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أونتاريو تسهل تجديد تراخيص القيادة لتكون أكثـر أمانــًا
توسيـع نطـاق خيـارات الـتجديد عبـر اإلنتـرنت
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أونتاريو تسهل تجديد تراخيص القيادة لتكون أكثـر أمانــًا
توسيع نطاق خيارات التجديد عبر اإلنترنت

مؤقتًا  تتخلى  أونتاريو  حكومة   - تورونتو   
عن المتطلبات المتعددة لتجديد رخصة القيادة، 
و  G الفئة  من  السائقين  لجميع  يمكن  بحيث 
M  اآلن تجديد رخصهم بأمان عبر اإلنترنت 
على موقع ServiceOntario.ca. ولضمان 
هذه  الهامة.  الخدمات  إلى  الوصول  استمرار 
الذين  األشخاص  أيًضا  ستساعد  التغييرات 
يسافرون خارج أونتاريو لتجديد تراخيصهم. 

قالت:  مالروني  كارولين  المواصالت  وزير 
 19- كوفيد  جائحة  أن  هي  المؤسفة  "الحقيقة 
بما  صعوبة،  أكثر  الروتينية  المهام  جعلت 
ذلك  أجل  من  القيادة.  رخصة  تجديد  ذلك  في 
تجديد  متطلبات  بعض  عن  مؤقتًا  نتخلى 
على  اإلنترنت  عبر  العملية  لتسهيل  الرخص 

 ".ServiceOntario.ca

اعتباًرا من يوم 9 ديسمبر 2020، يمكن أن 
 80 أعمارهم  تبلغ  الذين  السائقين  كبار  يجدد 
عاًما فما فوق رخصهم دون إكمال جلسة التعليم 
الذين  السائقون  ذلك،  إلى  إضافة  الجماعي. 
يُطلب منهم عادةً زيارة مركز خدمة أونتاريو 
لتحديث صورة رخصهم، يمكنهم التجديد عبر 
الحالية.  باستخدام صورة رخصتهم  اإلنترنت 

الفئتين  سائقي  جميع  أن  تعني  التغييرات  هذه 
G و M مؤهلون اآلن لتجديد تراخيصهم عبر 

 .ServiceOntario.ca اإلنترنت على

بشكل  مددت  أونتاريو  أن  من  الرغم  على 
مؤقت صالحية رخص السائق والمركبة التي 
كانت ستنتهي في 1 مارس 2020 أو بعد ذلك 
حتى إشعار آخر، فإننا نشجع بشدة على تجديد 
الترخيص،  لوحة  وملصقات  القيادة  رخصة 
السفر  إلى  يحتاجون  الذين  أولئك  وخاصة 
خارج أونتاريو هذا الشتاء ألغراض أساسية. 

يمكن لسكان أونتاريو تجديد رخصة قيادتهم 
اإلنترنت  عبر  الترخيص  لوحات  وملصقات 
لهم  وترسل   ServiceOntario.ca على 

بالبريد مباشرةً. 

رخصهم  تجديد  يختارون  الذين  أولئك 
شخصيًا، يمكنهم حجز المواعيد عبر اإلنترنت 
مسبقًا للحصول على الخدمات في 43 مركًزا 

 ServiceOntarioمن مراكز
 

لمزيد من المعلومات أو لحجز موعد. يرجى 
 Ontario.ca/Appointment زيارة
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كندا تجّدد “التزامها” تجـــاه الـ”أونروا” بتقديم 90 مليون دوالر لهـا على ثالث سنوات
فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

غولد  كارينا  الفدرالية  الحكومة  في  الدولية  التنمية  وزيرة  أعلنت 
عن مواصلة كندا دعم الالجئين الفلسطينيين من خالل تقديم ما يصل 
إلى 90 مليون دوالر لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين )"أونروا"( على امتداد ثالث سنوات.
إنكارها، السيّما خالل  يمكن  ال  الفلسطينيين  الالجئين  "احتياجات 
هذه الجائحة العالمية: يواجهون معدالت عالية من الفقر وانعدام األمن 
التزام  إلى  يستند  لألونروا  المتواصل  كندا  ودعم  والبطالة.  الغذائي 
كندا الطويل األمد تجاه الفلسطينيين ويساهم أيضاً في االستقرار في 

المنطقة"، قالت الوزيرة غولد.
الالجئين  الحتياجات  واالستجابة  اإلنسانية  المساعدة  "توفير 
واالزدهار  السالم  إلى  المؤدي  الطريق  من  جزء  هما  الفلسطينيين 
االحتياجات  بتلبية  ملتزمة  كندا  السبب  ولهذا  األوسط.  الشرق  في 
قالت  المنطقة،  بين شعوب  وأكثرهم ضعفاً"  الناس  ألفقر  األساسية 
حكومة جوستان ترودو الليبرالية أمس في بيان نشره موقع وزارة 
كندا  "التزام  إّن  الفدرالي  الرسمي  الموقع  ويقول  العالمية.  الشؤون 
المتجدّد يستند إلى دعمها السابق لالجئين الفلسطينيين من عام 2016 
)أبريل(  نيسان  في  المعلَن  التمويل  إلى  وأيضاً   2019 عام  لغاية 

2020 لدعم استجابة األونروا لجائحة ’’كوفيد - 19‘‘".
المتزايدة  لالحتياجات  "االستجابة  الجديد  الكندي  التمويل  ويتيح 
الخمس،  األونروا  عمل  مناطق  في  الضعفاء  الفلسطينيين  لالجئين 

وهي الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان واألردن".
سيساهم  الكندية  الحكومة  "التزام"  أّن  الفدرالي  البيان  وأضاف 
"وبشكل  الفلسطينيين،  لالجئين  األساسية  االحتياجات  تلبية  في 
والصحة  التربية  مجاالت  في  واألطفال"،  النساء  احتياجات  خاص 

واالحتياجات المعيشية بشكل عام.
وهذا "االلتزام" الكندي سيوفّر أيضاً "مساعدة طارئة إلنقاذ األرواح 
لنحو 465.000 الجئ فلسطيني في سوريا ولبنان عن طريق ’’النداء 

الطارئ بشأن أزمة سوريا اإلقليمية‘‘ الخاص باألونروا".
الجديدة  لالحتياجات  األونروا  الستجابة  ل  ُمكّمِ االلتزام  "وهذا 
والناشئة التي نجمت عن جائحة ’’كوفيد - 19‘‘"، أضافت الحكومة 

الكندية في بيانها.
تبذلها  التي  المستمّرة  الجهود  "سيعّزز  الكندي  التمويل  أّن  كما 
بينها  ومن  اإلنسانية،  ومبادئها  المتحدة  األمم  قيم  لدعم  األونروا 
الحكومة  حسب  عملياتها"،  إطار  في  كما  الوكالة  داخل  الحيادية، 
الكندية التي أضافت في بيانها أّن "هذه الجهود هي أساسية لتتمكن 
أن  كندا  بمقدور  وليكون  بفعالية  عملها  إتمام  من  األونروا  وكالة 

تواصل دعمها لها".
وأضافت الحكومة الفدرالية أّن "كندا تتخذ قدراً متزايداً من الحرص 
والتنموية  اإلنسانية  المساعدات  بتمويل  يتعلّق  ما  كّل  في  الواجب 
وزيارات  متواصلة  مراقبة  يتضّمن  العمل  "هذا  وأّن  للفلسطينيين" 
ميدانية منتظمة وعملية فحص منهجية وتدابير قوية في مجال مكافحة 

اإلرهاب في اتفاقيات التمويل".
يُذكر في هذا المجال أّن الواليات المتحدة األميركية أعلنت في آب 
إياها  متهمةً  األونروا،  لوكالة  تمويل  كّل  وقف   2018 )أغسطس( 
المالية  وممارساتها  عملها  نموذج  إّن  وقالت  الفعالية،  وقلة  بالفساد 
هي "عملية معيبة بشكل ال يمكن إصالحه"، وهي تهم رفضها آنذاك 

ض العام للوكالة بيار كراهينبول. المفوَّ

وطالبت آنذاك إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بـ"مراجعة في 
العمق لطريقة عمل األونروا وتمويلها"، كما طالبت بمساهمة أكبر 
من الدول األخرى في تمويل هذه الوكالة األممية. وكانت الواليات 

المتحدة حتى ذاك الحين أكبر ممّول لألونروا.
تشرين  في  النور  أبصرت  التي  األولى،  ترودو  حكومة  أّن  يُذكر 
عام  لألونروا  الكندي  التمويل  استأنفت   ،2015 )نوفمبر(  الثاني 
هاربر،  ستيفن  برئاسة  السابقة  المحافظين  حكومة  وكانت   .2016
أربع  قبل  األممية  الوكالة  تمويل  أوقفت  قد  بقوة إلسرائيل،  الداعمة 
سنوات على ذلك. وكان رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
قد طالب عام 2017 بتفكيك األونروا ودمج أجزائها في المفوضية 
بذلك  نتنياهو  وطالب  المتحدة.  لألمم  التابعة  الالجئين  لشؤون  العليا 
بعد إعالن األونروا أنها عثرت على نفق أرضي يمر تحت مدرستْين 
ماليين   110 الكندية  الحكومة  وقدّمت  غزة.  قطاع  في  لها  تابعتْين 
دوالر لألونروا بين عامْي 2016 و2019، إضافةً إلى 1,5 مليون 

لجائحة  التصدي  في  لمساعدتها   2020 )أبريل(  نيسان  في  دوالر 
"كوفيد - 19". وفي األول من تشرين األول )أكتوبر( 2019 قال 
زعيم حزب المحافظين الكندي آنذاك أندرو شير إّن حكومةً برئاسته، 
إلى  الرسمية  المعارضة  يشّكل  كان  الذي  حزبه  وصول  حال  في 
السلطة في أوتاوا، ستوقف تمويل األونروا في إطار خطة لتخفيض 
 6 25%، أي من  بنسبة  كندا  تمنحها  التي  الدولية  المساعدات  قيمة 

مليارات دوالر إلى 4,5 مليارات دوالر سنوياً.

الفدرالية  االنتخابات  موعد  من  أسابيع  ثالثة  قبل  ذلك  شير  وقال 
العامة األخيرة التي أعادت الليبراليين بقيادة ترودو إلى السلطة ولكن 

هذه المّرة بحكومة أقلية.

)موقع وزارة الشؤون العالمية الكندية / أ ف ب / رويترز / 	 
راديو كندا / سي بي سي / راديو كندا الدولي(

Adrian Wyld / CP /  )وزيرة التنمية الدولية في الحكومة الكندية كارينا غولد )أرشيف

تالميذ مدرسة تابعة لوكالة الـ”أونروا” في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة يلعبون في إحدى القاعات في اليوم األول من العام الدراسي 
2016 – 2017 / ابراهيم أبو مصطفى / رويترز
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الدائمة اإلقامة  على  للحصول  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  الالجئين  طلبات  قبول 

 	 english@rcinet.ca | لين ديجاردان 

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستبدأ في قبول طلبات الحصول 
على اإلقامة الدائمة من طالبي اللجوء الذين يعملون في قطاع 
للمرضى  مباشرة  رعاية  ويقدمون  كندا  في  الصحية  الرعاية 
ابتداء من 14 ديسمبر 2020.  لقد تعرضت الحكومة لضغوط 
قدموها  التي  للمساهمة  تقديراً  العمال،  هؤالء  قبول  أجل  من 
خالل جائحة COVID-19. كانت هناك احتجاجات على أن 
يتم  لم  أخرى  أساسية  خدمات  في  عملوا  الذين  اللجوء  طالبي 
تضمينهم في هذا اإلجراء الخاص لمنح طالبي اللجوء اإلقامة 
الدائمة، حيث كان بعضهم يعمل في توزيع الغذاء أو الزراعة. 

يمكن لبعض أزواج المتوفين التقديم

السن حيث  كبار  مساكن  في  اللجوء  طالبي  من  العديد  يعمل 

انتشر عدد من األمراض المعدية بين السكان والموظفين. 

ويعمل الكثير في المستشفيات أيًضا. ومات بعضهم.  بسبب 
إقامة  بالفيروس  توفوا  الذين  هؤالء  أزواج  يُمنح  قد  ذلك، 
دائمة إذا كانوا قد وصلوا إلى كندا قبل 14 أغسطس 2020. 
باإلضافة إلى ذلك، ستحسب للمتقدمين فترة تدريبهم بشرط أن 
تكون جزًءا أساسيًا من برنامج دراسة  ما بعد المرحلة الثانوية، 
قبل  المحددة من  المهن  إحدى  المهني في  التدريب  برنامج  أو 

الحكومة. 

مقاطعة كيبيك لديها نظام منفصل للهجرة والالجئين 

إلى  طلباتهم  تقديم  التقدم  في  الراغبين  أولئك  على  يجب 
 Immigration, Refugees and Citizenship Canada
مستوفين  المتقدمون  كان  إذا  ما  ستحدد  اإلدارة   ))IRCC

للمعايير المطلوبة. 
فإذا كانوا مستوفين ذلك، وكانوا يعيشون في مقاطعة كيبيك، 
هي  كيبيك  مقاطعة  الحكومة.  تلك  إلى  طلباتهم  تسليم  فسيتم 
الخاصة  الهجرة  شؤون  تدير  التي  كندا  في  الوحيدة  المقاطعة 

بها.

والالجئين  الهجرة  وزير  مينديسينو،  إل  إي  ماركو  قال 
والمواطنة: "اليوم، ندرك تفاني العديد من طالبي اللجوء الذين 
رفعوا أيديهم للعمل ونحن نعيش في وضع فريد وغير مسبوق. 

الكنديون يقدرون طالبي اللجوء والعمل الذي يقومون به في 
أثناء فترة الوباء. 

كل الشكر لهذا اإلجراء الخاص، نحن نقدر مساهمتهم الكبيرة 
من خالل تزويدهم بمستقبل أكثر أمانًا في كندا".

السيد ماركو إل مينديسينو ، وزير الهجرة والالجئين والمواطنة
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فادي الهاروني |  القسم العربي في راديو 	 
كندا الدولي 

المركزي(  )المصرف  كندا  بنك  حاكم  يرى 
تيف ماكِلم أّن على الحكومة الفدرالية وحكومات 
هجرةٍ  لمواجهة  جاهزة  تكون  أن  المقاطعات 
محتَملة لألدمغة باتجاه الواليات المتحدة مع تولي 
الديمقراطي،  الحزب  مرشَّح  المنتخب،  الرئيس 
السياسات  إّن  ماكِلم  وقال  السلطة  بايدن  جو 
الحالي  األميركي  للرئيس  الحمائية  والمواقف 
دونالد ترامب ساهمت في جعل كندا مكاناً أكثر 
األربع  السنوات  في  العالمية  للمواهب  جاذبية 

األخيرة.
ويعتقد ماكِلم أّن هذه الميزة التي تجذب الطالب 
يغادر  عندما  للزوال  مرّشحة  األجانب  والعمال 
الثاني  كانون   20 في  األبيض  البيت  ترامب 
في خطاب  كندا  بنك  حاكم  كالم  وجاء  )يناير(. 
الكبرى  لفانكوفر  التجارية  الغرفة  أمام  ألقاه 
)GVBT(. وتقع فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة 
الهادي  المحيط  ساحل  على  كولومبيا،  بريتيش 

وتجذب  األميركية  الحدود  من  قريبة  وهي 
أعداداً كبيرة من المهاجرين، السيما من الشرق 

األقصى وجنوب آسيا.
وحكومات  الفدرالية  الحكومة  إّن  ماكِلم  وقال 
مضطرة  نفسها  تجد  قد  واألقاليم  المقاطعات 

المواهب  جذب  أجل  من  الجهود  لمضاعفة 
األجنبية واالحتفاظ بها بعد أن تتسلّم إدارة بايدن 

السلطة في واشنطن.
الجامعات  على  أيضاً  ينطبق  األمر  وهذا 
حاكم  برأي  كندا،  في  والشركات  والمعاهد 

المصرف المركزي.
بالقادمين  الترحيب  أّن  كندا  بنك  حاكم  ويرى 
الجدد قد ينّشط االقتصاد ويزيد صادرات السلع 
والخدمات وأّن هذه الزيادة ضرورية لالنتعاش 
 - بعد جائحة "كوفيد  ما  االقتصادي في مرحلة 

."19
لكّن ماكِلم حذّر من أّن مضاعفة الجهود لجذب 
المواهب األجنبية واالحتفاظ لن يكون كافياً لوحده 
إلحداث انتعاش مستدام، فعلى الحكومة الفدرالية 
وحكومات المقاطعات أن تستثمر أيضاً في البنى 
التحتية وأن تزيل الحواجز التجارية الداخلية بين 

المقاطعات بهدف تعزيز الصادرات.
الوحيدة  البرية  الجارة  هي  المتحدة  والواليات 
لكندا وشريكها التجاري األول وإليها تذهب ثالثة 

أرباع الصادرات الكندية.
يُشار إلى أّن ماكِلم تسلّم مهامه كحاكٍم لبنك كندا 
في حزيران )يونيو( الفائت خلفاً لستيفن بولوتز.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

على كندا االستعداد لمنع هجرة أدمغة إلى الواليات المتحدة مع وصول بايدن إلى الحكم

)Adrian Wyld / CP( حاكم بنك كندا تيم ماكِلم
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حصول  دون  يحول  مؤقتاً  اتفاقاً  المتحدة  والمملكة  كندا  وقّعت 
زيادة تلقائية على الرسوم الجمركية عندما تخرج المملكة المتحدة 
عام  من  األّول  اليوم  في  رسمية  بصورة  األوروبي  االتحاد  من 

.،2021

كريستيا  المالية  وزيرةُ  الكندية  الحكومة  رئيس  نائبةُ  وأعلنت 
فريالند عن االتفاق الذي تّم التوصل إليه بين البلدْين والذي يضمن 
عدم فرض السلطات البريطانية رسوماً جمركية على الواردات 
من السلع الكندية كقطع غيار السيارات والكركند وشراب القيقب، 

على سبيل المثال، ابتداًء من األول من كانون الثاني )يناير(.

حكومتنا  "تضمن  االتفاق  هذا  خالل  من  إنّه  فريالند  وقالت 
للشركات الكندية التي تتاجر بالسلع مع المملكة المتحدة أن تواصل 
أّن  مضيفة  السوق،  هذه  إلى  التفضيلي"  الوصول  من  االستفادة 
االتفاق "مهم بالنسبة لشركات ووظائف عديدة في كندا تستفيد من 

الروابط االقتصادية القوية بين بلدْينا".

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين كندا والمملكة المتحدة 29 مليار 
والمملكة  الفدرالية.  الحكومة  بيانات  حسب   ،2019 عام  دوالر 
الكندية،  للصادرات  األهمية  حيث  من  سوق  ثالث  هي  المتحدة 
السوق  عن  جداً  وبعيداً  الصينية  السوق  خلف  مباشرة  وتحّل 

األميركية التي تذهب إليها ثالثة أرباع الصادرات.

بموجب  المتحدة حالياً  والمملكة  كندا  بين  التجاري  التبادل  ويتّم 
اتفاق التبادل التجاري الحّر بين كندا واالتحاد األوروبي. لكّن ذلك 

لن يعود ممكناً مع خروج المملكة المتحدة من االتحاد.

لذا أجرى مسؤولون رسميون في البلدْين مفاوضات للتوصل إلى 
اتفاق جديد يتّم بموجبه توسيع نطاق بنود االتفاق الكندي األوروبي 
بعد  أي   ،)Brexit( الـ"بريكست"  بعد  المتحدة  المملكة  ليشمل 

خروجها من االتحاد األوروبي.

لكّن البرلمان الكندي لم يوافق على االتفاق قبل أن يوقف أعماله 
جوستان  حكومة  جعل  ما  وهذا  السنة.  نهاية  أعياد  عطلة  بسبب 
وحكومة  أقلية،  حكومة  وهي  أوتاوا،  في  الليبرالية  ترودو 

إليجاد  تسارعان  لندن  في  جونسون  بوريس  برئاسة  المحافظين 
التلقائي لرسوم جمركية جديدة على  التطبيق  يحول دون  مخرجٍ 

صادرات كّلٍ من البلدْين إلى اآلخر.

التجارة  وزيرة  وزميلتُها  الكندية  الحكومة  رئيس  نائبةُ  وقالت 
والمملكة  كندا  بين  الجديدة  التفاهم  مذّكرة  إّن  نغ  ماري  الدولية 
المتحدة تتيح للرسوم الجمركية أن تبقى عند مستوياتها الحالية إلى 
أن يصادق البرلمان الكندي على اتفاق تجاري كامل بين البلدْين.

التفضيلية  الجمركية  والرسوم  التفاهم  مذّكرة  تبني  "بإعالنها 
أن  األعمال  شركات  بإمكان  أّن  كندا  حكومة  تضمن  المطابقة 
إدارية  إجراءات  ودون  بسهولة  التجارية  أنشطتها  تواصل 
الكندية في  العالمية في الحكومة  إضافية"، قالت وزارة الشؤون 
بيان ، مضيفةً أّن هذا االتفاق المؤقّت بين كندا والمملكة المتحدة 

"يضمن االستقرار والثبات" في التبادل التجاري بين البلدْين.

وكان كبار المسؤولين الرسميين عن التجارة الدولية في المملكة 

المتحدة قد أعربوا في وقت سابق من الشهر الحالي عن قلقهم وخيبة 
أملهم من عدم مصادقة البرلمان الكندي على اتفاق االستمرارية 

التجارية مع بالدهم قبل األول من كانون الثاني )يناير( 2021.
وقال المسؤولون البريطانيون إنهم قلقون من أن يتسبب التأخير 
األعمال،  لقطاع  ودمار"  بـ"أضرار  االتفاق  على  المصادقة  في 
وألقوا الئمة الوضع على السياسيين الكنديين الذين، حسب قولهم، 

لم يتمكنوا من وضع خالفاتهم الحزبية جانباً.

يُذكر أّن المملكة المتحدة شهدت استفتاًء على الـ"بريكست" في 
23 حزيران )يونيو( 2016 صّوت فيه 51,9% من المقترعين 
قد  بالدهم  كانت  الذي  األوروبي  االتحاد  من  الخروج  لصالح 
انضّمت إليه عام 1973 عندما كان يُعرف بـ"السوق األوروبية 

المشترَكة".

)وكالة الصحافة الكندية / موقع وزارة الشؤون العالمية / 	 
راديو كندا الدولي(

اتفاق مؤقت مع بريطانيا لحماية التبادل معها بعد خروجها من االتحاد األوروبي

)Pawel Dwulit / CP( علُم كندا الذي تتوسطه ورقة القيقب وعلُم المملكة المتحدة

January 2021 )يناير)كانون الثاني Issue  226 العدد



كندية تتكّبد أمواال طائلة لسوء فهم استحقاقها للمساعدة الكندية الطارئة
في 	  العربي  القسم   | ضرغام  زينة  كوليت 

راديو كندا الدولي 

منذ بداية الجائحة في شهر آذار/مارس الماضي 
وضعت الحكومة الكندية االتحادية مجموعة من 
تداعيات  لمواجهة  الطارئة  المساعدات  برامج 
جائحة كوفيد-19 على االقتصاد وعلى مداخيل 
وظائفهم  منهم  الكثيرون  فقد  الذين  الكنديّين 

ومورد رزقهم بسبب اإلغالق العام. 
الكندية  المساعدة  برنامج  البرامج،  تلك  أولى 
وقيمتها   )PCU - CERB( لألفراد  الطارئة 
$2000 شهريا، منحتها الحكومة لمن يطابقون 
شروط البرنامج من المواطنين، ابتداء من شهر 
األول/أكتوبر  تشرين  شهر  بداية  ولغاية  مارس 
الماضي. في مقاطعة البرنس إدوارد آيالند في 
كريستين  المواطنة  احتسبت  الكندي،  الشرق 
ماكدونالد الدخل اإلجمالي الذي حصلّته عوض 
أن تحتسب الدخل الصافي. وعلى هذا فإن هذه 
إعادة  إلى  مضطرة  اليوم  نفسها  تجد  المواطنة 

مبلغ قدره 500 18$ لوكالة الدخل الكندية. 
وكانت المواطنة الكندية التي تقطن في شارلوت 
تلّقت  قد  آيالند  إدوارد  برنس  عاصمة  تاون 

المساعدة المالية الحكومية منذ بداية الجائحة.
استلمت ماكدونالد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 
تفيد  الفدرالية  الدخل  وكالة  من  رسالة  الماضي 
بأنها لم تف مطلقا بالشروط المطلوبة في إطار 

برنامج المساعدة الكندية الطارئة.
ماكدونالد  كريستين  الكندية  المواطنة  تلّقت 
الكندية  اإلذاعة  لهيئة  االنكليزي  للقسم  تبرز 
الرسالة التي تلقتها من وكالة الدخل الكندية في 
أن  إلى  الرسالة  الماضي/CBC وتشير  نوفمبر 
الخاص  التي تعمل لحسابها  المواطنة  على هذه 
إعادة كل األموال التي حصلت عليها بحلول 31 
العقوبات  لتجنب  وذلك  األول/ديسمبر،  كانون 
الضريبية. تعمل السيدة ماكدونالد من المنزل في 

إعداد الحلويات للمناسبات الخاصة. وتقول إنها 
تعرضت لخسارة كبيرة في الدخل بسبب القيود 

التي فرضها الوباء على هذا النشاط التجاري.
إلى  طلبها  المستقلة  العاملة  هذه  قدمت  لذلك 

المساعدة  على  للحصول  الفيدرالية  الحكومة 
الطارئة. وقد تلّقت فعال أول شيك مصرفي في 

16 نيسان/أبريل الماضي.

وفقًا لـوكالة الدخل الكندية الفدرالية فإنه عندما 
عن  ماكدونالد  كريستين  أبلغت  بطلب،  تقدمت 
مما   ، دخلها  صافي  من  بدالً  اإلجمالي،  دخلها 
للبرنامج. رئيس الوزراء الكندي  أضّر بأهليتها 
بداية  مؤتمر صحفي  في  يعلن  ترودو  جوستان 
الكندية  المساعد  برنامج  إنشاء  عن  الجائحة 
الطارئة . وفي بداية األمر قال ترودو إن قيمة 
األسبوع،  في  دوالر   500 هي  المساعدة  هذه 
واحدة،  دفعة  أسابيع   4 لفترة  لمستحقيها  وتُدفع 
أي 2000 دوالر عن كّل فترة 4 أسابيع، ولغاية 
خاضعة  والمساعدة  أقصى.  كحٍد  أسبوعاً   16
Justin Tang:لضريبة الدخل/الصحافة الكندية

تقول الوكالة إن الشركات الصغيرة مثل شركة 
السيدة ماكدونالد، يجب أن يكون لها دخل صاف 
للتأهل  الماضي  العام  خالل   5000$ عن  يزيد 

للمساعدة الطارئة.

وفي هذه الحالة، لم تستوف ابنة شارلوت تاون 
هذا الشرط، وفقا لوكالة الدخل الكندية.

فعلت كل شيء بحسن نيّة، لم أفعل شيئا خاطئا 
لذا ال أدري لماذا علي إعادة تلك المساعدة؟ قالت 

السيدة ماكدونالد لهيئة اإلذاعة الكندية.
مع ذلك ، تّصر هذه السيدة على أنه عندما تم 
على  موجودة  المعلومات  تكن  لم  الطلب،  تقديم 
وكالة  باسم  متحدث  صّرح  الحكومة.  موقع 
الكندية  اإلذاعة  لهيئة  االنكليزي  للقسم  الدخل 
على  للحصول  العمال  من  الفئة  هذه  أهلية  بأن 
دائًما محددة من خالل  الطارئة كانت  المساعدة 
صافي دخلهم. كما أشارت الوكالة إلى أنه يمكن 
العثور على هذه المعلومات على صفحة األسئلة 
وأن  اإلنترنت،  شبكة  على  الحكومية  واألجوبة 
بدء  منذ  الصفحة  تلك  على  متاحة  التفاصيل 

البرنامج.

أن  األرشيف  في  البحث  يُظهر   ، ذلك  ومع 
المعلومات تمت إضافتها بعد 21 أبريل ، أي بعد 
شهر تقريبًا من تقديم السيدة ماكدونالد لطلبها كما 

نقل القسم االنكليزي لهيئة اإلذاعة الكندية.
صّرح النائب عن شارلوت تاون في البرلمان 
الحكومة  بأن  كيسي  شون  الكندي  الفيدرالي 
الذي  األشخاص  معاقبة  في  لديها مصلحة  ليس 
الحصول  طلب  تقديم  عند  نية  بحسن  تصرفوا 
 Sarah/الطارئة الكندية  المساعدة  على 

MacMillan/CBC
العاصمة  في  الليبرالي  الحزب  لنائب  وفقًا 
تاون شون  أوتاوا عن مدينة شارلوت  الفدرالية 
إدوارد  برنس  سكان  من  عشرات  أبلغ  كيسي، 

آيالند عن وضع مماثل.

هؤالء  مع  التعاطف  إظهار  إلى  بحاجة  نحن 
في  أخطاء  ]الليبراليون[  ارتكبنا  لقد  الناس. 

إخراج األموال بسرعة كبيرة.
أعاد العديد من الكنديّين مبالغ من المال تلقّوها 
يكونوا  أن  دون  الطارئة  المساعدة  برامج  من 
 Chris/الكنديّة الدخل  وكالة  لها حسب  مؤّهلين 
Wattie / Reuters تجدر اإلشارة إلى أنه في 
شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كانت وكالة 
كندي   213 أن000  أعلنت  قد  الفدرالية  الدخل 
إطار  في  أمواال  الخطأ  طريق  عن  تلّقوا  ممن 
المساعدة الكندية الطارئة سيُطلب منهم سداد تلك 

األموال.
تشير وكالة الدخل الكندية إلى أنه يمكن إجراء 
المتضررين  األفراد  مع  الفردية  الدفع  ترتيبات 

لمنحهم المزيد من الوقت لسداد األموال.
التسديد  يتم  بأن  الفيدرالية توصي  الوكالة  لكن 

بحلول 31 ديسمبر أي نهاية 2020.

اإلذاعة 	  لهيئة  االنكليزي  القسم  المصدر: 
الكندية، الصحافة الكندية، راديو كندا الدولي

-19” ترفع العجز إلى 216,6 مليار دوالر في سبعة أشهر برامج اإلغاثة لمواجهة “كوفيد
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كندا الدولي

الحكومة  أطلقتها  التي  اإلغاثة  برامج  تسببت 
لجائحة  االقتصادية  التبعات  لمواجهة  الفدرالية 
الميزانية  في  العجز  توسيع  في   "19  - "كوفيد 
األشهر  في  دوالر  مليار   216,6 إلى  الفدرالية 
الجائحة  وضربت  الجائحة.  من  األولى  السبعة 

كندا في آذار )مارس( الفائت.
نيسان  بين  اإلنفاق  إلى  الرقم  هذا  ويستند 
)أبريل( وتشرين األول )أكتوبر( ويقاَرن بعجز 
نفسها  الفترة  خالل  دوالر  مليارات   9,1 بقيمة 
من العام السابق. وفي آخر نشرة مالية أصدرتها 
يوم أمس الجمعة تعزو حكومة جوستان ترودو 
في  الحاد  التدهور  إلى  االرتفاع  هذا  الليبرالية 
االقتصاد واإلجراءات المؤقتة التي اتخذتها للحدّ 
من انتشار الجائحة ودعم الكنديين ومؤسساتهم.

لحاالت  الكندية  المساعدة  إّن  الحكومة  وتقول 
الطوارئ )PCU - CERB( واإلعانة الكندية 
 )SSUC – CEWS( لألجور  الطارئة 
التجاري  لإليجار  الطارئة  الكندية  والمساعدة 
دعم  وإجراءات   )AUCLC - CECRA(
أُخرى جعلت نفقات الحكومة، من دون احتساب 
الخسائر األكتوارية الصافية، ترتفع إلى 348,6 

نفقات  من  بـ%96,3  أكثر  أي  دوالر،  مليار 
الـ177,6 مليار دوالر في الفترة نفسها من العام 
للتحويالت  اإلجمالية  القيمة  وبلغت  الماضي. 
الرئيسية لألفراد، ومن ضمنها إعانات المسنين 
دوالر،  مليار   131,7 نحو  البطالة،  وإعانات 
الـ56,6 مليار دوالر في  بزيادة 132,5% عن 

العام السابق.
 39,4 لتبلغ   %287 البطالة  إعانات  وارتفعت 

مليار دوالر فيما كانت كندا كندا تتصدّى الرتفاع 
البطالة الناجم عن الجائحة وبعد إدخال تغييرات 

مؤقتة على برنامج إعانات البطالة.
الحكومة  رئيس  اليوم  قال  متصل  سياق  وفي 
الفدرالية إّن على المواطنين الذين تلقوا المساعدة 
يكونوا  أن  دون  الطوارئ  لحاالت  الكندية 
مستوفين شروطها أاّل يقلقوا فيما السنة تشارف 

نهايتها.

هؤالء  يًُطمئن  أن  الكالم  بهذا  ترودو  وقصد 
الكندية  الدخل  وكالة  تطالبهم  الذين  األشخاص 
)CRA - ARC( بإعادة المبالغ التي وصلتهم 

وكانوا يستحقونها.

"الناس الذين أخطأوا عن حسن نية، الذين ربما 
لم يكن يُفترض أن تصلهم تلك المبالغ، يجب أاّل 
يقلقوا بشأن غرامات أو فوائد مالية. سوف نعمل 
من  سؤال  على  ردّاً  ترودو  قال  الجميع"،  مع 
الحكومة  أحد الصحفييًن. وبموجب كالم رئيس 
المقبل،  العام  انتظار  الدخل  سيتعيّن على وكالة 
الذي يطّل قريباً، من أجل مطالبة الناس بإعادة 

المال الذي لم يكن يحّق لهم به.

الكندية  اإلعانة  استغلت  التي  المؤسسات  لكّن 
مكافآت  بتقديم  مثالً  فقامت  لألجور،  الطارئة 
لحملة  مالية  أرباح  وتوزيع  لرؤسائها  مالية 
الذي وصلها  العام  المال  األسهم، وكل ذلك من 
من  بالرغم  مناصبهم  في  موظفيها  تُبقي  كي 
تراجع أعمالها بسبب الجائحة، فعليها، هي، أن 

تقلق، برأي ترودو.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

)Chris Wattie / Reuters( مبنى وكالة الدخل الكندية في أوتاوا

10January 2021 )يناير)كانون الثاني Issue  226 العدد



11January 2021 )يناير)كانون الثاني Issue  226 العدد



ارتفاع معدل التضخم إلى 1% الشهر الفائت مدفوعًا بأسعار العقارات واإليجارات
فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

الثاني  تشرين  في  كندا  في  االستهالك  أسعار  مؤشر  ارتفع 
)نوفمبر( الفائت بنسبة 1,0% عن مستواه في الشهر نفسه من 

عام 2019، وفق ما أفادت أمس وكالة اإلحصاء الكندية.
ل في كندا منذ أن ضربتها  وهذا أعلى معدّل تضخم سنوي يُسجَّ

جائحة "كوفيد - 19" في آذار )مارس( الفائت.
وجاء هذا االرتفاع مدفوعاً بارتفاع أسعار المنازل واإليجارات 

السكنية واألجهزة واألدوات المنزلية.
شركةُ  آراَءهم  استطلعت  الذين  االقتصاد  خبراء  وكان 
أن  توقعوا  قد  المالية  للمعلومات   )Refinitiv( "ريفينيتيف" 
بلوغه  بعد  الفائت  الشهر   %0,8 السنوي  التضخم  معدّل  يبلغ 
0,7% في تشرين األول )أكتوبر( و0,5% في أيلول )سبتمبر(
المنتهية الشهر  وارتفعت أسعار السكن في فترة الـ12 شهراً 
1,5% ألسعار  بنسبة  زيادة  ذلك  1,9%، ومن ضمن  الفائت 

اإليجار، وهذا أكثر ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم.
وارتفعت أسعار األثاث المنزلي 2,8% واألجهزة واألدوات 

المنزلية 2,9%، فظلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
منزلية  سلعٍ  على  اإلنفاق  أّن  إلى  اإلحصاء  وكالة  وأشارت 
التباعد  فإجراءات  نفسها،  بالجائحة  مرتبط  األرجح  على  هو 
الوباء  انتشار  من  للحدّ  السلطات  فرضتها  التي  االجتماعي 
والعمُل من المنزل قد تكون وراء االرتفاع في مشتريات سلع 

غالية الثمن للمنزل".
الزيادة قد تكون نتيجة عدة عوامل، من ضمنها  كما أّن هذه 
الجائحة وزيادةُ  في عّز  فترة اإلغالق  بسبب  المتراكم  الطلب 
مستويات  إلى  تدنّت  التي  العقارية  الفائدة  وأسعاُر  االدّخار 

شقق  حساب  على  المنفصلة  للمنازل  الشارين  وميُل  تاريخية 
التمليك.

الفائت تراجعاً سنوياً  السيارات فسّجل الشهر  أّما سعر وقود 
بنسبة 11,9% بعد تراجعه السنوي بنسبة 12,4% في تشرين 

األول )أكتوبر( و10,7% في أيلول )سبتمبر( الفائت.
بلغ  السنوي  التضخم  معدّل  لكان  الوقود  سعر  استُثني  ولو 

1,3% الشهر الفائت.
التضّخم  معدّل  الحتساب  الثالثة  المؤشرات  معدل  وبلغ 

األساسي )core inflation( الشهر الفائت %1,7.
ويولي بنك كندا أهمية خاصة لمعدّل التضّخم األساسي الذي ال 
يأخذ باالعتبار العناصر الشديدة التقلب كأسعار الوقود والفواكه 
الفائدة  معدل  لتحديد  البنك  ويرصده  الطازجة،  والخضار 
األساسي، ويسعى لجعله أقرب ما يكون إلى هدفه المرجو البالغ 

.%2,0

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 
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أوتاوا تمنع بيع شركة منجمية كندية لشركة منجمية صينية على خلفية األمن القومي
فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

 TMAC( للموارد"  سي  إيه  أم  "تي  سهم  سعر  سّجل 
أن يعّوض خسارته،  قبل  اليوم،  كبيراً  Resources( تراجعاً 
المنجمية  الشركة  هذه  بيع  الفدرالية  الحكومة  منعت  أن  بعد 
 Shandong Gold( "الكندية لشركة "شاندونغ غولد ماينينغ

Mining( الصينية بمبلغ 230 مليون دوالر.
واتخذت الحكومة قرار منع صفقة البيع بعد إجرائها مراجعة 
بموجب قانون االستثمارات الكندي، وفق ما قالته "تي أم إيه 

سي" الواقع مقرها الرئيسي في تورونتو في بيان صحفي.
وأضافت الشركة الكندية أنها تجري محادثات مع "شاندونغ 

غولد ماينينغ" حول إلغاء الصفقة.
وتعمل الشركتان بشكل رئيسي في مجال استخراج الذهب.

"بالرغم من أننا نشعر بخيبة أمل من النتيجة، نحن مسرورون 
جداً لكون ’’تي أم إيه سي‘‘ حققت تحسناً هاماً في العمليات في 
’’هوب باي‘‘ )Hope Bay("، قال الرئيس التنفيذي للشركة 
جايسن نيل في البيان في إشارة إلى مشروع منجم للذهب في 

إقليم نونافوت في الشمال الكندي الكبير.
عن  الفائت  )مايو(  أيار  في  أعلنت  قد  "شاندونغ"  وكانت 
التوصل إلى اتفاق لشراء "تي أم إيه سي" لقاء 1,75 دوالر 

عن كّل سهم نقداً.
التنظيمية  الموافقات  على  الودية  الصفقة  هذه  وحصلت 
في  الكندية  الشركة  مساهمو  لصالحها  صّوت  كما  الصينية، 

حزيران )يونيو( الفائت.
)أكتوبر(  األول  تشرين  في  أمرت  الفدرالية  الحكومة  لكّن 
الفائت بإجراء مراجعة للصفقة للتحقق من أنها ال تمّس األمن 

القومي الكندي.
والتنمية  والعلوم  االبتكار  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 

في  يتوفّر  ال  إنّه  الحلو  يارا  الكندية  الحكومة  في  االقتصادية 
الوزارة شخص قادر على إعطاء مقابلة حول الموضوع اليوم، 
لكنها ذكرت في بيان مقتَضب أنّه "بموجب قانون االستثمارات 
متصلة  لمراجعة  األجنبية  االستثمارات  كّل  تخضع  الكندي، 

باألمن القومي، وكّل حالة على حدة".

