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في أول اتصال هاتفي بين بايدن وزعيم أجنبي

الزعيمان اتفقا على أن يتحدثا مجددا في غضون شهر ،لمواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي
•فرانس برس
أجرى رئيس الوزراء الكندي ،جاستن ترودو،
والرئيس األميركي ،جو بايدن ،محادثة هاتفية
"ودّية" ،الجمعة ،قررا خاللها أن يجتمعا "الشهر
المقبل" وجها لوجه أو بشكل افتراضي ،على ما
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي.
وقال مكتب ترودو ،في بيان ،إنه خالل المكالمة
الهاتفية التي استمرت نحو ثالثين دقيقة ،اتفق
الرئيس األميركي الجديد ورئيس الوزراء الكندي
على "أن يلتقيا الشهر المقبل من أجل الدفع قدما
بالعمل المهم المتمثل بتجديد الصداقة العميقة
والدائمة بين كندا والواليات المتحدة" .ولم يُحسم
تاريخ هذا االجتماع ،كما لم يُحدد بعد ما إذا كان
سيتم وجها لوجه أم أنه سيكون افتراضيا.
من جهته ،اكتفى البيت األبيض باإلشارة في بيان
إلى أن "الزعيمين اتفقا على أن يتحدثا مجددا في
غضون شهر ،لمواصلة تعزيز تعاونهما الثنائي".
وهذه المكالمة ،وهي أول اتصال هاتفي بين
بايدن وزعيم أجنبي" ،تعكس األهمية االستراتيجية
للعالقة بين الواليات المتحدة وكندا" ،وفق البيت
األبيض.
وجرى االتصال الهاتفي بين الر ُجلين بشكل
"ودّي جدا" ،وفق ما أكد مكتب ترودو لوكالة
فرانس برس.
وتطرق الرجالن ،بحسب بيان أوتاوا ،إلى
مجموعة ملفات بينها مكافحة جائحة كوفيد19-
التي دفعت إلى إغالق الحدود بين البلدين منذ

ترودو " :نبدأ حقا حقبة جديدة من الصداقة"
مارس الماضي ،والعالقة "االقتصادية االستثنائية
والوثيقة جدا" بين الدولتين الجارتين ،فضال عن
ضرورة حماية البيئة.
وناقش ترودو وبايدن موضوع الخالف الرئيسي
بين البلدين ،المتمثل بقرار الرئيس األميركي
الجديد إلغاء مشروع خط أنابيب نفطي مهم بالنسبة
لكندا.
وقال مكتب ترودو إن "رئيس الوزراء (الكندي)
عبر عن خيبة أمل كندا من قرار الواليات المتحدة
بشأن مشروع كيستون إكس إل" ،وأضاف قوله
"شدد رئيس الوزراء على الفوائد المهمة التي

توفرها العالقة الثنائية في مجال الطاقة على صعيد
االقتصاد وأمن الطاقة".
وكان ترودو قد أكد في وقت سابق تطلعه إلى
تجديد العالقات الثنائية مع الواليات المتحدة
وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التغير المناخي.
وقال في مؤتمر صحفي "من الواضح أن قرار
(بايدن) بشأن كيستون إكس إل صعب للغاية
بالنسبة إلى العمال في ألبيرتا وساسكاتشوان الذين
تعرضوا لهزات عدة في السنوات الماضية".
وأضاف "سأعرب عن قلقي حيال الوظائف
ومصادر الدخل في كندا ،خصوصا في الغرب،

مباشرة خالل حديثي مع الرئيس بايدن".
وقالت المتحدثة باسم البيت األبيض ،جين ساكي،
إن بايدن سيتصل بالرئيس المكسيكي ،آندريس
مانويل لوبيز أوبرادور ،بعد التحدث مع ترودو.
وينضوي البلدان الثالثة في اتفاقية الواليات
المتحدة-المكسيك-كندا التي حلت مكان "اتفاقية
التجارة الحرة ألميركا الشمالية (نافتا)" ،والتي
تجمع نحو نصف مليار مستهلك في سوق موحدة
تشكل حوالي  27في المئة من إجمالي الناتج
الداخلي العالمي ،في منطقة بلغت التجارة فيها 1,2
تريليون دوالر في  ،2019قبل وباء كوفيد.19-
وأشار ترودو إلى أن اإلدارة األميركية الجديدة
تمثل فرصة لطي صفحة العالقة الصعبة التي
جمعت بين البلدين في عهد الرئيس السابق دونالد
ترامب الذي وصف ترودو في إحدى المرات بأنه
"غير صادق" و"خنوع".
وقال ترودو "نبدأ حقا حقبة جديدة من الصداقة".
وألغى بايدن لدى توليه منصبه ، ،رخصة لخط
األنابيب "كيستون إكس إل" عبر أمر تنفيذي،
مانعا استكمال المشروع الذي بدأ قبل عقد.
وكان من المفترض أن ينقل خط األنابيب البالغ
طوله  1947كلم ،اعتبارا من  ،2023ما يصل إلى
 830ألف برميل من النفط يوميا من حقول ألبيرتا
إلى نبراسكا ومن ثم عبر شبكة موجودة أساسا إلى
مصاف في سواحل تكساس.
•فرانس برس
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أوتاوا ال تستثني أي تدبير فيما ّ
يتعلق بالسفر من وإلى البالد لسالمة الكنديين

يقول وزير العالقات الخارجية في الحكومة الفيدرالية الكندية مارك غارنو إن الحكومة بصدد مناقشة فرض المزيد من التدابير للحد من السفر في ظ ّل ارتفاع أعداد اإلصابات بداء كوفيد/19-راديو كندا
•زينة كوليت ضرغام القسم العربي في راديو كندا الدولي
أشار وزير العالقات الخارجية في الحكومة االتحادية الكندية مارك
غارنو إلى أنه تمت دراسة كل التدابير اإلضافية من أجل توفير
الصحة والسالمة لجميع الكنديين.
وال تستثني الحكومة الفيدرالية اعتماد القانون المتعلّق بتدابير
الطوارئ من أجل الحد من التنقل والسفر ،في إطار خطتها لمكافحة
انتشار كوفيد .19-كما قال وزير الوزير الفدرالي في حديثه مع
تلفزيون القسم االنكليزي لهيئة اإلذاعة الكندية مساء أمس األحد.
قال مارك غارنو :نحن نبحث في كل اإلجراءات المحتملة لتحقيق
أهدافنا .وال يمكن أن يُستهان بقانون تدابير الطوارئ .لكن أوال وقبل
كل شيء ،نحن قلقون بشأن صحة الكنديين وسالمتهم .وإذا كانت
لدينا سلطة القانون للقيام بذلك ،فسنقوم بهذا األمر
تجدر اإلشارة إلى أن التدبير المرعي اإلجراء حاليا في المطارات
عبر أنحاء البالد ،هو إجبار كافة الراغبين بدخول األراضي الكندية
على إجراء اختبار كشف اإلصابة بكوفيد 19-قبل  72ساعة من قيام
رحلتهم.
ويسمح قانون تدابير الطوارئ للحكومة االتحادية بفرض قيود
جديدة على المسافرين .ويجيز لها "تنظيم السفر أو حظره إلى منطقة
معينة أو منها أو داخلها إذا لزم األمر .كل ذلك في سبيل توفير
الصحة والسالمة للكنديين".

صرح بأن أوتاوا
وكان رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو قد ّ
قد تفرض "تدابير جديدة على المسافرين القادمين من الخارج دون
سابق إنذار" ،هذا من دون تحديد نوع تلك التدابير.
في كندا ،يطلب بعض رؤساء المقاطعات ،بمن فيهم رئيس حكومة
كيبيك فرنسوا لوغو ،من الحكومة الفيدرالية مصادرة بعض فنادق
المطارات وإجبار المسافرين على تنفيذ الحجر الصحي اإللزامي
فيها.
قال الوزير غارنو إنه ناقش األسبوع الماضي مع رؤساء حكومات
المقاطعات المحلية اإلجراءات المختلفة التي يمكن إضافتها للحد من
السفر.
وأضاف بأن "الحكومة سيكون لديها المزيد لتقوله في األيام
المقبلة" ،دون أن يحدد متى.
وأشار وزير الخارجية أيضا إلى أن بالده تدرس إمكانية استخدام
البرية
اختبارات كشف اإلصابة بكوفيد 19-على طول الحدود
ّ
بين كندا والواليات المتحدة األميركية ،في الوقت الذي تستعد فيه
واشنطن لتشديد اإلجراءات األمنية عند نقاط العبور البرية مع كندا.
مع ظهور االختبارات السريعة ،سيطرأ فرق كبير ،حيث توجد
تحديات مع بعض المعابر الحدودية البرية المزدحمة للغاية.
ويتابع الوزير غارنو بأنه ال يجب تكدير حركة المرور ،خصوصا
أن هناك مئات اآلالف من المركبات التي تعبر يوميا الحدود بين
البلدين.

تجدر اإلشارة إلى أنه وفقًا ألمر تنفيذي وقعه الرئيس األميركي
الجديد جو بايدن ،كجزء من استراتيجية الحكومة األمريكية الوطنية
لمواجهة الوباء ،صدرت أوامر لكبار المسؤولين األمريكيين ببدء
التواصل الدبلوماسي مع حكومتي كندا والمكسيك بشأن بروتوكوالت
إالبرية.
النظام الصحي لنقاط الدخول ّ
في غضون  14يو ًما من تاريخ إصدار األمر ،يجب على المسؤولين
الحكوميين تقديم خطة إلى الرئيس لوضع تدابير الصحة العامة
المناسبة .وعقّب الوزير غارنو" ،سوف نتواصل بجدية شديدة مع
اإلدارة األمريكية بشأن أفضل السبل إلدارة الحدود البرية".
قلق في صفوف منظمي الرحالت السياحية
ال شك أن هذه اإلجراءات الجديدة تخاطر بإضعاف الصناعة
السياحية.
تقول صاحبة وكالة سفريات في أوتاوي شمال مقاطعة كيبيك إن
زبائن لها كان من المفترض أن يغادروا في شهر الحالي كانون
الثاني/يناير ،قاموا بإلغاء رحلتهم .وشددت مديرة السفريات الكندية
على "أن الضغط االجتماعي واالختبارات اإلجبارية تثبط عزيمة
الكثيرين".
من جهته ،يقول أستاذ قسم التسويق في جامعة كيبيك في مونتريال
البروفيسور بول أرسونو ،إن هذه اإلجراءات الجديدة يمكن أن تؤدي
إلى المزيد من تسريح أفراد طواقم الطيران.
•(المصدر :سي بي سي ،هيئة اإلذاعة الكندية)
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تعليـق فترة انتظـار أسبـوع التي تسبق الحصـول على إعانـات البطــالة
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
أعلنت الحكومة الفدرالية عن تعليق مؤقت
لفترة االنتظار البالغة مدتها أسبوعا ً واحدا ً والتي
تسبق الحصول على إعانات البطالة ،وذلك
ابتدا ًء من  31كانون الثاني (يناير) الحالي.
وهذا التغيير يعني بشكل أساسي أنه ابتدا ًء من
التاريخ المذكور سيكون بوسع المتقدّمين بطلبات
إعانة بطالة الحصول على هذه اإلعانة المالية
بشكل فوري بعد تقديم طلباتهم.
ويسري هذا القرار لغاية  25أيلول (سبتمبر)
المقبل ،وهو موعد انتهاء العمل بسلسلة من
اإلجراءات المؤقتة المتصلة بإعانات البطالة
وبثالث إعانات نهوض اقتصادي أوجدتها
الحكومة الفدرالية لدعم المواطنين بوجه األزمة
الناجمة عن جائحة "كوفيد ."19 -
ويشمل تعليق العمل بفترة انتظار أسبوع طلبات
إعانات البطالة العادية وطلبات إعانات البطالة
الخاصة بصيادي األسماك إضافةً إلى طلبات
اإلعانات الخاصة كإجازة األمومة واإلجازة
الوالدية.
وكانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية
في أوتاوا قد علّقت ،مدّة َ سنة ،فترة االنتظار
التي تسبق الحصول على اإلعانات المرضية
للطلبات المقدَّمة ابتدا ًء من  27أيلول (سبتمبر)
 .2020وتندرج هذه اإلعانات أيضا ً ضمن
إعانات البطالة.
وأصدرت وزيرة العمل وتنمية اليد العاملة
واالحتواء المجتمعي للمعاقين في الحكومة

وزيرة العمل وتنمية اليد العاملة

الفدرالية كارال كوالترو بيانا ً قالت فيه ّ
إن التعليق
المؤقت لفترة االنتظار لجميع المتقدّمين بطلبات
إعانة سيُخفف "العبء المالي الهائل عن كاهل
الع ّمال" ويوفّر لهم دعما ً ماليا ً بشكل أسرع "في
بأمس الحاجة إليه".
الوقت الذي هم
ّ
ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع معدّل البطالة
في كانون األول (ديسمبر) الفائت .فقد أفادت
بيانات صادرة عن وكالة اإلحصاء الكندية قبل

ثالثة أسابيع ّ
أن سوق العمل الكندية فقدت نحو
 63.000وظيفة في محصلة صافية في الشهر
المذكور ،وهذه ّأول خسارة وظائف منذ نيسان
(أبريل) الماضي ،ما رفع معدل البطالة 0,1
نقطة مئوية عن مستواه في الشهر السابق،
تشرين الثاني (نوفمبر) ،إلى ،%8,6
س ِ ّجلت هذه الخسارة من الوظائف في ظلّ
و ُ
إجراءات تقييدية أُعيد فرضها بهدف الحدّ من
انتشار جائحة "كوفيد  "19 -التي تضرب

موجتُها الثانية كندا بشكل أكثر حدّة من الموجة
األولى الذي ضربت البالدَ في آذار (مارس)
.2020
وتفيد آخر األرقام المتوفّرة لدى الحكومة
الفدرالية ّ
أن نحو  2,3مليون شخص يتقاضون
حاليا ً إعانات البطالة.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي)

على بعد خطوة من كندا ..عائلة عراقية في "مأزق حقيقي" بتركيا
وقعت عائلة عراقية تعيش في تركيا بمأزق
حقيقي بعد أن تسببت جائحة كورونا في تعطيل
ملف هجرتهم لكندا ،فيما تعتزم السلطات التركية
ترحيلهم من البالد وبالتالي مواجهة مخاوف
إعادتهم إلى العراق.
وكانت عائلة نظيرة وادا فرت إلى تركيا بعد
مقتل أحد أبنائها في انفجار سيارة مفخخة عام
 ،2011ونجاة آخر من هجوم وقع في وقت
الحق من نفس العام.
تم تصنيف العائلة كالجئين من قبل األمم
المتحدة ،وتم قبول طلب خالهم المتواجد في كندا

علي وادا لرعايتهم وضمانهم في عام .2019
وفيما كانت العائلة تستعد للخطوة األخيرة قبل
السفر ،تم إلغاء مقابلة كانت مقررة مع مسؤولي
السفارة الكندية في تركيا في مارس الماضي مع
بداية تفشي الوباء ،ومنذ ذلك الحين وهم على
قائمة االنتظار.
يقول علي وادا في مقابلة مع محطة "سي
بي سي" إن أفراد عائلة شقيقته "ال يشعرون
بالترحيب في تركيا ألن السلطات تريد ترحيلهم".
ويضيف "ينتظرون بخوف ألنهم ليسوا
متأكدين فيما لو كانوا سيغادرون تركيا أم
سيأتون إلى هنا .ال يوجد شيء معروف وهم في

قلق دائم من احتمال اعادتهم إلى العراق ،قبل
أسبوعين ،أمهلهم المسؤولون األتراك  30يوما
لمغادرة البالد".
وتسبب وباء كورونا في إغالق االقتصادات
والحدود حول العالم ،وهو ما أدى لتعطيل
عمليات اعادة توطين الالجئين الفارين من
مناطق الحروب والنزاعات.
ووفقا لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ،فقد تم إعادة توطين أقل من  23ألف
الجئ في جميع أنحاء العالم من قبل المفوضية
العام الماضي ،وهو أدنى معدل شهدته المنظمة
منذ ما يقرب من عقدين.

وتظل كندا على رأس قائمة الدول التي تقبل
الالجئين ،لكن مع ذلك استقبل هذا البلد عددا
أقل بكثير من الالجئين في عام  ،2020حوالي
 ،9000مقارنة بما يزيد قليال عن  30ألفا في
.2019
وتشير إحصاءات رسمية تركية إلى أن
العراقيين يشكلون العدد األكبر من الالجئين
وطالبي اللجوء المسجلين في المؤسسات الدولية
في تركيا ،بعد الالجئين السوريين.
•الحرة  /ترجمات  -واشنطن

9

العدد  Issue 227فبراير(شباط) February 2021

كوفيد :19-الجائحة في صلب المناقشات مع استئناف أعمال مجلس العموم الكندي
•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
احتلّت جائحة فيروس كورونا المستجدّ صدارة
المناقشات في مجلس العموم الكندي الذي استأنف
استمرت  6أسابيع.
أعماله بعد عطلة الشتاء التي
ّ
ويأتي استئناف أعمال مجلس العموم في ذكرى
مرور سنة على ظهور ّأول حالة كوفيد -19في
البالد ،وفي وقت جرى الحديث األسبوع الماضي
عن مؤ ّ
شرات إيجابيّة مب ّكرة حول تراجع عدد
الحاالت في كندا ،ترتكز حسب الخبراء إلى
القيود المتشدّدة الواسعة النطاق التي فرضتها
الحكومات المحليّة في المقاطعات.
األول من
وتصدّرت
تطورات الجائحة اليوم ّ
ّ
النقاشات  ،وانتقدت أحزاب المعارضة خطةّ
التطعيم التي وضعتها الحكومة الليبراليّة برئاسة
جوستان ترودو.
كما تناولت النقاشات اإلجراءات التي اتّخذتها
الحكومة بشأن المسافرين العائدين إلى البالد،
واختبارات الكشف السريع عن الفيروس
والتأخير الذي أعلنته شركة فايزر في تسليم كندا
كميّات من جرعات اللّقاح في الموعد المحدّد.
واعتبر زعيم المحافظين إرين أوتول أنّه في
حين تع ّهد رئيس الحكومة في تأمين إمدادات ثابتة
األول من السنة،
من جرعات اللّقاح خالل الربع ّ
ّ
فإن حملة التطعيم "في خطر" والمقاطعات تعاني
في تحقيق أهدافها كما قال أوتول.
وأضاف أوتول ،زعيم المعارضة الرسميّة في
مجلس العموم ّ
أن اللّقاحات كفيلة بإعادة البالد إلى
الس ّكة.
رئيس الحكومة مشيرا إلى ّ
أن
وانتقد أوتول
َ
أقواله مغايرة للواقعّ ،
وأن كندا لن تتلقّى أيّة كميّة
من اللّقاحات خالل األسبوع الجاري ،وكميّة أق ّل
من المتوقّع األسبوع المقبل.
وقال الميجور جنرال داني فورتان الذي
يترأس عمليّة توزيع اللّقاحات على المقاطعات
واألقاليمّ ،
إن كندا سوف تتلقّى ما يقارب نصف
كميّة اللّقاحات خالل فترة  4أسابيع ،وال تعرف
بالتحديد كميّة الجرعات التي ستتلقّاها في هذه
الفترة.
ّ
ولكن
"نودّ أن نرى الحكومة تحقّق النجاح،
رئيس الحكومة تخلّى عنّا .وينبغي مراجعة ّ
خطة
التطعيم الليبراليّة من قبل البرلمان بأكمله" :إرين
أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض في
مجلس العموم الكندي.
وأضاف أوتول ّ
بأن رئيس الحكومة لم يبحث
كما كانت تتمنّى المعارضة ،في ما إذا كانت

هناك قدرة على إنتاج لقاح في كندا.
وأعرب زعيم المعارضة الرسميّة عن استعداده
للبحث في ك ّل التدابير التي تعتزم الحكومة
اتّخاذها بشأن دخول المسافرين إلى البالد.
وقال إرين أوتول ّ
إن الكنديّين يشعرون بالقلق
خالل الموجة الثانية من الفيروس ،ال سيّما بعد
الكشف عن بضعة حاالت من الساللة البريطانيّة
في كندا .و انتقد أوتول التعاون الكندي الصيني
من أجل صناعة لقاح تجريبي مضادّ ِللفيروس
وتطويره في كندا ،الذي ت ّم اإلعالن عنه في أيّار
مايو الفائت.
وألغى المجلس الوطني لألبحاث في كندا في
آب أغسطس التجارب السريريّة حول اللقاح بعد
أن رفضت سلطات الجمارك الصينيّة تصدير
عيّنات من اللّقاح المر ّ
شح إلى كندا.
وقال جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي
الجديد المعارض إنّه يؤيّد ّ
خطة الحكومة التي
تقضي بفرض العزل الصحّي على المسافرين
الواصلين إلى البالد ،وتحميلهم نفقة العزل في
الفندق.
لكن سينغ انتقد الحكومة ورأى ّ
ّ
أن جوستان
ترودو غارق هو ومكتبه " في فضيحة من صنع
أيديهم" في إشارة إلى استقالة حا ِكمة كندا العا ّمة
منصبها األسبوع الماضي.
جولي باييت من ِ
واستقالَت باييت بعد أن أدان تقرير منا َخ العمل
مقر حاكم كندا العام.
في ريدو هولّ ،
واستقالَت حا ِكمة كندا العا ّمة وسكرتيرتها
أسونتا دي لورينزو بعد التحقيق في شكاوى
ّ
الموظفين الحاليّين والسابقين حول
قدّمها عدد من
ممارسات العمل المتبّعة من قبل الحاكمة العا ّمة
وسكرتيرتها في ريدو هول.

رئيس الحكومة يتحدّث عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس في جلسة مجلس العموم في /2021-01-25
Justin Tang/CP

إرين أوتول زعيم حزب المحافظين المعارض في مجلس العموم في Sean/2021-01-25
Kilpatrick/CP

وقد اتّفقت الحكومة وأحزاب المعارضة على
استئناف األعمال في مجلس العموم على نحو
النواب في الجلسات
هجين ،بمشاركة عدد من ّ
حضوريّا ،والبعض اآلخر افتراضيّا كما هي
الحال عليه منذ بداية الجائحة.
وقالت أنامي بول زعيمة الحزب األخضر
المعارض إنّها تثق بالتزام الكنديّين باإلجراءات
الصحيّة ،ولكنّه من الضروري البحث في
إجراءات أكثر تشدّدا.
ويستعدّ حزب الكتلة الكيبيكيّة المعارض ِلنقل
وجهة نظر الحكومة الكيبيكيّة برئاسة فرانسوا
ّ
للحث على تجنّب السفر مع اقتراب عطلة
لوغو
الربيع المدرسيّة.
•(وكالة الصحافة الكنديّة /سي بي سي/
راديو كندا الدولي)

جاغميت سينغ زعيم الديمقراطيّين الجدد يتحدّث في مجلس العوم في Justin/2021-01-25
Tang/CP
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ّ
ّ
السكاني
الكندية :حملة توظيف ضخمة استعدادا لإلحصاء
وكالة اإلحصاء
تمر بها
اإلحصاء الس ّكاني وسط حالة طوارئ ّ
الصحّة العا ّمة.
ّ
ويتيح اإلحصاء جمع معلومات حول سكان
كندا الذين يقارب عددهم  38مليون نسمة حسب
الوكالة.
ويقول جيف بولبي المدير العام لإِ حصاء
العام ّ 2021
إن البيانات التي تجمعها الوكالة
ضروريّة ،وقدل ِعبت دورا أساسيّا في تحديد
طريقة التعامل مع الجائحة.

•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
تستعدّ وكالة اإلحصاء الكنديّة إلجراء إحصاء
س ّكاني في شهر أيّار مايو المقبل.
وأطلقت لهذه الغاية حملة توظيف واسعة
النطاق ،وتعتزم توظيف  32ألف شخص
يعملون على جمع المعلومات المطلوبة وسط
إجراءات التباعد الجسدي التي حتّمتها جائحة
فيروس كورونا المستجدّ.
مرة
اإلحصاء
من
نوعين
وتُجري الوكالة
ّ
ّ
ك ّل خمس سنوات ،أحدهما سكاني وهو األه ّم ،
واآلخر زراعي.
وتجمع وكالة اإلحصاء معلومات ديمغرافيّة
حول الكنديّين تتعلّق بالعمر والجنس ومكان
اإلقامة واإلثنيّة والحالة المدنيّة (الزواجيّة)
وتساعد البيانات التي تجمعها وكالة اإلحصاء
الحكومة الفدراليّة في تحديد الدوائر االنتخابيّة
وإعادة توزيع األموال على المقاطعات .
ويت ّم استخدامها أيضا من قبل الحكومات
ّ
والمنظمات المجتمعيّة وسواها من
والجمعيّات
أجل اتّخاذ القرارات المتعلّقة بمختلف البرامج
االجتماعيّة والسياسيّة ،على غرار برامج
تعويضات التقاعد وخدمات الصحّة والتعليم

وكالة اإلحصاء الكنديّة تعتزم إجراء إحصاء سكّاني في أيّار مايو Justin Tang/CP//2021
وسواها على ك ّل المستويات البلديّة والمحليّة في
المقاطعات والفدراليّة في أوتاوا.
ومع تولّي الليبراليّين السلطة عام ،2015
قررت حكومة جوستان ترودو إعادة العمل
ّ
باالستبيان الكامل المتعلّق باإلحصاء الس ّكاني
الذي استبدلته حكومة المحافظين السابقة عام
صر.
 2011باستبيان مخت َ
وتعتزم وكالة اإلحصاء الفدراليّة كما أفادت

في بيان ،تعديل طريقة عملها ،وتبذل قصارى
جهدها من أجل جمع المعلومات مع تجنّب
ّ
الموظفين والس ّكان.
التواصل وجها ِلوجه بين
وتشجّع الوكالة الكنديّين على ملء االستبيان
عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف ،وسوف تتجنّب
قدر اإلمكان طرق األبواب ِلجمع المعلومات كما
درجت عليه.
للمرة األولى هذه السنة
الوكالة
وتُجري
ّ

واستخدمت سلطات الصحّة العا ّمة على سبيل
المثال البيانات التي أصدرتها الوكالة عام 2016
من أجل تحديد المناطق األكثر عرضة النتشار
الفيروس ،كما قال.
واستخدمتها الحكومة الفدراليّة من أجل ضمان
توزيع عادل ِلكميّات اللّقاح المضادّ لكوفيد19-
على المقاطعات.
وخالل اإلحصاء الس ّكاني األخير الذي جرى
عام  ،2016قام  68بالمئة من الكنديّين ِبملء
االستبيان على اإلنترنت ،وشارك فيه 98،4
سر الكنديّة.
بالمئة من األ ُ َ
•(الموسوعة الكنديّة /سي بي سي /راديو
كندا الدولي)

ما هي مقاييس جودة القناع الواقي للحماية من الفيروس التاجي؟
•زينة كوليت ضرغام القسم العربي في راديو كندا الدولي
يرى البعض القناع الواقي الذي ترتديه ،فَينصحك باستبداله ألنه ال يفي تماما بالغرض وال يحميك
بشكل كلي من العدوى بالفيروس التاجي.
هذا النوع من النقاشات يكثر في اآلونة األخيرة في المجتمعات الضيقة والكبيرة على حد سواء.
وتختلف اآلراء حول المقاييس المطلوبة لقناع واقي جيد ،وقد تتعارض أيضا في مسألة الفائدة من
القناع بحد ذاته وهل هو كفيل بمنع نقل العدوى أو الحد منها؟
في هذه النقطة األخيرة ،ال مجال للمجادلة بعدما أقرت السلطات الصحية الكندية بفائدة القناع الواقي
لمكافحة تفشي العدوى بداء كوفيد ،19-وعلى هذا األساس ،أقرته السلطات في كافة المقاطعات
وألزمت المواطنين بارتدائه في األماكن المغلقة.
في مقاطعة مانيتوبا في وسط الغرب الكندي ،أفادت السلطات الصحية اليوم عن تسجيل  113حالة
إصابة جديدة بكوفيد ،19-ليرتفع إجمالي اإلصابات منذ بدء الجائحة إلى  28 810هذا وسجلت 5
وفيات جديدة في الـ 24ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات  804في المقاطعة .ويذكر أن المحال
التجارية في المقاطعة أعادت فتح أبوابها منذ يوم السبت الماضي بعدما أقفلت منذ األسبوع األخير
في العام المنصرم .وأوعزت السلطات بوجوب االستمرار بارتداء القناع الواقي في األماكن العامة
والتقيّد بالتدابير الصحية الوقائية األخرى .وذ ّكر الدكتور جاز أتوال الطبيب المساعد لكبير األطباء
في المقاطعة بأنه يجب ارتداء القناع ،غسل اليدين والبقاء على مسافة مترين من الشخص اآلخر في
األماكن العامة واألماكن المغلقة.
ال يجب في أية حال من األحوال نسيان ارتداء القناع حذّر المسؤول الصحي.
توفر الحماية إلى حد
تستعرض هيئة اإلذاعة الكندية أنواع األقنعة الواقية الجيدة التي يفترض أن ّ
كبير من خطر العدوى بالفيروس التاجي.
منذ بدء الجائحة ،حاول المواطن الكندي أن يبحث عن الطريقة الفضلى لحماية قصوى من خطر
اإلصابة بفيروس كورونا المستجد .وفي البداية نصحت السلطات بارتداء األقنعة المنزلية بسبب
نقص في كميات األقنعة الطبية الواقية.
وفقا للسلطات الصحية الفيدرالية ،فإنه يمكن ارتداء قناع غير طبي مصنوع من القماش ،ويمكن
رمي القناع بعد استخدام واحد كما يمكن ارتداء الكمامة الطبية .المهم في كل هذه األقنعة "أن تستطيع
حجب خروج الرذاذ من الفم تماما وأن تغّطي بإحكام األنف والفم والذقن ،مع عدم وجود مسافة بين
األنسجة والجلد" .مع ذلك ،أثبتت دراسة مقارنة لـ  14نوعا من األقنعة الواقية ،أن األقنعة الطبية
توقف أكثر من  %90من الرذاذ الذي قد يحدث أثناء المحادثة أو السعال .وتخلص الدراسة إلى القول
إن األقنعة المصنوعة من الصوف والقماش هي األقل فاعلية.
تشير الدراسة إلى أن األقنعة المنزلية ال تمتلك القدرة على امتصاص كل قطرات الرذاذ ،خصوصا

إذا لم تكن مقاومة للماء .ويشير الخبراء إلى أن األقنعة المصنوعة من القطن إذا كانت بطبقتين جيدة
ولكن تلك المصنوعة من ثالث طبقات من القطن هي األفضل.
أي نوع كمامة هو األفضل لألماكن العامة
توصي وكالة الصحة الكندية العامة بشدة باختيار أقنعة تتكون من ثالث طبقات على األقل .تعمل
الطبقة الوسطى كحماية إضافية ضد داء كوفيد 19-ألنها تحبس الجزئيات الصغيرة المعدية.
المكون من ثالث طبقات ،هو األكثر استخداما
تجدر اإلشارة إلى أن القناع الجراحي األزرق،
ّ
للحماية من خطر اإلصابة بالفيروس التاجي .ولعل لون القناع يساعد على ارتدائه بالطريقة
الصحيحة .إذ يجب أن يكون الجانب األزرق من الخارج .هذا القناع الجراحي هو األكثر امتصاصا
ويتمتع بدرجة عالية من العزل .في األسابيع المقبلة وحتى إشعار آخر ،سيكون من المهم احترام
القوانين الصحية االحترازية .ارتداء القناع أمر إلزامي ،ولكن لسوء الحظ  ،هذه األقنعة التي تستخدم
لمرة واحدة ليست قابلة إلعادة التدوير وال قابلة للتحلل .التحدي اآلخر الذي ال مفر منه هو إيجاد
طريقة الحترام البيئة.
•(المصدر :هيئة اإلذاعة الكندية ،الصحافة الكندية)
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ّ
ّ
المستجد
مضاد لفيروس كورونا
تجارب سرير ّية على لقاح كندي
•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
باشرت شركة البحوث الطبيّة الكنديّة
"بروفيدانس تيرابوتيكس" Providence
 ،Therapeuticsالمرحلة األولى من التجارب
السريريّة البشريّة على لقاح مضادّ لفيروس
كورونا المستجدّ تعمل على تطويره.
مقرها في
وسوف تُعطي الشركة التي يقع ّ
متطوعا من
تورونتو 3،جرعات إلى 60
ّ
مقر التجارب السريريّة في
البالغين ،في
ّ
تورونتو.
المتطوعين الستين عالج
ويتلقّى  15من بين
ّ
بالسيبو الوهمي ،ويتلقّى الباقون لقاح بي تي
إكس  -كوفيد -19بي .PTX - Covid-19 B
المرة األولى التي تجري فيها التجارب
وهذه ّ
السريريّة على لقاح مصنّع ومص ّمم حسب
سورينسون الرئيس التنفيذي لشركة
قول براد
ِ
بروفيدانس تيرابوتيكس.
تطوره الشركة الكنديّة هو من نوع
واللّقاح الذي ّ
لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال إم
آر إن إيه .mRNA
و تُحدِث هذه اللّقاحات استجابة مناعيّة في
الجسم ،واللّقاح الكندي شبيه بلقاح مودرنا
األميركي الذي تلقّت كندا كميّات منه وبدأ الكثير

من الكنديّين بتلقّيه في إطار حملة التطعيم التي
األول .2020
انطلقت في البالد في  14كانون ّ
وبروفيدانس تيرابوتيكس هي الشركة الكنديّة
الثانية التي تُجري تجارب سريريّة بشريّة على
لقاح مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ.
وسبقتها شركة ِميديكاغو الكيبيكيّة الصيدالنيّة
التي تعتمد تقنيّة أخرى في األبحاث السريريّة
على لقاح مضاد للفيروس التي باشرت بها في
آب أغسطس .2020
وسوف يت ّم تصنيع كميّات كبيرة من جرعات
تطوره ِميديكاغو في والية نورث
اللّقاح الذي ّ
كاروالينا األميركيّة.
وبلغت الشركة المرحلة الثالثة من التجارب
السريريّة على اللّقاح،التي تسبق تقديم طلب
الحصول على موافقة وزارة الصحّة الكنديّة
ِّ
المنظمة األخرى لتسويق اللّقاح.
والجهات
سورينسون الرئيس التنفيذي
ويتوقّع براد
ِ
لشركة بروفيدانس تيرابوتيكس من جهته ،أن
تبدأ الشركة بتسويق لقاح PTX - Covid-
 19-Bمطلع العام .2022
ّ
وباشرت الشركة بتصميم اللقاح في آذار
مارس من العام الماضي ،وأطلَعَت الحكومة
تطور لقاحا شبيها بلقاح مودرنا
الكنديّة على أنّها ّ
سورينسون.
األميركي كما قال ِ
وانتقلت الشركة من مرحلة التصميم إلى
مرحلة العيادة دون أن تحصل من الحكومة على

