تلو اآلخر دون أن تهتز أو تدرك.. مع أن 
ألف باء السياسة تقول إن الخطأ من دولة كبيرة 
بحجم أمريكا البد أن يكون مصيبة والعياذ بالله..!

التحرير  منظمة  مكاتب  أغلق  من  هو  ترامب 
الفلسطينية فى واشنطن وقطع عنها المساعدات.. 
إلسرائيل  كعاصمة  بالقدس  اعترف  الذى  وهو 
قبله.. وهو  لم يجرؤ عليها رئيس من  فى خطوة 

إليها..  األمريكية  السفارة  نقل  بل  يكتف،  لم 
اإلسرائيلية  بالسيادة  اعترف  الذى  هو  وترامب 
على الجوالن.. ثم عمل على تطبيع العالقات بين 

إسرائيل وعدد من الدول العربية.
الكياسة واللباقة..  افتقد دونالد ترامب  باختصار 
فى تعامله مع العالم العربى.. وها هو اآلن يدفع 
ال  الذى  وتخبطه  السياسية  وسذاجته  حماقته  ثمن 
يقع فيه تلميذ يدرس المنطق والتاريخ والجغرافيا 

والحساب..!
وياعينى علينا ونحن فى أداء الواجب ال نقصر 
فى  قناوى  قلة  مليون   200 اآلن  وهناك  أبدًا.. 
طريقها ألسواقنا العربية لتكون فى وداع الخواجة 
مأسوف  غير  األبيض  البيت  يغادر  الذى  ترامب 
على زعامته.. وقد عمل فى خدمة إسرائيل التى 
استفادت من خدماته كما لم تستفد من رئيس آخر!

 
)روز 	  مخضرم  مصري  صحفي 

اليوسف( المصرية 

ترامب يا عينى..!

عاصم حنفي 	  محمد طمليه 	 

محمد عبد الرحيم	 

لم تتشكل مسيرة الفن المصري، سواء في السينما 
أو المسرح، والغناء والفن التشكيلي من فراغ، لذا 
كان لها من الثقل المؤثر في ثقافة الشعب المصري، 
وربما امتد إلى الدول المتحدثة بالعربية، فأصبحت 
من خالله اللهجة والتعبيرات المصرية، من أشهر 
وأبسط اللهجات التي يعرفها ويفهمها الجميع. ومن 
خاصة،  المصرية  والمسرحيات  األفالم  خالل 
اشتهرت شخصيات بعينها كانت األكثر تأثيرا، ما 
أصبحت  بحيث  والكوميديا،  التراجيديا  فناني  بين 
المصرية،  الشخصية  ألنماط  نماذج  بذاتها  هي 
بحيث  االجتماعي،  ومحيطها  زمانها  عن  ُمعبّرة 
طبيعة  عن  اجتماعية  وجهة  من  دراستها  يمكن 
العصر  ذلك  وموضوعات  المصرية  الشخصية 
الريحاني، علي  نذكر منها مثاال.. نجيب  ذاك.  أو 
عادل  المهندس،  فؤاد  ياسين،  إسماعيل  الكسار، 
المنعم  عبد  أباظة،  رشدي  وهبي،  يوسف  إمام، 
الوهاب،  وعبد  كلثوم  أم  زينات صدقي،  إبراهيم، 
والكثير من الفنانين. عن حياة بعض هؤالء صدر 
مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة، 
ـ  السعادة«  كتاب »نجوم  النمر  للصحافي عاطف 
398 صفحةـ  يستعرض من خالله حيوات بعضهم 
من المشاهير أو نجوم الصف األول، وحتى نجوم 
الفئة  أكثر من  الثاني. وسنحاول االقتراب  الصف 
لم ترتق  الثانية، وجوه مألوفة مؤثرة، ورغم ذلك 

لمستوى الشهرة المعهود، إال في ما ندر.

Ì شرفنطح

المصري  كمال  محمد  للفنان  الشائع  االسم  هو 
الريحاني  فرقة  ضمن  كان   )1960 ــ   1897(
يُشير  السينمائية،  أفالمه  معظم  في  وشارك 
الرجل  اسم  وهو  )شرفنطح(  اسم  أن  إلى  الكتاب 
التشبه  خاللها  من  حاول  مسرحية،  شخصية  في 
بشخصية )كشكش بك( للريحاني، هذه الشخصيية 
اسم  على  طغى  اسمها  أن  إال  تستمر،  لم  التي 
فرقته  أسس  عندما  ذلك  كان  الحقيقي،  صاحبها 
المسرحية في منتصف عشرينيات القرن الماضي. 
لم يقدم شرفنطح أفالما من بطولته، لكنه دوما كان 
رغم  الثاني،  الدور  ممثلي  كأحد  ومؤثرا  حاضرا 
ما يتميز به من أداء كوميدي رفيع، مثل دوه في 
في  األشهر  ودوره  يس«  إسماعيل  »عفريتة  فيلم 
فيلم الريحاني »سي عمر« حيث جسد دور ضابط 
بوليس متقاعد، يتميز بالدهاء، ويقوم بسرقة تركة 

ابن أخيه.

Ì »ُسكر هانم«

هو عنوان أحد األفالم الشهيرة، الذي على الرغم 
من بساطته، إال أنه ارتبط باسم الفنان عبد المنعم 
انحصرت  والذي   )1987 ـ   1924( إبراهيم 

شهرته كممثل كوميدي كدور ثان في األغلب، إال 
أن الرجل كان يحمل موهبة استثنائية كممثل يُجيد 
شخصية  ننسى  وال  التمثيلي،  األداء  أشكال  كافة 
)ياسين( في »ثالثية« محفوظ، أو األستاذ )ِحَكم( 
»إشاعة  فيلم  وكذلك  عزيزة«  »السفيرة  فيلم  في 

حب«.

Ì »شكوكو بقزازة«

لم تُصنع تماثيل لرواد الفن المصري كعبد الوهاب 
الريحاني  ونجيب  وهبي،  ويوسف  كلثوم  وأم 
وإسماعيل ياسين ـ تماثيل شعبية لم يخُل منها بيت 
من بيوت المصريين، بعيدا عن تماثيل المتاحف ـ 
كما حدث مع تماثيل فنان الكوميديا محمود شكوكو 
)1912 ــ 1985( الذي أصبح ُمعبّرا عن نموذج 

الفنان الشعبي.

ربما تجاوز شكوكو ممثلي الدور الثاني، بخالف 
وذلك  بطولته،  لعب  الذي  ولبلب«  »عنتر  فيلمه 
كبار  له  لحن  وقد  المنولوجات،  أداء  خالل  من 
الملحنين، على رأسهم عبد الوهاب في منولوج )يا 
فوزي،  محمد  إلى  إضافة  بإزازة(  القلب  جارحة 
جاءت  ذلك  بجانب  أحمد.  وزكريا  مراد،  منير 
مسرحياته االستعراضية، التي كانت توظف فكرة 
مسرح العرائس في مصر، قبل أن يوجد في شكله 
الحالي. ويذكر مؤلف الكتاب حكاية مهمة عن هذا 

بأكمله.. حيث  أيقونة عصر  أصبح  الذي  التمثال، 
للمشروبات  الفارغة  بالزجاجات  استبداله  يتم  كان 
الغازية، فباعة الروبابيكيا كانوا يطوفون الشوارع 
والحارات، وعلى عرباتهم ُمعلقة تماثيل شكوكو، 
يرتدي  وهو  األبيض،  الجص  من  المصنوعة 
الطرطور  رأسه  وعلى  المخطط،  البلدي  الجلباب 
الشهير، ممسكا بيده العصا التي يرقص بها، وهم 
الباعة  أن  بقزازة«. والغريب  .. »شكوكو  ينادون 
بالزجاجات  التمثال  استبدال  على  يصرون  كانوا 
الفارغة فقط، دون النقود أو أي شيء آخر!. بعدها 
تم بيع التمثال بخمسة مليمات، ليصبح في كل بيت 
مصري، حتى أن شكوكو نفسه وجده على مكتب 
منزله.  في  لزيارته  ذهب  عندما  طليمات،  زكي 
ويعتبر شكوكو من قِلة الفناين الذين حصلوا على 
من  التقديرية  الدولة  جائزة  حاز  إذ  الدولة،  تكريم 

الرئيس السادات.

التي  الشخصيات  بعض  عن  سريعة  لمحة  هذه 
الحكايات  بعض  فيه  كان  وإن  الكتاب،  تناولها 
أخبارها  قتلت  شهيرة  شخصيات  أو  المكررة، 
الكثير  هناك  أن  إال  الفضائية،  والبرامج  الصحف 
من الشخصيات المنسية، صاحبة األثر، والتي لم 
يُسلط عليها الضوء جيدا، أو نالت ما تستحقه من 

المراجعة والنقد الفني.

)القدس العربي(	 

كتاب »نجوم السعادة«… شذرات من سيرة صانعي البهجة في مصر
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صبحي حديدي	 

 

يضرب  الذي  اإلرهاب  على  الفعل  ردود  في 
ذبح  جريمة  على  واتكاًء  األيام،  هذه  فرنسا 
صدرت  باتي،  صمويل  الفرنسي  المدّرس 
سلسلة  الكبار  الفرنسيين  المسؤولين  بعض  عن 
تصريحات ال يبيح العقل تصنيفها إال تحت مزيج 
عجيب من التسخيف والتغابي والتخابث؛ في آن 
معاً، وعن سابق قصد وتصميم، وانعدام اكتراث 
بالحدّ االدنى من تحكيم الصواب البسيط. قصب 
وزير  به  انفرد  شخصياً،  تقديري  في  السبق، 
التالي على  قال  الذي  دارمنان،  الداخلية جيرار 
أدخل  أن  دائماً  رئيسية: »صدمني  إخبارية  قناة 
إلى مخزن كبير وأرى وجود قسم خاّص بمطبخ 
الجماعاتية«.  النزعة  تبدأ  هكذا  إْذ  جماعاتي، 
وإْذ أدرك الوزير، أو جرى تنبيهه، إلى عواقب 
تصريح كهذا، فقد سارع إلى التذكير بأّن ما يقوله 
هو رأيه الشخصي، و«لحسن الحظ ليست جميع 
توّجب،  الجمهورية«.  قوانين  من  جزءاً  آرائي 
كذلك، أن يلّطف تصريحاته أكثر، في لقاء إذاعي 
استنكار  بمثابة  كان  تعليقه  إّن  فيزعم  الحق، 
والرأسمالية  الفرنسية،  الرأسمالية  من  لـ«طراز 
التسويق  استخدام  إلى  تلجأ  التي  أيضاً،  العالمية 

الجماعاتي«.