إيه  أم  لـ"تي  التنفيذي  الرئيس  أيضاً  قال  الصحفي  بيانه  وفي 
71,5 مليون دوالر  إّن الشركة كانت تملك  سي" جايسن نيل 

نقدية  سيولة  تحقق  وإنها  الفائت  )سبتمبر(  أيلول   30 في  نقداً 
إيجابية.

وأضاف نيل أّن الشركة تملك ما يلزم من سيولة لتغطية نفقات 
نقل شحناتها البحرية العام المقبل، لكنها ال تملك ما يكفي لتسديد 
30 حزيران  إلى  أُّجلت مؤخراً  التي  إجمالي ديونها المستحقة 

)يونيو( 2021.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

أعالم صينية وكندية في بكين احتفاًء بزيارة رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إلى العاصمة الصينية في 5 كانون األول )ديسمبر( 
)Fred Dufour / CP / AP( 2017
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فادي الهاروني | القسم العربي في راديو 	 
كندا الدولي

لزيادةٍ  تهدف  خطة  الفدرالية  الحكومة  قدّمت 
كبيرة في استخدام الهيدروجين كوقوٍد منخفض 
األهداف  بلوغ  في  المساهمة  بهدف  الكربون 

الكندية في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.
للهيدروجين  كبيرة  أولى  خطوة  عن  "نعلن 
الطبيعية شايُمس  الموارد  قال وزير  كندا"،  في 
أوريغان، مضيفاً "هذه االستراتيجية تشكل تحدياً 
منتج  أّول  كندا  من  نجعل  أن  وهو  جميعاً،  لنا 

للهيدروجين المنخفض الكربون في العالم".
الطرق  من  الهيدروجين  استخدام  ويُعتبر 
المحتَملة إلزالة انبعاثات الكربون في القطاعات 
الكهربائية،  الطاقة  إلى  تحويلها  يصعب  التي 

كالنقل الثقيل واآلليات الثقيلة مثالً.
دون  نظيف  بشكل  الهيدروجين  ويحترق 
انبعاثات كربونية ويمكن إنتاجه باستخدام الطاقة 
هذه  في  فيُعرف  الشمسية،  الطاقة  أو  الريحية 

الحال بـ"الهيدروجين األخضر".
طريق  عن  الهيدروجين  إنتاج  يمكن  كما 
الوقود  من  أنواع  من  الكربون  استخراج 
الكربون  ن  ويُخزَّ الطبيعي،  كالغاز  األحفوري، 
بعد ذلك تحت األرض، ويُعرف في هذه الحال 

بـ"الهيدروجين األزرق".
"الوقود  بإمكان هذا  إّن  أوريغان  الوزير  وقال 
من   %30 إلى  يصل  ما  يؤّمن  أن  النظيف" 
عام  بحلول  الطاقة  مجال  في  كندا  احتياجات 

.2050
ويعتقد وزير الموارد الطبيعية الكندي أّن قيمة 
بحلول  دوالر  مليار   50 تبلغ  قد  القطاع  هذا 
 350.000 يوجد  قد  وأنه  المذكور  التاريخ 
وظيفة. "بإمكان الهيدروجين أن يحّول كّل قطاع 

تقريباً في اقتصادنا"، أّكد أوريغان.
قدّمتها  التي   2050  -  2020 الخطة  وتقترح 
بناء  مؤخرا  الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة 
مراكز إقليمية في السنوات الخمس المقبلة على 
امتداد كندا، السيما في المناطق التي يمكن فيها 
التي  أو  محلية  احتياجات  تلبية  للهيدروجين 

تتواجد فيها خبرة في مجال استخدامه.
إدمونتون، عاصمة  منطقة  المثال،  سبيل  على 
بالغاز  غنية  كندا،  غرب  في  ألبرتا  مقاطعة 
الكربون  لتخزين  فعالة  منشآت  وتضّم  الطبيعي 
والنفايات  الوقود  لنقل  وأنابيَب  األرض  تحت 

الغازية.
على  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  من  والموانئ 
األطلسي  مقاطعات  إلى  الهادي  المحيط  ساحل 
تحتاج  وكيبيك  أونتاريو  بمقاطعتْي  مروراً 
لكميات كبيرة من الوقود لقطاع النقل ويمكن أن 

تستخدَم أيضاً كموانئ لتصدير الهيدروجين.

مدن  كبرى  مونتريال،  من  الممتدّ  النقل  وممّر 
مقاطعة  في  وندزور  مدينة  إلى  كيبيك،  مقاطعة 
أونتاريو وجارتها ديترويت في والية ميتشيغان 
من  كبيرة  لكميات  أيضاً  هو  يحتاج  األميركية 

الوقود إن لتصنيع السلع أو لنقلها.
مقاطعات  في  الكهرومائية  المنشآت  أّن  كما 
على  قادرة  وكيبيك  ومانيتوبا  كولومبيا  بريتيش 
إلنتاج  التكلفة  ورخيصة  نظيفة  كهرباء  توفير 

"الهيدروجين األخضر".

وتخّصص الحكومة الفدرالية 1,5 مليار دوالر 
لتمويل خطة الهيدروجين، وهي أعلنت عن هذا 
المبلغ األسبوع الماضي في إطار استراتيجيتها 

لمكافحة التغيرات المناخية.
الجزء  انتقدت  البيئية  المجموعات  بعض  لكّن 

المتعلق بإنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي.
المستخَرج  الهيدروجين  إبقاء  يجب  "كان 
االستراتيجية،  خارج  األحفوري  الوقود  من 
نعلُم  لصناعة  نجاة  حبل  يشّكل  فيها  إبقاءه  ألّن 
الكربون من  بإزالة  نقوم  فيما  إنهاؤها  أنه يجب 
ديفيد  "مؤسسة  من  غرين  توم  قال  اقتصادنا"، 

سوزوكي" البيئية.
مصادر  كافة  بأّن  جادل  أوريغان  الوزير  لكّن 
الهيدروجين التي ستُعتَمد ستحّل مكان أنواع من 

الوقود تتسبّب بانبعاثات كربونية أكبر.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

Adrian Wyld / CP / وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الفدرالية شايُمس أوريغان

خطة فدرالية طويلة األمد لالعتماد على الهيدروجين كوقوٍد منخفض الكربون
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تباطؤ في نمّو المبيعات الصناعية الكندية: 0,3% في أكتوبر بعد 2,2% في سبتمبر
فادي الهاروني | القسم العربي في راديو 	 

كندا الدولي 

ارتفعت القيمة اإلجمالية للمبيعات الصناعية في 
الفائت  )أكتوبر(  األّول  تشرين  في   %0,3 كندا 
لتبلغ 54,1 مليار دوالر مدفوعةً بشكل رئيسي 
بارتفاعاٍت في مبيعات صناعات الورق والنفط 
والفحم، كما أفادت اليوم وكالة اإلحصاء الكندية.
يلي  االرتفاع  هذا  إّن  اإلحصاء  وكالة  وقالت 
أيلول )سبتمبر( وفق  2,2% في  بنسبة  ارتفاعاً 
أرقام منقّحة. وكانت بيانات الوكالة الصادرة قبل 
شهر قد ذكرت أّن نسبة االرتفاع بلغت %1,5.

مبيعات  سّجلت  )أكتوبر(  األول  تشرين  وفي 
صناعة الورق ارتفاعاً بنسبة 5,4% لتبلغ 2,4 
مليار دوالر، فيما ارتفعت مبيعات صناعة النفط 

والفحم 3,1% إلى 3,9 مليارات دوالر.
الصناعات  مبيعات  تراجعت  المقابل  وفي 
الجوية 5,9% إلى 1,6 مليار دوالر، بعد ارتفاع 
وعزت  )سبتمبر(.  أيلول  في   %15,3 بنسبة 
وكالة اإلحصاء هذا التراجع إلى الغموض الذي 
يشوب مستقبل قطاع السفر الجوي خالل الموجة 

الثانية من جائحة "كوفيد - 19".
اإلجمالية  القيمة  ظلت  الثابتة  وبالدوالرات 
)أكتوبر(  األول  تشرين  في  الصناعية  للمبيعات 
في المستوى الذي بلغته في الشهر السابق، أيلول 
ل في قيمة  )سبتمبر(، ما يعني أّن االرتفاع المسجَّ
األسعار،  في  االرتفاع  إلى  كلياً  عائد  المبيعات 

قالت وكالة اإلحصاء.
الفائت  )أكتوبر(  األول  تشرين  في  وتراجعت 
قيمة المبيعات الصناعية 5,2% مقارنة بمستواها 

في الشهر نفسه من العام الفائت.
وفي تعليق له على هذه األرقام الصادرة اليوم 

قال عمر عبد الرحمن، الخبير االقتصادي لدى 
 TD( ")بنك تورونتو دومينيون )تي دي بنك"
Bank(، أحد أكبر المصارف الكندية، إّن قطاع 
التصنيع، أسوةً بمعظم قطاعات االقتصاد الكندي 

األُخرى، يفقد زخمه.
التي  البيانات  هذه  أّن  إلى  الرحمن  عبد  ولفت 
ال  شهرْين  قبل  المبيعات  عن  صورة  تعطي 
اإلجراءات  لعودة  المحتَملة  التأثيرات  تعكس 

التقييدية للحدّ من انتشار جائحة "كوفيد - 19" 
في كندا والخارج على بعض المنتجات الصناعية 

الكندية.
يبقى  أن  المتوقع  الظروف من  "وفي ظّل هذه 
وِعراً  القريب  المدى  على  القطاع  هذا  مسار 
اللقاحات  طرح  يتسارع  أن  إلى  متساٍو  وغير 
في ربيع 2021"، أضاف عند الرحمن في بيان 

مكتوب.

يُشار إلى أّن عملية التطعيم في كندا ضدّ "كوفيد 
- 19" بدأت أمس، وهي تستهدف أوالً العاملين 
في قطاع الصحة ونزالء دور الرعاية الطويلة 
األمد. ومن غير المتوقع أن يتّم تطعيم الكنديين 

على نطاق واسع في المستقبل القريب.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

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

قالت المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن 
ل في  المسجَّ إّن االرتفاع   )CMHC – SCHL(
أسعار المنازل في مدٍن كندية عديدة خالل الصيف 
الفائت والخريف الحالي الذي شارف نهايته يتجاوز 
ما يمكن تبريره استناداً إلى مستويات الدخل والنمّو 

السكاني في كندا.
لألسواق  تقييمي  تقرير  في  الكالم  هذا  وجاء 
المؤسسة  هذه  مؤخرا  أصدرته  كندا  في  العقارية 

العامة الفدرالية.

وخلص التقرير إلى أّن سوق العقار السكني في 
الذي  نفسه  بالقدر  لفقاعة  معّرضة  حالياً  هي  كندا 
كانت معّرضة لها في وقٍت سابق من العام الحالي.
تُظهر  مدينة   15 كندا  في  أّن  المؤسسة  ورأت 
أو  معتدلة  أو  منخفضة  هشاشة  العقارية  أسواقها 
عالية المستوى. ويستند التصنيف إلى عوامل عدة 
أو  السريع  ارتفاعها  أو  العقارات  أسعار  كسخونة 

المبالغة في تقديرها أو اإلفراط في البناء.

وأشار التقرير إلى أّن سوقْي هاميلتون ومونكتون 
السريع  االرتفاع  جّراء  الهشاشة  شديدتْي  أصبحتا 
هذه  تقدير  في  والمبالغة  فيهما  العقارات  ألسعار 

األسعار خالل النصف الثاني من العام الحالي.

أونتاريو،  في  تقع  صناعية  مدينة  وهاميلتون 
كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم 
االقتصاد، وتحديداً في المنطقة التي تُعرف بـ"حدوة 
 ،)Golden Horseshoe( الذهبية"  الحصان 

كيلومتر  ألف   31,5 مساحتها  تبلغ  منطقة  وهي 
مربع ويقيم فيها نحٌو من 9,25 ماليين نسمة حسب 
2016، أي ربع  لعام  الرسمي  السكاني  اإلحصاء 

سكان كندا.
نيو  مقاطعة  مدن  كبرى  فهي  مونكتون  أّما 
برونزويك )نوفو برونزويك( األطلسية ويبلغ عدد 
سكانها مع الضواحي نحو 145 ألف نسمة حسب 

اإلحصاء السكاني نفسه.
كما أّن المبالغة في تقدير أسعار العقارات السكنية 
وكندا  أونتاريو  مدن  كبرى  تورونتو،  في  زادت 
على السواء، وفي مونتريال، كبرى مدن مقاطعة 
ريجاينا،  وفي  كندا،  مدن  كبريات  وثانية  كيبيك 

عاصمة مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب البالد.
لكّن مستوى الهشاشة في األسواق العقارية لهذه 
المدن الثالث هو "معتدل" حسب المؤسسة الكندية 
مع  بالمقارنة  وهذا  والسكن،  العقارية  للقروض 
تورونتو  شهدتها  التي  العقارية  الفقاعة  ظروف 

نهاية ثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن الفائت.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(

االرتفـاع في أسعـار المنـازل يفوق ما يمكن تبريره حسب المؤسسة الكـندية للقـروض والسكن
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ترودو غير متحّمس النتخابات فدرالّية ومكافحة الجائحة في أولوّيات حكومته
مي أبو صعب 	 

متحّمس  غير  أنّه  ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  أّكد 
جائحة  تستمّر   وقت  في  فدراليّة  تشريعيّة  النتخابات  للدعوة 

فيروس كورونا المستجدّ.
اإلنجليزي  القسم  سي،  بي  سي  مع  حديث  في  ترودو  وأضاف 
في هيئة اإلذاعة الكنديّة، أنّه مستعدّ لالنتخابات في حال أسقطت 

أحزاب المعارضة حكومته.
ويشار إلى أّن ترود يرأس حكومة أقليّة، ومن المحتمل أن تسقط 
الحكومة في أّي تصويت على الثقة في مجلس العموم الكندي، أو 
في حال عارضت أحزاب المعارضة جهود الحكومة في التصدّي 

للجائحة.
يُفترض  بما  نقوم  ال  أنّنا  المعارضة  أحزاب  قّررت  حال  "في 
لمواجهة الجائحة، يصبح من الصعب أن نحكم، سواء دفعوا نحو 

انتخابات أم ال": رئيس الحكومة جوستان ترودو.
وأعرب ترودو عن اعتقاده بأّن االنتخابات ليست أولويّة بالنسبة 

ألغلبيّة الكنديّين في وقت ترتفع حاالت كوفيد19- في البالد.
"علينا أن نتأّكد من أّن الحكومة قادرة على القيام بما ينبغي عليها 
أن تقوم به. وال أستبعد بالتالي أيّة خيارات. ولكنّي في الوقت عينه 

لست متحّمسا لالنتخابات": رئيس الحكومة جوستان ترودو.
وال ترّكز الحكومة في الوقت الراهن على االعتبارات السياسيّة 
الحصول  في  الكنديّين  كيفيّة دعم  بل على  االنتخابات،  وال على 
الحكومة  رئيس  قال  كما  المقبلة  األشهر  وفي  اآلن  اللّقاح   على 
التي  السنة  نهاية  مقابلة  إطار  في  األسئلة  على  يجيب  كان  الذي 
اإلعالم  لوسائل  تقليديّا  يعطيها  والتي  بي سي،  إلى سي  أعطاها 

الكنديّة المختلفة.

الوقاية  بإرشادات  االلتزام  إلى  الكنديّين  دعا  قد  ترودو  وكان 
التي تصدرها السلطات الصحيّة، إزاء العدد المرتفع من حاالت 

كوفيد19- الذي يستمّر في البالد.
اليدين  وغسل  الجسدي  التباعد  التزام  إلى  الجميع  ترودو  ودعا 
بعناية وتجنّب التجّمعات، وتحميل تنبيه التحذير من الفيروس على 

الهواتف الخليويّة.

الجائحة  مكافحة  في  للمضّي  مستعدّ  أنّه  الحكومة  رئيس  وأّكد 
والدفع باتّجاه اقتصاد أخضر.

تعاطي  اآلن  حتّى  بشدّة  المعارضة  أحزاب  انتقدت  حين  وفي 
الحكومة مع الجائحة، إاّل أنّها جميعها دعمت األجندة التي وضعتها 
لدعم الكنديّين ، ووافقت على مشاريع قوانين من أجل إنفاق مبالغ 
طائلة من األموال على برامج الدعم المالي التي تقدّمها الحكومة 
لألفراد واألعمال والقطاعات األكثر تأثّرا بالتداعيات  التي تسبّب 

بها فيروس كورونا المستجدّ.
وقدّمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس العموم تتيح بموجبه 
الجائحة  بسبب  مؤقّتة   تعديالت  إجراء  الكنديّة  االنتخابات  لهيئة 

على عمليّة االنتخاب.
ويسمح مشروع القانون في حال صّوت مجلس العموم بالموافقة 
عليه، بإجراء االنتخابات على فترة 3 أيّام بدل يوم واحد، واإلدالء 
مراكز  في  تصويت  مكاتب   وإنشاء  البريد  بواسطة  باألصوات 

الرعاية الطويلة األمد.
األمد  الطويلة  الرعاية  مراكز  أّن  إلى  السياق  هذا  في  ويشار 
عددا  المستجدّ  الموجة األولى من فيروس كورونا  شهدت خالل 
، بصورة  كوفيد19-  بمرض  والوفاة  اإلصابة  كبيرا من حاالت 

خاّصة في مقاطعتَي أونتاريو وكيبيك.

ولكّن  نطاق اإلصابة والوفاة توّسع خالل الموجة الثانية ليشمل 
باإلضافة إلى أونتاريو وكيبيك، كاّل من بريتيش كولومبيا و ألبرتا 

و مانيتوبا.

رئيس  قال  كوفيد19-،  ِلمرض  المضادّ  اللّقاح  صعيد  وعلى 
الحكومة إنّه ليست لديه أيّة هواجس بشأن تلقّيه،  ولكنّه يفّضل، 
خالفا لعدد من زعماء العالم، أن ينتظر دوره ليتلقّى اللّقاح إلى أن 
الذين هم في  مثل سنّه ويتمتّعون بصّحة  يحين دور األشخاص 

جيّدة، دون أن تكون له األفضليّة على غيره كما قال.
نحن  وبحماس.  علنا  اللّقاح  أتلقّى  سوف  دوري،  يحين  "عندما 
نثق بعلمائنا وأطبّائنا منذ البداية خالل هذه الجائحة. وقد وثقنا بهم 
طوال سنوات كي نبقى بمأمن من الحصبة ومن أجل حمايتنا من 

نزالت البرد": جوستان ترودو رئيس الحكومة الكنديّة.

ليست  العلميّة  القرارات  أّن  إلى  الكنديّين جميعا  ترودو  وطمأن 
مة لن توافق إاّل على منتج فعّال. متسّرعة وأّن السلطات المنّظِ

بيونتيك،  فايزر-  لقاح  جرعات  من  األولى  الدفعة  كندا  وتلقّت 
الجاري،  الشهر  من  عشر  الرابع  في  التطعيم  عمليّة  وانطلقت 
الطويلة  الرعاية  مراكز  نزالء  إلى  األولويّة  الحكومة  وأعطت 

األمد والعاملين في القطاع الصّحي.
وتقول منّظمة الصّحة العالميّة إّن مناعة القطيع تتطلّب تلقيح ما 

بين 60 إلى 70 بالمئة من السّكان.
تلقّي  ينوون  الكنديّين  من  بالمئة   66 أّن  للرأي  استطالع  وأفاد 

اللّقاح مقابل 16 بالمئة فقد ال ينوون ذلك.

)سي بي سي/ راديو كندا الدولي(	 
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الصين ترفض التراجع عن قمع مسلمي اإليغور .. بكين تزعم أنها فقط تحارب “اإلرهاب”

اإلجراءات  عن  تتراجع  لن  إنها  الصين  قالت 
الشرقية  إقليم تركستان  المفروضة على  األمنية 
حقوقية  مؤسسات  وثقت  حيث  )شينجيانغ(، 
عالمية ما يتعرض له مئات اآلالف من أبناء أقلية 
اإليغور المسلمة هناك من اضطهاد وتعذيب.    

العام  المدير  نائب  أجراها  مقابلة  في  ذلك  جاء 
الشيوعي  الحزب  في  العامة  العالقات  لقسم 
ديسمبر/  21 اإلثنين  جويشيانغ،  شو  الصيني 
كانون األول 2020 مع وكالة "أسوشيتيد برس" 

في العاصمة بكين.  
األمنية  النشاطات  إن  قال  الصيني  المسؤول   
السابقة  أعوام  الـ4  طوال  بكين  بها  قامت  التي 
اإلرهاب"،  من  "التحرر  نطاق  ضمن  كانت 
وهو "ما ال يمكن  تجاهله في الوقت الحالي ألن 

التهديدات ال تزال قائمة"، حسب قوله. 
على  أمريكا  فرضتها  التي  العقوبات  أما 
استيراد  حظر  وكذلك  بكين،  في  مسؤولين 
العمل  أنباء  بسبب  "شينجيانغ"  من  البضائع 
قلل  فقد  اإلقليم،  المفروض على سكان  القسري 
المسؤول الصيني من أهميتها، قائالً: "ال تظنوا 
العمل  يمكنها  ال  شينجيانغ  في  الشركات  أن 

بدون السوق األمريكية أو دون بعض الشركات 
األمريكية".

ألف   117 أن  الصيني  المسؤول  ادعى  كما 
مختلف  في  يعملون  اإليغور  أتراك  من  شخص 
ضمن  التعليم  تلقيهم  بفضل  الصينية  المناطق 

برامج التدريب التي انطلقت منذ 2014.

اإليغور أقلية مضطهدة 

تشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون 
اإليغور،  من  منهم  مليوناً   23 البالد،  في  مسلم 
فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين 

تناهز 100 مليون.
إقليم  الصين على  فيه  تسيطر  الذي  الوقت  في 
وتطلق   ،1949 عام  منذ  الشرقية  تركستان 
الجديدة"،  "الحدود  أي  "شينجيانغ"،  اسم  عليه 
التركية  اإليغور  أقلية  من  وأغلبيتهم  أهاليه  فإن 

المسلمة، يطالبون بالتحرر واالستقالل. 
وزارة  أصدرت  الماضي،  مارس/آذار  في 
لحقوق  السنوي  تقريرها  األمريكية،  الخارجية 
اإلنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن الصين 

تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال، لمحو هويتهم 
الدينية والعرقية. 

غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي 
اعتقال"،  بـ"معسكرات  الدولي  المجتمع  يصفها 
إلى  وترمي  مهني"  تدريب  "مراكز  هي  إنما 
األفكار  من  فيها  المحتجزين  عقول  "تطهير 

المتطرفة". 
 Byline Times ولكن وفق تقرير نشره موقع
عن   ،2020 أغسطس/آب  في  البريطاني، 
أبناء  من  أمريكي  وهو  سيديك،  إركين  الدكتور 
 Uyghur Projects منظمة  يرأس  اإليغور 
اإليغور(،  )مؤسسة مشروعات   Foundation
اإليغوري  المؤتمر  منظمة  في  بارز  ومستشار 
العالمي فإن العدد اإلجمالي لإليغور المحتجزين 
العدد  اآلن  يتجاوز  الصين  في  المعسكرات  في 
خالل  وقتلوا  احتُجزوا  الذين  لليهود  اإلجمالي 

الهولوكست. 
حيث أكد سيديك حصوله على معلومات مؤكدة 
من مسؤول حكومي في تشينغ يانغ، أن مقاطعته، 
 2016 عام  من  األيام  من  يوم  في  التي ضمت 
حوالي 92 ألف إيغوري، لم يعد هناك اليوم إال 

قد  السكان  من  وأكثر من 80%  منهم.  ألفاً   20
اختفوا خالل 4 سنوات.

 60 من  أكثر  يضم  دولياً  تحالفاً  أن  إلى  يشار 
دولة   16 من  الدولية  البرلمانات  في  عضواً 
المدعي  لحض  دولية  حملة  أطلق  قد  مختلفة، 
العام للمحكمة الجنائية الدولية على قبول شكوى 
ضد  جماعية  إبادة  حملة  الصينيين  شن  حول 
وارتكاب  األخرى،  المسلمة  واألقليات  اإليغور 

"جرائم ضد اإلنسانية".
بحسب صحيفة The Guardian األمريكية، 
فإنه   ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   9 اإلثنين 
يمثل  لندن  في  المقيمين  المحامين  من  فريقاً 
يوليو/ قدَّم في  مجموعتين من نشطاء اإليغور، 
تموز 2020، شكوى ضد بكين بدعوى ارتكابها 
إبادة جماعية واستمرارها في عمليات االعتقال 
الجماعي غير القانونية في المعتقالت الصينية، 
وطاجيكستان  كمبوديا  مع  تعاونها  عن  وكذلك 
لترحيل الفارين من اإليغور وإعادتهم للمعتقالت 

الصينية.

األناضول	 

الصين تضييق الخناق على المعتقلين اإليغور في سجونها - رويترز



د. كيتي وتد 	 
محمد سعد الـدين	 

معركة الالوعي .. 
والـزالزل القـــــادمة ..!

د. خالد الخيري االدريسي	 

أكثر  حكيم  عن  يبحث  والحكيم   ... حيران  الحليم  يبدو 
العقل  منطق  يتجاوز  األمر  يكاد  يجد.  وال  منه  حكمة 
الحق  يكاد  أعداؤنا؟  منهم  والفهم. من هم أصدقاؤنا ومن 

يالمس الباطل فيصبح بعضه باطال وبعضه غامضا.
التحكم بالالوعي هو الخطوة األخيرة قبيل السيطرة على 
وعي الشعوب ومستقبلها. اجتهد اعداؤنا كثيرا واستثمروا 
لعقود حتى نجحوا بحرف مصطلحاتنا واتجاه تفكيرنا، بل 
حتى حدود احالمنا وسقف امالنا. فلسطين أضحت غزة! 
وعدونا اصبح من يحمل راية التوحيد المختطفة! بل إن 
التكبير أضحى الزمة للقتل الوحشي واألفعال الهمجية في 

مخيلة الكثيرين.
إسرائيل الغاشمة )بالالوعي( هي أحّن على فلسطينييها 
من اشقائهم العرب! بل إن العربي لو قًدر له الخيار بين 
بال  الختار  الصهاينة  وسجون  المسلمين  العرب  سجون 
النسبي على قهر وذل  تفكير رفاهية ودالل اإلسرائيليين 

سجون  سوريا وأخواتها.

بالالوعي، أضحى الربيع العربي وتضحية االبطال ربما 
التي حلت بمصر وليبيا واليمن وسوريا،  الكارثة األكبر 
عن  بحثه  على  علنا  الندم  بإبداء  الشرفاء  بعض  بدا  بل 

حريته وكرامته المسلوبة!
الخبيث  واالنتقاء  المتراكمة  اإلعالمية  بالترسبات 
األول،  السنّة  عدو  الى  الشيعة  تحول  التاريخ،  لصفحات 
وأضحى السنّة الفريسة األولى ألبناء قم والنجف، واقتنع 

اإلثنان أن إسرائيل أقل ضررا على كليهما من اآلخر.
التحكم بالالوعي ليس وليد معركة أو جهد مبدع  بل هي 
وفكريا  إعالميا  التدريجي  الدؤوب  العمل  نتاج عقود من 

وسياسيا.
السلطان  من  العلماء  تقريب  الجذاب،  المقنع  اإلعالم 
اصدقاء  من  بدفء  المخلصين  القادة  إحتضان  وترفه، 
اصدقاء اعدائنا بعد إغالق األبواب أمامهم  ومحاصرتهم، 
بدهاء ومكر  األولويات  وتغيير  اإلسالم  بمبادئ  التالعب 
زرع  الجوهر،  وإهمال  القشور  نحو  البوصلة  وتوجيه 
)علماء دين مندسين( ممن يمتلكون الفصاحة والعلم وفتح 
إيهام  بالتدين،  المغلفة  سمومهم  لبث  لهم  االعالم  ابواب 
الشعوب باالنتصار الوهمي بعد كل هزيمة كارثية لتبرير 
كلها   ... إستراتيجية  مراجعة  دون  به  والقبول  التخاذل 
وسائل تم استخدامها بمهارة لتغيير الالوعي، بل للتحكم به 
لخاصة القوم وعامتهم وتهيئة العامة لهزائم مدوية سياسية 
وفكرية وزالزل جغرافية دون رد فعل ربما يناسبها، بل 

حتى القبول بها.
العودة  سوى  الالوعي  دهاليز  في  التائهين  أمام  يبَق  لم 
الكريم  القرآن  الدائم،  عزتهم  ومصدر  وعيهم  منبع  إلى 
وسنة نبيهم الكريم والعض عليها بالنواجذ حتى لو اقنعهم 
األعداء واصدقاؤهم واصدقاء أصدقائهم انهم سيساعدونهم 

على تطوير دينهم.!

طبيب كاتب من اسرة )البالد(	 

من كتابي َأصداء روح

ال تتقيأ على من تحب

تقيأ وجعك على األرض التي تحملك فوقها، 
وتتحمله!  لتقيئك  ستتسع  التي  الوحيدة  فهي 
تقيأ وجعك على التراب الذي ُخلقت منه فهو 
بالتأكيد سيفهمك ويسامحك! تقيأ وجعك في 
قلبك  ألم  سيبتلع  فماؤه  يشبهك،  الذي  البحر 
في  وجعك  تقيأ  وتخفيهم!  عيونك  ودمعات 
مدفأتك فنارها ستلتهم قذارات جوفك وألمه! 
النفسية  االستشارة  غرفة  في  وجعك  تقيأ 
الدافئة المغلقة والتي يجلس بها اختصاصي 
أنواع  كل  من  يحميه  منيعا  ثوبا  "يرتدي" 

التقيؤ وكل أنواع الوجع الذي ستقذف به.
لكن! 

أوساخ  تقذف  تتقيأ على من تحب!! ال  ال 
معدتك على من يهواه قلبك! ال تلطخ ثياب 
من تحب ومشاعره بسموم بدنك وفضالته! 
أنفك  يحب  ال  ما  يشتم  أن  عليه  تفرض  ال 
وأذنك  تراه  أن  عيناك  تحب  وال  يشمه  أن 
أن تسمعه! ال تتقيأ غضبك، حسرتك، ألمك 
حمايتهم  النفس  تبتغي  من  على  وسخطك 
التقيؤ  يُحسن  من  هو  فالحكيم  وسعادتهم. 
المناسب  المكان  في  المناسب،  الزمن  في 

والظرف المناسب.
اصرخ على الشاطئ وتقيأ ألمك! إبِك على 
وسادتك ونظف جرحك! ارفع يديك للسماء 
من  على  تتقيأ  ال  لكن  أحزانك،  وأطلق 
تحبهم! ال تراهن على مساحات قلبهم وعلى 
سعة صدورهم وعظمة محبتهم! ال تراهن 
على دفء عيونهم وسخاء أحضانهم ولوعة 
مشاعرهم! فقد تكون مراهنتك خاسرة! وما 
كما  تجرحهم  ال  يُحمل!  أن  صعب  تقيأته 
فتقذف على  تنتقم  ال  بك!  فعلوا  أنهم  تدعي 
حتى  عليهم  احرص  يوجعهم!  ما  اسماعهم 

في وجعك! احرص عليهم حتى في عذابك 
وابحث لك عمن أو عما يتحمل التقيؤ دون 
أن يُجرح. وان راهنت وأقدمت على التقيؤ، 
قلبك  أوساخ  وحدهم  ينظفون  تتركهم  فال 
وسوط لسانك! ال تتركهم يمسحون دموعهم 
وحدهم ويحضنون قلوبهم المرتعشة وتذهب 
وترحل! نظف وراءك آثار تقيئك وقد يحتاج 
االمر منك لساعات وعلى األرجح لسنوات، 
لسنوات طويلة كي تزيل ما علق بذاكرتهم 

والروح. 
والبحر  الشجر  واألرض،  السماء  صادق 
قلبك  الوجع كلما ظهر، نظف  وحدثهم عن 
الدنيا  أوساخ  به  تجتمع  ال  كي  باستمرار 
وصّل  اصرخ  وألمه،  الماضي  وأحقاد 
وغضبا  قهرا  قلبك  امتأل  ان  يذهب.  ودعه 
فتقيؤه مرعب وقاٍس وال يمكن تنظيف أثره 
بسهولة، وبهذا هو مختلف عن تقيؤ الجسد. 
سامح ونظف قلبك باستمرار كي ال يمتلئ 
وجعا فيطفو ويتراكم ويتقيأ حمله فيوِسّخك 

ويوِسّخ من تحبهم حولك.

والذي  البالد  جريدة  من   225 العدد  القاسم  بانة  االخت  اضاءت 
نشر في  ديسمبر2020  وبالتحديد على الصفحة 45 بمقال تحت 
الحقيقة  كبد  اصاب  المشهد"  الكبير...انتهى  المهرج  عنوان" 
وعرى نظما قبيحة وشعوبا كثرا في دول عدة يتداول على حكمها 
اشخاص اغلبهم يرتدي قناعا اسمته االخت القاسم "ورقة التوت" 
البعض  أما  عنصرية.  وسياسات  ومعتقدات  افكارا  وراءه  يخفون 
او  لغبائهم  إما  خجل،  بدون  المخزية  حقيقتهم  كشف  يفضلون  فهم 

الستفحال العنصرية والنازية بدمائهم.
عندما حل جورج بوش االبن في البيت االبيض حسبناها النهاية 
والحكام.  السياسية  النظم  اخالق  انحطاط  في  نهاية  بعدها  ما  التي 
غباء  اشد  كان  الذي  الكبير"   "المهرج  بوصول  فوجئنا  ولكن 
وعنصرية ووقاحة وبز كل من سبقه. مهرج ال يفهم اال السمسره، 
على كل شيء، بلده وشعبه ودماء الشعوب. لم يخجل بل اصطحب 
زوجته في رحلة  الى بالد يحكمها من عقلهم بين ارجلهم وليس في 
الحقيقة سمسار كل شيء،  جماجمهم،. سمسار عقارات ولكنه في 
شرف واخالق وقوانين وبلطجة. مستعد للمتاجرة بكل شيء مقابل 
الدوالر والكرسي. استطاب سياسة االغتياالت لسياسيين عارضوه، 
واالبتزاز آلخرين كانوا اشد اجراما وحقارة منه يتحكمون بثروات 
شعوبهم النفطية دون وجه حق ويقتلون معارضيهم ويقطعونهم اربا 
قبل  من  اوطان شعوب  سرقة  دعم  الصحفيين.  من  كانوا  لو  حتى 
مرتزقة فرضوا قرصنتهم وبلطجتهم على العالم اكمل عن طريق 

التحكم بالمال العالمي.
لم يك من سبقه بأشرف منه، بل كما ذكرت االخت بانة "كلهم في 
العنصرية والسرقة والبلطجة واحد" حتى لو كان من اصل افريقي. 
منهم من يلبس ورقة قناع الديمقراطية وحقوق االنسان "الزائف" 

الذي ال يمكن ان يخفي فظيع وقبيح اعمالهم.
الفضيحة في هذا كله ال تقتصر على الحكام فهم مهرجون يرشحهم 
بين   اندس  النظام  هذا  ان  واالمر  واالنكى  مجرم.  نظام  ويختارهم 
سمعتها  وشوه  ومستقبلها،  تاريخها  فافسد  الدول،  تلك  شعوب 
تصوت  النتخابات  كاالغنام  تساق  شعوب  وانتماءها.  ومعتفداتها 
هذا  عن  الدفاع  في  بشراسة  وتقاتل  الوجوه  ألقبح  وعي"  "دون 
المرشح او ذاك. شعوب اصبح الدوالر ربهم االعلى. تلك الشعوب 
صدر في حضنها كتب مثل "ادفع دوالرا تقتل عربيا"، وظهر بين 
ظهرانيها النازيون القدامى والجدد منهم الكلوكلوكس كالن. شعوب 
قتلت واحرقت الماليين بادعاء "الدم االزرق" و"السيادة والحرية 

والحياة للبيض فقط".

لقد اشارت االخت القاسم لهذا بعبارة على درجة كبيرة من الصحة 
الذي  الجبان  المنافق  المجتمع   حقيقة  "وتتعرى  قالت  حين  والدقة 
يكيل االمور بمكيالين ويعيش ازدواجية تجعله يقتل االب". من هذا 
المجتمع طلع علينا نسل من المجرمين والعاهرات. واصدق مثال 
على هذه الشعوب هو ما طل علينا من خالل شاشة احدى محطات 
التلفاز في ذلك البلد حين سأل  المحاور الضيف: "ماذا تعمل؟" اجاب 
التي تعمل". فسأله: "وماذا  انما زوجتي هي  الضيف: "ال اعمل، 
تعمل زوجتك؟" اجاب الضيف بدون حياء او خجل وبكل صالفة: 
"تعمل عاهرة". هذه االنظمة دمرت وسرقت وشردت الماليين بدءا 
كله  االوسط  والشرق  وافغانستان  بفيتنام  مرورا  شرقا  الصين  من 
بدون استثناء، ثم افريقيا وانتهاء بامريكا الالتينية. حاصروا شعوبا 
باكملها لعقود، قلبوا انظمة منتخبة بحرية، استعملوا  السالح النووي 
والنصرة،  والقاعدة  داعش  اخترعوا  رادع،  بدون  االبرياء  وقتلوا 
دمروا العراق وتآمروا على سوريا بحجج كاذبة، اعترفوا  بالسيادة 
للمرتزقة على ارض فلسطين والجوالن. بالله عليكم، هل ما زلتم 

تراهنون على اي مهرج يسكن البيت االبيض؟! 
واالمريكية(  )الفرنسية  القوى  اعتى  هزمت  فيتنام  سادة،  يا  ال   
سابقا"  العظمى  "بريطانيا  لقنت  والهند،  فرنسا  ركعت  والجزائر 
صيادي  جزيرة  وقريبا  الثانية  الدرجة  من  بلدا  واحالتها  درسا 
اسماك، واالمثلة  كثيرة ال حصر لها والتي اثبتت نظرية "ال احترام 

اال للقوي".

رسالة الى المحرر
تعقيبا على مقالة الزميلة بانة القاسم

قطعت جهينـة قــول كــل خطـيب

24January 2021 )يناير)كانون الثاني Issue  226 العدد



على الرغم من أن الساعات تسير كما ينبغي، 
فإن بعض أيام وشهور عام 2020 بدت كأنها لن 

تنتهي، ثابتة بمكانها بطيئة في حركتها لألمام.
ورغم أن الساعة لم تتجاوز حد الستين دقيقة، 
فإن شعورنا بها كان أطول، خصوصاً في فترات 
اإلغالق، فإذا كان الوقت هو نفسه، فلماذا يختلف 

شعورنا به؟
الفيلسوف الفرنسي هنري بيرغسون )1859-
1941(، أحد أبرز مفكري عصره، ابتكر نظرية 
يمكن أن تساعدنا في فهم سبب غرابة بطء مرور 

الوقت في عام جائحة كورونا.
جادل بيرغسون بأن للوقت وجهين:

الوجه األول للوقت هو "الوقت الموضوعي": 
مواعيد  وجداول  والتقويمات  الساعات  وقت 

القطارات. 
"وقت  وهو  "المدة”،  يسمى  الثاني  الوجه 
أي  الداخلية،  الذاتية  تجربتنا  وقت  أو  العيش" 

الوقت الذي نشعر به ونعيشه ونتحرك وفقاً له.
المدة  نعير  الغالب ال  أننا في  بيرغسون  الحظ 

بحاجة  ليس  واإلنسان  اهتماماً،  نعيشها  التي 
أصالً لهذا اإلدراك، بل هو بحاجة إلدراك الوقت 

الموضوعي.
عن  لمحة  على  الحصول  يمكننا  ذلك،  ومع 

الفرق بينهما عندما يتفككان.
و4  مساًء   3 بين  الموضوعي  الوقت  امتداد 
مساًء هو نفسه بين 8 مساًء و9 مساًء. لكن األمر 

يختلف عند تطبيق منطق “المدة”.
إذا تم قضاء الفترة األولى في االنتظار بعيادة 
طبيب األسنان والثانية في إحدى الحفالت، فنحن 
نعلم أن الساعة األولى ستكون بمنتهى البطء، في 

حين تمر الثانية بسرعة كبيرة جداً.
الجائحة تقلل سرعة الوقت

الموضوعي"  "الوقت  من  تركيزنا  لنا  حوَّ إذا 
على  أصابعنا  نضع  أن  فيمكننا  "المدة”،  إلى 

الشعور بالغرابة المحيطة بالوقت هذا العام.
بالنسبة للعديد من المدد الزمنية التي عايشناها، 
اإلغالق  فترات  أثناء  متباطئاً  الوقت  كان  فقد 
العام، ومر الصيف سريعاً نسبياً مقارنة بالفترات 

التي ُطلب فيها االلتزام بالمنازل.