مستوى الدعم نفسه مثل أقرانها من الشركات.
سورينسون ّ
أن الشركة تريد أن تكون
وأ ّكد
ِ
جزءا من الحلّ ،وأن توفّر القدرة كي ال تكون
ّ
خط االنتظار من أجل
مجرد منافس في
كندا
ّ
الحصول على اللّقاح.
ويساهم لقاح من صنع كندي حسب قوله في
تعزيز ثقة الكنديّين بإمدادات اللّقاح ،وتزويد
ضع شركة كنديّة
العالم باللّقاحات ،كما أنّه ي َ
على الساحة الدوليّة كما قال الرئيس التنفيذي في
سورينسون.
شركة بروفيدانس تيرابوتيكس براد ِ
وعملت الشركة على تطوير البنى التحتيّة من
أجل تصنيع اللّقاح في كندا ،واشترت لهذه الغاية
منشأه في مدينة كالغاري في مقاطعة ألبرتا ،تبلغ
صصت جزءا
مساحتها  2000متر مربّع ،وخ ّ
منها ِلمختبر قادر على إنتاج كميّات كبيرة من
اللّقاح.
ويقول فلوريان غوسار عالم األحياء الخلويّة
والجزيئيّة والباحث لدى شركة بروفيدانس
تيرابوتيكسّ ،
إن الحمض الريبي النووي ARN
ّ
هو الجزء النشِط الذي يشفر بروتين سبايك S
الموجودة على سطح سارس كوف.-2
وتسمح البروتين إس للفيروس االلتصاق
بالخاليا ودخولها وإصابتها بالعدوى ،ويساعد
تطوره الشركة جسم اإلنسان على
اللّقاح الذي ّ
صة به وتطوير استجابة
تطوير بروتين إس خا ّ

صة للفيروس.
مناعيّة متكيّفة وخا ّ
وبدأت شركة بروفيدانس تيرابوتيكس التي
سورينسون عام  ،2013العمل على
أسّسها براد ِ
لقاحات مضادّة ِلمرض السرطان.
صصة في أخذ عيّنات من األورام
وكانت متخ ّ
السرطانيّة من أجل تطوير لقاح خاص بك ّل
حالة ،و بدأت تعمل بعد ظهور الجائحة ،على
تطوير لقاح مضادّ لمرض كوفيد.19-
وتعمل جامعة سسكتشوان على تطوير لقاح
مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ.
وقد أعطت وزارة الصحّة الكنديّة الشهر
الماضي موافقتها ِل ّ
منظمة اللّقاح واألمراض
المعدية  VIDOفي جامعة سسكتشوان من أجل
المباشرة بالتجارب السريريّة.
وبات بإمكان مركز علوم اللّقاح في هاليفاكس
متطوعين
في مقاطعة نوفا سكوشا البحث عن
ّ
إلجراء التجارب على اللّقاح.
ّ
منظمة علم اللّقاح واألمراض المعدية
وتقول
إنّها تنتج لقاح الوحيدات  ،وتستند إلى تقنيّة
مستخدمة في العديد من اللّقاحات من بينها
لقاحات التهاب الكبِد والدفتيريا والسعال الديكي.
•(راديو كندا  /سي بي سي /راديو كندا
الدولي)
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دراسة معهد أمراض القلب عن الكولشيسين
وكوفيد :19-األطباء والصيادلة مدعوّون للحذر
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي
حثّت نقابة األطباء في مقاطعة كيبيك ( )CMQونقابة الصيادلة في المقاطعة ( )OPQأعضاءهما
التصرف بـ"حذر شديد" في وصفهم دواء الكولشيسين ( )colchicineلمعالجة داء "كوفيد ،"19 -
على
ّ
بالرغم من إظهار دراسة لمعهد أمراض القلب في مونتريال (ّ )ICM - MHI
أن هذا الدواء أعطى نتائج
أولية مشجّعة في معالجة المصابين بالوباء المذكور.
وكانت ك ٌّل من النقابتيْن قد وجّهت رسالة مشابهة إلى أعضائها تذ ّكرهم فيها ّ
بأن خالصات الدراسة
المذكورة التي تحمل اسم "كولكورونا" ( )Colcoronaلم تُنشر بصورة رسمية بعد وأنّها بحاجة ألن
تُدعم من قبل األوساط العلمية المعنية ،كما يفيد تقرير لموقع راديو كندا.
ّ
وهذا يعني ّ
مدعوون التباع
أن أعضاء نقابة األطباء الـ 23.000وأعضاء نقابة الصيادلة الـ10.000
ّ
الحذر الشديد في وصف الكولشيسين وإن كان الكثيرون منهم قد تفاءلوا بخالصات دراسة معهد أمراض
القلب" .بالرغم من ّ
أن النتائج األولية ( )...تبدو مش ِ ّجعة للمرضى (بداء ’’كوفيد  )‘‘19 -الذين شاركوا
ُ
ّ
ّ
في هذه الدراسة ،نذ ّكركم بأن هذه النتائج لم تدرج بعد في منشورة علمية رسمية وأن مجمل المعطيات
صل" ،جاء في بيان صادر عن نقابة األطباء حصل
التي ُجمعت في إطار الدراسة لم تخضع لتحليل مف َّ
موقع راديو كندا على نسخة منه.
ّ
قرروا وصف الكولشيسين
"لذلك تدعو نقابة األطباء في كيبيك أعضاءها التباع الحذر الشديد إذا ما ّ
للتفوق
ألشخاص مصابين بـ’’كوفيد  ،‘‘19 -من اآلن وحتى صدور تعليمات واضحة من المعهد الوطني ّ
في الخدمات الصحية واالجتماعية ( ")INESSSالتابع لوزارة الصحة الكيبيكية ،أضاف بيان نقابة
األطباء" .من المهم عدم إعطاء دواء الكولشيسين إذا كان قد ُوصف فقط بهدف الوقاية لتشخيص ُمحت َمل
بداء ’’كوفيد  ،"‘‘19 -قالت من جهتها نقابة الصيادلة في رسالة موجَّهة إلى أعضائها.
لكن مصادره أفادته ّ
ولم تتوفر لموقع راديو كندا تعليقات أكثر من قبل النقابتيْنّ ،
بأن النقابتيْن قلقتان بشأن
كمية الكولشيسين المتوفّرة .فإذا ما تهافت الناس على اقتناء هذا الدواء المتوفّر حاليا ً في األسواق وذي
السعر المنخفض فقد ينقطع في ظرف مدّة قصيرة نسبياً ،وهذا ما تخشاه النقابتان.

وتأتي هذه الدعوة للتأنّي والحذر من قبل النقابتيْن بعد ردود الفعل اإليجابية على خالصات الدراسة التي
كشف عنها معهد أمراض القلب في مونتريال يوم الجمعة الفائت والتي جاء فيها ّ
أن دواء الكولشيسين
قلّص حاالت الوفاة والحاجة للتنبيب والعالج في المستشفى بنسبة  21%في أوساط مصابين بـ"كوفيد -
 "19مقارنةً بمصابين آخرين أُعطوا دوا ًء وهميا ً (بالسيبو) ألغراض الدراسة.
وشملت الدراسة  4488مصابا ً بالوباء المذكور ،وت ّم تشخيص اإلصابة به لدى  4159مشاركا ً عن
طريق اختبار المسحة البلعومية األنفية .والنتيجة كانت حتى أكثر تشجيعا ًَ في أوساط هؤالء :فالكولشيسين
قلّص حاالت العالج في المستشفى بنسبة  ،25%والحاجةَ للتهوية الميكانيكية بـ ،50%وحاالت الوفاة
بـ .44%ونشر رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو هذا الخبر على صفحته على موقع "تويتر"
للتواصل واصفا ً إياه بـ"الخبر العظيم".
أرودا عن ارتياحه لنتائج الدراسة
كما أعرب المدير الوطني للصحة العامة في كيبيك الدكتور هوراسيو ّ
وأعلن ّ
أن استخدام الكولشيسين لمكافحة "كوفيد  "19 -قد يع ّم قريبا ً مختلف أنحاء المقاطعة ،الثانية في
كندا من حيث عدد السكان ويقطنها نحو  8,58ماليين نسمة.
أرودا أمس ّ
إن "تناول هذا الدواء يخفّف كثيرا ً عدد حاالت
ففي مقابلة مع إذاعة راديو كندا قال الدكتور ّ
االستشفاء والحاجةَ لدخول أقسام العناية الفائقة والتعقيدات" المتصلة بـ’’كوفيد  ‘‘19 -وإنه بالتالي
"سيخفف العبء عن نظام الرعاية الصحية ،وهذا خبر ممتاز".
والكولشيسين دواء مضاد لاللتهاب يُستخدم منذ زمن بعيد في معالجة داء النقرس والتهاب تامور القلب
وداء بهجت.
•(راديو كندا  /راديو كندا الدولي)
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ارتفاع عدد المقرات الرئيسية
للمؤسســات في كـندا  %0,5في عام 2019
•فادي الهاروني | القسم العربي
في راديو كندا الدولي
سجّل عدد المقرات الرئيسية للمؤسسات
َ
في كندا ارتفاعا ً طفيفا ً في عام 2019
نسبته  %0,5ليبلغ  2750مقراً،
وذلك بالرغم من إغالق مؤسسات في
مقراتها الرئيسية
قطاعات عمل عديدة ّ
في البالد ،كما أفاد تقرير جديد لوكالة
اإلحصاء الكندية.
وتقول وكالة اإلحصاء ّ
إن نوفا سكوشا
في شرق كندا هي التي ،بين مقاطعات
البالد العشر ،سجّلت أعلى نسبة نمو
للوظائف في المقرات الرئيسية الكائنة
فيها ،وبنسبة بلغت  .%10,1ونوفا
سكوشا هي كبرى مقاطعات األطلسي
األربع.
وعلى النقيض اآلخر سجّلت جزيرة
األمير إدوارد أكبر تراجع سنوي في
عدد المقرات الرئيسية بين مقاطعات
البالد ،وبلغت نسبته  .%5,8وهذه
الجزيرة ،األطلسية أيضاً ،هي أصغر
مقاطعات كندا من حيث عدد السكان
والمساحة.
وعلى صعيد ك ّل كندا ارتفع عدد
الموظفين في المقرات الرئيسية في عام
 2019بنسبة طفيفة قدرها  %0,5ليبلغ
.227.680
وحافظ عدد المقرات الرئيسية في فترة
السنوات الخمس المنتهية عام 2019
استقرار نسبيّ ،
لكن عدد الموظفين
على
ٍ

العاملين في هذه المقرات تراجع.
ولوحظ هذا التراجع في مقاطعة نيو
برونزويك (نوفو برونزويك) األطلسية
كما في مقاطعت ْي ساسكاتشيوان وألبرتا
في منطقة البراري في غرب البالد.
وفي عام  2019ظلت القوة العاملة في
المقرات الرئيسية في كندا متر ّكزة في
أونتاريو ،كبرى المقاطعات من حيث
عدد السكان وحجم االقتصاد ،وبنسبة
ي عدد موظفي
 %42,3من إجمال ّ
المقرات ،تليها ألبرتا ،الرابعة بعدد
السكان والثالثة بحجم االقتصاد ،وبنسبة
 %16,2من العدد اإلجمالي.
ّ
وإذا كانت عوامل كثيرة تؤثر على
قرار مؤسس ٍة ما في اإلبقاء على مقرها
الرئيسي فاعالًّ ،
فإن جائحة "كوفيد -
 "19التي ضربت كندا في آذار (مارس)
بانكماش في الحركة
 2020تسببت
ٍ
وبتحو ٍل في أساليب العمل
االقتصادية
ّ
لدى العديد من الشركات كما في األنماط
االستهالكية.
وتقول وكالة اإلحصاء الكندية ،وهي
وكالة فدراليةّ ،
إن هذه التغيّرات قد تكون
تركت أثرا ً على نشاط المقرات الرئيسية
ّ
وإن نتائج عام  2020ستعطي صورة
عن أداء هذه المقرات في ظ ّل الجائحة
وإذا ما تمكنت من الصمود بوجه
االضطرابات االقتصادية الناجمة عنها.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو
كندا الدولي)

البرلمان الكندي يطالب الحكومة
بمنح الـجنسية للمد ّون السعــودي رائـف بدوي
•اوتاوا (أ ف ب)
أقر البرلمان الكندي باإلجماع مذكرة تطالب حكومة
ّ
رئيس الوزراء جاستن ترودو بمنح الجنسية الكندية إلى
المدون السعودي المعتقل في المملكة منذ
رائف بدوي،
ّ
 2012والذي تعيش زوجته وأوالده الثالثة في كندا.
أقرها مجلس العموم تطلب من وزير
والمذكرة التي ّ
الهجرة ماركو مينديسينو استخدام "سلطته التقديرية"
لمنح الجنسية الكندية إلى رائف بدوي ،وفقا ً للقانون "من
أجل معالجة حالة خاصة وأليمة بشكل غير معهود".
وبدوي ( 36عاماً) ،المؤسّس المشارك للشبكة الليبرالية
السعودية ،مسجون منذ  2012بسبب تعليقات نشرها
مدونته اإللكترونية.
على ّ
وفي تشرين الثاني/نوفمبر  2014أدين باإلساءة
لإلسالم و ُحكم عليه بالسجن عشرة أعوام وبجلده ألف
جلدة ّ
موزعة على  20أسبوعاً ،تلقّى منها الدفعة األولى
( 50جلدة) في كانون الثاني/يناير  ،2015ما أثار ردود
فعل دولية مندّدة دفعت بالسلطات السعودية إلى تعليق
بقية جلسات الجلد .وفي نيسان/أبريل الفائت ألغت
المملكة عقوبة الجلد.
وكان بدوي مدافعا ً شرسا ً عن حرية التعبير وقد نشر
مدونته تعليقات هاجم فيها هيئة األمر بالمعروف
على ّ
والنهي عن المنكر.
وبعد إقرار المذكرة قال معدّها رئيس "كتلة نواب
كيبك" (انفصالية) إيف-فرانسوا بالنشيت "اآلن وقد

أصبح هذا طلبا ً رسميا ً من مجلس النواب ،يجب على
التصرف".
جاستن ترودو والوزير ماركو مينديسينو
ّ
وأضاف في بيان "ك ّل يوم مه ّم" لبدوي "في وقت
تواجه فيه صحّته في السجن خطرا ً دائماً".
وتدهورت العالقات بين أوتاوا والرياض في صيف
 2018بعد أن دعت الحكومة الكندية السلطات السعودية
لإلفراج عن نشطاء حقوقيين سعوديين ،من بينهم سمر
بدوي شقيقة رائف بدوي.
وحصلت زوجة رائف بدوي وأبناؤه الثالثة الذين
يعيشون معها في كيبيك على الجنسية الكندية.
•© AFP 2021
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ٌ
قلق في كندا من ارتفاع الحمائية التجارية األميركية ٌ
ودعوة لـ”نهوض شمال أميركي”
•من إعداد فادي الهاروني
يسود قلق في األوساط الدبلوماسية واالقتصادية
في كندا ،على المستوى الفدرالي كما على
مستوى المقاطعات ،من ارتفاع الحمائية التجارية
في الواليات المتحدة في ظ ّل إدارة الرئيس
الديمقراطي الجديد جو بايدن ،خاصةً
ّ
وأن
الجارة البرية الوحيدة لكندا هي أيضا ً شريكها
ووجهة ثالثة أرباع صادراتها.
التجاري األول ُ
و تناول أربعةٌ من مندوبي مقاطعة كيبيك
في الواليات المتحدة هذا الموضوع في لقاءٍ
ّ
نظمه "مجلس العالقات الدولية في مونتريال"
( )CORIMغداة توقيع بايدن المرسوم الذي
شدّد بموجبه قواعد شراء المنتجات األميركية
(.)Buy American Act
وأدارت اللقا َء الرئيسة التنفيذية لجمعية
الصناعيين والمصدّرين في كيبيك ()MEQ
فيرونيك برو التي ذ ّكرت في مستهلّه ّ
بأن السوق
األميركية هي وجهة  70%من صادرات هذه
المقاطعة ،الثانية في كندا من حيث عدد السكان
وحجم االقتصاد.
من جهتها أشارت رئيسة بعثة كيبيك العامة
في نيويورك ،كاترين لوبييه ،إلى ّ
أن قطاعات
النقل والمرافئ والمطارات ،ومعدّات النقل على
السكك الحديد ،والفوالذ والحديد ،مهدَّدة بشكل
خاص من ارتفاع في الحمائية.
"هناك مخاوف كثيرة من اإلجراءات المتصلة
بقواعد شراء المنتجات األميركية التي ت ّم اإلعالن
عنها بموجب أمر تنفيذي أمس (االثنين)" ،قالت
لوبييه.
لكن لوبييه أضافت ّ
ّ
أن وقع تلك اإلجراءات قد

علما كندا (إلى اليسار) والواليات المتحدة يرفرفان في محيط جسر “أمباسادور” الذي يربط مدينة ويندسور
الكندية بمدينة ديترويت األميركية ()Rob Gurdebeke / CP

يكون محدودا ً "ألننا معفيّون منها كوننا ننتمي
لمنظمة التجارة العالمية ولالتفاق حول العقود
ّ
حر"،
العامة"
و"ألن لدينا أيضا ً اتفاق تبادل ّ
في إشارة من لوبييه إلى النسخة الجديدة من
الحر ألميركا الشمالية
اتفاق التبادل التجاري
ّ
("نافتا"  )NAFTAبين كندا والواليات المتحدة
والمكسيك.
أن هناك وقعا ً إيجابيا ً محت َمالً
كما رأت لوبييه ّ
في النوايا التي أعلنت عنها إدارة بايدن لجهة
ترشيد العملية وزيادة الشفافية فيها وتعيين
ُمحاور واحد في الملف.
ّ
لكن بالرغم من ّ
أن مستوى التوتر في العالقات
بين كندا والواليات المتحدة تراجع مع رحيل
إدارة الرئيس دونالد ترامب ،تبقى المخاوف

قوية.
ودفعت هذه المخاوف ممثلي كيبيك في الواليات
المتحدة إلى تكثيف االتصاالت بقطاع األعمال
األميركي.
وينظر العبون رئيسيون في هذا القطاع،
هم أيضاً ،بعين القلق إلى قيود ُمحت َملة على
الصادرات الكندية.
"لدينا شبكة جيدة من نقاط االتصال لنواصل
شرح كيف ّ
أن سالسل اإلمداد (في البلديْن)
متكاملة بنسبة عالية جدا ً ّ
وأن سعي األميركيين
مرادف إللحاق
الطريقة)
إليجاد وظائف (بهذه
ٌ
ً
األضرار بالذات" ،قالت لوبييه ،مضيفة "في
الواقع ستكون النتيجة عكسية ،ففي معظم
الحاالت سيقود ذلك إلى خسارة وظائف،

ُلحق األذى بالمصنّعين وسيكون الجانبان
وسي ِ
(األميركي والكندي) خاسريْن".
والنداء الكيبيكي الموجّه لقطاع األعمال
األميركي لم يكن صرخةً في البرية ،إذ تحدّث
العديد من أصحاب األعمال األميركيين إلى
ممثلي كيبيك في بالدهم "ليقولوا إنه يجب استثناء
كندا من قواعد شراء المنتجات األميركية".
وتنظر لوبييه بعين الرضى إلى هذا الموقف
من قبل ممثلين عن قطاع األعمال األميركي
وترى ّ
أن من الممكن البناء عليه.
وتسعى الواليات المتحدة لتحقيق "النهوض
األميركي" من أجل إعادة إطالق االقتصاد بعد
اآلثار المد ّمرة لجائحة "كوفيد  "19 -عليه.
ويندرج مرسوم يوم االثنين في هذا السياق.
لكن هناك مساعٍ في كندا لتوسيع هذا المفهوم
ليشمل ك ّل أميركا الشمالية .وتلقى هذه المساعي
أصداء إيجابية في أوساط قطاع األعمال.
وقالت لوبييه إنها أجرت محادثات مثمرة جدا ً
في هذا المجال" .تساءلنا :لماذا ال نحقق نهوضا ً
شما َل أميركي؟" ،أشارت رئيسة بعثة كيبيك
العامة في نيويورك.
وأضافت لوبيه ّ
أن " 655.000غرفة تجارة
إقليمية وجمعية أعمال أُخرى" وقّعت على وثيقة
’’النهوض الشمال أميركي‘‘ التي تدعو إليجاد
ردّ مشترك على األزمة الناجمة عن جائحة
"كوفيد ّ ،"19 -
وأن هذا "الك ّم من األصوات
األميركية يرافقنا في ك ّل واح ٍد من اللقاءات التي
نعقدها مع اإلدارة األميركية لمواجهة الحمائية".
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي)
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ترودو يعلن تدابير صارمة على مطارات البالد ،والقادمون يتكبدون النفقات
•زينة كوليت ضرغام القسم العربي في راديو كندا الدولي
تعلّق الرحالت بين كندا ووجهات االستجمام في البلدان الحارة
لغاية  30نيسان/أبريل المقبل .كما أعلن رئيس الوزراء الكندي
جوستان ترودو .يوم الجمعة  1-29هذا ويخضع من يختار السفر
إلى وجهات أخرى عند العودة إلى البالد لتدابير صارمة.
أشار ترودو خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده لإلحاطة
بالمستجدات في األزمة الصحية ،إلى أن موضوع السفر ح ّل
من جذوره .إذ وافقت شركات الطيران المتخصصة برحالت
االستجمام إلى بالد الشمس ،بتعليق كل رحالتها إلى البحر
الكاريبي والمكسيك اعتبارا من يوم األحد المقبل ولغاية  30أبريل.
ويُفرض على جميع القادمين إلى البالد من الخارج إجراء فحص
كشف اإلصابة بكوفيد 19-في واحد من المطارات الدولية األربع
في كندا التي ال زالت تستقبل الرحالت الدولية في مدن فانكوفر
وتورونتو وكالغاري ومونتريال.

أثناء انتظارهم نتيجة اختبار فحص الكورونا ،ينزل المسافرون
في واحد من الفنادق التي عينتها لهم الحكومة .هذا ويسدد القادمون
على نفقتهم الخاصة تكاليف فحص التشخيص الذي تجريه شركة
خاصة ،وكذلك فاتورة الفندق عن يومين أو ثالثة أيام مدة انتظار
نتيجة االختبار .وقال ترودو إن التكاليف تقدر بـ .2000$
سيتمكن المسافرون الذين تأتي نتائج فحوصاتهم سلبية من
استكمال مدة الحجر في منازلهم ،لكنهم سيخضعون لمراقبة
متزايدة من قبل السلطات الفدرالية.
أما من تثبت إصابتهم بداء كوفيد 19-فسيتعين عليهم مواصلة
الحجر الصحي في مركز الصحة العامة ،على نفقة الحكومة هذه
المرة.
لم يحدد رئيس الوزراء الكندي متى سيبدأ تنفيذ هذه اإلجراءات،
واكتفى بالقول أن ذلك سيتم في أسرع وقت ممكن في شهر شباط/
فبراير.
يضاف اختبار كشف اإلصابة بكوفيد 19-في أرض المطارات
الكندية إلى اختبار إلزامي آخر تفرضه السلطات الكندية في موعد

ال يتجاوز الـ  72ساعة قبل الصعود على متن الطائرة القادمة
إلى كندا.
تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة الكندية كانت أوعزت بإمكانية
اتخاذ تدابير جديدة تثني الكنديين عن السفر غير الضروري.
وكانت السلطات في البالد نصحت منذ بدء الجائحة في شهر آذار/
ّ
تحظره.
مارس الماضي الكنديين بعدم السفر ولكنها لم
في ردود الفعل على قرار الحكومة االتحادية ،رحّبت حكومة
كيبيك بعد ظهر اليوم بقرار ترودو ووصفته بـ "الخبر الممتاز".
ولعل هذا القرار يلبي مطالب كيبيك ،إذ كان رئيس حكومة
المقاطعة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية فرنسوا لوغو ،قد
طلب من ترودو في عدة مناسبات ،حظر الرحالت الدولية غير
الضرورية ،أو على األقل إجبار المسافرين على تنفيذ الحجر
الصحي اإللزامي ،على نفقتهم ،في فندق مخصص وخاضع
لإلشراف.

يوم عمل وطني ض ّد اإلسالموفوبيا في في ذكرى االعتداء على مسجد كيبيك الكبير
•مي أبو صعب
مرت في التاسع والعشرين من كانون الثاني
يناير ،الذكرى الرابعة لالعتداء المسلّح الذي
استهدف المسجد الكبير في مدينة كيبيك.
ففي مثل هذا اليوم من العام  ،2017أطلق
ألكساندر بيسونيت النار عشوائيّا على المصلّين
داخل المسجد ،وتسبّب في وقوع  6قتلى وعدد
من الجرحى في صفوفهم.
وأدانت السلطات الكنديّة و سلطات مقاطعة
كيبيك االعتداء بشدّة ،وقال رئيس الحكومة
الكيبيكيّة يومها فيليب كويار ّ
إن كيبيك ترفض
هذا االعتداء الهمجي.
وت ّم تدشين نصب تذكاري تكريما لضحايا
االعتداء الستّة في مدينة كيبيك ،تظهر عليه
أسماؤهم  ،ومقولة جبران خليل جبران " :قد ال
يبلغ المرء الفجر إلاّ عن طريق الليل.
وأعلنت الحكومة الكنديّة اللبراليّة برئاسة
جوستان ترودو في بيان التاسع والعشرين
ي ضدّ
من كانون الثاني يناير يوم عمل وطن ّ
اإلسالموفوبيا.
"من أجل تكريم ضحايا هذه المأساة ومواصلة
التصدّي ِلإلسالموفوبيا والكراهية والتمميز،
أعلنّا نيّتنا في أن يكون التاسع والعشرون من
كانون الثاني يناير يوما وطنيّا إلحياء ذكرى
الهجوم على مسجد كيبيك ،والعمل على مواجهة
اإلسالموفوبيا" كما ورد في البيان.
,وأعرب دوغ فورد رئيس حكومة أونتاريو
في بيان  ،عن تضامنه مع عائالت الضحايا
وكرر تع ّهده الدفاع عن ّ
حق
وأبناء الجالية،
ّ
الكنديّين والكنديّات في أن يعيشوا إيمانهم بحريّة.
وتش ّكل ذكرى االعتداء على المسجد
فرصة للبحث في عدد من القضايا ،من
ّ
بحق األقليّات
بينها العيش المشترك والتمييز
وأوضاع الجاليات المسلمة ،والدين والعلمنة
واإلسالموفوبيا وسواها.
األستاذ مح ّمد لعبيدي الرئيس السابق للمركز
الثقافي اإلسالمي في مدينة كيبيك وعضو

المجلس حاليّا.
تحدث بالمناسبة للقسم العربي في راديو كندا
الدولي قائال ّ :
إن الذكرى الرابعة للهجوم على
المسجد تأتي وسط جائحة فيروس كورونا
ّ
ألن إرشادات
المستجدّ ،والمرارة مضاعفة
الوقاية المتشدّدة حالت دون اللّقاءات التي تجري
في العادة .والذكرى الرابعة لالعتداء مناسبة
للبحث في العديد من القضايا ،ومن بينها ما

الجالية المسلمة التي أعقبت الهجوم ال تزال
مستمرة ،ويتلقّى المركز زيارات من مواطنين
ّ
عاديّين ومسؤولين من رموز السلطة ،وتلقّى
زيارة من رؤساء بلديّات من تورونتو الكبرى.
ّ
ولكن خطاب الكراهية على وسائل التواصل
االجتماعي ما زال منتشرا ،ويرفع المركز هذه
الخطابات إلى الشرطة بناء على توصية تلقّاها
مروجي الخطاب
منها بهذا المعنى ،لتت ّم محاكمة ّ

يفرق بين البشر وأتباع
وما يجمع أكثر م ّما ّ
األديان في المجتمع الكندي كما يقول مح ّمد
لعبيدي ،ويعمل ك ّل واحد بدوره على تقريب
وجهات النظر في وجه األباطيل والشائعات التي
تحاك ضدّ المسلمين وديانات أخرى.
ويتحدّث عن القواسم المشتركة في اللقاءات
التشاوريّة التي تجمع ممثّلي األديان ،ويشير إلى
أن األديان جاءت إلسعاد الناسّ ،
ّ
وأن النظرة
الماديّة ال تساهم في ذلك.
وقد تكون هناك نقاط خالف بشأن تسيير
دور العبادة على سبيل المثالّ ،
ألن لك ّل منها
ّ
ولكن التف ّهم يسود طاولة التشاور.
خصوصيّته،
و حول اإلسالموفوبيا ومعاداة الساميّة ،يقول
مح ّمد لعبيدي ّ
إن ِلهذه المصطلحات مفهوم واحد
يتفّق المشاركون في طاولة التشاور عليه،
ويؤ ّكدون على استمرار التشاور بعد انتهاء
الجائحة.

ت ّم تدشين النصب التذكاري للهجوم على مسجد كيبيك الكبير في Jacques Boissinot/2020-12-01

يثار حول اإلسالموفوبيا والعلمنة و العيش
المشترك ،وك ّل القضايا المه ّمة التي تساهم
في الحياة المتكافئة مع بعضنا البعض وتذليل
العقبات ،وفي طليعتها الكراهية الموجودة في
بعض األوساط كما قال األستاذ لعبيدي.
وهناك دعوات موجّهة إلى الحكومة الكنديّة
وحكومة مقاطعة كيبيك ،بشأن ّ
سن قوانين تحدّ
صة على
من الكراهية المنتشرة بصورة خا ّ
وسائل التواصل االجتماعي ،ولقيت الدعوات
آذانا صاغية كما قال مح ّمد لعبيدي الذي أعرب
ي ضدّ
عن ارتياحه لإلعالن عن يوم عمل وطن ّ
اإلسالموفوبيا.
وأ ّكد الرئيس السابق للمركز الثقافي اإلسالمي
في كيبيك مح ّمد لعبيدي ّ
أن موجة التعاطف مع

الحاقد.
أن ّ
ويؤ ّكد األستاذ مح ّمد لعبيدي ّ
بث المحبّة هو
ص ّمام األمان ،و الثقة بالنفس و بِالمبادئ السامية
صن ضدّ الكراهية التي هي صفة الجبناء
تح ّ
لاّ
الذين ال يمكنهم إثبات وجودهم إ من خاللها.
ويتابع مشيرا إلى المبادرات الطيّبة المتواصلة
من أجل مدّ الجسور بين أبناء المجتمع ،ومن بين
المبادرات ،طاولة التشاور بين زعماء الديانات
التوحيديّة ،للتحدّث بصوت واحد مع حكومة
كيبيك.
وقد تصطدم الجهود أحيانا ببعض العقبات ،كما
ّ
ولكن المساعي
هي الحال في ك ّل المجتمعات،
تستمر من أجل تذليلها.
ّ

فوض ممثّلو األديان المشاركون في طاولة
وقد ّ
التشاور أشخاصا للتحدّث باسمهم مع حكومة
كيبيك ،و استحسنت هذه األخيرة فكرة تج ّمع
األديان كما يقول مح ّمد لعبيدي.
ويؤ ّكد ّ
أن العيش المشترك في أحسن حال في
ّ
كندا وكيبيك ،وهناك قلة قليلة من اليمين المتشدّد
تقوم بأعمال كراهية.
و المركز الثقافي اإلسالمي في كيبيك على
مستمر مع عائالت ضحايا االعتداء
تواصل
ّ
ويقدّم لهم المساعدة قدر المستطاع كما يقول،
ويقر ّ
بأن الجراح عميقة وسوف تلتئم مع الوقت.
ّ
وفي ختام حديثه للقسم العربي ،قال األستاذ
مح ّمد لعبيدي الرئيس السابق للمركز الثقافي
ي في كيبيك ّ
إن الفاجعة المؤلمة  ،في
اإلسالم ّ
ي ،وضعت الجميع في وئام،
وجهها اإليجاب ّ
يستمر الوئام ويتحسّن
ويُعرب عن أمله في أن
ّ
مع الوقت وأن يكون المجتمع الكندي نموذجا
لباقي المجتمعات حول العالم.
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بيان المجلس القومي للمسلمين الكنديين
 29يناير يوما وطنيا إلحياء ذكرى الهجوم على مسجد كويبك والعمل ضد اإلسالموفوبيا
حددت الحكومة الفيدرالية رسميًا يوم  29يناير يو ًما وطنيًا إلحياء ذكرى الهجوم على مسجد
مدينة كيبيك والعمل ضد اإلسالموفوبيا.
منذ إطالق النار على مسجد مدينة كيبيك في  29يناير  ،2017كان هناك موجة من الدعم
في جميع أنحاء البالد لتحديد يوم  29يناير يو ًما وطنيًا للعمل ضد اإلسالموفوبيا والكراهية
والعنصرية .العديد من البلديات والمقاطعات حددت هذا اليوم.
على مر السنين ،عملنا في المجلس القومي للمسلمين الكنديين جنبًا إلى جنب مع المنظمات
المجتمعية من العديد من العقائد والتوجهات الثقافية للمطالبة بهذا التصنيف حتى يتم تذكيرنا
دائ ًما بالمهمة الضخمة المتمثلة في القضاء على اإلسالموفوبيا والكراهية والعنصرية من بلدنا.
نشكر الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة إلحياء هذا اليوم رسميا في قلوب وعقول جميع سكان
كيبيك والكنديين ،كتذكير باألرواح البريئة التي فقدت والعمل الذي ينتظرنا للقضاء على
اإلسالموفوبيا والكراهية والعنصرية من بلدنا.
لنرسل خطابًات نشكر فيها رئيس الوزراء على تخصيص اليوم ،وللتشجيع على اتخاذ إجراءات
لحماية المسلمين الكنديين ،بالذهاب إلى
https://www.nccm.ca/january29th/
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برلمان كندا يطالب بتصنيف
جماعة "قومية متطرفة" منظمة إرهابية
•أوتاوا -ا ف ب
دعا البرلمان الكندي ،حكومة
رئيس الوزراء جاستن ترودو
إلى حظر جماعة "براود
المتطرفة
بويز" القومية
ّ
في كندا باعتبارها "منظمة
إرهابية".
وأقر المجلس باإلجماع
ّ
اإلثنين مذ ّكرة بهذا الخصوص
في أعقاب إعالن السلطات في
البالد مراقبتها هذه الجماعة،
مشيرا إلى أنها تجمع األدلّة
الالزمة إلدراجها على قائمتها
السوداء.
وتعليقا ً على خطوة مجلس
النواب ،قالت ماري ليز باور
المتحدثة باسم وزير األمن
العام بيل بلير ّ
إن "مثل هذه
القوائم ترسل رسالة واضحة
مفادها ّ
أن كندا لن تتسامح مع

أعمال العنف".
وأضافت أنّه "عندما يُدرج
كيان ما على القائمة ،تج ّمد
المؤسسات المالية أصوله
ويصبح عمالً جرميا ً التعامل
عن سابق معرفة مع أصول
مدرجة على القائمة".

عداد أنصار الرئيس األمريكي
السابق دونالد ترامب الذين
اقتحموا مبنى الكابيتول في
واشنطن في  6كانون الثاني/
يناير.

وقبل يومين من اقتحام
الكابيتول اعتقلت الشرطة
والمذ ّكرة التي تقدّم بها األمريكية قائد هذه الميليشيا
"الحزب الديمقراطي الجديد" إنريكي تاريو.
ّ
تحث حكومة ترودو وفي كندا عرقل خمسة من
(يسار)
الليبرالية على "استخدام عناصر البحرية الكندية الملكية
ك ّل الوسائل المتاحة أمامها من أفراد "براود بويز" احتفاالً
للتصدّي النتشار الجماعات لمجموعة من السكان األصليين
بتفوق العرق في هاليفاكس (جنوب شرق)
التي تنادي
ّ
األبيض والمدفوعة بالكراهية ،في  ،2017مما دفع بالسلطات
بدءا ً بتصنيف براود بويز كيانا ً إلى توجيه إنذار إليهم.
إرهابياً" في كندا.
وجماعة "براود بويز" التي وهناك عشرات المنظمات
بتفوق العرق األبيض المحظورة في كندا ،من بينها
تنادي
ّ
أسّسها مواطن كندي لكنّه ما تنظيم القاعدة وحزب الله
لبث أن نأى بنفسه عنها .وكان اللبناني وحركة طالبان وتنظيم
عدد من أفراد هذه الجماعة في الدولة.