واألغذية  المنتجات  رفوف  بين  دارمنان  رْبط 
وشيوع  أخرى،  ثقافات  إلى  المنتمية  والثياب 
على  جديداً  ليس  الجماعاتية«؛  »النزعة 

السجاالت الفرنسية األسخف حول إقحام عالقة 
مفتعلة بين القيم الجمهورية والعلمانية، واالمتناع 
عن أكل لحم الخنزير مثالً، أو هذا أو ذاك من 

خيارات اللباس

ريشار فيران، رئيس مجلس النواب والمنتمي 
أصالً إلى حزب رئيس الجمهورية، قال بوضوح 
إنه ال يشعر بأية صدمة لمرأى رفوف المطابخ 
تلك، مضيفاً أنه حين يدخل إلى مخزن كبير فإنه 
البروتونية«  »المنتجات  إلى  الفور  على  يتوجه 

ألنه بروتوني الوالدة. 

لورانس روسينيول، عضو مجلس الشيوخ عن 
ذّكرت  السابقة،  والوزيرة  االشتراكي  الحزب 
دارمنان بأّن المطابخ التي يقصدها ليست الحالل 
والهندي  والتاي  الكاشير  أيضاً  هناك  بل  وحده، 
هذا  البيو،  ننسى  أن  دون  »من  واآلسيوي، 
في  الجماعاتي«،  الـ’آميش’  مطبخ  من  اآلتي 
إشارة إلى الفرقة المسيحية المعروفة. ردّ الفعل 
الشخصي،  تقديري  في  جاء،  واألذكى  األبرع 
مونييه  ـ هنري  فرنسوا  الكاريكاتيــر  من رسام 
العدد  في  الفني(،  اسمه  حسب  »بابوز«  )أو 
باسم  الناطقة  األسبوعي لصحيفة »األومانيتيه« 
بعنوان  رسم  في  الفرنسي؛  الشيوعي  الحزب 
»كسكس جمهوري، من إعداد الشيف دارمنان«. 
الشهير  المغاربي  الطبق  مكّونات  استبدل  بابوز 
بأخرى فرنسية وطنية، إذا جاز التعبير: النقانق 
وسميد  تولوز،  بنقانق  )المرغيز(  المغاربية 
الكسكس بالفاصولياء البيضاء، والخضار بشحم 
والحّمص  بالبط،  والدجاج  المدخن،  الخنزير 
بالثوم، والماء بالنبيذ األحمر؛ وأخيراً… الطاجن 

بالـ»كاسرولة«!
دارمنان  معاوني  من  أحداً  أّن  األرجح 

ومستشاريه المقّربين لم ينبهه إلى واقعة تحريم 
التفتيش اإلسبانية،  الكسكس خالل عقود محاكم 
بالنظر إلى أّن الطبق لم يكن مركزياً في المطبخ 
العربي واإلسالمي األندلسي، فحسب؛ بل كان، 
وسلوكياً،  وثقافياً  سياسياً  رمزاً  الجوهر،  في 
على شاكلة مطابخ العالم حين تتالقى حضارياً. 
صمد  الطبق  أّن  هذه،  والحال  غريباً،  يكن  ولم 
الرقيب  على  الناس  وتحايل  التحريم،  أمام  بقّوة 
بدّلت  طبخات  إلى  ذاته  الكسكس  فطّوروا 
كبير؛  حدّ  إلى  بالمكّونات  واحتفظت  المسّميات 
كسكسية  تنويعات  في  المرء  يلمسه  ما  وهذا 
إسبانيا  في  ليس  الساعة،  حتى  قائمة  شعبية 
والبرازيل،  والبرتغال  المكسيك  في  بل  وحدها 
وهذا البلد األخير نجح في الحفاظ على التسمية 
التأثير  حيث  صقلية،  وفي   .Cuzcuz ذاتها: 
ومتواصل،  ومتصل  الجذور  ضارب  العربي 
وثمة مطبخ متكامل تتفاعل فيه العناصر العربية 
سنوياً  مهرجاناً  الجزيرة  تحتضن  والصقلية؛ 
ألف   100 يجتذب  الكسكس«،  »احتفالية  يدعى 
زائر، حسب الموسوعات المتخصصة بالتاريخ 

الثقافي للطبخ.

المنتجات  بين رفوف  دارمنان  فإّن ربط  كذلك 
أخرى،  ثقافات  إلى  المنتمية  والثياب  واألغذية 
جديداً  ليس  الجماعاتية«؛  »النزعة  وشيوع 
إقحام  حول  األسخف  الفرنسية  السجاالت  على 
والعلمانية،  الجمهورية  القيم  بين  مفتعلة  عالقة 
واالمتناع عن أكل لحم الخنزير مثالً، أو هذا أو 
ذاك من خيارات اللباس )وليس ارتداء الحجاب 
بالضرورة(. ولعّل ما استجدّ في تسخيفات وزير 
الرئيس  تراث  تستعيد  أنها  الفرنسي  الداخلية 
في  وتُدخله  ساركوزي  نيكوال  األسبق  الفرنسي 
الرئيس  يزعم  التي  ليبرالية  ـ  النيو  الفلسفة  قلب 

فمن  اعتناقها.  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
المعروف أن دارمنان ينتمي تاريخياً إلى اليمين، 
هذا  من  الساركوزية  الطبعة  كنف  في  وتربى 
اليمين، أكثر من تأثره بنسخة الجنرال ديغول أو 
نسخة جاك شيراك، وقد اختاره ماكرون لوزارة 
الشخصية  دارمنان  لرغبة  استجابة  الداخلية 
وضمن  تحديداً،  اليمين  ذلك  لمطالب  وتلبية 
اليمين  الفرنسي في دغدغة  الرئيس  مطمع لدى 
المتشدد أيضاً. ولغير العارفين بمفاصل اإلدارة 
أّن دارمنان ُعرف  إلى  الراهنة، يُشار  الفرنسية 
في  جنسية  خدمة  لقاء  الوظيفة  استخدام  بإساءة 
متهم  اليوم  وهو  عمدة،  كان  حين   2015 عام 

باالغتصاب )بريء حتى تثبت إدانته طبعاً(.

يكون جمهورياً  أن  يمكن  الكسكس  أّن  والحال 
طبقاً لوصفة »الشيف دارمنان« ذاتها، في رسم 
وحّرية  الطبخ  حّرية  من  جزء  وهذا  بابوز، 
التعبير أيضاً؛ إْذ أّن مكّونات الكسكس المغاربي 
لم تكن في أّي يوم »متزمتة« ال تقبل إال الدجاج، 
السمك،  أو  العجل  أو  الخروف  لحم  تُدخل  وال 

فهذه أصناف مذاقية وثقافية في نهاية المطاف. 

ولم يكن ممكناً تحويل الوصفة الدارمنانية إلى 
من  حتى  مطلقة،  جمهورية  »قيمة«  يشبه  ما 
أعقاب  في  إال  والناقد،  الساخر  التخييل  زاوية 
المنتجات  رفوف  حول  الوزير  تصريحات 
»الجماعاتية« وأثرها على االندماج االجتماعي 
المناخات  هذه  أّن  والثابت  الجمهوري. 
الجمهورية/ المطبخية ليست سوى مظهر واحد 
من لهاث ساسة فرنسيين كثر، للحاق بالخطاب 

اليميني العنصري المتطرف، دون سواه.

) القدس العربي(	 

كسكس الجمهورية ومطابخ العلمانية

انتخاب  نتائج  عن  اإلعالن  لحظة  اقتراب  مع 
جو  فوز  مؤشرات  وتصاعد  األمريكان،  رئيس 
مع  المنتخب  األمريكي  الرئيس  أقفل  بايدن، 
على  األبيض  البيت  باب  ترامب  دونالد  األسف 
نفسه وعائلته وابتلع المفتاح، مكتفاً يديه ورافضاً 
دعوات مستشاريه للتعقل والتنفس بهدوء وبصق 
المفتاح، لتتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليه 
إن أصابه طارئ على األقل؛ إذ وحده الله يعلم 
نتائج  من  المزيد  ظهور  مع  أيضاً  سيبتلع  ماذا 

الفرز.

وأتبع دونالد بلع المفتاح بسلسلة من التغريدات،  
على  إال  السلطة  عن  يتنازل  لن  أنه  فيها  أعلن 
محض  له  يتعرض  ما  أن  مؤكداً  مؤيديه،  جثة 
الساحق،  فوزه  لسرقة  ممنهجة  وخطة  مؤامرة 
بداللة أن أحداً لم يتوقف عن احتساب األصوات 
ناخبيه  األمنية  القوى  ومنع  بذلك،  طالب  حين 
من االنطالق بأسلحتهم واحتالل الشوارع سالبة 
منهم أبسط حقوقهم الديمقراطية في إبداء الرأي.