تتطابق  أن  يمكن  ال  بيرغسون،  إلى  بالنسبة 
أي لحظتَين من “المدة”. إن وصول القطار في 
نفسه  هو  الموضوعي  الوقت  من  معينة  لحظة 
تؤثر  الماضية  وذكرياتنا  مشاعرنا  لكن  دائماً، 

على تجربتنا الحالية مع الوقت. 
محظوظين  كانوا  الذين  األشخاص  شعر  ربما 

بما فيه الكفاية لعدم اضطرارهم إلى التعامل مع 
بشأن  "الحداثة"  بشعور  للوباء  السلبية  اآلثار 
اإلغالق األول: ارتفعت مبيعات معدات التمرين 
بشكل حاد، وبدأ البعض في تعلم لغات أجنبية، 
تصليح  أو  الخبز  في  وقتهم  آخرون  واستثمر 

منازلهم.

من  كثير  في  نكافح  يجعلنا  الذي  السبب 
األحيان، للوصول إلى العقلية نفسها اآلن هو أن 
يقول  كما  لإلغالق،  األولى  "النكهات"  ذكرى 

بيرغسون، أثرت في الذكريات الحالية. 
المدة  سرعة  "ترتبط  لبيرغسون،  بالنسبة 
تتأثر  والتي  البشرية،  بالذات  أيضاً  الزمنية 
للماضي  والمحددة  الشخصية  بالذكريات  دائماً 

وتوقعات المستقبل".
الوقت  مرور  مجرد  مربكاً  يصبح  لم  لذلك، 
عن  أفكارنا  الوباء  ه  شوَّ بل  وحسب،  حالياً 
"الوقت  يستطيع  ال  بطرق  والمستقبل  الماضي 

الموضوعي" تصحيحها. 
إذا نظرنا إلى الماضي، فإننا ندرك أن محاولة 
حرائق  اندالع  قبل  بالضبط  األشهر  عدد  تذكُّر 
الغابات األسترالية أمر صعب للغاية ولكنه كان 

خالل عام 2020 وقبل الوباء.

وبالمثل، إذا تطلعنا إلى المستقبل، فإن مشاعرنا 
تجاه فترات زمنية بين اآلن والمستقبل مشوهة: 
متى سنذهب في عطلة؟ كم سيمضي من الوقت 

قبل أن نرى أحباءنا؟ 
من دون مواقيت أو مواعيد محددة في الوقت 
ولكن  يمر،  الوقت  بأن  نشعر  الموضوعي، 
فإنه  إلى عدم حدوث أي شيء جوهري،  نظراً 
الوقت  بكثير ونحن عالقون في  أكبر  يمر ببطء 

الحاضر. 
إذا علمنا على وجه اليقين اآلن أن العالم سيعود 
إلى طبيعته في غضون ثالثة أشهر، فإن “المدة” 
ال  أننا  إلى  نظراً  ولكن  أكبر.  بسرعة  ستمر 
نعرف بالتأكيد، فإنها تتأخر، رغم أن األمور قد 
تتحول في النهاية إلى طبيعتها في الفترة الزمنية 

الموضوعية نفسها.
في عام جائحة كورونا، أصبح وقت التقويمات 
غير  واألسابيع  األيام  أساسها  على  تقاس  الذي 
التي  “المدة”  إحساس  وسيطر  صلة،  ذي 
نظراً  إيجابياً،  أم  سلبياً  أكان  سواء  عشناها، 
االنطوائية  بين  الشخصيات  اختالف  عامل  إلى 

واالجتماعية.
للجدل،  المثير  بيرغسون  ادعاء  قبلنا  ولو 
الوقت  وأن  الحقيقي  الزمن  هي  فقط  المدة  بأن 
الموضوعي مجرد عامل خارجي مفروض على 
أعطى  الوباء  أن  استنتاج  عندها  يمكن  حياتنا، 
طبيعة  لمفهوم  ومختلفة  ثاقبة  نظرة  الجميع 

الوقت، وكيفية عيش كل لحظة من لحظاته.

)البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة   	
لندن اونتاريو

أحد أعمال الفنان منقذ الشريدة

كان عام 2020 ثقيل الخطى رغم أنه زمنيًا عام كأي عام آخر
60 دقيقة في الساعة ولكن.. لماذا تحرك الوقت ببطء أثناء جائحة كورونا؟ 

بلقيس دارغوث 	 
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الغارديان: صفقات “سالم” ترامب مخادعة ترسخ الظلم وتعاقب الضعيف
إبراهيم درويش	 

سايمون  “الغارديان”  صحيفة  في  المعلق  قال 
أعلن  التي  المراوغة  لصفقات  فورة  إن  تيسدال 
إلى  السالم  تجلب  لن  ترامب  دونالد  الرئيس  عنها 

الشرق األوسط.
الظلم  ترسخ  التي  السالم  “صفقات  أن  وأضاف 
تدوم.  ال  بالجشع  والمدفوعة  الضعيف  وتعاقب 
ومع ذلك فقد شهد الشرق األوسط سلسلة من هذه 
الصفقات المراوغة. وكلها تتعلق بإسرائيل ورقعها 
البيت األبيض على عجل. ففي الوقت الذي تقترب 
يبدو  عليها،  حسرة  ال  لنهاية  المقيدة  رئاسته  فيه 
ترامب منخرطا في صفقات تنزيالت محمومة في 

السياسة الخارجية”.
به  مرحب  السالم  منظور  أن  الكاتب  ويعتقد 
بالنيابة  ترامب  فمفاوضات  ثمن.  بأي  ليس  ولكن 
الحقوق  من  قاسية  سخرية  كانت  إسرائيل  عن 
العربية  اإلمارات  من  كل  فموافقة  الفلسطينية. 
كان  إسرائيل  مع  التطبيع  على  والبحرين  المتحدة 
العربية  السالم  وخطة  العربي  لإلجماع  خرقا 
دولة  بإنشاء  التطبيع  اشترطت  التي   2002 لعام 

فلسطينية قابلة للحياة.
أمريكية  بوعود  األخيرة  االتفاقيات  تحلية  وتم 
التجارة  وفرص  والمال  المتقدمة  األسلحة  لتوفير 
مدعاة  ليسوا  الجدد  إسرائيل  وأصدقاء  واألعمال. 
ولديهما  ديكتاتوريتان  الدولتين  فكال  للفخر، 
يوافقون  ال  من  حقوق  وانتهاك  سجن  في  تاريخ 
النساء  احترام حقوق  فيهما  يتم  آرائهما. وال  على 
منهما  أي  على  التعويل  يمكن  وال  والمهاجرين. 
وعدوتهما  إسرائيل  بين  حرب  اندلعت  حالة 
بأنه  اإلماراتي  الجيش  ويعرف  إيران.  المشتركة 

قصف المدنيين في اليمن وليبيا.
على  التنمر  األخيرة  الفترة  في  ترامب  ومارس 
رفع  مقابل  إسرائيل  مع  عالقات  لفتح  السودان 
على  للحصول  ماس  بشكل  يحتاجه  الذي  الحظر 
دعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكان 
على الخرطوم دفع 335 مليون دوالر كتعويضات 
قائمة  السودان عن  وتم شطب  اإلرهاب.  لضحايا 
الدول الراعية لإلرهاب. وهذا ليس كرما، فقد كان 
اإلطاحة  بعد  الماضي  العام  شطبه  واشنطن  على 

بنظام عمر البشير.
وكانت آخر صفقة احتيال أطلق عليها “سالم في 
والبحرين  اإلمارات  التي وجهتها  كالطعنة  وقتنا” 

إلى ظهر الفلسطينيين.
بإسرائيل  االعتراف  على  المغرب  يوافق  فحتى 
االلتزام  من  عقود  عن  التراجع  ترامب  قرر 
األمريكي باستفتاء مستقل تحت رعاية األمم المتحدة 

لتقرير مصير الصحراء الغربية، وقرر االعتراف 
هذا،  وبعمله  عليها.  الرباط  بسيادة  شروط  بدون 
وجيران  الصحراويين  مع  بالتشاور  ترامب  فشل 
األفريقي  واالتحاد  وموريتانيا  الجزائر  المغرب، 
على  المباشر  الرد  وكان  األوروبي.  واالتحاد 
البوليساريو  تحرير  جبهة  إعالن  هو  القرار  هذا 
والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي 
أعلنت عام 1976 عن استئناف العداء مع المغرب 

منهية 29 عاما من اتفاق وقف إطالق النار.
بالوعود  الصحراويون  وثق  الفلسطينيين،  ومثل 
إال  تالحظ  ولم  مثلهم،  للخيانة  وتعرضوا  الدولية 
لهذه  بحاجة  ترامب  يكن  ولم  هذا.  العالم  في  القلة 
لكي  القليل  إال  يفعل  لم  الذي  للمغرب  المحفزات 
يستحقها. فقد أحبط المغرب مدعوما من فرنسا كل 

محاوالت تنظيم استفتاء موثوق به.
فقد  الغربية،  الضفة  في  حدث  عما  وفي صورة 
التوطن  المغاربة من الشمال على  الرباط  شجعت 
في الصحراء الغربية بشكل غير الطابع الديمغرافي 
يزال  فال  لبنان،  في  الفلسطينيين  ومثل  للمنطقة. 
مخيمات  في  الصحراويين  من  اآلالف  عشرات 
المستعمر  رحيل  على  عاما   45 وبعد  بالجزائر 
من  اعتراف  أي  إسرائيل  تحتاج  وال  اإلسباني. 

المغرب بعدما أقامت معه عالقات سرية.
وكان ترامب يأمل من هذا التقطيب تمجيد الذات 
السياسة  من  أعوام  أربعة  فشل  عن  والتعويض 
الخارجية وتقوية تحالفه المعادي إليران. ولم يوافق 
الكل في واشنطن على هذا، فقد اتهم جون بولتون 
الحافلة.  تحت  الصحراويين  برمي  السابق  سيده 
النزاعات  بإشعال  المتعجل  ترامب  قرار  ويهدد 
تنشط  والتي  الملتهبة  الساحل  منطقة  في  المجمدة 

فيها التنظيمات الجهادية.
وكتب بولتون: “هذا ما يحدث عندما يتولى هواة 

ونهجه  ترامب  ميزة  وهذه  األمريكية  الدبلوماسية 
له كل شيء  العقود” وبالنسبة  القائم على  العاري 
وباهتمام  ضيقة  أهداف  لتحقيق  للمقايضة  قابل 
لألمن  مستشارا  عمل  الذي  بولتون  ودعا  قصير. 
القومي في إدارة ترامب الرئيس المنتخب جوزيف 
بايدن إلى إلغاء القرار األمريكي واعتراف ترامب 

بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.
وقال إن قرارا كهذا لن يضر بإسرائيل وإن سبب 
سيطرة المغرب على الصحراء الطمع بالمصادر 
متغير  أمريكي  وقرار  فيها.  والمعدنية  الطبيعية 
سيجد دعما في المنطقة، فقد قالت الجزائر داعمة 
أثر  “ال  ترامب  قرار  إن  الرئيسية  البوليساريو 
األوروبي  واالتحاد  إسبانيا  ودعت  له”.  قانونيا 
الطرفين وبرعاية األمم  بين  المحادثات  الستئناف 

المتحدة.

أن  وهو  وحادا  واضحا  الفلسطينيين  رد  وكان 
مقبول  غير  العربية  المبادرة  عن  تراجع  “أي 
ويزيد من نزعة إسرائيل الحربية وإنكارها للحق 
الفلسطيني” كما قال المسؤول في منظمة التحرير 
بسام الصالحي. ومع الضرر الذي تسبب به ترامب 
تطبيع  الكبرى:  الجائزة  إلى  اهتمامه  نقل  أنه  إال 
عمل  لو  بهذا  وسيرحب  إسرائيل.  مع  السعودية 

ألسباب صحيحة وتم الوفاء بالتعهدات السابقة.
ورفض  قليل،  فاألمل  ترامب  سجل  وبسبب 
السعوديون الذين انقسموا حول الموضوع إهاناته، 
لكنه لن يتوقف عن المحاولة. وحتى لو حقق اتفاقية 
حساباته  على  بناء  واإلسرائيليين  السعوديين  بين 
المخادعة  القرن  المالية والسياسية فستكون صفقة 

ألن صفقاته تقوم على من يؤذي أكثر.

المصدر : )القدس العربي( لندن 	 

في مقابلة مع مركز كارنيجي للسالم

مؤلف إيراني يكشف 
عـن أوامـر أصدرهـــا

 قـــاسم سليمــــاني 
لقتـــل رئيـس عـربًي

صنعاء – بيروت- 	 

أراش  الدكتور  اإليراني  الكاتب  كشف 
عزيزي،مؤلف كتاب “قائد الظل: سليماني 
إيران  وطموحات  المتحدة  والواليات 
القرار  بشأن  تفاصيل  عن  العالمية”، 
اليمني  الرئيس  قتل  عملية  حول  والتنفيذ 

السابق علي عبدالله صالح .
للسالم  كارنيجي  مركز  مع  مقابلة  وفي 
، قال عزيزي إن قائد فيلق قدس للحرس 
سليماني  قاسم  الجنرال  االيراني  الثوري 
عبدالله  علي  الرئيس  بقتل  وجه  من  هو 
صالح في ديسمبر 2017. بأوامر مباشرة

والحقا استهدفت طائرة امريكية سليماني 
وقتلته  بغداد  الى  سرية  زيارة  خالل 

بصاروخ جديد في مطلع العام ٢٠٢٠.
من  اثنان  “أخبرني   : عزيزي  وأضاف 
إيران  سياسة  بوضع  معنيان  القدس  فيلق 
إلى  باإلضافة  منفصل.  بشكل  اليمن  تجاه 
إن  الحوثيين  قيادة  في  مصدر  قال  ذلك، 
عليه  ووافق  سليماني،  من  طلبا  كان  هذا 
ما  مع  تماما  يتوافق  أنه  كما  الحوثيون. 
صنع  في  وأسلوبه  سليماني  عن  أعرفه 

القرار”.
علي عبدالله صالح

وفي إجابة على تساؤل مدى توغل النظام 
قال  الحوثيين،  قرار  اإليراني في صناعة 
فعلى  للحوثيين،  بالنسبة  “أما  عزيزي: 
الرغم من وجود عدد متزايد من اإليرانيين 
الذين تم إرسالهم إلى اليمن، فإن مشاركة 
بحزب  ثقتها  مستوى  تضاهي  ال  طهران 
فعليا  وتديره  إيران  أسسته  الذي  الله، 
لسنوات عديدة وال يزال يعتمد بشكل كبير 

على الحرس الثوري اإليراني”.
باليمن،  األمر  يتعلق  عندما  وقال 
بـ”محاولة  تكتفي  إيران  مشاركة  فإن 
أكثر  يصبحوا  أن  على  الحوثيين  مساعدة 
أساس  منحهم  ومحاولة  عسكرياً.  تطوراً 

أيديولوجي أقوى”.
في  اليمن  المسؤولين عن ملف  ان  وقال 
فيلق القدس تحدثوا معه عن اليمن بتعاٍل، 
مجرد  اليمن  في  التطورات  يرون  فهم 
إسالميا  توجها  وليست  قبلية  صراعات 

بشكل صحيح.

 المصدر :  جريدة قريش )لندن(	 
387 صحفيـا خلف القضبان نصفـهم في الصين والسعـودية ومصـر..

فرانس برس	 

لمنظمة  السنوية  الحصيلة  أظهرت 
نشرت،  التي  حدود"  بال  "مراسلون 
مؤخرا ، أن عدد الصحفيين المعتقلين 
في العالم بقي على مستويات "عالية 
ترافقت  فيما   ،2020 عام  تاريخيا" 
انتشار  عن  الناجمة  الصحية  األزمة 
تزايد  مع  المستجد  كورونا  فيروس 

االنتهاكات لحرية اإلعالم.
 387 هناك  كان  ديسمبر  وفي 
صحفيا خلف القضبان بتهم ممارسة 

مهنتهم، مقابل 389 قبل سنة بحسب 
منظمة "مراسلون بال حدود".

وكما في العام 2019 عندما أحصت 
مسجونا  صحفيا   389 المنظمة 
المهنة،  بممارسة  تتعلق  ألسباب 
في  هؤالء  نصف  من  أكثر  يتركز 
وتبقى  المئة(،  في   61( دول  خمس 
عدد  أكبر  تضم  التي  الدولة  الصين 
من الصحفيين في العالم في السجون 
العربية  المملكة  تليها   117 مع 
السعودية )34( ومصر )30( وفيتنام 

)28( وسوريا )27(

وإذا كان العدد اإلجمالي للصحفيين 
جدا،  طفيف  بشكل  تراجع  المعتقلين 
اعتقال  شهدت   2020 سنة  فإن 
مثل  رمزية"  لهم  جدد  "سجناء 
مراسل تي في 5 موند في الجزائر، 
خالد درارني، أو الصحفية الفيتنامية، 

بام دوان ترانغ.
وجاء في التقرير أن عدد الصحفيات 
يبلغ  حريتهن"  من  "المحرومات 
في   31 مقابل  في  امرأة   42 راهنا 

2019 بزيادة نسبتها 35 في المئة.
للمنظمة،  العام  األمين  وقال 

كريستوف ديلوار، في بيان إن النساء 
المهنة  في  عددهن  يزداد  "اللواتي 

لسن بمنأى" عن التوقيفات.

صحفية   17 سجنت  اإلجمال  وفي 
بينهن  من  المنصرمة  السنة  خالل 
أربع في بيالروس "التي تشهد قمعا 
انتخاب،  إعادة  منذ"  له  سابق  ال 
ألكسندر لوكاشنكو، الذي يرأس هذه 
منذ  السابقة  السوفياتية  الجمهورية 
االنتخابات  واعترت   .1994 العام 

شوائب كثيرة.
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بغداد – تعتبر إيران من الدول السباقة في منطقة 
“االغتيال  مفهوم  تكريس  نحو  األوسط  الشرق 
السياسي”، حيث تورطت طيلة سنوات في تسهيل 
سياسية  لشخصيات  مباشرة  اغتيال  عمليات  تنفيذ 
ثمانينات  منذ  ولبنان  وسوريا  العراق  من  كل  في 

القرن الماضي، تقول إنها تشكل خطرا عليها.
بالعمليات،  الحافل  التاريخ  هذا  من  وبالرغم 
اغتيال  عملية  تصور  أن  اليوم  إيران  تحاول 
عالمها النووي محسن فخري زادة، الذي قتل على 
مشارف العاصمة طهران األسبوع الماضي، على 
أنها حدث فريد، متجاهلة حقيقة تنفيذها للعديد من 
عمليات االغتيال في العراق على وجه الخصوص.
وحتى عندما تولى نظام سياسي قريب من إيران 
في  األميركي  الغزو  بعد  العراق  في  الحكم  إدارة 
العام 2003، استمرت عمليات االغتيال اإليرانية 
بدوافع مختلفة، بعضها ثأري واآلخر يتعلق بتعبيد 

طريق سياسي أو إزاحة خصم ما.
تاريخ من االغتياالت

بعد عودة عمليات االغتيال في السنوات األخيرة 
في العراق، وجهت اتهامات مباشرة إلى الميليشيات 
الشيعية بالوقوف وراء تلك االغتياالت التي أخذت 
طابعا سياسيا وطائفيا، فقد كشفت مصادر عراقية 
مرارا عن تورط الحشد الشعبي في اغتيال علماء 

عراقيين لدوافع طائفية.
العراقي  الباحث  الربيعي،  علي  محمد  ويشير 
االغتياالت  معظم  أن  إلى  أيرلندا،  في  المقيم 
شخصيات  تستهدف  كانت  العراق  في  اإليرانية 
مؤثرة في العديد من المجاالت، والهدف من ذلك 
هو إسكات األصوات المناوئة لطهران من أجل أن 

يتسنى لها السيطرة على الدولة العراقية.
العلماء  شبكة  رئيس  وهو  الربيعي،  ويقول 
تصنيف  يمكن  إنه  )نيسا(  الخارج  في  العراقيين 
إلى  والعلماء  األكاديميين  تستهدف  التي  القوى 
قوى أو أفراد مّمن فقدوا مواقعهم ونفوذهم وقوى 
سياسية تريد تطهير الجامعة من كل أكاديمي بعثي 
أو متعاون مع النظام السابق، وأيضا قوى طائفية 
تريد التخلص من كل أكاديمي ينتمي إلى طائفة من 

المحافظة  في  األكثرية  تشكل  التي  الطائفة،  غير 
التي تقع فيها كل جامعة.

والمهندسين  العلماء  نجاح  على  انتقامي  وكردّ 
عامي  بين  ما  الحرب  في  والطيارين  العراقيين 
األمني  الفراغ  إيران  استغلت  و1988،   1980
الذي شهده العراق بعد اإلطاحة بنظام صدام حسين 
قبل أكثر من 17 عاما، حيث شنت فرق اغتياالت 
وضباط  طيارين  ضد  ممنهجة  حملة  إيرانية 
عراقيين شاركوا في الحرب العراقية – اإليرانية.

وسقطت خالل هذه الحملة أسماء عراقية بارزة، 
اإليراني  الجيش  شاركت في عمليات مؤثرة ضد 
خالل حرب ثمانينات القرن الماضي، مثل اللواء 
الطيار  الركن  والعقيد  سعيد،  إسماعيل  الطيار 
محيي الدين مشرف اللهيبي، والعميد الركن الطيار 

أحمد صالح الجميلي.
وخالل ثالث سنوات، استهدفت فرق االغتياالت 
 180 قرابة  إيران،  من  المدعومة  أو  اإليرانية 
جميعا  شاركوا  الجيش،  في  ضابط  و400  طيارا 
في الحرب ضد إيران، بحسب ما تشير إليه بعض 

اإلحصاءات غير الرسمية.
العراقية  واألكاديمية  الباحثة  ذكرت  أن  وسبق 
وكفاءات  ومهندسين  علماء  أن  النعيمي،  هدى 
تعرضوا  عراقيين  وطيارين  وعسكرية  علمية 
لالغتيال والتصفية بعد احتالل العراق عام 2003.
العدد  عن  رسمية  إحصائيات  وجود  عدم  ورغم 
الفعلي للكفاءات العراقية التي تمت تصفيتها، لكن 
أن  إلى  تشير  المعلنة  األرقام  إن  تقول  النعيمي 
خالل  تصفيته  تمت  قد  عراقي  عالم  ألف  حوالي 

السنوات األولى بعد االحتالل.
والتقارير،  المسربة  الوثائق  من  العديد  وتظهر 
سياسيين  أن  الماضية،  السنوات  في  نشرت  التي 
عراقيين مدعومين من إيران تورطوا في عمليات 
عن  المعلومات  بجمع  قيامهم  خالل  من  التصفية 

المستهدفين حتى يتم اغتيالهم.
إيران تحصد ما تزرع

غضب عراقي شعبي ضد النفوذ اإليراني السلبي 
في البالد

العديد  شهدت  التالية  السنوات  أن  من  بالرغم 
مثل  العراق،  في  اإليرانية  االغتيال  عمليات  من 
محاوالت تصفية أحد المقربين من المرجع الشيعي 
األعلى علي السيستاني النتقاده تغول نفوذ طهران 
من  المقربين  أحد  اغتيال  محاولة  أو  بغداد،  في 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للسبب نفسه، إال أن 
األمر بلغ ذروته مع اندالع احتجاجات أكتوبر من 

العام الماضي.
الغضب  حجم  عن  االحتجاجات  هذه  وكشفت 
في  السلبي  اإليراني  النفوذ  ضد  الشعبي  العراقي 
البالد في حالة من  إلى دخول  أدى  البالد، والذي 
بالوالء  تدين  بتغول شخصيات  السياسية  الفوضى 
الحشد  ميليشيات  سيطرة  عن  فضال  لطهران، 
بشن  السلطات  قيام  خالل  ظهرت  التي  الشعبي، 
ثالث  قبل  المتطرف  داعش  تنظيم  ضد  حملة 

سنوات.
ولم تجد إيران بدا من تسلم زمام األمور بنفسها 
شكلت  إذ  الجارف،  الشعبي  الخطر  هذا  لمواجهة 
غرفة عمليات في المنطقة الخضراء وسط بغداد، 
مهمتها إصدار األوامر لحكومة عبدالمهدي بشأن 
العنف  عبر  الساحات  في  المحتجين  احتواء  كيفية 
لتصفية  االغتياالت  فرق  عمل  وتنظيم  الشديد، 

النشطاء بشكل فردي عندما تتاح الفرصة.
مدربة  عراقية  فرق  على  طهران  واعتمدت 
لمطاردة  الثوري  الحرس  من  مستشارون  يقودها 

النشطاء واختطافهم واغتيالهم.
ومن أبرز هذه الفرق، ما يُعرف بـ”أمن الحشد”، 
للحشد  الميداني  القائد  عهد  في  برز  تشكيل  وهو 
يُدعى  شخص  يقوده  المهندس،  أبومهدي  الشعبي 

أبوزينب الالمي.
ميليشيات  من  اغتيال  فرق  إيران  شكلت  كما 
حزب  وكتائب  الحق  أهل  عصائب  مثل  عراقية 
الله وسرايا الخرساني وكتائب اإلمام علي، مهمتها 
الفاعلة  العناصر  وتحديد  التظاهر  ساحات  مراقبة 

فيها والتخطيط الغتيالها.
النشطاء  من  العديد  العملية  هذه  خالل  وسقط 
وريهام  الدهامات  أمجد  مثل  البارزين،  العراقيين 

الشحماني، وفضال عن مشاركة  يعقوب وتحسين 
فقد  بفعالية،  أكتوبر  احتجاجات  في  هؤالء  جميع 
للنفوذ اإليراني  المناهضة  العلنية  عرفوا بمواقفهم 

السلبي في العراق.
التي  هي  السياق،  هذا  في  األكبر  العملية  لكن 
نفذتها الميليشيات اإليرانية في العراق ضد الباحث 
المعروف على نطاق دولي هشام الهاشمي، الذي 
كان يظن أنه محصن من الغضب اإليراني بسبب 
مشاركته الفاعلة في التصدي للحرب اإللكترونية 
التي شنها تنظيم داعش بالتزامن مع احتالله أجزاء 

واسعة من البالد صيف 2014.

الحرس  دور  عن  تحدث  ألنه  الهاشمي  وقُتل 
قصف  عمليات  إدارة  في  اإليراني  الثوري 
السفارة األميركية التي تنفذها الميليشيات الشيعية 

بصواريخ الكاتيوشا في بغداد.
الذي  الهاشمي،  اغتيال  عملية  كثيرون  واعتبر 
األوساط  وفي  الشارع  في  كبيرة  بشعبية  يحظى 
بأن  صريحا  إيرانيا  إعالنا  والسياسية،  الصحافية 
انتقاد سياسات طهران في المنطقة خط أحمر يؤدي 

إلى الموت، بغض النظر عن قيمة الضحية.
عملية  أن  السياسيون  المراقبون  يعتقد  هنا  ومن 
مراجعة  لحظة  تمثل  أن  يجب  زادة  فخري  قتل 
إليران بشأن حقيقة أن جميع سلوكياتها السلبية في 

المنطقة ترتد عليها.
تصفية  من  ربحت  أنها  ترى  إيران  كانت  وإذا 
في  شاركوا  متقاعدين  عراقيين  وطيارين  ضباط 
ينتقدون  ونشطاء  عدة،  سنوات  قبل  انتهت  حرب 
لسياسة  تكريسها  فإن  بالدهم،  في  السلبي  نفوذها 
والسيما  تحملها،  يمكن  ال  خسائر  كبّدها  االغتيال 
الروحي  واألب  سليماني  اغتيال  مستوى  على 

للبرنامج النووي العسكري فخري زادة.
طهران اعتمدت على فرق عراقية مدربة يقودها 
مستشارون من الحرس الثوري لمطاردة النشطاء 

واختطافهم واغتيالهم

المصدر : )العرب( اللندنية 	 

لعبة االغتياالت السياسية في العراق ترتّد على إيران
فرق اغتياالت إيرانية شنت منذ 2003 حملة تصفية لكفاءات علمية وطيارين عراقيين.
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علي األميــن.. ليَت العمــائَم عمــامُته

ُولدت في السنة التي رحلت بها ِعمامة مرجع الشام المعروف 
السيد محسن األمين)1952(، ِعمامة أمينية تحمل منهج األولى، 
المذهب مع مذاهب اآلخرين،  نقاوة  تأكيد  الجريئة،  المواقف  في 
يحمل  الدّمشقي  الحّي  ما زال  البشر.  بقية  أديان  الدين مع  وحياة 
اسمه »حي األمين«، كان ذلك قبل أن تنفجر الّطائفية ِمن خارج 
ُحشرت  عندما  مرتين«،  تسبى  »زينب  شعارات  وقبل  الحدود، 
قبل  زينب.  السيدة  مقام  عن  دفاعاً  والعذر  بالشام،  الميليشيات 
ذلك، كان المذهب أقرب إلى العقل والحياة بوجود ِعمامة األمين، 
األسر  المظفر،  وآل  ياسين،  وآل  الغطاء،  كاشف  آل  وعمائم 
العراقية العربية، التي تولت دور المرجعية واألستاذية في أكثر 
رعب  إشارة  وهي  المسلحة،  العمائم  زمن  حل  حتى  زمن،  ِمن 
عظام  بمراجع  فتكت  َعمائم  غيرهم،  قبل  األتباع  إلى  وتخويف 
في مذهبهم وأمام مقلديهم، والسبب ألنها ِمن نسيج ِعمامة األمين 
في  تعيين قضاة  أيضاً: دورة  اقرأ  المذهب.  كبار  ِمن  ذكرنا  وما 
السيد  ظل  ومحسوبيات!  ومخالفات  تعطيل  الشيعي..  المجلس 
شوكة  األمين،  محسن  رحيل  عام  في  ولد  الذي  األمين،  علي 
بوجه الطائفية، ومحاوالت الهيمنة على الطائفة الشيعية اللبنانية، 
فموقفه الذي أوضحه في فبراير 2008 عن عدم الحق لحزب ما 
حزبه،  ينتهجها  التي  واإليديولوجيا  ألجنداته  الطائفة  يُصادر  أن 
مما دفع إلى عزل علي األمين من اإلفتاء بمدينة صور، وظلت 
الحمالت تُشن ضده، ولو فكر تفكيرهم الحزبي لكانت له ميليشيا 
والرؤساء.  الملوك  بها  يحظى  ال  قد  وحمايات  أموال،  ومصادر 

ظل السيد علي األمين، الذي ولد في عام رحيل محسن األمين، 
شوكة بوجه الطائفية، قبل أيام ُعقد مؤتمر لحوار األديان بالمنامة 
وبوذيون  ويهود  البحرين، حضره مسلمون ومسيحيون  عاصمة 
بالمنامة، ووفد  لبنان  فلسطين، وسفير  وآخرون، وحضره سفير 
َمثَل مفتي القُدس، ووفد من الكنيسة القُبطية بمصر، ورجال دين 
ِمن لبنان، مع حضور حاخام القدس السابق شلومو موشي عمار 
)2019/12/10(. ِمن هذا المؤتمر تجدد االتهام لألمين، على أن 
الحاخام عمار ما هو إال تطبيع  فيها  حضوره في مناسبة شارك 
وسفير  بالذات،  األمين«  لماذا »علي  السؤال  لكن  فلسطين.  ضد 
مشاركين؟!  كانوا  مسلمون  دين  ورجال  حاضراً،  كان  فلسطين 
أقول: ليست الحكاية فلسطين الُمتاجر بها، وبذريعتها هيمنت قوى 
بخطر  تتعلق  الحكاية  إنما  عالنيَّة،  بالنفوذ  تُفاخر  خارجية  دينية 
عمامة األمين على العمائم المسلحة، فلم يكفوا عن إيذائه بأّيِ تهمة 
البلدان،  المؤتمر ال يعني بالعالقة بين  أو موقف، وإال فمثل هذا 
وال ُعقد لطرح تطبيع أو اعتراف، أنه مؤتمر أديان، الحاجة ماسة 
لمثله في ظل هياج بالكراهيّة. إنهم يرون في ِعمامة األمين راية 
يُعد  الطائفة في الحروب، فما يطرحه  لنهجهم في زج  معارضة 
غير  الخارج،  إلى  واالنتماء  المذهبية  العسكراتية  على  تطاوالً 
ال  والمذهب،  الدين  بحزبية  وال  الحكم،  في  دينية  بنظرية  مؤمن 
للدين  مدمراً  يعتبره  بل  الوجود،  في  بحّقٍ  السياسي  لإلسالم  يقرُّ 
تقديس  مع  األمين  يتفق  ال  هذا.  تقول  وكتبه  محاضراته  والدنيا، 
رجال الدين، وال يقّر لهم بوالية على البشر، بل ال يقّر توظيف 
فاجعة اإلمام الحسين)قُتل61هجرية(. في كّلِ مناسبه يظهر داعياً 
وال  ميليشيات،  تشكيل  مع  ليس  فالحسين  العقل،  استخدام  إلى 
الهيمنة على مصالح الدولة والنَّاس، والحسين ال يُختصر بمناسبة 
وضريح، وليس سائالً عن أضرحة تُشيد باسمه كي تكون مراكز 
لألحزاب. مثل هذه المواقف ال تتفق مع مصالح الجماعات، التي 
تُنشئ الضريح ليكون وقفاً لجمع العواطف حولها، ثم التالعب بها. 
في دعوته  السَّوداء، عن قرب، مخلصاً  الِعمامة  أعرف صاحب 
طائفته  إنقاذ  أجل  ِمن  يعمل  واألمين  سنوات  منذ  التسامح  إلى 
عن  غريبة  بها  أصبحت  والتي  الميليشيات،  وِمن  الحزبية،  ِمن 
لم يدع به إلى التسامح  أوطانها. كذلك لم يترك منبراً وال محفالً 

الديني والمذهبي وإلى »التفكير ال التكفير«)كتاب له(، وبالمقابل 
ُكفَّر على ألسنة فقهاء ِمن طائفته، ألنه يحاول إنهاض المشتركات 
بهذه  إال  المؤتمر  هذا  في  حضوره  وما  واألديان،  المذاهب  بين 
في  مخلصاً  قرب،  عن  السَّوداء،  الِعمامة  صاحب  أعرف  النّية. 
يُريد  وكذلك  لبنان،  وطنه  عن  دفاعه  وفي  التسامح،  إلى  دعوته 
األمين  مازال  بالنَّجف.  الِعمامة  اعتمر  حيث  ذلك،  مثل  للعراق 
المشترك بسالم،  العيش  ين ألجل  المذهب والدِّ ِمن داخل  محارباً 
وهذا ال يتحقق بظل الحزبية الدينية. لكّلِ هذا أصدروا البراءة منه، 
وأحسبها فتوى قتل: »التبرؤ كممثلي بلد ودين ووطن مقاوم من 
هذا الصنف الطاعن ببلده وقيمه وحقوق وطنه وجيشه وشهدائه 
ومقاوميه، بخلفية التطبيع والتسويق واالتصال والتحريض على 
السالم مع عدو يعمل ليالً نهاراً، لتدمير لبنان بل لسحق األمة«! 
والبراء  والقاعدة،  »داعش«  عند  والبراء«،  »الوالء  عقيدة  إنها 
يُجيد  دمه! ال  أّي جاهٍل سفك  حّقِ  ِمن  الملة،  ِمن  الخروج  يعني 
بها  يُزايد عليه  بأّي قضية، وال  أو  بفلسطين  المتاجرة  »األمين« 
التي  الِعمامة  إن  أقول:  التي خونته كعمامته  العمائم  فليت  أيضاً، 
ين، وتحزب المذهب، وعسكرتهما، بالتأكيد يُفتى  ترفض تسيّس الدِّ
الطائفية  أسوار  من  »أخرجوا  دعوة صاحبها:  مع  منها،  بالبراء 
كلمة  له(.  المشترك«)كلمٍة  العيش  إلى رحاب  المذهبية  وسجون 

تُخلَّدُ األديان وتُعَمر األوطان. 

الدَّعوة  هذه  صاحب  تسقيط  محاوالت  وراء  الدافع  هو  هذا 
أديان حضره حاخام يهودي، بوجود  وإيذائه، ال حضور مؤتمر 
السفير الفلسطيني، وحصل ِمن دون ِعلمه ولم يلتق به شخصياً. 
يُزايد  وال  قضية،  بأّي  أو  بفلسطين  المتاجرة  »األمين«  يُجيد  ال 
أتردد في  التي خونته كعمامته. ال  العمائم  فليت  أيضاً،  بها  عليه 
اإلنشاد لعمامتك يا علي األمين وأمثالها: »فجاءت به ِسبط البنان 
إنه  الَحماسة(.  ديوان  تمام،  لواء«)أبو  جال  الّرِ بين  كأنَّما/ِعمامتُه 
لواء التَّسامح والتَّعايش المريح، ال القتل بالقنص واالغتيال بكاتم 

الصَّوت.

باحث عراقي عن  )جنوبية(  	

الدكـتور رشيد الخيــون 	 
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أحمد أبو رتيمة 	 

الديــن والجمـــال

التنافر  الجمال هو التناسق في الخلق وخلوه من 
الذي خلق كل  تعالى هو  الله  كان  ولّما  والنشوز، 
يكون  أن  الطبيعي  من  كان  خلقه  فأحسن  شيء 
الجمال آيةً دالةً على الله تعالى، إذ ال يعقل أن ينبثق 
عن إله الجمال والكمال سوى البديع الحسن: "بديع 
السماوات واألرض"، "الذي أتقن كل شيء خلقه".

بأن  نفسه  على  القرآن  في  تعالى  الله  دلل  وقد 
وّجه أنظارنا إلى التأمل في جمال الطبيعة وخلوها 
من التنافر: "ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
فارجع البصر هل ترى من فطور". أي ما ترى في 
خلق الرحمن من عيب ونقص، فارجع البصر هل 

ترى من تشقق وخلل.

النفوس،  بإيقاظ إحساس الجمال في  الدين  يعتني 
اإلنسان  روح  يصفي  أن  الجمال  شأن  من  ألن 
طلع  لها  باسقات  "والنخل  خالقه:  إلى  فيهديه 
"ولكم  بهجة"،  ذات  حدائق  به  "فأنبتنا  نضيد"، 
"قل  تسرحون"،  وحين  تريحون  حين  جمال  فيها 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةً 

يوم القيامة".
ربما يسأل سائل: ما دام الله تعالى هو الذي أحسن 
كل شيء خلقه، وهو إله الجمال فكيف ُوجد القبح 

إذاً؟

بشعة  والكائنات  الحمير  أصوات  نفسر  كيف 
المظهر، وكيف نفسر القبح األخالقي من كراهية 

وتحاسد وإفساد في األرض؟

إن المشهد الكليَّ في الكون ينبض بالجمال، وإن 
موسيقي  إيقاع  على  تمضي  الوجود  أرجاء  كل 
رؤيتنا  بسبب  فهو  نراه  الذي  القبح  أما  مهيب، 
حتى  لكن  الكلية،  الصورة  بدل  الجزئية  العالقات 
ما نراه قبيحاً فهو يؤدي دوراً في صناعة الجمال 
التي  الكريهة  والحشرات  القوارض  إن  الكوني. 
في  وتسبيحها  صالتها  تؤدي  رؤيتها  من  نشمئز 
الحفاظ على التوازن الطبيعي "كل قد علم صالته 

وتسبيحه".
بالقبح  القبح  معالجة  يقتضي  الجمال  فإن  كذلك 
بعض  نولي  "وكذلك  يقول:  والقرآن  يعادله،  كي 

الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون"..
إن هناك أعماالً ال يحلها الله وال يقبل المؤمنون 
فعلها، لكنها ضرورية لتعديل اختالل التوازن في 
الوجود، فيسخر الله الظالمين بعضهم على بعض 

كي يعيدوا تصحيح التوازن وهم ال يشعرون.
قبيحاً  فعالً  لرأيناه  الظالم معزوالً  فعل  تأملنا  فلو 
لرأينا  الكوني  السياق  لو وضعناه في  لكن  منكراً، 
الصورة الكلية عادلةً حكيمةً، وكذلك القبح الجزئي 
ال نفهمه إال إن رأيناه معادالً لقبح مضاد فيتعاركان 
حتى يعتدال ويحافظا على جمال الوجود: "الخبيثات 
للطيبين  والطيبات  للخبيثات،  والخبيثون  للخبيثين 
خصوصية  إلى  باإلضافة  للطيبات".  والطيبون 
مثال الزوج والزوجة في هذه اآلية، فإنها تتضمن 
واألفكار  النيات  أن  وهو  وجودياً،  عاّماً  معنًى 
والكلمات واألفعال الطيبة تجذب شبيهاتها، وكذلك 

النيات واألفكار والكلمات واألفعال الخبيثة.
الجميلة يتذوقون جمال الوجود  النفوس  إن ذوي 

الذين  بينما  والسالم،  الرضوان  بجنة  فينعمون 
يرون كل  فإنهم  قبح وخبث  نفوسهم على  انطوت 
ما حولهم مثيرا للبغض والنفور، وما ذلك إال ألنهم 

يرون الحياة بمرايا نفوسهم وطويات قلوبهم.