السلطات الكندية كانت قد قالت إنها تراقب أنشطة جماعة براود بويز المتطرفة -جيتي

جماعة براود بويز تنادي بتفوق العرق األبيض في كندا والواليات المتحدة /المصدر :موقع الحرة

إسرائيل كديمقراطية ال ُتظهر أية عقيدة أخالقية
صرخة محمد الحلبي من أجل العدالة تصحيح الخطأ

•د .الون بن مائير
ّ
إن معاملة إسرائيل المستمرة للسجناء السياسيين الفلسطينيين
غير معقولة .يقبع محمد الحلبي  ،عامل إغاثة من غزة  ،في
السجن منذ أربع سنوات بانتظار محاكمته .هذا ليس بأقل من
سخافة قاسية .وقد أُجبر على المثول أمام المحكمة أكثر من 150
مرة  ،والعديد من حاالت المثول هذه سرية  ،دون أن يعرف متى
ستبدأ محاكمته .وكان آخر مثول له أمام المحكمة في  14يناير/
كانون الثاني  ،وال يزال هو وعائلته ال يعلمون متى تبدأ قضيته.
أُدينت قضية إسرائيل ضد الحلبي – الذي تتهمه بتحويل حسابات
أموال إنسانية إلى حماس – على نطاق واسع باعتبارها واهية
في أحسن األحوال .حجم األموال التي تدعي بأن الحلبي حولها
من حساب صاحب العمل  ،مؤسسة “الرؤية العالمية” (World
 )Visionالخيرية  ،هو أكثر من الميزانية التشغيلية السنوية
للمؤسسة بالكامل .عالوة على ذلك  ،لم تجد مؤسسة “الرؤية
العالمية” ( ) World Visionوالمدققون المستقلون أي مخالفات
مالية كما ُزعم .وباإلضافة إلى ذلك  ،رفضت الحكومة اإلسرائيلية
تقديم أي معلومات أو أدلة أخرى بخصوص مزاعمها .لم تؤد هذه
القضية إلى سجن رجل إلى أجل غير مسمى فحسب  ،بل إلى
تعليق مساعدات إنسانية كبيرة لغزة  ،األمر الذي سيؤثر سلبا ً على
الظروف المعيشية في القطاع  ،وهذا ال يخدم مصالح إسرائيل
على األقل.
يُسجن الحلبي في ظل ممارسة قاسية لإلعتقال اإلداري  ،وهو
إجراء قضائي يعود إلى فترة اإلنتداب البريطاني في فلسطين

والذي يسمح باحتجاز األفراد دون محاكمة إلى أجل غير مسمى
 ،على أساس اإلعتقاد بأنهم قد يخالفون القانون بمجرد إطالق
سراحهم .الحلبي ليس الفلسطيني الوحيد الذي تم تطبيق هذه
الثغرة القانونية عليه .لقد استخدمت إسرائيل باستمرار وبشكل
مكثف هذه الممارسة المشينة ضد السجناء السياسيين الفلسطينيين.
عبّر نيلسون مانديال عن ذلك بجدارة عندما قال“ :لقد تم تصميم
السجن لتحطيم روح المرء وتدمير عزيمته .وللقيام بذلك  ،تحاول
السلطات استغالل كل نقطة ضعف  ،وهدم كل مبادرة  ،وإلغاء كل
عالمات الفردية – كل ذلك بفكرة القضاء على تلك الشرارة التي
تجعل كل واحد منا بشرا ً وكل منا من نحن “.
المفارقة هنا هي أنه بينما يعرف كل السياسيين واألحزاب
اليمينية اإلسرائيلية أنه ليس لديهم خيار سوى العيش جنبًا إلى
جنب مع الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى  ،فإنهم ال يدخرون
أي جهد لعزل الفلسطينيين بكل طريقة ممكنة .البعض  ،في
الواقع  ،يتشمس في الوهم بأنهم إذا جعلوا حياة الفلسطينيين بائسة
من خالل اإلساءة إليهم باستمرار  ،سينتهي األمر بالعديد منهم
بمغادرة بلدهم .ومن خالل القيام بذلك  ،لن يحتاج هؤالء اليمينيين
األجوفين أخالقيا ً إلى التعامل مع القنبلة الديموغرافية الموقوتة.
هل لهذه األحزاب السياسية والنشطاء العميان سياسيا ً أن يتوقفوا
ويفكروا إلى أين سيؤدي كل هذا ؟
لألسف  ،سجن الفلسطينيين دون محاكمة هو مجرد واحد من
العديد من األعمال الفظيعة التي تستخدمها الحكومة اإلسرائيلية
بشكل روتيني ضد الفلسطينيين .تشمل اإلنتهاكات األخرى  ،من
بين أمور عديدة  ،الغارات الليلية التي ترعب األطفال  ،وهدم
المنازل  ،ومصادرة األراضي ألي غرض (أو بدون غرض في
كثير من األحيان)  ،واقتالع
أشجار الزيتون  ،وعمليات التفتيش والمصادرة التعسفية – وكلها
غير مألوفة تما ًما لألشخاص الذين لقد مروا بتجارب مأساوية
مماثلة لعدة قرون.

إن فعل واحد من الظلم ضد أي فلسطيني يلقي بظالله على
جميع الفلسطينيين  ،حيث يشعرون بشكل جماعي بسرقة حقوقهم
وكرامتهم اإلنسانية .يتم عادة تذكر أعمال الرحمة لفترة طويلة ،
ولكن يتم تذكر فعل الظلم المرعب لفترة أطول حيث يستمر تردد
صداه بشكل مؤلم داخل األسرة والمجتمع.
هذا بالطبع ال يقتصر فقط على محمد الحلبي .آالف األسرى
الفلسطينيين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء يقبعون في السجون
اإلسرائيلية حيث يستخدم الحبس دون محاكمة كرادع .أنا ال أزعم
أن كل فلسطيني بريء  ،بل يجب أن يعامل على أنه بريء حتى
تثبت إدانته في محكمة قانونية .هذا من أساسيات الديمقراطية
ضا التي
الحقيقية  ،التي ال تحكمها القوانين فحسب  ،بل الرحمة أي ً
تفتخر بها اسرائيل.
إذا أرادت إسرائيل الحفاظ على وضعها كدولة ديمقراطية –
وفي الواقع لم تفوت أية فرصة لتأكيد نفسها على أنها الديمقراطية
الوحيدة في الشرق األوسط – فعليها أن تعامل سجنائها بكرامة
واحترام  ،بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم .يجب
أن تقدم لهم سردًا كامالً لإلتهامات الموجهة إليهم  ،وأن تقدمهم
للمحاكمة بطريقة معقولة وفي الوقت المناسب – ال أن تتركهم
يقبعون في السجن لسنوات دون أمل في رؤية النور مرة أخرى.
إنها لوصمة عار على إسرائيل – الدولة التي تدعي أنها منارة
الديمقراطية في الشرق األوسط – أن تنخرط في مثل هذه
الممارسات القاسية واإلنتقامية التي تتجاوز حدود اإلنسانية.
ومع ذلك  ،لم يفت األوان لتصحيح الخطأ  ،ليس فقط من أجل
الفلسطينيين ولكن من أجل جميع اإلسرائيليين  ،ألنه إذا تم التخلي
عن العقيدة األخالقية للدولة  ،فإن ذلك يضعف إلى حدّ بعيد من
مبرر وجود إسرائيل.
ّ
•(المقالة مرسلة من الكاتب لـ (البالد)
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إزرع بسمة واحفر بصمة
عن نفسك .كل بسمة تحضن بها وجعا
تهدأ بها روحك.
بسمتك بصمتك
•د .كيــتي وتــد

للبسمة الصادقة على وجهك سحر
مفعوله على وجوه من حولك .تبحث
عن ابتسامتهم؟ ابتسم لهم .المبتسم كريم،
فبكرمه يسعد القلوب .والمبتسم سعيد،
فبسعادته يخلق التفاؤل في حياته وحياة
من حوله .لالبتسامة إشراقة مالئكية
لنعطي
وهبنا إياها الخالق لنَسعَد ونُس ِعد،
َ
دون جهد ونصل دون تعب .البسمة زينة
طبيعية لروحنا قبل وجهنا ،دون أي
تكلفة وتكلّف .الوجه المبتسم يعبر عن
أشياء غالية وكريمة .الوجه المبتسم يقول
"أنا سعيد" .يقول أيضا "وجودك حولي
يسعدني"" ،أنا أتقبلك"" ،أنا ال أضمر
ضغينة"" ،ال مشاعر سلبية في قلبي".
راض"" .أنا أعيش اللحظة"" .أنا
"أنا
ٍ
ممتن للحياة"" .أرغب بالتواصل".
البسمة تشرح القلوب وتفتح األبواب.
البسمة تعزز الثقة وتضيف ألوانا للحياة.
البسمة تبني المحبة وتزين العالقات.
البسمة تمحو وجعا وترسم أمال .مع كل
بسمة تكرم بها على غيرك تزيدك رضا

بصمة طيبة في القلب تحفرها بسمة
صادقة على الوجه .بالبسمة رحمة.
بالبسمة عزاء .بالبسمة مصالحة .ببسمتك
تحفر بصمتك في ذاكرتك فترضى عنك
روحك .ببسمتك تحفر بصمة في ذاكرة
من حولك فتزرع عبقا وشذا ال يضيع.
ببسمتك ال تقدم تنازالت ،كما يعتقد
البعض مخطئين ،بل تُطلق مساحات.
ببسمتك انت تكبر وال تصغر .ببسمتك
أنت تفيض وال تضيق .ببسمتك أنت
تأخذ وال تعطي فقط .بسمتك على وجهك
تهبُك طمأنينة قبل أن تهب غيرك بها
وتهديك سالما قبل أن تهديه لمن حولك.

ببسمتك ترتقي وباالرتقاء قوة .ببسمتك
تحصن نفسك وترد عنك األصداء
السلبية .ببسمتك تعلن "ال شيء يهزمني،
أنا مطمئن ،أنا سعيد" .وهل يوجد سالح
أقوى من الرضا والسعادة؟ ببسمتك
ستحبط األصوات التي تقول "لن
تستطيع" ،ببسمتك ستهزم األصوات
التي تقول" كل محاوالت ستذهب
سدى" ،ببسمتك تعلن انتصارك قبل
االنطالق وتحتفل بطاقتك وشغفك.
لماذا يجد بعضهم ،أو أغلبيتهم في
مجتمعي لألسف ،صعوبة في االبتسامة
الصادقة؟ لماذا الوجوه العابسة والنظرة
المتحاملة؟ لماذا االبتسامة المزيفة
المصطنعة أو االبتسامة المستهزئة؟ اال
نحب أن نستمتع ببسمات من حولنا التي
ترحب بنا؟ لماذا ال نهدي من حولنا من
بسمتنا؟ هل بالعبوس يزدهر التواصل؟
هل بالعبوس تفتح القلوب؟ هل بالعبوس
تترك ذكرى طيبة؟ تسلّح ببسمة واقطف
همسة ،همسة دعاء من انسان وهمسة
امتنانه.

القادر على االبتسامة بوجه من حوله
هو انسان قوي ألنه يقدم نموذجا للمنتصر
بروحه قبل إنجازاته وبالطريق قبل
التحقيق .فعجبا لمن ال يبتسمون شكرا
*من كتابي “أصداء روح”
وال يبتسمون ثنا ًء وال يبتسمون ترحيبا
وال يبتسمون تشجيعا!
مستشارة تربوية ومدربة
•	
اسرية ،ناشطة اجتماعية (من كتاب
البالد) لندن اونتاريو
بسمتك سالحك

•محمد سعد الـدين

إنهــا لعبـة
األمــم األشـد مكـ ًرا !!
يفتح الغرب ابواب بنوكه للسارقين والفاسدين
من علية قومنا ..يغريهم بسرية الحسابات والفوائد
المتراكمة قبل ان يسرب بعض االرقام الفلكية
لثرواتهم عبر قنواته اإلعالمية فيثير حنق وغضب
العامة من شعوبنا لينتهي المطاف بتجميد اموالهم
(والتي هي أموال الشعب المنهوبة)  ..فيسارع الناس
لتهنئة بعضهم البعض نكاية بالسارقين وظلمهم
لتنتهي الثروات عند الشرفاء الطيبين الذين سرقوا
السارقين!! وسط فرحة المنهوبين!! تلك ربما قصة
تختصر حكاية أمة سادت العالم لقرون قبل ان تصبح
غنيمة يقتسم خيرها اللئام والكرام.
الساذج وحده ربما هو من يعتقد أن من وظف
السجان وامده بكل أسباب السيطرة على السجين
يمكن أن يساعد السجين على استرداد حريته ولو
بعد حين!.
ستفاجأ أمة غثاء السيل يوما ما ربما بعد فوات
األوان بأن الخبثاء من اعدائهم لم يتركوا تفصيال
واحدا في كل مجاالت حياتهم اال وافسدوه بعد ان
يقنعوهم أنهم هم (اي عامة العرب) هم الفاسدون
حقا!! تماما كما اقنعونا منذ زمن بعيد ان ال أحد يريد
الحرب سوانا!! وانهم هم الضحايا ونحن المعتدون
بل إنهم هم يتمنون الخير لنا ونحن ندعو عليهم!!
وانهم شاركونا ثرواتهم ونحن االنانيون ،ومن ال
يصدق فهوالمتطرف وربما اإلرهابي.
يُحكى انّه كان هناك سوريا الكبرى استعمرها
الفرنسيون ردحا من الزمان خرجوا منها بعد ان
قسموها الى اربع دول مستقلة!! فلسطين احتلها
اليهود ،سوريا استعمرها أقلية من شعبها ولبنان
زرعوا فيها قنابل طائفية جاهزة لالنفجار حين
يريدون ،واالردن االكثر استقرارا ..بقيت محطة
لالجئين حين تلفظهم الحروب في بالد الجوار .
انها لعبة االمم االشد مكرا!!
•طبيب كاتب من اسرة (البالد)
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ما أجمل تلك األيام
زمان كانت أسماؤنا أجمل
كانت النساء أكثر جماال وأنوثة واناقة ،ورائحة
االكل كانت شهية كالفاصوليا اليابسة والبامية
تتسرب من شبابيك البيوت .وكانت ساعة
(الجوفيال) في يد االب أغلى أجهزة البيت ثمنا
وأكثرها حداثة.
كانت حبات المطر أكثر اكتنازا بالماء ،وأخبار
الثامنة اخف دما
ومذاق الشمس في وجوهنا أطيب ،والطرقات
أقل ازدحاماً ،وبنات المدارس يخبئن أنوثتهن بين
صفحات دفاتر المدرسة .
زمان كانت غمزة سميرة توفيق أكثر مشاهد
التلفزيون جرأة وإثارة ..
وكانت أجرة الباص  14فلسا فقط .وكان الحليب
والصمون يأتيك للبيت في الصباح ،والصحف
تنشر جميع أسماء الناجحين بالبكالوريا،
ومجلة المختار والعربي المستعملة نشتريها
بعشرة فلوس.
كانت المناديل (الجفافي) توزع مع دعوات
العرس ومعها جكليت (ملبّس) ملفوف بسيلفون،
والجارة تمد يدها من خلف الباب بقوري شاي
(سنكين) وحار لمنظف الشارع فيمسح عرقه
ويستظل بالجدار.
زمان كانت (العشار وبغداد) هما آخر الدنيا...
وصندوق السعادة أهم برامج المسابقات التلفزيونية،
ولم نكن نعرف بعد ملمع أحذية سوى أبو التمساح .
كان الكمون يوصف عالجا للمغص كبارا
وصغارا .واألوالد يقبلون أيادي الجيران صباح
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العيد ،والجكليت والواهلية وصينية الزالبية في
مقدمة أحالم الطلبة الناجحين ...
كانت ام القيمر تحمل أطباق القيمر والزبد واللبن
الى بيوتنا ...
كانت الجرائد واألخبار مصدر معلوماتنا ..
والكتب منبع معرفتنا وثقافتنا.
كانت صورة المطربة صباح على ظهر المرآة
اليدوية المعلقة على الحائط....
زمان كنا نصحو على صوت فيروز ،ونستمع
لبرنامج أبو رزوقي يعطي نصائحه المرورية
للسائقين ...
مساء كنا نترقب خيرية حبيب أو كامل الدباغ أو
مؤيد البدري ...
وكان التلفزيون يفتح ويغلق شاشته مثل أي محل
أو مطعم...
وكانت جامعتا بغداد والمستنصرية كعبة الطالب
العرب..
وكانت رسائل الغرام تكتب على أوراق تبيعها
المكتبات مطرزة ومزينة بالفراشات والورود
الملونة قبل والدة الموبايل ...
زمان كانت جوازات السفر تكتب بخط اليد وال
تحتاج لرشوة وال لوساطة للحصول عليها ،وكان
السفر لتركيا أو سوريا بالقطار...
وفيزة أوربا تأخذها وأنت تشرب الشاي أمام مبنى
السفارة ...
كانت البيوت ال تخلو من صوبة عالء الدين ذات
البرج الفستقي المتكسر األلوان ،ومبردات الهالل
كانت حلم كل بيت.
كان التلفزيون يعرفنا يوميا بخيرة رجال المجتمع
 ..مصطفى جواد في برنامجه اللغوي ،وعلي
الوردي في برنامجه االجتماعي ،ومؤيد البدري
في برنامجه الرياضي ،ومسلسالت عراقية

مشوقة خلدت في األذهان والقلوب ،سليم البصري
وحمودي الحارثي تحت موسى الحالق وخليل
الرفاعي أبو فارس في قهوةعزاوي..
وكانت مباريات كرة القدم تجمعنا في ملعب
الشعب بين  60ألف متفرج وال يستطيع أي قمر
صناعي أن يعرف من فينا السني ومن فينا الشيعي.
وكان رعد حمودي أفضل حراس المرمى ،ولم
نتخيل انه سيرشح نفسه يوما في االنتخابات.
كان الناس يهنئون بعضهم البعض أو يعزون
بكيس سكر أبو خط أحمر ..واألمهات يحممن
األوالد بالطشت ...والصوغة يحملها الناس لزيارة
المريض ...
كان مذاق األيام أشهى ....
والبرد يجعل أكف التالميذ حمراء ترتجف
فيفركونها ببعضها..
كانت لهجات الناس أحلى وأوضح ،وقلوبهم أكبر،
وطموحاتهم أصغر...
الموظفون ينامون قبل العاشرة ليصحوا باكرين
والزوجة في يوم الجمعة تخبئ كبدة الدجاجة
وقوانصها لتقليها للزوج داللة على تدليله.
كانت الحياة أكثر فقرا وبردا وجوعا لكنها كانت
أكثر أمانا واستقرارا...
كانت حياتنا في تلك األيام أحلى من حياتنا هذه
األيام
حياتنا اليوم ال طعم وال لون وال رائحة لها غير
طعم البارود ولون الدم ورائحة الكراهية ومظاهر
الغل والتنابز والتحزب والطائفية المقيتة.
حياتنا كانت أحلى وأيامنا كانت أجمل
والله يستر من القادم ....
•مؤسس جريدة (المغترب) ورئيس تحريرها
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ابنة رفسنجاني ُم َهاجمة سليماني :لم يبق لنا ما نفتخر به
فـائزة رفسنجـاني تتساءل" :ماذا أنتجت تصرفـات سليمـاني وسيـاستنا المقاومة؟
طهران  -وجهت فائزة رفسنجاني ابنة علي
أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس اإليراني الراحل
الذي تولى كذلك رئاسة مصلحة تشخيص النظام،
انتقادات عنيفة للنظام بسبب تدخله في سوريا.

إصالحية ،أكدت أن ال أحد يتحدث اليوم حول
ما فعله سليماني ،لكن "والدي كان يتمتع بذكاء
وبعد نظر وقد نصحه بعدم الذهاب وكان على
حق".

وكشفت أن والدها رفض المشاركة اإليرانية
في الحرب السورية منذ بداية األزمة وأنه أبلغ
قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بذلك،
مشيرة إلى أن ذلك التدخل خلف  500ألف قتيل.
وكان سليماني الذي قضى في غارة أميركية
في بغداد في الثالث من يناير/كانون األول من
العام  2020مكلفا بإستراتيجية التمدد اإليراني
في الخارج وهو المشرف المباشر واألول على
الميليشيات متعددة الجنسيات الموالية إليران
المنتشرة في كل من اليمن وسوريا والعراق
ولبنان.
وقالت في مقابلة مع موقع 'أنصاف نيوز' التابع
للتيار اإلصالحي اإليراني "لقد استشار سليماني
والدي قبل ذهابه إلى سوريا وأبلغه الوالد بأال
يذهب" إلى هناك.

وتساءلت الناشطة اإلصالحية والتي كانت في
السابق عضوا بالبرلمان اإليراني ،عن حصيلة
التدخل اإليراني في سوريا والمنطقة ،قائلة "ماذا
أنتجت تصرفات سليماني وسياستنا المقاومة؟
ماذا حققت لنا في مجاالت االقتصاد والحريات
والسياسة الخارجية؟" ،مضيفة أن "سياسة
المقاومة لم تترك لنا شيئا لنفخر به!".

وتتعرض فائزة رفسنجاني منذ سنوات
لمضايقات وصلت حدّ فصلها من منصبها في
جامعة طهران بسبب مواقفها المنتقدة للنظام
وللمرشد األعلى علي خامنئي وقد أكدت في

مقابلة في العام  2018أن نظام خامنئي ينهار من
الداخل واتهمت حكومة حسن روحاني بالعجز
والفشل.
وفي أحدث مقابلة لها مع وسيلة إعالم إيرانية

وقدمت فائزة رفسنجاني قراءة واقعية لمآالت
الوضع في إيران بعد عقود من سياسات مدمرة
وتدخالت في شؤون المنطقة ،معتبرة أن تلك
السياسات "أدت إلى فقداننا أصدقاءنا وأصبحت
سياستنا الخارجية تشبه السياسة الداخلية ،حيث
تحول المؤيدون إلى منتقدين ثم تبدل المنتقدون
إلى معارضين".

مـروان البــرغوثي مرشحــًا للرئــاسة :سينــاريو مرعب لـ "فتح"
•أدهم مناصرة
يتردد في وسائل اإلعالم مؤخرا ً اسم القائد
الفتحاوي األسير في سجون االحتالل االسرائيلي
مروان البرغوثي ،في سياق رغبة لديه لترشيح
نفسه في االنتخابات الرئاسية المزمعة أواخر
تموز/يوليو .2021
الخبر الذي تحدث عن قرار البرغوثي بالترشح
للرئاسة ،تسبب باستنفار في أروقة السلطة وفتح؛
لمعرفة مصدر النشر وصدقيته ،قبل أن يتبين في
النهاية أنه تسريب عبر مجموعات "واتس اب"،
وأنه لم يصدر أي شيء عن مقربين من البرغوثي.
وأكد قيادي مقرب من رئيس السلطة محمود
عباس ل"المدن" ،أن "جزءا ً مما يقال عن ترشح
البرغوثي للرئاسة صحيح وجزء منه ال" ،مضيفا ً
أن لدى البرغوثي إقتناعا ً بأنه اذا ترشح للرئاسة
فإن حظوظه بالفوز كبيرة ،وأن ذلك سيكون سبيالً
لتحرره من سجون االحتالل.
وأضاف القيادي "مروان يرى انه في المرة
الماضية قبل بأن يكون على رأس قائمة فتح في
انتخابات التشريعي التي جرت عام  2006مقابل
وعو ٍد بأن يكون ذلك طريقه نحو التحرر من
األسر ،ولكن هذا لم يحدث".
ووفق القيادي المقرب من عباس ،فإن ما يزيد
األمر تصعيدا ً هو "فريق البرغوثي" ،الذي
يهدف الستغالل الحديث عن نيته الترشح للرئاسة
كفرصة للمساومة وزيادة فرصه بالحضور في
قائمة فتح االنتخابية .وربما يتحول من الضغط إلى
واقع فعلي بالترشح.
غير أنه شكك في مدى قوة فريق البرغوثي بسبب
"قلة الموارد المالية والتنظيمية لديه" .ولم يستبعد
أن يدعم القيادي المفصول من فتح محمد دحالن
قائمة يرأسها مروان البرغوثي خاصة وأن تنسيقا َ
قد جرى بينهما على هامش انتخابات .2006

أقر بأنه من الصعوبة إطالق
بيدَ أن القيادي ّ
أحكام مسبقة ،إذ ترك هامشا ً إلمكانية اتفاق مروان
البرغوثي وقيادة فتح على حل مشترك بنا ًء على
حوار مرتقب سيتم إجراؤه معه بخصوص قائمة
فتح االنتخابية وآلية اختيار المرشحين.

من جانبه ،قال الوزير االسبق زياد أبو زَ يّاد إن
ترشح البرغوثي واردٌ ،انطالقا ً "من أحقية أي
إنسان ممارسة حقه بالترشح واالنتخاب في أي
عملية ديمقراطية .لذلك ال أحد يستطيع أن يُنكر
على مروان وغيره أن يرشح نفسه إذا أراد".
وأضاف أبو زيّاد في حديث ل"المدن" ،أن مشكلة
مروان البرغوثي أنه عضو باللجنة المركزية
لحركة "فتح" ،كما أن مشكلة "فتح" هي وجود
صراعات وانقسامات داخلية فيها ..وهو ما اعتبره
سببا ً للحديث عن رغبة أشخاص من "فتح"
بالترشح بعيدا ً عن قائمتها الرسمية .وهذا يؤثر
ي انتخابات مقبلة.
عموما ً على وضع "فتح" في أ ّ
ولفت إلى أن موضوع الترشح ال يتعلق فقط
بمروان ،بل ويتم الحديث أيضا ً عن عضو مركزية

فتح ناصر القدوة كمرشح للرئاسة .ويعتقد أن
"هناك خالفات داخلية ال تستطيع أن تمنع مروان
من تشريح نفسه طالما هو يشعر بوجود قرار
يتم تفصيله على مقاس أشخاص وليس لمصلحة
الحركة ومستقبلها".

وبيّن عضو المجلس التشريعي األسبق أبو زيّاد
أنه لمس انطباعا ً لدى قيادات من "فتح" مفاده أن
قرار محمود عباس في اجتماع المجلس الثوري
للحركة في  26كاوون الثاني/يناير -الداعي إلى
منع قيادات الحركة من الترشح لإلنتخابات -هو
"كالم غير ُمقنع" ،مشيرا ً إلى اعتقاد لدى أعضاء
صل لمنع أشخاص بعينهم
في فتح بأن الموقف ُمف َّ
من الترشح أو سد الطريق أمامهم.
وطالب أبو زيّاد "فتح" بأن تعيد حساباتها الداخلية
وأن تتعالى على الصراعات الفردية بموازاة النظر
وفق معيار "مرشح الحركة األفضل" .واعتبر
أصر عباس على منع ترشح قيادات
أنه في حال
ّ
الحركة ،فستكون "انقسامات بالحركة وسيخرج

من يتحدى الحركة وينزل في قوائم خارج نطاقها".
ويرى أنه لحل معضلة "فتح" ال بد من أمرين؛
األول جسر الخالفات داخل الحركة ،فيما يتمثل
األمر الثاني بإيجاد آلية ُمقنعة لجميع أعضاء
الحركة بأن من يترشح بإسمها سواء للتشريعي أو
الرئاسي هو فعالً يحظى بدعم األغلبية الساحقة.
بدوره ،قال مصدر سياسي مطلع ل"المدن" ،إن
ترشح مروان البرغوثي للرئاسة هي فكرة قديمة
وكانت موجودة لديه منذ االنتخابات الماضية عام
 ..2006لكن االختالف بين األمس واليوم ،هو أن
فكرة مروان هذه ،كانت مبنية سابقا ً على أساس
عدم ترشح عباس .أما اآلن فهو
يرغب بالترشح حتى لو كان عباس مرشح
"فتح".
وتعززت فكرة البرغوثي بعد شعوره باإلهمال
من قبل قيادة "فتح" وكذلك إتهامه ألقطاب في
الحركة بإفشال اإلضراب عن الطعام الذي قاده في
السجون عام .2017
وبما أن انتخابات التشريعي قبل الرئاسية ،فهناك
إمكانية أيضا ً لسيناريو يتمثل بصياغة قائمة خارج
"فتح" يقودها البرغوثي وناصر القدوة .وربما
تكون فرصة لمروان كي يقيس قوته الشعبية،
ليقرر على أساسها الترشح للرئاسة من عدمه،
خاصة وأن استطالعا ً أجراه المركز الفلسطيني
للبحوث السياسية والمسحية ،قد أشار إلى حصول
قائمة مستقلة يرأسها مروان البرغوثي على 25
في المئة مقابل  19في المئة لقائمة "فتح" الرسمية.
مع ذلك ،يبدو أنه ال يمكن حسم سيناريو بعينه،
فقد يصل مروان البرغوثي إلى حل مع قيادة فتح
ويتم التوحّد خلف قائمة واحدة .لكن ،إذا حصل
تنافس بين القائمتين ،فإن ذلك قد يكون سببا ً لتأجيل
االنتخابات ،كما يقول بعض المراقبين.
•(المدن) البيروتية
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ترشيح الناشطة السعودية السجينة لجين الهذلول لجائزة رفيعة في الدفاع عن حقـوق اإلنسـان
الصحافيين في البالد الذين يتجرأون على توقيع
مقاالت مستقلة رغم أجواء القمع التي تعمل في
ظلها والعقبات التي واجهتها وفقا للبيان.

أعلنت مؤسسة جائزة "مارتن إينالز" للمدافعين
عن حقوق اإلنسان ترشيح الناشطة السعودية
المعروفة لجين الهذلول ومصورة تركمانية
ومحام صيني معتقل هو اآلخر لنيل هذه الجائزة
الرفيعة .وسيعلن في  11شباط/فبراير في جنيف
خالل حفل افتراضي ينقل على اإلنترنت الفائز
بالجائزة التي تحمل اسم األمين العام األول
لمنظمة العفو الذي توفي في  ،1991بحسب
بيان المؤسسة.
بين المرشحين لجين الهذلول الناشطة المدافعة
عن حقوق السعوديات التي حكم عليها في كانون
األول/ديسمبر بالسجن خمس سنوات وثمانية
أشهر .واعتقلت الهذلول في  2018مع ناشطات
أخريات قبيل السماح للسعوديات بقيادة السيارة
وهو مطلب كانت تناضل في سبيله الموقوفات.
كما ُرشحت المصورة الصحافية سلطان أشيلوفا

والمرشح الثالث هو المحامي الصيني يو
وينشينغ الذي تولى مهمة الدفاع عن أحد محاميه
المسجونين قبل أن يعتقل بدوره .وذكرت
المؤسسة أن "بات يو وينشينغ معتقل منذ
ثالث سنوات وقد سحقت يده اليمنى في السجن
وتتدهور حالته الصحية يوما بعد يوم".

( 71عاما) ناشطة في تركمنستان "إحدى الدول
األكثر عزلة في العالم وتنعدم فيها حرية التعبير
ويزاول الصحافيون المستقلون عملهم تحت

التهديد" .وتوثق أشيلوفا انتهاكات حقوق اإلنسان
والمشاكل االجتماعية التي يواجهها الشعب
التركماني في حياته اليومية وهي بين قلة من

إيران تفضل خيار االعدام للتخلص من مناوئيها
العفو الدولية تؤكد ان محاكمة المتهم غير عادلة وقد تعرض للتعذيب
طهران  -نفذت السلطة القضائية في إيران
حكم االعدام بحق شخص من أقلية البلوش
مدان بالقتل واالنتماء الى تنظيم "إرهابي"،
بحسب ما أفاد موقع "ميزان أونالين" السبت
 ،1-30وذلك غداة حض األمم المتحدة طهران
على وقف تنفيذ الحكم.

•فرانس /24أ ف ب

عالم سني ينتقد هدم إيران
مسجدا للسنة في بلوشستان
انتقد عالم السنة اإليراني البارز ،مولوي عبد
الحميد إسماعيلزي ،األربعاء ،هدم السلطات
المحلية لمسجد سني بمحافظة بلوشستان جنوب
شرقي البالد.
وقال إسماعيلزي في بيان نشره في موقعه
اإللكتروني" :إن مدينة إيران شهر بحاجة إلى
مسجد كبير للعبادة واالحتفاالت الدينية .وينبغي أن
يلقى بناء المسجد تفهما ً من قبل مسؤولي المدينة".
وأشار إسماعيلزي إلى أن هدم المساجد بهذا
الشكل ،يؤدي إلى الضرر بالتماسك االجتماعي
بين فئات الشعب .بحسب األناضول.
وطالب رجل الدين السني مؤسسات الدولة المعنية
بمنح التصاريح الالزمة لبناء المسجد ،داعيا ً أبناء
الطائفة السنية في المنطقة إلى التزام الهدوء ،وعدم
االنسياق وراء االستفزازات.
ومحافظة بلوشستان تقطنها أغلبية بلوشية سنية،
وتعد ثاني المحافظات اإليرانية الكبرى من حيث
المساحة الجغرافية ،وعاصمتها مدينة زاهدان،
وتبعد  1600كيلومتر عن طهران.

وأورد الموقع االلكتروني التابع للسلطة
القضائية ،أن جاويد دهقان خلد أعدم شنقا
في وقت مبكر صباح السبت في محافظة
سيستان-بلوشتان (جنوب شرق)
ووفق المصدر نفسه ،أوقف دهقان المعروف
باسم "محمد عمر" في حزيران/يونيو ،2015
ودين لضلوعه في "نشاط مسلح ضد الدولة"،
ولكونه "أحد قادة" مجموعة مرتبطة بجماعة
"جيش العدل" التي تصنفها إيران "إرهابية".
وأشار موقع "ميزان أونالين" الى أن دهقان
كان ضالعا في قتل عنصرين من الحرس
الثوري اإليراني في العام  ،2015وقيادة
عملية خطف طالت خمسة من عناصر حرس
الحدود قضى أحدهم قتال.

وقف تنفيذ االعدام "الوشيك" بحق دهقان
( 31عاما) ،ووجهت انتقادات لطهران على
خلفية ما قالت إنها سلسلة من اإلعدامات
في الفترة الماضية طالت أفرادا ينتمون إلى
أقليات عرقية.

وسبق لجماعة "جيش العدل" السنية ان تبنت
تنفيذ عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين
في األعوام األخيرة ،في محافظة سيستان-
بلوشستان القريبة من الحدود مع باكستان.
وكان من أبرز هذه االعتداءات ،هجوم
في شباط/فبراير  2019أدى الى مقتل 27
عنصرا من الحرس الثوري.

وقالت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
التابعة لألمم المتحدة ومقرها جنيف على
تويتر "نستنكر بشدّة سلسلة اإلعدامات البالغ
عددها  28على األق ّل منذ منتصف كانون
األول/ديسمبر ،بما في ذلك أشخاص ينتمون
إلى األقليات".