المساس  للعابثين  يسمح  لن  أنه  دونالد  وأكد 
على  جاهداً  عمل  التي  وهيبتها  أمريكا  بعظمة 
الماضية،  األربع  السنوات  خالل  استعادتها 

وسيبقى  أبيض  األبيض  “البيت  أن  على  مشدداً 
يلوث  اليوم  وشفنا،  عشنا  والله،  أبيض.  دائماً 
والعرب  والسود  النساء  من  وجماهيره  بايدن 
وغداً  بيتي.  الوضيعة  والعرقيات  والمكسيكيين 
يستضيف  وبعده  للمناخ،  باريس  التفاقية  يعود 
ويحادثها  البلهاء  البيئية  الناشطة  الطفلة  تلك 
طفل  ألنه  طبعاً،  معها،  ويتصور  ويصافحها 
طفل  بايدن؟  جمهور  يريده  ما  هذا  هل  مثلها، 

رئيساً عليهم؟”
تقتصر  لن  أمريكا  مصيبة  أن  دونالد  وأوضح 
أطلعوه  مستشاريه  إن  إذ  منافسه؛  فوز  على 
يمكن  ما  بأقل  “وهم  لفريقه  المهنية  السير  على 
المتحدة  الواليات  على صورة  عار  به  وصفهم 
“لم أجد صورة واحدة مقبولة ألحدهم، يريدون 
مثل  بي  المحيطة  الحسنة  الوجوه  استبدال 
لتي  األوكرانية  أو  الكرواتية  األزياء  عارضة 

الذهبية  بغّرتها  المناسبات  إلى جانبي في  تظهر 
ما  أو  ميالنجي  أو  ميالونا  اسمها  ان  اعتقد   –
خلقها،  من  ايفانكا، سبحان  األهم  ولكن   – شابه 
المليئة  الوجوه  بذوي  يملؤوها  أن  يريدون  إنهم 
بالتجاعيد والبشرات المرهقة، عوض أن ينحتوا 
عيناها،  تتأملوها،  أن  أستحلفكم  التماثيل.  لها 
أسنانها،  ضحكتها،  شعرها،  جفنيها،  رموشها، 
لقد  يوفقهم،  ال  الله   .. فخذيها  ساقيها،  شفتيها، 
كسر أولئك السفاحون قلبها، ولم يرأفوا بدموعها 
التي بللت وسادتها بالدموع ليلة أمس لخوفها من 
حلقها  فيه  أحبته ووضعت  الذي  المنزل  مفارقة 

وأساورها وألعابها وجاريد كوشنر”.
من جانبها، صرحت السيدة األولى عبر مكالمة 
سكايب أن كل شيء على ما يرام “سبق لدونالد 
حين  واألجهزة  األغراض  من  بعٍض  ابتالع 
متاحة  كنتاكي  أو  ماكدونالدز  وجبات  تكون  ال 
يريد،  ما  أفهم كثيراً  لم  لقد كان غاضباً،  أمامه. 
أعتقد أنه قال شيئاً عن بقائنا في هذا البيت وعدم 
مغادرته لألبد. في كل األحوال ال أجد ضرورة 
للقلق، يمكننا االنتظار كما في كل مرة لمدة ١٢ 

ساعة لتكون مشكلته قد حلت من تلقاء نفسها”.

)الحدود(	 

ترامب يقفل البيت األبيض على نفسه ويبتلع المفتاح
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بي مـن نائبـه ئيس العـر في أسبـاب خشيـة الـر

األمريكية  االنتخابات  أنَّ  يعلم  يكن  لم  َعِلم من 
المكلفة أفضل من الصراعات السياسية الدموية 
ما  وهذا  المتلفة،  األهلية  والحرب  المسرفة، 
الحاكمة  األعنز  لكن  عاقالن،  عليه  يختلف  ال 
الوراثية العربية تنتطح فيه، وتسخر من سهرنا 
األمريكية  األصوات  نعدّ  ونحن  وليالي  أياماً 
حزب  أنصار  فيها  صّوت  التي  االنتخابية، 

الحمار وأنصار حزب الفيل.

بين  أخلط  الكوكب  هذا  رعايا  من  كواحد 
الحزب  هذا  رمز  فأنسب  ونسبتهما،  الرمزين 
كل  وأعطي  أحفظهما  وحتى  الحزب،  لذاك 
اإلبل  وأورد  حقه،  ذي حق  وكل  حزب رمزه، 
يوم  مهلكة  فالديون  والحمير مسالكها،  مواردها 
اسم  ربطت  الشهادة،  حتى  تغفرها  وال  القيامة، 
بالالتينية،  الحمار  بـ"دونكي" وهو  الديمقراطي 
حرف  هو  االسمين  من  األول  فالحرف 
الحزب  رمز  هو  الفيل  أن  لي  فيتحصل  الدال، 
الجمهوري. وأضفت علّة أخرى لحفظ الرمزين، 
فالفيل حيوان حقود ال ينسى ثأره، وكذلك ترامب 
الجمهوري صاحب خصلة الشعر الفيلية الفاتنة 

التي تذكرني بشمشون الجبار.

رموز  من  الحاكمة  العربية  النخبة  تسخر 
إن  العربي  الحاكم  فرموز  األمريكين،  الحزبين 
الشمس.  أو  األسد  هو  واحد  رمز  فهي  وجدت 
الثقافة  يرتمز.  ال  والرمز  رمز،  نفسه  الرئيس 
في  مرذول  فالحمار  ثقافتنا،  تشبه  ال  األمريكية 
كذلك  األمر  يكن  ولم  المعاصرة،  العرب  ثقافة 
قديماً، فآخر خليفة أموي كان لقبه مروان الحمار. 
أعالم  "ِسير  كتابه  في  الذهبى  اإلمام  ويذكر 
النبالء" أنَّ سبب لقبه هو أنه "أصبر في الحرب 
"ثمار  كتابه  في  الثعالبي  وقال  الحمار".  من 
اْلعََرب تَقول  القلوب في المضاف والمنسوب": 
لسنة اْلِمائَة من التَّاِريخ سنة اْلحمار، َوأَصلَها من 
َحِديث حَمار ُعَزْير َوَموته َمَع َصاحبه مائَة سنة 
َوأَْحيَاهما الله، قَاَل الله تَعَالَى: "فأماته الله مائَة 
د،  ُمَحمَّ بن  لمروان  قيل  َوإِنََّما  بَعثه.."،  ثمَّ  َعام 
َمْرَوان اْلحمار ألَن على َرأسه اْستْكمل ُملك بنى 
اْسماً  اْلحمار  سنة  فََصاَرت  سنة،  مائَة  َمْرَوان 
لكل مائَة سنة. َوسمعت أَبَا نصر العتبى )الكالم 
بعض  على  عرض  يَقُول:  مستطرفا(  للثعالبي 

األدباء حَمار أََرادَ ابتياعه فََوَجدَهُ مسناً فَقَاَل أرى 
َهذَا اْلحمار ولد قبل سنة اْلحمار!

بنى  الذي  هو  الحمار  إنَّ  المؤرخون  ويقول 
وال  الحصان  وليس  ظهره،  على  الحضارات 
قول  على  المسؤولية  تحمل  الذي  الرئيس  السيد 
شهير لعادل إمام عندما مات والد المخرج، فهو 
والجبال  األوعار  وصعد  األحمال،  حمل  الذي 
التي ال يستطيع الحصان صعودها، فهو حيوان 
هذا  يكن  ولم  سياسي.  كائن  والحمار  محارب، 
كنت  إذ  ومقصودي،  غرضي  هو  االستطراد 
في  الرئيس  نائب  منصب  عن  الحديث  أنوي 
منافع  عن  وليس  عربيتين،  جمهوريتين  أشهر 
الحمير ومساوئ الفيلة وأصحاب الفيل وال قوم 

عاد الذين أكثروا فيها الفساد.

عربي  حسد  مناط  األمريكية  االنتخابات  إن 
وباب غيرة ال يسدُّ، ولها محامد أخرى مثل: إن 
الشعب األمريكي ينتخب في عرسه الديمقراطي 
ثالث  ممثلي  واحد،  وبحجر  سنوات،  أربع  كل 
مؤسسات هي: منصب الرئيس، ومنصب نائب 

الرئيس، ومجلس النواب.

ويجري اختيار الرئيس في أثناء الحملة انتخابية 
أو قبلها، وليس بعد فوز الرئيس، وهو أحد أسباب 
نجاحه عادة، فهو يختار نائباً له صفات سياسية 
تتوفر  ال  قد  مذهبية،  وأحياناً  وعرقية،  وعقلية 
للرئيس  يمكن  وال  يتكامالن،  فهما  الرئيس،  في 
تغييره، وهذا ما ال نراه في أنظمتنا الجمهورية 
بعد  المسؤولية  تحملت  التي  التقدمية  العربية 
الَملَكية  على  وثارت  ووالده،  المخرج  موت 

والسلطة،  المال  تحتكر  ووراثية،  رجعية  ألنها 
فبكينا بعد نصف قرن من الحكم الجمهوري على 
ملوك مصر وليبيا وسوريا، فاروق والسنوسي 

وفيصل، أشدَّ البكاء.
ونائبه،  الرئيس  األمريكي  الشعب  يختار 
ويتشارك الرئيس مع نائبه الحكم، ويمثله نائبه في 
غيابه مرضاً أو موتاً، والرأي في حضوره. أما 
مجهول،  فهو  العربية،  الجمهوريات  في  النائب 
بريبة  الرئيس  إليه  ينظر  غالباً،  نكرة  متروك، 
ويتجنب  المعارضة،  على  ويُحسب  وتوجس، 
الرئيس تسميته خوفاً من تعاظم نفوذه. النائب هو 
المعارض المحتمل الوحيد في الدولة، والرئيس 
أو  نعله  يختار  كما  يختاره  الجمهوري  العربي 
نباتيا ومخصيا، ال يحتاج إلى  طعامه، ويختاره 
الذي  الدستور  من  عليه  بأشدَّ  ليس  وهو  الناب، 

يعبث به مرات كأنه دفتر ديوان البقال.

وقد اختار الرئيس األسد الذي جر هذا الحنطور 
األسد،  رفعت  شقيقه  هم:  نواب  ثالثة  طويال 
وكان  خدام،  الحليم  وعبد  المشارقة،  وزهير 
االستعمار  قاعدة  اتباع  منها:  مآرب،  فيهم  له 
ق تسد، كما فعل مع الجهات األمنية  الشهيرة: فّرِ
الكثيرة، ومنها: رفع قدره، فهو أعلى وأجلُّ من 
أن ينوب عنه نائب واحد، ويهشُّ بهم على غنمه 

الشعب.
األساسي  النائب  صفعة  قصة  جداً  وشهيرة 
ويروى  مشارقة.  زهير  الشكلي  للنائب  رفعت، 
المهينة  الصفعة  بعد  وَحلُم  صبر  مشارقة  أن 
وانتظر على باب القصر الجمهوري حتى أتيحت 
له رؤية الرئيس، فاشتكاه صفعة أخيه، ويقال إن 

جزاًء  القراءة  كتاب  بكتابة  أخاه  عاقب  الرئيس 
عشر مرات، كأنه تلميذ نسي الوظيفة المدرسية!
ولم يكن النائبان السنيّان بقوة الشقيق النائب ذي 
الناب والضرس من اللحم والدم والدين. وقد حلم 
األسد على أخيه أكثر من حلم مشارقة به، فقد قام 
بانقالب حقيقي على أخيه، فنفاه بعد أن أباح له 
البنك المركزي السوري، تعويضا له عن  نهب 
الجراد  يجرد  كما  جرداً  فجرده  االنقالب،  فشل 

الحصيد.