له شيطانا  نقيض  الرحمن  ذكر  "ومن يعش عن 
فهو له قرين".

حين نفخ الله في اإلنسان من 
روحه فقد أودع في فطرته 
قلب  فيطرب  الجمال،  حب 
الجميل  للمرأى  اإلنسان 
والبيان  الجميل  والصوت 
الجميلة،  والقصة  الجميل 
وربما تذرف دموع أحدنا 
وهو يستمع لحناً موسيقياً 
يشاهد  أو  روايةً  يقرأ  أو 

تلك  وما  مؤثراً،  فيلماً 
الفن  لمالمسة  إال  الدموع 
الجميل ألعماقنا الدفينة، 
ولحظات التأثر تلك هي 
روح  اتصال  لحظات 
اإلنسان بمصدره الكوني 
عالئق  من  وتخففه 
ينتمي  فالفن  األرض، 
إلى  وليس  السماء  إلى 

األرض.
حولنا،  من  نراها  التي  الجمال  مظاهر  كل  إن 
سواًء كان مشهد الغروب أو زرقة السماء أو بهجة 
أو وجه حسناء.. كل هذه  لحنا موسيقيا  أو  الربيع 
تجليات من أثر الجمال اإللهي، فاإلنسان في جوهر 

عشقه للجمال إنما يبحث عن الله بفطرته..
يكتمل في  أنه ال  الجمال  ابتالء اإلنسان مع  لكن 
هذه الدنيا، فلحظة الغروب تمضي، والفتاة الحسناء 
النظر أو  العمر فيتجعد وجهها، وتكرار  تكبر في 
السماع إلى ذات القطعة الجميلة يبعث على السأم 
الزوال  على  طبعت  قد  الدنيا  الحياة  فهذه  والملل، 
فإنه يصير  للمرء  بهجة  والفناء، وما كان مصدر 

مصدر حزن وعذاب حين يفارقه..
لذلك فإن مقتضى الحكمة أن يخشع قلب اإلنسان 
المطلق،  الجمال  بلوغ  قاصدا  يتجاوزه  ثم  للجمال 
ألن التوقف في أي مرحلة والركون يطفئ الروح 

المودعة في الشيء الجميل ويحوله إلى صنم..

"ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن"..

تحمل  المخلوقات  تأتي من كون  الشرك  فتنة  إن 
هذه  عند  الناس  أكثر  فيتوقف  خالقها،  من  أثراً 
المخلوقات خاضعين لإللهي فيها من جالل وجمال، 
لكن المؤمن الحقيقي يبقي يقظته الروحية والفكرية 
إلى  كادحاً  يظل  بل  الجزئي،  الجمال  يستعبده  وال 
ربه حيث المنتهى.. حين ترى مشهد الغروب وقت 
تشعر  والسماء  والبحر  الباسقات  والنخل  األصيل 
لوهلة  المرء  يكاد  حتى  مجهول،  غريب  بحنين 
تأتي فكرة  الساحر، هنا  المنظر  لهذا  أن يسجد  ما 
األكبر،  بالجمال  الجمال  هذا  يذكرك  أن  التجاوز، 
بالجمال الكامل، فتقول: سبحان الله العظيم. ولعلها 
طلوع  قبل  بالتسبيح  أمرنا  أن  مصادفةً  ليست 
يتجلى  األوقات  هذه  ففي  الغروب،  وقبل  الشمس 
سحر الطبيعة وتخلب لبك بجمالها، فال بد من يقظة 
وكذلك  األكبر.  الجمال  إلى  الشوق  تغذي  روحية 
"ولوال  منظرا جميال:  اإلنسان  رأى  كلما  التسبيح 
إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ال قوة إال بالله". 

إن هذا الموقف ليس قطيعة مع الجمال، بل تحرير 
الحزن  إلى  بها  سيؤدي  الذي  التعلق  من  للنفس 

والعذاب، وتغذية الشوق إلى الكامل المطلق..

"أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله".. إننا نستطيع 
وليس  نسلكها،  طريق  أي  من  الله  إلى  نصل  أن 
إن  بل  اإلنساني،  الفطري  الشعور  في  إثم  ثمة 
في  للجمال  اإلنسان  وتذوق  الفطري  الشعور  هذا 

الموسيقى 

والطبيعة داللة 
على بحث اإلنسان عن الله. إننا نستطيع أن نصل 
نتبع في  أن  الجمال، ونستطيع  الله عبر حب  إلى 
"ال  اإلبراهيمية:  القاعدة  الله  إلى  طريق وصولنا 

أحب اآلفلين".

أقبل أن يكون الجمال إلهيا لو لم يكن آفالً، لكن لما 
كنت أبحث عن الكمال والجمال فال بد من جمال 
الجزئية  الجمال  مظاهر  وكل  خالد،  أبدي  نهائي 
أتجاوزها  ثم  بها روحي  وأشحن  وأتذوقها  أتأملها 
يأفل  ال  الذي  النهائي  المطلق  الجمال  ذلك  قاصدا 
وال يفنى: "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة".

فاٍن،  غير  باقياً  يكون  أن  الجمال  تتمة  من  إن 
فالفناء نقيض للجمال ومنغص عليه: "ال تسجدوا 

للشمس وال للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن"..

القرآني،  البيان  هذا  كل  مع  "الجمال"  قيمة  إن 
أنها ال  إال  اإلنسان  الطبيعية في  الفطرة  أنها  ومع 
من  الشائعة  النسخة  في  الحضور  ضعيفة  تزال 
التدين. ولعل ظهور المدرسة السلفية على المدرسة 
الضعف،  هذا  أسباب  أحد  هو  تاريخيا  الصوفية 
مثل  مفاهيم  على  بناءها  تقيم  السلفية  فالمدرسة 
الحياة  أن  وافتراض  الشرعي،  والتكليف  الطاعة 
يجيزها،  شرعي  تأصيل  هناك  يكن  لم  ما  آثمة 
بينما الروح الصوفية الحقيقية ترى اإليمان تجربة 
وجدانية داخلية أساسها التذوق والحب والوجدان..
إن إشاعة الجمال بين الناس هو من أبواب الدعوة 
إلى الله، ألن المرء إذا امتأل بالخيال الجميل ورق 
من  نفسه  ونفرت  أقرب،  الفضيلة  إلى  كان  قلبه 
التسامي.  إلى  روحه  واشتاقت  والرذائل  النقائص 
وإن تذكر الله كما أنه يتحقق في موعظة المسجد، 
القلب  فينطق  الجمال  بتذوق  كذلك  يتحقق  فإنه 
الجالل  ذي  العظيم  ربي  "سبحان  أعماقه:  من 

والجمال".

كاتب فلسطيني – غزة 	 
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فريق بحثي من جامعة يابانية 

التحفيـز الكهــربي مع 
الصدمة الحـرارية  لمنع 
المتــالزمة الكلــوية

وجد فريق بحثي من جامعة كوماموتو 
في اليابان أن الجمع بين التيار الكهربائي 
إلى  يؤديان  والحرارة  الضعيف  النبضي 
تأثيرات مضادة لاللتهابات ومضادة للتليف 
ضد  وقائي  تأثير  عن  فضالً  الكلى،  في 
تثبيط عملية  الكلوية عن طريق  المتالزمة 

»موت الخاليا المبرمج« بخاليا الكلى.
النوع  السريرية أن هذا  البيانات  أظهرت 
للبشر،  وفعال  آمن  الطبيعي  العالج  من 
سريريًا  تطبيقه  بإمكانية  الباحثون  ويرى 
في  المتالزمة  عوامل  من  عدد  الستهداف 

ذات الوقت.
الـ2  النوع  السكري  لمرضى  بالنسبة 
الدراسات  على وجه الخصوص، أظهرت 
من  مرضى  على  أجريت  التي  السريرية 
المقدرة على تصحيح  له  العالج  أن  البشر 
االستقالب الغذائي غير الطبيعي للجلوكوز 
ذلك  أن  الباحثون  يعتقد  ضارة.  آثار  دون 
عالًجا  يكون  أن  يمكن  العالجي  المزيج 

جديدًا وآمنًا لألمراض المختلفة.
مصابة  فئران  على  العالج  تطبيق  تم 
في  مرتين  دقائق   10 لمدة  بالمتالزمة، 
أظهر  أسابيع.   4 مدى  وعلى  األسبوع، 
األلبومين  كمية  أن  الكلى  وظائف  تحليل 
أسبوع من  بعد  البول زادت  إلى  المتسربة 
اليوم  في  ذروتها  وبلغت  المرض،  حدوث 
التي  الفئران  مجموعة  في  ولكن  العاشر 
خضعت للعالج بالتحفيز الكهربي والصدمة 
األلبومين  مستويات  انخفضت  الحرارية، 
بنسبة  والعاشر  السابع  اليومين  في  البولي 
50٪ و 75% على التوالي، وذلك مقارنة 

بالمجموعة التي لم تخضع للعالج.

أجراها  جديدة  دراسة  كشفت 
الكندية  الفال  جامعة  من  باحثون 
الدماغ  خاليا  برمجة  إمكانية  عن 
مرض  تطور  لمنع  البشري 

الزهايمر.

مسببات  تزال  ال  اآلن  وحتى 
ولكن  غامضة،  الزهايمر  مرض 
ينتج  أنه  هي  الرائدة  النظرية 
»بيتا  يسمى  بروتين  تراكم  عن 

أميلويد« خارج خاليا الدماغ.

ميل«  »ديلي  لصحيفة  ووفقاً 
الباحثون  حقق  البريطانية، 
جين  عمل  كيفية  في  الكنديون 
العصبية  الخاليا  في  رئيسي 
هذا  تراكم  من  ليقلل  البشرية 

من  العديد  أن  ووجدوا  البروتين، 
متغيرات هذا الجين تزيد من إنتاج 
بروتين بيتا أميلويد، باستثناء نوع 
واحد يدعى A673T، ويقلل من 

تراكم البروتين.

وتم اكتشاف A673T ألول مرة 
في  نشط  وهو   ،2012 عام  في 
شخص واحد من كل 150 شخصاً 
في الدول االسكندنافية، ويقلل من 
إلى  بالزهايمر  اإلصابة  خطر 

أربعة أضعاف.

متغير جيني

هذا  تفعيل  أن  الباحثون  ويعتقد 
الدماغ  خاليا  في  الجيني  المتغير 

بروتين  إنتاج  من  يقلل  أن  يمكن 
من  يقلل  وبالتالي  أميلويد«  »بيتا 

خطر الزهايمر.

خالل  من  أنه  الباحثون  وأظهر 
تفعيل  يمكنهم  الجيني،  التعديل 
الدماغ  خاليا  في   A673T
في  األبحاث  عليها  أجريت  التي 

المختبر.

ويقول الباحث »جاك تريمبالي« 
الخطوة  هي  »هذه  إن  وزمالؤه، 
األولى إلثبات أن تفعيل الجين في 
مثل  أن يكون مفيداً  العقول يمكن 

توريثه بشكل طبيعي«.

وحتى اآلن يصقل الفريق تقنيته 

الحيوانات،  على  يجّربها  أن  قبل 
البداية  في  الباحثون  استخدم  وقد 
لتحرير   CRISPR تقنية 
الجينات، التي تسمح بتغيير مباشر 
وغير قابل للعكس لجين إلى آخر، 
ولكنه انتقل اآلن إلى طريقة جديدة 
ايدتينغ«،  »برايم  تسمى  نسبياً 
وهي تقنية تعمل على البحث عن 
واستبدالها  المستهدفة  الجينات 

باستخدام بروتين االنصهار.

»التعديل  إن  تريمبالي،  وقال 
في  يتم  أن  يمكن  الوراثي 
البويضات  أو  المنوية  الحيوانات 
أو األجنة في المستقبل، حتى يولد 
للزهايمر  عرضة  األكثر  الناس 

بجين A673T لحمايتهم. «

باحثون من جامعة الفال الكندية

إمكانية برمجة خاليا الدماغ لمنع تطور مرض الزهايمر



32January 2021 )يناير)كانون الثاني Issue  226 العدد



33January 2021 )يناير)كانون الثاني Issue  226 العدد



د. قيس أبوطه	 

هذا الموضوع للمختارين الذين يرغبون …
المنــاعة: مبـادئ مبسـطة البد منها،

مـاذا تعــرف عن أهمية  GgI  وأخواتها!!
نبحث  ان  وعدتكم  الرائدة  الجريدة  هذه  من  األخير  العدد  في 
بعض  بدأت  الذي  المنتظر  اللقاح  يتوفر  حتى  البديل  العالج  عن 
البدء  بالموافقة على  اسرعت  الدول  بإنتاجه. وبعض  المختبرات 
لم  اللحظة  هذه  حتى  العالمية  الصحة  منظمة  ان  رغم  باستعماله 
تعتمد أيا من اللقاحات التي يقول الخبراء انها تستحق التداول وان 

حيز األمان أكثر من ٩٠ ٪
ولكن منذ أيام قليلة وافقت اللجنة الخاصة في وكالة الدواء والطعام 
االمريكية )FDA( بنسبة  ١٧ عضوا موافقا و ٤ غير موافق، 
وامتناع واحد عن التصويت، للبدء باستعمال لقاح فايزر- موديرنا.

ولكن كلما قرأنا عن الكورونا واألمراض المعدية نجد كالما كثيرا 
ومقاومة  الشفاء  على  الجسم  مساعدة  في  وأهميتها  المناعة  عن 

المرض… إذن البد لنا ان نفهم ونتعلم مبادئ هذا العلم الحياتي.

 المناعة في أجسامنا:

الشرح،  من  حقه  نعطيه  ان  من  واطول  اضخم  الموضوع  هذا 
ولكنني سوف اشرح هنا المبادئ المهمة.

في جسمنا أعضاء مهمة تحميه من اعدائه  الكثر، من هذه االعضاء 
على سبيل المثال ال الحصر الطحال الذي يزود الدم بكريات الدم 
الزعترية  والغدة  األساسي،  الدم  العظام مصنع  البيضاء، ونخاع 
التي تدرب بعض خاليا الدم البيضاء واجسام المناعة على الدفاع 
التي  اللمفاوية  الغدد  ننسى  وال  عليه،  المتطفلين  على  والهجوم 
تبتلعها  التي  الدم  لكريات  سائغة  لقمة  وتعطيها  الجراثيم  تصطاد 

وتقضي عليها كما سوف نرى.
      

أهم عناصر المناعة هي: كريات الدم البيضاء وأجسام المناعة:
كريات الدم البيضاء عدة أنواع، أرجو أن تتأمل معي وظيفة كل 
منها والتنسيق فيما بينها لحماية الجسم ضد األمراض، أهم هذه 

األنواع:
    ١. الليمفاوية Lymphocytes: وتعتبر أهم الخاليا النها تنتج : 
An التي تصنع  األجسام المضادة ،B cells اوال الخاليا البائية

                                tibodies
ثانيا: الخاليا التائية T cells، التي تهاجم الفيروسات والجراثيم،     
 وثالثاً: الخاليا القاتلة Killer cells، التي تهجم وتقتل الفيروسات 

او البكتيريا او خاليا الجسم التي أصيبت بالفيروس او البكتيريا.

٢.   نيوتروفيل، Neutrophil، وهي اول المستجيبين للوصول 
جسم  وأي  البكتيريا  او  الفيروسات  لمحاربة  العدوى  مكان  الى 

غريب.
٣. و ٤.   ازينوفيل و بيزوفيل و لها أدوار ثانوية مساعدة.

٥.    الخاليا البالعة، Phagocytes،  ومن اسمها نعلم أنها تبتلع 
الفيروس او البكتيريا او الخلية التي قتلها فيروس او بكتيريا وبذلك  

تنظف المكان من العدو.
٦.   وحيدة الخلية، Monocyte، تتحول الى خلية بالعة اي انها 
البائية  الخاليا  مع  تنسق  انها  كما  البكتيريا،  او  الفيروسات  تبتلع 

التي تنتج اجسام المناعة.

أنواع المناعة:
    ١. مناعة طبيعية، وهي التي تولد معنا والتي يأخذها الطفل 
من األم عن طريق المشيمة اثناء الحمل، وعن طريق الرضاعة. 
ولذلك فإن الطفل بعد الوالدة  وحتى الشهر السادس يكون عنده 
مناعة طبيعية قوية، وبعد ذلك تبدأ أعضاء الجسم بإنتاج كريات 

الدم المتخصصة بالمناعة.
مختلفة  انواعا  المناعي  الجهاز  يصنع  مكتسبة،  مناعة   .٢      
سبق،  فيما  باختصار  عنها  تكلمنا  التي  البيضاء  الدم  خاليا  من 
 ( والوظائف  الشكل  المتنوعة  المضادة  األجسام  ايضاً  ويصنع 

Antibodies ( كما سوف نشرح فيما بعد.
    ٣. مناعة اصطناعية، وهي عند اعطاء لقاح خاص مثل لقاح 
شلل االطفال او لقاح الجدري او لقاح حزام النار ) الشنجل(. حيث 

ان الجسم يصنع اجسام مناعة ضد هذه االمراض.
    ٤. مناعة سلبية، وهي اعطاء المريض أجسام مناعه مستخرجة 
من دم مريض بعد ان يتم شفاؤه. وتسمى بالزما النقاهة. وحديثا 
أقرت ال FDA  استعمال بالزما النقاهة لعالج  حاالت مرضى 

الكورونا الذين تكون مناعتهم ضعيفة وحاالتهم حرجة.

المتخصصة  البيضاء  الدم  ينتج خاليا  الذي  المناعة  اهمية جهاز 

اي  لهجوم  التعرض  عند  انه   )Antibodies( المناعة  واجسام 
عامل ممرض )Antigen( ألول مرة، يستطيع ان يتعرف ويميز 
جهاز  أن  أي  ثانية،  مرة  الجسم  دخلت  اذا  العوامل  هذه  من  ايا 
التعرف  ويمكنه  األعداء  ضد  االمد  طويلة  ذاكرة  عنده  المناعة 
لهم  مستعد  تميزهم وألنه  يستطيع  بسرعة ألنه  وتدميرهم  عليهم 

مسبقاً.
)Antibodies( األجسام المضادة

الجسم وفي  الى كل اعضاء  الدم  التي تجري مع  المناعة  اجسام 
القنوات والغدد الليمفاوية خمسة أنواع، لكل منها وظيفة مختلفة، 
حالة  في  الجسم  عن  الدفاع  في  معاً   تشترك  ما  كثيرا  ولكن 
وصول او تعرض الجسم ألي عامل ممرض Antigen وخاصة 

الفيروسات و الجراثيم والطفيليات. 
أهم خطوة في دفاع أجسام المناعة انها تميز العوامل الممرضة 
من  اي  وصول  فعند  والبكتيريا.  الفيروسات  واهمها  والمحفزة، 
هذه العوامل المحفزة او دخولها الجسم يلتصق احد اجسام المناعة 
بهذا الجسم الغريب، فالفيروس مثالً الذي يلتصق به أحد  أجسام 
المناعة يصبح  كائناً آخر من حيث التركيب والشكل، او فيروساً 
هذا  الجسم،  خاليا  غزو  على  قدرته  ويفقد  معطوباً  او  مشلوالً 
على  الموجودة   Spikes النتوءات  على  عادة  يكون  االلتصاق 
سطح الفيروس أو البكتيريا. وعندما تفقد هذه االجسام الممرضة 
ذكرناها  التى  البيضاء  الدم  خاليا  احدى  فان  قوتها  كالفيروسات 
سابقاً وخاصة الخاليا البلعية  Phagosite تقوم بابتالعها، وبعد 

مدة تموت وتضمحل ويتخلص الجسم منها. 
     ١. أهم هذه األجسام هي ال  IgG، انها اصغرها حجماً، ولذلك 
الجنين  الى  األم  من  تنتقل  وبذلك  المشيمة،  عبور  تستطيع  فإنها 
حيث تعطيه مناعة فائقة بعد الوالدة لمدة ستة شهور او اكثر قليال  
حيث يبدأ الطفل ينتج أجسام المناعة الخاصة به. كما ان IgG  هي 
األكثر وفرة في الجسم، و تبلغ  ٧٥ ٪ من مجموع أجسام المناعة. 

هي دائما  متأهبة ومتوفرة في الدم وفي جميع سوائل الجسم.
أنه يمكن الحصول على IgG  وبعض االنواع  بالذكر  والجدير 
تعافى  مريض  دم  من  باستخالصها  المناعة  أجسام  من  االخرى 
وشفي من الكورونا حيث يكون ال IgG قد تكّون و أصبح متوفرا 
السائلة من  المادة  البالزما هي  المتعافي. و  المريض  في بالزما 
الدم بعد ازالة الكريات الحمراء والبيضاء وصفائح الدم، وتحتوي 
مريض  الى  نقلها  يمكن  وبالتالي  المناعة،  أجسام  على  اساساً 
ما  وهذا  الفيروس.  مقاومة  على  تساعده  حيث  ضعيفة   مناعته 
تساعد  التي  المهمة  العالجات  أحد  وهذا  النقاهة،  بالزما  يسمى 
مرضى الكورونا إلى حين البدء باعطاء اللقاحات للجمهور، وقد 

أعطي للرئيس ترامب عندما أصيب بالكورونا.
    ٢. اجسام المناعة IgM، رغم انها اكبرها حجماً إال انها اسرع 
استجابة لتلبية الواجب والهجوم على اي دخيل ممرض، كما انها 
واألغشية  والدموع  اللعاب  في  اي  الجسم  مداخل  عند  موجودة 
المداخل   تلك  الـى  البكتيريا  او  الفيروس  المخاطية، فعندما يصل 
يكون بانتظارها فيلتصق بها وبالتالي تفقد  قدرتها على العدوى 

وغزو خاليا الجسم.
التي تحدث  التفاعالت  ٣. اجسام  IgE  وهي المسؤولة عن     
عند تعرض الجسم ألحد عوامل الحساسية اكان ذلك عن طريق 
التنفس كالغبار او المواد الكيميائية او حبوب اللقاح او تناول أحد 

األطعمة،
مساعدة  وظائف  لها    ،IGD و    IgA األجسام    .٥ و   .٤    
المخاطية  األغشية  في  متوفرة  انها  وخاصة  المناعة،  جهاز  في 

واللعاب والدموع والسوائل اللمفاوية. 
الموضوع معقد و صعب االستيعاب وعندك  اذا شعرت ان هذا 

الوقت الكافي، ارجو ان تعيد قراءته فإنه يصبح اكثر وضوحا.

كاتب من اسرة )البالد(	 
Doctorkais@yahoo.com
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الصحة نـبـع السعادة والجمال
القسم السابعد. خالد الخيري االدريسي	 

1-عناصر الغذاء الرئيسة:

ثانيا- البروتينات:

بناء  في  االساسي  والعنصر  الحياة  عصب   هي 
البروتينات اكبر  الجسم )لحم ودم وعظام(. تشمل  
الماء. وهي  بعد  االنسان  في جسم  المواد  من  نسبة 
تشكل على وجه التحديد نصف المواد الجافة. فالمخ 
والعضالت والعظام والجلد والشعر واالظافر مخلقة 
من البروتين. والبروتين هو المكون االساسي للخلية 
وما تستخدمه من انزيمات وهرمونات وكذلك نظام 

المناعة.
تتكون البروتينات من احماض امينية. هناك عشرون 
حامضا امينيا، تسعة منها تسمى "االحماض االمينية 
يستطيع  ال  االنسان  جسم  ألن  وذلك  االساسية"، 
صنعها من المواد االخرى المتوفرة لديه )النشويات 
مصدر  من  يوفرها  ان  من  له  بد  وال  والدهنيات( 
بهذه  الجسم  تزويد  توقف  ان  باستمرار.  خارجي 
االحماض االمينية يؤدي الى توقف تصنيع البروتين 
في الجسم. وهذا يؤدي الى الكوارث الصحية. فهي 

كالطوب الذي ال يتم بناء بدونه.

مصادر البروتين:

لو بحثنا عن اهم مصادر البروتين، لوجدناها تنقسم 
هي ايضا الى قسمين:

1- المصادر الجيدة للبروتين.

2- المصادر السيئة للبروتين.

بعض المصادر الجيدة للبروتين هي:

*  الطيور واالسماك بانواعها.
*  االرانب، لحم العجل الصغير وبياض البيض.

*  الحليب والجنه واللبن خالي الدسم.
*  زبد فول الصويا.

والبقوليات  السوداني  والفول  والعدس  الفول   *
االخرى.

بعض المصادر السيئة للبروتين هي:

*  لحم البقر السمين، لحم الضأن ولحم الخنزير.
*  لحم الهامبورغر والنقانق والسالمي.

ال يجب النظر الى مصدر البروتين بعين مجردة، بل 
علينا اعتبار نقاط عدة اهمها:

*  نوع المصدر، ابيض او احمر.
مثل  للبروتين  المرافقة  االخرى  الغذائية  المواد   *

الدهن  والنشويات.
االمينية  االحماض  من  البروتين  محتوى    *

االساسية.
وأصدق مثال على ما ذكر اعاله هو بروتين الفول 
الذي ينقصه احد االحماض االمينية االساسية وهو 
حمض "ليوسين" . وبروتين العدس ينقصه حمض 
فأذا  حمض"سيستين".  هو  اخر  اساسي  اميني 
لدينا  سيحصل  باستمرار،  لوحده  منها  ايا  استهلكنا 
نقص يسبب المرض. الحل هو خلط الفول والعدس. 
مدمر  فأثرها  اللحوم،  في  الموجودة  الدهون  اما 
في  الموجودة  تلك  مثل  السيئ  النوع  من  كانت  ان 
الطيور  لحم  يحتوي  بينما  الضان.  او  الخنزير  لحم 
وللمزيد  الجيد.  النوع  من  دهنيات  على  واالسماك 
السوداني  والفول  الصويا   فول  فإن  المعرفة،  من 
الموجوة في  يحتويان على بروتينات اكثر من تلك 

اللحوم، وزيوتها من افضل الزيوت.
لدى  تكونت  التي  العادات  من  ألعجب  وانني 
الحمراء  اللحوم  اعتماد  عادات  وهي  اال  الكثيرين، 

المسلمين  لدى  )الضان  منها  السيئ  وخصوصا 
والخنزير لدى المسيحين( بالرغم مما أكده لنا العلم 

من ان لحم االسماك والطيور هو االفضل.
"غذاء  عناصر  اهم  ان  من  التأكد  من  بد  وال 
القمة" هو توازن استهالك النشويات والبروتينات. 
نظام  عمل  في  المؤثرة  العوامل  اهم  احد  هو  هذا 
في  يؤثر  بدوره  والذي  والجلوكاجون،  االنسولين 
فإذا  الجيدة.  او  السيئة  العشرينية  الهرمونات  صنع 
اكلنا وجبة غنية بالنشويات، فنحن نصر على تصنيع 
منهك  نفسك  تجد  وبهذا  سيئة،  عشرينية  هرمونات 

القوى، سهل االعياء ويزداد وزنك  باستمرار.
من  اليومية  البشري  الجسم  حاجة  ُحسبت  لقد 
للسن  بالنسبة  تختلف  وهي  دقيق،  بشكل  البروتين 
والنوع. فاالطفال يحتاجون لكمية اكبر من  البروتين 
يوميا "2.4 جرام  لكل كيلو جرام من وزن الجسم" 
لكل  بروتين  جم   0.57 لـ  فيحتاجون  البالغون  اما 
الى  يحتجن  النساء  الجسم.  وزن  من  كيلوجرام 
والمرضعات  الحوامل  اما  الرجال.  من  قليال  اقل 
بعد  او  االمراض  من  النقاهة  حالة  في  والمرضى 
اكثر  بروتين  لكمية  فيحتاجون  الجراحية  العمليات 

من الطبيعي.

عناصر الغذاء الرئيسة:

ثالثا- الدهنيات:

الدهن- كما سبق ان ذكرت- هو مركب معقد مكون 
من احماض دهنية اساسية. ويخزن في الجسم على 
الجلسيريد"، وله وظائف  شكل مادة تسمى "ثالثية 
عند  الجسم  له  يلجأ  طاقة  مخزون  انه  اهمها  عدة 
الحاجة، باالضافة الى حفظ حرارة الجسم ووظائف 
هو  هذا  الجلسيريد  ثالثي  مصدر  اخرى.  عديدة 

االكل. عكس الكلستيرول الذي يصنع في الكبد.
احماض  الى  الدهنية  االحماض  تقسيم  امكن  ولقد 
تلك  تشبع  درجة  على  بناء  سيئة  واخرى  جيدة 
عدم  درجة  زادت  فكلما  بالهيدروجين.  االحماض 
احماض  هناك  افضل.  كان  الحمض  من  االشباع 
في  الموجودة  تلك  مثل  االشباع  عدم  احادية  دهنية 
دهنية  واحماض  االرجان.  وزيت  الزيتون  زيت 
الشمس  دوار  زيت  مثل   االشباع  عدم  متعددة 

وسافلور والذرة وفول الصويا والفول السوداني.
الكبد عن  تثبط  انها  تتمثل أهمية عدم االشباع في 
هنا.  معلومة  ذكر  من  بد  وال  الكلستيرول.  انتاج 
وهي ان زيت الزيتون بالرغم من انه  احادي عدم 
االشباع. اال ان له فائدة ينفرد بها باالضافة لطعمه 
الكبد لتصنيع  اللذيذ أال وهي  مقدرته  على تحفيز 

تاكاستيرول الجيد ) اتش دي ال(.
بينما   حرارية  سعرات   9 دهن  جرام  كل  يعطي 
 4 منها  كل  يعطي  والنشويات  البروتين  جرام 
غير  فوائد  الدهنيات  من  وللجيد  حرارية.  سعرات 
محدودة. فهي توفر طاقة كبيرة باالضافة  الحتوائها  
على الفيتامينات التي تذوب في الدهن )فيتامين الف 
وفيتامين د وفيتامين كاف وفيتامين اي( زد على هذا 
فان الزيوت الجيدة تمنع تصنيع  الكلستيرول السيئ، 
وتثبط افراز االنسولين.  كما تؤخر عملية الهضم، 
مما يعطي الجسم الوقت الكافي لتهيئة نفسه الستقبال  
الغذائية المختلفة  وذلك بتجهيز ما يلزم من  المواد 
الطوارئ  لنظام  اللحوء  انزيمات وهرمونات دونما 

وما ينتج عنه من تفاعالت سيئة.
على  الجيدة  الزيوت  مصادر  بعض  هنا  سنذكر 
سبيل المثال ال  الحصر. زيت الزيتون وزيت فول 
السوداني  والفول  الشمس  وعباد  والذرة  الصويا 
واالسماك والمكسرات. اما مصادر الزيوت السيئة 
والخنزير(  والغنمي  )البقري  الجامدة  الشحوم  فهي 

واللحوم  البيض  وصفار  الصفراء  االجبان 
والزبدة  والسمن  الهند  وجوز  واالفوكادو  السمينة 

والشيكوالته.
االعمال  ارتكبها رجال  بد من توضيح جريمة  ال 
في هذا المجال، اال وهي تسويق المارجرين واقناع 
عباد الله بانها جيدة للصحة لخلوها من الكلستيرول. 
عن  اتلفت  دهنيات  عن  عبارة  انها  من  بالرغم 
طريق اشباعها بالهيدروجين. وهذا افتراء وجريمة 
تجنب  على  الناس  لهفة  استغالل  ومحاولة  علمية 
بهذا  الخاصة  العلمية  لالمور  وجهلهم  الكلستيرول. 

الموضوع. تم تصنيع المارجرين لسببين:

التلف  من  النباتية  الزيوت  على  الحفاظ  اولهما: 
على  طويلة  مدة  تركت  ان  التاكسد  بواسطة 
باستعمال  االوكسجين  يستبقون  فهم  سائل.  شكل 

الهيدروجين. وتسمى هذه العملية ب"الهدرجة"
ثانيهما:تعليب الزيوت الجامدة ونقلها اسهل بكثير 

من نقل الزيوت السائلة.
من كل ما سبق، يتاكد لنا ان المارجرين وان كانت 
االولية  بالمواد  مليئة  لكنها  الكلستيرول،  من  خالية 
ومن  لمرضاي  اوضح  وانا  لتصنيعه.  الالزمة 
يستفتونني بهذا الصدد، ان االعتماد على المارجرين 
لالبتعاد عن الكلستيرول أمر خاطئ، وكان حريا بهم 
ان يستعملوا الزبد والسمن البلدي، وبهذا يستبدلون 

سما بال طعم بسم ذي مذاق لذيذ ورائحة شهية.
على   تحتوي  التي  المواد  افضل  معرفة  اردنا  ان 
الزيوت الجيدة والبروتينات والنشويات في ان واحد 
لوقع اختيارنا على  الفول السوداني  لالسباب التالية:

1- الحتوائه على كمية عالية من البروتين )26.2 
جم /100جم(.

2- الحتوائه على كمية مهمة من الدهنيات )48.7 
جم/100 جم(.

فيه هي 28.7جم/100جم  الجيدة  الزيوت  نسبة   -3
وال يفضله ف هذا غير الجوز والبندق.

الفول  فثمن   فيصل.  عامل  وهذا  الثمن.  عامل   -4
واللوز  والبندق  الجوز  ثمن  ثلث  من  اقل  السوداني 

وهومتوفر بكميات وفيرة.

الفيتامينات  والمساعدة،  المكملة  العناصر   -2
واالمالح المعدنية.

اهمية   على  االبحاث  من  الكثير  ركزت  لقد 
جهات  وتناقلت  المعدنية،  واالمالح  الفيتامينات 
فيما  مغلوطة  حتى  او  مضخمة  معلومات  مختلفة 
من  يلزم  ما  كل  ان  الحقيقة   بالفيتامينات..  يتعلق 
هذه الكيماويات موجود في االكل الطبيعي المتزن. 
وربما كان شيوع استعمالها ناتجا عن عدم الثقة في 
ان ما نتناوله من وجبات )نتيجة للعادات والمعتقدات 
على  يحتوي  الخاطئة(   الطعام  تحضير  وطرق 
قدر كاف منها. زد على ذلك االعتقاد الخاطئ بأن 
 Anti-Oxidants,(الفيتامينات  ومضادات التاكسد
هي   )Beta carotene, Vit. C and vit. E
عقاقير سحرية تفعل المعجزات وتحمي من امراض 
فِشَل العلم في التغلب عليها. وجدير بنا أن نشير الى 
ما نشر في مجلة نيوانجالند جورنال اوف ماديسين 
سنة 1994 في العدد 330 صفحة 1035-1029، 
وهو البحث الذي اختص في اثر الجرعات الكبيرة 
في  الدراسة  اجراء  تم  لقد  التاكسد.  مضادات   من 
سنوات.  ست  لمدة  شخص   29000 فنلنداعلى 
حاالت  في   18% زيادة  هناك  ان  بعدها،   ظهر 
جرعات  اعطوا  من  عند  الرئة  بسرطان  االصابة 
الدراسة  واظهرت  البيتاكاروتين.  مادة  من  عالية 
نفسها زيادة في االصابة بالجلطة الدماغية عند من 
تناولوا جرعات كبيرة من فيتامين إي. وفي دراسة 
-141 صفحة  من  العدد331  في  نشرت  اخرى 

نتائج   ، نفسها  السنة  وفي  نفسها  المجلة   في   147
فحواها ان الجرعات الزائدة من مضادات  التاكسد 
الحميدة  التي تحصل في االورام  التغيرات  تمنع  لم 
القولون.  سرطان  الى  تحولها  وتسبق  القولون  في 
التي  وهوب2”  "هوب  حديثة  دراسة   هذا  واكدت 
نشرت سنة 2005 في العدد 293 من مجلة "جاما" 

االمريكية، في  الصفحات 1347-1338. 
لم اقصد هنا  ان اعطي انطباعا عن عدم اهمية هذه 
المواد وما المراد من سرد تلك االبحاث اال تاكيد ان 
هذه المواد ليست سحرا وال يجب  المبالغة في عملها 

واهميتها واالفراط في تناولها.
التمام   ضرورية  كيماوية  مواد  الفيتامينات 
التفاعالت الكيماوية الالزمة للتمثيل الغذائي  وتقسم 

الى قسمين:
وهي:فيتامين  الماء  في  تذوب  التي  الفيتامينات   -1

"ب" وفيتامين "سي".
وهي:  بالزيت  تذوب  التي  الفيتامينات   -2

فيتامين"اي" "كاف" "ايه" "دال".
الواليات  في  والتغذية  الطعام  مجلس  نشر  لقد 
المتحدة االمريكية جدوال  بالكمية الالزمة يوميا من 
نشرت  كما  المعدنية.  واالمالح  الفيتامينات  مختلف 
الفاو ومنظمة  الصحة العالمية قائمة في الموضوع 

نفسه.

خاصة،  اهمية  الفيتامينات  هذه  من  قسم  ويكتسب 
وهي التي يطلق عليها االنزيمات  المساعدة. وتشمل 
فيتامين"ب6” و"ب3” والمغنيسيوم والزنك. وهي 
وتصنيع  الدهنية  لالحماض  الغذائي   للتمثيل  مهمة 

الهرمونات العشرينية.
أغنى مصادر هذه الفيتامينات )االنزيمات المساعدة 
قليل  البروتين  مصادر  هي  وب3(  ب6  فيتامين 
الدسم.  مثل  سمك التونة والديك الرومي والدجاج 
في  فيوجد  الزنك   اما  والسردين.  السلمون  وسمك 
سمك الكود والفاصوليا ذات الشكل الكلوي والديك 
الرومي. المغنيسيوم موجود بكثرة في سمك التونة 

والجبن المصنوع من الصويا وسمك موسى.

اشهر المواد المعروفة من مضادات التاكسد:

فيتامين "اي"  للتاكسد هي  المضادة  الفيتامينات   -1
و"سي" والبيتاكاروتين.

"سي"  بفيتامين  الغنية  المواد  على  وكمثال 
الفراولة  واالخضر،  االحمر  الحلو  الفلفل  هي 
والطماطم  الزهرة  الكيوي،  فاكهة  والحمضيات، 
فهي  بالبيتاكاروتين  الغنية  المواد  اما   والتوت. 
فيتامين  اما  السبانخ والكنتالوب والمشمش والخس. 

"اي" الزيوت النباتية.

2- مضادات التاكسد االخرى:

أ- مادة السيلينيوم.
الصويا  في  الموجودة  الفايتوكيميكلز.  ب-مادة 
والكريبفروت  االحمر  والعنب  االحمر  والنبيذ 
ذوات  والخضار  والبطيخ  والبندورة  والشاي 

االوراق الخضراء.
مضاد  مفعول  ولها  بالفيتامينات  شبيهة  مواد  ج- 

للتاكسد وهي "كو انزيم كيو10” وجلوتاثيون.
د- انزيمات لها مفعول مضاد للتاكسد وهي: سوبر 

اوكسي ديسميوتيز وجلوتاثايون بير اوكسيديز.

زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره	 
زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة- لندن	 
زميل كلية اختصاصيي القلب االمريكية	 
مستشار جراحة القلب التداخلية	 
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كوفيد-19: هل الكمامة ضرورّية بعد تلّقي الّلقاح المضاّد للفيروس ؟
مي أبو صعب |  القسم العربي في راديو 	 

كندا الدولي

فيروس  ضدّ  التطعيم  عمليّة  كندا  في  بدأت 
األولى من  الدفعة  مع وصول  المستجدّ  كورونا 
اللّقاحات إلى البالد. وتتلقّى كندا  تباعا 240 ألف 
جرعة من لقاح فايزر- بيونتيك الذي وافقت عليه  

وزارة الصّحة مؤخرا.