وحضت األمم المتحدة إيران الجمعة على

وتمنح لجنة تضم ممثلين عن " 10من أهم
منظمات تعنى الدفاع عن حقوق اإلنسان" سنويا
هذه الجائزة التي يخصص معها مبلغ يراوح بين
 30إلى  50ألف فرنك سويسري ( 26إلى 46
ألف يورو)

ودعت الى "وقف التنفيذ الوشيك لحكم
اإلعدام بحق جاويد دهقان ،ومراجعة قضيّته

وقضايا أحكام اإلعدام األخرى ،بما يتوافق مع
قانون حقوق اإلنسان".
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمته
كانت "غير عادلة بشكل صارخ" ،وشهد
التحقيق معه "عمليّات تعذيب".
وواجهت السلطات اإليرانية انتقادات في
اآلونة األخيرة على خلفية إعدامات طالت
أسماء معروفة ،بينها المعارض السابق روح
الله زم الذي كان مقيما في فرنسا في كانون
األول/ديسمبر ،والمصارع نويد أفكاري في
أيلول/سبتمبر.
•(ميدل ايست اون الين) لندن
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عن مستقبل الحياة واتجاهات البشرية في 2021

•أ.د .سـيـّار الجميل
كانت المشاركة في المؤتمر السنوي لهيئة
دراسات المستقبل في العالم ،قبل أيّام ،ثرية
باألفكار التي دارت بواسطة دائرة تلفازية مغلقة،
وعالج المشاركون موضوع مستقبل الحياة
واتجاهات العالم  .2021تكلّمتُ عن مصير
الشرق األوسط وهو يجابه تحدّيات صعبة جداً.
وإذ واجهت البشرية في  2020تحدّيات عارمة
متحركة ،جعلت
وتغييرات كبيرة واضطرابات
ّ
اإلنسان يف ّكر في متغيرات سنة جديدة قادمة ،ما
الذي سيح ّل في ك ّل المجتمعات؟ ما خصوصيات
تبلور االتجاهات التي ستشكل مشهد العمليات
لعام  2021وما بعده؟ وكيف سيواجه مسألة
التهجين وكيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات؟
وفي حين يأمل العالم كله أن تهدأ جائحة كوفيد
 19المؤذية بحلول نهاية العام الجديد ،فقد
أدت تداعياتها عام  2020إلى تسريع وتيرة
التغيرات ،والتي سيكون لها تأثيرها العميق
على كيفية عيشنا وعملنا وتعلمنا وتفكيرنا
وسفرياتنا وأساليب حياتنا ..هنا نظرة على بعض
المتغيرات التي أسميت التهجينات.
يذ ّكرنا "التهجين" في كل مكان من العالم
باالقتباس المنسوب إلى صمويل كليمنس
ضا باسم مارك توين) ّ
بأن "التاريخ
(المعروف أي ً
يكرر نفسه ،ولكنه غالبًا ما يكون له قافية" .إذ
ال ّ
نرى مثل هذه المشاعر في عمليات االتجاه األول
للتهجين هنا وهناك ،وفي كل مكان حول كيفية
عيشنا وعملنا وتفكيرنا وحركتنا المقولبة ،والتي
سيعتاد اإلنسان عليها.
أوالً ،قبل خمسة وعشرين عا ًما ،عندما تم
إطالق التجارة اإللكترونية ،كانت تعمل في
صومعة منفصلة عن تجارة التجزئة ،وكان
اإلنسان يشعر بثقلها وكأنها قذائف الهاون،
ولكنها ستكون فعالة أكثر في  .2021وإذا كان
سابقا ً من الصعوبة إرجاعها إلى متاجرها،
فإن جملة هائلة من التسهيالت ستبدّل ذهنية
اإلنسان ليرى فيها وكأنه "يرفع األثقال بوزن
الريشة"! ّ
ألن العمالء سوف ال يكلّفهم األمر
أية اختالطات مع اآلخرين ،بل سيكونون أكثر
ت متصل ٍة واتصاال ٍ
دربةً في إصدارا ٍ
ت واقعي ٍة
ال افتراضية باإلنترنت ،وسيوفر ذلك على
الشركات التعامل المباشر مع الناس ،وسيق ّل
تجار التجزئة وحتى تجار الجملة ،بفعل إنشاء
عمليات الفصل االصطناعية هذه.
تبدو التجارة في العالم كأنها تولد من جديد
وستغدو متعدّدة القنوات
ثانيا :إطالق العنان لإلنتاجية للعقد المقبل ،أي
أن  2021ستبدأ حياة جديدة لعقد من السنين،
خصوصا ،كما توضح منظمة األمم المتحدة
للطفولة (يونيسف) في كندا والواليات المتحدة
األميركية بتفعيل برنامج مدفوع ،ويشغله صانعو
التغيير الشباب الذين سيشكلّون عال ًما أفضل
المتفوقة على جيل سبقهم..
بذكائهم وقدراتهم
ّ

كاريكــاتير صحيفة الــرؤية االمــاراتية
وتدريجيًا ،ستتوالد قوى من الشباب ،تتعامل
وكأنها تجار التجزئة لخدمة العمالء ،أينما
ومتى أرادوا في المدن وضواحيها عبر العالم،
بمعنى أن التجارة في العالم كأنها تولد من جديد
وستغدو متعدّدة القنوات .ويمكن للعمالء اليوم
رؤية منتج وتجربته في متجر فعلي ،وسيكون
العرض على الشاشة ،وقراءة مراجعات العمالء
وإجراء مقارنة التسوق عبر اإلنترنت ،وسيخفت
متفوقا ً عبر اإلنترنت،
الشراء من المتجر ليكون ّ
وتسليم مشترياتهم أو استالمها في مكان مادي.
وستنشط حركة االتصاالت والمواصالت معاً،
جوا ً وبرا ً وبحراً .وستشعر األجيال السابقة ّ
أن
التجارة غدت تجربة هجينة حقًا ،ولكن ال مناص
من كلمة شاعت قوال وفعال "الديليفري".
ثالثا :نشهد تهجينًا في ميادين أخرى ،وال
تعرف تداعياتها المستقبلية بعد ،وخصوصا ً ما
يتعلق بالعمل والمدرسة وأوقات الفراغ ،ففي
أثناء اجتياح الوباء مثال ،كان في وسع الذين
لهم ميادين العمل ،بعد انحسار المكان والزمان
معاً" ،العمل" عن بُعد ،وكان البدّ أن يفعّلوا ذلك،
وقد اكتشفت الشركات أن هذا كان ناج ًحا .من
خالل "تويتر" و"مايكروسوفت" وغيرهما ،لقد
نجحت التجارب بتفعيل دور القوى العاملة لديهم
من أن تكون بعيدة بنسبة  100٪عن الوباء.
سيعمل التعلم الهجين على مزج التعليمات
المتزامنة وغير المتزامنة إلنشاء تجارب تعليمية
ستكون أفضل من التعلم الشخصي الخالص
أكبر عشرة اتجاهات لألعمال لعام ،2021
والتي يتوجب استعداد الجميع لها ،تتمثّل
والتعرف على أساليب التفكير
باالستكشاف
َّ
الجديدة ،والتو ّ
غل خلف كواليس أي عرض،
ربما كانت استوديوهات الكارتون قد عرضته
مخياليا ثقافيا للمتعة في السنوات السابقة ،ولكنه
اليوم غدا حقائق لها مصداقيتها تمشي على
األرض .ويعلق أحدهم قائالً :ربما كان تحقيقه
سيتأخر من دون هذه الجائحة ،ولكنها عجّلت في
الوتيرة التي ستجعل اإلنسان يدور معها سريعاً،
وال خيار أمامه إلاّ ذلك! التطلّع إلى المستقبل ال

يعني إبقاء القديم على قدم ِه ،وال اللوذ بالصمت
والخوف ،بل ينبغي أن تُؤدّى األعمال ليس في
المكتب فقط ،بل حتى من المنزل أحيانًا أخرى.
وقد يتغيّر ذلك من يوم إلى آخر أو حتى في أثناء
النهار.
وعليه ،هناك في المؤسسات من لم يألف العمل
فيها على نمط الحياة المنتجة الجديدة ،ثم أصبح
يزاوله ،بفضل تكنولوجيا البث المباشر لبرامج
التعاون .وقد الحظت شركة عالمية أن العمل
الهجين سيمتد ،على حد سواء ،شخصيًا بالكامل
والعمل عن بُعد باعتباره األجدى من الخيارات.
ولم يعد األمر يقتصر على حركة العمل
والمال وأعمال الشركات واجتماعات الكوادر
والعاملين والموظفين ،وإنما أصبح يلحق
بقاعات التدريس واالجتماعات العلمية والبرامج
الثقافية ،وحتى المحاضرات واالمتحانات ..إلخ.
وستشهد المنظمات "تفريغًا للمحاور" ،مع زيادة
المكاتب الفرعية والمواقع البعيدة واالتصاالت
مع العالم .وسيعمل األشخاص حيث يمكنهم
أن يكونوا أكثر إنتاجيةً في المواقع المركزية
لعقد اجتماعا ٍ
ت أكبر مع الزمالء أو العمالء
أو األساتذة أو المدراء ،وفي المكاتب الفرعية
للتعاون ،وعن بُعد للمشاريع المستقلة .وسيؤدّي
التحول الخطير في أنماط العمل إلى تغيير
هذا
ّ
مستقبل مكاتب فخمة في الشركات والمنظمات
والجامعات والكليات ،وصوال إلى الكنائس
ودور العبادات .. .في محادثة أجراها أخيرا أحد
زمالء الهيئة مع شركة  Fortune 500بشأن
حرمها الجامعي الجديد الذي تبلغ تكلفته مليار
دوالر ،اعترف القادة بأنه إذا تم بناء الهيكل بعد
عامين ،لكان التصميم مختلفًا تما ًما ،وربما كان
سيبدو مركزا أصغر وأكثر ذكا ًء وقدرة في قوة
اتصاالته مع األقمار الصناعية.
أدت تداعيات الجائحة إلى تسريع وتيرة
التغيرات ،والتي سيكون لها تأثيرها العميق على
كيفية عيشنا وعملنا وتعلمنا وتفكيرنا وسفرياتنا
وأساليب حياتنا
ّ
سيتعزز هذا التهجين نفسه أيضا ً في التعليم

العالي والبحث العلمي ،وحتى في المكتبات
ودور األرشيف ،وسوف تقوم الجامعات بالتمييز
بشكل ثنائي بين التعلم عن بعد عبر اإلنترنت
والتعلم الشخصي .وقد ت ّم التعامل مع التعلّم
عبر اإلنترنت على أنه صومعة بليدة ،وغالبًا ما
يُنظر إليه شكال أدنى من التعلّم وأرخص تكلفة،
ولكن التمييز سوف يتالشى مع تطوير أساليب
التعلّم الهجين التي تجمع بين "غرف" الحضور
شخصيًا ،وستختصر المسافات المكانية والزمنية
من خالل مواقع " "Zoomiesالتي ستع ّج
بالذين يحضرون عن بُعد .وقد ال يتابع بعض
الطلبة جلسات الفصل ،ولكن ستحتفظ ذاكرة
 Zoomieلهم بكل األنشطة ،وسيعتاد اإلنسان
عليها مع مرور األيام من سنة .2021
ضا على مزج
هكذا ،سيعمل التعلم الهجين أي ً
التعليمات المتزامنة وغير المتزامنة إلنشاء
تجارب تعليمية ستكون أفضل من التعلم
الشخصي الخالص .وفي التعليم التنفيذي ،ستفسح
الحرم الجامعية المجال ،بشكل تدريجي ،لنموذج
"المحور والتحدّث" مع المعلّم أو األستاذ أو
المدرب والمعيد الذي يقوم بالتدريس أو التدريب
ّ
والتمرين من المركز إلى "مجموعات" الطالب
ّ
الموزعة جغرافيًا الذين يحضرون الفصول في
ق صغيرة ،ستكون لها مساحة عمل مشتركة،
فر ٍ
مثل التجارة والعمل ،وسيصبح التعليم العالي
حياديًا في مواقعه الجديدة.
من طرف آخر ،نسمع أن الحياة لم تعد
سيخف ارتياد اإلنسان التج ّمعات
منفتحة ،بحيث
ّ
التسوق واألندية والمنتجعات
والمطاعم ومراكز
ّ
ومراكز الرياضة ودور السينما والحفالت
والصالونات والمسارح والمالعب وك ّل األماكن
المغلقة ،وهي التي اعتاد اإلنسان عليها منذ
آالف أو مئات السنين ،وصقلت مواهبه ،وجعلته
يتهذّب اجتماعياً ،كونه اجتماعيا بطبعه ،فهل
سيتأقلم بسرعة مع طقوس  2021الجديدة؟
•(العربي الجديد) لندن
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خذني واترك قاسم سليماني

•محمد حجيري
اعترف المستشار العسكري للمرشد اإليراني،
اللواء يحي رحيم صفوي إن قائد فيلق القدس قاسم
سليماني أسّس  22لوا ًء للحشد الشعبي في العراق،
و" 60لوا ًء شعبياً" في سوريا .وأوضح صفوي أن
الميليشيات الـ 60التي أسّسها سليماني في سوريا
تضم  70ألف مقاتل من قوات ما تعرف بـ"التعبئة
الشعبية السورية" ،ودافع عن دور بالده في إنشاء
"مدرسة سليماني" في المنطقة ،ووصفها بـ"تحويل
التهديدات إلى فرص" ،معتبرا ً وجود هذا العدد من
الميليشيات المسلحة إلى جانب الجيشين التقليديين
السوري والعراقي "أمرا ً صعبا ً ومهماً".
والحق أن أفعال قاسم سليماني ال تحتاج إلى
سرية ،ومتداولة في
اعتراف إيراني ،فهي ليست ّ
وسائل اإلعالم المرئية ،وعلى المأل ...وطوال
سنوات الحرب السورية وحتى العراقية ،حين
كانت تحتدم المعارك وتد ّمر مدينة من المدن
الكبرى ،وبعد االنتهاء من المعركة ،غالبا ً ما يكون
توقعنا أن يأتي قاسم سليماني موقعا ً على تدمير
مدينة أو منطقة بالظهور في شوارعها ،اي موقعا ً
الحرب والتهجير بصورته ،إذ كان يطل بين
المقاتلين بشعره األبيض ،ولحيته المشذبة جيدًا،
وعينيه المشعتان "تحف ً
وحذرا" ،وهو بحسب
ظا
ً
توصيف مجلة "نيويوركر" يتمتع بحضور مذهل.
يكون في الغرفة عشرة أشخاص ،وعندما يدخل
سليماني ،ال يأتي ويجلس معك ،بل يجلس وحده
بكل هدوء في الجهة المقابلة من الغرفة .ال يتكلّم
وال يعلّق .يكتفي بالجلوس واإلصغاء .لذلك يبدأ
الجميع التفكير فيه".

وبحسب الباحث آراش عزيزي في مقابلة أجراها
روج سليماني
مايكل يونغ لموقع "كارينغي"ّ ،
"سياسات شيعية ازداد طابعها الطائفي في أنحاء
المنطقة" .ومنذ تسلم قيادة فيلق القدس ،سعى
"إلى إعادة صياغة الشرق األوسط بما يتناسب
مع مصالح إيران .فعمل كوسيط داعم وقوة
عسكرية .وشملت مناوراته اغتيال الخصوم،
تسليح الحلفاء ،وتوجيه شبكة من المجموعات
المقاتلة ،طوال عقد تقريبًا ،لقتل مئات األميركيين
في العراق" .وبدا أن صيت التنظير للفوضى في

السورية الحسنة) ضررا ً وخسراناً"(وضاح
شرارة_ "أحوال أهل الغيبة") و"أرجع القوات
السورية الى بيروت بعد تمهيده الطريق بواسطة
اقتتال درزي – شيعي ،وشيعي – شيعي ،وشيعي
– شيوعي ،وسني – شيعي ،على فصول متناسلة.
وبينما كان يمهد لـ"إصالحات دستورية" في ختام
 ،1985فجمع أطراف "االتفاق الثالثي" الذي شق
"القوات اللبنانية" والمسيحيين عموماً ،رعى هو
و"الحرس الثوري" اإليراني بلورة "المقاومة
االسالمية" ،قوة عسكرية وأمنية مهيمنة ،وذراعا ً

الشرق األوسط ،ألميركا ،والفعل لسلماني ،فهو
بحسب "نيويوركر"" :شجّع ،في مطلع الحرب
على العراق ،رئيس استخبارات نظام األسد ،على
تسهيل حركة المتطرفين السنّة في سوريا بهدف
محاربة األميركيين .حتى تنظيم القاعدة حظي في
حاالت كثيرة بحرية أكبر في إيران أيضاً" .والدور
السليماني في الشرق األوسط شبيه بدور اللواء
غازي كنعان في لبنان ،فاألخير كان قائد الرصد
واالستطالع في القوات العربية السورية العاملة
في لبنان ،في زمانه "لم تبقَ جماعة لم تنقسم على
نفسها تدريجا ً وبطيئاً ،اال إذا كان انقسامها يعود
على "الراعي السوري" (وهذا من أسماء السياسة

لـ"حزب الله" المنظمة السياسية وااليديولوجية
واالجتماعية ،ونواة طبقة حاكمة مذهبية".
وكل هذا السلوك الكنعاني األسدي صدع لبنان
لكنه انتهى في لحظة ،وال ندري إن كان الدور
السليماني الباسيجي سيكون مآله كمآل قرينه
السوري في الوقت القريب .فسليماني ،الذي
اغتالته أميركا بطائرة من دون طيار في قلب
بغداد ،كان يرمز صعوده إلى "مستوى التهميش
الذي تمارسه قوات حرس الثورة اإلسالمية بحق
المؤسسات الرسمية"(اإليرانية) .ويُعد سليماني
من الرجال األكثر نفوذًا في إيران ،لكن منصبه
الرسمي غير وارد في الدستور ،وال في هيكليات

السلطة الرسمية .وبعد وفاة خامنئي ،قد تصبح
قوات حرس الثورة اإلسالمية صانعة ملوك.
لكن هذا المصير ليس حتميًا ،إذ أثبتت إيران
وتكرارا مدى صعوبة التنبؤ بأفعالها"(آراش
مرارا
ً
ً
عزيزي) .ودور سليماني وحرسه الثوري في
إيران والشرق األوسط ،هو مثيل دور حسن
نصرالله وحزبه في لبنان .فصناعة السياسة
المحلية اللبنانية ،باتت منوطة بما يمليه األمين العام
في خطابه ،وما يقرره ،وما يسعى إليه ،وهو(أي
سماحته) بمكان ما ،منذ تزايد صعود دور حزبه
بعد انسحاب القوات السورية ،فرض مع "حلفائه"
سياسات جديدة تخطت قواعد الدستور ،وأرسى
التعطيل ركنا ً في حياة اللبنانيين...
وإذا كانت التحوالت سوريا األسد ،دفعت
غازي كنعان الى "االنتحار بخمس رصاصات"،
فالتحوالت األميركية  -الترامبية أفضت الى
اغتيال سليماني بعد تضخم أدواره وتزايد أذرعه
في العراق وسوريا واليمن ولبنان وفلسطين .ومع
أن سليماني ترك الشرق األوسط مسرحا ً للتراجيديا
والمآسي والتهجير والنزاعات ،لكنه في "وجدان"
َمن يعتبره قائد "محور المقاومة" ،تحول مقدساً،
ليصبح درسا ً وامتحانا ً (حرفياً) في بعض المدارس
التابعة لحزب الله ،وينسب الى مجموعة إيرانية
في مدينة دير الزور السورية أنها استولت على
منزل صلّى فيه سليماني وحولته مزاراً ...ونصبت
له عشرات التماثيل في المدن اإليرانية وغيرها،
الكثير منها صار موضع سخرية بسبب قبحه
وفقدانه ألي ذوق فني أو نحتي ،وبعضها تحول
الى محجة ،إذ توقف بعضهم لتقبيل جبين تمثال
سليماني الشمعي.
وتبقى أبلغ تعبير عن التقديس ،مقتطفات من
مقابلة مصورة مع نصر الله ،افترض خاللها
حضور ملك الموت إليه ،ليخيره ما بين قبض
روحه أو روح سليماني ،فقال" :كنت ألقول لملك
الموت قطعاً :خذني واترك قاسم سليماني".
•كاتب لبناني (المدن)

طريق السبايا ..خارطة طريق لـ«هالل شيعي» في العراق والشام

•وقــاص القـاضي
طريق «السبايا» ،هو مشروع كشفت عنه العتبة
الحسينية في العراق قالت إنه يهدف لتقصي آثار
مسير ركب «سبايا» آل البيت من منطقة «آسكي
موصل إلى نصيبين» بعد واقعة الطف التي حدثت
في كربالء في العاشر من شهر محرم سنة 61
للهجرة ،الموافق  12أكتوبر (تشرين األول) 680
للميالد والتي استشهد فيها الحسين بن علي بن أبي
طالب وبعض أهله وأصحابه على يد جماعة من
الجيش األموي الذين اعترضوا طريق الحسين
ومن معه أثناء توجههم إلى الكوفة.
بحوث عدة تتبعت المدن التي يمر بها هذا الطريق
وذكرت بعضًا منها ،وهي مسجد الحنانة ،وموقعه
شمال شرق النجف ،ومحافظة صالح الدين،
والموصل ،ونصيبين ،وهي مدينة في تركيا
يفصلها عن مدينة قامشلي السورية خط الحدود
فقط ،وأيضا منطقة بالس – المسكنة وهي أولى
بلدات الشام للطريق باتجاه الغرب ،ومن ثم جبل
جوشن وهو مرتفع صخري يقع غرب حلب،

بعدها حماة ،فحمص وبعلبك ،وصولاً إلى دمشق
وعسقالن.
يسأل البعض عن تصادف مرور هذا الطريق
بمدن ومحافظات كانت قد شهدت عمليات مقاومة
ٍ
شرسة ضد قوات االحتالل األمريكي للعراق،
ً
مركزا
فضلاً عن مدن غرب سوريا التي كانت
النطالق شرارة الثورة ضد نظام حكم األسد،
لتغدو العديد من أقضيتها وبلداتها شبه خربات
وبقايا أنقاض ،بعد أن أصبحت ساحة ألكثر
معارك العصر الحديث وحشية ،كما هو الحال
في الموصل وحلب ،حيث تُظهر خرائط متداولة
طبيعة مسار طريق «السبايا» وهو على شكل
هالل أو حذوة حصان تطوق أبرز مناطق تمركز
أهل السنة والجماعة غربي العراق وشرقي
سوريا ،والتي تعرضت وما زالت لعمليات تطهير
طائفي ممنهجة واعتقاالت عشوائية ضد سكانها
تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب كما توثق ذلك
منظمة «هيومن رايتس ووتش».
مراكز بحثية وحقوقية ومنها «مرصد أفاد» أكد
أن خطة المشروع تتضمن بناء وتشييد مقامات
ومزارات على طول طريق «السبايا» سيتولى
الوقف الشيعي رسميًّا إدارتها ،وبالتالي ستصادر
عشرات آالف الدونمات من األراضي وفقًا لذلك
لصالح المشروع «الديني المقدس» ،تليها مرحلة

لمكون مذهبي يحيط بهذه المزارات سيتطلب
توطين
ٍ
ً
وانتشارا عسكريًّا مكثفا لحمايتهم كما يجري
وجودًا
ً
اآلن في مدينة سامراء التي تسيطر عليها ميليشيا
السرايا التابعة لمقتدى الصدر بذريعة حماية مرقد
العسكريين .الكشف عن مشروع طريق «السبايا»
جاء بالتزامن مع محاوالت تمرير ما بات يطلق
عليه باتفاق الوقفين السني والشيعي المثير للجدل،
والذي جرى وفق توافق سياسي يبيح االستيالء
على مساجد وعقارات تابعة للوقف السني ،بحسب
هيئات دينية كعلماء األمة وهيئة علماء المسلمين
استمرارا لعمليات
في العراق ،وهو ما اعتبر
ً
التغيير الديموغرافي التي تهدف إلضعاف مناطق
بعينها تقع ضمن الخط الذي تطمح إيران تأمين
مساره ،بد ًءا من طهران وصولاً إلى شاطئ البحر
المتوسط عند حليفها التقليدي حزب الله اللبناني،
كما إن سيطرة الفصائل الوالئية المرتبطة بالحشد
الشعبي في العراق على المدن التي سيمر بها
طريق «السبايا» عبر نفوذهم العسكري ومكاتبهم
االقتصادية كما هو الحال في نواحي بلد والكحيل
وتلعفر وسنجار ،كانت أسبابًا للتكهن بشأن إمكانية
وقوف إيران خلف هذا المشروع الذي سيدر في
النهاية عليها ماليين الدوالرات من خالل السياحة
الدينية ،فضلاً عن الدفع باتجاه إطالق يد فرقها
حاجز بين أكثر
التبشيرية العقائدية ،ومحاولة خلق
ٍ

قوتين سنيتين في المنطقة ،وهما المملكة العربية
السعودية وتركيا ،ولعل ما كشفه تقرير وكالة
رويترز االستقصائي الذي نشر أواخر عام 2020
بشأن محاوالت إيران تعزيز نفوذها في العراق
عبر تطوير المزارات الشيعية لهو دليل على تلك
المساعي الحثيثة الستباق الزمن وانتهاز الفرصة
في ظل وجود نظام سياسي هش في بغداد ،حيث
أكد التقرير أن قيادات في الحرس الثوري اإليراني
هي من تشرف على تلك المشروعات ،وأن الجناح
الهندسي لشركة الـ«كوثر» المرتبطة بالمرشد
اإليراني ،علي خامنئي ،هي من تنفذ ،وهو ما
دفع الخزانة األمريكية لفرض عقوبات على هذه
الشركة بعد أن استشعرت واشنطن حقيقة النوايا
التي تقف خلفها أعمال المؤسسة في العراق عبر
ما بات يعرف بالتحرك بالقوة الناعمة التي تنتهجها
طهران.
محافظات العراق وسوريا التي يمكن تسميتها
بالمنكوبة بسبب ما تعانيه من آثار الحرب المدمرة،
لن يأتي طريق «السبايا» بالخير واإلعمار ،بل
على العكس فإنه سيزيد من حجم التوترات وسيهدد
السلم األهلي والتوافق االجتماعي بين طوائف
ومكونات المجتمع على المدى البعيد.

•كاتب عراقي (ساسة بوست)

كيف نحسن جودة النوم؟
 8خطـــوات لنــوم هـادئ ليل

يحتاج البالغون إلى النوم لمدة تتراوح ما
بين سبع إلى تسع ساعات في الليلة .إذا كان
عمرك فوق  65عا ًما ،قد يكفيك أن تنام ثماني
ساعات .ولن يضرك النوم لفترة قصيرة من
الليل بين حين وآخر.
ولكن ما يهم بالفعل هو جودة النوم .ومرحلة
النوم التي تحقق أكبر قدر من الفوائد هي
النوم العميق ،أو ما يطلق عليه نوم الموجة
البطيئة .ويطلق عليه هذا االسم ألن الموجات
الكهربائية التي يبعث بها المخ تصبح أكبر
تواترا (أي أبطأ) .في أثناء النوم
حج ًما وأقل
ً
العميق ،ينخفض معدل النبض والتنفس
وتسترخي العضالت .كذلك يصبح من
األصعب عليك أن تستيقظ ،وعندما تصحو
تشعر أنك مترنح (وينخفض أداؤك في
االختبارات الذهنية) لمدة ثالثين دقيقة تالية
(وهو ما يسمى بالقصور عند االستيقاظ).
ويشار إلى أننا نقضي حوالي  20في المائة
من إجمالي ساعات نومنا في مرحلة النوم
العميق.
ما الفائدة التي تعود عليك من النوم العميق؟
في أثناء النوم العميق يُنشئ المخ ذكريات
جديدة ويُخزنها ،ويفرز الهرمون الذي يساعد

أنسجتك على النمو والتجدد ،و«يتخلص»من
السموم والفضالت التي تتراكم في أثناء
اليوم .لذلك يُعَد الحصول على قسطٍ كافٍ من
النوم العميق مهما للغاية.
إذا لم تحصل على نوم عميق كافٍ لليلة
واحدة ،سوف يعوض مخك ذلك بالحصول
على المزيد منه في الليلة التالية .وستسير
األمور على نحو جيد إال إذا لم تحصل على
قدر كافٍ من النوم على نحو منتظم .وأفضل
ٍ
قدر كافٍ من
على
حصولك
لضمان
وسيلة
ٍ
النوم العميق هي الحصول على فترة كافية
من ساعات النوم اإلجمالية.
باإلضافة إلى الحصول على فترة نوم
ضا
إجمالية كافية ،ما الذي يمكنك فعله أي ً
لتحسين كم النوم العميق؟
فيما يلي أهم ثماني توصيات :
• اجعل موعدي النوم واالستيقاظ ثابتين
على مدار أيام األسبوع.
•اجعل الغرفة معتمة قدر اإلمكان
(يمكنك شراء ستائر داكنة).
•ال تستخدم الهاتف الجوال أو الكمبيوتر

المحمول قبل خلودك إلى النوم بنصف ساعة
إلى ساعة.
• تجنب تناول الكافايين قبل الخلود إلى
النوم بثماني ساعات ،وتجنب الكحوليات قبل
النوم بساعتين.
•مارس تمارين منتظمة بالنهار ،ولكن
تجنب ممارسة التمارين في المساء.
•قلل تناول الكربوهيدرات وأضف
المزيد من الدهون الصحية إلى نظامك
الغذائي.
• دفئ جسمك باالستحمام قبل موعد
النوم.
•فكر في استخدام جهاز الضوضاء في
أثناء نومك.
•
كما تزداد فوائد الساعات الذكية وغيرها من
أجهزة المعصم لتتبع التمارين ،إذ تساعدك
على معرفة ساعات نومك اإلجمالي ونومك
العميق .كان ذلك أحد أسباب شرائي ساعة
ذكية في الفترة األخيرة .إننا مبرمجون على
قضاء ثلث حياتنا نائمين ،ولم نكن لنفعل ذلك
لوال فائدته لصحتنا.
• المصدر ( :المجلة) رسالة هارفارد

عشبة البابونج..
وصفة بسيطة لفوائد مدهشة
عشبة البابونج بشكلها الجميل الذي يشبه شمسا ً
صغيرة ،هي عشبة األمهات والجدات المفضلة لصنع
الشاي الذي تسعفك به عندما تشعر بالتعب وترغب
في االسترخاء وفي حاالت أخرى أيضاً .ولكن هل
تساءلت يوما ً عن فوائد هذه العشبة التي تستخدم منذ
القدم؟ بعض الدراسات واألبحاث قد أجابت عن هذا
السؤال ،وإليك أهم فوائد شاي البابونج:
يساعد على النوم العميق والتخلص من األرق :إذ
يحتوي شاي البابونج على مضادات األكسدة التي
يمكن أن تقلل األرق واضطرابات النوم األخرى.
بحسب ما نشره موقع (ميديكال نيوز توداي) األمريكي.
لصحة األمعاء :على الرغم من أن هذه الدراسة قد
أجريت على الفئران ،إال أن النتائج قد أظهرت أن
البابونج يلعب دروا ً هاما ً في صحة الجهاز الهضمي.
وقد تكون الخصائص المضادة لاللتهابات في
مستخلص البابونج قادرة على الحماية من اإلسهال
واضطرابات المعدة.
يخفف التوتر والقلق :قد يساعدك احتساء كوب من
شاي البابونج على االسترخاء والتقليل من اضطرابات
القلق.
تخفيف آالم الدورة الشهرية :أثبتت العديد من
الدراسات أن شاي البابونج قد يكون قادرا ً على تقليل
األلم والتشنجات التي تحدث أثناء الحيض.
يعزز صحة جهاز المناعة :يخفف شاي البابونج من
أعراض نزالت البرد ،كما قد يساعد استنشاق البخار
من وعاء من شاي البابونج أيضا ً إلى تخفيف أعراض
احتقان األنف.
يساعد على خفض السكر في الدم :بالنسبة لمرضى
السكري  ،يمكن أن يكون تنظيم مستويات السكر في
الدم مسألة حياة أو موت .وعلى الرغم من أن البابونج
لن يحل محل األدوية ،ولكن يُعتقد أنه يمكن أن يمنع
زيادة نسبة السكر في الدم .بحسب ما نشره موقع
(إيكو واتش) األمريكي.
لصحة القلب :بفضل احتوائه على مركابت مثل
فالفونويد ،يساعد البابونج على خفض ضغط الدم
ومستويات الكوليسترول .على الرغم من فوائده
المتعددة غير أنه ينصح بمراجعة الطبيب قبل اعتماده
كبديل عالجي إذا كنت تعاني من مشاكل هرمونية أو
أمراض معينة.

ف
و
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•د .قيس أبوطه

كان قرار عدة مختبرات تصنع عقار
الميتفورمين في اوائل  ٢٠٢٠بأن تسحب
الميتفورمين من األسواق مفاجأة صادمة لكل
مرضى السكري من النمط الثاني ،وهم يكونون
 ٪ ٩٥من مجموع مرضى السكري ،وأذكر أن
عدة مرضـى طلبوا تعليقي ورأيي في هذا الخبر
الصادم لهم… وبعد مراجعة لهذا الخبر وضحت
الصورة وعرفت التفاصيل .كان ذلك سحبا َ
محدودا ألحد مستحضرات الميتفورمين وبالذات
"الطويل الفاعلية"  Extended releaseفقط،
وليس لمركب الميتفورمين األساسي… كان
السبب ان الميتفورمين الطويل الفاعلية أو الطويل
التأثير هو ان المختبرات المصنعة أضافت
مركبا ً كيماويا ً هو نايتروزوامين  NDMAلكي
يصبح تأثيره في الجسم حوالي  ٢٠ -١٦ساعة
بدل  ٨-٦ساعات .وجد علماء الفارماكولوجي أن
هذه المادة المضافة مادة مسرطنة اذا تجاوزت
حدودا ً معروفة وتناولها المستهلك لمدة طويلة،
هذه الحدود المسموح بها لم تتجاوزها أقراص
الميتفورمين طويلة التأثير ...ولكن بعض
الشركات المصنعة تداركت األمر ،وزيادة في
الحيطة و الحذر قررت ان تسحب هذا المركب
من األسواق.

ما رأي وزارة الصحة الكندية
Health Canada؟
كان آخر تقرير رسمي من حكومة كندا في
 ٥ديسمبر  ٢٠١٩يقول للمرضى الذين يتناولون
هذا الدواء انه يجب  should continueأن
يستمروا في تناوله الى حين مراجعة اطبائهم،
واألطباء بدورهم يقررون االستمرار بالعالج
أو تبديله .ويقول هذا التقرير الرسمي ان
الميتفورمين في كندا ال يحتوي على كميات اكثر
من المسموح بها طبياً ،ولكنها طلبت في الوقت
نفسه من المراجع المتخصصة التأكد من ذلك،
وان هيئة صحة كندا سوف تتابع عن كثب هذا
الموضوع.

لمرضى السكري من النمط ٢
الميتفورمين = الجلوكوفاج! والكورونا !
هل فعالً سحب من األسواق وممنوع من التداول؟
الصحة الكندية لمرضى السكري نمط .٢

حقائق عن الميتفورمين
في عام  ١٩٢٢اكتشف العالم الفرنسي جين
ستيرن  Jean Sterneمركب المتفورمين من
نبات معروف في فرنسا اسمه ليالك جوتس رو.
وبدأت دراسة خصائصه وتأثيره على اإلنسان
عام  .١٩٥٠وبدأ استعماله كعالج لمرضى
السكري عام  ،١٩٥٧وانتشر استعماله في كل
اوروبا والعالم … ولكن ال  FDAاالمريكية
اقرته متأخرا جدا عن كل العالم حتى عام ٢٠٠٦
!!!.
يعتبر الميتفورمين هو الخط األول في ال
 Guidelineلعالج النوع الثاني من السكري
في كل التوصيات الطبية في العالم ،و يبلغ
عدد مستخدمي ميتفورمين حوالي  ٢٠٠مليون
إنسان.
ليس من المعروف بدقة كيف يعمل
الميتفورمين ،ولكن المعروف علميا ً أنه بعد
عمليات بيوكيميائية عديدة ومعقدة في الكبد
(انظر الشكل المرفق) ،يعمل على:
-1يحسن من حساسية خاليا الجسم للتجاوب
مع هرمون األنسولين .وخفض نسبة السكر من
الدم ،أي أن كمية قليلة من األنسولين يفرزها
البنكرياس الى الدم تصبح أكثر كفاءة كأنها كمية
كبيرة وقوية التأثير لخفض السكر من الدم.
-2أنه يقلل من تحول مركب جاليكوجين
المخزون في الكبد الى جلوكوز وعودته الى
الدورة الدموية.
 -3يعتبر عالجا ً فعاالً لما يعرف بمرض
حويصالت المبيض عند السيدات.
-4وجد انه يعمل بكفاءة أكثر عند األشخاص
السمناء او ذوي األوزان الزائدة ،وانه يساعد في
خفض الوزن.