وبعد وفاة مشارقة، حلّْت القارورة الرقيقة نجاح 
العطار محله، فكانت أضعف منه، وبقيت وزيرة 
بافتتاح  تقوم  الرئيس،  نائب  منصب  في  للثقافة 
وكانت  الثقافية،  والمؤتمرات  الكتب  معارض 
ذلك أقصى ما تقوى عليه. وهي مع ذلك إشارة 
في  بها  يستأنس  السوري  الشعب  كان  رمزية، 
النسيان،  وعالم  اإلخوان  من  كذكرى  المنصب 
األمية  ومحو  والكتب  والثقافة  للقراءة  وتزكية 

والذاكرة في غابة السيوف والجزم.

ولم يكن لحسني مبارك نائب إلى أن قامت ثورة 
إلى تسمية عمر سليمان. وليس  يناير، فاضطر 
على  النائب  من  يغار  فالرئيس  نائب،  للسيسي 
منصبه الرفيع، ويخشى من انقالبه عليه، وليس 
اختاره  سّماه،  وإن  السلطان،  في  يماثله  من  له 
من الضعاف المتروكين وأحيانا من المبروكين 
البهاليل، وال ينوب مبروك عن مبروك في هذه 

البالد المباركة.

 كاتب سوري )عربي21( لندن	 

أحمد عمر 	 
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A STEP IN THE RIGHT DIRECTION FOR CANADA AT THE UN

November 19, 2020 - Independent 
Jewish Voices Canada )IJV( 
applauds the Canadian government 
for voting in favour of a resolution 
on Palestinian self-determination 
at the UN General Assembly today. 

In voting YES to this resolution, 
Canada has affirmed its position 
alongside the overwhelming 
majority of the international 
community. The resolution was 

adopted by a vote of 163-5.

Today‘s vote was part of a basket 
of 16 resolutions on the ”Question 
of Palestine“, which come up for a 
vote every year at the UN General 
Assembly. 

Canada had a strong track record 
of voting in favour of these 
resolutions, including that on self-
determination, prior to the Stephen 
Harper years. 

Soon after Harper was elected 
as prime minister, the country‘s 
support for Palestine at the UN 
took a sharp nosedive. IJV hopes 
that today‘s YES vote will signify 
a shift towards increased Canadian 
support for the Palestinian people.

”Canada‘s vote in support of 
Palestinian self-determination 

is commendable,“  said 
Corey Balsam, IJV‘s National 
Coordinator. ”We encourage the 
government to continue on this 
path and return to its previous 
principled voting pattern on the 
’Question of Palestine‘.“ 

A recent EKOS poll found that 
the majority of Liberal, NDP, 
Bloc Québecois and Green Party 
supporters want the Canadian 
government to increase its support 
for Palestinian human rights. 

”Canada lost its bid for a coveted 
UN Security Council seat earlier 
this year in large part as a result of 
its anti-Palestinian voting record,“ 
said Balsam. ”Today‘s YES vote 
maintains last year‘s step in the 
right direction, but it‘s still a far cry 
from even being consistent with 
Canada‘s  official and longstanding 

foreign policy positions. For 
example, Canada voted NO 
to the resolution affirming the 
illegality of Israeli settlements in 
the occupied Palestinian territory, 
directly contradicting its stated 
policy.“

”We know that several fellow 
Jewish-Canadian organizations 
had shamefully been campaigning 
for Canada to vote against 
Palestinian human rights at the UN 
again this year. 

As Canadian Jews who are 
extremely troubled by Israel‘s 
actions and who advocate for 
Palestinian human rights, we 
firmly distance ourselves from 
these organizations and thank 
the government for maintaining 
its principled position,“ Balsam 
added.

	 Aaron Lakoff 
	 Independent Jewish Voices       
 Canada )IJV( 
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IF YOUR PASSWORD IS ON THIS LIST, YOU SHOULD CHANGE IT
Here are 2020,s most pathetic passwords

TORONTO - Yes it‘s 2020, but some people 
still use codes and words like ”123456“ and 
”password“ for their online accounts.

Basic passwords that take less than a second 
to crack remain incredibly popular, according 
to an annual survey released by password 
manager software NordPass, which analyzed a 
database of nearly 275.7 million passwords.
The most popular one, used by more than 2.5 

million users, was ”123456.“ Other variations 
that extend or shorten the same sequence make 
up half of the top 10 most common passwords 
of the year, according to the survey, almost all 
of which would take less than a second to crack 
and have been breached millions of times. 
”123456“ has been breached more than 23.5 
million times.
NordPass›s survey of the 200 most common 

passwords, compiled in partnership with a 
third-party company that specialized in data 
breach research, found that among the millions 
of passwords it evaluated, some 152.8 million 
passwords were incredibly easy to crack and 
shared by tens of thousands of other accounts. 
Less than 122.9 million were considered 
unique.
”Picture1,“ used by more than 371,600 

accounts, was a rare new entry at number three. 
Just behind it was ”password“ with more than 
360,400 users. Other easy-to-guess passcodes 
in the top 20 include: ”qwerty,“ ”1234,“ 
”iloveyou“ and ”password1.“
But also making the list of common 

passwords were combinations like ”aaron431,“ 
”zxcvbnm“ -- look at the bottom sequence of 
letters on your keyboard -- and ”x4ivygA51F.“ 

”Ashley“ was one of the most common name-
based passwords, shared with more than 52,000 
other users.
While most passwords on the list could be 

cracked in under a second, a few would take 
a few days; ”jobandtalent“ would take three 
years to crack, according to NordPass.
NordPass cybersecurity expert Chad 

Hammond suggested changing your password 
if it appears on the top 200 list.
The password manager company said that 

despite reminders from cybersecurity experts, 
it was clear that not only are people still using 
rudimentary passwords, they are not changing 
them either. Of the top 200 most common 
passwords for 2020, only 78 were new to the 
list from 2019.
Hammond warned that a weak password can be 

used for ”credential stuffing attacks,“ where the 

breached logins are used to gain unauthorized 
access to user accounts.
”If you fall victim to a credential stuffing 

attack, you might lose your Facebook or 
another important account with all its content. 
Also, your email address could be used for 
phishing attacks or for scamming your family 
and friends, who may very well fall for it, as the 
email will supposedly be coming from you,“ 
Hammond said in a statement.

Suggestions for beefing up your password 
include:

	 use complex, long and unique passwords
	 store them in a password manager
	 use two-factor authentication when possible
	 delete old, unused accounts and check   
       active ones regularly for suspicious activity

	 Solarina Ho 
	 CTVNews.ca Writer
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IMMIGRANT STORIES WIN ONE OF CANADA’S TOP LITERARY AWARDS
	 Lynn Desjardins | english@rcinet.ca

Souvankham Thammavongsa has won this year‘s 
Scotiabank Giller Prize for her collection of short 
stories called How to Pronounce Knife, published 
by McClelland & Stewart. The jury wrote: ” How to 
Pronounce Knife is a stunning collection of stories 
that portray the immigrant experience in achingly 
beautiful prose…These stories are vessels of hope, 
of hurt, of rejection, of loss and of finding one‘s 
footing in a new and strange land.“ 
English is not winner‘s first language
Thammavongsa was born in a Lao refugee camp 

in Thailand. She and her family came to Canada 
where at first, they lived in the basement of a 
Toronto family that had sponsored them. She took 
classes in English as a second language.  ”Thirty-
six years ago, I went to school and I pronounced the 
word ’knife‘ wrong,“ she told viewers of the virtual 
awards ceremony. ”And I didn‘t get a prize. But 
tonight there is one.“
Dr. Seema Marwaha, masked, went to Souvankham 

Thammavongsa‘s home to present her award. ) 
Nathan Dharamshi(
Front line health workers took part
The ceremony is usually a flashy gala held in 

Toronto. But because of the pandemic, finalists 

stayed at home and were presented their prizes 
virtually.  To honour their work during this 
pandemic, front line health workers were sent to the 
finalists‘ home to present the prizes.
First prize is $100,000. The four other finalists 

each get $10,000. They are:
Gil Adamson, for her novel Ridgerunner, published 

by House of Anansi Press 
David Bergen, for his short story collection Here 

The Dark, published by Biblioasis 
Shani Mootoo, for her novel Polar Vortex, 

published by Book*hug Press 
Emily St. John Mandel, for her novel The Glass 

Hotel, published by HarperCollins Publishers Ltd.

	 Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca

The non-profit Writers‘ Trust of 
Canada celebrated the best fiction and 
nonfiction books of 2020 in an online 
event yesterday. 

The $60,000 prize for nonfiction 
went to Jessica J. Lee for her book 
called  Two Trees Make a Forest: In 
Search of My Family‘s Past Among 
Taiwan‘s Mountains and Coasts. By 
chance, Lee discovered letters written 
by her immigrant grandfather and was 
inspired to travel to Taiwan and then 
write this book. 

‘This book will haunt you’ -jurors

”Jessica J. Lee shares her knowledge 
of linguistics and environmental 
history as she hikes the fault lines of 
her own family‘s story in sentences 
that make you gasp in admiration,“ 
wrote the jury. 
”Hers is a tale of political disruption, 

civil war, displacement, environmental 
ravages, and intergenerational trauma. 
This book will haunt you.“
Lee‘s first book was called Turning 

and described a year she spent 
swimming 52 lakes. In 2019, she won 

a writing award and has a doctorate in 
environmental history and aesthetics. 

She is originally from London, 
Ontario and now lives in the United 
Kingdom.