إلى  ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  وأوكل 
توزيع  عمليّة  فورتان  داني  جنرال  المايجور 

اللّقاحات على المقاطعات واألقاليم الكنديّة.
اللّقاح،إاّل  أثارها  التي  االرتياح  موجة  ورغم 
كورونا  فيروس  حول  المطروحة  األسئلة  أّن  
بي سي،  وتتلقّى سي  كثيرة،  زالت  ما  المستجدّ 
القسم اإلنجليزي في هيئة اإلذاعة الكنديّة العديد 
لتوفير  الخبراء  باستمرار، وتطرحها على  منها 

اإلجابة عنها.

المضاّد  اللّقاح  تلقّي  بعد  الكمامة ضروريّة  هل 
لكوفيد-19؟

المساعدة  الطّب  أستاذة  شاغال  زين  د.  تجيب 
الكمامة  ارتداء  ينبغي  إنّه  ماكماستر  جامعة  في 

والتزام التباعد الجسدي بعد تلقّي اللّقاح.
أخّصائيّة  شاغال  د.  قول  حسب  السبب  ويعود 
تحصين  حملة  أمام  لكوننا  المعدية  األمراض 
دفعة  الجميع  تطعيم  يمكن  وال  النطاق،  واسعة 
واحدة. وفي حين يتلقّى عدد معيّن اللّقاح، ينبغي 
أن يستمّر الباقون في اتّباع إرشادات الوقاية، بما 
فيها وضع الكمامة وغسل اليدين بعناية والتباعد 
تطّور  أّن  إلى  باإلضافة  وسواها،  الجسدي 
كما  الوقت  بعض  يستغرق  االستجابيّة  المناعة 

قالت د. زين شاغال.

هل يمكن حمل الفيروس  ونقله بعد تلقّى اللّقاح؟

األمراض  أخّصائي  غاردام  مايكل  د.  يجيب 

المعدية في تورونتو إّن معظم التجارب السريريّة 
لم تكن مصّممة الختبار هذا األمر.

وتفيد أحدث الدراسات بشأن التجارب السريريّة 
ضدّ  فعاليّتها  نسبة  أّن  زينيكا  أسترا  لقاح  حول 
العدوى عديمة األعراض ال تتجاوز 27 بالمئة. 
تلقّى  الذي  الشخص  بإمكان  أّن  ذلك  ويوحي 
اللّقاح أن يستمّر في نقل العدوى، رغم أّن عدد 
الحاالت صغير جدّا الستخالص نتيجة. وتسعى 

شركة موديرنا بدورها للتحقّق ما إذا كان اللّقاح 
الذي تطّوره يقي أكثر من مجّرد عدوى عديمة 

األعراض.
في  لجزم  يمكن  األبحاث مستمّرة، ال  أّن  وبما 
الوقت الراهن بأّن من يتلقّى اللّقاح ال ينقله إلى 

اآلخرين كما قال د. غاردام.

كشف  اختبار  كان  حال  في  التلقيح  يمكن  هل 
الفيروس إيجابيّا؟

يشّكل  وهل  بالمناعة  اللّقاح  متلقّي  يتمتّع  وهل 

التلقيح خطرا في هذه الحالة؟
األمراض  أخّصائي  بوغوش  إسحاق  د.  يقول 
أّن   التلقيح رغم  ينبغي  إنّه  تورونتو  في  المعدية 
زالت  ما  األّول  السؤال  المتوفّرة حول  األجوبة 
قليلة. وقد أفادت تقارير عودة اإلصابة بمرض 
من  التعافي  على  أشهر   4 نحو  بعد  كوفيد-19 

إصابة سابقة كما قال د. بوغوش.
المرضى  معظم  يكون  أن  األخصائّي  وتوقّع 

للتطعيم،  مؤّهلين  كوفيد-19  من  تعافوا  الذين 
الذين  على  خطرا  يشّكل  ال  الللّقاح  أّن  وأوضح 

سبق أن أصيبوا بمرض كوفيد-19.

مناعة  أجل  من  ضروريّة  تطعيم  نسبة  أيّة 
القطيع؟

الفيروس  يبلغ  عندما  القطيع  مناعة  تتحقّق 
نقطة ال يستطيع عندها أن يجد العدد الكافي من 

األشخاص لمواصلة سلسلة العدوى.
ولن يكون كافيا تطعيم 50 بالمئة من السّكان، 

مناعة  لتحقيق  المطلوبة  المئويّة  النسبة  وترتكز 
الذين  األشخاص  عدد  متوّسط  على   القطيع 
ينقل إليهم الشخص المصاب العدوى. وتتراوح 
شخصين  بين  هي  كوفيد-19  حالة  في  النسبة 
و3 أشخاص، ما يعني أّن تحقيق مناعة القطيع 
من  بالمئة   70 إلى   60 بين  ما  تطعيم   يتطلّب 

السّكان.
تبلغ  اللّقاح  فعاليّة  نسبة  كانت  إن  آخر،  بمعنى 
 70 إلى   60 بين  ما  تطعيم  ينبغي  بالمئة،   100
التجارب  فعاليّة  نسبة  لكّن  السّكان.  من  بالمئة 
السريريّة حول لقاح كوفيد هي دون المئة بالمئة، 
وقد تكون أقّل من ذلك لدى تطبيقها على أرض 
الطّب  أستاذة  شاغال  زين  د.  تقول  كما  الواقع 
أّن  وتضيف  ماكماستر.  جامعة  في  المساعدة 
يعانون  أشخاصا  تشمل  لم  السريريّة  التجارب 
مرضى  غرار  على  مختلفة،  صحيّة  حاالت 
زرع  لعمليّات  خضعوا  الذين  أو  السرطان 

أعضاء على سبيل المثال.

ماذا عن اللّقاح في حال تلقّي العالج الكيميائي 
وأمراض المناعة الذاتيّة؟

األمراض  أخّصائي  بوغوش  إسحق  د.  يقول 
المعدية في جامعة تورونتو وعضو فريق العمل 
لتوزيع لقاحات كوفيد في أونتاريو إنّه من المهّم 
طبيبهم  مع  الحال  هذه  في  المرضى  يبحث  أن 
الخاص ألّن وضع كّل منهم مختلف عن سواه. 
من  يعانون  الذين  األشخاص  يكون  أن  ويرّجح 

نقص المناعة الذاتيّة مؤّهلين لتلقّي اللّقاح.
من  أقّل  مناعة  يطّوروا  أن  الممكن  ومن 
المناعة  من  شيئا  ولكّن  المتعافين،  األشخاص 
أفضل من ال شيء كما يقول د. إسحق بوغوش.

على  وقّعت  الكنديّة  الحكومة  أّن  إلى  ويشار 
اتّفاقيّات لشراء كميّات كبيرة من اللّقاح.

 Covax كما أّن كندا انضّمت إلى خّطة كوفاكس
الصّحة  منّظمة  ترعاها  التي  للّقاحات  العالميّة 
كوفيد-19   لقاحات  شراء  لضمان  العالميّة، 

وتوزيعها على نحو عادل حول العالم.

اإلكثار من تناول المضادات الحيوية يسبب عدة مخاطر

الطبية  النصائح  اتباع  الخبراء على ضرورة  العديد من  ينصح 
بشأن األطعمة التي يجب عدم تناولها عند تعاطي نوع معين من 
األدوية خاصة المضادات الحيوية ، حيث يوجد بعض األطعمة 
يمكن أن تقلل من اآلثار الجانبية المعدية المعوية لألدوية وتشجع 
على الشفاء، وبعضها قد يزيدها سوءا أو يقلل من فعالية المضادات 
إذا كنت  6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها  لذا، فهناك  الحيوية. 

تتناول مضادات حيوية.

منتجات األلبان	 
تناوله  فيجب  الحليب،  مع  الحيوية  المضادات  تناول  يجب عدم 
بالماء فقط، إذ يمكن أن تؤثر منتجات األلبان، بما في ذلك الحليب 
امتصاص  على  الجسم  قدرة  على  والزبادي،  والزبدة  والجبن 
الدواء. تجنب تناول منتجات األلبان بعد 3 ساعات على األقل من 

تناول جرعة من المضادات الحيوية.

عصائر الفاكهة	 
وبالمثل، ال ينبغي تناول المضادات الحيوية مع عصائر الفاكهة، 
وخاصة عصير الجريب فروت؛ ألنها يمكن أن تمنع الجسم من 
المدعمة  واألطعمة  صحيح.  بشكل  الدواء  وامتصاص  التكسير 

قد  البرتقال،  مثل بعض عصائر  الكالسيوم،  من  عالية  بجرعات 
تقلل أيضا من فعاليتها.

الكحول	 
حتى  الحيوية،  المضادات  تناول  أثناء  الكحول  شرب  تجنب 
االستهالك المعتدل للكحول يمكن أن يسبب تفاعالت مع المضادات 

الحيوية إذا تم تناولها خالل 48 ساعة من بعضها البعض. 

مثل  الحيوية  المضادات  تسبب  أن  يمكن  المثال،  سبيل  على 
أو  القلب  ضربات  وسرعة  الصداع  وميترونيدازول  تينيدازول 
والهبات  والدوخة  والقيء  والغثيان  البطن  وآالم  انتظامها  عدم 

الساخنة إذا تم تناولها مع الكحول.

السكريات والخميرة	 
لدى  الخميرة  إلى عدوى  الحيوية  المضادات  استخدام  يؤدي  قد 
بعض المرضى، وخاصة النساء. لذلك، يوصى بتجنب األطعمة 
التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والخميرة لتجنب تغذية 

كائن المبيضات.

الحبوب الكاملة والمكسرات	 
يجب تجنب تناول الحبوب الكاملة والمكسرات الحتوائهما على 
زيوت، تعمل على زيادة معدالت إفراز البكتيريا غير النافعة، التي 

تؤثر على مفعول المضاد الحيوي، وتؤدي إلى حدوث إسهال.

األطعمة الغنية باأللياف	 
تناول األطعمة الغنية باأللياف بعد تناول المضادات الحيوية قد 

يساعد في استعادة صحة األمعاء. 

أن  يمكن  ذلك،  ومع  الضارة،  البكتيريا  بعض  نمو  من  وتقلل 
تؤدي األلياف الغذائية أيضا إلى إبطاء عملية الهضم وامتصاص 
المضادات الحيوية؛ لذلك يوصى بتجنب األطعمة الغنية باأللياف 

أثناء العالج بالمضادات الحيوية.

تامار داس من خدمة السالمة في شبكة الخدمات الصحيّة في أونتاريو تعطي لقاح فايزر-بيونتيك المضاّد 
Frank Gunn/CP/2020-12-14 لفيروس كورونا في تورونتو في

 6 أطعمة ومشروبات ال يجب تناولها مع المضادات الحيوية
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د. محمد أمين األعظمي 	 

هوامش علمية

الفايروسات

اكتشفت الفايروسات )الرواشح( سنة 1892. 
ومذ ذاك والباحثون يكشفون كثيراً من أسراِرها. 
قليلة  وكان علماُء األحياِء إلى ما قبل سنواٍت 
ضمن  الفايروسات  تصنيف  إلى  يميلون  ال 
صفات  أي  صفاتها،  تظهر  ال  ألنها  األحياء 
حية  خلية  داخل  تكون  عندما  إال  األحياء، 
بذاتها  قائمةَ  الخلية  هذه  أكانت  سواء  أخرى، 
إحدى  كانت  أو  وغيرهما،  والبكتريا  كاألميبا 

مكونات كائن عديد الخاليا كاإلنسان. 

البروتين  من  غالف  من  الفايروس  يتكون 
الوراثية  المادة  أما  وراثية.  مادة  ومن 
نووياً  تكون حامضاً  أن  إما  فهي  للفايروسات 
رايبياً )RNA( أو تكون حامضاً نووياً رايبياً 
منقوص األوكسجين )DNA(. والفايروسات 
هي األحياء المجهرية األكثر انتشاراً. إذ تقدر 
أعدادها في المحيطات فقط ب 13010X دقيقة 
صفراً،  ثالثون  تسبقه  واحد  )أي  فايروسية 
 .)one nonillion ويسمى هذا العدد نونليون

وللفايروسات مدى واسع من األحياء المضيفة 
التي بدورها تنتشر في مختلف البيئات وتساعد 
الغذائية. كما ُوجدت جينات  المواد  تدوير  في 
من  الكثير  جينات  في  مستترة  الفايروسات 
األحياء بما فيها االنسان، مكنها من ذلك قدرتُها 
على دمجِ شفرتِها الوراثية بتلك التي لمضيفها. 
الفايروسات من ذك فما زال  تتمكن  أما كيف 
بحاجة إلى دراسة قد يساهم فيه باحثون  أمراً 
 Molecular الجزيئي  الحياة  علم  ميدان  في 

Biology والتطور وميادين أخرى.

طبيعة الفايروسات

خالل  من  ولعقود  الفايروسات  ُعرفت 
قفيصاتها )مفردها قفيصة virion(. والقفيصة 
التي  بمحفظتها  محاطة  الفايروس  دقيقة  هي 
بين  الخلط  يزال  وما  اإلصابة.  خالل  تبنيها 
يجري  فعندما  شائعاً.  والقفيصة  الفايروس 
المناعة  نقص  عن  التلفزيون  في  الحديث 
أو  التلفزيون  في   )AIDS )األيدز  المكتسب 
الصحف بل وفي الكثير من المراجع العلميةً، 
يرفق الحديث بعرض القفيصة التي تتخذ شكل 

كرة ذات بروزات هراوية. 
دقائق  عدد  أن  ما  باحث  يقول  عندما 

عدد  أمثال  عشرة  المحيط  في  الفايروسات 
البكتريا، إنما يعني عدد قفيصات الفايروسات.

تتكون  ال  ولكونها  االلتباس  لهذا  ونتيجةً 
أنها  على  الفايروسات  فت  ُعّرِ فقد  خاليا،  من 
من  مفردة  ُجزيئات  تحوي  بسيطة  وحدات 
األحماض النووية وال تقوم بأية فاعلية أيضية 
)انظر لوف Anfré Lwoff 1957,(. وألن 
القفيصات يمكن أن تتبلور أحياناً، فقد اعتبرت 
ويعود  خلوية.  وليست  ُجزيئية  الفايروسات 
نيله  بمناسبة  محاضرته  في   )1967( لوف 
من  يتكون  الحي  "الكائن  ليقول:  نوبل  جائزة 
 an organism is constituted of خاليا 
cells ". والفايروسات غير مكونة من خاليا، 

وهي بالتالي ليست من األحياء.

 Claudiu  )1983( بانديا  كالوديو  وكان 
هذا  على  المعترضين  أوائل  من   Bandea
المفهوم. فقد َعدَّ بانديا المرحلة  داخل الخلوية 
من دورة حياة الفايروسات المرحلة الناضجة 
في دورة حياة الفايروسات. ففي هذه المرحلة، 
الصفات  الفايروس  يظهر  بانديا،  يقول  كما 
الرئيسة لألحياء مثل األيض والنمو  الوظيفية 

والتكاثر. 
بانديا ألكثر من عقدين، ولم  وقد أُهمَل رأي 
الفايروس  اكتشاف  بعد  إال  أحد  إليه  يلتفت 
 Mimivirus )Acanthamoeba العمالق 
 )polyphaga mimivirus )APMV
 La( الحالي  القرن  من  األولى  السنوات  في 
 Scola et al. 2003; Raoult et al.
في  البحث  االكتشاف  هذا  أعاد  فقد   .)2004

حيوية الفايروسات من جديد.

األكبر  الفايروس  هو  العمالق  والفايروس 
الضوئي.  بالمجهر  رؤيته  يمكن  بحيث  حجماً 
ويتطفل هذا الفايروس على األميبا فقط. ولهذا 
الفايروس كروموسوم واحد فقط ثنائي الشريط 
القواعد  من  زوج   1,181,404 من  مؤلف 
التشفير  على  قدرته  فإن  لذا  النايتروجينية، 
البكتريا  أنواع  من  للعديد  التي  تلك  تفوق 

.Archea والعتيقة

)من 	  عراقية  اصول  من  كندي  اكاديمي 
كتاب البالد( لندن اونتاريو 
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التركيبة  بين  العالقة  حول  مهمة  تفاصيل  عن  العلماء  كشف 
الميكروبية في األمعاء والجهاز المناعي، حيث أظهروا ألول مرة 
أن تركيز أنواع مختلفة من الخاليا المناعية في الدم يتغير بحسب 

السالالت البكتيرية المختلفة التي تعيش بذلك الجزء من الجسم.
توصلوا لتلك النتائج، والتي نشرتها مجلة »الطبيعة«، من خالل 
 2,000 من  بأكثر  تتعلق  أعوام   10 من  ألكثر  بيانات  مراجعة 

الميكروبية في األمعاء  التركيبة  أن  مريض. أظهرت ألول مرة 
تشكل بطريقة مباشرة في بنية جهاز المناعة.

تضمنت البيانات من السجالت الصحية أنواع الخاليا المناعية 
إعطاؤها  تم  التي  األدوية  حول  ومعلومات  الدم  في  الموجودة 
للمرضى، واآلثار الجانبية التي ظهرت لديهم. يقول الباحثون إن 

الدراسة  هذه 
تخرج  قد 

بطرق  النهابة  في 
أكثر  العظمي  النخاع  لجعل زرع 
دقة  أكثر  تنظيم  خالل  من  أماناً 

للميكروبات.

تقريرا  الطبي  نشر موقع “أونلي ماي هيلث” 
طعاما  يأكل  من  كل  ليس  بأنه  فيه  أفاد  صحيا 
حارا سوف يعاني حتما من الحموضة، إذ يحدث 
لتحييد  حامضا  المعدية  الغدد  تطلق  عندما  ذلك 

وتحطيم الطعام الذي يتم تناوله.

وعندما يرتفع تركيز الحمض، يعاني الشخص 
هذه  وتسمى  الصدر،  في  حارق  إحساس  من 

الظاهرة الحموضة أو ارتجاع الحمض.

وبصرف النظر عن الطعام الحار، هناك العديد 
من األسباب األخرى التي تسبب الحموضة مثل 
التدخين، وإدمان الكحول، واألكل غير المنتظم 
الطعام،  تناول  في  واإلفراط  المناسب،  وغير 

واإلجهاد، واإلفراط في تناول الكافيين.

الحمض  ارتجاع  أو  الحموضة  وتترافق 
باألعراض المتمثلة بآالم الحلق والمعدة، شعور 
بحرقة في الصدر، الفواق )الحازوقة(، كثرة 
التجشؤ، رائحة الفم الكريهة، ثقل في المعدة، 

تشكل الغازات أو انتفاخ البطن.

يمكن  التي  المنزلية  العالجات  بعض  وهناك 

اللجوء اليها، وتشمل ما يلي:

الحليب البارد:	 

يستخدم الحليب البارد لعالج الحموضة بشكل 
فعال، وذلك لكونه يحتوي على الكالسيوم الذي 
يعمل على تحييد األحماض في المعدة، وشرب 
تراكم  أيضا  يمنع  أن  يمكن  البارد  الحليب 

األحماض.

ماء جوز الهند:	 

من  عالية  نسبة  على  الهند  جوز  ماء  يحتوي 
األلياف المعروفة بفوائدها في الجهاز الهضمي، 
كما يكافح أيضا إنتاج الحمض الزائد في المعدة، 
ويستخدم  المعدة  أمراض  من  يحمي  وبالتالي 

بشكل فعال لعالج الحموضة.

الماء الفاتر:	 

عند تناول وجبة دسمة في الليل، عليك بشرب 
كوب من الماء الفاتر قبل الذهاب إلى النوم لمنع 
الحموضة، كما ينصح بشربه على معدة فارغة 

في الصباح لكونه حل رائع لمعظم مشاكل المعدة 
بما في ذلك الحموضة.

بذور الشمر:	 

بذور  مسحوق  من  صغيرة  ملعقة  خلط  يمكن 
الشمر في ماء فاتر وشربه، يساعد هذا المحلول 
وعسر  االنتفاخ  من  التخفيف  في  رائع  بشكل 

الهضم ودرء اإلصابة بالحموضة أيضا.

خل حمض التفاح:	 

الجهاز  لصحة  كبيرة  أهمية  له  التفاح  خل 
للحموضة،  قوي  محلول  أيضا  إنه  الهضمي، 
فقط ضع ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب 
من الماء الفاتر واشربه، ويكون مفيد أكثر إذا تم 

تناوله يوميا.

والقرنفل  النعناع  وأوراق  الموز  يعد  كما 
أيضا  البركة  حبة  وبذور  واللبن  والزنجبيل 
عالجات منزلية مذهلة ورائعة لعالج الحموضة 
وذلك  منها،  والتخلص 
بحسب “سبوتنيك”.

الخيار عالج “خفي” 
لمـرض السكـري

الخيار  أن  الى  حديثة  دراسة  اشارت 
مرض  على  السيطرة  في  كبيرة  أهمية  له 
وفقا  منه،  الوقاية  إلى  باإلضافة  السكري، 

لما نشره موقع “بولدسكاي”.

الذي  الفرع  عائلة  أن  الباحثون  وأكد 
التي  الكيميائية  بمكوناته  الخيار  إليه  ينتمي 
المتطايرة  والزيوت  الصابونين  تشمل 
والبروتينات، تسهم في منع اإلصابة بالعديد 

من األمراض منها مرض السكري.

الغذائية  العناصر  على  الخيار  ويحتوي 
الغذائية  األلياف  منها  المهمة،  الحيوية 
ك(  ج،  )ب،  والفيتامينات  والبروتينات 
والبوتاسيوم  والمغنيسيوم  والنحاس 

والفوسفور والبيوتين.

مهمة  العناصر  هذه  أن  الدراسات  وتؤكد 
السكري  بمرض  اإلصابة  خطر  لتقليل 

والعكس صحيح.

االلتهاب،  مضادات  على  الخيار  يحتوي 
الذي  السكري،  عالج  في  تساعد  والتي 

يعتبر من األمراض االلتهابية المزمنة.

ارتفاع  السيطرة على  الخيار في  ويساهم 
السكر في الدم وااللتهابات، ويساعد أيضا 
الدم  في  السكر  مستويات  خفض  على 
األفراد  لدى  األنسولين  حساسية  ويحسن 
المصابين بالسمنة، مما يؤدي إلى انخفاض 
وذلك  واحد،  وقت  في  الحشوية  الدهون 

بحسب “سبوتنيك”.

موقع “أونلي ماي هيلث” الطبي

“الحموضة”… هذه أسبابها وكيفية عالجها في المنزل

تأثير  مباشر  لبكتيريا األمعاء في المناعة الجسدية
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“مسجد الخالصة” التاريخي  ومحاوالت تغيير هويته

ثقافي”  اإلسرائيلية الفتتاح “مركز  بلدية كريات شمونه  تستعد 
بعد تغيير هوية “مسجد الخالصة” التاريخي

 في المدينة وصعد رئيس البلدية تحريضه على جهات سياسية 
وأهلية فلسطينية داخل أراضي 48 دعته للتوقف عن تزوير هوية 

المكان واحترام قدسيته.

إزاء هذه المحاوالت المتكررة من قبل بلدية كريات شمونه لتغيير 
معالم مسجد الخالصة التاريخي وبعد قيام وفد من جمعية األقصى 
بمحاوالت  البلدية  قيام  على  قرب  واالطالع عن  المكان  بمعاينة 
داخل  اإلسالمية  الحركة  عن  النائب  توجه  المكان  معالم  لتشويه 
القائمة المشتركة األستاذ وليد طه برسالة إلى رئيس البلدية يطالبه 
بوقف هذه األعمال والحفاظ على مكانة المسجد التاريخية والدينية.
ويعتبر مسجد الخالصة من المعالم التي تشهد على عراقة المكان 
وأصالته وارتباطه بالتاريخ الفلسطيني اإلسالمي وقد بني في نهاية 
التي  المهجرة  “الخالصة”  بلدة  أرض  على  عشر  التاسع  القرن 

قامت على أنقاضها مستوطنة كريات شمونه غداة نكبة 1948.

مثلما  واالحتفاالت  للمناسبات  مكان  إلى  تحويله  تم  النكبة  ومنذ 
أعوام  عدة  وقبل  شمونه،  كريات  ليهود  ومتحفا  محكمة  استخدم 
قامت وزارتا الثقافة و”تطوير الجليل والنقب” بالتعاون مع بلدية 

كريات شمونه بتحويل المسجد إلى متحف.

من  اإلنتهاء  على  اإلسرائيلية  شمونه  كريات  بلدية  وتشارف 
بلدي  ثقافي  لمركز  وتحويله  المسجد  وهوية  معالم  تغيير  أعمال 
هذه  إثر  وعلى  ذلك.  على  المئذنة  وداللة  المكان  قدسية  رغم 
المقدسات  ملف  يتابع  الذي  طه  وليد  النائب  قام  اإلجراءات 

واألوقاف بإرسال رسالة مستعجلة إلى رئيس بلدية كريات شمونه 
التي  المسجد  حول  المعالم  وتخريب  الحفر  أعمال  بوقف  يطالبه 
تتجاهل كل المعايير األخالقية  واإلنسانية والبعيدة عن كل معنى 

حقيقي للثقافة.

وكان الدكتور عبد الرازق متاني الخبير في المقدسات اإلسالمية 
قد أوضح  المعلومات التي كشفت في تحقيق قبل شهر عن عملية 
تزوير هوية المسجد أنه بناء على سجالت المحاكم الشرعية فإن 
بنيت  والحقا  عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  بني  الخالصة  مسجد 
البلدة  سكان  واعتاد  العثماني  المعماري  الطراز  على  مئذنته 
والقرى المجاورة في سهل الحولة على الصالة فيه. ويشير لوجود 
مسجد وثالثة مقامات ومقبرة إسالمية وهي مسجد الخالصة الذي 
تم ترميمه وإضافة المئذنة عليه عام 1935، يشمل قاعة مستطيلة 

بابه من جهة الشمال تعلوه زخرفات مثلثية.

وتقع في جميع واجهات المسجد نافذتان في كل جانب أما المئذنة 
فهي غير مرتفعة دائرية الشكل يعلو الطابق األول شرفة مستديرة 
قبل  من  استعمل  مدخل  بها  يفتح  قبة،  يغطيه  ثان  جزء  يعلوها 
مؤذن المسجد ويبلغ ارتفاعها 11.7 مترا. أما المحراب فيقع في 
وتقع  إسمنتي.  المسجد سقف  ويغطي  الجنوبية  الواجهة  منتصف 
ربما  صغيرة  حجرية  غرفة  الشمالية  جهته  في  المسجد  لجانب 
استخدمها اإلمام لالستراحة واإلقامة وكذلك في الجانب الجنوبي 
هناك غرف استخدمت كحمامات ويمر من جواره جدول يتدفق 
على مدار العام وينبع من جنوب لبنان استخدمت مياهه للوضوء 

والحمامات.

والخالصة إحدى البلدات الفلسطينية البارزة التي قامت في طرف 

سهل الحولة. على طريق عام يمتد من المطلة في الشمال إلى صفد 
وطبرية في الجنوب، قريباً من الحدود اللبنانية.

كانت القرية تنتشر على تل منخفض في الطرف الشمالي الغربي 
من سهل الحولة- وهو موقع كان يحميها من الفيضانات الموسمية 
التي كانت تطرأ على بحيرة الحولة. وكانت تشرف على السهل 
من الشمال والجنوب، وتقع على طريق عام يمتد من المطلة في 
الشمال إلى صفد وطبرية في الجنوب، قريباً من الحدود اللبنانية. 
وكان قرب القرية من لبنان وسورية يمنحها أهمية خاصة كمركز 
جيرة  ناحية  في  قرية  الخالصة  كانت   ،1596 سنة  في  تجاري. 
)لواء صفد(،. وكانت تؤدي الضرائب على عدد من الغالل كالقمح 
والشعير، باإلضافة إلى عناصر أُخرى من االنتاج والمستغالت 
كالجواميس وخاليا النحل والبساتين وطاحونة تعمل بالقوة المائية. 
في أواخر القرن التاسع عشر وصف الرحالة األوروبيون، الذين 
بالحجارة  مبنية  صغيرة  قرية  بأنها  الخالصة  بالمنطقة،  مروا 
على أرض مستوية ومحفوفة بالجداول،. وكان البدو من عشيرة 
الغوارنة أو من أنشأ القرية، يشكلون أكثر سكانها.. كانت منازل 
الخالصة مبنية بالطوب وحجارة البازلت، المقتلعة من سفح التل. 

و20  1820 مسلماً  يتألفون من  كان سكانها   ،1945 وفي سنة 
مسيحياً. وكان فيها مدرسة ابتدائية للبنين، يؤمها أيضاً تالمذة من 
القرى المجاورة. كما كان فيها مجلس بلدي يدير شؤونها. وكان 
سكانها يتزودون مياه الشرب من ينابيع عدة، ويكسبون رزقهم من 
 3775 ما مجموعه  كان   ،1945/1944 في  والتجارة.  الزراعة 
مستخدماً  أو  مروياً  دونماً  و5586  بالحبوب،  مزروعاً  دونماً 
للبساتين. وكان سكانها يقيمون سوقاً أسبوعية تباع فيها بضائع من 

الخالصة ومن القرى المجاورة.



الحلقة الثالثة والعشرون	 

جمال الشريف 	 

أجواء رمضان في المخيم

وتالمس  القلوب  شغاف  تدغدغ  المخيم  في  الخالدة  ذكرياتنا 
المفعمة  وأجوائه  رمضان  عن  والحديث  المرهفة  األحاسيس 
باإليمان والبركة والبساطة يشعل الحنين والشوق أكثرفأكثررغم 

الظروف المجحفة والظلومة وُشح اإلمكانيات.
 

وبرغم كل ما ذكر يبقى الفلسطيني دائماً قاهًرا للصعاب ومطوعاً 
لما بين يديه للتكيف مع الواقع المعاش دون نسيان األصل، واألصل 
يبقى وسيبقى دائماً الوطن الذي حملناه معنا حيثما ارتحلنا ليكون 
لنا الملهم والبوصلة التي نرنو إليهما  بقلوبنا وعقولنا ليرشدانا إلى 

حيث يجب دائماً أن نكون.
وكان  بأيام  الفضيل  الشهر  دخول  قبل  تبدأ  اإلستعدادت  وكانت 
لإلستعداد أشكال مختلفه، فالعائالت تجهز للشهر الكريم بما يسمى 
مونة رمضان، وكانت معظم المونة يتم إحضارها من عمان حيث 
كان قمر الدين من األطعمة التي ال نعرفها إال في رمضان، وكذلك 
والتانك.  الفيمتو  نعرف  أن  قبل  والتمرالهندي  الخروب  عصائر 
وكان العصير السائد تلك األيام هو العصير )الحل( وكان عبارة 
عن علب بودرة صغيرة  بطعم البرتقال أو الليمون وكان يطلق 

عليه )عصير أبوقرش حل(.
وكما يقول المثل: "على قد لحافك مد رجليك"

 
اإلذاعة  من  الرسمي  باإلعالن  الشهر  دخول  نترقب  كنا جميعاً 
المرئي والمسموع. وبعد ذلك بسماعه من صوت شيخنا  بشقيها 
يعلنها عبر  يوسف مطير وهو  الشيخ  في عمره  الله  أمد  العزيز 
المساجد  إنشاء  قبل  الوقت  ذلك  في  المخيم  في  الوحيد  المسجد 
انتشار  وقبل  السبعينات  فترة  عن  هنا  )الحديث  األخرى.  الثالثة 

المساجد(.
على  الحرص  أشد  نحرص  وكنا  الجميع،  تعم  البهجة  وكانت 
االستيقاظ مع أهلنا على السحور حتى وإن كنا صغارا والنستطيع 
الصوم، حيث كانت وجبة السحور كوجبة الفطور مهمة، والعائلة 

جميعها تجتمع عليها.
وكان )بعبوز( أحمد كحيل - رحمه الله- بصوته الجميل يشجينا 
وهويسحر ويوقظ الناس على السحور باستعماله للطبلة والعصا، 

طبعاً ال كان عنا ساعات منبهة وال )كشل( على رأي العجائز.
الدين  قمر  كان  والتي  السحور  وجبة  بساطة  من  الرغم  وعلى 
عمادها األساس مع قليل من الجبنة الكشكوان والحالوة الطحينية 
كان  أينما  المفضل  الفلسطيني  شراب  الشاي  مع  منه،  والذي 
وحيثما تواجد، إال أننا كنا نسعد بها كثيراً ونستمتع بها حتى الرمق 
وخصوصاً  أمهاتنا  تواجهه  كانت  الذي  العناء  وبرغم  األخير. 
اللواتي لم يكن عندهن بنات كبار يساعدن في تحضير السحور، 
فكان كل العبء على أمهاتنا في إيقاظنا ألن نومنا كان ثقيالً من 
شدة التعب. وكما كان متعارفا عليه كنا خمة نوم  )آلزم نحافظ 
على تراثنا من المصطلحات خوفاً من اإلندثار في زمن الحداثة(. 
صينية  كلها  سيرة،  تجيبوا  ما  تجهيزالسفرة.  نفسه   الوقت  وفي 
األلمونيوم وعليها كم صحن، وأحياناً على الطبلية ولكني جزافاً 
انتقع بدري ما  إذا ما  الدين ألنه  أسميها سفرة، وبين مرس قمر 

بنمرس )دروس في الطبخ مجانا لمن ال يجيد فن الطبخ(.
طبعاً كنا نتسحر ونرجع للنوم بأسرع وقت ممكن حتى ال تطير 

النعوسة وما نعرف نصحى الصبح بدري.

كانت  الجيران  أحاديث  من  فكثيراً  متالصقة  البيوت  وكون 
تلقن  والعافية،  بالصحة  يمتعها  الله،  لنا  جارة  فكانت  مسموعة 
أوالدها الصغار نية الصوم وتقول قولوا يّمه: " اللهم اني نويت 
أكن  لم  ولكني  النية  تلك  لي  تروق  وكانت  تغديت"  جعت  وإذا 

أستطيع تطبيقها للرقابة الشديدة والتقريع من األهل.
وفي الصباح  كنا وأوالد الحارة نتحارج من أصبح صائماً ومن 
أفطر، وكأطفال، كنا نسأل بعضنا أن نخرج اللسان لنرى إن كان 
وبذلك  الطعام،  أثار  وعليه  رطبا  أو  الصوم  وهي عالمة  ناشفا، 
لعقدة  أن ننظر  الشائعِة أيضاً  الطريقة األخرى  أو  يكون مفطرا. 
اإلصبع من األعلى فإن كانت واقفة لألعلى ولم ترجع لوضعها 

الطبيعي بسرعة فهو صائم وإال فال....
وحينها كنا نبدأ نغني للمفطر األغنيه المعروفة "يامفطر رمضان 

الله، حطوا عليك حجارالله".
وكان رمضان في الصيف طويال جداً حيث  كنا نصحو مبكرين 

وليس كأبناء هذه االيام الذين يّضيعون معظم النهار في النوم.
امتأل   وقد  المسجد  تجد  أن  األيام  تلك  المألوفة  المشاهد  ومن 
وإما  بالصالة  وإما  القرأن  بقراءة  إما  منشغل  والجميع  بالرواد، 

بالنوم للتغلب على نهار رمضان الطويل.
زرافات  الديك  عين  إلى  تتوجه  الجموع  العصرفكانت  بعد  أما 
أوبشكل أحادي. وكان من المناظر الرائعة التي ستبقى في ذاكرة 
جيلنا ومن عاش تلك األيام، ومعظم شباب المخيم تغص بهم طريق 
العين، والذي يحمل في يده إبريقا أو )جلن( من الماء البارد العذب 
الخدمة.  دخلت  قد  تكن  لم  الثالجات  كون  اإلفطار  ساعة  لتناوله 
وكنا نشتري الثلج الذي كان يجلبه مصطفى العش بقوالب كبيرة 
يتم تكسيرها حسب الطلب. ومن الشباب من كان يأخذ معه بطيخةً 
ليبردها في مياه العين الباردة والعذبة. وكانت الجموع تبقى تحت 
حينها  وتبدأ  بقليل  الغروب  قبل  ما  إلى  الفي  وتحت  الشجر  ظل 
رحلة العودة للبيت لنصل قبل اإلفطار بدقائق، وهكذا كنا نقضي 
جزءا صعبا من نهار رمضان نتفيأ ظالل أشجار الحور والدفلى 

ونُبرد الحرعلى ضفاف العين وهي تجري عذبة رقراقة.
تجد  أن  قل  وجمال  وعرف  نكهة  له  المخيم  في  رمضان  كان 
الجيران  تآلف  له مثيال في أماكن كثيرة وتجمعات كبيرة، وكان 
وتكاتفهم حيث يرسل الجيران ويتبادلون فيما بينهم الطعام، فتجد 
األطفال يحملون لبيوت الجيران صحناً من الطبيخ مع عبارة غاية 
"امي  وهي  الفلسطيني  المجتمع  سمات  أروع  وتحمل  النبل  في 

بتسلم عليكم وتقول لكم تفضلوا هذا الصحن".

 وكل جاريشارك جاره بما تجود به نفسه وتتنوع سفرة اإلفطار 
في  إال  تتواجد  ال  الجميلة  العادات  وهذه  الموجود.  من  والجود 

المجتمعات الصغيرة والمتجانسة والمتحابة.
يفطرون  السبعاوية  وجيراننا  إخوتنا  من  كثير  زال  ما  وربما 
التي  العادات  من  في "شقهم" وهي  جماعياً، كل جماعة  إفطاراً 

حملها شعبنا معه من الوطن للشتات.
وكان أهل المخيم يتكافلون فيما بينهم في رمضان كما في بقية 
عليه  من  كان  حيث  آخر،  طعم  لرمضان  ولكن  الشهوراألخرى 
نذر أومن يريد أن يعمل رحمةً عن أحد أمواته ينتهزفرصة الشهر 

الفضيل، وغالباً ما كان يتجه للمسجد حيث التجمع االكبر...
من  جزءا  وأصبحت  عليها  تعودنا  التي  رمضان  طقوس  ومن 
حياتنا أن تغلق المقاهي أبوابها في رمضان وتتوقف محالت بيع 
الفول والفالفل وتبدأ بدالً عنها محالت بيع القطائف، وللقطائف 
رمضان  حلوى  وهي  الشام  بالد  أهل  غالبية  عند  خاصة  مكانة 

المشهورة التي ال تنازعها حلوى.
الناس  وتعود  الخصومات  معظم  تنتهي  كانت  رمضان  وفي 
تتصالح فيما بينها وتعود المياه إلى مجاريها، وتتغلب صفات أهل 
المخيم الطيبة واألصيلة على بعض الصفات النشاز والعارضِة، 
وكنا ونحن صغار ما أن يأتي رمضان حتى نعلن نهاية القطيعة 
بدها  اليعرفها  )لمن  الصغيرة  األصابع  من  المشهورة  بالحركة 

شوية شرح اليتسع المجال لها اآلن(.

وكانت اإلذاعة األردنية التي عودتنا على إذاعة أغنية من أغاني 
مساًء  والخامسة  والنصف  الرابعة  بين  ما  المشهورة  كلثوم  أم 
تتوقف هي األخرى احتراماً وتقديراً لشعائرالشهرالفضيل، وكذلك 
كان يتضامن معظم الحبيبة  بالتوقف عن كتابة رسائل الغرام في 
رمضان ومع أنها عالقات بريئة وال تخرج عن اللياقة كعالقتي 
مع أم السمر. وكذلك كنت التزم بالعرف وال أسمع األغاني وال 
فأنا  شيء،  أي  مني  طلبت  لو  لكن  الصيام،  شهر  طول  أكلمها 
هذه  بتمشيها  الرقابة  وهذه  صائم  إني  واللهم  مضطرياجماعة، 

المرة.
 

رمضان  ذكريات  بقية  الستكمال  القادمة  الحلقة  في  تابعونا    
وكعك العيد مع طقوس العيد وفرحته.

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 
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عالمات تخبرك أنك مدمن تسوق و7 نصائح للتعافيحـول الدنـيـا
وإجراءات  العام  هذا  »كورونا«  فيروس  ي  تفّشِ مع 
في  الجميع  والتزام  العالم  شهدها  التي  الحظر 
منازلهم؛ اتجه الكثيرون للتسوق عبر اإلنترنت من 
للتَنفيس عن  العدوى ومن أخرى  منعًا اللتقاط  جهة 
قلقهم وتوترهم؛ مما أسفر عن إدمان الكثيرين للشراء 
حدتها  تفاقمت  التي  المشكلة  وهي  اإللكتروني، 

بالسنوات األخيرة.