ماذا كان رأي الـ  FDA؟ تنصح ان
يستمر المريض على العالج حتى
-5يقلل من أمراض القلب والشرايين .
يغير له طبيبه المعالج هذا الدواء
بما يناسب المريض.
للميتفورمين آثار جانبية كثيرة ولكنها في
خالصة ما تقوله وزارة الصحة الكندية و الـ
 FDAاالمريكية ان المرضى الذين يتناولون
المتفورمين طويل الفاعلية او طويل التأثير أن
يبدلوه بالميتفورمين العادي النه ال يوجد في
تركيبته مادة  NDMAالمسرطنة الى حين
مراجعة الطبيب المعالج.
لم اجد في مراجعاتي ما يقول بوضوح ان
ميتفورمين ممنوع من التداول في كندا .ولعل
أحدث ما قرأت كان ما جاء يوم  ٢٥سبتمبر
الماضي في موقع معروف ومتخصص بالسكري
وهو  ،DrSue.caيقول الموقع :ان ميتفورمين
ال يزال العقار المختار األول في توصيات هيئة

الغالب غير خطيرة ،ولذلك يعتبر األكثر أمانا
من أي عقار آخر لعالج السكري.
هناك قليل جدا ً من هـؤالء المرضى يحظر
عليهم تناول الميتفورمين اهمها :
-1الضعف الشديد في وظائف الكليتين.
-2هبوط في وظائف الكبد.
-3الحاالت التي تسبب الحماض األيضي .مثل
اإلسهال الشديد وغيرها من الحاالت.

-4هبوط وظائف القلب.

-5حساسية من ميتفورمين.

ماذا عن ميتفورمين والكورونا؟
نشرت عدة دراسات حول هذا الموضوع .في
دراسة شملت  ٦٢٦٢مريضا بالسكري ادخلوا
الى المستشفى بسبب إصابتهم بالكورونا وكان
معظمهم من السيدات ،تقول الدراسة ان مرضى
السكري الذين يتعالجون بميتفورمين وجد أنهم

يعانون من اعراض الكورونا اقل ،وعانوا
من المضاعفات أقل .وكان شفاؤهم اسرع،
وعدد الوفيات اقل من المرضى الذين لم يكن
ميتفورمين ضمن عالجهم.
أبعد الله عن الجميع هذا الوباء المتوحش.
•أخصـائي أمــــراض باطنية
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com
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الصحة نـبـع السعادة والجمال
• د .خالد الخيري اﻻدريسي

بعد ان اسهبنا في سبع مقاالت بحث العناصر
الرئيسة فالمكونة للغذاء الضروري للجسم،
اصبح لزاما علينا ان نبحث العنصر الرئيس
اﻻخر والمهم جدا للصحة والدامة الجسم اﻻ وهو
الرياضة والتمارين الرياضية.
الرياضة في حد ذاتها اسم حديث للنشاط العضلي
الذي كان في الماضي يعتبر جزءا أساسيا من
مكونات وادوات اﻻنسان .هذه التسمية هي من
نتاج واضرار الحياة الحديثة التي توصل لها
اﻻنسان منذ ان أتاح له تقدمه الحضاري الركون
الى السكينة وضمان غذائه بعد ان يكون قد حرث
ارضه والقى البذور فيها وجلس ينتظر شهورا
عديدة تحسبا لغلة تضمن له قوته وقوت ابنائه
اثناء فصل الشتاء وفصل الجفاف .من هنا لم تعد
الحركة البدنية (الرياضة) أمرا طبيعيا ،بل كمالية
ورفاهية .ثم زاد اقدام اﻻنسان وولوجه عصر
الصناعة واﻻكتشافات اﻻلية الطين بلة وكسل
على كسل حتى غدا ﻻ يتحرك من مكانه تقريبا.
تضافرت تلك الظروف مع عدم الفهم لمكونات
الجسم واحتياجاته ،فاكتملت السيمفونية النشاز
وعانينا ما عانينا من ويالت وامراض.
بحثنا هنا للرياضة ليس تعديا على اﻻختصاص،
بل هو من صميم عملنا ،فالحركةالبدنية جز ٌء
ش ّكل جسمنا
ي من احتياجات الجسم .هكذا ت َ َ
أساس ٌ
اثناء العصر الحجري ،وهكذا ﻻ يزال حتى اﻻن.
من هنا ﻻ بد من مقارعة هذا الجانب ان اردنا
إكمال المسيرة العلمية الصحيحة والصحية .وانه
لمن المحزن أن توصف الرياضة في وصفات
اﻻطباء او في الكتب الطبية عالجا للكثير مما
نعاني .ولكن في هذه الحالة ال بد من التعرض
لها آملين تصحيح ما ارتكبنا من جرم في حق
اجسامنا ،امال في الصعود الى “القمة” .فالحركة
البدنية والنشاط العضلي يساعدان على استهالك
الطاقة وتحسين الدورة الدموية والجهاز العصبي
والعظام والعضالت ويعطيان الشعور بالقوة
والصحة .يتم هذا من خالل تأثير الرياضة في
الهرمونات المختلفة في الجسم كما هو حال
اﻻكل تماما .صحيح ان طريقنا الى “القمة” يمر
من خالل اﻻكل الصحيح ولكن الرياضة عامل
اساسي للصعود للقمة ومن ثم البقاء هناك.
اود هنا ،قبل الدخول في تفاصيل الرياضة
وانواعها ،ان اطلع القراء الكرام على نتائج
الدراسات اﻻمريكية في هذا الصدد .فلقد دلت تلك
الدراسات على:
اوﻻ -هناك زيادة  %50-%30من نسبة خطورة
اﻻصابة بارتفاع ضغط الدم عند الكسالى.
ثانيا -هناك اكثر من  60مليون أمريكي ﻻ يقومون
بالنشاط العضلي المطلوب صحيا.
ثالثا -حوالي  %25من اﻻمريكيين كسالى الى
درجة كبيرة.
ودلت دراسات اخرى حديثة على ان اﻻمراض
اﻻتية يمكن تجنبها عن طريق الرياضة:
 -1مرض السمنة.
-2أمراض القلب والشرايين .علما بأن هناك-
حسب احصائيات سنة  2000هناك  13.5مليون
امريكي مصاب بمرض القلب نتيجة المراض
الشرايين التاجية .و 1.5مليون امريكي يصابون

سنويا بجلطات القلب.
-3مرض السكري .هناك  8ماليين امريكي
مريض بداء السكر.
 -4سرطان القولون .هناك  95000حالة جديدة
لسرطان القولون تكتشف سنويا.
 -5هشاشة العظام .هناك  250000حالة اصابة
بكسر عنق عظمة الفخذ سنويا.
 -6مرض ارتفاع ضغط الدم  .هناك  50مليون
امريكي مصاب بارتفاع ضغط الدم.
 -7مضاعفات اثناء الحمل والوالدة.
 -8انقطاع التنفس اثناء النوم (.)Sleep Apnea
ان مرض السمنة هو بيت الداء واساس معظم
العلل التي تصيب اﻻنسانية منذ بدأ العصر
الفالحي والى يومنا هذا .ولقد بذل علماء التغذية
كل جهد لتعريف السمنة ووضع معايير عالمية
متفق عليها من اجل توحيد هذا المفهوم .واحد هذه
المعايير هو مؤشر كتلة الجسم.
مؤشر كتلة الجسم (:)Body mass Index
هو مقياس اتفق عليه علماء التغذية لمعرفة
مقدار اﻻصابة بالسمنة .ويمكن الحصول عليه
بقسمة وزن الجسم بالكيلوجرام على مربع الطول
بالمتر.
الوزن بالكيلوجرام/الطول بالمتر.2
يقسم هذا المؤشر الناس الى اربع فئات:
اوﻻ – ناقصي الوزن (النحاف)
ثانيا -وزن طبيعي.
ثالثا -وزن زائد (مؤشر كتلة الجسم ما بين
)%29-%25
رابعا -مرضى السمنة (مؤشر كتلة الجسم يفوق
)%30
دعونا نعرف مرض السمنة .هيالزيادة الكبيرة في
كمية الدهون بالجسم بالنسبة الى الوزن الصافي
وعندها يكون مؤشر كتلة الجسم يفوق .%30
يمكن تقدير كمية الدهن في الجسم بعدة طرق
اهمها:
 -1ثنية الجلد.
 -2قياس الخصر عند مستوى السرة .والجدير
بالذكر هنا ان الرجال الذين لديهم قياس الخصر
يفوق  102سم ،والنساء اللواتي لديهن قياس
الخصر يفوق  88سم معرضون للمزيد من
المضاعفات الصحية.
 -3طريقة د .مايك آدس.
 -4بواسطة الموجات الصوتية)Ultrasound( .
 -5بواسطة اﻻشعة المقطعية)C-T Scan( .
 -6بواسطة الرنين المغناطيسي()MRI
حسب هذه المقاييس هناك اكثر من  60مليون
امريكي مصابون بمرض السمنة.
لقد دلت الدراسات المقارنة التي اجراها معهد
الصحة الوطنية اﻻمريكي ( )N.I.Hعلى ان
 %61من اﻻمريكيين البالغين مصابون اما
بزيادة الوزن (مؤشر كتلة الجسم اكثر من )25%
او بالسمنة .وقد تضاعفت اعداد مرضى السمنة
بين عامي  ،1999-1980اذ كانت النسبة%15
في سنة  1980فأصبحت  %27في سنة .1999
الى جانب كون الرياضة تقلل من خطورة
اﻻصابة بنوبات القلب وارتفاع ضغط الدم
الشرياني واﻻصابة بالقلق واﻻحباط وانقاص

القسم الثامن
الوزن ،فهي تساعد على بقاء العظام والعضالت
والمفاصل في صحة جيدة لدى الصغار والكبار،
كما تنمي اﻹحساس الجسدي والنفسي الجيدين.
والرياضة ايضا من أهم العوامل التي تؤدي لحياة
سليمة وسعيدة .فالرياضة ﻻ تبني الجسم فقط ،بل
انها تساعد على النوم السليم ومن ثم حياة صحية
في اليوم التالي .فبدﻻ من النوم ﻷن موعد النوم
أزف فإن مزاول الرياضة يهنأ في نوم عميق
بدون ادوية منومة او شراب كحولي .على عكس
اﻻنسان الكسول الذي يضطر ﻻستعمال الحبوب
المنومة ،وان لم يفعل سيصاب باﻻرق وسيتبعه
صحة معتلة في اليوم التالي ،اما ان فعل وتناول
حبوبا منومة او خمرا فانه سينام نوما صناعيا
يؤدي به الى حياة معتلة في اليوم التالي.
تقسم التمارين الرياضية الى نوعين هما:
 -1التمارين الهوائية.
 -2التمارين الالهوائية.
التمارين الهوائية :
هي ببساطة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق،
حيث توجد كميات كافيه من اﻻوكسجين .كالمشي
والهرولة والجري وركوب الدراجات الهوائية
والسباحة ولعب التنس بانواعه والكرة الطائرة
وكرة السلة والجولف .وتشمل ايضا التمارين
التي تتم داخل الصاﻻت الرياضية المفتوحة.
هذه هي الطريقة المثلى للجسم ﻻستغالل الدهن
وقودا ،ومن ثم ﻹنقاص كمياته في الجسم وما
ينتج عنه من نقصان صحيح في الوزن.
وتعتمد هذه الطريقة على ممارسة الرياضة التي
ترفع نبضات القلب الى حد متفق عليه .وهو عدد
نبضات القلب دون الحد اﻻقصى الفسيولوجي
لذلك الشخص ،ولقد اخذ بعين اﻻعتبار سن ذلك
الشخص ونوعه .فهو يتناقص مع زيادة العمر
ويختلف بين الرجال والنساء.
ولقد اختلف الخبراء في مقدار عدد النبضات
هذه ،فبينما يرى خبراء التربية البدنية ان يكون
عدد نبضات القلب اقل بنسبة  %30من الحد
اﻻقصى الفسيولوجي وأن تُمارس التمارين
لعشرين دقيقة على اﻻقل في كل حصة ،ثبت
اخيرا ان النصيحة المثلى هي ان يمارس النشاط
الرياضي لمدة اطول وبوتيرة أقل .فلو اتبعنا
نصيحة خبراء التربية البدنية ،لما استطاع الجسم
تزويد العضالت بالكمية الالزمة من الدهون
(التي تستعمل وقودا) بالسرعة الالزمة ،لذا
تضطر العضالت الى اللجوء الى مخزونها من
السكر (على شكل جاليكوجين) وبذلك يفشل ما
نصبو اليه اﻻ وهو حرق الدهنيات.
هناك معادلة تقريبية سهلة يمكنك اللجوء اليها
إن وجدت ما سبق صعبا .المعادلة هي:
الحد اﻻقصى الفسيولوجي لسرعة نبضات
القلب اثناء التماريين الرياضية =  – 220عدد
سنوات عمرك..
يلجأ اطباء القلب الى اجراء احد الفحوص التي
تدعى “فحص تخطيط القلب اثناء الجهد العضلي”
من اجل التاكد من سالمة شرايين القلب التاجية
ومقدرتها على تزويد عضلة القلب باﻻوكسجين
الالزم اثناء مختلف ظروف المجهود العضلي.
لقد دلت اﻻبحاث العلمية على انه اذا اردنا ان
نستفيد اﻻستفادة القصوى من التمارين الهوائية،

علينا ان نداوم على ممارسة الرياضة بوتيرة
سعرة حرارية على اﻻقل اسبوعيا.
تحرق ُ 2000
يحتاج الجسم الى كمية محددة من السعرات
الحرارية لممارسة الحياة اليومية .وثبت ان هذه
الكمية تختلف من شخص ﻻخر حسب عمره
وجنسه وطبيعة عمله .وعلى سبيل المثال ،فان
الرجل العادي الذي يقوم بالعمل المكتبي يحتاج
الى  1600سعرة حرارية للحياة الروتينية على
مدى  18.5ساعة يوميا وتحتاج المرأة ل 1245
سعرة حرارية في المدة نفسها .اما ما تبقى من
ساعات اليوم ( 5.5ساعات) ،فيستهلك فيها حسب
النشاط الرياضي الممارس.
مع ان رياضة المشي والهرولة هما اﻻكثر
شعبية وشيوعا ،فإنه يجب ان ﻻ نهمل بقية
النشاطات الرياضية .فالمشي الجدي بسرعة 5
كم في الساعة للرجل البالغ متوسط البنية لمدة
ساعة يستهلك  300سعرة حرارية .بينما الهرولة
لمدة ساعة تستهلك  600سعرة حرارية .فمن ﻻ
يملك متسعا من الوقت للمشي ساعة يوميا ،يمكنه
الهرولة نصف ساعة بدﻻ .الهرولة ﻻ تصلح لكل
انسان .وعليك استشارة الطبيب قبل الشروع فيها.
لمن اراد المزيد من المعلومات المتعلقة
باستهالك السعرات الحرارية اثناء مختلف اشكال
النشاط اليومي والرياضي نقدم له المعادلة التالية
لحساب ما يستهلك من السعرات الحرارية وهي:
السعرات الحرارية المستهلكة = زمن النشاط
بالدقيقة xالمعامل الخاص بذلك النشاط  xوزن
الجسم بالكجم.
هناك جداول خاصة تبين المعامل الخاص
بكل نشاط رياضي يمكن الحصول عليها من اي
مصدر علمي يختص بالتربية البدنية..
التمارين الالهوائية:
التمارين الالهوائية مثل رفع اﻻثقال او رمي
الكرة الحديدية او الرمح او القرص او القفز على
الزانة ،هذه التمارين غير جيدة ،ﻷن كميات
اﻻوكسجين المستفاد منها محدودة جدا وﻻ
تستطيع العضالت استهالك الدهن كوقود بسبب
قصر مدة التمرين والتواتر السريع التي تمارس
به تلك النشاطات .وتعتمد العضالت على السكر
المخزون .ومن هنا تضطرب المعادلة التي
شرحناها سابقا.
وللمزيد من التوضيح فان كفاءة الوقود المستهلك
في الظروف الالهوائية ﻻ تساوي اكثر من %5
من كفاءته ان استخدم في الظروف الهوائية.
الدهنيات هي الوقود اﻻمثل واﻻكثر توفرا
للجسم وتحتوي على  2.25مرة من السعرات
الحرارية الموجودة في السكريات.
ارتكب اخصائيو التغذية في الماضي اﻻخطاء،
فقد نصحوا الناس باستهالك المزيد من النشويات.
وصرح احد علماء التغذية بأن هذه النصيحة هي
العلة وراء ما اسماه “سمنة امريكا” .والنصيحة
اﻻكيدة النفع هي اعتماد الدهن مصدرا اساسيا
لوقودك.
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة –
ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة-
لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية
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النشرة اإلخبارية لجامعة غويلف الكندية

طرق بسيطة لحرق الدهون

العدس ُيقلل من ارتفاع نسبة
سكــــر الغلوكـوز في الدم

7طرق بسيطة لحرق الدهون كل يوم ..تحرك حتى وأنت جالس

يُسهم تناول العدس في خفض معدالت
نسبة سكر الغلوكوز في الدم ،وفقا ً ما أفادت
النشرة اإلخبارية لجامعة غويلف بمقاطعة
أونتاريو الكندية ،وذلك ضمن عرضه
العلمي اإلخباري لدراسة حديثة حول
العالقة بين تناول البقول وبين نسبة السكر
في الدم .وكانت هذه الدراسة نشرت بشكل
بارز ضمن عدد مجلة التغذية Journal
 ،of Nutritionوعنوانها« :استبدال
كربوهيدرات األرز أو البطاطا بالعدس
يقلل من نسبة السكر في الدم بعد األكل لدى
البالغين األصحاء».
وللتحقق من هذا األمر ،قام الباحثون
الكنديون بإجراء تغير طفيف في أحد
مكونات وجبة الطعام الرئيسية ،وهي
أطباق النشويات التي يتناولها البعض
كأطباق جانبية .وكان ذلك اإلجراء هو:
تقليل نصف كمية البطاطا أو األرز في
الطبق الجانبي ،وتناول كمية موازية من
العدس بدالً منها.
وتحت عنوان «العدس يُقلل بشكل كبير
مستويات السكر في الدم» ،قالت الجامعة
في وصفها للدراسة ونتائجها« :وفقا ً
لدراسة جديدة ،هي األولى من جامعة
غويلف ،فإن تناول بقول العدس بدالً من
تناول البطاطا أو األرز يمكن أن يخفض
مستويات الغلوكوز في الدم بأكثر من 20
في المئة.
أطباق جانبية
ووجد الباحثون أن إزالة كمية النصف
من هذه األطباق الجانبية النشوية للبطاطا
أو األرز ،وتناول العدس مكانها ،يمكن
أن يُحسن بشكل كبير من تعامل الجسم مع
كربوهيدرات النشويات .وأضافت« :أدى
تناول العدس مع األرز ،بدالً من األرز
وحده ،إلى انخفاض نسبة الغلوكوز في
الدم بنسبة تصل إلى  20في المئة ،كما أدى
تناول العدس مع البطاطا ،بدالً من البطاطا
وحدها ،إلى انخفاض نسبة الغلوكوز في
الدم إلى  35في المئة» .وأفادت ما ملخصه:
إن استبدال كمية من البطاطا أو األرز التي
يتناولها المرء في وجبة الطعام بتناول كمية
مصاحبة من بقول العدس ،يُمكن أن يُؤدي
إلى خفض مستويات الغلوكوز في الدم».

يبذل الكثير من األشخاص جهدا مضاعفا من
أجل إنقاص وزنهم  ،فالبعض يقوم باتباع بعض
أنواع الحمية لحرق الدهون  ،والبعض االخر
يقوم ببذل المزيد من التمارين الرياضية  .يقول
كنان مايو ،في تقرير نشرته مجلة “إيت ذيس،
نوت ذات” ( )Eat this, Not thatاألميركية،
إنه إلى جانب أساليب إنقاص الوزن التقليدية،
مثل اتباع حمية غذائية وممارسة الرياضة
بانتظام ،هناك حيل أخرى وحركات بسيطة
يمكن إدخالها في روتيننا اليومي لمعاضدة
جهودنا للتخلص من الوزن الزائد .وفعالية هذه
الحيل مثبتة بإجماع الخبراء ،وهي ليست سهلة
ضا في تسريع خفض
التنفيذ فقط ،بل تساعد أي ً
الوزن.
والتالي  7طرق لحرق الشحوم:

 -1اشرب الماء مباشرة بعد االستيقاظ
قبل المغادرة نحو حصة الرياضة في الصباح،
من المهم شرب ما يكفي من الماء ،حتى تتم عملية
األيض على أفضل وجه .وحسب تجربة نشرت
في مجلة طب الغدد الصماء والتمثيل الغذائي،
فإنه بعد شرب المشاركين في التجربة كوبين
من الماء (نصف لتر) ،ارتفعت وتيرة التمثيل
الغذائي لديهم بنسبة  .30%ويعتقد الباحثون
أن زيادة استهالك الماء بفارق  6أكواب يوميا
سوف يزيد من حرق السعرات الحرارية بفارق
 17400سعر حراري في عام كامل ،وهو ما
يعني فقدان حوالي  2.5كيلوغرام من الوزن.

 -2احرص على ممارسة بعض الحركات
التي تنشط التمثيل الغذائي
من بين الحيل الذكية لحرق المزيد من الدهون
بشكل أسهل خالل اليوم هي القيام ببعض

األنشطة البسيطة على امتداد مختلف فترات
النهار .ويُنصح بالصعود والنزول عبر الدرج
عوضا عن المصعد.

وسهولة ،هي إستراتيجية تناول الغذاء الصحي
الغني بالبروتينات .وحسب أوليفر باشفورث،
الباحث في مجال الصحة والرياضة في
بريطانيا ،فإن استهالك فطور غني بالبروتينات
يعزز الكتلة العضلية ،وبالتالي يمكنك من
حرق المزيد من السعرات الحرارية مع مرور
الوقت .كما أنه يمنحك شعورا بالشبع واالمتالء،
وبالتالي يبقيك بعيدا عن الطعام لوقت طويل.

إذا كان من الصعب عليك إيجاد فرص للقيام
بأنشطة بدنية بسيطة في مكان سكنك أو عملك،
فهذا ال يعني أنه ال يمكنك تنشيط جسمك لحرق
الدهون .وفي الواقع ،يمكنك تحقيق ذلك بطريقة
أكثر بساطة ،وهي التململ وتحريك اليدين
والرجلين باستمرار ،أو المشي جيئة وذهابا
داخل الغرفة.

 -6المشي

وتكرار هذا األمر لعدة مرات يزيد من معدل
ضربات القلب وينشط حرق الدهون.

 -3تحرك حتى وأنت جالس

وحسب دراسة علمية أجريت حول هذا
الموضوع ،فإن اإلنسان عندما تتوقف عضالته
تما ًما عن الحركة فإن عملية التمثيل الغذائي
لديه تتباطأ .بالمقابل أنت لست مجبرا على القيام
بتمرين رياضي مكثف من أجل خفض وزنك،
بل يكفي تحريك الذراعين أو الساقين عندما
تكون مستلقيا على األريكة.

 -4استمع إلى الموسيقى خاصة في
الصباح
إن إعداد قائمة باألغاني المفضلة يمكن أن
يمنحك الحماس والحيوية في الصباح ،عندما
يرن المنبه وتكون في حاجة لالنطالق.

 -5اجعل فطورك مليئا بالبروتين
من أهم النصائح لخسارة الوزن وأكثرها فاعلية

تعد الحركة شرطا أساسيا للحفاظ على حيوية
الجسم وصحته ،لذلك ينصح األطباء دائما
بممارسة نشاط رياضي يكون بسيطا وغير
مرهق ،حتى تتمكن من االستمتاع به وااللتزام
به لوقت طويل .وهنا يعد المشي من أكثر الطرق
فاعلية لحرق السعرات الحرارية.

 -7تحضير حقيبة التمارين الرياضية
في الليلة السابقة
إذا كان موعد ذهابك إلى قاعة التمرينات
الرياضية هو يوم الغد صباحا ،فإنه من األفضل
أن تجهز كل شيء مسبقا في الليل ،حتى تحل
كل المشكالت التي تواجهك .أما إذا أجلت
التحضيرات إلى الصباح ،فإن مواجهتك ألي
صعوبة مثل عدم العثور على سترتك أو حذائك
سوف يدفعك للتكاسل وعدم الذهاب لصالة
الرياضة.
فعندما يكون اإلنسان في حالة خمول في
الصباح الباكر ،فإنه ال شعوريا يبحث عن أعذار
لتجنب الخروج وممارسة الرياضة ،لهذا من
األفضل تحضير كل المستلزمات بشكل مسبق،
لتسهيل األمر على نفسك.
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هوامش علمية

األميبا آكلة الدماغ المميتة
•د .محمد أمين األعظمي

في  16كانون أول  ،2020كتبت راشيل رتنر
 Rachael Rettnerعن انتشار األميبا آكلة
الدماغ ،واسمها العلمي Naegleria fowleri
عزَ ت
وامتدادها شماالً ،في الواليات المتحدة .و َ
ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة .فقد كانت هذه
األميبا ً معروفة في الواليات األمريكية الجنوبية
 ،Southern Statesولكن تم تسجيل إصابات
إلى الشمال من تلك الواليات في السنوات
األخيرة ،وبخاصة في واليات الغرب الوسطى
.Midwestern States
يقول الباحثون من مراكز إدارة (السيطرة)
على األمراض والوقاية (منها) Centers for
Disease Control and Prevention
 )(CDCالذين قاموا بالدراسة أنهم درسوا
حاالت اإلصابة بهذه األميبا في الواليات المتحدة
لمدة أربعة عقود ووجدوا أن عدد اإلصابات
بقيت كما هي خالل فترة الدراسة ،ولكن توزيعها
الجغرافي امتد شماالً ،حيث سجلت واليات
الغرب الوسطى ارتفاعا ً ملحوظاً.
وهذه األميبا ،N. fowleri ،شأنها شأن
غيرها من أنواع األميبا ،كائن حي يتألف من
سوط كمثري
خلية واحدة .ولها طوران طور ُم َ
الشكل أصغر من الطور اآلخر ،األميبي،
وتنتشر في المياه العذبة الدافئة مثل األنهار
بب تلفا ً مدمرا ً للدماغ ،التهاب
س ُ
والبحيرات .وت ُ َ
السحايا األميبي األولي primary amoebic
 )meningoencephalitis (PAMوهو
مرض مميت في الغالبية العظمى من الحاالت.
ويصاب المرء بهذه األميبا عند دخول الماء
الملوث بها (باألميبا) األنف ومنه إلى الدماغ
من خالل ممري العصبين الشميين olfactory
 nervesاللذين يمثالن أول زوج من األعصاب
القحفية .وال يؤدي ابتالع الماء إلى التسبب
بالمرض (.)CDC
امتدت دراسة باحثي مركز إدارة األمراض
والوقاية ( )CDCلحاالت اإلصابة باألميبا
أكلة الدماغ مدة أربعة عقود .وقد وجدوا نتيجة
دراستهم أن األعداد السنوية لإلصابات بهذه
األميبا بقيت ثابتةً تقريباً ،ولكن المدى الجغرافي
لإلصابة بها قد توسع وامتد شماالً ،ونتج عن ذلك
ظهور حاالت متزايدة من اإلصابة في واليات
الغرب األوسط .Midwestern states
األعراض
تُعرف األعراض األولى لإلصابة باسم التهاب
السحايا األميبي البدائي primary amebic
 )meningoencephalitis (PAMوتتضمن
هذه األعراض ال ٌحمى والقيء والتهاب الحلق
وانسداد الممرات األنفية والغثيان وتصلب الرقبة
والهلوسة والتشوش الذهني والغيبوبة ،ويعقب
ذلك الوفاة .ولم يتجاوز اإلصابة من بين 148
سجلت في الواليات المتحدة منذ عام 1962
ُ
سوى أربعة ،أي أن معدل الوفيات بالمصابين
بهذه األميبا تتجاوز .)CDC( 95%
تبدأ األعراض بالظهور بعد يوم واحد إلى
تسعة أيام ( 5أيام في ال ُمعدل) بعد التعرض لهذه
األميبا .ويؤدي إلى الوفاة خالل  18-1يوماً.

أصيبت امرأة شابة في الثامنة عشرة من
عمرها من سكان أوهايو باألميبا آكلة الدماغ
خالل قيامها بالتجذيف في شارلوت ،كارولينا
الشمالية ()Charlotte, North Carolina
وماتت نتيجة ذلك .ويعتقد أن هذه الشابة التقطت
األميبا آكلة الدماغ نتيجة انقالب زورقها فوقها
وأصبحت بذلك مغمورة بالماء لبعض الوقت.
تعيش هذه األميبا في األنهار والبحيرات دافئة
المياه وفي الينابيع الحارة .كما يمكن أن تجد
هذه األميبا في برك السباحة التي لم تعقم جيدا
بالكلور .وال توجد األميبا هذه في المحيطات
بسبب ملوحة مياهها.
ُصاب الناس باألميبا هذه من المياه
وبالتالي ،ي
ُ
العذبة الدافئة في البحيرات واألنهار.
وقد توجد هذه األميبا حتى في سخانات المياه.
ويمكن أن تعيش ،بل تنتعش وتتكاثر في درجة
حرارة  46م ( 115فهرنهايت).
وقد تتحمل درجة حرارة أعلى مما ذكرنا آنفا ً
ولمدة قصيرة.
ومن البديهي أن تكثر اإلصابة هذه باألميبا
خالل موسم الصيف.
ال تسبب هذه األميبا تلفا ً للدماغ نتيجة ابتالع
الماء.
تتضمن األعراض المبكرة للمرض الصداع
والحمى والغثيان والقيء .وحاالت الشفاء منه
نادرة جداً.
اإلصابات بهذه األميبا قليلة .إذ لم تسجل بين
عامي  1962و 2015إال  138حالة ،لم ين ُج
منهم إال ثالثة فقط .وفي إحصائية أخرى امتدت
سجلت  34إصابة في
من  2010إلى ُ 2019
الواليات المتحدة ،نجت منها صبية واحدة .ومع
هذا فإن الوفيات بهذه األميبا ضئيلة جدا ً مقارنةً
مع أسباب أخرى للوفيات .فالوفيات التي نتجت
عن الغرق للفترة ذاتها في الواليات المتحدة
بلغت .34,000
كانت آخر الناجين من هذه األميبا صبية في
الثانية عشرة من عمرها أُصيبت باألميبا عام
 .2013وقد عالجها األطباء بعدة أدوية ال مجال
لذكرها ،فهذا مجال المتخصصين .وأهم نصيحة
تقدمها  CDCللراغبين بالسباحة في مياه عذبة
ودافئة هي أن يفترضوا أن هناك خطر إصابة
طفيف ويجب اتخاذ االحتياطات الالزمة ،منها
أن تتجنب دخول الماء إلى األنف باستخدام سدادة
مثالً وإبقاء الرأس مرفوعا ً فوق سطح الماء.

ويصعب تشخيص المرض لسرعة تقدمه ويتم
التشخيص بعد الوفاة عادة.
اإلسعاف األولي:

مراقبة األعراض .2 .فحص السائل الشوكي-
المخي.
حقائق عن األميبا آكلة الدماغ

تعريف المرض النادر في الواليات المتحدة :هو
المرض الذي يصيب أقل من  200000إنسان.
Rachael Rettner: Deadly ‹braineating amoeba› has expanded its
.range northward
Deadly ‹brain-eating amoeba› has
expanded its range northward | Live
Science
•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من
كتاب البالد) لندن اونتاريو
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متاح في الصيدليات ..باحثون يكتشفون "عالجا فعاال" ضد كورونا
•الحرة  /ترجمات  -واشنطن
أعلن فريق من الباحثين من معهد مونتريال للقلب توصلهم إلى
"عقار فعال" ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال المعهد الكندي في بيان إن العقار هو  Colchicineوهو
يأخد عبر الفم ومعروف بالفعل ويستخدم ألمراض أخرى.
وشملت الدراسة  4,159مريضا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا
من خالل اختبار المسحة األنفية (.)PCR
وجد الفريق أن "الكولتشيسين" أدى إلى انخفاض الحاجة إلى
التنفس االصطناعي بنسبة  50في المائة ،والوفيات بنسبة 44
في المائة.
ويعتقد الفريق أن الدواء يمكن أن يساعد في تقليل االزدحام
الحاصل في المستشفيات بسبب كورونا ،كما يمكنه خفض تكاليف
الرعاية الصحية.
وأظهر الدواء فعالية في منع "عواصف السيتوكين" التي يحدثها
الجهاز المناعي للجسم ،كما يحد الدواء من المضاعفات الناتجة
عن كورونا.

وكولشيسين متاح في الصيدليات ويستعمل لعالج النقرس منذ
فترة طويلة.
وتعد الدراسة من أكبر الدراسات في العالم ضمن الجهود
المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.
وشملت الدراسة مرضى في كندا ،والواليات المتحدة األميركية،
وأوروبا ،وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا ،ونسق الدراسة مركز
مونتريال لتنسيق التجارب السريرية ( )MHICCالتابع لمعهد

مونتريال للقلب.
ومنذ بدء تفش فيروس كورونا في العالم أعلن عن فعالية عدد من
األدوية في مواجهته ،وكان أشهرها هيدروكسي كلوركين الذي
أثار الجدل والنقاش السياسي.
وحتى اآلن اعتمدت لقاحات من قبل عدد من الدول ،وبدأت
بالفعل في تلقيح مواطنيها ،فيما يستمر تفش الفيروس وحصد
المزيد من الضحايا.
ومنذ بدء تفشي الوباء ،ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل
كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب ،ما أدى إلى زيادة في
اإلصابات المشخصة.
وأصيب أكثر من  98,127,150شخصا في العالم بالفيروس
منذ ظهور الوباء ،تعافى  59,613,300منهم.
تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة  2,107,903شخصا
في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن
ظهور المرض في نهاية ديسمبر .2019
•الحرة  /ترجمات  -واشنطن

نصائح لوقاية أطفالكم من آالم الظهر والرقبة أثناء الدروس عبر اإلنترنت
منذ انتشار كورونا حول العالم توقفت الدراسة
بشكل نهائي داخل المدراس وأصبحت عبر
اإلنترنت فقط ،وفيما يلي خمسة إجراءات
لوقاية األطفال من اآلثار السلبية للدراسة عبر
اإلنترنت ،وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف
إنديا أونالين.

الوضعية الصحيحة
يجب أن يكون المكتب المنزلي مشابها لمكتب
الفصل الدراسي .ال تشجعيهم على االسترخاء
واالستلقاء ومشاهدة الدروس على األجهزة
اللوحية .شجعي أطفالك على الحفاظ على
الوضع المناسب أثناء جلوسهم ودراستهم على
الطاولة .يجب أن تلمس أقدامهم األرض ،وأن
يكون ارتفاع الشاشة صحيحاً.
إذا كان عمر الطفل أقل من  8أعوام ،فكري في
مكتب أو كرسي خاص يناسب هيكله وال يؤذي
ظهره.

االستراحات
الكثير من الوقت أمام الشاشة يضر بالجسم
ألنه يمكن أن يضغط على العينين ،والرقبة،
وعضالت الظهر ،اسمحي ألطفالك باستراحات
متكررة بين الدروس ،والمشي في الغرفة أو أداء
تمارين روتينية من شأنها أن تمدد العضالت
وتحسن مرونتها.
يفضل أن تكون مدة االستراحة بين  5و10
دقائق على األقل.