‘Adamson sinks readers into a Wild 
West’ -jurors

The $50,000 prize for fiction was 
awarded to Gil Adamson of Toronto 
for her book Ridgerunner. This is 
described as ”vivid historical novel 
set in the Rocky Mountains in 1917 
that follows a thief and his quest to 
steal enough money to secure his 
12-year-old son‘s future.“ 

Said the jury: ”Adamson sinks 
readers into a Wild West never before 

seen in an adventure as sprawling and 
impeccably rendered as the land itself. 
She explores notions of good and evil 
as ubiquitous as gun smoke and just 
as nebulous, along with the reminder 
that all which is fought for comes 
at a cost.“ The book is a sequel to 
Adamson‘s first novel, The Outlander 
which received several prizes.

Eight finalists highlighted

The finalists in both categories each 
received $5,000.
Nonfiction finalists were:

	 Lorna Crozier for Through 
the Garden: A Love Story )with 
Cats( )McClelland & Stewart(
	 Steven Heighton for 

Reaching Mithymna: Among the 
Volunteers and Refugees on Lesvos 
)Biblioasis(
	 Tessa McWatt for Shame 

on Me: An Anatomy of Race and 
Belonging )Random House Canada(
	 David A. Neel for The Way 

Home )UBC Press(
Fiction finalists were:
	 Zsuzsi Gartner for The 

Beguiling )Hamish Hamilton Canada(
	 Michelle Good for Five 

Little Indians )Harper Perennial(
	 Thomas King for Indians 

on Vacation )HarperCollins(
	 Maria Reva for Good 

Citizens Need Not Fear )Knopf 
Canada(

Writers‘ Trust is a charitable 
organization whose stated goal is 
to advance, nurture and celebrate 
Canadian writers. It does so with 
the support of The Humbers School 
for Writers, The Globe and Mail, 
CBC Books and Indigo Books & 
Music with some funding from the 
federal government‘s Department of 
Canadian Heritage.

LITERARY AWARDS WORTH $150,000 BESTOWED ON AUTHORS

Jessica J. Lee took the non-fiction prize for her exploration of her Taiwanese 
heritage. )Hamish Hamilton Canada(
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TORONTO ― The Ontario 
government is expanding the 511 
app to include new winter driving 
features that will provide drivers 
and the trucking industry with 
additional information to support 
safer route planning when travelling 
on provincial highways.

"Driving during the winter months 
can be a challenge in every part of 
the province, and our government 
remains committed to keeping 
Ontario's roads and highways safe," 
said Caroline Mulroney, Minister of 
Transportation. 
"That's why we are enhancing the 

Ontario 511 app with winter safety 
features that will provide drivers 
with even more information so they 
navigate the best route."
The Ontario 511 app is now 

available to all drivers and includes 

these additional features:
	 Track My Plow which will 

allow drivers to track the location 
of snowplows and salt trucks on 
provincial highways in Ontario
	 Information on winter road 

conditions so drivers can see which 
roads are bare or covered with snow
	 Weather warnings from 

Environment Canada to alert drivers 
of upcoming storms
	 Up-to-date information on 

rest areas across the province
The app also provides images from 

over 600 cameras and includes up-
to-date highway information on 
construction, collisions and road 
closures. The Ontario 511 app is 
available for free on the App Store 
and Google Play.
The winter driving features on 

the Ontario 511 app build on the 
province's actions to improve winter 

maintenance this year, including 
an additional 24 Road Weather 
Information Stations that provide 
forecasts to help winter maintenance 
crews prepare for a storm, and 
improving and expanding rest area 
infrastructure in Northern Ontario.
"Through enhancements to the 

Ontario 511 app, we're empowering 
Ontario drivers with up-to-date, 
accessible and intuitive information 
at their fingertips to help them stay 
safe on the roads through the winter 
months," said Peter Bethlenfalvy, 
President of the Treasury Board and 
Minister Responsible for Digital and 
Data Transformation. 
"As one of the initiatives outlined 

in the Ontario Onwards Action Plan, 
this is another way we're making 
vital programs and services more 
convenient, more reliable and more 
accessible."

Quick Facts

	 The Ontario 511 app was 
released earlier this year to support 
truck drivers to plan their routes and 
travel safely and efficiently across 
the province. Access has now been 
expanded to road users across the 
province.

	 Ontario has among the 
highest winter maintenance 
standards in North America. Learn 
more about how Ontario clears 
highways in winter.

	 The Ontario 511 app is also 
part of Ontario Onwards: Ontario's 
COVID-19 Action Plan for a 
People-Focused Government, and 
is one of the more than 30 projects 
that will change the way people and 
businesses interact with government.

ONTARIO EXPANDS ONLINE TOOL 
TO KEEP DRIVERS SAFE DURING WINTER

Ontario’s 511 App adds Track My Plow and Other Winter Safety Features
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 NOAM CHOMSKY: ‘WHITE SUPREMACY IS A DEEP PRINCIPLE
‘IN U.S. SOCIETY – AND JEWS ARE FAMILIAR WITH THAT

The renowned progressive tells Haaretz his less than great expectations for a Biden presidency 
and what Trump’s 70 million votes means for America

	 Jotam Confino
	 Published on 16.11.2020

Noam Chomsky said multiple times 
before the U.S. election that he intended 
to vote for Joe Biden, and that U.S. 
progressives should do likewise. In 
an interview before November 3, the 
legendary linguist and intellectual told 
Salon: ”My position is to vote against 
[President Donald] Trump. In our two-
party system, there is a technical fact 
that if you want to vote against Trump, 
you have to push the lever for the 
Democrats.“
With the election over and Biden now 

president-elect, Chomsky told Haaretz 
last week that the work of American 
progressives is just beginning. In 
an interview conducted via Zoom, 
Chomsky, 92 next month, sounds 
skeptical that the Democrats will bring 
the change millions of Americans are 
hoping for.

”What is Biden going to do? The 
Senate is in the hands of Majority Leader 
Mitch McConnell, who knows only two 
things: block anything that Democrats 
try to do, and the other thing is to give 
the rich everything they want,“ he says.
Chomsky continues: ”Biden‘s an 

empty vessel. I don‘t think he has 
any firm principles. He‘s up against 
the DNC [Democratic National 
Committee], which runs the party and 
is basically the Wall Street wing. And 
if he tries anything progressive, the 
Supreme Court is there to block it. 
Trump and McConnell are responsible 
for staffing the entire judiciary, bottom 
to top, with far-right justices who can 
block almost anything progressive that 
comes along,“ he charges. 

Biden won both the popular and 
electoral vote, but over 70 million 
Americans voted for Trump )who 
has refused to concede and is falsely 
claiming the election was ”stolen“(. That 
concerns Chomsky. ”Despite Biden‘s 
win, Trump won a huge victory,“ he 
says. ”It‘s amazing that someone who 
has just killed hundreds of thousands 
of Americans can even run for office. 
Just the fact that the election was even 
contested is a huge Republican victory. 
Trump is a skilled politician who 

understands the American mentality,“ 
Chomsky notes.  
”Trump has managed to tap into 

poisonous currents that are right below 
the surface in American life, culture 
and history – to simply extract and 
magnify the poison. And that‘s what he 
has been running on. White supremacy 
is a deep principle in American society 
and culture. And Jews are familiar with 
that. I‘m old enough to remember overt 
antisemitism in the streets. But the anti-
Black racism is much more extreme,“ 
he opines.

Biden‘s victory saw New Yorkers 
and many others in large cities across 
the country break out in spontaneous 
dance on the streets, while pundits and 
journalists hailed the return to decency 
and respect for the Constitution. Biden 
is promising to heal and unite the nation. 
Does Chomsky think this can actually 
happen?

	 Biden‘s Biggest Priority on 
the Israeli-Palestinian Conflict Isn‘t a 
Peace Plan
	 ’The Counterattack Has 

Begun': How the U.S. Election Changed 
the War on Disinformation
	 From Atwood to Chomsky, 

Intellectuals Come Out Against Cancel 
Culture
”We‘re going in both directions,“ 

he responds. ”There‘s much more 
sensitivity to racial oppression today 
than there was in the past. Take the 
response to the George Floyd murder 
[last May]. There have been murders 
of Blacks by the police forever, but this 
was unique. Within days you had mass 
protests as well as Black and white 
solidarity all over the country, and 
enormous popular support – something 
Martin Luther King Jr. never reached. 
This is a sign of change,“ he says. 
But Chomsky also believes there‘s a 

fierce backlash among other Americans 
that must not be ignored. ”You have 
the Republican Party and their voters, 
[who] are largely white, Christian and 
traditional from rural America. And 
what‘s their main concern? That their 
traditional way of life is under attack. 
And what‘s their traditional way of life? 
Keeping their jackboot on the necks of 
Blacks,“ he states.  

”If you look at the birth rate in the U.S. 
right now, the majority are non-white,“ 
he adds. ”You don‘t have to know the 
statistics to know what that means. 
They will lose the white supremacy. 
The concept of being white is not a 
race concept, but rather sociological. 
If you go back, not very far, Jews were 
not considered white. Neither were the 
Irish. In late-19th century Boston, you 
could find signs at restaurants saying 
”No dogs or Irish.“ They gradually 
became white as they assimilated into 
the culture, especially when they gained 
wealth and political power. And that‘s 
now happening with the Hispanic 
population,“ Chomsky believes.
Every four years, the merits of the 

Electoral College system are vigorously 
debated. Chomsky is one of many 
who believe the system is flawed and 
outdated. ”We‘re facing a constitutional 
crisis. You can see it in this election. 
Biden is winning by more than 3 million 
votes [currently over 5 million], but 
nobody even looks at that. We‘re still 
living with a system that was created by 
wealthy white slave owners,“ he says.
Biden‘s Middle East policy
On foreign policy, Chomsky is also 

far from convinced that Biden will 
bring sweeping change of the kind 
progressives are seeking. He does think 
Biden will rejoin the Iran nuclear deal 
from which Trump withdrew in May 
2018. But he has no expectations of 
Biden promoting a nuclear arms-free 
Middle East – something that would 
require a confrontation with Israel.
”It‘s very simple: just join the rest 

of the world. If you do that, you 
reconstitute the deal,“ Chomsky says 
regarding Iran. ”Even if the U.S. isn‘t 
a trustworthy partner, Iran would 
probably still be well advised to join the 
deal. But notice, there‘s another point 
that‘s so untouchable, nobody is willing 
to discuss it. There‘s a very simple 
solution to the problem of Iranian 
nuclear weapons: Impose a nuclear 
weapons-free zone in the Middle East 
with intensive inspections.“
Chomsky says such inspections work 

”contrary to Israeli propaganda. The 
Arab states and Iran have been calling 
for a nuclear weapons-free zone for a 
long time. In fact, the majority of the 
countries in the world support it. So 

why isn‘t it instituted? Because the U.S. 
vetoes it. The most recent veto was by 
Obama, simply because Washington 
doesn‘t want Israeli nuclear weapons to 
be inspected.
”The U.S. doesn‘t recognize that 

Israel has nuclear weapons, even 
though everyone knows they do. And 
there‘s a reason for that too – it‘s called 
American law, which bans any military 
or economic aid to states that have 
developed nuclear weapons outside the 
Non-Proliferation Treaty,“ Chomsky 
says.
Israel‘s policy of ambiguity about its 

alleged nuclear weapons is considered 
a key component of its national security 
doctrine.
Netanyahu, for his part, is also 

concerned that after benefiting 
politically over the past four years from 
his close relationship with Trump, he 
could now pay a political price at home 
for any tensions with the incoming 
Biden administration. Chomsky, once 
again, is skeptical that any large-scale 
change will take place in America‘s 
Middle East policy.