ما هو »إدمان التسوق«؟

شراء  »اضطراب  باألساس  هو  التسوق«  »إدمان 
 Compulsive( قهري«  إنفاق  قسري/اضطراب 
لَمن  مستمر  إنفاق  ياُلزمه   ،)Buying disorder
يُعانون منه بما يتجاوز إمكانياتهم على الشراء، حتى 
أنهم قد يشترون أغراًضا ال يحتاجونها؛ مما يتسبب 
لهم بمشاكل مادية أو يدمر عالقاتهم وحياتهم المهنية.

للشراء  أحدًا  تدفع  قد  التي  األسباب  عن  وبالبحث 
بشراهة؛ اتضح أن ُمدمني التسوق يلجأون له باعتباره 
من  للتخلُّص  أو  الحياتية  مشاكلهم  لمواجهة  وسيلة 
التوتر النفسي والمشاعر السلبية؛ ليصبح الَكشف عن 

أصل المشكلة جزًءا ال يتجزأ من الحل.

دورة إدمان التسوق

عادةً ما يمر الذين يعانون من التسوق القهري بحالة 
من الصعود والهبوط خالل إدمانهم؛ إذ تزداد رغبتهم 
عند  أو  التخفيض  وعروض  العطالت  في  بالشراء 
من  وبالرغم  اكتئاب،  أو  بلحظات غضب  مرورهم 
أن  إال  »اإليفوريا«،  من  حالة  يُصاحبه  التسوق  أن 
تلك المشاعر ال تلبث أن تختفي ويحل محلها مشاعر 
التي  التسوق«  إدمان  بـ»دورة  يُعرف  فيما  سلبية 

تتمتع بنمط مميز من السهل تتبعه، وهو كالتالي:

1- مرحلة التوقع
تبدأ هذه المرحلة حين يري المدمن إعالنًا تجاريًا أو 
فيبدأ  جديدًا؛  شيئًا  شرائه  عن  األصدقاء  أحد  يُخبره 
خطًطا  برأسه  يصنع  فيما  الشراء  لفكرة  بالتحمُّس 

لرحالت تسوقه الُمحتملة.
ق 2- مرحلة التحضير للتَسوُّ

وهي تشمل ساعات من البحث عبر اإلنترنت وإعداد 
بالمحال  أو  ستُشتََرى  التي  بالعناصر  سواء  قوائم 
أيًضا  وقد يصحبها  عليها،  التردد  الواجب  التجارية 

التحدُّث عن خطط التسوق مع اآلخرين.
3- مرحلة التسوق

الكثير  يصحبها  إذ  »الذروة«؛  بمرحلة  تُعرف 
عبر  إما  التسوق  عملية  تُجَرى  وفيها  الحماسة  من 
اإلنترنت بإضافة السلع إلى عربة الشراء، أو انتقاء 

المشتريات في المتجر.
4- مرحلة اإلنفاق

بالرغم من أن هذه الخطوة يصحبها دفع نقدي، إال 
بالنشوة  شعوًرا  القهري  الشراء  أصحاب  تمنح  أنها 
سيُمسكون  لحظات  بعد  أنهم  التصور  لمجرد 
المراحل  طوال  الدماغ  وأن  خاصةً  بالمشتريات، 
الذي  اإلندروفين  هرمون  من:  كالً  تُفرز  السابقة 
الذي  الدوبامين  وهرمون  بالراحة،  شعوًرا  يُعطي 
ر  يُفَّسِ مما  السعادة«؛  »هرمون  إعالميًا  عليه  يُطلق 
إدمان  وبالتالي  إدمانهما  بفخ  الوقت-  مع   – الوقوع 

التسوق نفسه.
5- مرحلة اإلحساس الذنب

الُمشتَِري  يُصاب  وفيها  األخيرة  المرحلة  هي  هذه 
بالعديد من األفكار والمشاعر سلبية، أشهرها:

الندم: عادةً ما يشعر محبو التسوق بالسعادة في بداية 
تدوم  ال  اإليجابية  المشاعر  هذه  أن  غير  تسوقهم، 
باألكياس  ُمحملين  للمنزل  يعودوا  إن  فما  طويالً، 
والمشتريات حتى يبدأ شعورهم بالندم على ما أنفقوه 

من أموال.
بسبب  التسوق  ُمدمني  يُصيب  آخر  شعور  القلق: 

اضطرارهم إخبار شركائهم بالحياة أو أفراد أسرتهم 
عن تجاوزهم حدود اإلنفاق المسموحة مرة أخرى.

مهووسو  به  يشعر  ما  هو  بالذنب  الشعور  الذنب: 
ة  ُمتخمَّ فيجدونها  خزاناتهم  يفتحون  حين  التسوق 
لكنهم  ضعف،  بلحظة  اشتروها  التي  باألغراض 

بحقيقة األمر ليسوا في حاجة ماسة إليها.

أدركوا  َمن  الشعور  بهذا  يُصاب  ما  االكتئاب: عادةً 
إدمان واضحة وعدوا  يعانون من حالة  أنهم  بالفعل 

كل  ومع  عليها،  والسيطرة  بمواجهتها  أنفسهم 
يعودون  »الشوبينج«  لنداهة  واستسالم  جديد  فشل 
فيكتئبون؛ واألسوأ أنهم قد يلجأون لمزيد من التسوق 
السابقة  للمشاعر  باإلضافة  الشعور.  ذلك  لمداواة 
قد   ،Psychologytoday بموقع  نُشر  لما  ووفقًا 
ينتج عن إدمان التسوق مشاكل نفسية أكبر؛ إذ ثبت 
قين القهريين لديهم معدالت أعلى لإلصابة  أن الُمتََسّوِ
واألكل  المخدرات،  وتعاطي  واالكتئاب،  بالقلق، 

بشراهة، واضطراب السيطرة على االنفعاالت.

7 عالمات تخبرك أنك مدمن )تسوق(

بعد كل ما استعرضناه أعاله حان الوقت الستكشاف 
العالمات التي من شأنها تأكيد أن ما تُعاني منه هو 
حالة إدمان حقيقية وليست مجرد بدايات أو احتمال.

التسوق  عملية  تكون  أن  األولى  العالمة   -1
سببها باألساس المشاعر؛ وهو ما يَعني أن التسوق 
بعد  أو  بالضيق/الغضب/االكتئاب  للشعور  فعل  رد 
جدال ُمحتدم ُمرهق نفسيًا، أو لملء فراغ عاطفي، أو 
الثقة بالنفس أو  حتى لمداواة شعور سلبي مثل عدم 

عدم االستحقاق.
بالمشاعر،  تتعلق  أيًضا  الثانية  العالمة   -2
عملية  تُصاحب  التي  األحاسيس  هنا  المقصود  لكن 
التسوق نفسها، مثل الشعور بالنشوة واإلثارة خالل 
االنتهاء من  إثر  والذنب  بالندم  الشعور  أو  التبَضُّع، 
باإلحباط  الشعور  بالطبع  ننسى  أن  دون  الشراء، 

والحرمان إذا لم تُلَبَّ الرغبة بالشراء على الفور.
سلعًا  تشتري  نفسك  وجدت  إذا     -3
خالل  أو  جيدة  صفقة  ألنها  وإنما  تحتاجها؛  ال 
التخفيضات، أو تذهب للمتاجر بنية شراء عدد قليل 
من  أكثر  اشتريت  وقد  األمر  بك  فينتهي  السلع  من 
تُخطط  لم  أشياء  باقتناء  تُفاجأ  كنت  إذا  أو  حاجتك، 
لشرائها، أو ال تستطيع مقاومة إغراء سلعة جذبتك 

للتو. كل هذا يَعني أنك صرت ُمدمنًا للتسوق.
عادةً ما يُنفق المهووس بالشراء أكثر مما   -4
تتحمل ميزانيته بل وكثيًرا ما يتجاوز الحد األقصى 
لبطاقات ائتمانه؛ مما يجعله مديونًا معظم الوقت أو 
البطاقة  وأن  خاصةً  الُمقربين،  من  لالقتراض  يلجأ 
ل عليه شراء سلع لم يكن ليقتنيها لو أن  االئتمانية تُسّهِ

عليه دفع ثمنها نقدًا.

هل تشعر بالقلق حيال اضطرارك إخبار   -5
الجديدة  مشترياتك  بشأن  /أصدقائك  شريكك/أسرتك 
بعيدًا  المشتريات  إخفاء  تحاول  هل  إنفاقك؟  قدر  أو 
عن نظر الجميع أو تمريرها داخل المنزل باعتبارها 
الواضحة  العالمات  إحدى  هذه  قديمة؟  مشتريات 

إلدمان التسوق.
6-  انطالقًا من النقطة السابقة، قد تجد نفسك 
السترداد  للمتجر؛  الُمشتريات  تُعيد  آلخر  وقت  من 
قد  النقيض  على  أو  بالذنب،  شعورك  بسبب  المال 

أو  المالبس  قطع  من  العديد  خزانتك  في  تكتشف 
األدوات التي لم تُستخدم بعد حتى أنها ما زالت ُمذيَّلة 

ببطاقة السعر. بكلتا الحالتين هذه إشارة سلبية.
تكون  أن  والفاصلة  األخيرة  العالمة    -7
عالقاتك  على  سواء  سلبًا  تؤثر  الشرائية  عاداتك 
الشخصية أو التزاماتك اليومية ووضعك المادي، أو 

حتى حياتك العملية.

7 خطوات تساعدك على التعافي من إدمان الـ)التسوق(

-1  إذا ُعِرف السبب
تلعب البيئة المحيطة دوًرا كبيًرا بالسلوك اإلدماني، 
مقر  حتى  أو  األصدقاء  أو  العمل  بزمالء  فالعالقة 
في  سببًا  تكون  قد  العوامل  تلك  كل  نفسه،  العمل 
فإن  وبالتالي  القهري،  اإلنفاق  اضطراب  استفحال 
تُعزز  التي  اآلمنة  والُصحبة  المثالية  البيئة  اختيار 
الشفاء هي إحدى األشياء التي عليك التفكير فيها إذا 

كنت تبحث عن عالج جدي لحالتك.
الَهَوس  هذا  من  للتخلص  األولى  الخطوة  يجعل  ما 
يدفعك  الذي  الحقيقي  السبب  معرفة  هي  الَمرضي 
للتسوق، هل تفعل ذلك للتسرية عن حالك أو تنفيًسا 
عن غضب؟ أم بسبب ضغط العمل؟ أو بعد التحدث 
كفيلة  فهي  اإلجابة،  كانت  أيا  بعينه؟  صديق  مع 
في  يُنَصح  كان  وإن  الطريق،  أول  على  بوضعك 
تلك الحاالت باالحتفاظ بدفتر يومي لتوثيق حقيقة ما 

تشعر به كل مرة تتملك منك رغبتك بالتسوق.
2-  ال للتسوق العاطفي

بحاجة  لست  أشياًء  شراءك  يعني  العاطفي  التسوق 
حتى  أو  بالتوتر/الحزن/الملل  الشعور  بدافع  إليها 
المشاعر؛  تلك  إحدى  تنتابك  حين  ولهذا  السعادة، 
حاول أال يكون رد فعلك األولي الذهاب للشراء. أما 
إذا وجدت قدميك وقد ساقتك نحو أحد المحال، بهذه 

الحال عليك فعل شيئين:
هل  أشعر؟  كيف  هنا؟  أنا  لماذا  نفسك:  اسأل  األول 
مقابل  سأدفع  كيف  انتظرت؟  لو  ماذا  هذا؟  أحتاج 
ر نفسك باألهداف  ذلك؟ أين سأضعه؟ أما الثاني فذَّكٍ
الديون/ سداد  مثل  ألجلها،  المال  ادخار  عليك  التي 
السفر/الزواج، وحينها ستجد نفسك قادًرا على إدارة 

مشاعرك واتخاذ قراراتك بشكل أفضل.
3-  االبتعاد عن الُمغريات

أن  إدمانك  عالج  تريد  كنت  إذا  المنطقي  من  ليس 
تضع نفسك طوال الوقت َمَحل اختبار، بل األفضل 
أن تَُجنِّب نفسك المواجهة باألساس، فإذا كانت نقطة 
اشتراكك  بإلغاء  قُم  اإلنترنت،  عبر  التسوق  ضعفك 
سواء  والمتاجر  والصفحات  المواقع  لكل  وُمتابعتك 
التي تظهر لك على منصات التواصل االجتماعي أو 
تلك التي تُرسل إليك عبر البريد اإللكتروني رسائل 
وإشعارات تُخبرك عن آخر الخصومات والعروض.
لك  فاألفضل  »انستجرام«  رواد  من  كنت  إذا  أما 
لشراء  يدفعونك  الذين  للمؤثرين  متابعتك  تلغي  أن 
التسوق  تطبيقات  لحذف  باإلضافة  له،  يُروّجون  ما 
في  تسوقك  كان  وبحال  هاتفك.  على  الموجودة 
التجارية  المراكز  إلى  الذهاب  تجنَّب  المحالت، 
بأنشطة  ذلك  واستبدل  التخفيضات،  بوقت  خاصة 
ولقاء  التمشية  ممارسة  يُفضَّل  كذلك  ممتعة،  أخرى 
مراكز  أو  محالت  تتضمن  ال  أماكن  في  األصدقاء 

بيع.
كل تأخير فيه خير  -4

اإلنترنت،  عبر  بالمشتريات  األمر  يتعلق  عندما 
يُفضَّل أن تضعها بعربة التسوق الخاصة بك وتركها 
ستظل  شراءه؛  تَود  ما  تحتاج  كنت  فإذا  أيام،  عدة 
تفكر فيه وتعود إليه مرة أخرى. إما إذا كان الشراء 
اندفاعيًا؛ ستكتشف أن المسألة ال تستحق بذل وقتك 

أو مالك وستغض بصرك عنها تلقائيًا.
5-  الدفع النقدي بدالً عن البطاقة االئتمانية

على  يصبحون  قين  الُمتََسّوِ أن  األبحاث  أظهرت 
سيدفعون  كانوا  ما  إذا  أكثر   83% إلنفاق  استعداد 
بالبطاقة االئتمانية ال نقدًا؛ وبالتالي من األفضل لك 
العودة لَحمل النقود والتخلص من بطاقاتك االئتمانية 
رك بأنك  لألبد؛ خاصةً وأن إنفاق األوراق المالية يُذّكِ
تُنفق أمواالً حقيقية ويجعلك أكثر دراية بقدر إنفاقك، 
ستنجح  بأنك  يوهمك  البطاقات  استخدام  حين  في 
في تدبير المبالغ التي أنفقتها بوقت الحق قبل نهاية 

الشهر.
قوائم شراء وأهداف وأشياء أخرى  -6

بأول كل شهر ضع لنفسك ميزانية شهرية واتَّبعها، 
هذا ال يعني أن تحرم نفسك من شيء؛ وإنما وضع 
خطة إنفاق مثالية تُتيح لك تلبية احتياجاتك واالدخار 
أَعد  للتسوق،  فيها  تذهب  مرة  بكل  كذلك  أمكن،  إن 

قائمة مشتريات ُمسبقة والتزم بها.

قائمة أخرى تتضمن  إعداد  ينقلنا لضرورة  ما  وهو 
سيترتب  مما  أجله،  من  لالدخار  تسعى  كبيًرا  هدفًا 
عليه – ال شعوريًا- تقلَّص رغبتك بالشراء دون داع، 
بها  فضع  إعدادها،  عليك  التي  األخيرة  القائمة  أما 
كافة المشتريات التي اقتنيتها بلحظة تهور ثم ندمت 
هذا  جديدة؛  شراء  فكرة  أتتك  كلما  لُمطالعتها  عليها 
سيساعدك على وضع حد للشراء االندفاعي بمجرد 
جيدة  فكرة  تبدو  الشراء  عمليات  بعض  أن  إدراكك 

بأول األمر، ثم سرعان ما تشعر بالذنب بسببها.

7-  تتبَّع أموالك
ال  الكثيرين  أن  إال  غريبًا،  ذلك  يبدو  قد  ما  بقدر 
ينتبهون لما ينفقونه يوميًا، فإذا كنت من بين هؤالء، 
الميزانية؛  لضبط  الحديثة  التطبيقات  إحدى  استخدم 
من جهة لمساعدتك على تدوين نفقاتك وتتبعها، ومن 
وما  الشرائية  بعاداتك  يتعلق  ما  كل  لمعرفة  أخرى 

تُنفق عليه أكثر من غيره.

وأخيًرا.. إذا فعلت كل ما سبق ولم يفلح األمر، ال 
يُحبونك  من  أخبر  المساعدة،  طلب  في  حرًجا  تجد 
لمعاونتك  لهم  وحاجتك  بمشكلتك  ألمرك  ويهتمون 
للمتخصصين  الجأ  أو  إدمانك،  جماح  كبح  على 
من  غيره  أو  السلوكي  العالج  عبر  لمساعدتك 

البرامج المتاحة إلعادة تأهيل مدمني التسوق.

)ساسة بوست(	 
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يامنة بن راضي	 

مالك بن نبي قضى حياته في محراب الفكر يبحث 
ويتدبر، وكان يعيش قلق الوجدان على وطنه الذي 

أراد أن يشق له بقلمه وقلبه طريق الذات.
االستعمار  بتصفية  يطالب  كان  الجزائري  المفكر 

من العقول
دول  لدى  استثنائية  بمكانة  يحظى  نبي  بن  مالك   

أوروبا وأميركا
ال كرامة لنبي في وطنه

 
ما  وهو  وطنه"،  في  لنبي  كرامة  "ال  إن  يقال 
والرسل  األنبياء  تاريخ  ثنايا  بين  واضحا  يتجلى 
المرسلين من قبل الله لهداية البشرية، وفي أحايين 
كثيرة تالحق لعنة الحقد أيضا الكثير من العباقرة 
والعلماء تحت أديم أوطانهم، وقد ال يتوقف األمر 
إلى حصارهم بشتى  عند بخسهم حظهم بل يصل 
تتحالف  عندما  سيما  والمزعجات  األذى  صنوف 
الجهل  مع  الضيقة  ومصالحها  بقذارتها  السياسة 
التي  واأللم   المعاناة  حكاية  وهي  مقيت،  بشكل 
الجزائر  في  والفكر  اإلصالح  أعمدة  أحد  عاشها 
نبي  بن  مالك  الراحل  الحضارة  مشروع  صاحب 
محراب  في  حياته  قضى  الذي   )73-190519(
الوجدان  قلق  يعيش  وكان  ويتدبر،  يبحث  الفكر 
وقلبه  بقلمه  له  يشق  أن  أراد  الذي  وطنه  على 
الزهر  بدل  بالشوك  طريقه  فزرع  الذات،  طريق 
فقراء  من  آنذاك  وطنه  شركاء  من  والرياحين 
كانوا  ممن  السلطان  ذوي  من  والهمم  الضمائر 
وراء  ويهرولون  نحرا  والثقافة  الفكر  ينحرون 
لرجل  الجحود  مائدة  على  المجد  يبتغون  السراب 
بتلك المكانة السامقة، إذ وصفه المفكر الجزائري 
الراحل محمد المبارك بالقول: "أنا ال أقول إنه ابن 

نبي ولكني أقول أنه ينهل من نفحات النبوة".
وإذا كان النفيس غريبا حيثما كان كما يقول داهية 
الشعر المتنبي، فإن فيلسوف القرن العشرين مالك 
بن نبي الذي أشرق قلبه بنور القرآن وارتوى من 
بيارق  الرياح، فحمل  أعتى من  كان  الحكمة،  نبع 

األوهام  لجج  في  تغرق  التي  أمته  إنقاذ  في  حلمه 
تكون  أن  ورضيت  الحضارية،  بقيمتها  مستهينة 
مع الخوالف، فأراد بذلك بعث حضارة اإلسالم من 
جديد بتمزيق حجب الغفلة والجهل واليأس، فكان 
يدعو إلى  إعمال العقل والمنطق ومواجهة الواقع 
الحصيف  رأيه  حسب  ذلك  يتأتى  ولن  أقنعة،  بال 
تتحكم  التي  المحنطة  الذهنيات  من  بالتخلص  إال 
األول  السبب  كانت  والتي  األمة  بنواصي شعوب 
تليد،  أمة كانت ذات مجد  تقهقر وتعثر خطى  في 
فكان يعتقد أن كل فراغ إيديولوجي ال تشغله أفكارنا 
ينتظر أفكارا منافية معادية لنا وهو ما تجسد فعال 
ولم  المزري،  واقعنا  أرض  على  يتجسد  ومازال 
نظرنا  يلفت  أن  إلى  العمالق  المفكر  هذا  يغفل 
وعقولنا إلى الحقيقة المرة التي تتعلق باالستعمار 
تسميته  يفضل  كان  كما  "االستدمار"  أو  البغيض 

الذي دمر أوطاننا ونهب خيراتها ورحل عسكريا 
بعد أن تركنا دوال متهالكة، وال يزال بين ظهرانينا 
فكان  مقتل،  في  ويصيبها  وثقافتنا  هويتنا  يضرب 
ليؤكد  أوال  العقول  من  االستعمار  بتصفية  يطالب 
السياسيين  عبث  من  ليس  االستعمار  "إن  بالقول: 
وال من أفعالهم بل هو من النفس ذاتها التي تقبل ذل 

االستعمار والتي تمكن له".
ال أجزم بل هي الحقيقة الراسخة، أن مالك بن نبي 
كان ذا عقل أريب وفكر مميز كيف ال وهو كان 
يمتلك روح المكاشفة التي جعلته يغرد خارج سرب 
المقلدين والمنبهرين باآلخر بل واالنهزاميين أيضا 
الكثير من األعداء والمتآمرين حينها،  له  ما خلق 
فهذا الباحث الفريد كان يؤمن إيمانا عميقا بضرورة 
سكان  سيهدي  الذي  اإلسالمي  العالم  نهضة 
والجمال  والتسامح  الرحمة  قيم  قاطبة  المعمورة 
نزلت  التي  اإلسالمية  هويته  من صميم  هي  التي 
غني  ارث  كذلك صاحب  ولكونه  السماء  من  إليه 
لتحقيق هذا  أنه يشترط  بيد  الجميلة،  المعاني  بهذه 
الهدف السامي أن تهب حياة هذه القيم والمعايير من 
مراقدها عند المجتمعات المسلمة، فكان يردد ال بد 
للمسلم أوال أن يساهم في بناء مجتمعة لكي يستطيع 

التكلم مع اآلخرين ندا إلى ند، وهو المسؤول عن 
تعطيل تبليغ الدعوة للعالم، فكيف له أن يبلغ الدعوة 
العالم  فدعا  منهم،  أدنى  هو  نظرهم  في  ألناس 
اإلسالمي الذي أهدر تراثه الثمين بأن يسارع إلى 
الكسل،  عن  نفسه  يفطم  وأن  همومه  شعت  جمع 
يسعى  كان  العظيم  الجزائري  هذا  أن  ريب  فال 

والعزائم  الهمم  شحذ  لتي إلى  ا
محاوال  وفترت،  لك سقطت  بذ

أوال  وروحية  فكرية  ثورة  في  اإلرادة  دماء  ضخ 
تتوج الحقا بنهضة اقتصادية وحضارية تمكن من 
رسوخ كعب هذه األمة العظيمة في ملحمة العطاء 

اإلنساني.
نبي  ابن  مالك  الراحل  إن  أقول  إذ  أغالي..  وال 
من  الكثير  يرى  كما  األمة  هذه  مجدد  بالفعل  كان 
وقد  العالم،  أصقاع  كل  في  والباحثين  المفكرين 
استطاع هذا الفيلسوف الكبير الذي تجاهله قومه أن 
يحظى بمكانة استثنائية لدى دول أوروبا وأميركا 
متناولين  للعلم،  المتعطش  تلقى  فكره  تلقفت  التي 
يكتنز  رجال  إياه  معتبرين  تمحيص  بكل  أفكاره 
عبقرية فذة ال يقل عن مفكريهم وفالسفتهم، كهيجل 
وكانط وراسل وهيدغر وغيرهم، وهو نفسه الذي 
ألهمت نظرياته الفعالة شعوب شرق وجنوب آسيا 
التي طبقتها حقيقة فتغير واقعها إلى األفضل وها 
وأميركا،  أوروبا  تماثل  اقتصادية  قوة  اليوم  هي 
وفي الذكرى السابعة واألربعين لرحيل هذا العالم 
المسلم ال يسعني إال أن أقول إنه استطاع بجدارة 

أن ينسج أسطورته الخالدة.  

ألكثر من ثالثين عاما ناضل هذا الرجل العظيم 
بعلمه وفكره الثاقب وقبل ذلك بنفسه، حيث تعرض 
الجالد  قبل  من  السجون  غياهب  داخل  لالعتقال 
كان  ألنه  الماضي  القرن  ثالثينيات  في  الفرنسي 
في  سائرا  والحرية،  باالستقالل  طالب  من  أول 
والتهميش  والمكائد  الظلم  متحمال  موحشة  درب 

وكأنه يتمثل قول الشاعر: 
بالدي وان جارت علي عزيزة ** وأهلي وان 

ضنوا علي كرام
ورحل ابن نبي قبل أن ينبلج الفجر الذي انتظره 
بعد ليل جاثم طويل، رحل وقد فرغ من حق وجوده 
إرثا  وراءه  مخلفا  الحياة،  هذه  في  رسالته  مؤديا 
فكريا ضخما ال يقاس بكل كنوز الدنيا، وإذا أردنا 
فعال أن نزرع بذور الوفاء لهذا العظيم، فلنتعلم منه 

ونبعث الحياة في أفكاره ونظرياته.

بنغازي )ليبيا(: 	 

التي  للنشر  الليبية  الوسط  مجموعة  عن 
أحمد  الليبي  والناقد  الروائي  عليها  يشرف 
بعنوان  كتاب  األيام  هذه  صدر  الفيتوري 
تحرير  السخرية«  متعة  الزواوي  »محمد 
له  تقديمها  فاطمة غندور، مشيرة في  الباحثة 
الذاكرة  استعادة  سلسلة  في  »يندرُج  أنه  إلى 
الوطنية، عبر اإلبانة عن رموز ليبيا الفاعلين 
بيننا،  لذكراه  نقدم  نأمل أن  في مسارب عدة، 
الفن  مجال  في  الُمبرز  بجهده  وعرفاناً  تحية 

الساخر، الذي وصل به لمصاف العالمية«.
الزواوي  لرسومات  ملحقاً  الكتاب  ضم 
إضافة  معه،  أجريت  التي  المقابالت  وبعض 

لواحد  رسوماته  حول  ومقاالت  لدراسات 
العربي  والعالم  ليبيا  من  كاتباً  وعشرين 
الفقيه،  إبراهيم  أحمد  الشريف،  يوسف  منهم: 
والكاتب  بوشناف،  منصور  العريبي،  فتحي 
الفلسطيني رشاد أبو شاور، والشاعر التونسي 
المنصف المزغني، والتشكيلي السوري رائد 

خليل.

الفنان  إلى  تحية  شلقم  الرحمن  عبد  كتب 
صداقتهما  من  مشاهد  فيها  روى  الراحل، 
في  الصحافة: »حين عملنا  في  معاً  وعملهما 
للوحاته  كان   .1973 عام  الجديد(  )الفجر 
مساحة محدودة وسط الصحيفة. قلت له يوماً: 
ضحك  كاملة.  صفحة  سأعطيك  محمد  أستاذ 

كعادته بهدوء وقال: فكنَّي من المشاكل. قلت 
األمور  ومرت  مشكلة.  ال  يهمك،  وال  له: 
السياسي.  األسبوع  في  معاً  وعملنا  بنجاح. 
رحمه الله... كتلة من اإلبداع، يتقبل األفكار، 
التعبير.  وروح  باللون  يجسدها  اقتنع،  وإذا 
صمت  تخترق  ساخرة،  إبداع  ومضة  كان 
الالمباالة. يخاطب األستاذ، والتلميذ، القارئ، 
بالسخرية  الملونة  البساطة  بدقات  واألمي، 
مربوعة  في  البسطاء  ببهجة  تجلس  التي 

الصمت الليبي«.

مقدمات  نشر  إعادة  أيضاً،  الكتاب  تضمن 
ُكتب محمد الزواوي وعدداً كبيراً من لوحاته 

ورسوماته الكاريكاتيرية.

تجربة الكاريكاتيري الليبي محمد الزواوي

مالك بن نبي .. أسطورة جزائرية في الفكر
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وانـتـهى الكــابوس

بانة القاسم	 

قالت لي : مازال ذلك الكابوس المريع يالحقني 
كل فترة، فكيف أتخلص منه؟ 

في  اختصاصا  أنهيت  قالت:   ... قصته؟  وما 
البكالوريوس منذ أكثر  النفس وحزت على  علم 
لم أعمل، وتزوجت سريعا،  من عشرين عاما، 
شاب  من  مكونة  عائلة  أجمل  اليوم  وعندي 
وصبية يدرسان في الجامعة. جئت الى كندا منذ 
أكثر من عشر سنوات، درست اللغة االنكليزية 
انصرفت  ثم  الحد  هذا  عند  وتوقفت  وأتقنتها 
صديقات  مع  وصباحاتي  النسائية  جلساتي  إلى 
فنجان القهوة واألحاديث التافهة. وكانت األمور 
الدائم  احساسي  ماعدا  النواحي  كل  من  مقبولة 
الجديدة  الثقافة  مع  التفاهم  عن  والعجز  بالفراغ 
التي تتطور يوما بعد يوم بسرعة  والتكنولوجيا 
وماهي  إدراكها.....حسنا،  عن  نعجز  مجنونة 
وأنه  دراستي  أنِه  لم  بأني  أحلم  أنا  الحلم؟  قصة 
بقي لي مادتان راسبتان وأنني فقدت أحقيتي في 
أركض...  وأنا  الجامعية...  شهادتي  أستحق  أن 

اركض حتى الحق حضورامتحاني األخير لكي 
أنتهي، واتخرج ولكن ....عندما أدخل القاعة أجد 
الجميع قد انتهى لتوه وضاعت فرصتي ... الى 

األبد. استيقظ وقلبي مغلق من الحزن والخيبة. 
هذه  مساعدة  حاولت  الصديقات،  ككل  وأنا 
الصديقة فمشكلتها واضحة بالنسبة لي. قلت لها 
جدران  تتسلق  الخوف  من  حالة  هناك  بكلمتين 
تفهم  لم  واقتليها.  عليها  اهجمي   ... حياتك 
تعبيرا  وليس  واضحا  حال  تريد  هي  الصديقة. 
لدراسة  أوراقك  تقدمي  ال  لماذا  لها:  قلت  أدبيا. 
الجامعة، فانشا مثال؟ ... أعجبتها الفكرة ولكنها 
قدمت  شجعتها.  الفشل.  من  خافت  منها.  خافت 
 social أوراقها وبدأت بدراسة العمل االجتماعي
work. بعد سنتين حصلت على شهادتها وانتهى 
لقد  الصريحة:  بالعبارة  لي  قالت   ... الكابوس 

هجمت على الخوف وقتلته بيدي.
الخوف يلجمنا عن تحقيق األماني والحلم. عندما 
انتزع ذلك الطفل أول حجر أمامه ورمى به في 
وجه عدوه ...انتصر على الخوف وانتصر على 
السالح  غرور  على  وانتصر  المدرعة،  الدبابة 
الناري. وعندما فقد المقاتل رجله استعاض عنها 
بخشبة المقاومة وانتصر على الهزيمة، وعندما  
قرر  اللجوء  خيمة  وسكن  أرضه  اإلنسان  فقد 

أن يحولها الى خيمة الفدائي الذي خلق لينتصر 
في  وطنا  يستجدي  الذي  الالجئ  وليس  لقضيته 
اإلنسان  هجم  عندما  لحلمه..  المجاورة  الحقول 
النار  بقضيب  المفترسة  الحيوانات  البدائي على 
قرر أن ينهي مرحلة الخوف من أن يؤكل لقمة 

سائغة ألي حيوان أقوى منه....
الخوف  افتراس  حالة  هو  بالقوة  الحلم  نعم، 
الحالمين ظلوا  ... كل  والهجوم عليه في مكمنه 

حالمين الى أن قرروا الهجوم. 

في  الشمالي  القطب  في  كندا،  في  بالدنا،  في 
أي مكان من هذا العالم ...الخوف من المجهول 
يالحقنا كظلنا، يريد أن ينقض على ما تبقى من 
أحالمنا، فال لليأس الذي يأكل األمل بالوجود، ال 
للمرض الذي يهدد هناء اليوم، ال لكل االدعاءات 
التي تجردنا من مصادر قوتنا، )ال(...هي مصدر 
الدفاع عن  أما  القوة،  بداية  هو  والرفض  القوة. 
الحقيقة  فهو  وأحالمنا  وقدرتنا  وحريتنا  وجودنا 
الوحيدة للخالص من الكابوس ... أرجو لكم عاما 

جديدا... بدون كوابيس. 

لندن 	  )البالد(  اسرة  من  وصحفية  كاتبة 
اونتاريو

حاصر حصــارك ال مفر.. 
اضـــرب عـدوك ال مفر.. 
سقطت ذراعك فالتقطها 
وسقطت قربك فالتقطني 
واضـــــــــرب عـدوك بي 
فــأنت اآلن حـٌر وحٌر وحٌر

ناشد االتحادُ العامُّ للناشريَن العرِب 
اهتماٍم  بمزيِد  العربّيِ  الوطِن  أبناَء 
عنواَن  باعتباِرها  العربيِة  باللغِة 

الُهويِة العربيِة وأداتَها.

صدر،  له   بيان  في  االتحاد  وقال 
العالمى  باليوم  االحتفال  مع  تزامنا 
تعلُّم  في  مشكلةَ  »ال  العربية:  للغة 
عراقِة  بين  ما  فشتاَن  أَُخر،  لغاٍت 
الُهويِة وإمكانياِت التواصِل بيَن البشِر 
ولغتُنا  عاٍم  اللغات.كلُّ  جميعِ  من 
الملوِك  بتاجِ  َجةٌ  ُمتوَّ جميلةٌ  العربيةُ 
فوق جميع اللغات قداسةً وحبًّا وتعبُّدًا 

وُهويّةً لكل العرب«.

اتحادُ  »يحتفُل  االتحاد:  واضاف 
العرِب  كّلِ  مَع  العرِب  الناشريَن 
للغِة  العالمّيِ  باليوِم  والمستعربيَن 

مملكتَيِ  مبادرةَ  نشكُر  العربيِة.وإذ 
من  به  قامتا  لما  والسعوديِة  المغرِب 
العربيِة  اللغِة  اعتماِد  ُمقتَرحِ  تقديِم 
للمجلِس   190 الدورةِ  انعقاِد  خالَل 
التنفيذّيِ لمنظمِة اليونسكو، فكاَن يوُم 
18 ديسمبر هو اليوُم الذي أصدرْت 

المتحدةِ  لألمِم  العامةُ  الجمعيةُ  فيه 
قراَرها رقَم 3190 عاَم 1973، ليُقَرَّ 
ضمَن  العربيِة  اللغِة  إدخاُل  بموَجبِه 
في  العمِل  ولغاِت  الرسميِة  اللغاِت 

األمِم المتحدة«.
أقدِم  من  العربيةَ  »اللغةَ  وتابع: 

على  وأقدَِرها  وأوَسِعها  اللغاِت 
تتميُز  لما  والفنون،  العلوِم  استيعاِب 
من  تجعلُها  اشتقاقيٍة  طبيعٍة  من  به 
عن  للتعبيِر  مرونةً  اللغاِت  أكثِر 
العربيةُ  اللغةُ  صارِت  جديد.لقد  كّلِ 
تعالى  اللهُ  فَها  شرَّ بما  مقدسةً  لغةً 
قاَل  بها؛ حيُث  الكريِم  القرآِن  بإنزاِل 
قرآنًا  أنزْلناه  )إنا  العزيز:  كتابِه  في 
]يوسف/2[،  تَْعِقلُون(  لعلَّكم  عربيًّا 
إلى  تشيُر  التي  اآلياِت  من  وغيَرها 
اختياِر هذِه اللغِة لتكوَن معجزةَ آخِر 
األنبياِء محمٍد -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- 
القرآُن  وِهَي  والمستمرةَ  الدائمةَ 
بتلك  ودائمةً  قائمةً  معجزةً  الكريُم 
ونَفتِخُر  نَْشُرُف  التي  العربيِة  اللغِة 
بأنَّنا نتحدَّثُها ونُبِدُع بها، بل إنَّ غالبيةَ 
منشوراِت الناشريَن العرِب إنما هي 

باللغِة العربية«.

االحتفال باليوم العالمى للغة العربية
االتحاُد العامُّ للناشريَن العرِب

اللغَة العربيَة من أقدِم اللغاِت وأوَسِعها وأقَدِرها على استيعاِب العلوِم والفنون
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لمدينته  العابر  االنسان  هذ  حسين  مكي  الفنان 
الشعر  مدينة  واالبداع  الطين  مدينة  البصرة 
الى  وغادر  االرث  هذا  حمل  والتاريخ  واالدب 
تستهوه  لم  وصخبها  المدينه  تيه  ليعيش  بغداد 
الفوضى والزحام فانكب بجهد للعمل ليجعل من 
وقصيدة  الحلم  موسيقى  مع  تتناغم  كتال  الطين 
العمل  واغوار  الحب  اغوار  فسبر  االبداع 
الحقبة  تلك  في  اليساري  الفكر  وكان  السياسي 
مالذا للشباب فراى ان هذا االنتماء يعزز افاقه 
الكادحة  الطبقة  قريبا من هموم  ورؤياه ويجعله 
معنا  والفني  السياسي  العمل  ركب  في  وسار 
هي  حي  شاهد  عاشها  ماساة  اعظم  وصور 
مجزرة بشتاشان تحت مسمى معرض )صرخة 

من عمق الجبال( ..

اعماله  عن  حسين  مكي  للفنان  حديث  اخر  في 
تجاربه   لخص  االخيرة  السنوات  خالل  النحتية 

وفق اربعة مبادئ نظرية وعملية:
المبدأ االول هو قلب المفهوم الهرمي للنحت الذي 
يجعلوا  ان  القدم، وهو  منذ  النحاتين  اعمال  ساد 
من قاعدة الهرم قاعدة للتمثال، وقمة الهرم قمة 
للتمثال وقد اجلس شخوصه على منصة ملتصقة 
هي االخرى بالتمثال وليس بالقاعدة، مما يوحي 
ان التمثال يجلس في فضاء. ولذلك جاءت اسماء 
حب،  حوار،  انسجام،  عالقة،  تماثيله:  معظم 
لجوء..  عمود،  سقوط،  اعتاق،  شهداء،  تحرر، 
الفكرية على  تبني اسماءها وداللتها  الخ. وكلها 

بنية العالقة بين الكتلة والفضاء .
الثاني ، ان الجسد دائما في عالقة سؤال  المبدأ 
نحو  متجهة  حركاته  كل  كانت  لذا  الفضاء،  مع 
او  لها  مواجها  او  قضية  من  هربا  اما  الخارج 

شهادة لها.

البالستيكية  الطين  بنية  في  يكمن  الثالث،  المبدأ 
لصبها  تمهيدا  البرونز  من  بدال  اعتمدها  التي 
الحقا. فالطين تكوين مطواع، يتالءم والمشاعر 
النفسية ال سيما ان عالقته باليد مثل عالقة اليد 
بالفرشاة. فبعد ان يعمل تمثاله من الطين يصبغه 

باللون البرونزي.

الذي  فالمربع  المربع.  هو  الرابع  المبدأ  اما 
بعدا  تماثيله  على  يضفي  اعماله  في  نشاهده 

رياضيا وبصريا ودالليا، فهو من حيث تكوينه 
معينا  فضاء  تحدد  جمالية  قيمة  للتمثال  يعطي 
يحيط بالتمثال من شأنه ان ال يجعل التمثال في 

فراغ كلي.