دعم أسفل الظهر
عند الجلوس والتركيز على الكمبيوتر المحمول،
تتعرض عضالت أسفل الظهر للضغط.
واإلجهاد اإلضافي من األسباب التي تجعل
الكثير من األطفال يميلون إلى التراخي أو اتخاذ
وضعيات سيئة قد تؤدي إلى مشاكل صحية.

يُنصح بوضع وسادة أو منشفة مريحة في الجزء
الخلفي من الكرسي لدعم أسفل الظهر.

تجنب مشاهدة الدروس على
الهاتف

واألجهزة اللوحية صغيرة ،وتؤثر سلبا ً على
العينين .ومن المرجح أن يتكئ األطفال الذين
يتابعون دروسا ً عبر الهاتف على األريكة
والسرير ويكونون أقل انتباها ً أيضاً .لذلك ،يجب
الحفاظ على بيئة دراسة جيدة.

اطلبي من األطفال متابعة الدروس وإكمال المهام الحمية الغذائية الصحية
على الكمبيوتر .ويفضل أن يكون الكمبيوتر ثابتا ً
على مكتب ،ذلك أن شاشة الهواتف المحمولة

تأكدي من حصول طفلك على جميع العناصر

الغذائية والفيتامينات والمعادن الالزمة للنمو.
إن الوجبة الكاملة والصحية التي تحتوي على
مصدر غني بالكالسيوم ،والمغنيسيوم ،وفيتامين
ب  ،12وفيتامين د ،من شأنها أن تساعدهعلى
تقوية العضالت والعظام ،وقد تقاوم اآلثار
السيئة لساعات الجلوس الطويلة.
•المصدر :اإلمارت 24

أوليا جلبي :في فضائل القدس

ّ
تصور رحلة أوليا جلبي
لوحة للفنانة التركية شرمين جيدي
تحت عنوان "اكتشاف القدس وجوارها في عيون الرحالة
أوليا جلبي" ،ألقى األكاديمي زكريا قورشون ،أستاذ التاريخ
في "جامعة وقف السلطان محمد الفاتح" ،وصاحب العديد
من الكتابات حول البلدان العربية ،محاضرة حول ما ورد
عن القدس في كتاب "سياحت نامه" الذي ألفه أوليا جلبي بن
درويش محمد أغا ظلي ( ،)1684-1611وهو كتاب ضخم
دون فيه جلبي رحالته إلى مدن
يتكون من عشرة أجزاءّ ،
مختلفة من اإلمبراطورية العثمانية.
المحاضرة ،التي ّ
نظمها "معهد يونس إمره" الثقافي التركي
في القدس المحتلة افتراضياً ،مؤخرا .،يذكر قورشون ّ
أن جلبي
يبدأ في الحديث عن القدس انطالقا ً من حملة السلطان سليم،
الذي زار المدينة وصلّى في المسجد األقصى قبل أن يدخل إلى
مصر .ويذكر الباحث أن القدس عرفت تطورا ً ونهضة في عهد
ابنه ،السلطان سليمان القانوني ،ضاربا ً مثاالً بـ"الزيادة الكبيرة
في عدد سكان القدس ما بين عهدي سليم وسليمان ،وازدياد عدد
المدارس بشكل الفت".

ً
حاليا ترجمة أقسام "سياحت نامه"
تجري
الخاصة بالقدس إلى العربية
ويروي جلبي ،الذي يصف القدس بـ"الوالية المزدهرة"،
كيف أن سليمان القانوني رأى النبي في منامه يوصيه
صن قلعة القدس ويزيّن حرمها بحوض ماء ويمنح
بأن يح ّ
دراويشها مخصصات مالية كل عام ويعيد بناء المدينة .ويذكر
الرحالة كيف استجاب السلطان العثماني للحلم بأن أصدر قراره
بإعادة بناء أسوار القدس ،لتستمر عملية إعادة تحصين المدينة
ثالثة أعوام ( .)1538 - 1535ويعلّق المحاضر بالقول ّ
إن
بناء السور كان مهماً ،مما جعل المدينة آمنة وأتاح التوسع في
إعمارها .واعتبر قورشون أن رحلة جلبي باتت اليوم مرجعيةً
في تاريخ القدس ،التي زارها عدة مرات؛ إذ لم يتناول الفترة
العثمانية التي عاصرها فحسب ،بل كذلك اآلثار التي تركها
األيوبيون والمماليك فيها.
توقف المحاضر عند شخصية جلبي ،ووصفه بـ"المثقف
يكتف بالتدوين ،ما
المختلف" الذي "كتب بأسلوب أدبي ،ولم
ِ

يستدعي اللجوء إلى مصادر أخرى لفهم لغته المليئة بالمجاز
عرف بمشاركته في الحياة السياسية
واالستعارات ،كما أنه ُ
ودون ما رآه في كتبه.
واإلدارية واالجتماعية ،وطاف العالم ّ
ُعرف الناس على العالم ،قدّم خدمة للجغرافيين
وبينما كان ي ِ ّ
والمؤرخين الذين نقلوا عنه كمصدر موثوق".
جار حاليا ً على ترجمة األقسام
قورشون الذي ّ
نوه بأن العمل ٍ
تطرق إلى الفرق
الخاصة بالقدس في الكتاب إلى العربية،
ّ
بين القدس في رحلة ابن بطوطة وبين توثيق جلبي لها" ،فابن
بطوطة يروي فقط ما يرى في زمانه ،بخالف جلبي الذي يعيد
صص في
قراءة تاريخ المكان أيضا ً إلى جانب واقعه ،ويخ ّ
كتابه وصفا ً دقيقا ً للمسجد األقصى وأعمال سليمان القانوني
في ترميمه وتزيينه ،وكان يشرح ويعطي معلومات تفصيلية
عن كل شيء ،بما في ذلك ما يسميه فضائل القدس وزيارتها،
ويخصص أقساما ً لآلثار والمقامات واألضرحة".
•(العربي الجديد) لندن
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أجواء رمضان في المخيم
الجزء الثاني

•جمال الشريف
•الحلقةالرابعة والعشرون

وكانت اإلذاعة تتحفنا قبل اإلفطار باإلبتهاالت الدينية
للنقشبندي .ومن فاته النقشيندي في رمضان فقد فاته خير كثير.
وأعتقد أنه علَم من أعالم الزمن الجميل في رمضان لألردن
كلها .وكانت ابتهاالته أيضا ً قبل صالة الجمعة التي كانت تبث
من جامع أبي درويش في األشرفية...
بعد األفطاركنا ننتظر بفارغ الصبر مسلسل "مقالب غوار"
وأحيانا "صح النوم" "وملح وسكر" و كان مسلسالً واحدا ً
في السنة وليس كهذه األيام ،تتزاحم المسلسالت الرمضانية
حتى ألهت الناس عن العبادة وسلبت من الناس روحانية الشهر
الفضيل.
وكانت جموع الشباب تتوافد على الكراج بعد المغرب حيث
يلتقي الشباب بعد اإلفطار بنفسي ٍة ومعنوي ٍة مختلفة عن قبل
اإلفطار .وكانت العوامة وكرابيج حلب والقطائف والنمورة لها
نصيب مع الباعة .وما زلت أجهل حتى هذه اللحظة لماذا كان
كثيرمن الرجال الكبار أيامنا ال نستطيع مجرد الحديث معهم
وهم صائمون ،ويكلمك الواحد منهم كما يقول المثل من رأس
مناخيره ومش طايق حاله وكأنه مح ّمل العالم جميلة أنه صائم!!
وهل لهذا التصرف عالقةً بالمثل القائل "الجوع كافر"؟ أنا
شخصيا ً عندما أجوع أتوقف عن اإلرسال واإلستقبال وال
أستطيع الجلوس على طاولة السفرة قبل اإلفطاربخمس دقائق
وإال صيامي سيصبح في خبر كان لذلك ال أجلس إال واألذان
يؤذن أو أكثر شيء دقيقةً قبل اآلذان...
ومع ذلك ،والحق يقال ظاهرة النكد في رمضان من قِبل الرجال
قبل اإلفطار هي ظاهرة عربية بامتياز وليست فلسطينيةً ،كي ال
يتهمنا أحد بالنكد دون غيرنا.
كنا نتوجه لمسجد أبي بكر الصديق لصالة التراويح وكان
المسجد يمتلئ بالمصلين وكانت أباريق الماء البالستك
منشورة أمام الصف األول لمن أرد أن يشرب في االستراحة
بين الركعات ،وبجانب األعمدة لبقية الصفوف .وبعد نهاية
الركعة الثامنة تغادر األغلبية وال يبقى إال من تعود على إكمال
العشرين ركعةً.
أجرعظيم فكان
أما في الليالي العشر األخيرة وما بها من ٍ
جزء من الشباب ،والملتزم على وجه الخصوص يحمل فراشه
ويعتكف في المسجد وال يغادره إال للضرورةِ القصوى ويتفرغ
ليالي وال أروع منها ليال.
للعبادة الكاملة ،فكانت
َ

وال أنسى أيام النادي الجميلة الرائعة في مسابقات دوري كرة
القدم ودوري كرة السلة بعد اإلفطار وعلى نور األضواء
الكاشفة والحشود تلتف حول الملعب من جميع الجهات.
هكذا كان نهارنا وليلنا في رمضان حافالً ،وبرغم كل
الظروف .إال أنني أشعر ان أيامنا كانت بسيطة وجميلة وممتعة
والناس قلوبها على بعض ،وتستمتع بالمتاح والمتوفر بين يديها
وحالنا تقريبا ً في المخيم كلنا مثل بعض.
وقبل نهاية رمضان بأيام قليلة يبدأ مشوار الكعك وتبدأ روائحه
الفواحة تنتشربين البيوت وفي معظم الحارات حيث كانت
األفران تنتشرفي كل مكان وسهرة خَبز الكعك صباحي ،وكانت
ّ
يتعاون فيما بينهن ،وكل ليلة سهرة الكعك عند إحدى
الجارات
الجارات للمساعدة حتى يلف الدور على الجميع .وكان الكعك
يتطلب مجهودا ً كبيرا ً وليس كهذه األيام حيث عجوة التمر تباع
جاهزة ،كان ال بد من فصفصة التمروطحنه وإضافة السمسم
لعمل العجوة
ومن ثم إكمال بقية المهمة(...بالش أنسى حالي وأحولها لدرس
من دروس الطبخ)  ....أما األوالد الصغار فكانوا كالقوارض
كلما أتيحت الفرصة ألحدنا يستغلها ويبدأ بأكل عجوة التمر،
ولوال وجود شوبك العجين والشبشب بجانب أمهاتنا للتقريع كنا
أكلنا العجوة وخلطة الكعك حتى العجين  ....ياجماعة الخير
والله كنا نكيّف.
ومع أننا هاجرنا إلى أقصى أصقاع األرض إال أننا حملنا معنا
عاداتنا وتقاليدنا وما زالت نساؤنا يعملن لنا الكعك في رمضان،
ومازلت محافظا ً على عادتي في التهام جزء من عجوة التمرفي

لحظة إعداده حيث ال شوبك وال شبشب.
والشيء بالشيء يذكر ،ما زالت المرأة الفلسطينية محافظة
على ثقافة التربية بالشبشب أينما كانت ومثال على ذلك الولد
الصغير أو البنت الصغيرة تسأل أمها أن تساعدها في الدراسة
فتقول لها األم ...ماشي هاتي الشبشب والدفتر والحقيني.
ولله درك يا شعبنا أينما ذهبت تحمل معك كل ما يعينك
على البقاء متشبثا ً باألصالة والتراث رافعا ً رايتك خفاقة بحب
فلسطين.
أما ليلة العيد ،وما أن يثبت هالل العيد حتى يبدأ التجهيز
واإلعداد له والكل منشغل في طقوس العيد...
كنا نحن األطفال نبتهج بقدوم العيد ونستشعر كل لحظة من
لحظاته ونبدأ بتجهزمالبس العيد التي تم شراؤها خصيصا ً لهذا
اليوم ،ومن شدة فرحتنا كنا نضعها بجانب فرشة النوم ,ولوال
المالمة ياهوى لوال المالمة...كنا نمنا بمالبس العيد.
كل هذه الطقوس كانت ضروريه للعيد...
وكنا زمان ننشد نشيد قبل ليلة العيد وهو:
بكره العيد بنعيّد....وبنذبح بقره السيد
والسيد ماله بقره.....بنذبح بنته هالشقرا
والشقرا ما فيها دم ......بنذبح بنته بنت العم
هونا مقص وهونا مقص....والعجوز طقعت ....ص (الرقابة
قطشتها وواقفين لي بالمرصاد)
وكفلسطيني مش عارف ليش ثقافة الدم معنا؟! خلص ،خلص
مرينا فيه قليل؟!
عرفت السبب!! ليش هو اللي ّ
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
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أنواع وأساليب التربية الخاطئة وتجنبها

ما هي األبوة االستبدادية؟ كيف تغير عاداتها ؟
•حنان الجويني
نشر موقع "مايند بادي غرين" األمريكي
تقريرا تحدث فيه عن أساليب التربية المختلفة
على غرار التربية االستبدادية.
وقال الموقع ،في تقريره الذي ترجمته  ،إن
الطريقة التي تربي بها أطفالك هي شأن شخصي
جدا ،وعادة ما تتأثر بالعالم من حولك وبنية
عائلتك والظروف التي تعيش فيها والقيم التي
تؤمن بها وأكثر من ذلك بكثير .وغالبًا ما يشعر
الكثير من اآلباء بالقلق أو االرتباك بشأن ما إذا
كانوا يتخذون القرارات الصحيحة ألطفالهم،
وخاصة بشأن مدى تأثير طريقتهم في التربية
على شخصية أطفالهم على المدى البعيد.
أنماط التربية الرئيسية
أورد الموقع أن األنماط الرئيسية للتربية تشتمل
إطارا لكيفية تقييم
على أربعة أنماط ،وهي تمثل
ً
ووصف قراراتنا في تربية أطفالنا .وعلى الرغم
من أن هذه األساليب قد تكون مميزة ومختلفة،
إال أن هناك فرقًا بسي ً
طا بينها.
ومن بين أساليب التربية التي يجب أن نكون
على دراية بها هي األبوة االستبدادية ،الشائعة
خاصة في العائالت الناجحة .وفي حين أن هذا
األسلوب في التربية له نتائج مفيدة ،إال أنه ال
ضا من اآلثار الجانبية التي يجب االنتباه
يخلو أي ً
إليها.
ما هي األبوة االستبدادية؟
ذكر الموقع أن األبوة االستبدادية ،التي يطلق
عليها أحيانًا األبوة التأديبية ،تقوم على الحاجة
إلى السيطرة واعتماد الحدود الصارمة ووضع
ضا).
توقعات عالية لألطفال (وعادة لآلباء أي ً
والحظت الدكتورة أليزا بريسمان أن "الوالد
أو األم االستبدادية يكون متطلبا ،ولكن المشكلة
تكمن في غياب التعاطف".
في هذه الحالة ،ال يقدم بعض اآلباء الدعم الكافي
ألطفالهم من خالل التوجيه العاطفي .والبد من
اإلشارة إلى أن كل طفل لديه احتياجات مختلفة
سواء تعلق األمر بالحدود أو العواطف.
بالنسبة لألطفال ،ال يمكن إنكار النتائج
اإليجابية لهذا األسلوب في التربية ،إذ يكون
األداء األكاديمي لألطفال في العادة جيدا ،ولكن
التوقعات الصارمة الموضوعة لهم قد تدفعهم
إلى الحرص على التميز في المدرسة فقط من
أجل إرضاء الوالدين.
وتتمثل سلبيات هذا األسلوب في كونه يمكن
أن يتسبب في شعور الطفل بعدم السيطرة على
حياته وتدني احترام الذات واالعتماد على
الدوافع الخارجية والضغط الخفي للمضي في
حياته .الشك أن وضع حدود لألطفال أمر مهم،

لكنهم يحتاجون أيضا إلى تعلم كيفية وضع حدود
خاصة بهم من خالل التمتع بمزيد من الحرية.

ونادرا ما يضعون توقعات أو حدودًا أو
أطفالهم
ً
يعملون أطفالهم كيفية تحمل المسؤولية.

كيف تقارن األسلوب االستبدادي في التربية مع
أنماط األبوة األخرى؟

ما هي خصائص األبوة االستبدادية؟

أوضح الموقع أن مفهوم أنماط األبوة واألمومة
للتربية صيغ في الستينيات من قبل عالمة النفس
ديانا بومريند ،التي درست األطفال في سن
ما قبل المدرسة وسلوكياتهم .ثم قارنت هذه
السلوكيات بكيفية تفاعل الوالدين :االستراتيجيات
التأديبية للبالغين ،ومدى رعايتهم في أوقات
الضغط ،وكيفية تواصلهم معًا ،وتوقعات النضج
والسيطرة .وما وجدته العالمة هو أربعة أنماط:
التربية المتسلطة ،المتساهلة ،غير المتفاعلة،
االستبدادية.
قدم الموقع تفسيرا لألنماط الثالث األخرى:
التربية المتسلطة :يعتبر عمو ًما األسلوب األكثر
شموالً للتربية .فاآلباء حساسون للغاية وداعمون
لألطفال مع توفير الحدود والبنية والتوقعات
الواضحة واالستقاللية.
التربية غير المتفاعلة :اآلباء هنا عادة ليس
لديهم توقعات ألطفالهم  -وال يقدمون األساسيات
أو الدعم .قد يواجه األطفال الذين يتم تربيتهم
بهذه الطريقة صعوبات في تطوير العالقات وفي
الدراسة وعلى مستوى احترام الذات.
األسلوب المتساهل :عادة ما يكون الوالدان في
هذه الحالة مستعدين لتلبية جميع رغبات الطفل
(ويشار إليها أحيانًا باسم األبوة المتسامحة).
يستجيب هؤالء اآلباء بشكل كبير الحتياجات

أشار الموقع إلى بعض التمثالت الشائعة التي
تظهر بها األبوة االستبدادية في الحياة الواقعية.
لكن اإلجراءات الواردة أدناه ليست "سيئة" في
جوهرها.
•إلجابة عن سؤال" لماذا؟" دائما ما تكون":
ألنني أخبرتك بذلك" .ال شك أن اآلباء مشغولون
ضا ،وال يمكنهم دائ ًما إرضاء أطفالهم من خالل
أي ً
شرح جميع الخيارات التي تدخل في عملية صنع
القرار .وتنشأ المشكلة عندما ال تساعد األطفال
على فهم قيمة القيام بشيء ما (مثل األعمال
الروتينية ،على سبيل المثال) أو عندما تشرح
سبب معاقبتهم.
•طلب المهام أو تحديد أهداف غير قابلة
للتحقيق مع عدم تقديم الدعم للمساعدة في
أمرا جيدًا  -فأنت
تحقيقها .تعد المعايير العالية ً
تؤمن بقدرة طفلك على النجاح ،ولكن إذا كان من
الواضح أنهم يكافحون لتلبية متطلباتك ،فيجب
أن يكون الوالدان متاحين ومنفتحين للتدخل
ومساعدة األطفال وتعديل األهداف.
•عقوبة المخالفات الصغرى تكون قاسية.
•عدم السماح لألطفال أبدًا باتخاذ القرارات
صغارا وغير ناضجين
بأنفسهم .عندما يكونون
ً
بما يكفي للقيام بذلك ،فهذا مناسب ،ولكن عندما
يكبرون يجب أن يُمنحو الفرصة التخاذ قرارات
بأنفسهم.
كيف تغير عادات األبوة االستبدادية؟
في حين يحتاج اآلباء المتساهلون إلى أن

يتعلموا كيف يكونون أكثر صرامة ،فإن اآلباء
المستبدين يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر تساهال
مع أطفالهم .بعبارة أخرى ،من المحتمل أن
يحتاج اآلباء الذين يميلون إلى تطبيق هذا
األسلوب في التربية إلى تعلم كيف يكونون أكثر
تعاطفا مع أطفالهم.
هناك العديد من الطرق للقيام بذلك ،إحداها
تتمثل في وضع نفسك مكان طفلك ،فعلى سبيل
المثال إذا كان يواجه مشكلة ما ،فكر في السبب
وما الذي تريد أن يفعله والداك معك في هذه
ضا االبتعاد عن اعتماد
الحالة .يمكن لآلباء أي ً
ً
العقوبات والتركيز على االنضباط بدال من ذلك،
خاصة أن العقوبة أسلوب رجعي وال تأتي عادة
مع إرشادات أو سياق يفسر للطفل سبب معاقبته
(وهذا مهم بشكل خاص لألطفال األصغر سنًا
الذين ال يفهمون معنى القواعد أو التنظيم الذاتي
أو الصواب والخطأ).
وأوضح الموقع أن االنضباط في المقابل،
يقوم على أن تشرح ألطفالك ما تتوقعه منهم،
ولماذا تتوقع منهم أن يتصرفوا بهذه الطريقة،
وما هي عواقب عدم االمتثال للقواعد "في الحياة
الواقعية" ،وما نوع النتائج التي يمكن أن تترتب
عن ذلك.
وأشار الموقع إلى أنه يمكنك تذكير طفلك
بأنك تحبه وتهتم به وعلى استعداد لتقديم الدعم
العاطفي له متى احتاج ذلك ،ومساعدته حين
يواجه المشاكل .ولكن ليس عليك أن تتابع جميع
تحركاته وتلبي جميع احتياجاته على مدار
الساعة وطوال أيام األسبوع ،وإنما االكتفاء
بالتدخل عندما يكون ذلك ضروريًا.
•المصدر " :عربي 21اليت"
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(كــورونــا)..
شمس بــــاردة
(بين ووهان وفنلندا شمس باردة)،
محكية روائية لرنا اليسير ،وأحمد اليسير،
تواكب ظاهرة تفشي وباء كورونا (كوفيد
  ، )19بقالب سردي متخيل ينفتح علىدالالت ومضامين تحاول الكشف تدريجيا ً
عن الحقيقة الضائعة وراء انتشار الوباء
في كل دول العالم.

•ياسر علي

ويلهم ِلـــم َل ْم يخــافوا العطبــا ...من سهـــام الليل وقت السحر

ُ
متابعة لرصد البذور والجذور في النهضة األدبية الفلسطينية ،من
ْ
ْ
الصغار...مذ ّ
اقتراب
أحسوا العيد منهم في
لست أنسى حين أوالدي
ْ
أم ُ
أجل تشكيل مالمح وصورة اإلبداع األدبي في تلك المرحلة ،من خالل سألوا َّ
ِل َم ِمن والــدنا طال الغيـــاب
باالنكســــار ...
هم
راح يأتيكـــم بحلوى وثياب
الشخصيات التي كانت بفلسطين (قبل تقسيمات سايكس بيكو) ،نثبتها فأجـابتهم بأنفـــاس ِحرار ...
هنا كجزء من الهوية الفلسطينية الالحقة .ونتناول في هذه الحلقة قامة
ً
من قامات الثقافة الفلسطينية ،وفردا أسّس عائلة ثقافية تركت بصمة وفي سنة  ،1918عاد الشيخ سعيد إلى طولكرم بعد اإلفراج عنه من
في تاريخ فلسطين األدبي ،بل شعّت إلى خارج فلسطين .وهو الشيخ سجن "القلعة" ،ولما أُلّفت الحكومة العربية في دمشق ،في تشرين
الشاعر األديب السياسي سعيد بن علي بن منصور الكرمي (  1852األول (أكتوبر)  ،1918دُعي إلى العاصمة السورية وشارك في تأسيس
 .)1935ع ِيّن نائبا ً لرئيس المجمع ،ثم
المجمع العلمي العربي عام  ،1919و ُ
أصبح رئيسا ً للمجمع عام .1920
ولد الشيخ سعيد الكرمي في مدينة طولكرم سنة  ،1852ونسبة عائلة
الكرمي تعود السم المدينة التي ولد ومات فيها .ويعود نسب عائلته إلى أصبح قاضي القضاة في ع ّمان ( 1922ـ  ،)1926قام بتأسيس مجمع
عرب اليمن -بحسب الزركلي في ترجمة ابن الشاعر (أحمد شاكر) في اللغة العربية األردني سنة  ،1923وقد ذكرت بعض المصادر أنه تولى
األعالم -الذين جاؤوا مع حملة عمرو بن العاص إلى مصر ،ولما فتحت وزارة المعارف في شرق األردن أكثر من مرة (اختلفت المصادر
مصر وقسمت أرضها على الفاتحين بأمر من عمر بن الخطاب خرج بسبب اختالف التسمية بين وزارة المعارف ومجلس المعارف) .وبقي
سهمهم في إقليم الشرقية ..ثم لجأ جد والده إلى فلسطين بسبب التكاليف هناك حتى عام .1926
التي فرضها عليهم محمد علي باشا.
أت ّم الشيخ سعيد دراسته االبتدائية في مدارس طولكرم ،ثم أرسله والده
إلى األزهر الشريف إلكمال تحصيله العلمي ،وهناك حضر دروس
الشيخ جمال الدين األفغاني ،واتصل بالشيخ محمد عبده ،وبقيت الصلة
بينهما وثيقة بعد ذلك.
وبعد حصوله على شهادة (العالمية) من األزهر عاد إلى بلده ،وعمل
مفتشا ً للمعارف فيها ،ثم أصبح مفتيا ً لطولكرم .وكان ٌح ّجةً في العلوم
الشرعية والفقهية .ولما أ ُ ِلّفَت الجمعيات الوطنية ،انتمى الشيخ سعيد إلى
حزب "الالمركزية العثمانية" ،وأصبح معتمدا ً للحزب في قضاء بني
صعب (طولكرم) .وعندما أُعلنت الحرب العالمية األولىُ ،وزعت في
دمشق منشورات تدعو إلى الثورة على األتراك ،موقعة باسم "حزب
الثورة العربية" .فكان من بين الذين أُلقي القبض عليهم في فلسطين.
وبعد محاكمة قصيرة في عاليه (لبنان) ،نُفّذ في  21آب (أغسطس)
 1915حك ُم اإلعدام في أحد عشر شخصاً ،و ُحكم على الشيخ سعيد
مع آخرين بالمؤبد .ثم خرج بعد سنوات في شباط (فبراير)  1918من
السجن بفضل مساعي الخير من بعض الجهات.

بعد ذلك اعتزل العمل السياسي ،وعاد إلى بلده ،واشتغل في سنواته
األخيرة مدرسا ً في مسجد طولكرم حتى وافته المنية سنة .1935
تميز شعره من حيث المضمون بالثورية والقوة ،أما الشكل فكان
كالسيكيا ً منظوما ً على مختلف األوزان والقوافي ..وهو ما يعكس
شخصيته الثورية في داخله ،والشيخ األزهري في شكله.
أصدر الكرمي عدة كتب اختلفت المصادر فيها (ال تعتمدوا الويكيبيديا،
ففيها مبالغات واضحة) ،ذكر بعضها صاحب "األعالم" خير الدين
الزركلي ،مثل" :واضح البرهان في الردّ على أهل البهتان" و"رسالة
في التصوف" و"اإلعالم بمعاني األعالم" ،ومجلدان يضمان مقاالته
المتسلسلة في مجلة المجمع العلمي ،وغيرها من الكتب.

غير أن أبرز إنجاز حققه الكرمي لم يكن في كتبه الورقية ،بل في كتبه
البشرية ،حيث كان أوالده أعالما ً في الثقافة الفلسطينية من بعده ،ومنهم
أحمد شاكر الكرمي الذي تولى تحرير مجلة "الفيحاء" بدمشق سنة
 1922وأنشأ مجلة "الميزان" سنة  ،1925ولم يكن قد تجاوز الثالثين
ً
وعندما ُ
سجن الشيخ سعيد الكرمي في عاليه بلبنان ،لقي في سجنه ظلما من العمر .ومنهم الشاعران محمود الكرمي وعبد الكريم الكرمي
ً
ً
ً
وجورا ً
ّ
ل
طوي
ح
ش
بمو
رفي
ع
ال
بالمجلس
ّد
د
ون
،
ا
حار
ا
شعر
فأنشد
،
ا
وهوان
ُ
ٍ
ٍ المعروف بأبي سلمى (الركن الثالث في مجموعة إبراهيم طوقان)؛
بليغٍ بعنوان "أيها السابح في بحر الكرى" ،نختار منه مقطعين:
واألديبان عبد الغني الكرمي وحسن الكرمي (صاحب موسوعة "قول
على قول" التي كانت برنامجا ً على إذاعة لندن لعشرات السنين).
ً
عجبا ...كونهم قد ّ
إنما ّ
جرموا مثلي َب ِري
حير فكـــري
َّ
والـــذي لفــق عني الكــــذبا ...صلبـوه مذ رأوه مفتــري
• (عربي  )21لندن

وفي هذه الرواية يتم تسريب فيروس
(كوفيد  )19 -من مختبرات يعمل فيها
أطباء مرتبطين بمنظمة إجرامية تمتد
أذرعها فوق كل األرض .وأول المصابين
به سيكون عا ِلم الفيروسات وانج لي،
الذي اكتشفه ،وحذر منه لمنع انتشاره.
عند هذا المنعطف ينفتح السرد ليكشف
عبر ركام من األحداث الروائية الساخنة
عن تفاصيل ومالبسات «كارت الذاكرة»
الذي تركه وانج لي ،بعد ادعاء المنظمة
وفاته بالفيروس للمبرمج الشاب آدم،
والطبيبة نادين ،اللذين سوف يخوضان
مغامرة خطيرة يجوبان فيها دول العالم
محاولين نقل الحقيقة لبشرية ال تعلم أنها
تحيا ضمن مخطط أعظم مما ترى.
ماذا ترك وانج لي في «كارت الذاكرة»،
السر الذي
وماذا يخفي من حقائق؟ ما هو
ّ
يجمع رئيس مختبر فيروسات ووهان،
برئيس مختبر فيروسات أتالنتا القادم إلى
الصين؟ وما الذي يجعل مذكرات عتيقة
ُكتبت في أربعينات القرن الماضي مهمة
لدرجة أن يحتفظ رئيس مختبر أتالنتا
بها تحت جلده ،وهل قُتل بسببها؟ ماذا
السرية من
تحوي وثائق «البنتاجون»
ّ
معلومات حول الفيروس؟ ماذا يخبئ
عالَم العا ِلم رتزل روكفشتاين التسعيني
َ
من مختبرات ،وفيروسات ولقاحات؟
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رحيل حاتم علي ليس موتًا مفاجئًا ،بل هو اشتداد حلكة الرداءة التي لم يتحملها قلبه

•إبـراهيم الـجبيـن
أسهل الكتابة صياغة المراثي بعد رحيل المؤثرين ،غير أن األصعب
منها أن تكتب ع ّمن رحل وكأنه يقرأ سطورك اآلن .ال كأنه وحسب،
بل أنت متأكد أنه يجلس اآلن ،كما كان يجلس على مقاعده الشرقية
المصدّفة ببيته في سفح هضبة د ّمر ،أو على كرسي من القش في مقهى
“الروضة” بشارع العابد في دمشق ،يقرأ وكل شيء في جسده هادئ
سبحته وهي تدور وتدور لتخفي عن اآلخرين فرحه
إال حركة حبّات ُ
الخجول بهذا االهتمام الكبير الذي حظي به خبر موتهّ .
لكن المبدعين
ال يموتون .ال نشعر بموتهم أساساً .وأحد الذين أثروا على حياتنا خالل
العقود الثالثة الماضية ،كان ابن الجوالن السوري الالجئ البسيط حاتم
علي.
ي حوار أرغب بإجرائه
في الماضي كتبتُ عنه كثيراً ،وكان يتح ّمس أل ّ
معه ،باعتباره بمثابة مؤامرة مشتركة ،سواء على الورق أو على
شاشة التلفزيون .مؤامرة على السلطات وانحطاط الذوق ،مؤامرة على
الرداءة ،وانحياز إلى تلك الدرجة الرفيعة من الجودة التي لم تتوفر لدى
ّ
ي مخرج عربي آخر ال قبله وال بعده.
أ ّ
عرش مثل الكرمة بعد
البائسة،
الفقيرة
األحياء
عالم
من
علي
حاتم
جاء
ّ
أن أغوته كتابة القصص القصيرة ،قبل أن تسرقه الشاشة ليدرس التمثيل
ويصبح ممثالً ،وليفتح جناحيه في عالم اإلخراج التلفزيوني والسينمائي
الذي أبدع فيه حتى آخر لحظة من عمره القصير.

•أسرار حاتم علي
حين نقول إنه لم يكن يصدّق أنه بات من بين عظماء المخرجين في
تاريخ الشاشة العربية ،ال تكون هذه مبالغة ،كان بالفعل مبهورا ً بردود
الفعل على كل ما يفعل ،لم يعتد عليها أصالً ،ولك أيها القارئ أن تتخيل
ذلك الطفل الذي حمله خاله على كتفيه وهو يهرب الجئا ً من الجوالن
مشيا ً على األقدام لعشرات الكيلومترات ،ذاك الذي عاش منكسرا ً حزيناً،
خجوالً ،كيف يمكن أن يتعامل مع األضواء المبهرة والنجاحات الفائقة
التي لم يكن يتخيل أنه سيحققها .لكنه فعل وغيّر الشاشة العربية إلى
األبد.
سره أنه لم يكن مخرجاً ،كان مشاهدا ً ألعماله وهو ينجزها ،كان
ّ
يحرص على الدقة في كل لقطة ،وعلى أن تكون األشياء حقيقية ،ال
مجرد ديكورات مؤقتة ،أصلية ال كرتونية هشة .باذخة ال بسيطة ،وهذا
كله كان قبل أن نفكر في الممثالت والممثلين الذين أدارهم وأشرف
عليهم ،ال كأنه أستاذ وسيّد في مواقع التصوير ،بل كمشاهد أيضا ً يعطيهم
حريتهم في التعبير وخلق الشخصية ،بل وحتى في تغيير حواراتهم
وحركاتهم المرسومة إن رأوا هم ذلك.
قد يكون عدد األسئلة التي طرحتها عليه أكثر من ألف سؤال ،سواء في
جلسة تصوير أو في تبادل ألطراف الحديث ولكن حين سألته هل يحرجك
التعامل معك ،كمسؤول عن المحتوى الثقافي للعمل ،وأنت المخرج؟ أم
أنك تفضل تحميل الكاتب مسؤولياته وإبقاء التبعات البصرية فقط على
عاتقك؟ قال “هذا سؤال دقيق جداً ،يكشف طبيعة العالقة ما بين الكاتب
والمخرج ،وما يشوب هذه العالقة من لبس وغموض ،وهو سؤال
يطرح بصيغ مختلفة ،من بلد إلى آخر ،ويشير إلى فهم مختلف لتلك
العالقة ،في مصر على سبيل المثال ،يح ّمل الجمهور ،النجم ،المسؤولية
الفنية والفكرية عن العمل الفني ،بينما الجمهور السوري يميل إلى إلقاء
المسؤولية على المخرج ،وفي هذا تثمين لدوره كصانع للعمل الفني ،أنا
شخصيا ً أُسال ،وخاصة في مصر ،أسئلة من نوعية :هل شطبت بعض
المشاهد للمؤلف؟ أو هل (تد ّخلت) في أداء الممثل؟ وهذه أسئلة جاهلة،
وال تصدر عن معرفة ،ما يظهر على الشاشة ،هو نتاج عمل مشترك،
ما بين المؤلف والمخرج ،وهما يتحمالن مشتركين المسؤولية كاملة،
وإسهامات المخرج عادة ،ال يمكن اختصارها بحذف المشاهد أو إضافة
ّ
وسطره المؤلف على الورق
أخرى ،فالمخرج ،عادة يعيد كتابة ما سبق
بالكلمات ،المخرج يعيد هذه الكتابة ،ولكن بأدوات مختلفة ،وهو بالتالي
يمكن له أن يخون شريكه المؤلف دون حذف ،أو إضافة كلمة واحدة .ما
صلة ،هو أن المخرج ،عادة مسؤول مسؤولية كاملة عن
أريد قوله ،بالمح ّ
العمل الفني ،ليس فنيا ً وحسب ،بل فكريا وسياسيا أيضا”.