”Let‘s assume Biden goes back to 
Obama‘s policies. Contrary to what 
many Israelis think, Obama was the 
most pro-Israel president prior to 
Trump. He never imposed any demands 
on Israel. Israel‘s settlement freeze in 
2010 under Obama was a complete 
farce. And everyone knows it. The 
Israeli press reported correctly that it 
had no effect. Instead of building new 
settlements, they called it expansion,“ 
Chomsky argues. 
The Palestinians, on the other hand, 

are looking forward to ending four 
years of hostility between Ramallah and 
Washington. 

”There is hope for the Palestinians, 
but it doesn‘t lie with Biden,“ Chomsky 
says. ”It lies with the public opinion 
in the U.S., which can‘t be suppressed 
forever. If you go back 20 years, the 
support for Israel would be among 
liberal democrats. Now it‘s shifting to 
evangelicals and ultranationalists. And 
support for Palestinians is growing 
among liberals – especially the young 
ones. Sooner or later that might 
influence policy.“

56Issue 225 December 2020



57

KITCHENER-WATERLOO — The 
Ontario government is investing 
$500 million over four years to 
make public sector services more 
customer-focused, and more 
efficient and cost effective. The 
funding is flowing through the 
Ontario Onwards Acceleration 
Fund to support modernization 
projects such as making government 
services more digitally accessible, 
reducing red tape and simplifying 
policies, and improving government 
purchasing to save both time and 
money. This initiative is part of the 
2020 Budget, Ontario's Action Plan: 
Protect, Support, Recover. 
Details were announced November 
12 by Peter Bethlenfalvy, President 
of the Treasury Board and Minister 
Responsible for Digital and 
Data Transformation, Amy Fee, 
Parliamentary Assistant to the 
Minister of Children, Community 
and Social Services, and Michael 
Harris, Parliamentary Assistant to 
the Minister of Natural Resources 
and Forestry.
"The world has changed, and 
government must change with it. 
We have a responsibility to apply 
the lessons learned from COVID-19 
to transform government and better 
serve the people and businesses 
of this province," said Minister 
Bethlenfalvy. "The Ontario 
Onwards Acceleration Fund is a 
vital step in achieving our vision of 
making Ontario the most digitally 
advanced jurisdiction in the world 
as we invest in projects that will 
deliver measurable, quantifiable and 
evidence-based results."      
The new Ontario Onwards 

Acceleration Fund will help with 
the implementation of projects 
that emphasize digital-first and 
lean methods to ensure efficient 
and effective delivery, while also 
providing seed funding to set up 
pilot projects that test-drive new 
initiatives that show promise. In 
some cases this could include 
collaboration with the private sector.
Projects eligible for funding must 
have:
	 A strong return on 
investment and deliver immediate 
benefits to the people and businesses 
of Ontario
	 Focus on the outcomes and 
needs of Ontarians
	 Clear governance to ensure 
accountability and support the 
tracking and reporting of results
The Ontario Onwards Action Plan 
is a roadmap to make public sector 
services more customer-focused 

and digital- and data-driven, while 
increasing the speed of government 
operations and decision-making. 
Projects in the Action Plan fall into 
four categories:
	 Making government 
services more digitally accessible
	 Reducing red tape and 
simplifying policies
	 Improving government 
purchasing
Creating more responsive and 
flexible public services

QUICK FACTS 

	 Ontario's Action Plan, 
Protect, Support, Recover sets out 
a total of $45 billion in support 
over three years to make available 
the necessary health resources to 
continue protecting people, deliver 
critical programs and tax measures 
to support individuals, families and 

job creators impacted by the virus, 
and lay the groundwork for a robust 
long-term economic recovery for 
the province.

	 On October 19, 2020, 
the Ontario Onwards: Ontario‘s 
COVID-19 Action Plan for a People-
Focused Government, was released. 
The Action Plan includes more than 
30 projects that will change the way 
people and businesses interact with 
government.

The Ontario Onwards Acceleration 
Fund will provide $500 million over 
four years to accelerate the Action 
Plan‘s priority projects, including 
approximately $60 million in 
the 202021- fiscal year. Specific 
projects will be chosen by the Future 
State Modernization Committee and 
approved by the Treasury Board/
Management Board of Cabinet.

ONTARIO TAKES STEPS TO MAKE GOVERNMENT SERVICES 
MORE CONVENIENT, RELIABLE AND ACCESSIBLE
New fund will help the province better serve people and businesses
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MINISTER MENDICINO ANNOUNCES THE COMING INTO FORCE OF THE
COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP CONSULTANTS ACT

November 26, 2020—Ottawa—The 
Honourable Marco E. L. Mendicino 
announced today that the College 
of Immigration and Citizenship 
Consultants Act is now in force. This 
Act provides a statutory framework to 
regulate immigration and citizenship 
consultants, and will make the 
forthcoming College of Immigration 
and Citizenship Consultants the 
official regulator of immigration and 
citizenship consultants across the 
country.
The coming into force of the Act 

means that Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada )IRCC( is 
one step closer to the opening of the 
new College, which is anticipated 
in 2021. The College will be an 
arms-length institution mandated to 
regulate the profession in the public 
interest by protecting both the public 
and consultants in good standing from 
dishonest actors who take advantage 
of vulnerable people.
The new College will be subject to 

significant government oversight 
to ensure public protection. This 
includes government authority to 
establish a code of professional 
conduct for licensees of the College, 
to set the composition of the College 
Board of Directors, and appoint up to 
a majority of directors.
 With today‘s announcement, 

the Minister is honouring his 
mandate commitment to advance 
the full implementation of the new 

professional governance regime 
for immigration and citizenship 
consultants
While coming into force of the Act is 

a required step, opening the College 
will also require the appointment of 
public interest directors to the College 
board by the government.
A notice of opportunity is posted on 

IRCC‘s website for interested parties 
to apply for the public interest director 
positions on the College board.
The board‘s mandate is to manage the 

activities and affairs of the College. 
The selection process for the public 
interest directors is open, transparent 
and based on merit criteria. It will help 
ensure that capable, diverse and well-
qualified Directors are put in place.

Quote  
 
”Today‘s announcement reaffirms 

that our Government is committed to the 
implementation of a new professional 
governance regime. We‘re taking 
decisive action to hold immigration 
and citizenship consultants to 
account by improving oversight and 
increasing accountability to protect 
both the public and consultants 
in good standing from dishonest 
consultants who are taking advantage 
of vulnerable people.“

– The Honourable Marco E. L. 
Mendicino, P.C., M.P., Minister 
of Immigration, Refugees and 
Citizenship

Quick facts:

 
·         The Government of Canada 
continues to deploy efforts to better 
protect newcomers and applicants 
to Canada from unscrupulous and 
fraudulent consultants.
·         The College Act stems from 
the 2019 Budget Implementation 
Act, which proposed to improve the 
oversight of immigration consultants 
in Canada.
·         The College will have 
the authorities necessary for the 
regulation of consultants, in particular 
tools to investigate professional 
misconduct and discipline its 
licensees. This includes the power to 
enter the premises of a consultant for 
the purpose of gathering information 
to support an investigation, and 
compelling witnesses to appear 
and testify before the Discipline 
Committee.
·         The College will have the 
ability to request court injunctions to 
address unlicensed actors providing 
immigration advice without 
authorization.
·         The College Board‘s mandate 
will be to manage the activities and 
affairs of the College.
·         A Code of Conduct for the 
College is being developed. This 
will help establish strong ethical 
and professional standards that all 
licensees must abide by.

TORONTO — The Ontario 
government is launching a new, 
easy to use, online application and 
streamlined process to apply for 
social assistance, providing critical 
financial supports to those affected 
by COVID-19. These advancements 
are being prototyped in Hamilton, 
York Region, Chatham-Kent, District 
of Parry Sound, Durham, Greater 
Sudbury, and County of Renfrew. 

The centralized intake process will 
process applications more quickly and 
reduce time-consuming paperwork 
for caseworkers, giving them more 
time to support their clients and help 
them get back to work.

”We know COVID-19 is continuing 
to have a significant economic impact 
on people, and that many Ontarians 
face the possibility of longer-term 
unemployment,“ said Todd Smith, 
Minister of Children Community and 
Social Services. 

”Providing critical supports for 
people in need more quickly is our 
top priority. 
By modernizing the system we 

can make the application process 
easier for people to use, while easing 
the administrative burden on our 
caseworkers so they can spend more 
time with clients.“
The first phase of the prototype 

includes:
	 a mobile-friendly online 
application
	 automated assessment to 
process applications more quickly
	 a streamlined process for 
social assistance applicants to confirm 
their identity online, reducing the need 
for applicants to come into a physical 
office during the pandemic.

As part of the government‘s Social 
Assistance Recovery and Renewal 
Plan, the prototype is building on 
enhancements already underway 
to improve social assistance, make 
digital services easier to access, 
and help more people re-enter the 

workforce.

Quick Facts

	 Over 750 Ontario Works 
applications have been successfully 
submitted through the new centralized 
intake process since the prototypes 
were launched on November 2, 2020.