يالحظ  حسين  مكي  الفنان  ألعمال  المتابع  إن 
بوضوح انه جسد في منحوتاته األنسان العراقي 
القذائف  من  المرعوب  الضحية  بأعتباره 
الجماعي  والقتل  الحرب  وصخب  والصواريخ 
هوية،  دون  األرصفة  على  قتيال  كذلك  وجّسده 

فالقتيل هو العراقي والقتلة هم الغرباء.
الجانب اآلخر لهذا الفنان الذي يعتبر من رموز 
وصبره  قوته  هو  العراقي   التشكيلي  الفن 
ومقاومته  ثورته  وبالتالي  األسطوري  وصموده 

لالحتالل بكل ما يمتلكه من طاقات.
الحرية  فضاء  في  النحتية  شخصياته  تصدح 
الحالمة ويمتطي الشهداء في أعماله أجمل الجياد 
وهم يزورون األهل معلنين انهم هم المنتصرون 
المقطوعة  تكاثرت رؤوسنا  الموت ومهما  رغم 

فها نحن ننتفض حتى دون رؤوس.
شدة  بين  يعالجها  التي  الفراغية  فالتشكيالت 
الجسد  أجزاء  في  والحركة  المتصاعد  اإليقاع 
تكويناتها،  إستنهاص  الدوام  على  يحاول 
الصامت  المنخور،  الطويل،  األنساني  فالجسد 
بثغرات  الممتلئ  مسلوخ،  شبحي  هيكل  وكأنه 
وتقسيمات متقاطعة كأنها تفاصيل لقلق تاريخي 
وكأنه  يشعرنا  ثناياه،  بين  يحمله  يزال  وال  كان 
أقوى  لتكون  المجسمة  توجهاته  استعجال  بريد 
لتحقيق  بناء  وأسرع  حضورا  وأكثر  تعبيرا 

المهمات العالقة بذهنه ..

ال نستطيع القول بأن تمثال الــ)صرخة من عمق 
بين  من  واألكثر حضورا  األفضل  هو  الجبال( 
ولكل  موضوعه  تمثال  فلكل  االخرى،  اعماله 
في  وقفوا  لمن  بالنسبة  ولكن  موضوعها.  عين 
المنحت يومذاك أظن االمر كان كذلك، فلقد حمل 
التمثال  كان  وذكرياتهم.  مالمحهم  من  الكثير 
بالنسبة ألصدقاء النحات أكثر من "متعة" اخذوا 
منه وأعطوه، فبعضهم شهد المجزرة. كنّا ندور 
عن  الفنان  لمالحظات  وننصت  التمثال،  حول 
فكرة وظروف نشأته. عيوننا تحاول أن تأخذ ما 

استطاعت من األجساد الواقفة.

صحيح ان المشروع الثقافي للنحات مكي حسين 
بالمنفى،  الثقافية  المشاريع  أغلب  مثل  فردي، 
إال أن تجربته المحتدمة ربطت مشروعه الفني 
الوطنيّة  المجتمع  بقضايا  ربطته  باآلخرين، 
غير  فنية  ورؤى  اعمال  في  تجلى  والسياسيّة، 

منفصلة عن تجربتة الحياتيّة.

الحواجز  تخطى  مبدع  فنان  امام  اننا  اخيرا  و 
والعوائق لينطلق بافاقه ورؤاه وارثه الحضاري 
ليتربع على قائمة النحاتين العالميين المعاصرين.

تحرير 	  ورئيس  مؤسس  تشكيلي  فنان 
جريدة )المغترب( الكندية 

النحات المبدع الفنان مكي حسين مكي
الوطن وهموم الفرد عبر فلسفة المربع
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موقع )الحدود بيتنا(

الدروس المستفادة للسعودية من تجربة إيران 
باستدراج وخطف وقتل معـارضيها بـال فضـائح

الحدود 	  مراسل   – عرصازاد  بهروز 
لشؤون تبادل الخبرات اإلجرامية 

قتل  عقب  عامين،  منذ  تقعد  ولم  الدنيا  قامت 
السعودية  المخابرات  رجال  من  مجموعة 
الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جثته ثّم إذابتها 
باألسيد في قنصلية المملكة في إسطنبول؛ حين 
سفَّاحي  كفاءة  قلة  المأل  على  العملية  أظهرت 
السعودية مقارنة بسفاحي إيران في فيلق القدس 
والميليشيات  الثوري  والحرس  الله  وحزب 
الذين  السوري؛  والجيش  والحوثيين  العراقية 
المنطقة  التشويق في صراعات  قلصوا مستوى 
على  اإليرانيين،  بانتصار  تنتهي  باتت  حتى 
لدى  المتوفر  والعتاد  الدولي  الدعم  من  الرغم 

السعودية.
وظهر الفرق في الحرفية األمنية جلياً إثر نجاح 
روح  اإليراني  والناشط  الصحفي  بإعدام  إيران 
الله زم قبل أيام دون إثارة ضجة وفضائح؛ إذ لم 
يُحل لجوء زم لفرنسا دون استدراجه إلى العراق 
واختطافه ثم إعدامه بأناقة، عقاباً له على تشتيت 
لتحرير  الكوني  صراعهم  عن  الدولة  رجاالت 
تغطيته  خالل  من  وسوريا،  العراق  في  القدس 

في  المتظاهرين  كقمع  ومزعجة  تافهة  مسائل 
إيران.

خرامان  محمود  االستراتيجي  الخبير  ويرجح 
يعود  اإلجرامية  الدولتين  كفاءة  في  التفاوت  أن 
ق الثقافة اإليرانية والفارسية بشكل عام  إلى تفوُّ
التعاطي  لفن  المفتقرة  العربية  نظيرتها  على 
الحكومة  تتقن  الذي  الضحية  ودور  اإلعالم  مع 
مبدأ  غياب  عن  فضالً  تقمُّصه،  اإليرانية 
االستقاللية واالعتماد على النفس عند السلطات 
الدفع ببذخ على  المعتادة على  األمنية السعودية 
لمبة  اغتيال  عن  عاجزة  باتت  حتى  شيء،  كل 

دون مساعدة.
آالم  لنسيان  إيران  استعداد  يستبعد خرامان  ولم 
تبادل  بهدف  الرياض،  مع  والتطبيع  الماضي 
الخبرات وفتح المجال أمام المملكة وجاللة ولي 
في  نوعية  قفزة  إلنجاز  سلمان  بن  محمد  العهد 
المرافق  على  واالطالع  االستخبارات  مجال 
التجارب  وحقول  المتطورة  اإليرانية  التدريبية 
وتستفيد  والسورية،  اإليرانية  المعتقالت  في 
تجنّب  في  السعودية  خبرة  من  بدورها  إيران 

العقوبات الدولية رغم فضائحها. 
قت على   وكشف خرامان عن ثالثة موجبات تفوَّ

إثرها عملية زم على اغتيال خاشقجي بهدف بناء 
االستفادة  مجاالت  وإيضاح  الطرفين  بين  الثقة 

للمملكة وأميرها الشاب:
 -أوالً: الصديق وقت الضيق – هذا الشعار اتبعته 
إيران حين اختارت محافظة العراق التابعة لها 
من  الهدف  ما  إذ  وخطفه؛  الصحفي  الستدراج 
الخبز  دعم  ميزانية  وصرف  بالوكالة  الحروب 
استراتيجياً  لها عمقاً  لم توفر  إذا  المرتزقة  على 
كاالغتياالت  نوعية  بعمليات  بالقيام  يسمح 
وفّكرت  فاستعجلت  السعودية  أّما  والخطف؟ 
تُضمر  دولة  في  العملية  نفّذت  حين  بسطحية 
أّن  معتقدة  غلطة،  على  وتنتظرها  العداء  لها 
مجرد اعتبار قنصليتها أراضي سعودية، سيمنع 
عرضهم.  وفضح  عليهم  التنصت  من  األتراك 
إلى  خاشقجي  استدراج  بهم  األجدر  كان  لذا؛ 
محافظة سعودية كالبحرين وتنفيذ العملية هناك.  
بربرية  أثبتت   – شيء  كل  هو  األسلوب  ثانياً: 
الجامحة  الرغبة  قتله،  عملية خاشقجي وطريقة 
وهو  المنطقي،  غير  باالنتقام  السعودية  لدى 
خطأ مبتدئين في المجال ومن شأنه تأليب الرأي 
استباحة  في  الحق  ممارستهم  رغم  عليهم  العام 
إخوتنا  سيكتشف  الوقت  مع  مواطنيهم.  أجساد 

في السعودية أّن هناك طرقاً كثيرة غير التقطيع 
الوحشي لالنتقام من المعارض وقتل رغبته في 
التعسفية  االعتقاالت  مثل  إعدامه،  قبل  الحياة 
المتكررة، التعذيب النفسي، الحمالت اإلعالمية 
مفاجئتهم  ثم  لعائلته  األمل  إعطاء  المضادة، 
باإلعدام، إلخ.. وقد رأينا تجارب من هذا القبيل 
يعني  ما  مؤخراً،  السعوديين  المعتقلين  على 
استعداد الدولة للتعلّم وانفتاحها على النقد الذاتي.

ثالثاً: كن مستعداً لألخطاء – ال يوجد إنسان أو 
الطويل  الباع  فرغم  تخطئ؛  ال  دولة  أو  حيوان 
تحت  ترزح  زالت  ما  اإلسالمية  للجمهورية 
العقوبات الدولية، فيما استضافت السعودية – ما 
شاء الله – لقاء مجموعة العشرين رغم سجلها 
األسود في الفترة األخيرة، كما أن سمعة إيران 
اإلعالمي  الفلتان  بسبب  الشيء  بعض  اهتزت 
تنتهي،  ال  التي  اإلعالمية  والتغطية  السوري 
باإلضافة إلى بعض االغتياالت التي طالتها من 
قبل دول لم تتعرض لها منذ فترة مثل إسرائيل. 
لذلك عليك التعلم من تجارب الغير حتى تنهض 

بنفسك.

المصدر : موقع )الحدود(	 



 أحمد عمر 	 

قّرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
واآلخر  الحين  بين  يُشّكلها  التي  اللجان  استغالل 
المتظاهرين  وقنص  الناشطين  باغتيال  للتحقيق 
وخطف المواطنين وسرقة أموال الشعب وانقطاع 
العالقة،  المسائل  من  وغيرها  الكهربائي  التيار 
وجعلها أكثر نفعاً للبالد من خالل دمجها معاً تحت 
تنظيماً  أكثر  محترمة  كبيرة  واحدة  ميليشيا  مظلة 
تأتي في  إّن هذه الخطوة  وفاعلية. وقال مصطفى 
إطار البحث عن نتائج ملموسة لعمل اللجان “فهم 
حالياً ليسوا سوى طاقات ضائعة علينا استغاللها، 
المكاتب  في  والجلوس  الُمقنعة  البطالة  من  وبدالً 
يخرجون  الشارع،  غضب  امتصاص  بهدف 
امتصاص  في  الدولة  رجاالت  ويشاركون 
إلى  وشفطهم  أنفسهم  الغاضبين  المتظاهرين 
سيارات الشرطة تجهيزاً لتوزيعهم على المعتقالت 

ومراكز التعذيب”. 

وأضاف “كما أّن تحّول اللجان إلى العمل ضمن 
ميليشيا ضخمة سيساعدهم على أداء مهامهم على 
عن  للبحث  مضطرين  يعودوا  لم  إذ  وجه؛  أكمل 
المحاسبة،  ضد  محصنون  أنّهم  اكتشاف  ثم  القتلة 
المهمة  ويؤدون  المغلقة  الدائرة  هذه  يختصرون 
أيضاً  محصنون  أنَّهم  مباشرةً  ويعلمون  بأنفسهم 

دون إضاعة الوقت في البحث عن أنفسهم”. 
وأشار مصطفى إلى أنّه استلهم فكرة إعادة تدوير 
“فقد الحظنا  الصدر  مقتدى  الفذ  القائد  اللجان من 
من  مرات  عدة  ميليشياته  تدوير  بإعادة  نجاحه 
المعارضة في الشارع إلى جانب المواطنين، إلى 
ضربهم وسحلهم وقتلهم، بعد أن أعاد تدوير نفسه 
شخصياً من معارض للسياسة اإليرانية إلى مواٍل 

شرس لها”.

)الحدود(	 

يُجمع أولو العلم السياسي على أنَّ الديمقراطية أحسن النظم السيئة 
لحكم الشعوب، أو أنَّ مساوئها أفضل من محاسن الديكتاتورية. هناك 
قوٌل شهيٌر في تعريف االستبداد، وهو أنه مثل الدّراجة، تقع عندما 
الدّراجة،  مثل  الديمقراطية أيضاً  الدّراج عن خفق عجلتيها.  يتوقف 
فرنسا  ذلك  مثال  فهي تصدأ وتشيخ وتحتاج صيانة،  ولها عجلتان، 
"الوهابية" التي حّرمت تصوير الشرطة، والذي أفتى به هو البرلمان 
المنتخب! وقالوا أيضاً إنَّ الديمقراطية األميركية طائرة بدون طيار، 
ولها وقود وقائد عن بعد، وقد كادت أن تسقط باألمس، لكنها نجت هذه 
، هي ميدان صراع يُدار بوسائل ناعمة،  المّرة. الديمقراطية دواء مرٌّ
وأحياناً خشنة. وغالباً ما يدفع "الشرق األوسط" ثمن الديمقراطيتين، 
تطبيع  مؤتمر  ترامب  عقد  األدلة  جديد  واإلسرائيلية.  األميركية 
ولو  الصعاليك.  سوى  يحضره  لم  الذي  االنتخابي  بعرسه  لالحتفال 
كانت الديمقراطية بالعدل الذي يشاع عنها لكان لدول األمم المتحدة 
أصوات متساوية في السعر السياسي، وما كان لدول مجلس األمن 

الخمس حق النقض.
تقول الوقائع واألحداث في قرن إنَّ الديمقراطية محّرمة علينا. ما 
نقوم به من إجراءات وصناديق و"أعراس" ديمقراطية من غير بناء 
بالعروس، وإنَّ العريس العربي "الجمهوري" أجبر الملك القديم على 
طالق العروس ثم تزّوجها باإلكراه، وقد أيقنّا أن العروس وأوالدها 

المنكوبين يحنّون حنين الناقة إلى أيام الملك القديم.
التاريخ،  في  ميكانيكي  اختراع  أكبر  هي  العجلة  إنَّ  أيضاً  يُقال 
فنحن  كبير،  سياسي  اختراع  مستطيالً،  أو  مربعاً  الصندوق،  وإنَّ 
بين شكلين من كائنات الهندسة، فإما بين عجلة تدوسنا أو صندوق 

يستخدم للدفن.
ينظر عامة الناس ونخبتهم وقادتهم إلى أنَّ أميركا مثال الديمقراطية، 
وهم يخلطون بين قوتها وديمقراطيتها، وبين السينما والواقع، فجواز 
لنجدة من يحمل  تفزع  أقوى جواز سفر، وأميركا  األميركي  السفر 
تقتل  الفاسدة  األميركية  الشرطة  رأينا  لكننا  الخارج،  في  جوازها 
أميركيين سودا يحملون جواز سفرها، كأن الخارج مقدّم على الداخل 

لديها!

انظر إلى القانون االنتخابي المعقّد الذي وضعته نخبتها المؤسسة، 
حتى تعبث بالنتائج أو تضمن المصائر، فجعلت االنتخاب غير مباشر، 
لونه  ازوّر  أبيض  "حماٌر"  فاز  إذا  حتى  االنتخابي،  المجّمع  عبر 
المجّمع االنتخابي  باألبيض، زّف  المخطط  على "حمارها" األسود 
هما  األميركيان  والمرّشحان  العريس،  إلى  الناعمة  بحيِله  العروس 
الوحش،  "حمار"  يشبه  فكالهما  كثيراً،  يتعارضان  ال  حزبين  من 
هذا "حمار" أسود مخّطط باألبيض والثاني "حمار" أبيض مخطط 

باألسود.

انطالق  عقب  البرلمان  المعارضة  اقتحام  بعد  الكويت،  ووجدنا 
الصوت  هو  جديد،  انتخابي  قانون  َسّنِ  إلى  تبادر  العربي،  الربيع 
فاضطّر  االنتخابية،  القائمة  في  األربعة  األصوات  من  بدالً  الواحد 
المنتخب إلى انتخاب ممثل عشيرته، فشردت المعارضة، مع إقرارنا 
بأنَّ الكويت متقدّمة على دوٍل تصُف نفسها بالجمهورية، فهي تبيح 
انتخاب  تبيحان  ال  وسورية  مصر  أنَّ  حين  في  القبيلة،  ابن  اختيار 
سوى ابن الهبيلة. السعودية ليس فيها انتخابات، فهي رجس من عمل 

الشيطان.
اختار  مبارك  فالرئيس حسني  المصرية،  الرئاسية  االنتخابات  أّما 
منافساً ضعيفاً مثل أيمن نور عندما أمره أسياده، أو لطيفاً مثل حمدين 

صباحي، أو ظريفاً مثل موسى مصطفى موسى في ظّلِ عبد الفتاح 
ملُك  وهو  األسد،  حافظ  السوري،  الرئيس  وكان  الوارف.  السيسي 
من  الشعبية  الديمقراطية  اسمه  مصطلحاً  استورد  قد  رئيس،  بلقب 
مستودعات الدول االشتراكية اآلفلة، يقيم استفتاء كل بقرة، والبقرة 
مصطلٌح زمني، يعني سبع سنوات عجاف، ينتخب بها السيد الثور 
المعارضين الذين يتجرأون على الكفر بالبقرة المقدّسة، ثم وجد ابنه 
الذي فّصله على قياس قدمه، أن  الوريث الجمهوري، بعد دستوره 

يحذو حذو الثور المصري، فجعل للزفّة شاهدَين، لطيفا وظريفا.
حسب  العربي  العالم  في  مرتين  ديمقراطية  انتخابات  جرت 
معلوماتي، أشرف عليها مراقبون دوليون، انتخب الشعب الفلسطيني 
الشعب  الثانية  في  وانتخب  مّرة.  إسالمية  بأغلبيٍة  تشريعياً  مجلساً 
لعالج  فوراً  الغرب  فتدّخل  اإلسالمي،  التيار  من  رئيساً  المصري 
وكانت  القلب.  تغيير  أجل  من  المريض  بطن  ففتح  الطبي،  الخطأ 
الحصيلة أن عوقبت غزة بالحصار، وعوقبت مصر بزوج انتصار.

العادل، وحكم  المستبدّ  نقد مقولة  في  كتب مؤّرخون وفقهاء كثيراً 
بقانون  يقرُّ  والواقع  المرايا،  وأدب  الملوك،  بأدب  وسّمي  المتغلّب، 

حكم المتغلب، وإْن تغيرت أسماؤه ووسائله.

كاتب سوري  )العربي الجديد( لندن	 

الكاظمي يدمج اللجان التي شكلها للتحقيق بقتل المتظاهرين بميليشيا واحدة محترمة

بريشة الفنان بسام فرج عن المدى

الفنان عماد حجاج عن جريدة  )العربي الجديد(

إذا رأيـت نيــوبَ الديمقــراطية بـارزًة
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مصطفى عبيد	 

الكاريكاتير السياسي محاصر بتحديات إضافية مع صعود اليمين المتطرف

مالكـو الصحف يتراجعون عن نشر  الكـاريكاتير لتالفي الخسـارة المالية.

الساخرة وخصوصا  الكاريكاتير  تواجه رسوم 
الدول  حدود  تجاوزت  عنيفة  حمالت  السياسية 
الشمولية، وامتدت إلى الدول الديمقراطية بتأثير 
اليمين  أحزاب  وصعود  السياسية  التغيرات 
لكن  الصحف،  ممولي  وضغوط  المتطرف 
على  الواسع  انتشارها  مع  يتوقف  لن  تأثيرها 

مواقع التواصل.
انصرافا  التقليدية  اإلعالم  وسائل  شهدت 
صار  الذي  السياسي،  الكاريكاتير  عن  ممنهجا 
الدور  تراجع  رغم  الجمهور،  في  تأثيرا  أكثر 
حيث  واإللكترونية،  الورقية  للصحف  الكلي 
باتت رسوم الكاريكاتير مزعجة، وعصية على 
االحتمال حتى في الدول التي لديها تراكمات في 

موروث حرية التعبير وُحب السخرية.
دعاء  المصرية  الكاريكاتير  فنانة  وقالت 
“إيفيكو”  جائزة  مؤخرا  نالت  التي  العدل، 
“هناك  إن   ،2020 لعام  للكاريكاتير  العالمية 
موجات موجهة في كثير من دول العالم لتحجيم 
المجتمع،  في  تأثيره  من  والحد  الكاريكاتير، 
وبعض الُمجتمعات التي كانت تتبنى قيم الحرية 
والديمقراطية لم تعد تحتمل قسوة الفن الساخر، 
وتلجأ لتبريرات مغلوطة لتنحيته من الصحافة”.
لكن العدل أكدت في تصريحات لـ”العرب” أن  
التأثير في  “الكاريكاتير باق ومؤثر، بل وشديد 
ظل عمليات استقطاب فكري متبادلة داخل كافة 

المجتمعات بال استثناء”.
جمعية  تمنحها  التي  بالجائزة  العدل  وفازت 
بالتعاون مع مجلة “داغينس آربيتيه”  “إيفيكو” 
تإيفيرت  السويدي  الرسام  لذكرى  تخليدا  الفنية 
واختير  إيفيكو،  باسم  والمعروف  كارلسون، 
لعدة مرات كأفضل رسام كاريكاتير سياسي في 
كبار،  لفنانين  قبل  من  الجائزة  ومنحت  العالم، 
شابيرو  وجوناثان  كريستنسن  تشارلي  مثل 
وسارا غرانير، تقديرا لسعيهم لنقد الظلم والدفاع 

عن الحرية.

“المصري  صحيفة  في  العمل  العدل  وبدأت 

اليوم” المستقلة منذ 13 عاما، التي تنشر رسومها 
يوميا وحازت على جوائز محلية ودولية في فن 
الرسومات الساخرة، أبرزها جائزة “الكاريكاتير 
من  وتسلمتها   ،2014 عام  السالم”  أجل  من 

األمين العام األسبق لألمم المتحدة كوفي عنان.
لليمين  الكبير  الصعود  بين  كثيرون  ويربط 
المتطرف وبين رفض الحكومات لفن الكاريكاتير 
مثل  عريقة  جريدة  دفعت  لدرجة  السياسي، 
عنيفة  لضغوط  تخضع  ألن  تايمز”  “نيويورك 
برتغالي  لفنان  من جهات عدة ضد رسم ساخر 
ورئيس  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  انتقد 
وتُقرر  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 
فجأة وقف نشر الكاريكاتير السياسي، الذي كان 

يميزها.
إلى  الكاريكاتير  فن  مع  المواجهة  ووصلت 
مع  قبل  من  حدث  مثلما  الجسدية،  التصفية  حد 
رسامي مجلة “شارل إبدو” الفرنسية، أدى إلى 
المفترض  بعض  من  الفن  لهذا  التنكر  من  حالة 

دفاعهم عنه من مالك صحف ورؤساء تحرير.
ويعود جانب من العداء تجاه الكاريكاتير إلى أنه 
فن صحافي له تأثير بالغ العمق في الُمجتمعات، 
وأفلت من موجة أفول الصحافة الورقية بالتأقلم 
وتمكنه  اإللكترونية،  الصحافة  مع  السريع 
مواقع  وتطور  ميالد  من  الُمثلى  االستفادة  من 

التواصل االجتماعي.
الرسوم  ضد  العنيفة  الحمالت  وتجاوزت 
الشمولية،  الدول  حدود  العالم  في  الساخرة 
تهاوي  لتكشف  الديمقراطية  الدول  إلى  وامتدت 
حرية التعبير فيها تحت ضغوط ممولي الُصحف 
والتيارات الُمهيمنة وكافة أشكال اللوبي السياسي 

الُمتغلغلة فيها.
كوثيقة  “يبقى  الرسم  بأن  ذلك  العدل  وفّسرت 
إذ  النقدية،  السياسية  المقاالت  من  خلودا  أكثر 
من  السخرية  اإلنسان صور  مخيلة  في  تنغرس 
فيها  وماثلة  ُمنطبعة  لتبقى  بأعينهم  شخوص 

لفترات أطول”.
ما  في  وقوته  الكاريكاتير  تأثير  سر  ويكمن 
الفتة  اختالف  حالة  تُضفي  مبالغات  من  يحمله 
لألنظار وجاذبة للعين، وال يحتاج الرسم أي لغة 
المقال  مع  الحال  هو  كما  المتلقي،  يفهمها  ناقلة 

النقدي أو الخطاب الصوتي.
اليمينية  والتيارات  األحزاب  بعض  وتبشر 
بالديمقراطية  الغربية  الدول  في  الصاعدة 
وحرية التعبير في خطابها، وتُصر على أال يتم 
استخدامها في مقاومة اتساعها أو عدوانها على 

اآلخر.
تعلو  التي  المجتمعات  غالبية  وأصبحت 
تيارات  فيها  وتتمدد  الشعبوية،  صيحات  فيها 
اآلخر، ال  مواقف عدائية من  وتُبدي  التعصب، 

تتحمل فن الكاريكاتير.
تلك  وتصورات  رؤى  على  العدل  وشددت 
المجتمعات بشأن حرية الصحافة والتعبير وتقبل 
تُصاحب  غريبة  ارتداد  موجة  ظل  في  النقد 
أيضا  هم  الصحف  مالكي  أن  والغريب  تقدمها، 
يتراجعون أمام أي تهديدات تحمل لهم الخسارة 

المالية، ويقبلون بالعودة خطوات إلى الوراء.
على  األوروبية  المجتمعات  بعض  أن  وأكدت 
يكاد  ال  حاد  صراع  في  أصبحت  المثال  سبيل 
لزاما  وصار  والتطرف،  العنصرية  بين  ينقطع 

عليها أن توقف السخرية وتخنق حرية التعبير، 
بشعارات  ويتباهى  يرفع  كان  الذي  فالعالم 
والمساواة،  والتسامح  اآلخر  وتقبل  الديمقراطية 

لم يعد كذلك.

لغة عالمية

موصوال  الماضي  في  الكاريكاتير  فن  كان 
بالنخبة، وشبه منزو عن العامة، ويقتصر تأثيره 
على قراء الصحف الورقية، وعلى كثرتهم في 
يشكلون  ال  للصحف  العالية  المبيعات  عصور 
القطاع األكبر من المجتمع، غير أنه اآلن صار 
التواصل،  مواقع  بفضل  أكبر،  بشكل  ُمنفتحا 
شخص  من  تنتقل  الساخرة  الرسوم  وصارت 

آلخر بسرعة عبر هاتفه أو حسابه الشخصي.
ُمتخذي  من  الكثير  يرى  أن  غريبا  يعد  ولم 
الدين والمجتمع فن  القرار والمسؤولين ورجال 
الكاريكاتير “فنا منفلتا”، يهز من جدران الهيبة 
المفترضة لهم، ويخلط جوانب الهزل بالجد في 
أو  التجمد  به  واألولى  األهمية،  شديدة  قضايا 

الخروج من الساحة تماما.
رسام  أن  خبرتها،  واقع  من  العدل،  وأضافت 
الكاريكاتير األكثر تأثيرا هو المستقل تماما عن 
كل تيار وكل فكر وال ينتمي لحزب بعينه، وال 
يؤمن بمسلمات أيديولوجية، وال هو مع السلطة 
الناس  على  دائما  وعينه  المعارضة،  مع  وال 

وحدهم، ترقب ما يهمهم، وتُفتش في ما يُفكرون، 
بشكل  الوجع  بث  لتُعيد  وجوههم،  وتستنطق 

ساخر يبعث على االبتسام.
وقدمت العدل خالل مشوارها المهني رسومات 
المحرمات،  تتجاوز  وجميلة،  وذكية  جريئة 
وتكسر حدود المألوف لتُبشر بمصداقية وموهبة 
تثبت  عميقة،  ُمجتمعية  آالم  عن  وتعبر  حقيقية، 
أن هناك فرصا لتمرير رسومات تُعبر عن هموم 
اإلنسان، وليس شرطا أن تكون الهموم سياسية، 

وهو ما يجعلها أداة تأثير بالغة األهمية.

وقدمت رسومات عديدة ترفض تهميش النساء، 
على  واالعتداء  الحياة،  في  أدوارهن  وتقليص 
حرياتهن، وكانت أكثر فناني جيلها نقدا لظاهرة 
ختان اإلناث وإجبار البنات األطفال على الزواج 

والتحرش باألنثى.
ولفتت العدل إلى أنها ترسم قناعاتها وما تؤمن 
به من أفكار، وال تهتم مطلقا بالنتائج، إيمانا بأن 

دور الفنان هو اإلبداع وال شيء آخر.
شعورها  عربي  بلد  من  فتاة  قدوم  يعني  وال 
وظواهره  والمجتمع  السلطة  نقد  من  بالخوف 
السلبية، ألن ارتفاع الحواجز يُغري بتجاوزها، 
فالفن ينتعش ويزداد حيوية وسعيا للمواجهة كلما 

ازدادت الالءات وتعددت الممنوعات أمامه.

كاتب مصري	 

فنانة الكاريكاتير المصرية دعاء العدل
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ينقب  مهدي  محسن  المرحوم  العالمة  عاش 
ويبحث في كتب التراث ويراجع النسخ المحفوظة 
وليلة،  ليلة  ألف  حكايات  من  العالم  مكتبات  في 
ليقدم لنا نسخته المحققة من الليالي، يقول لنا فيها 
إّن علي بابا ومعه الحرامية "األربعون"، وعالء 
الدين ومصباحه السحري لم يتنّزهوا في شوارع 

بغداد، من أين جاءوا إذن؟
مئات  فيها  انتشر  التي  البالد  هذه  أن  يعقل  وهل 
"علي بابا " هذه األيام، لم تكن هي الراعي الرسمي 
لهذه الماركة من السّراق خفيفي اليد والظل. وبما 
أننا نتحدث عن "علي بابا" فقد حققت الشركة التي 
أسسها مدرس اللغة اإلنكليزية "جاك ما" في شقة 
صغيرة من مدينة "هانغ جو" الصينية عام 1999 
، وأطلق عليها اسم "علي بابا" ، مبيعات تجاوزت 
الـ"75" مليار دوالر في يوم العزاب الذي صادف 
قبل أقل من شهر، في الوقت الذي حقق فيه "علي 
لثروات  منظم  نهب  عملية  أكبر  العراقي  بابا" 

ونقداً،  عداً  دوالر  التريليون  تجاوزت  العراق 
البالد  ساسة  كان  العجاف  السنوات  هذه  وخالل 
من  بأنهار  يوم  كل  صباح  يبشروننا  ومسؤولوها 
العسل وبالد تضاهي اليابان وتتفوق على ألمانيا ، 

وتسخر من زرق ورق دبي.
لألسف يغيب نموذج رجل السياسة الوطني الذي 
األيدي  وتشغيل  االقتصاد  لتنمية  األولويّة  يعطي 
العاملة، والذي كلما تكبر مسؤولياته ، يكبر معها 
انتماؤه إلى الوطن، ال يتنازل للسياسة، وال يضعف 
أمام المال الحرام، لنستبدله بنظريات النائب حمد 
الموسوي االقتصادية ، الذي اليزال يردد إنه لوال 
تدفع  أن  الحكومة  استطاعت  لما   ، العملة  مزاد 
يحصل  التي  األموال  وإّن  للموظفين،  الرواتب 
عليها تجار " الحواسم " من مزاد العملة، هي التي 

تضبط حركة االقتصاد العراقي.
عشنا مع حكومات  على مدى سبعة عشر عاماً 
منع  تعلن  للعراقيين،  تقدمه  شيء  لديها  ليس 
استيراد "الموطا"، وال تفكر مثالً في حل مشكلة 
الطاقة، والعراق ينام على بحيرة من الغاز. العراق 

المديون للعالم بـ"عشرات المليارات" وشعبه الذي 
يُطلب منه التقشف ، وانتظار سعر الدوالرالجديد، 
الفقر، وتغيب  يعيش مئات اآلالف منه تحت خط 
في  لكنه  االجتماعية،  والعدالة  التمية  فيه مشاريع 
الوقت نفسه يراد من هذا العراق ان يكون مصدر 
األمل  المالية في طهران، ومصدر  األزمات  حل 
لرفاهية  يسعى  وان  التركية،  الليرة  انتعاش  في 

االقتصاد األردني.
من  كان  مهدي  محسن  المرحوم  ياعزيزي 
من  لتراث  "رمزاً  بابا  يبقى"علي  أن  المحتمل 
لنا  يظهر  لم  لو   ، الناس  أحالم  وسرقة  الخديعة 
نجد  أن  نأمل  كنا  ياسيدي   . العملة  اصحاب مزاد 
مكاتب"ساسة  في"أْدراج  الدين  عالء  مصباح 
من  وبدالت ألكثر  ثياباً  منه  بدالً  فوجدنا  التغيير، 
أن  شهرزاد  تستطيع  لن  حرامي،  ألف  أربعين 

تروي حكاياتهم وال بمليون ليلة وليلة.

 	
 
)المدى( البغدادية

في  السوريين  اإلخوة  من  كبير  قسم  شارك 
انقسموا،  فعالة.  مشاركةً  األميركية  االنتخابات 
منذ األيام األولى إلعالن الترشيحات، إلى فريقين 
متخاصمين، واحد مع دونالد ترامب، والثاني مع 
حياتهم،  طوال  يعيشوا،  لم  أنهم  ومع  بايدن..  جو 
أي نوع من االنتخابات الرئاسية، وال يحلمون أن 
يعيشوها في المدى المنظور، إال أنهم انخرطوا في 
الرأي،  استطالعات  قرأوا  األميركية،  االنتخابات 
ترامب  شعبيتي  في  والتراجع  التقدّم  وذبذبات 
وبايدن، واستمعوا إلى التصريحات، والتحليالت، 
الكبيرين،  األميركيين  الحزبين  بين  والمواجهات 
والمناظرات  المخفية،  األجنبية  التدخالت  وتابعوا 
اللذين تجاوزا السبعين من  العلنية بين المرشحْين 
لتغطية  ساخنة  تلفزيونية  خطوطاً  وفتحوا  العمر، 

هذا الحدث العظيم.
ثقافتهم  نقلوا  أنهم  واألظرف،  ذلك،  من  األحلى 
انتخابات  ففي  األميركي،  الميدان  إلى  االنتخابية 
يشتبك  الله،  أجلّكم  السوري،  الشعب  مجلس 
المرّشحون في منافساٍت ذات طبيعة دابكة، يجري 
ضبُط إيقاعها بالطبل والزمر، ويدور المرّشحون 
على الناخبين الموجودين في مدن المحافظة وبلداتها 
زجاجها  على  صورهم  ُعلقت  بسياراٍت  وقراها، 
الخلفي بجوار صورة جماعية لباسل وبشار وماهر 
األسد، المتقنعين بنظاراٍت سوداء، وقد كتبوا تحتها 
اسمه  يكتب  مرشح  وكل  األسود"،  تنظر  "هكذا 
تحت صورته، ويضع لقبه بين قوسين: أبو فالن، 
أبو عالن، أبو زعيربان.. وبالقياس عليها، أطلقوا 
ترامب  وسّموا  البيد"،  "أبو  لقب  بايدن  جو  على 
"أبو التّر". ومع أن العروبي ال يقبل أن يُنسب ألمه 
أنهم كانوا  أبو فالنة(، إال  ابنته )ابن فالنة، أو  أو 
فتسمع  إيفانكا،  أبو  بلقب  ترامب  دونالد  يدلّعون 
عّمك  على  تفّرج  تعال  عجيبة:  بثقة  يقول  أحدَهم 
إيفانكا عندما سينجح في االنتخابات، ويصبح  أبو 

تانية، كيف سيخبط بشار األسد بكم  لدورة  رئيساً 
صاروخ كروز وكم طائرة مسيَّرة درون ويخليه 
إيران  أن  تظن  أو  والمرسلين،  باألولياء  يستجير 
التر؟  أبي  غضب  من  ستنجو  الشيعية  الفارسية 
من  تخرج  سيجعلها  المّرة  هذه  الطالق،  عليَّ  ال، 

سورية َرْكضاً وهي تتلفت وراءها!

ويردّ عليه العروبي الثاني، طالباً منه أن يسكت، 
ألنه ال يفهم بالسياسة، وال بالحماسة، وال بقرقعة 
لبشار  كراهية  يقل  ال  البيد  أبو  عّمك  الطاسة.. 
تنسى،  وال  ترامب،  األهوج  مرّشحك  عن  األسد 
يغّرق  الهادي  البحر  الشعبي:  المثل  حبيبي،  يا 
 ،78 الـ  سن  في  البيد  أبو  أن  وصحيح  الوادي... 
يعين  وسوف  الثقيل،  البحر  على  ُمدوزن  ولكنه 
وزير خارجية إذا تراءى له بشار األسد في الماء 
فيضرب  تشتوشاً  يكون  ولن  الماء،  نفُسه  تعاف 

غير  منه  تقبل  وال  فارغ،  وهو  الشعيرات  مطار 
يضرب القصر الجمهوري بالتحديد.

وتنتهي االنتخابات األميركية، ويذهب األميركان 
إلى بيوتهم ليتبّولوا ويناموا. والسوريون ال يقبلون 
ويعقدون  بالنصر،  يحتفلون  فالبايدنيون  بانتهائها، 
والترامبيون  الهواء،  في  النار  ويطلقون  الدبكات، 
يحلفون األْيمان المغلظة أن ترامب لن يرفع الراية 
البيضاء: أراهنك على أن األشقر األحمر أبو إيفانكا 
لن يفّض هذه السيرة على خير، فإن ربحُت الرهان 
تعطيني أسطوانة غاز بالسعر الرسمي، وإذا ربحتَه 
سوق  في  بك  وأمشي  ظهري  على  أشيلك  أنت 
حسابي!  على  خبز  ربطة  لك  وأشتري  الخانات، 
يُنزل  سوف  بالرئاسة؟  ليحتفظ  سيفعل  ماذا  أتعلم 
ساحات  إلى  الرابعة  والفرقة  الجمهوري  الحرس 
البالغ  ويذيع  األبيض،  البيت  ويحتل  نيويورك، 
رقم واحد. وإذا يفعلها أراهنك على إنه سيضرب 

بحرب  أميركا  وتعلق  اإليراني،  النووي  المفاعل 
ويعتبرونه  االنتخابات،  تلغى  أثرها  على  عالمية، 

بطالً قومياً ويتركونه رئيساً مدى الحياة. 

المنخرطين  السوريين  اإلخوة  سألَت  أنَت  إذا 
كله،  االهتمام  هذا  أميركا عن سبب  انتخابات  في 
ووقتها  سورية.  ألجل  واحد:  بصوت  فسيجيبونك 
لهم  وتقول  وتستغفر،  تُحوقل،  أن  إال  عليك  ما 
دولة  تبق  ولم  سنين،  عشر  منذ  تُذبح  سورية  إن 
انتخابات  فيها  يجر  لم  وأوروبا  أميركا  قاّرتي  في 
ويتغير رئيُسها، ولم نر رئيساً، أو وزيراً، أو ملكاً، 
الشعب  هذا  ذبح  أوقفوا  ويقول:  على صدره  يدّق 

الغلبان.

الجديد( 	  )العربي  سوري  وصحفي  كاتب 
لندن 

وأحلى أبو إيفــــانكــا

خطيب بدلـة 	 

علي بـابـا في مــزاد العملـة

احلى ابو ايفانكا الفنان عماد حجاج عن جريدة  )العربي الجديد(

علي حسـين 	 
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IMPLEMENT WEALTH TAXES IN CANADA
	 Change.org

”We have the wealth we need 
to address the climate crisis, end 
homelessness, and other critical 
programs and services: but it‘s in 
the wrong pockets.“ A recent poll 
found that Canadians of all political 
backgrounds support a wealth tax 
— especially on those who have 
profited off the pandemic.
Would you believe that Canada is 

home to the 5th most ultra high net 
wealth individuals on the planet? 
That‘s right, in Canada the 87 
wealthiest families together own 
$259 billion. The wealthiest 10% of 
Canadians hold more than half of all 
wealth in the country, while those in 
the bottom half own less than 5%. 
And only a fraction of the wealth 
gets taxed, allowing the wealthy to 
keep on accumulating. 
This concentration of wealth 

supports the most affluent families 

to own multiple properties, take 
luxurious vacations, and attend 
taxpayer-subsidized private schools 
-- while many Canadians take on 
more and more debt and struggle to 
make ends meet.
We have the wealth we need to 

address the climate crisis, end 
homelessness, and other critical 
programs and services: but it‘s in the 
wrong pockets.
That is why we are calling on the 

federal government to implement a 
wealth tax and an inheritance tax in 
the 2020 budget. 
Canada is the only G7 nation 

without an inheritance tax. The 
U.S., Japan, Spain and many other 
countries all have one. Experts 
say inheritance taxes are a ”key 
mechanism“ for making things 
more fair and promoting wealth 
distribution. 
We need a wealth tax, too. Even a 

modest wealth tax, hitting only the 
richest Canadians, would raise over 
$9 billion per year to pay for the 
vital programs and services we need. 
Polls show that most Canadians -- 
across party lines -- support such a 
tax. 
We‘re calling for a wealth tax that 

hits only the top 10% of Canadians, 
increasing to a marginal rate of 10% 
on each dollar of wealth of over $20 
million. 