مجرد صنعة وتخصصات ،بل موسيقى
هكذا كان يف ّكر ،العمل الفني ليس ّ
مشتركة ،بين المخرج والكاتب والممثل والفريق حتى أصغر أفراده،
لذلك كانت أعماله التاريخية أقرب إلى الكتب الثمينة والمخطوطات
يصور في
النادرة ،ولم يكن يتردد في االشتراط على الجهات المنتجة أن
ّ
أقصى المغرب أو المشرق ،وفي القصور والصحارى واألماكن صعبة
الوصول ،من أجل مشهد عالي الحرفية ،أو أقواس هندسية تشبه أقواس
األندلس ،أو بادية مثل تلك التي دارت فيها حرب “الزير سالم”.
سره أنه كان يبحث عن الفكرة ،وال ينتظرها .يقدح شرارتها مع
ّ
الكتاب ،فهو ليس من ذلك النمط من المخرجين الذين ينتظرون على
طابور الفرص ،وال حتى من أولئك الذين يتزاحمون عليها بحثا ً عن
المزيد من األعمال .لم يكن يعنيه ذلك كله .كان يذهب إلى ما يريد هادئا ً
ومتردّدا ً دوماً .فهو يفتقد إلى تلك اللعنة التي تالحق المبدعين عادة،
الغرور والغطرسة واالعتداد بالذات.
أول مرة يراه الجمهور فيها كانت في مسلسل “دائرة النار” للمخرج
هيثم حقي في العام  .1988وكان ال يزال في منتصف العشرينات من
عمره ،ولكن جمهور األدب يعرفه ،فقد كان يقرأ قصصه في األمسيات
األدبية في مخيم اليرموك وغيره .كثيرون يعتقدون أن علي هجر
الكتابة ،وأنها كانت مرحلة عابرة في حياته ،لكنه وعلى النقيض من
ذلك ،كان ملتصقا ً بها حتى بعد أن تحول إلى التمثيل واإلخراج ،بصور
مختلفة .وكان أول فيلم كتبه “زائر الليل” ،وكذلك مسلسل “القالع”
الذي أخرجه مأمون البني ،كما شارك في كتابة فيلم “آخر الليل”
وغيرها من األعمال.

•مسؤولية المخرج
تسأله “باعتبارك مسؤوالً عن المحتوى الفكري كما تحب أن نراك،
فلنف ّكر معاً ،بما يدور في أذهان جمهورك السوري ،عندما يشتغل حاتم
علي على عمل معاصر ،شائك ،يضرب على حديد السياسة المعاصرة..
يذهب نحو التاريخ السياسي المصري .أال توجد مشاريع (غير رسمية)
إلعادة كتابة التاريخ السياسي السوري المعاصر عبر الدراما؟ يجيب
هكذا “هذا يقودنا إلى طبيعة المساحة المتاحة ،في سوريا ،أمام كتابة
مغايرة وجديدة ،أظن أن بداية تشكل الدولة السورية وتطورها في ما
بعد ،وانتقالها من نظم سياسية مختلفة ،هو أمر درامي بامتياز ،وفي
الوقت ذاته ،إشكالي ،من الناحية الفكرية ،وهذان عنصران مغريان،
كمنطلق لدراما جذابة ومعاصرة ،لكن كما يبدو ،الوقت ما زال غير
مالئم”.
وتحاول استدراجه إلى إجابة أعمق فتقول إنه ربما يعود سبب غياب
أعمال تحفر في الشخصية السورية إلى عدم االهتمام أصالً بتشكل تلك
الشخصية ،ولذلك تجدها عرضة للرياح المختلفة؟ فيدرك أن األفق ما
يزال مغلقاً ،ليس فقط بسبب الرقابة ،آنذاك ،قبل نحو  15عاماً،
بل ألن أدوات التذوق لم تكن جاهزة بعد ،يقول “لذلك فإنك
ال تجد مناقشات جادة في الدراما السورية لمواضيع من
هذا النوع .ويتم تجاوز الفكرة إلى مواضيع محسومة”.
المشاهدون العرب يعرفون عن علي أكثر م ّما
يعرف كل من يودّ الكتابة عنه وعن سيرته ،فهم صحبه
وشركاؤه وجمهوره في بيوتهم وغرفهم ويومياتهم ،هو
ذاته وبعد أن عرف أنه يمكن له التعبير بالصورة،
مخرجاً ،كما يطيب له ،ذهب إلى الحد األقصى،
وكأنه طفل وجد حريته في اللعب.
من يصدّق أن عمالً مثل “الزير
سالم” يسجّل أعلى األرقام القياسية في
المشاهدة ،حتى قبل انتشار موضة
العدادات على اليوتيوب .يقول
علي “هناك من روى لنا أنه شاهد
المسلسل كامالً أكثر من  30مرة
حلقة حلقة ومشهدا ً مشهدا ً على
جميع القنوات التي عرضته”.
ماذا يعني ذلك؟ أما األعمال
األندلسية التي كتبها وليد سيف
فقد عوملت معاملة خاصة حتى
من قبل الجمهور غير المعتاد
على اللغة العربية الفصحى.
تناولها الناس وصادقوا أبطالها
وألفوهم وباتوا يرددون ما يقولونه
على الشاشة كأمثال تحكى وكقصص
يتعلمون منها أصول الحب والحرب.

•شغف بالمصاعب
علي لم يكن مخرجا ً وحسب ،كان مشاهدا ً ألعماله وهو ينجزها،
يحرص على الدقة في كل لقطة ،وعلى أن تكون األشياء حقيقية ،ال
مجرد مظاهر مؤقتة
كثيرا ً ما كان يقول لي إنه مشغوف بالعالقة ما بين “الحاكم”
و”المحكوم” ،أراد أن يحفر فيها أعمق وأعمق ،حتى يفكك أكبر قدر
ممكن من ألغازها .ولذلك رفض اتهامي له بأنه “شرشح” الزير سالم
وأهان األيقونة الشعبية التي يمجدها الناس .قال ببساطة “هذه هي
الحقيقة ،لماذا ال نعرضها بعيدا ً عن سلطة الشخصيات وقداستها في
وجدان الناس؟”.
تلك العالقة التي شغلت باله طيلة حياته ،سيالحقها دارسو الفن
ومؤرخوه وسيجدونها قابعة في كل زاوية من زوايا مسلسالته وأفالمه
ونصوصه ،وفي أعماله االجتماعية ،كان دفتر يوميات المشاهدين
أيضاً ،الشباب والشيوخ ،الفتيات وسيدات البيوت .الطبقات فقيرها
وغنيها ،وكان الحاكم هو القدر والمحكوم هو الناس.
مدرسة علي ستبقى خارج التصنيفات ،وهو الذي حرص على دعمها
بالتجريب ،وإن بدت رصينة ،لكن من يدقق جيدا ً سيجد كم كان جريئا ً
ّ
مهتزة على سبيل المثال .وهو أمر لم تعتد
بتصوير مسلسل كامل بحركة
عليه العين العربية .لم يكن مغامرا ً فقط في تناول النصوص ،بل أيضا ً
في تقنيات التصوير وخلق المؤثرات.
ليس عاديا ً أن يتالعب المخرج ويصنع لقطات لم ينسها المشاهدون
ي حوارات للممثلين ،هذا
رغم مرور سنوات ،في مشاهد لم تكن تحوي أ ّ
يعني أن المجال كان متروكا ً له وفق السيناريو ليفعل ما يشاء فاختار
الكتابة بالكاميرا والصوت .حاكم ومحكوم؛ المخرج والمشاهد ،وفضاء
الحرية بينهما.
مغامرته في “الملك فاروق” كانت اختراقا ً ليس فقط للساحة المصرية
الغنية بالطاقات اإلخراجية والتمثيلية ،بل أيضا ً للمزاج العام السياسي
والثقافي واالجتماعي ،بإعادة االعتبار آلخر ملوك مصر الذي أجبرته
ثورة الضباط األحرار على التنازل عن العرش .دخل علي مصر من
ذلك التناقض بين ما أراده مؤرخو السلطات ،وما يميل إليه التأريخ
الشعبي ،فسكن وجدان الشعب المصري وحين غادر الدنيا غادر من
مصر ال من غيرها.
ما قدّمه علي فوق كل شيء ،هو صورة المخرج المثقف ،الذي يدرك
قيمة موجة الماء في مشهد لألمير المعتمد بن عباد والهواء يدفعها في
يردد صاحبها المفتون “صنع الريح من الماء
إشبيلية جنة العشاق ،بينما ّ
زرد” منتظرا ً أن يكمل شطر البيت الثاني أحد مرافقيه ،فلم تجبه سوى
تلك التي وقع في غرامها وبقيت معه حتى منفاه في المغرب بعد خلعه،
ي درعٍ لقتال لو َج َمدْ” .وستكون في جميع أعمال
اعتماد الرميكية “أ ُّ
علي بصمات لذلك المختفي خلف الكاميرا ،يطل مرة ممثالً
ومرة كاتبا ً ومرة راوياً ،كما في “التغريبة الفلسطينية”،
وكما في “عمر” أو “العراب” وغيرها من اإلنتاجات
ذات القيمة العالية.
ً
ً
رحيل حاتم علي ليس موتا مفاجئا ،بل هو اشتداد
حلكة الرداءة التي لم يتحملها قلبه ،اغتيال بتخطيط
وتدبير وتنفيذ من ظروف مختلفة ،ليس ّأولها السياسة
واالغتراب عن وطنه وملعبه السوري ،وال
آخرها االنحدار الكبير الذي ضرب
األذواق كعاصفة ال ترحم .وال
الظروف المأساوية التي يعيشها
السوريون والعرب عموماً،
ي قلب يتحمل كل هذا ،وهو
أ ّ
الذي اعتاد الخفقان من أجل
العمل واإلنجاز وحسب؟ ماذا
يفعل المبدع وسط كل هذا
الخراب؟ األفضل له أن
يرحل وهو في ذروة
مجده وعطائه على أن
يتآكل بين الخرائب.
•	
•	

كاتب سوري
(العرب) لندن

الممثل والكاتب والمخرج حاتم علي
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أحالم تستيقظ وتواصل الحياة

•بانة القاسم
كثيرا عن فكرة حلم يستولي على عقل
قرأت
ً
اإلنسان حتى يصبح عبدًا له ،غير قادر على
االنفكاك منه ،وتصبح بعد ذلك الحياة مستحيلة
إال بتحقيقه.
قبل أكثر من عشر سنوات تقريبا ،شاهدت فيلم
“أنا في القدس” للمخرجة منى الجريدي .تدور
قصة الفيلم (مدته  35دقيقة) حول طفل فلسطيني
يدعى عبد الله ،ياتي لزيارة القدس للمرة االولى
في حياته ،ويستخدم كافة الطرق للدخول إلى
المسجد األقصى للصالة فيه .وعبر هذه الحبكة
البسيطة ،يتعرف عبد الله إلى الحياة اليومية
القاسية لسكان القدس ،وممارسات االحتالل
اإلسرائيلي القمعية.
ولقد أوضحت المخرجة الجريدي أن هذا
العمل يأتي بعد أربعين عا ًما من احتالل مدينة
القدس ،التي تتعرض لتجاهل إعالمي في الوقت
الذي تتعرض ألخطر أنواع التهويد والحصار
والعزلة عن العالم .وإن قضية القدس يتم تناولها
فقط كقصة المسجد األقصى والمقدسات ،رغم
أن هناك سكانا عربًا يتم طردهم من ممتلكاتهم
بحجة عدم دفع الرسوم والضرائب الجائرة،
وأراضي مقدسية
وبالتالي االستيالء على مناز َل
َ
لضمها إلى ما سرق سابقا.
استطاع الفيلم أن يلفت انتباه لجنة التحكيم
والجمهور ألنه اعتبر شكال جديدا من أشكال
األفالم الوثائقية ،حيث يعكس من خالل الصورة
قوة األحداث المتتالية ،مع تغييب لعنصري
السيناريو والحوار .ويتناول الفيلم في محاوره

طمس الهوية الفلسطينية ،وحالة الصراع
الذي يظهر بكونه ليس صراعا دينيا كما
يعكسه اليهود ،وإنما هو صراع أرض مسلوبة
وتشريد سكانها وتهويد مالمحها .حتى إن العلم
االسرائيلي يظهر في الفيلم على شطيرة الفالفل
التي تباع في القدس .لكن وعلى الرغم من كل

هذه المعوقات والعراقيل ،يتعهد بطل الفيلم
بالعودة الى المدينة المقدسة التي سلبت لبه قائال
باللهجة الفلسطينية العامية (حأوصل لك حتى لو
عارف إني حأموت ،حأوصل لك والزم تحسي
باللي حبك موت).
ومن جهة أخرى فتحت هذه العبارة بوابة األمل

لدى الشاب الفلسطيني حسن حجازي المقيم قي
سورية ،والذي يعمل موظفا في وزارة التربية
والتعليم السورية .ذلك الشاب الذي حلم ثمانية
وعشرين عاما ،هي كل مخزونه في صندوق
العمر ،حلم بأن يعود إلى بالد خرج منها والده
مرغما ،وأورثه مفتاحا وحلما برؤية بيته في
يافا.
وهكذا جاء يوم  2011/5/15كيوم استثنائي
في حياته ليحقق حلمه مرة واحدة ،حيث نجح
في الوصول من بلدة مجدل شمس في الجوالن
السوري حيث احتمى من قوات االحتالل،
إلى مدينة بحرية أخذت عقله بجمالها( ،يافا)
عروس المتوسط وجميلته الدائمة .إنها هنا على
مرأى ناظريه يافا الحلم ،يافا المفتاح المخبأ بين
الضلع والضلع ،يافا الطفل الذي كبر ليرجع ...
كل مافعله حسن هو تسليم نفسه لشرطة الكيان
الصهيوني والتي اعتقلته الحقا بسبب اإلقامة غير
الشرعية .حسن حقق أمنية أبيه وحلم الطفولة ،ثم
جاء ليسخر من ذوي البنادق واإلرهاب بتسليم
نفسه طواعية واالعتراف بأنه جاء يشرب فنجان
شاي ساخن على البحر مثلما كان أبوه يفعل كل
صباح .وقد فعل ..
كال الشخصين لم يضل طريقه نحو هدفه
(الوطن) ،وكالهما مشى في شوارع مدينته في
حالة تحقيق للحلم .الغريب أن فكرة الفيلم قدمت
قصة الشاب حسن الحقيقية ،وذلك قبل أعوام
من حدوثها ،كما لو كانت تنبؤا .والحقيقة أن
كل فلسطينيي العالم يحلمون بالعودة بإحساس
غريب فيه شيء من الحتمية ،دون ان يملكوا إال
هذه األحالم بقبضة من حديد ،ومفاتيح صدأت
من تراكم السنين ،ربما لن تفتح تلك البيوت
التي استبيحت من زمن بعيد ولكنها ملكهم ،تفتح
بوابات دائمة لألمل  ....بالعودة وباألحالم التي
ستتحقق أيضا.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو
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ً
ً
ً
وقتيال في سجن سوري
فلسطينيا
كاتبا
إسماعيل الشمالي
•ميسون شقير
تكتب الفيلسوفة األلمانية ،حنا أرندت ،في كتابها "األنظمة التوتاليتارية"
أن "فقدان الشعور اإلنساني الذي يحمل في طيّاته الخضوع والذ ّل كان
هدفًا أساسيًّا لسياسة التعذيب التي تمارسها األنظمة الشمولية ،التي كانت
تبني وجودها على محو إحساس اإلنسان بإنسانيته" .ويسأل الروائي
السوري ،مصطفى خليفة ،في روايته "القوقعة"" :تُرى كم واحدا منهم
يعرف ما الذي يجري في السجون ،أهذا هو الشعب الذي يتكلم عنه
السياسيون؟ ولكن هل من المعقول أن هذا الشعب العظيم ال يعرف؟".
الحقيقية أن هذا الشعب ،وبفضل الثورة التكنولوجية واإلعالمية،
وبفضل عصر الفضائيات ،وبفضل روايات السير الذاتية ،قد عرف
أخيرا أي بني ٍة هي بنية النظام الذي يحكمه ،وكيف تم تحويل الجيش
السوري من مؤسّسة عسكرية مستقلة إلى مؤسسة عسكرية أمنية و
"جيش عقائدي" ،وظيفتها الحقيقية حماية بقاء الرئيس في السلطة،
وكيف أنه ال يمكن إصالح هذا النظام ،وال المراهنة عليه ،مثلما عرف
هذا الشعب أيضا كيف تاجر النظام السوري الديكتاتوري ،خمسين
عاما ،بقضية فلسطين وبالشعب الفلسطيني كله.
خرج هذا الشعب ،في مارس/آذار من عام  ،2011ألنه عرف ،وخرج
معه الفلسطينيون السوريون الذين كشفوا مدى نذالة وعار ما اقترفه
النظام السوري في مخيمات لبنان ،ومع أي فلسطيني سكن سورية،
وكان له أي رأي مخالف لمنهج البعث الديكتاتوري.
النظام الذي يتشدّق بدعمه للقضية الفلسطينية ،سجن كاتبا فلسطينيا
لمجرد أنه حاول أن يقول وجهة نظر سياسية تنهض
الجئا  26عاما،
ّ
بسورية والعراق
اليوم تمتلئ صفحات وسائل التواصل االجتماعي بصورة الشهيد
تحت التعذيب ،الكاتب والروائي الفلسطيني ،إسماعيل الشمالي ،الذي

كانت المخابرات السورية ذائعة الصيت به عام  ،1995و ُحكم عليه
بالسجن مدى الحياة ،وذلك بسبب تأليفه كتابًا يتحدث عن صدام حسين
وحافظ األسد ،وتهمة حيازته وثائق تضر بأمن الدولة .وبقتله يرتفع عدد
الشهداء الفلسطينيين السوريين في سجون نظام األسد إلى  699شهيدا
قضوا تحت التعذيب منذ اندالع الثورة السورية ،وفقا لمصادر حقوقية.
هذا هو النظام الذي يتشدّق بدعمه للقضية الفلسطينية ،سجن كاتبا
لمجرد أنه حاول أن يقول وجهة نظر سياسية
فلسطينيا الجئا  26عاما،
ّ
تنهض بسورية والعراق ،وتحذّر من مخاطر تشكل الدولة الديكتاتورية
األمنية المبنية على الحكم المخابراتي ،ومن انهيار المجتمع واإلنسان
فيها.
حكمت على الشمالي محكمة أمن الدولة العليا السورية بالسجن مدى
سرية يجب أن تبقى طي الكتمان
الحياة بتهمة "حيازة أوراق ومعلومات ّ
صا على سالمة الدولة".
حر ً
كان إسماعيل أحمد إبراهيم الشمالي ،المولود في خان يونس عام
 ،1953يسكن في محافظة درعا ،ويُعد أحد أقدم السجناء السياسيين في
السجون السورية ،حيث حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا السورية
سرية يجب أن
بالسجن مدى الحياة بتهمة "حيازة أوراق ومعلومات ّ
صا على سالمة الدولة" .وكما كل سجناء الرأي
تبقى طي الكتمان حر ً
في سورية ،زار الشمالي أغلب سجون الموت السوري ،حيث قضى
 21عا ًما في أفرع دمشق األمنية ،ثم خمس سنوات في سجن درعا
المركزي ،وتنقل بين سجني صيدنايا وعدرا ،حتى نُقل أخيرا إلى سجن
السويداء المركزي .ومثل كل معتقلي الرأي في سورية ،تعرض الكاتب
الفلسطيني للتعذيب بشكل كبير ،وخصوصا في سجن صيدنايا العسكري
سيئ الصيت ،حيث قضى خمسة أعوام في زنزانة انفرادية ،ومنعت
عنه الزيارات عشرة أعوام .ومع بداية انفجار الثورة السورية ،ضاقت

السجون السورية بالعدد الهائل من المعتقلين الجدد ،فنقل النظام ،في
يونيو /حزيران  ،2011إسماعيل الشمالي ،إلى سجن عدرا في ريف
دمشق ،وبعدها تم نقله إلى سجن السويداء المركزي الذي فارق الحياة
فيه (  24ديسمبر /كانون األول  ،)2020بسبب نوب ٍة قلبية حسب رواية
َّ
ولكن أهله أ ّكدوا أنه تُوفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.
النظام،
وذكرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان أنه تُوفي بسبب اإلهمال الطبي،
ولديها معلومات تؤ ّكد ذلك.
عالقة تضادّية بين الكلمة والسلطة السورية ،حيث يخاف روائيون
في داخل سورية من نشر رواياتهم ،ما يجعلهم ،مجبرين ،يختارون
الصمت.
ُ
شيع جثمان إسماعيل الشمالي عن عمر يناهز  67عاما ،قضى منها
 26عاما في زنازين القهر السورية ،دفنه ذووه الذين انتظروه طوال
هذه المدة في مدينة طفس غرب مدينة درعا ،ولم تتمكن كتبه السياسية
واألدبية ومذكراته السياسية التي فضحت جرائم حافظ األسد ومجازره
تجاه السوريين ،في ثمانينيات القرن الماضي ،من أن ترى الضوء ،فلم
يتم ّكن من نشرها بسبب اعتقاله ،ولم يجرؤ أحد على ذلك .وهذا يدل
على العالقة التضادّية بين الكلمة والسلطة السورية ،ويخاف روائيون
في داخل سورية من نشر رواياتهم ،ما يجعلهم ،مجبرين ،يختارون
الصمت.
كانت آخر كلمات الشمالي لنا جميعا ،حسبما نقلها أحد السجناء السابقين
معه في سجن عدرا" ،ال تضعفوا ،أنتم على حق ،الكرامة غالية وأنتم
خرجتم للمطالبة بالحرية" ،ولعلنا ،جميعا ،نصغي لكلمات الفلسطيني
سيد أسيد األرض الذي قتله األسد باسم المقاومة والممانعة.
•(العربي الجديد) لندن

مؤلـف (ضيعـة ضـايعة) و(الخـربة) ممـدوح حمـادة

الفـن ليـس قـوة سيـاسية لتغييــر الــواقع
هل ساهمت المنحوتات واألعمال الفنية الموجودة
بالشوارع في إبراز ثراء وتميز مكون دبي دمشق
 جمال الصايغممدوح حمادة ،روائي وصحافي وكاتب سيناريو
ورسام كاريكاتير في فترة ما من حياته .يقودك
في نصوصه إلى درجة اإلدهاش ،التي وصلت
ذروتها وخصوصا ً في عمليه التلفزيونيين« :ضيعة
ضايعة» ،و«الخربة».
ً
قدم العشرات من األعمال ،بدءا من «عيلة ست
نجوم» ،و«بطل من هذا الزمان» ،انتهاء بـ«الواق
واق» ،الذي عرض في رمضان الماضي ،مرورا ً
بـ«ضبو الشناتي» ،والذي يروي حكاية عائلة سورية
قررت الهجرة جراء الحرب الدائرة في البالد ،فانتهى
مصيرها في أعماق البحر .من مواليد عام 1959
من الجوالن السوري المحتل ،درس الصحافة في
جامعة بيالروسيا الحكومية في مينسك أيام االتحاد
السوفييتي سابقاً ،وتخرج منها عام  1994بدرجة
الدكتوراه.
وعمل مدرسا ً في الجامعة هناك ،وأخرج عددا ً من
األفالم القصيرة« .البيان» التقت حمادة ،وحاورته
حول تجربته في األدب والشعر وكتابة السيناريو،
حيث أكد أن مسؤولية الفن اإلشارة إلى معالجة
القضايا من خالل اإلشارة إلى مواضع الخلل ،وبذا
فهو ليس حزبا ً او قوة سياسية نعول عليها في تغيير
الواقع.
بين الفاعلية والرمزية
يرى الفيلسوف األلماني هيغل أن «فاعلية اإلدهاش
أهم ما يجب أن يتمتع به العمل الرمزي» .كيف
وصل ممدوح حمادة إلى هذه الدرجة ،وأخص هنا
«ضيعة ضايعة» و«الخربة» وحتى في «ضبو
الشناتي» و«الواق واق» ،وإن بدرجة أقل؟
عندما يكتب اإلنسان بصدق ويعيش الحالة التي
يتحدث عنها ويفعّل خياله ،ال بد من أن يصل إلى
الحالة التي تشير إليها ،وأرجو أن تكون قد تحققت ولو

بشكل نسبي في أعمالي هذه ،أنا بصراحة ال أستطيع
أن أقول إنني وصلت أو لم أصل إلى هذا المستوى
الذي ذكرت ..فهذا من مهمة النقاد والجمهور.
يعاد عرض هذه األعمال بشكل دوري على الكثير
من الفضائيات ،ويتابعها المشاهد دون ملل .في كل
مرة نكتشف فيها أشياء جديدة .كيف تفسر هذا؟
الكوميديا تتميز بذلك عموماً ،فهي ال تعتمد التشويق
في بنائها التقني بقدر ما تعتمد المفارقات ،وبالتالي
فإن إعادتها ال تفقدها زخم ارتباطها بالجمهور،
بعكس األنواع الدرامية األخرى المبنية على الحكاية
التي تصبح معروفة للجمهور بعد العرض األول،
ما يفقدها فاعليتها في العرض الثاني ،وربما يكون
العرض الثالث لها بارداً.
التنبيه إلى خلل
في نهاية مسلسل «ضيعة ضايعة  -الجزء الثاني»،
تصور اندثار الضيعة ،في تحذير مبطن ،ودعوة
للتنبه ،رغم أنك كتبت السيناريو قبل الحرب في
سوريا .ما فائدة رسائل التحذير كهذه إن لم يسمعها
أحد؟
الذي يوجه التحذير يقوم بواجبه ،وال يتم محاسبته
على ذلك .السؤال يوجه لمن ال يسمع التحذيرات،

فالعمل الفني ليس حزبا ً وال قوة سياسية يمكن التعويل
عليها في تغيير الواقع .والتنبيه إلى خلل ما هو أكثر
ما تستطيع فعله ،من هنا فأنا عندما أحذر من شيء
فإنني أؤدي الوظيفة المنوطة بي ككاتب ،وال أستطيع
أن اطلب ضمانات من أحد لكي أقوم بالتنبيه ،هذا
خارج إمكانياتي.
في مسلسل «الخربة» ،تختلف النهاية ،إذ يُسق ُ
ط
أهل القرية مشروع تقسيمها ،ويشعر «أبو نايف
وأبو نمر» ،محركا الشر فيها بالندم ،لدرجة تجعلنا
نتعاطف معهما .ما تفسيرك لذلك؟
في «الخربة» أردت القول إن من يتأخر في اتخاذ
قرارات صحيحة يصبح خارج اللعبة ،ولم تكن لدي
أدنى رغبة في أن يتعاطف الجمهور مع الشخصيتين
اللتين في الواقع تمثالن شرا ً مبرماً .ولكن رومانسية
المشهد ،وربما رومانسية الجمهور ،جعلت الصورة
تبدو كذلك ،أنا نفسي هنا أبحث عن تفسير.
لم ينل عملك األخير «الواق واق» الشهرة نفسها،
مقارنة مع «الخربة» و«ضيعة ضايعة» .ووجّهت
انتقادات لتشابه أداء بعض الشخصيات مع مسلسل
«ضيعة ضايعة» و«الكابتن طنوس» و«عبده
غالصم» ،كما رأى البعض أن بعض اإلسقاطات

كانت مباشرة وإن اعتمدت على الرمزية ،ما تعليقك
على ذلك؟
(الواق واق) تجربة جديدة وتقبُّلها بالطريقة التي تم
تقبل بها األعمال األخرى صعب .وفي الحقيقة فإن
نجاح عمل في بعض األحيان يصبح عائقا ً في وجه
األعمال األخرى ،حيث يطمح الجمهور لرؤية عمل
شبيه له ،بينما الحالة الصحية هو أن يقدم العامل في
حقل الدراما دائما ً شيئا ً جديداً ،وأي عمل معرض
النتكاسات لهذا السبب أو ذاك.
حاول البعض استخدام شخصيات في أعمالك لخدمة
توجه سياسي معين ..ما تعليقك على ذلك؟
عندما تسود شريعة الغاب ماذا يمكنك أن تفعل؟
بصراحة لم أعد أعير أي اهتمام لمثل هذه األمور،
ألنك تخوض نقاشا ً مع أشخاص مستعدين بكل دم
بارد الرتكاب الخطايا السبع دون أن تهتز لهم شعرة،
أترك الحكم للجمهور وأكتفي بذلك.
مشاريع جديدة
درست اإلخراج السينمائي في بيالورسيا حيث
تعيش اآلن ،وتخرجت عام  2009ماذا عن هذا
الجانب في حياتك؟ وما جديدك كروائي وكاتب
للقصة القصيرة؟
أقوم بين فترة وأخرى بتصوير أفالم قصيرة بما
تسمح به إمكانياتي المادية ،كونه ال يوجد لي عالقات
بشركات اإلنتاج ،وقد صورت حتى اآلن ثالثة أفالم
ولكنها لم تعرض خارج إطار سوشيال ميديا ،أما
في مجال الكتب فأنا أتابع نشر دفاتري التي كان
آخرها الدفتر الخامس «دفتر الهذيان» ،وهناك قيد
الطبع قصة اسمها «أحالم رودي» ،ومسرحية اسمها
«الجالد المتقاعد».
ما األثر الذي تركه االغتراب على تجربتك؟
االغتراب يغني شخصية اإلنسان ويكسبه خبرات
جديدة ،ويهيئ له التعرف على ثقافات أخرى ،وأنا ال
أرى فيه مأساة لإلنسان.
•(البيان) االماراتية

معــاش تـرامب اإلجبــارى!!

الفنان حبيب حداد عن جريدة (العربي الجديد) لندن

•عاصم حنفي
يا حالوة الخواجة دونالد ترامب بجاللة قدره..
وهو يجلس فى البيت اعتبارا من األسبوع
المقبل ..يقشر بصال أو يخرط ملوخية ..وقد
فقد تاريخ الصالحية السياسية ..وطبقا للقوانين
األمريكية الواضحة فإنه ممنوع تماما من
ممارسة السياسة ..والخيبة أنه لن يستطيع
ممارسة األعمال الخيرية كما جرت العادة مع
الرؤساء السابقين ..ألن سمعته فى شغل الخير
بعافية حبتين!!
دونالد ترامب أحيل إلى المعاش إذن ..وممنوع
عليه بحكم القانون ممارسة السياسة أو حتى
الكالم فيها ..وسوف يجد أمامه الوقت الكافى
للعب الجولف وممارسة الطاولة والقرص
بالزهر ..أو لعب الكومى والبصرة والغش
فى الكونكان ..وسبحان المعز المذل يا جدع
وترامب لن يستطيع إلقاء المحاضرات وتأليف

الكتب ..كما يفعل أوباما أو كلينتون ..لن يستطيع
شغل التأليف والمحاضرات ألنه ضعيف جدا
فى مسائل الفكر ..ثم إنه سوف يكون مشغوال
لشوشته فى القضايا العائلية ..والمدام تسعى
للطالق والحصول على نصف ثروته ..وهو
الطالق المؤجل منذ بداية توليه الرئاسة ..وهناك
عقود مكتوبة يعترف فيها بالطالق ..وهو
حصيف فوق العادة ..سوف يلجأ للغش والخداع
لمنعها من التمتع بالثروة والفلوس الكثيرة
ومكافأة نهاية الخدمة!!..
وفى المقهى البلدى بجوار روزاليوسف احتفل
الرواد بسقوط ترامب المدوى ..ونجاح المنافس
بايدن بأغلبية واضحة ومريحة ..احتفلت القهوة
بسقوط ترامب ..مع أن هناك اتفاقا ضمنيا داخل
القهوة بعدم الحديث فى السياسة أبدا ..على
اعتبار أن السياسة تجلب وجع القلب ..ثم إنك لن
تغير شيئا بالحديث فى السياسة ..على اعتبار أن
كل شيء مرسوم ومحدد وواضح سلفا ومخطط
بدقة ..فلماذا وجع القلب إذن؟!
هذه المرة اختلف الحال ..والساقط فى
االنتخابات فرخة بكشك دونالد ترامب بجاللة
قدره وصوته العالى وأدائه التمثيلى المبالغ فيه..
وشغل البلياتشو السياسى الذى يجيده ..ورواد

القهوة الرجالى يعتبرون ترامب بصريح العبارة
نقطة الضعف فى عالقتهم بالستات..
وفى القهوة يؤكدون أن الرئيس الجديد جو
بايدن رجل والرجال قليل ..رجل بحق وحقيقى..
فيه صفات الرجال كما يحبها ويحترمها الرجل
الشرقى ..هو ليس مثل دونالد ترامب الذى أجبر
الرجال على الدخول للجحور ..والوقوف عند
حدودهم ..فلم يعد الزوج فى عهد ترامب كالزوج
فى عهد أوباما ..وقد فقد العديد من األزواج
سلوكهم الرجالى المسيطر والمتحكم ..وفقدوا
القدرة على الجدال والخناق والنقار والوقوف
على الواحدة للزوجات فى البيوت ..بحيث
صار عصر دونالد ترامب هو العصر الذهبى
للزوجات وقد استسلم األزواج تماما ..وسلموا
النمر ..وتنازلوا عن قيادة المركب للزوجات
الفاتنات ..وقد مالت الشخصية الرجالى فى عهد
ترامب للتقوقع واالنعزال واالنكفاء على الذات..
مع االنطواء وبعض االكتئاب والميل للبكاء
بدون أسباب واضحة؟!
علماء النفس فى العالم كله يشيرون إلى إحساس
الرجال بالعجز واإلحباط فى مواجهة تصرفات
ترامب المتعجرفة والصبيانية.
ويقولون أن اإلحساس الرجالى بالعجز واإلحباط
انعكس على سلوكهم فى البيوت وقد فقد العديد

من األزواج قدرتهم على الحوار والمناقشة..
بل وأصيب بعضهم بالخرس المنزلى ..فيدخل
الواحد منهم إلى البيت فال يفتح الله عليه بحرف
واحد ..ويظل محملقا إلى التليفزيون يتفرج
على أخبار األمريكان ومحاولتهم اقتحام مبنى
البرلمان ..دون أن يجرؤ الزوج أن يقول ثلث
الثالثة كام!!..
أمريكا إذن تعانى المشكالت السياسية واألمنية
والديمقراطية ..والفضل للرئيس المخلوع والذى
عانى من قصر النظر السياسى ..فحاول أن يقلد
حكام جمهوريات الموز والقيام بانقالب مكشوف
ضد الديمقراطية ..وهو ما أغضب العقالء من
الرجال الذين يؤكدون أن مبادئ الديمقراطية
تحولت  -يا خسارة  -على يد أمريكا من هدف
إنسانى حضارى ..إلى مجرد شعار سياسى
إلرهاب الخصوم!..
دونالد ترامب ..مع السالمة وغير مأسوف
على رئاستك للواليات المتحدة ..وخيرها مع
بايدن الذى يحظى بتأييد الرجال ..على اعتبار
أنه رجل حقيقى ..والرجال قليل!!..
•(صحفي مصري من جيل الرواد) ( مجلة
روزا اليوسف)
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يحـدث في أمريكــا فقط