	 Caseworkers spend 
approximately 15 per cent of their 
day processing social assistance 
applications.

	 Ontario Works receives 
approximately 180,000 applications 
annually.

ONTARIO MODERNIZING APPLICATION PROCESS FOR SOCIAL ASSISTANCE
NEW ONLINE SYSTEM WILL BE FASTER AND EASIER TO USE

The Honourable Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P., Minister of Immigration, 
Refugees and Citizenship
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	 Marc Montgomery | english@rcinet.ca

With potential vaccines against the SARS CoV2 
virus now nearing reality, issues of distribution to 
the population are being discussed, but also whether 
it should be mandatory.
The answer for a policy of mandatory vaccination 

against the virus seems to be a qualified, no.
The reason is that while recent polls show a 

majority of Canadians would get vaccinated when 
the vaccine becomes available, forcing the issue 
would harm public trust.
In the University of Alberta‘s newsletter last month  

Ubaka Obbogu  a professor in the faculties of law 
and pharmacy and pharmaceutical sciences said that 
while he encourages vaccinations, “ I don‘t think it 
should be the same for COVID-19. I think if you 
did that for the pandemic, the whole thing would 
be drowned out by objections, and that‘s going to 
detract from a positive outcome.“
A bioethicist at the University of Toronto feels the 

same. Kerry Bowman is quoted in the CBC saying,“ 
”If our government … should say, ’You absolutely 
have to do this,‘ we really, really risk a very negative 
backlash that, in fact, could kind of catch fire and 
it could actually increase the amount of people not 
getting vaccinated“.
 He added that it would be unethical, ”We live in a 

society with certain levels of freedom and nothing 
can be done to any of our bodies without our explicit 
consent medically, or other in other realms as well,

Another expert is Timothy Caulfield, Canada 
Research Chair in Health Law and Policy at the 
University of Alberta. Interviewed on CBC radio, 
he said , ”Bottom line is, so far the data is looking 
good, but do we have enough data where we want to 
have a mandatory policy? Do we want to wait and 
see what the [vaccine‘s] safety profile is after we‘ve 
given it to thousands, maybe millions of individuals 
before we develop those kinds of policies“?

In the meantime there is also the issue of private 
commercial operations demanding proof of 
vaccination, The idea of ’immunity passports‘ has 
already been raised in order to have access to events 
of services.

Indeed Australia‘s Quantas airline 
has just announced that it will soon 
demand proof of vaccination against 
COVID-19 before allowing 
international passengers aboard.
Such a passport may take 

digital form and such digital 
health certificates are alreasy being 
developed in conjunction with the 
World Economic Forum.  One is 
called a ’Common Pass‘
The International Air Transport 

Association ) IATA( reported on 
Monday, that it was working with 
with British Airways owner IAG on 

a ’health pass‘.
While Quantas management believes other airlines 

will follow suit, the backlash has already begun.

Several calls in Australia have been made to 
boycott Quantas if it proceeds with policy.
A major travel firm Tradewinds Travel, which 

specialises in all-inclusive vacations has indicated 
it will stop booking on Quantas flights if the policy 
goes through.

Many on twitter who object to the policy say they 
don‘t object to vaccinations, but rather with the idea 
of making them mandatory.

COVID-19: MANDATORY VACCINATION?

	 Marc Montgomery
	 english@rcinet.ca

With substantial increases in 
people testing positive for COVID 
19, Canada‘s most populous 
province renewed some lockdown 
rules on businesses in Toronto and 
neignbouring Peel region.
This means in-person shopping will 

be prohibited except for essential 
stores like supermarkets, hardware, 
convenience stores, pharmacies, and 
provincial alcohol outlets. These 
stores will also be limited to 50 per 
cent of capacity.
Bars and restaurants will no longer be 

allowed inside or even patio service. 
Any outdoor gathering of people 
will also be reduced to 10 people and 
indoor gatherings prohibited except 
for members of that household.
Small independent businesses of 

all types have been dramatically 
affected by lockdowns and reduced 
clientele, with large numbers closing 
permanently. Those that have survived 
so far fear the deepening financial 
drain of further lockdowns.

In Toronto anger is rising among 
small business owners who say this 
latest lockdown is unfair as they 
have to close for in-person shopping 
while large operations, many of them 
multinationals like Walmart, and 
Costco remain open to customers.
Premier Doug Ford said the situation 

with COVID dire and the virus was 
spreading ”like wildfire“.  He also  
said he agreed it‘s ”not fair‘, but that 
something had to be done otherwise 

”We‘d be in terrible, terrible shape“.
Speaking to CTV News, Dan Kelly, 

president of the Canadian Federation 
of Independent Business said, ”we‘re 
closing down the little flower shop, 
but you can go buy flowers at  Costco, 
they‘re closing down the small lighting 
store I visited last night in north 
Toronto, but you can line up anytime 
at Home Depot to get lights“. He goes 
on to say that the latest lockdowns 
in Ontario and Manitoba will likely 

result in thousands of business 
failing. He said a prior to these latest 
lockdown measures the CFIB estimate 
of business failures stood at 160,000 
or one in seven businesses in Canada 
would close permanently because of 
COVID measures.
The  Ontario provincial government 

meanwhile has doubled the amount of 
money committed to businesses forced 
to close due to publc health measures 
to $600 million. Recently the federal 
government also announced a new 
programme to fund businesses for 
up to 90% of their rent depending on 
their circumstances.
Many small businesses say lockdowns 

only promote further online sales. A 
Toronto marketing agency  The Local 
Collective, is involved in the ’not for 
lease‘ campaign. Kaitlin Doherty, 
founder and managing director of 
the agency was quoted in BlogTO 
saying ”Now more than ever, small 
businesses are going up against big 
massive companies like Amazon“.
The latest lockdown once again also 

closes zoos, museums casinos, and 
cultural meeting spaces.

SMALL BUSINESS CRIES FOUL OVER NEW LOCKDOWN IN ONTARIO
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LONDON INDEPENDENT JEWISH VOICES (IJV) 
CALLS ON COSTCO TO BOYCOTT ISRAELI PRODUCTS

David Heap, 
HAND DELIVERED

November 6, 2020
Manager, Costco North 693 Wonderland Rd N,
London ON N6H 4L1, Canada

Dear Manager, Costco North.

We are writing this letter to you in our capacity 
as COSTCO members and as members and 
supporters of Independent Jewish Voices-
London. 
Independent Jewish Voices )IJV( is a grassroots 

organization grounded in Jewish tradition that 
opposes all forms of racism. We advocate 
for justice and peace for all people in Israel-
Palestine. We also support the boycott of Israeli 
products and the broader Boycott, Divestment 
and Sanctions )BDS( movement. 

BDS is a Palestinian-led movement for freedom, 
justice and equality. BDS is also a form of protest 
against ill-treatment at the hands of Israelis. IJV 
supports the boycott; it offers a peaceful way to 

express our disapproval of Israeli government 
actions. 
We have noted that there are numerous Israeli 

products on COSTCO North London shelves. 
This includes Medjoul dates )grown in both Israel 
and the West Bank( as well as a wide variety of 
Hewlett Packard equipment. 

Please note that the BDS movement specifically 
asks that we boycott Israeli dates and HP products. 
Further information about these boycotts is 
available at the links below.  
https://bdsmovement.net/
https://www.palestinecampaign.org/campaigns/

boycott-israeli-dates-2/
https://bdsmovement.net/boycott-hp
We ask that you remove the abovementioned 

products from your shelves and explain to 
customers why it is you no longer carry them at 
your store. 
As members of Costco, we have greatly 

appreciated being able to shop in a store known 
for its corporate integrity. We understand that 
many Londoners are not aware of the boycott. 
We would, therefore, like to meet with you to 
discuss this issue further. Please suggest dates 
and times that work for you. Thanks for your 
prompt attention to this matter.

	 Daniel TencerBusiness Editor,  
 HuffPost Canada

The new restrictions on business 
activities announced by provincial 
governments amid a second wave 
of COVID-19 will take a bite out 
of the economy just in time for the 
holidays, new economic forecasts 
predict.
The country‘s recovery from the 

spring shutdowns could grind to 
a halt in December, economists at 
Royal Bank of Canada said in a 
report issued Tuesday. 
”All told, we judge that the measures 

that have been rolling out since 
early October could clip Canadian 
quarterly growth by as much as 5 per 
cent )annualized(, leaving growth as 
low as zero for Q4,“ RBC economists 
Robert Kavcic and Shelly Kaushik 
wrote.
With many service-oriented 

businesses shut down, the recovery 
in jobs that started this summer 
will reverse in December, predicted 
Stephen Brown, senior Canada 
economist at U.K.-based Capital 

Economics.
”The fall in restaurant visits since 

October implies accommodation and 
food services employment will fall 
by a further 150,000 to 200,000 by 
the end of 2020,“ he wrote in a client 
note Tuesday.
Job listings websites are showing a 

continued recovery, suggesting ”there 
will continue to be gains elsewhere, 
but our forecast for a renewed fall in 
employment in December implies 
670,000 people will be out of work 
compared to a year earlier,“ Brown 
wrote.
Based on the latest announced 

restrictions, Manitoba and Quebec 
will see the biggest hit to their 
economies from the second wave, 
RBC predicted, with Ontario close 
behind.
Ontario announced the closure of 

non-essential in-person retail and 
closed restaurant dining rooms 
in Toronto and Peel Region as of 
Monday. Quebec shut indoor dining, 
gyms and other activities around 
Montreal and Quebec City in early 
October. Manitoba shut all non-

essential in-person retail as of Nov. 
20.