To complement this, we‘re calling 
for an inheritance tax that also hits 
the top 10% of estates, increasing 
to a marginal rate of 55% on estates 
over $7.5 million. 
The 2020 budget will be published 

in the next few weeks. Sign the 
petition now to tell Prime Minister 
Trudeau the time is now to 
implement wealth taxes! 
We can‘t wait any longer for tax 

fairness in Canada.
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	 Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca

Winter is starting to set in in Canada 
and the news about what‘s to come is 
somewhat unsettling. The specialty 
tv channel, The Weather Network 
has some predictions for December, 
January and February saying the 
202021- winter will be ”hyperactive 
and conducive to warmth.“
Canada is a huge country, as tall 

as it is wide and the weather varies 
dramatically from one region to 
another. It is tied with Russia as the 
coldest nation in the world with an 
average temperature of -5.6, according 
to the CBC program The Nature of 
Things. But Canadian summers can 
be hot and, over a year, temperature 
extremes can vary from +40 to -40 
degrees Celsius. 

Some strange weather at the best of 
times

There are several weather 
peculiarities. The eastern region of 
Newfoundland is the foggiest place in 
the world. The cold Labrador Current 

meets the warm Gulf Stream resulting 
in an average or more than 200 foggy 
days per year. 
In the western province of Alberta 

in winter, sudden warm winds called 
chinooks may come charging down 
from the Rocky Mountains and cause 
dramatic warming and ice melt within 
hours. The areas on the Atlantic and 
Pacific coasts have milder winters 
because of the influence of oceans. 
So, it‘s no wonder a popular topic of 
conversation in Canada is the weather. 
It is also traditional for Canadians 
to hunker down in November and 
wonder just what kind of a winter is 
in store for them.

Please, not too much freezing rain

The provinces of Quebec and Ontario 
often get bursts of arctic air during a 
winter. Although that is possible in the 
winter of 202021-, forecasters say it 
is mild weather that will predominate 
and there will be a wide variety of 
precipitation as in, snow, rain, sleet 
and freezing rain. 
People may be very concerned about 

the latter as they remember that an 

extended period of freezing rain in 
1998 caused one of the worst natural 
disasters in Canadian history. 
Double the amount of yearly 

precipitation fell mainly over Quebec 
and the accumulation of ice brought 
massive power failures which, at their 
height, left about half of Quebec‘s 
population, a million people in Ontario 
and thousands in New Brunswick 
without electricity or heat, some of 
them for several weeks. There were 
35 deaths related to that storm and no 
one wants to relive the experience.
This winter, the Atlantic provinces 

are expected to have a mild winter too, 
with more than the usual precipitation 
and an increased risk of freezing rain.
 

‘Attaches ta tuque’

There is an expression in Canadian 
French which translates as ”tie down 
your hat.“ It basically means ”prepare 
yourself because things could get 
intense.“ That seems appropriate 
both literally and figuratively as 
The Weather Network predicts that 
British Columbia and the other 
western provinces will get very cold 

temperatures. The polar vortex, a 
mass of freezing air that typically 
spins over the Arctic, is expected 
to flow into these regions often, 
bringing with it long periods of below 
normal temperatures. The west is 
also expected to get an abundance of 
snow, which The Weather Network 
cheerfully says, ”will be perfect for 
winter sports in the mountains.“

Canada is mostly well equipped

The good news is that most Canadian 
homes have central heating systems 
and cities that get snow have special 
snow clearing machinery. Drivers 
in many Canadian cities are obliged 
to put snow tires on their cars. But 
extremes can be challenging as 
the winter season drags on from 
about November to May. The other 
prediction is that because of the 
pandemic and restrictions on indoor 
gatherings, it appears that many more 
Canadians than usual are expected to 
take part in outdoor activities. So, it is 
a sure bet that many Canadians will 
be keeping an extra close watch on the 
weather forecast this winter.

‘SEVERAL EXTREME WEATHER EVENTS’ PREDICTED FOR CANADIAN WINTER 2020-21
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MUSLIMS ARE ABLE TO WIPE OFF THE TEARS OF THE 
NEEDY, IRRESPECTIVE OF RELIGION, RACE OR COLOUR

Mr. Len Lesser, a Former 
teacher from Dorchester wrote 
in a newsletter the following 
passage about charity in London 
Ontario.
Brother Meer Sahib commented.

Christmas Eve with Santa and his 
reindeer has deposited his gifts to 
all of the good boys and girls under 
the Christmas tree. In the morning 
it was the time for all to celebrate 
and open the gifts. A delicious 
breakfast of sausages, pancakes 
smothered with Maple Syrup and 
butter washed down with cups of 
hot chocolate.
A beautiful "Hallmark Card" of 

last year‘s setting but I am afraid 
not for many families now living 
with the harsh consequences of 
unemployment and the resulting 
hunger caused by the Corona Virus.
We dropped over to donate some 

food that "Alicia Fine Foods" 
had donated to the St Joseph‘s 
Hospitality Center soup kitchen 
that has prepared 100,000 meals to 
help feed the poor standing in line 
for their breakfasts and lunches.
I will remember a woman holding 

the hands of her three young 
children while pushing her baby 
in a carriage trying not to lose 
her place in the line. We do not 
know her name or what the dire 
circumstance are to have her go to 
a soup kitchen to feed her family.
I suspect that she represents 

too many families who through 
no fault of their own have fallen 
through the cracks with no safety 
net to help them.

The children‘s faces were covered 
by the masks but I still remember 
their eyes yearning for some love 
and comfort. We gave the mother 
the little cash that we had and 
wished her and the children a Merry 
Christmas and a Happy New Year 
but we knew that for them there 
was very little to celebrate.

I went home to have supper but 
felt guilty that we had food and 
a nice comfortable warm home 
while the mother and her children 
did not.

A few blocks South of the St 
Joe’s, the Muslim Community in 
London have managed to open a 
soup kitchen on Hamilton Road 
east of Adelaide that has provided 
over three thousand meals and 
donated hundreds of winter coats 
since the start of the Pandemic for 
the poor people in the area.
Muslims working with Roman 
Catholics to help us remember: 
‘There but for the grace of God 
there goes you and I.’
Len Lesser, Dorchester

Meer Sahib 
Truly, it is heartwarming to 

see the Muslim community 
being appreciated by the larger 
community, and also to know that 
Muslims are able to wipe off the 
tears of the needy, irrespective of 
religion, race or colour. 
As the cold wintry days are here, 

it tears our hearts to know that so 
many people do not have a warm 
place to rest their tired bones or 
have a warm meal. 
I hope what we are doing at 

this time is just the beginning of 
many better things this Muslim 
Community will offer; perhaps 
a small Food Bank and Clothes 
bank... With growing children, 
their clothes become undersized 
quickly, and so much clothes are 
accumulated in their wardrobes...
so are their shoes, skates, helmets, 

bicycles ....there are many children 
who will be so happy to receive 
them.
One day, we may acquire a 

piece of land where we can have 
some porta cabins or used buses 
to provide warm places to the 

homeless in winter. 

Insha Allah.
My sincere appreciation to br. 
Yousef and his MSK team!
Salaams 
Meer
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SUVS AND TRUCKS WITH REMOTE STARTERS TOP CANADA’S MOST-STOLEN LIST: IBC

	 Levon Sevunts | english@rcinet.ca

Electronic auto theft is on the rise across the country 
as more vehicles are equipped with technology like 
keyless entry remotes, the group that represents 
Canadian private insurance companies said in a 
press release.
Bryan Gast, national director of investigative 

services at IBC, said in an interview with CBC 
News that the biggest trend he‘s seeing this year is 
what‘s known as a ”relay attack.“
”That means they‘re acquiring your signal from 

your key fob, cloning your key fob and ]then[ have 
the ability to start your vehicle without ever having 
the original key fob,“ Gast told CBC News.
”It‘s as simple as walking to your front door, 

seeing if they‘re able to capture a signal of a key 
fob that might be inside. They don‘t go anywhere in 
your house. They‘re capturing it from the outside. 
And they have the ability to technologically clone 
the device and have the ability to start your car and 
drive off.“
Many high-end SUVs are stolen by organized 

crime groups for export, to be sold to unsuspecting 
consumers in Canada or to be stripped down for 
parts that are then sold, the IBC added.

TIPS TO PREVENT AUTO THEFT

The IBC suggests a number of tips for Canadians 
to help protect themselves from becoming a victim 
of auto theft.

	 Don‘t leave a keyless entry remote in a 
vehicle or unprotected at the front entrance of 
your home. Thieves can use wireless transmitters 
to intercept the signal, giving them access to the 
vehicle. Consider storing fobs in a protective box 

or bag in your home that blocks the radio frequency 
identification )RFID( signal.
	 Install an immobilizing device that prevents 
thieves from bypassing the ignition and hot-wiring 
a vehicle. This can include devices that require 
wireless ignition authentication or starter, ignition 
and fuel pump disablers.
	 Install a tracking device that emits a signal 
to police or a monitoring station if a vehicle is 
stolen.
	 Don‘t make your vehicle an easy target:
	 Never leave a vehicle running when 
unattended.
	 Lock the doors and close all windows when 
the vehicle is parked.
	 Make sure to park in well-lit areas or in the 
garage.
	 Use a visible or audible device that shows 
thieves a vehicle is protected.
	 Consider using a deterrent like a steering-
wheel or brake-pedal lock.
	 Don‘t leave personal information, like 
insurance and ownership documents, in the glove 
box of your vehicle when parked.

	 With files from CBC News

The 2018 Honda CR-V SUV and trucks with remote starters top the list of the most often stolen 
vehicles in Canada, according to the Insurance Bureau of Canada.

CANADIAN POPULATION GROWTH HITS 
LOWEST ON RECORD AS ONTARIO, B.C. SHRINK

	 Daniel Tencer - HUFFPOST

Canada‘s population all but stopped growing this summer, and six 
provinces saw a historic decline in residents, as border shutdowns amid the 
COVID-19 pandemic kept new landed immigrants from arriving.
Canada‘s population increase of 2,767 people in the third quarter of this 

year is the smallest increase in records going back to 1946, Statistics Canada 
said in a report. It‘s so small the statistical agency reported it as 0.0 per cent 
growth.
In a truly unusual reversal, more permanent residents left Canada than 

moved to it during this period, with some 27,000 more people emigrating 
out of the country than immigrating here between July 1 and October 1. It‘s 
only the second time since 1971 that Canada has had more migrants leave 
than arrive, StatCan said.
It‘s not unusual for large numbers of Canadians to leave the country for 

work, particularly to the U.S., but that loss is generally offset by new arrivals 
from abroad.
Not so this time, and the result is that six provinces and two territories saw 

their populations shrink in the third quarter by small margins. It‘s the first 
time any of these places recorded a population decline in records going back 
to 1951, StatCan said.
Canada‘s population was also pushed down by COVID-19, which 

accounted for 706 deaths in the third quarter, after taking 8,495 lives in the 
first quarter, StatCan said.
The sudden disappearance of Canada‘s constant flow of new residents 

will likely have a profound impact on the economy in the short term and 

evidence is mounting that this is already happening.
Even as Canada‘s house prices soared to new heights this year, rental rates 

in the largest cities, those with the highest concentration of immigrants, 
have been in free fall.

On a per-square-foot basis, rents in Toronto are down 20 per cent from a 
year ago, and down 12 per cent in Vancouver, according to November data 
from rental site Rentals.ca. Nationwide, rents were down 9.1 per cent in 
November

More people emigrated out of Canada than moved to it in the third quarter of this year
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	 Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca

The Canadian government 
announced it will begin accepting 
applications for permanent residence 
from refugee claimants who work 
in Canada‘s health care sector and 
provide direct care to patients on 
December 14, 2020.

The government came under 
pressure to admit such workers in 
recognition of the contribution they 
have made during the COVID-19 
pandemic. There have been protests 
that refugee claimants who worked 
in other essential services are not 
included in this special measure to 
grant asylum seekers permanent 
residence. Some were in the food 
distribution or agriculture sectors.
Some spouses, partners of deceased 

may apply
Many refugee claimants work in 

seniors‘ residences where there have 
been number outbreaks of infection 
among residents and staff. Many 
work in hospitals, too. Some have 
died.
Because of that, spouses and 

common-law partners of those who 
succumbed to the virus may be 

granted permanent residence if they 
arrived in Canada before August 14, 
2020. 

As well, applicants‘ internship 
experience will be considered, on 
condition that it is an essential part 
of a post-secondary study program 
or vocational training program in 
one of the occupations designated 
by the government. 
Quebec province has separate 

immigration, refugee system
Those who wish to apply must 

submit their application to the 
Canadian government department 
called Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada )IRCC(. The 
department will determine whether 
they meet the criteria. If they do, and 
they live in the province of Quebec, 
their application will be turned 
over to that government. Quebec 
is the only province in Canada 
that manages its own immigration 
matters.

”Today, we recognize the 

dedication of the many asylum 
seekers who have raised their hand 
to serve as we live through a unique 
and unprecedented situation,“ 
said Marco E. L. Mendicino, 
Minister of Immigration, Refugees 
and Citizenship. ”Canadians are 
appreciative of asylum seekers and 
the work they are doing during the 
pandemic. Thanks to this special 
measure, we are recognizing their 
significant contribution by providing 
them with a more secure future in 
Canada.“

REFUGEE HEALTH CARE WORKERS CAN 
SOON APPLY FOR PERMANENT RESIDENCE

TORONTO - The Ontario 
government is temporarily waiving 
multiple driver's licence renewal 
requirements so that all Class G 
and M drivers can now safely 
renew their licences online at 
ServiceOntario.ca. 
To ensure continued access to 
critical services, these changes will 
also help people travelling outside 
Ontario for essential travel to renew 
their licences.

"The unfortunate reality is that 
the COVID19- pandemic has made 
routine tasks more challenging, 
including renewing a driver's 
licence," said Caroline Mulroney, 
Minister of Transportation. "That 
is why we are temporarily waiving 

certain driver's licence renewal 
requirements to make it easier 
for people to renew their driver's 
licences online at ServiceOntario.
ca."

As of December 9, 2020, senior 
drivers aged 80 and above may 
renew their driver's licences without 
completing a Group Education 
Session. In addition, drivers who 
would normally be required to 
visit a ServiceOntario centre to 
update their driver's licence photo 
may now renew online using their 
current driver's licence photo. 
These changes mean that all Class 
G and M drivers are now eligible 
to renew their licences online at 
ServiceOntario.ca.

While Ontario has temporarily 
extended the validity of driver, 
vehicle and carrier products 
that would have expired on or 
after March 1, 2020 until further 
notice, it is strongly encouraged 
that everyone renew their driver's 
licence and licence plate stickers, 
especially those who need to 
travel outside Ontario this winter 
for essential purposes. Ontarians 
can renew their driver's licence 
and licence plate stickers online at 
ServiceOntario.ca and have their 
products mailed directly to them.

For those who choose to renew their 
licence in person, appointments 
can be booked online in advance 
for services at 43 ServiceOntario 

centres. Please visit Ontario.ca/
Appointment for more information 
or to book an appointment.

QUICK FACTS

To renew your driver‘s licence 
online, with products mailed 
directly to you, please visit 
ServiceOntario.ca/DriversLicence.
To renew your licence plate 

stickers online, with products 
mailed directly to you, please visit 
ServiceOntario.ca/PlateSticker.
ServiceOntario centres have 

implemented health and safety 
protocols, including practicing 
physical distancing and following 
mandatory mask policies for indoor 
public places.

ONTARIO MAKING IT EASIER AND SAFER TO RENEW DRIVER LICENCE
Province Expanding Online Renewal Options for Drivers
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	 Gideon Levy / Haaretz

ISRAEL’S WAR ON PALESTINIAN CHILDREN

Last week, we were in the Al-
Arroub refugee camp, searching 
for an open area in which to sit, 
for fear of the coronavirus. There 
wasn‘t one. In a camp in which 
house touches house, whose alleys 
are the width of a man and strewn 
with garbage, there‘s nowhere to sit 
outside. One can only dream of a 
garden or a bench; there isn‘t even 
a sidewalk. This is where Basel al-
Badawi lives. A year ago, soldiers 
shot his brother dead, before his 
eyes, for no reason. 

Two weeks ago, Basel was 
snatched from his bed on a cold 
night and taken, barefoot, for 
questioning. We sat in his family‘s 
cramped home and realized there 
was no ”out“ to go to. While we 
were there, Israeli soldiers blocked 
the entrance to the camp, as they 
occasionally do, arbitrarily, and 
the sense of suffocation only grew.

This is Basel‘s world and this is 
his reality. He is 16, a bereaved 
brother, who was abducted from his 
bed in the dark of night by soldiers. 
He has nowhere to go to except for 
school, which is closed for part 
of the week due to COVID19-. 
Basel is free now, more fortunate 
than certain other children and 
teenagers. Around 170 of them 
are currently detained in Israel. 
Other children are shot by soldiers, 
wounded and sometimes killed, 
with no distinction made between 
children and adults – a Palestinian 
is a Palestinian – or between a life-
threatening situation and a ”public 
disturbance.“

On Friday they killed Ali Abu 
Alia, a 15-year-old boy. It was a 
lethal shot to the abdomen. No 
one could remain indifferent to 
the sight of his innocent face in 
photographs, and his last picture 
– in a shroud, his face exposed, 
his eyes closed, as he was carried 

to burial in his village. Ali, as he 
did every week, went with his 
friends to demonstrate against 
the wild and violent outposts that 
sprouted out of the settlement of 
Kokhav Hashahar, taking over 
the remaining land of his village, 
al-Mughayir. There is nothing 
more just than the struggle of 
this village, there is nothing more 
heinous than the use of lethal 
force against protesters and there 
is no possibility that shooting Ali 
in the abdomen could have been 
justifiable. In Israel, of course, no 
one showed any interest over the 
weekend in the death of a child, 
one more child.

Up until the current school 
year, around 50 children from 
the shepherding community of 
Ras a-Tin studied at the school 
in al-Mughayir, the village of the 
deceased boy. They had to walk 
about 15 kilometers )9.3 miles( 
each day, round trip, to attend. 
This year their parents, with the 
help of a European Commission 
aid organization based in Italy, 
built them a modest, charming 
school in the village. Israel‘s Civil 

Administration is threatening to 
demolish it, and in the meantime 
it is harassing the pupils and 
teachers with surprise visits to 
check whether the toilets had been, 
God forbid, connected to a water 
pipe – in a village that was never 
connected to the power grid or the 
water supply. The children of Ras 
a-Tin must have known Ali, their 
former classmate, now dead.

The children did not know 
Malek Issa, of Isawiyah, in East 
Jerusalem. The 9-year-old boy lost 
an eye after it was hit by a sponge-
tipped bullet fired by an Israeli 
police officer. 

The Justice Ministry department 
that examines allegations of police 
misconduct announced that no one 
would be charged in the shooting, 
after 10 months of intensive 
investigation. It was enough for 
the policemen involved to claim 
that stones had been thrown at 
them; perhaps one of them hit the 
boy. But no video shows stones 
being thrown, nor is there any 
other evidence of this. Ali‘s killers 
can also sleep in peace: No one 

will prosecute them. All they did 
was to kill a Palestinian child.

These and many other incidents 
are taking place during a period 
that is among the quietest in the 
West Bank. This is the terror taking 
place, committed by the state. 

When we hear of such incidents 
in vicious dictatorships – children 
who are snatched from their beds 
in the middle of the night, one boy 
who was shot in the eye, another 
who was shot and killed – it sends 
shivers down our spine. Shooting 
at demonstrators? At children? 
Where do such things happen? Not 
in some faraway land, but rather 
just an hour‘s drive from your 
home; not in some dark regime, 
but in the only democracy.
What would you think of a regime 

that allows the shooting of children, 
that abducts them in their sleep and 
razes their schools? That‘s exactly 
what you must think of the regime 
here in our country.

	 Gideon Levy is a Haaretz 
columnist and a member of the 
newspaper›s editorial board.
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COVID19- vaccinations underway in Ontario

HEALTH CANADA WARNS PEOPLE WITH ALLERGIES TO 
PFIZER COVID19- VACCINE INGREDIENTS TO NOT GET IT

	 Jackie Dunham - CTVNews.ca

TORONTO -- Health Canada is 
warning individuals with allergies 
to any of the ingredients in Pfizer-
BioNTech COVID19- vaccine to 
not receive the shot.
In a notice Saturday, the health 
agency said they were issuing the 
recommendation following news 
that two vaccinated individuals in 
the U.K. experienced severe allergic 
reactions to it.
The anaphylactoid reactions to the 

Pfizer-BioNTech vaccine occurred 
on Dec. 8 – the first day the U.K.‘s 
vaccine program – and affected 
individuals who had a history of 
severe allergic reactions and carried 
adrenaline auto-injectors.
Both of them have since recovered 

after treatment, according to the 
notice.
However, in light of their adverse 

reactions, Health Canada said they 
had followed up on the reports.
”As vaccine roll-out begins 

in Canada, Canadians may be 
wondering about the risks of allergic 
reactions,“ the agency said. ”In 
Canada, all vaccines carry a warning 
about the risk of serious allergic 
reactions, including anaphylaxis, 
and immunization clinics are 
equipped to manage these rare 
events.“
That‘s why they cautioned 

individuals with allergies to any 
of the ingredients in the Pfizer-
BioNTech vaccine to avoid receiving 
the shot.

Health Canada also listed the 
ingredients in the vaccine, which are 
as follows:
Medicinal ingredient: 
 mRNA 
Non-medicinal ingredients: 
 ALC-0315 = ))4-hydroxybutyl(

azanediyl(bis)hexane-6,1-diyl(
bis)2-hexyldecanoate 
 ALC-0159 = 2-])polyethylene 

g l y c o l ( - 2 0 0 0 [ - N , N -
ditetradecylacetamide
 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-

phosphocholine
 cholesterol
 dibasic sodium phosphate 

dihydrate
 monobasic potassium phosphate
 potassium chloride
 sodium chloride
 sucrose water for injection
In addition to those with known 

allergies to the above ingredients, 
Health Canada also urged 
individuals who have experienced a 
serious allergic reaction to another 
vaccine, drug, or food to speak with 
their health-care professional before 
they receive the vaccine.
The health agency said they have 

reviewed the available evidence 
related to the allergic reactions and 
have concluded the available public 
health guidance is appropriate and 
they‘re ”not recommending any 
changes to the product‘s use at this 
time.“
”Health Canada will continue to 

monitor this situation closely,“ 
the notice said. ”If any new safety 
issues are confirmed, Health Canada 

will take appropriate action, which 
could include communicating any 
new risks to Canadians and health-
care providers or changing the 
recommended use of the product.“
The government agency also 

stressed they have identified ”no 
major safety concerns“ for the 
Pfizer-BioNTech vaccine and its 
benefits outweigh the risks.
”The side effects observed during 

clinical trials of Pfizer-BioNTech‘s 
COVID19- vaccine are similar 
to those experienced with other 
vaccines, including pain at the site 
of injection, body chills, feeling 
tired and feeling feverish,“ Health 
Canada said.
”These side effects will resolve on 

their own and do not pose a risk to 
health.“
Next week, 30,000 doses of the 

Pfizer-BioNTech vaccine are 
expected to be delivered across 
Canada so that prioritized groups can 
begin receiving the shot. Following 
that, there will be continuous 
deliveries of up to 249,000 doses of 
the vaccine that should arrive by the 
end of December.

Canada is expected to receive 
up to four million initial doses 
of the Pfizer-BioNTech vaccine 
– and another two million doses 
of the Moderna vaccine )pending 
regulatory approval( – by the end of 
March.

	 With files from CTVNews.ca’s 
Rachel Aiello  
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Food prices in Canada are expected 
to increase by three to five per cent in 
2021, according to an annual report 
from Dalhousie and other Canadian 
universities. For the same year, 
salaries for non-unionized employees 
are only expected to go up only 2.1 
per cent. The Conference Board of 
Canada think tank says pay increases 
in Canada have been among the lowest 
of the past 25 years and the trend is 
expected to continue, at least for those 
who still have jobs. 
Three million jobs were lost at the 

beginning of the pandemic. There 
have been steady gains in employment 
to the point that in September 2020 
there were 720,000 fewer jobs than in 
February, before the pandemic started.
While Canada is considered to be a 

wealthy country, Food Banks Canada 
says that even before the pandemic, 

over 840,000 Canadians sought help 
from a food bank every month. The 
numbers have gone up dramatically 
since the onset of COVID19- 
infections spread across the country.
This report says food prices in 2021 

are expected to be affected by the 
continued impact of COVID19-, 
impacts of climate change, growth 
in e-commerce and online services, 

a continued loss of the food 
manufacturing section, the national 
ban on some single-use plastics, the 
impact of the U.S. election on food 
policy and the Canadian dollar.

The biggest price increase will be for 
meat and vegetables at 4.5 to 6.5 per 
cent and bakery good at 3.5 to 5.5 per 
cent.

MANY FAMILIES ‘WILL BE 
LEFT BEHIND’

”Families with less means will be 
significantly challenged in 2021, 
and many will be left behind,“ says 
Dr. Sylvain Charlebois, project 
lead and Director of the Agri-
Food Analytics Lab at Dalhousie 
University. ”Immunity to higher food 
prices requires more cooking, more 
discipline and more research. It‘s as 
simple as that.“ Last year, the report 
predicted the average Canadian family 
)consisting of a two parents, two 
children( would spend up to $12,667 
on food in 2020. The inflation rate 
to date suggests the number will be 
closer to $12,508, in large part because 
people ate at restaurants less often, 
many of them being shuttered due to 
pandemic restrictions. Next year, that 
figure could be $13,907 which would 
mean an increase of up to $695 or five 
per cent.

	 Daniel Tencer

The debt carried by Canadian households has hit 
the $2 trillion mark for the first time, driven up 
by rapidly rising mortgage balances, credit rating 
agency Equifax said in a report.
Canadians owed $2.041 trillion on mortgages, car 

loans, credit cards and other debt in the third quarter 
of this year, up 3.8 per cent from a year ago. 
”Despite the pandemic, the third quarter was huge 

in terms of refinances and new mortgages,“ Rebecca 
Oakes, assistant vice-president of advanced 
analytics at Equifax Canada, told HuffPost Canada. 
The average new mortgage surpassed the $300,000 

mark for the first time, up 8.6 per cent from a year 
ago.
A prolonged period of low interest rates has helped 

Canadians‘ consumer debt to balloon by a third in 
just the past six years, according to Equifax data. It 
passed the $1.5-trillion mark in 2014.
Record-low interest rates have pushed the monthly 

cost of owning a home to its lowest level in four 
years, according to economists at National Bank 
of Canada. Meanwhile, lockdowns have meant 
fewer things for consumers to spend on, driving up 
savings, resulting in bigger down payments. 
Those things combined to push up the average 

home sale price by 15.2 per cent from a year ago, 
to $607,250 in October, according to the Canadian 
Real Estate Association.
Oakes noted that car loans have also soared, up 

11.7 per cent in a year, which she says may be 
linked to commuters switching away from public 
transit, at 
least temporarily, during the COVID19- pandemic.

DELINQUENCIES WAY DOWN... FOR NOW

Despite the jump in debt ― and the decline in 
employment ― seen this year, debt delinquencies 
fell sharply in the third quarter, down almost 12 per 
cent.

But those numbers are largely the result of the 
mortgage and credit card deferral programs the 
banks launched this spring, amid the pandemic‘s 
first wave, Oakes said. Deferred debt does not count 
as delinquent debt.

Amid the first wave of lockdowns, lenders offered 
mortgage borrowers up to six months of deferrals on 
payments, and the Canadian Bankers Association 

says more than 796,000 Canadians took advantage 
of those deferrals, or skip-a-payment options.
Of those deferrals, 86 per cent had come to an 

end as of October 31, and with a second wave of 
lockdowns upon us, that has some consumer debt 
experts a little nervous.
The key measure of delinquency looks at debts 

where payments haven‘t been made in more than 90 
days, so if there is a spike in non-payment, it won‘t 
show up in the data until the end of this year or the 
beginning of next year, Oakes explained.
She added that Equifax is ”closely monitoring“ what 

appears to be a spike in early-stage delinquencies 
on credit cards, meaning people missing one or two 
payments.
Credit cards are a good indicator of trouble ahead 

”because that‘s the first thing people stop paying,“ 
she said.
Overall, Oakes said, Canadian households are 

”managing well“ through the pandemic so far, 
noting that consumers are planning to be particularly 
prudent this holiday shopping season.

And for those who do get into debt trouble, Oakes 
advises contacting  your lender, who may be open 
to accommodation these days.
”If you know you‘re going to struggle with your 

payments, speak you your lender, because there‘s 
probably something they can do to help.“

	 Business Editor, HuffPost Canada

FOOD PRICES GOING UP IN CANADA, SALARIES NOT SO MUCH

CANADIAN CONSUMER DEBT HITS $2 TRILLION 
FOR FIRST TIME AS MORTGAGES BOOM

Equifax is "closely monitoring" early signs of trouble in credit card payments.
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Why I chose to move to Canada
OPINION: Canada is imperfect, but it's also the place to be.

”But isn’t it really cold?”

That‘s what many of my friends 
and family ask me when they learn 
that I‘ve moved to Canada. And yes, 
Canadian winters are really, really 
cold— more than you can imagine.
But, the cold is not even the only 

thing to complain about.
The taxes are too high. Before 

moving to Canada I lived in Kuwait, 
a taxless country, so it took some 
getting used to. Before I was 
employed, I had to figure out what 
my disposable income would be after 
taxes. Whenever I was at a store, I 
had to calculate how much I would 
actually be paying for a particular 
item. The price displayed in stores 
does not include sales tax. I had to 
learn about provincial and federal 
tax, refundable and non-refundable 
tax credits as well as other lingo that 
I was completely ignorant about.
The internet and mobile plans are 

extremely expensive. Be prepared 
to shell out a significant amount 
every month for your internet and 
mobile plans. I currently pay $45 
per month, plus tax, for unlimited 
calls and texts, as well as mere 5 GB 
of data. That would get me at least 
ten times the data back home.
My third issue, that will take 

some getting used to, is paid 
leave. Provincial governments 
typically guarantee just two weeks 
of paid vacation time every year. 
Saskatchewan mandates three 
weeks. Some employers may offer 
more paid vacation time in order to 
be more competitive when hiring. 
In addition to paid leave, employees 
in Canada are entitled to just five 
personal days, which are usually 
used for illness or emergencies. 
Only two countries offer less than 
Canada in terms of paid leave: Japan 
and the United States.
It is true that no country is without 

faults. The question now becomes, 
”why did I choose to move to 
Canada?“
I had dreamed of moving to Canada 

for years before I finally decided to 
go through the application process.
One of the main reasons I wanted 

to move here transcends material 

things. Because of Canada‘s freedom 
of speech and freedom of expression 
laws, living in Canada allows me 
to express my true self and to be 
my true self. Even though I am an 
advocate of collective culture and 
strong communities, I also believe 
it is important that people are able 
to express themselves as best as 
they possibly can, without fear of 
judgement or backlash. Living a 
genuine life is irreplaceable.
My second reason might seem a 

little cliché— and that‘s Canada‘s 
free universal healthcare system. It 
is just incredible. Some people may 
complain about long wait times. But 
I would prefer long wait times to a 
huge medical bill. In Canada, you 
will be getting high quality medical 
care and you‘ll only have to worry 
about purchasing medicine, which 
is usually heavily subsidized by 
provincial governments. Having 
a strong healthcare system at my 
disposal gives me the peace of mind 
I need, particularly with my asthma 
and weak immune system.
What drew me to Canada over 

other countries is that it is absolutely 
beautiful. This is what I mention to 
friends and family who ask about how 
cold Canada is. During Canadian 
summers, autumns and springs, the 

country is breathtakingly beautiful. 
From high mountains, majestic 
landscapes, diverse wildlife, over 2 
million lakes and 300 billion trees, 
there is plenty to explore in the 
second largest country in the world.
My experience with Express Entry
In addition, I was quite fortunate to 

learn about the Express Entry system 
through a friend of mine. I learned 
that I would be eligible to apply 
for immigration through Canada‘s 
Express Entry system, whereas for 
certain other countries, I needed to 
have more work experience, or a job 
offer. The good thing about moving 
to Canada is that there are over 100 
different ways to come here through 
economic-class immigration alone.
To create an Express Entry profile, 

you have to submit your language 
test results as well as an Educational 
Credential Assessment )ECA(. 
I opted for IELTS )International 
English Language Testing System( 
for my language test. I received my 
results after about two weeks. As 
for the ECA, I used WES )World 
Education Services(. I requested that 
my universities send my transcripts 
and diplomas directly to WES, and 
I received my ECA after about a 
month and a half.
Once I received both my language 

test results and my ECA, I created 
my Express Entry profile. It took me 
just under an hour. I was expected to 
fill in some basic information about 
my situation.
A few days later, I received my 

Invitation to Apply )ITA(. I was 
given 60 days to gather all the 
documents I needed. This included 
police certificates of the countries I 
had lived in, proof of funds available 
as well as my education credentials. 
I was also required to disclose all the 
countries that I had visited over the 
last ten years.
Once I submitted my application, 

a nervous wait ended after just 
over five months when I received 
a request to submit my passport at 
the local Visa Application Centre 
)VAC(. After submitting my 
passport, I received a phone call 
to pick up my Confirmation of 
Permanent Residence )COPR( as 
well as my passport with a Canadian 
immigrant visa attached.
It was in the car, shortly after I 

picked up my passport that it hit me. 
I felt like I could finally restart my 
life.
I flew to Toronto in August, the 

hottest month of the year, and was 
hit with a shocking revelation– 
Canada isn‘t always cold

	 Mohanad Moetaz
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The pandemic is not over. Families, youth, 
seniors, our healthcare system, our education 
system and our economy all need support, 
and that costs money. Everywhere you turn in 
London, you see people struggling to afford food 
and shelter, you see people living on the street 
and in my office we are trying to work to help 
people just survive through this difficult time.

But, for the wealthiest in this country, it is a 
different story -Canada‘s wealthiest continue to 
get even richer. Some corporations are making 
record profits because of the pandemic. Canada‘s 
billionaires are $37 billion richer since March 
2020.
Millions of Canadians had to apply for the 

CERB to keep food on the table and a roof over 
their heads and they did so, in good faith. Sadly, 
now the Liberals want to penalize over 440,000 
families because the Liberals gave them the 
wrong information. This is grossly unfair.

I, along with the NDP are sending a clear 
message to Justin Trudeau‘s Liberals: put an 
end to the CERB claw backs. People who were 
struggling to make ends meet should not be 
penalized for applying for the CERB in good 
faith — just because the Liberals‘ directives were 
wrong. While the Liberals go after people who are 

barely surviving the pandemic, they're refusing to 
go after big corporations that received the wage 
subsidy, made a profit and then turned around and 
gave that money to their rich shareholders in the 
form of massive dividends.

I witnessed the Liberals promise, in the House 
of Commons back in April, that they wouldn‘t 
unjustly penalize people who applied in good 
faith for the CERB. They broke that promise 
by telling Canadians to pay back their CERB 
payments by the end of the month. 
The Liberals are grossly favouring big 

corporations instead of helping workers get 

through this pandemic – it is clear on whose 
side this government fights. They are stating 
clearly that they‘re not on the side of honest self-
employed workers and artists who needed the 
CERB to pay their bills and make ends meet,

Since day one, the NDP fought to make sure no 
one needing help fell through the cracks. And 
again, we will fight back against the Liberals‘ 
CERB claw back. If you or anyone you know 
needs help, please reach out to my office. In the 
meantime, I will continue to fight both inside and 
outside the House of Commons for what is right 
and fair. We need to end the claw back. 

	 Lindsay Mathyssen
      MP-London-Fanshawe

	 Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca

The non-profit Canada‘s Heart & 
Stroke Foundation has launched a 
bold campaign focused on supporting 
survivors of cardiovascular disease 
and driving research. Heart disease 
is the second leading cause of death 
in Canada. About one in 12 adults 
lives with heart disease and every 
hour, about 12 adults with the 
disease die. 
”For half of all Canadians, it‘s 

not a matter of ’if‘ but ’when‘ they 
will be hit. It is vital we continue to 
address the critical issues to stop the 
devastating effects of heart disease 
and stroke,“ says Stephanie Cox, 
associate VP, Marketing Strategy at 
Heart & Stroke.  ”Beat is an evolution 
of our brand messaging, putting a 
real and honest face on the myriad 

of challenges brought on by our 
diseases while also communicating 
our role in finding solutions.“  
Myriad challenges of recovery 

highlighted
”Beat as one“ is the title of a 

raw video that features brave and 
resilient people fighting heart 
disease and stroke. The ”as one“ part 
of the message is designed to unify 
Canadians in the fight to roll back 
heart disease and stroke. The video 
is one aspect of a campaign that will 
feature the themes of supporting 
survivors and furthering research 
through advertising, fundraising, 
marketing and other aspects of 
communications. 
 
Among the aspects highlighted by 

the Heart & Stroke Foundation is it‘s 
fight for equity in women‘s health. 
It works to close ”a research gap“ 

where scientific study usually uses 
men only as subjects when heart 
attack and stroke risks and effects 
may be different for women. The 
foundation also understands that 
heart disease or stroke can affect 
the brain, so it seeks to empower 
the health care system to treat the 

whole person. There is a focus on 
Indigenous health, prevention, better 
emergency response and treatment.
”This is a rallying cry to beat 

heart and stroke,“ said Stephanie 
Lawrence, communications 
manager at Heart & Stroke in a 
phone interview.

BOLD CAMPAIGN LAUNCHED TO FIGHT HEART DISEASE AND STROKE

IF YOU NEED HELP, PLEASE REACH OUT TO MY OFFICE
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NAAN KABOB ANNOUNCES DONATION OF OVER 15,000 
MEALS TO THE TORONTO DAILY BREAD FOOD BANK

Naan Kabob, a Toronto based premium fast-casual 
restaurant and catering group announced that the company 
has donated more than 15,000 meals to The Toronto Daily 
Bread Food Bank.

The Toronto Daily Break Food Bank has been supporting 
Torontonians struggling with food insecurity for nearly 40 
years and 2020 has unfortunately been one of their busiest. 
The Covid-19 pandemic has impacted everyone, but some 
have been affected more severely and have had to turn to 
others like Daily Bread for assistance. 

Unfortunately, the pandemic has also profoundly 
impacted Daily Bread‘s operations and their ability to 
accept direct food donations. At a time when even more 
people need a helping hand, Toronto‘s largest food bank is 
facing an inventory shortfall.  

On Saturday, December 19 Naan Kabob held a contactless 
food drive at their 1780 Markham Rd in Scarborough 
to help collect donations. Members of the community 
and Torontonians from across the GTA braved the cold, 
together with Honourable Minister Raymond Cho, MP 
Shaun Chen, MP Salma Zahid, and the Consulate General 
of Afghanistan Mr. Nasim Sharifi to offer their food 
donations for those most in need.

With the 51% rise in food banks usage since the Covid-19 
crisis began in March, Daily Bread has relied heavily on 
generosity from the public and 3rd party events such as 
that run by Naan Kabab,“ said Andrew Manson - Toronto 
Daily Bread Food Bank. ”If it were not for the community 
minded thinking of these corporate partners it would be 
impossible for Daily Bread to feed Toronto this holiday 
season“. 

”We‘re grateful that we‘re in a position to help,“ said 
Maryam Laz, Marketing Manager. ”and we‘re more 
grateful for the tremendous show of support and generosity 
our guests, neighbours and fellow Torontonians have 
shown during this challenging time.“ 

DAILY BREAD FOOD BANK

Daily Bread Food Bank works towards long-term 
solutions to hunger and runs innovative programs to 
support people on low incomes. Daily Bread distributes 
shelf-stable food, as well as fresh-cooked meals and 
provides support to over 120 member agencies and 170 
food programs across Toronto, including food banks and 
meal programs for shelters and drop-ins. 

NAAN & KABOB:

Naan Kabob is a premium fast casual restaurant and 
catering group founded in 2010 and currently operating 5 
locations across the Greater Toronto Area. 
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REFUGEE HEALTH CARE WORKERS CAN 
SOON APPLY FOR PERMANENT RESIDENCE
ONTARIO MAKING IT EASIER AND 
SAFER TO RENEW DRIVER LICENCE
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