A risk to small businesses

Some business groups have 
been critical of the latest wave of 
shutdowns, warning that many small 
businesses which barely survived 
the first COVID-19 wave could be 
finished off by the second wave. The 
new lockdowns unfairly advantage 
the big box retailers, they argue.
”We‘re closing down the little 

flower shop, but, well, you can buy 
your flowers at Costco,“ Dan Kelly, 
head of the Canadian Federation of 
Independent Business, told CTV 
News Channel on Sunday. ”We‘re 
closing down the small lighting 
store that I visited last night in north 
Toronto, but you can line up at Home 
Depot any time to get your lights. It 
is nuts.“
”They‘re still going to allow all the 

big box stores to sell non-essential 
goods )in Ontario(, competing 
directly against those small 
businesses that are now forced to 

close their doors entirely. That‘s just 
not fair.“
Manitoba has banned the sale of 

non-essential items in big-box stores, 
copying a policy adopted in some 
U.S. states and European countries.
But business groups would rather 

see restrictions lifted on smaller 
businesses. The CFIB has called on 
Ontario to reverse some of its latest 
restrictions, including allowing in-
store retail, ”but with very limited 
capacity for customers and public-
facing staff.“

Under the CFIB‘s plan, small 
retailers would be limited to three 
customers at a time, and no more than 
three customer-facing employees at a 
time. 
RBC‘s economists said the second 

wave would not impact the overall 
economy as heavily as the first, 
because many businesses have 
learned to adapt, consumers have 
shifted their shopping habits, and 
”generous federal support programs 
are already in place, and well 
understood.“

CANADA’S NEW LOCKDOWNS 
COULD HALT RECOVERY, COST UP TO 200,000 JOBS: FORECASTS
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	 Lindsay Mathyssen
      MP-London-Fanshawe

ACTION IS NEEDED ON THE RISE OF HATE

Canada has a growing white supremacist movement 
emboldened by events in the US and by hate online. 
As a New Democrat, I recognize the inherent 
dignity of all people. We know that racism hurts our 
communities deeply and diminishes our collective 
humanity. We cannot stand by and continue to allow 
racism to flourish in our neighborhoods, it‘s time to 
choose; we must turn talk into action to confront 
racism, putting an end to it for good.

In 2015, according to counter-terrorism experts in 
Canada, we had 100 alt-right or white supremacist 
groups operating in Canada. Now, we have over 
300. All of this is making racialized families feel 
unsafe in their communities. Nobody in Canada 
should feel unsafe and worried that they could be the 
next target of such hateful organizations. London 
continues to become a beacon for diversity, a city 
for families to come and lay roots no matter where 
they are from. We have flourished into a community 
of many backgrounds and faiths. This reflects our 
strength as a city and as a community. Bigotry and 

racism will never be welcome here in London. 
On November 10, NDP Leader Jagmeet Singh 

added to the voice of more than 25 anti-hate and 
civil liberties groups calling on the government to 
establish a national action plan to dismantle white 
supremacist and neo-Nazi groups, to tackle hate in 
this country.

Together, they called on all federal party leaders 
to condemn and immediately establish a national 
action plan to dismantle far-right extremist 
organizations, including those that promote 
white supremacy. Islamophobia, and other forms 
of hate are too often allowed to flourish on the 
internet. We in the NDP are calling for immediate 
implementation of measures to tackle online hate 

including strengthened regulations to have social 
media platforms remove hateful and violent content 
from their platforms. Both I and the NDP are also 
calling for the creation and proper funding for 
a dedicated hate crime unit in every community 
across Canada. 

After the Christchurch attacks in New Zealand 
in 2017, Liberals pledged to fight online hate, 
but instead of making social media accountable, 
they decided to trust social media corporations 
with voluntary self-regulation measures. Sadly, 
this cannot be allowed to continue – governments 
must create firm regulations for social media 
platforms and implement decisive action. Hate 
groups continue to actively recruit, organize and 
terrorize our communities, this isn‘t an issue which 
the government can put their head in the sand and 
ignore. 

As Canadians, we all have a role to play in fighting 
hate. In my role as Member of Parliament for 
London—Fanshawe I attend many cross cultural, 
multi-faith events in London, and I love doing it. 
These events are filled with such joy, pride and they 
create understanding between communities. People 
are working hard on the ground locally fighting hate 
and racism and I am proud to be a part of that work.

Brian Platt )National Post(:

OTTAWA — For the second year in 
a row, major Jewish organizations are 
protesting Canada‘s vote in favour of 
a UN resolution on Palestinian self-
determination, arguing the resolution 
is one-sided against Israel.
The resolution passed 163-5, 

with only Israel, the United States, 
Marshall Islands, Micronesia and 
Nauru voting against, and ten other 
countries abstaining.

The Jewish groups said the 
resolution ”affirms Palestinian self-
determination, while failing to affirm 
Jewish self-determination in the 
indigenous and ancestral homeland of 
the Jewish people.“

”We are dismayed by Canada‘s 
decision to undermine its longstanding 
policy of rejecting one-sided and 
prejudicial anti-Israel resolutions 
at the UN,“ said a statement from 

Michael Levitt, who stepped down 
as a Liberal MP this summer and is 
now president of the Friends of Simon 
Wiesenthal Center.
”By supporting this resolution, 

Canada is providing ammunition to 
those who seek to delegitimize and 
demonize the State of Israel, which 
ultimately sets back the prospects for 
peace in the region,“ Levitt said.

full story:
ht tps: / /nat ionalpost .com/news/
politics/canadas-backing-of-uns-anti-
israel-vote-condemned-by-jewish-
organizations

CANADA'S PRO-ISRAEL LOBBY DENOUNCES TWO-STATE SOLUTION

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, second left, his wife Sara, left, Prime Minister Justin Trudeau, Moroccan King Mohammed VI, 
right, and Crown Prince Moulay Hassan attend ceremonies at the Arc de Triomphe Sunday, Nov. 11, 2018 in Paris. )The Associated Press(

It would appear that that the de facto recognition of Israel's annexation of West Bank settlements 
that Canada bestowed on Israel when it signed the Canada-Israel Free Trade Agreement was 
insufficient...
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	 Daniel Tencer  - Huffpost

The idea that Canada‘s economic inequality 
problem isn‘t as bad as the U.S.‘s is a ”convenient 
fiction,“ says a new report calling for a wealth tax 
on multi-millionaires.
Canada‘s richest one per cent have seen their 

share of the country‘s wealth grow while all other 
groups have seen theirs shrink, said the report from 
Canadians for Tax Fairness, released Thursday.
It found that the number of billionaires in Canada, 

and the wealth they hold, doubled between 2010 
and 2019.

Citing several previously published studies, the 
CTF report found that Canada‘s 100 richest people 
hold as much wealth as the 12 million poorest.
The top one per cent have seen their share of 

income rise to 26 per cent, from 17.9 per cent a 
decade ago, while the poorest half of Canadians 
have seen their share of income shrink to 4.7 per 
cent in that time, from 5.9 per cent.
”There‘s a convenient fiction perpetuated that 

Canada hasn‘t experienced the great extreme 
inequalities of wealth at the top end that the United 
States has,“ the report said. 
”It‘s true that our wealthiest don‘t have fortunes 

at the same level as Jeff Bezos or Warren Buffett, 
but the number of Canadian billionaires has 
increased at a far faster rate than the number of 
American billionaires and their total wealth has 
also increased at a much faster rate.“
The report found Canada‘s 44 wealthiest people, 

all billionaires, grew their wealth by a total of $53 
billion between April and October of this year. 
A fifth of that boost in wealth went into the hands 

of Canada‘s richest family, the family of David 

Thomson, heirs to the Thomson Reuters media 
empire, who saw their estimated net worth rise by 
$10.4 billion in that time, to $52.5 billion.
However, the report‘s estimates may be 

overestimating the trend a bit, as they compare 
billionaires‘ wealth just after the major stock 
market crash this spring to their wealth six months 
later, when stock markets had recovered.
Still, there‘s little doubt the world‘s rich are 

largely better off today than before the pandemic. 
The Dow Jones Industrial Average stock index 
is about 6 per cent higher than it was a year ago, 
having hit record highs earlier this week, and real 
estate prices have soared in numerous countries, 
including Canada, with the strongest gains at the 
higher end of the market.

Digital-economy billionaires in particular have 
seen their wealth soar, with Amazon co-founder 
and CEO Jeff Bezos increasing his personal 
fortune by some US$100 billion this year. Bezos 
this year was the first person officially to reach 
US$200 billion in net worth.
In Canada, ”billionaires have benefited from 

tax loopholes for the rich, corporate tax cuts, tax 
havens and the absence of wealth and inheritance 
taxes,“ said Toby Sanger, an economist and 
director of Canadians for Tax Fairness. 
”The Trudeau government now has a golden 

opportunity to both reduce extreme wealth 
inequality and generate billions in revenue to help 
pay for the crisis and the recovery.“
’Taxing extreme wealth‘
The report‘s top priority for addressing inequality 

is a wealth tax, which it says could be used to 
fund programs for lower-income people amid the 
pandemic.

Given that many people at the bottom end 
of the income ladder are women and visible 
minorities, ”taxing extreme wealth to fund social 
programs would help to reduce gender and racial 
inequalities,“ the report said.
A wealth tax of one per cent on fortunes above 

$20 million, rising to 2 per cent on wealth over 
$100 million and 3 per cent on wealth above $1 
billion, would raise some $20 billion annually, the 
report estimated.
That‘s a larger wealth tax than the one proposed 

by the NDP this fall, which was a flat rate of one 
per cent on all fortunes over $20 million. The 
Parliamentary Budget Office estimated earlier this 
year that the NDP‘s proposed tax would raise $5.6 
billion.

The idea of a wealth tax is proving popular with 
Canadians, nearly eight in 10 of whom said in a 
recent poll that they would back a wealth tax of 
the sort proposed by the NDP this fall. Even a 
majority of Conservative voters said they would 
support the move.
The report also called for a number of other 

reforms to reduce economic inequality, including 
an inheritance tax on estates over $5 million; a 
temporary ”excess profits“ tax on those companies, 
like supermarket chains, that have seen profits 
soar in the pandemic; and reforms to stop the use 
of offshore tax havens by the rich.
A number of countries, including Norway, Spain 

and Switzerland, have some variation of a wealth 
tax. However, many other European countries, 
including France, abandoned their wealth taxes 
after finding them difficult to enforce. Some 
studies suggested they pushed wealthy people to 
move to other countries

CANADA’S RICHEST 44 PEOPLE 
GOT $53 BILLION WEALTHIER SINCE THE PANDEMIC: REPORT

Canadians For Tax Fairness is calling for a wealth tax 
after finding Canada's billionaires are getting richer faster than U.S. ones.
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ONTARIO MODERNIZING APPLICATION 
PROCESS FOR SOCIAL ASSISTANCE

COVID-19: MANDATORY 
V A C C I N A T I O N ?
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