•شريف الباداسي – مراسل الحدود
لشؤون الغيرة
س َ
ط عاهل المغرب أمير المؤمنين
انبَ َ
الملك محمد السادس بوسام االستحقاق
الذي أنعم به عليه الرئيس األميركي دونالد
ترامب والنجمة التي وضعها على جبينه
تقديرا ً ألثره اإليجابي على المشهد السياسي
في الشرق األوسط ،وتطبيعه مع إسرائيل.
فَ ِر َح وراح يمشي الخيالء مزهوا ً بنفسه،
قبل أن يلتقط صورا ً تذكارية وهو يرقِّص
حاجبيه ويمدُّ لسانه لينشرها مع وسم
#مقهورين_من_الملك_< 3و#الكينج_
محمد _ ا لسا د س _ و بس _ و ا لبا قي _ خس .
صدَ من خاللها إغاظة
حركات يبدو أنه قَ َ
من كانوا يظنون أنفسهم محظيّين لدى
ترامب.
وأكد محمد أن التكريم إثباتٌ لتفوقه وتفوق
النظام المغربي على جميع الحكام العرب
وأنظمتهم؛ إذ تعاون مع إسرائيل وس ّهل
هجرة اليهود وسمح للموساد بالتنصت
على اجتماعات القمة العربية وفعَّل التبادل
التجاري بين الدولتين ،منفذا ً ذلك كلّه
بمنتهى االتزان والرصانة والعفوية وكأنه
ال يرتكب أي خطأ ،فكبر بعيون اإلدارة
األمريكية وحاز على تكريمها واعترافها
بالصحراء الغربية ملكا ً له ،لتفضيلها الفعل
على خطب و ِدّها بتصرفات رعناء مثل
االستعراض بنشر صور ألطفال عرب
ويلوحون بأعالم
يرتدون أزياء تقليدية
ّ
إسرائيلية ،وإثارة الضجة كلما حضر
عقدت صفقة تجارية
وفد من إسرائيل أو ُ
الستيراد منتجات المستوطنات.
من جهته ،بارك المحلل اإلماراتي
الرسمي سالم آل زرابيل لمحمد النجمة
على جبينه ،وتمنى له أن يهنأ بها ،دون أن
يغفل التنويه إلى أن جميع القيادات العظيمة
التي طبّعت مع إسرائيل قد أثّرت إيجابا ً
على المشهد السياسي في الشرق األوسط،
وأنهم جميعا ً نجوم ال يحتاجون نجوما ً على
جبينهم ،وأن الرئيس المنتهية واليته دونالد
ترامب كان يودُّ منحها لنتنياهو النذل لوال
حذفه الصورة التي تجمعهما على تويتر،
فأعطاها لمحمد بسرعة قبل انتهاء واليته
خشية أن تصل إلى يد بايدن ويضعها على
جبين أحد أصدقائه على غرار النساء أو
المثليين أو نشطاء البيئة المراهقين.
•موقع (الحدود)

•بالل فضل
في بابها األسبوعي (فقط في أمريكا) الذي
ينشر في كل أسبوع األخبار التي ال تسلط عليها
وسائل اإلعالم الضوء الكافي برغم غرابتها
ودالالتها ،نشرت مجلة ( )The Weekفي
طبعتها األمريكية األخبار التالية والتي يمكن
أن يحدث بعضها في غير أمريكا ،لكن اختيار
العنوان نفسه له داللة تتعلق بالتصورات الشائعة
لدى أغلب األمريكيين عن بالدهم وكيف يجب
أن يكون عليه شكل الحياة فيها ،أترككم مع
مجموعة جديدة من تلك األخبار:
ـ قام ضابط شرطة سابق في مدينة هيوستن
بوالية تكساس بإلقاء القبض على فني أجهزة
تكييف واحتجازه بشكل غير قانوني ألنه اعتقد
خطئا ً أنه يقود شاحنة محملة بحوالي 750
ألف صوت انتخابي مزور لمصلحة الرئيس
الديمقراطي المنتخب جو بايدن ،وهو اعتقاد لم
ت فجأة بل بعد أن قام ضابط الشرطة السابق
يأ ِ
ـ األبيض طبعا ً ـ بمراقبة الفني التيني األصل
لعدة أيام ،فاقتنع أنه جزء من المؤامرة التي تدبر
في أنحاء متفرقة من البالد لمنع إعادة انتخاب
ترامب ،ولذلك قرر إيقاف سيارته وطلب منه
أن يخرج منها وينام على األرض لكي يقوم
بتقييده ،وفيما كان المواطن الالتيني الغلبان
يعتقد أنه ضحية للص يرغب في سرقة سيارته،
كان الضابط السابق يسابق الزمن لكي يزف
خبر انتصاره إلى زمالئه في مجموعة تضم 20
شخصا ً نذروا أنفسهم إلحباط سرقة االنتخابات
من ترامب ،وتلقوا من أجل ذلك مبلغا ً قدره 266
ألف و 400دوالر دفعه مركز جمهوري يضم
العديد من المهووسين بترامب ويحمل عنوان
(مركز الحرية من أجل الله والوطن)
ضابط الشرطة السابق مارك أنتوني قال
إنه لم يخالف القانون ألنه قام بعمل ما يطلق
عليه  Citizen Arrestأو "قيام مواطن بإلقاء
القبض" وهو ما يسمح به القانون في عدد من
الواليات إذا كان هناك ما يمثل خطرا ً داهما ً
على مواطنين آخرين ،وهو الخطر الذي شعر
مارك أنه موجود في حالة فني التكييف ديفيد
لوبيز زونيجا الذي ظن أنه العقل المدبر لخلية
إسقاط ترامب ،وحين فتح صندوق سيارته لم
يجد األصوات المزورة التي كان يبحث عنها،
بل وجد قطع غيار ألجهزة تكييف وعدّة شغل
وبعض األسالك ،ومع ذلك ال يزال مقتنعا ً أنه
لم يخطئ وأن مواصلة التحقيق في القضية
ستثبت أن ديفيد جزء من مؤامرة واسعة أطاحت
بترامب من البيت األبيض.
ـ في الوقت نفسه قام أحد مؤيدي ترامب من
رجال األعمال برفع دعوى قضائية على تجمع
جمهوري مناصر لترامب يحمل عنوان (صدِّق
التصويت) ،طالب فيها باستعادة تبرعات قدمها
بقيمة  2مليون دوالر ونصف مليون دوالر ،وقال
إن قادة ذلك التجمع تعهدوا بفضح األصوات

المزورة التي منحت التفوق لجو بايدن ،وضبط
آالت التصويت المزورة ،وحصلوا منه على
المبالغ التي دفعها لكي يمولوا تلك العملية ،لكنه
فوجئ بعدها بقيامهم بسحب الدعاوى القضائية
التي رفعوها في  4واليات ،وحين طلب منهم
استعادة أمواله ،لم يمنحوه إال "ردودا ً غامضة
وكالما ً فارغا ً وتعهدات جوفاء بمواصلة التحدي
القضائي إلبقاء ترامب على الكرسي".
في سان فرانسيسكو أيضا ً حظرت المدينة على
سكانها التدخين في منازلهم إال إذا كانوا يدخنون
الماريجوانا
ـ في تطبيق جديد "النج" من نوعه لثقافة
احترام األقليات ،طلبت جامعة كورنيل من جميع
طالبها أن يحصلوا على تطعيم ضد األنفلونزا،
لكنها استثنت فقط الطلبة من أبناء األقليات،
وفي تبرير لذلك القرار قالت إدارة الصحة في
الجامعة إن "أجساد األمريكيين السود والسكان
األصليين ألمريكا والملونين بشكل عام كانت
تستغل تاريخيا ً من أصحاب السلطة والحظوة
لمكاسب مادية أو بغرض التجريب الطبي ولذلك
يمكن أن يشعروا بأن تطعيم األنفلونزا يمكن
أن يكون مثيرا ً للشبهة أو به شبهة استغالل ما،
ولذلك يمكن أن يتم اعفاؤهم من هذا التطعيم
اإلجباري على غيرهم".
ـ برغم أن أغلب المدارس األمريكية تتبع منذ
أشهر إجراءات التعليم عن بعد وتمنع الحضور
إلى المدارس إال في حاالت محددة ،إال أن
تدريبات التعامل مع إطالق النار الجماعي ال
زالت تمارس في الكثير من المدارس ،ويتلقاها
الطلبة في منازلهم عبر اإلنترنت ،وهو ما
اشتكى منه العديد من أولياء األمور الذين قالوا
إن إجراء تلك التدريبات يزيد أبناءهم المحبوسين
في المنازل ضيقا ً واضطراباً .في الوقت نفسه
ال يمكن إنكار أن واحدة من أبرز حسنات وباء
كورونا اللعين كانت تقليصه لحوادث إطالق
النار الجماعي في المدارس والجامعات ،حيث
كان شهر مارس  2020هو شهر مارس األول
الذي ال تقع فيه حوادث إطالق نار في المدارس
منذ عام .2002
ـ أعرب نصف أعضاء مجلس مدينة ميلتون
بوالية فلوريدا عن معارضتهم لتنصيب عمل
فني في أحد ميادين وسط المدينة ،ألنه يحمل
شعار "مدينة موحدة" ،معتبرين أن الشعار
يحوي "مضامين ليبرالية" ،وطبقا ً لما قاله
أحدهم فإن "كلمة موحدة لم تعد مثلما كانت قبل
عام مضى ،ولم أعد أثق فيها اآلن".
ـ قرر مجلس إدارة مدارس مدينة سان
فرانسيسكو إعادة تسمية مدرسة إبراهام لينكولن
الثانوية ،ألن الرئيس السابق الشهير بلقب
"محرر العبيد" ،لم يكن جادا ً في االهتمام بحياة
السود كما ينبغي ،وفشل في مساعدة السكان
األصليين ألمريكا ،وأعلن المجلس أنه سيقوم
بإعادة تسمية حوالي  44مدرسة ومركز تعليمي،
من بينها مدارس تحمل أسماء توماس جيفرسون
وبول ريفيري وجيرمايا جيفريز ،وقال رئيس
اللجنة المختصة بإعادة التسمية في تبرير ذلك
القرار" :ال يأتي إال الخير من التخلص من
أصحاب األسماء المثيرة للمشاكل".

ـ في سان
فر ا نسيسكو
يضا ً
أ
حظرت المدينة على سكانها
التدخين في منازلهم إال إذا كانوا يدخنون
الماريجوانا ،كان القرار األصلي الذي أصدرته
المدينة بمنع التدخين في المنازل يهدف إلى تقليل
أضرار التدخين السلبي ،لكن بعض الناشطين
الذين دعموا من قبل إباحة تدخين الماريجوانا
نجحوا في عمل حملة الستثناء الماريجوانا من
القرار ،مجادلين بأن تدخين الماريجوانا ال يزال
ممنوعا ً في األماكن العامة ،حيث يسمح بتدخينها
فقط في المنازل والشقق ،وهو ما سيؤدي إلى
الكثير من المشاكل لو قامت الشرطة بالقبض
على أو تغريم من يقومون بتدخين الماريجوانا
في الساحات والشوارع ،ولذلك تم تعديل
القرار منعا ً للمشاكل ،ولعل ذلك يقنع الكثير
من المدخنين بالتحول من التبغ إلى الماريجوانا
حفاظا ً على وقتهم ومزاجهم وسالمهم النفسي.
ـ في الوقت الذي تكتظ فيه مستشفيات والية
أريزونا بالمرضى المتضررين من فيروس
كورونا المستجد ،وباألخص من كبار السن،
قررت حكومة الوالية أن تطلق حملة إعالنية
تكلفت  4ماليين دوالر لتنشيط السياحة في
الوالية ،مستهدفة باألخص سكان واليات الغرب
األوسط المتضررين بقوة من الوباء والراغبين
في ترك والياتهم المتأزمة وتغيير الجو ،دون أن
يلقي حاكم الوالية ومساعدوه باالً العتراضات
األطباء والخبراء الصحيين الذين رأوا أن ما
تحتاجه الوالية هو دعوة جميع القادمين من
خارجها إلى أن يعودوا إلى منازلهم ويلزموا
الحذر.
ـ قامت أسرة عامل في أحد مصانع تعليب
لحوم الخنزير بوالية أيوا برفع دعوى قضائية
على إدارة المصنع التي تسببت في وفاة العامل
متأثرا ً بإصابته بفيروس كوفيد  ،19وجاء في
أوراق الدعوى شهادات تؤكد أن عددا ً من
مسئولي المصنع قاموا بعمل رهانات على عدد
العمال الذين سيصابون بالفيروس ،في نفس
الوقت الذي أجبروا فيه العمال المرضى على
أن يحضروا إلى العمل وإال تم فصلهم .في
تصريحه للصحافة لم ينكر رئيس مجلس إدارة
الشركة التي يتبعها المصنع ما جرى وتعهد بما
أسماه "تخليص الشركة من مثل هذه السلوكيات
المزعجة".
ـ في مدينة لينكولن كاونتي بوالية تينيسي
الجنوبية التي يشهد فيروس كورونا فيها انتشارا ً
كبيرا ً بين المواطنين ،قال عمدة المدينة بيل
نيومان إنه ينتظر موافقة من "الروح القدس"
قبل أن يتخذ قرارا ً بفرض ارتداء الكمامات
على جميع المواطنين ،برغم إن العمدة أقر
بأن الفيروس حقيقي ويمثل خطورة كبيرة وأن
ارتداء الكمامات سيقوم بمنع انتشار الوباء ،لكنه
في الوقت نفسه قال إن صلواته ودعواته التي
تطلب التوجيه من السماء لم يتم إجابتها بعد لكي
يقوم باتخاذ القرار.
•(الكشكول) مدونة في (العربي الجديد)
لندن
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الجــرو

السياج والمزرعة

•يـوسف غيشـــــان

•احمد حسن الزعبي
سأعكف على تغيير مفرداتي منذ اآلن فصاعداً،
الوطن ،المواطن،المواطنة  ،الحقوق ،الدولة..
الى مفردات تتناسب أكثر مع جو المزرعة..
لماذا نجامل أنفسنا نحن نعيش في مزرعة  ،أنا
لست مواطنا ً أنا مجرد رأس في قطيع مملوك
 ،مكبوس في أذني رقمي الوطني يتفقدّونه بين
الفترة واألخرى ليأخذوا علي رقمي مساعدات،
أنا محدّد بوقت الخروج ومحدّد بوقت الدخول،
أتحرك أو
ولي حصة من العلف  ،وممنوع أن
ّ
أهرول نحو باب المزرعة  ،وذلك كي أسمن
جيدا ً ألحقق ربحا ً في القبّان..
ال تج ّملوا األشياء إنها مزرعة..
عندما يجتازون رؤوسنا جميعا ً ويعيّنون فلذة
كبد أحد رئيس وزراء أسبق براتب  4000دينار
صل على مقاسه غير آبهين
بمس ّمى وظيفي مف ّ
بكل مشاعر الشعب وتذ ّمراته إنها مزرعة..
عندما تحل نقابة قانونية دستورية ،ويحكم
أعضاؤها بالسجن سنة فقط ألنهم يطالبون
بمطالبة مهنية خالصة إنها مزرعة..
عندما يقايض النواب الحكومات
البائسة الدايخة (الثقة مقابل التعيين)
بوظيفة طواف أو (جمركي)
وتتم الصفقات وبيع الذمم
علنا وتحت عدسات
....انها
المصورين
مزرعة ..
عندما نعرف اسماء
النواب الناجحين قبل
ترشحهم ونعرف اسم

رئيس مجلس النواب قبل دخوله المجلس انها
مزرعة .
ثم تستهجنون من قيام السلطات بتسييج
الساحات التي يجري بها االعتصامات السلمية
..كل هذه االجواء والممارسات التي نشاهدها
منذ سنوات ،الم توحي لكم بأننا مزرعة .
ومن يتعامل من منطق المزرعة اليفهم سوى
لغة التسييج والتشييك واسالك التربيط والحلب
والجلب  ...في المزرعة ال ديمقراطية الحريات
الحوار ...
ولكونها مزرعة ...لكنهم خجلون قليال من
المجتمع الدولي ان يطلقوها علنا ....
Ahmeda.h.alzoubi@hotmail.com
•موقع (سواليف)

ال أذكر كيف أدركت اللعبة لحظة دخول الرجل
إلى حوش البيت ،ربما كنت بالسادسة.
حتى الجرو أحس بهول ما يحدث؛ فازداد
التصاقا بي وهو يرتعد؛ فاحتضنته ثم شرعت مع
أخوتي في الزعيق .شقيقي لم يكتف بالمشاركة
في الكورال ،بل أنغمس أيضا في أداء رقصة
تعبيرية بلغت أوجها في التمرغ فوق تراب
الحوش الملظوم بمخلفات الدجاج واألرانب التي
تربيها الوالدة معنا في ذات (الفيال).
أختي الصغرى ،ريما ،التي لم تكن قد أكملت
عامها الثاني بعد – حسب تقديري-فقد دوزنت
صرخاتها الهستيرية مع رقصة المرمغة
التعبيرية التي كان يؤديها شقيقي بكل كفاءة
واقتدار .نبيلة اختي الثانية .كانت أقل كربا
منا ،لذلك فقد كانت تغش …إذ تفتح فمها
على مصراعيه دون أن تصدر أصواتا تذكر،
متوهمة بأننا في ظل حالة الحداد المبكر لن
نكتشف خديعتها.
بالكثير من التبجح نهض الرجل ،وأخرج
قطعة لحم حمراء مكعبة بشكل الفت .غمسها
قرب يده الممدودة من الجرو
بمسحوق أبيض ثم ّ
الذي لعقها بامتنان ،لم يدرك إال متأخرا
بأنه لعق يد الرجل غير المناسب
وفي الوقت غير المناسب
إطالقا .استدرك؛ فقد نسيت
حالة التوجس وهجمت على
قطع اللحم وحاولت اختطافها
من كف الرجل قبل أن يقضمها
الجرو .لكن ذلك الشرس استأسد
علي وردني بوحشية ،فيما أكملت

األم المقرر وأوسعتني ضربا وشتما وهي
تصرخ مثل طرزان .وتقول وتكرر:
ــ ولك مسمومة يا بغل !!!!!!
لم افهم في البداية ماذا تعني كلمة «مسمومة»،
على اعتبار أنى فهمت كلمة بغل تماما (اسم
الدلع) …قطعة لحم حمراء رائعة توهب
لجروي الذي توهمت بأنهم يتآمرون عليه ،بينما
ي الصمود لشهر أو أكثر قبل الحصول
يتعين عل ّ
على قطعة مشابهة على الغداء.
أقعيت متلمظا وأنا أحدق بالجرو وهو يلتهم
قطعة اللحم بكل أبهة ،حتى أجهز عليها ….
أصابته أوال حالة من المرح الزائد فور ازدراد
المكعبات اللحمية ،ثم صار يطارد ذيله ويدور
حول ذاته ،مثل أي كلب مدلل .بعد قليل صارت
حركاته أكثر عشوائية ،ثم شرع يقع ويقوم بشكل
مرتبك مثل سكران.
توقفنا عن العويل حينما بدأ الجرو يتمايل ….
صمت يشبه جرحا مفاجئا ،لم يقطعه سوى
عويل الجرو المسكين لكأنه طفل حديث الوالدة
… سقط ثم قام … سقط ثم قام ،ثم سقط… .ثم
لم يستطع النهوض ،فانجعى على جانبه ،جاهد
ليأخذ وضعا إقعائيا لكنه لم يفلح ،نجح فقط في
أن يركى ذقنه على قدميه … .نظر
إلينا بقنوط .ثم نام … نام إلى األبد.
ــ ادفنوه كويس …!!!! .
حيّـــانا النمر المزيّف وخرج.
•(من كتابي الجديد «البالون رقم)10
•موقع (سواليف)

إيران تلتزم بالعقوبات األمريكية وتمنع استيراد اللقاح األمريكي
علي هاننئي -مراسل الحدود لشؤون جلد الذات

أعلنت الحكومة اإليرانية بعد إعالن رئيس
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد إعالن قائد
الحرس الثوري بعد إعالن المرشد األعلى للثورة
اإلسالمية علي خامنئي ،أعلنت رفضها استيراد
اللقاح األمريكي لفيروس كورونا التزاما ً بالعقوبات
األمريكية المفروضة عليها.
وصرح سماحة سماحة آية الله العظمى الحاج السيّد
عل ّي الحسين ّي الخامنئ ّي دام ظله بأن على إيران أن
تتربى وتدفع ثمن برنامجها النووي وطموحاتها في
السيطرة على المنطقة “وبهذا نعل ُن بأننا نمنع عن
أنفسنا أي منتجٍ أمريكي .وليودّع مواطنونا األدوية
والعقاقير األخرى وسراويل الجينز وقصات الشعر
والبرغر واللغة اإلنجليزية ،وإذا تبيّن ّ
أن الماء
والهواء في إيران ملوثان ولو بذرة أوكسجين قادمة
من أمريكا فسنمنع استهالكهما أيضاً”.
وقال علي في كلمته ّ
إن إيران راقبت ظهور فيروس
كورونا وانتشاره في العالم منذ بدايته “لنتحرى أصله

وفصله ونعرف المزيد عنه عبر حساب الرئيس
األمريكي دونالد ترامب على تويتر ،كنا على
وشك منعه من دخول البالد ،إال أننا سمحنا بتداوله
وانتشاره بين أبناء شعبنا بعدما تبين لنا أننا بذلك ال

نخرق العقوبات األمريكية ألنه صيني”.
وأوضح علي ّ
بأن نقاشات موسعة دارت مع
السلطات العليا المتمثلة به وبقائد الحرس الثوري
لتنفيذ كافة المطالب األمريكية “خصوصا ً أنهم

يطالبون إيران بذلك ،ولكننا رفضنا ،ألن ذلك يعني
رفع العقوبات عنا وفرض عدم تطبيقها على أنفسنا،
ولكننا آثرنا إبقاءها وااللتزام بها قبل الجميع ليعرفوا
أن إيران وحدها من تقرر وتمسك بزمام األمور”.
وحذر علي الشعب اإليراني من مغبة عدم االمتثال
للعقوبات األمريكية ،مؤكدا ً أنه لن يتوانى عن فرض
العقوبات اإليرانية عليه “وأنتم تعرفون مدى شدة
عقوباتنا وحزمها مقارنة بتلك األمريكية الغربية
اللطيفة.
لقد سمحنا لكم أن تأكلوا وتشربوا وتتكاثروا ،حتى
أننا تسامحنا مع خروجكم في مظاهرات احتجاجا ً
على الظروف المعيشية ،وكنا نسلّيكم فيها بالجري
وراءكم وضربكم بالرصاص وسحلكم وسجنكم.
إذا لم تمتثلوا سنحرمكم من جميع هذه االمتيازات،
ونورطكم بحرب مع العراق ،ونمنع عنكم أي اتصال
ِّ
بالعالم الخارجي ،ونخضعكم لتغييرات سياسية
ودينية وفكرية واجتماعية واقتصادية بتفجير ثورة
إسالمية جديدة”.
•موقع (الحدود)
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"يجعلهــا َع َمـــار" من دون األســد
يعشقونه إلى مستوى مديح طاغية سفاح ..

•خطيب بدلـة
تداولت وسائل التواصل االجتماعي ،قبل
مدة قصيرة ،نشيدا ً كان محمد عبد الوهاب قد
لحنه وغناه برفقة المجموعة ،بعنوان "يجعلها
ع َمار" ،يرد فيه ذكر حافظ األسد ،مع أن السياق
َ
العام للنشيد وطني النزعة ،يمتدح سورية،
ويصفها بأنها أرض بلدنا ،وأرض جدودنا،
وأرض والدنا ،ومهد حضارتنا ،ونبض حياتنا ..
ولكنه ينحدر فجأة إلى القاع فيقول :يد وهبها الله
لينا ،يد األسد اللي بيحمينا ،حافظ عهده ،والله
يساعده ،ويجعلها عمار..

يتناقض هذا األمر ،من جهة أخرى ،مع
عرف عن عبد الوهاب من اهتمام بالعمق
ما ُ
الحضاري لوطنه مصر ،بدليل أنه أقام ،برفقة
الشاعر أحمد فتحي ،سنة  ،1941أكثر من
شهرين ،بالقرب من معبد الكرنك ،يتنشقان
عبق التاريخ ،استعدادا ً إلبداع القصيدة الخالدة
"الكرنك" ،وتقديمها بأجمل األلحان .وكان عبد
سنة
الوهاب قد غنى ،احتفاالً بمعاهدة
 ،1936أغنية "حب
الوطن فرض عليا،
بروحي
أفديه
وعينيا"  ..وغنى،
كذلك ،للنهر الخالد،
و ا لجند و ل ،

ع المتأخر ذلك النشيدَ القديم
أحدث هذا السما ُ
لدى معظم السوريين المكتوين بنار حافظ األسد
نوعا ً من االمتعاض ،فحافظ لم يحمهم ،كما جاء
فيه ،وإنما نقلت ديكتاتوريتُه المتوارثةُ سوريةَ،
خالل نصف قرن ،من االزدهار و(العَ َمار) إلى
الموت والخراب واإلفالس والجوع والمديونية ..
والغريب أن معظم الذين زعلوا من عبد الوهاب
لم يهتموا لمعرفة اسم مؤلف النشيد ،وهو غير
معروفٍ على كل حال ،ألن المزعج ،بالنسبة
يسف المطرب الموسيقار الكبير الذي
إليهم ،أن
ّ

وكليوباترة ،وغازل الفالح المصري برائعته الوطن.
"محالها عيشة الفالح" ،إضافة إلى أنه غنّى ث ّمة سببان جوهريان يحمالننا على أن نغفر
قصيدة علي محمد طه "أخي جاوز الظالمون هذه السقطة لموسيقار األجيال ،أولهما أنه
المدى" التي تنتصر لإلنسان الفلسطيني مبدع عبقري لم يكن ذا تأثير محلي صرف،
المظلوم ،وقصيدة "دعاء الشرق" المتضمنة كل فقد مألت األلحان التي غنّاها بصوته ،أو بثّها
التحرر واإلخاء والعمل والبناء والتطلع في حناجر مطربين كثيرين ،ذاكرت َنا ووجدانَنا
معاني
ّ
إلى المستقبل  ..وحينما أراد أن يغني ممتدحا ً بأجمل األغاني ،والمعاني  ..ومع أن أحد ألقابه
القومية العربية ،أنجز عمالً ملحميا ً كبيرا ً بعنوان كان "مطرب الملوك" ،إال أنه لم يتمادَ في مديح
"وطني حبيبي الوطن األكبر" ظهر خالله قائدا ً الملوك والحكام ،وثانيهما يقينُنا أن األغاني التي
ألوركسترا ضخمة ،فيها مجاميع كبيرة من تحمل أيديولوجيا سياسية ،أو أفكارا ً ذات طبيعة
العازفين والجنود والك ّ
شافة والكورال وحاملي آنية ،يسقطها الزمن على نحو تلقائي ،واألمثلة
الورود والرايات وأعالم مصر ،ويحتشد لها على ذلك كثيرة جدًا ،فعشاق أم كلثوم ،مثالً،
أكابر مطربي ذلك العصر ومطرباته ،من حينما يتشاورون في انتقاء أغني ٍة ليسمعوها،
عبد الحليم حافظ إلى صباح ،وفايدة كامل ،تراهم حائرين بين "األطالل" و"اآلهات"
وشادية ،ووردة الجزائرية ،ونجاة الصغيرة و"فات الميعاد" و"األولة في الغرام" ،يستحيل
 ..ومن أغانيه القديمة" 1925 ،على يوم ما أن يقترح أحدهم سماع أغنية "أصبح عندي
أخدوني الجهاديه ،وقرايبي يبكوا حواليه ،اآلن بندقية"  ..ومحبو سيد مكاوي يستمعون
شافوني البس بدلة جهيدي" ،ليلة مبارح ما جانيش نوم بصوته" ،ويطربون
شايلها ألغنية "اسأل مرة علي" التي لحنها لعبد
والبندقية
بإيدي ،أبوي قالي المطلب ،أو "همس الحب" لشادية ،وقلّما يعرف
عاجبك يا سيدي ،أحد منهم أن له أغنية كتبها صالح جاهين يوم
ما رضيتش تدّي العدوان على بورسعيد  ،1956عنوانها "ح
نحارب" ،وكان تسجيلها يتطلب عددا ً كبيرا ً
البدليه".
من عناصر الكورس ،ولكنهم لم يأتوا بسبب
أغنية القصف ،فاضطر ألن يجمع موظفي اإلذاعة
وفي
ً
الجهادية أيضا ،ليقوموا بدور الجوقة.
أنهم جاؤوه بطفله الوليد،
لكنه أشاح عنه ،خشية أن
•مدونة (امتاع ومؤانسة) (العربي الجديد)
يضعف أمام تأدية واجبه تجاه لندن

المواطن الدنماركي
•علي حسـين

بعد اسابيع سندخل العام  18من التغيير  ،وهذه
البالد تتردّد في خطواتها ،ألنّها ترى في العجلة
الندامة ،فماذا يعني إذا تأخرت مشاريع الكهرباء
والصحة والتعليم ،وارتفعت نسبة الفقر ،وزاد
والمتسولين ،المه ّم أن تترسّخ
المشردين
عدد
ّ
ّ
الديمقراطية التي تقف عاجزة عن حل لغز
الشاب سجاد العراقي ،
وكان هناك فريق يقول لقد أخطأ الشعب،ألنه
تسرع واعتقد ّ
أن غياب النائب علي العالق سيعيد
ّ
له الخدمات واالستقرار .ماذا فعلت السرعة بنا،
جعلتنا نتخلّى عن عقلية"تكنوقراطيّة"بوزن ابو
مازن ونمنعه من الحلوس سنوات اخرى على
كرسي البرلمان  ،وان نجبره ان يطلق " بيع
وتفرغ لمصالحه التجارية،
المناصب بالثالث،
ّ
وأرجو أن تنتبهوا معي ،فالسيد ابومازن  ،غائب
عن الفضائيات هذه األيام ،بعد ان عشنا معه من
قبل حول جنّة العراقيين التي ستضيع منهم لو انه
منع من الترشيح .
واعود للمواطن " الدنماركي " علي العالق
الذي كان يحمل اختام مكتب رئيسين للوزراء
الجعفري والمالكي ومن بعدهما العبادي،
فنحن نراه في الحكومات الثالث مدافعا ً شرسا ً
عن رئيس الوزراء ،ما أن يخرج على إحدى
الفضائيات حتى يبدأ "وصلة" الدفاع هذه .قبل
أيام سألت أحد الزمالء ،أين أصبح النائب علي

الفنان بسام فرج عن جريدة (المدى) البغدادية
العالق الذي كان ال يفارق شاشات الفضائيات ؟
فاخبرني ان الدنمارك بحاجة مسة اليه لكي يقدم
خبرته في السياسية  ،مثلما تحتاج هولندا الى
صالح عبد الرزاق ليمألها عدالً وفضيلة .
بعد  18عاما من حق المواطن ان يسأل  :هل

نعيش عصر التغيير؟ ،وهل تحققت أهداف
العراقيين بالديمقراطية والعيش في ظل نظام
يؤمن عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية؟ وهل
تشكلت مؤسسات دولة محترمة تضمن حقوق
جميع العراقيين؟

عندما يصبح كل شيء سيئا ً وفاسدا ً وعاجزا ً
من أول األحزاب السياسية ونهاية بزعماء
الطوائف ،فإن الناس سوف تكفر بالديمقراطية .
عندما بدأت الصين في االنتقال من المجتمع
الزراعي إلى مجتمع صناعي متطور ،لم تذهب
باتجاه البنوك للحصول على أموال ،بل كان باني
الصين الحديثة دينغ شياو يقوم بزيارة سريّة الى
سر تطورها وكيف
سنغافورة ليعرف بنفسه ّ
تحولت هذه الجزيرة من مستنقع فقير الى قوة
اقتصادية كبرى ،وليقرر بعد عودته إلى بكين أن
ينقل بالده من زمن الخطابات والشعارات ،إلى
عصر"اليوان الصيني"الذي يُرعب األسواق
إذا ما مسّه سوء.أراد"دنغ كسياو بنغ"وهو
يبني الصين الحديثة أن يفيد من تجربة دول
مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية .سافر
إلى طوكيو والمدن األخرى ،وزار الشركات
الكبرى ،وفي النهاية اكتشف أن التطور يعني
مسؤول يحب وطنه وشعب يحترم العمل.
حقّقت اليابان والصين وكوريا الجنوبية رفاهية
مستقرة ،وازدهارا ً متواصالً ،من دون أن تسأل
ّ
نفسها ،أيهما أه ّم ،الرخاء أم عودة المواطن
الدنماركي لكي يجلس على كرسي البرلمان ؟
•صحفي عراقي من جيل الرواد (رئيس
تحرير المدى البغدادية)

خدما ت
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THE FEDERAL GOVERNMENT OFFICIALLY DESIGNATED JANUARY 29
AS A NATIONAL DAY OF REMEMBRANCE OF THE QUEBEC
CITY MOSQUE ATTACK AND ACTION AGAINST ISLAMOPHOBIA
The federal government officially
designated January 29 as a National
Day of Remembrance of the Quebec
City Mosque Attack and Action
Against Islamophobia
Since the Quebec City mosque
shooting on January 29th 2017, there
has been a groundswell of support
across the country to designate
January 29th as a national day of
action against Islamophobia, hate,
and racism. Several municipalities
and provinces have designated the
day.
Over the years we at NCCM have
worked shoulder-to-shoulder with
community organizations of many
faiths and backgrounds to call for
this designation so that we are

always reminded of the monumental
task of eradicating Islamophobia,
hate, and racism from our country.
We thank the government for
taking this step to officially mark
this day in the hearts and minds of
all Quebecers and Canadians, as a
reminder of the innocent lives lost
and the work ahead of us to eradicate
Islamophobia, hate and racism from
our country.
Send a letter thanking the Prime
Minister for designating the Day,
and to encourage action be taken to
protect Canadian Muslims, by going
to
h t t p s : / / w w w. n c c m . c a /
january29th/
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CANADIAN MADE COVID-19 VACCINE BEGINS HUMAN TRIALS
•	 By Vincenzo Morello | english@
rcinet.ca

The subjects who take part in the
trial will be monitored for 13 months
from the beginning of the trial.

Human trials for the first fully
made-in-Canada
COVID-19
vaccine began on Tuesday January
26, according to a press release
from Providence Therapeutics, the
company that developed the vaccine.
The first phase of the trial includes
60 volunteers between the ages of
18 and 65 that will be divided into
three groups of 20. Within those
groups, three different dose levels
of the vaccine will be given together
with a placebo in each group.

safety in human use.
“We are thrilled to begin human
The vaccine, which is called the clinical trials of PTX-COVID19-B,”
PTX-COVID19-B, is a mRNA Brad Sorenson, the chief executive
vaccine and, according to the officer of Providence Therapeutics,
press release, the study will test said in a statement.
the vaccine’s ability at provoking
a
made-in-Canada
an immune response, as well as its “Having

solution to address the global
COVID-19 pandemic will augment
the reliability of vaccine supply
for Canadians, contribute to the
global vaccine supply and position
a Canadian company on the
global stage as a contributor to the
solution.”

Providence Therapeutics received
contributions
from
several
scientists to reach this phase of
vaccine development, including
financial support from the Canadian
government through its National
Research
Council
Industrial
Research Assistance Program.
If the results of the human trials are
positive, Providence Therapeutics
expects to have the vaccine ready at
the end of 2021, or early 2022.
According
to
CBC
News,
Providence Therapeutics purchased
a facility in Calgary to mass produce
the vaccine.
•	 With files from CBC News

BANK OF CANADA HOLDS RATE STEADY AT 0.25%,
EXPECTS ECONOMIC GROWTH IN 2021
•	 By Levon Sevunts | english@rcinet.ca
As the COVID-19 pandemic continues to take
a severe human and economic toll in Canada
and around the world, the country’s central bank
decided to keep its benchmark interest rate steady
at 0.25 per cent.
The benchmark rate affects how much interest
individual Canadians and businesses pay or get
paid on their home and car mortgages, commercial
loans and saving accounts.
The Bank of Canada said while the real gross
domestic product (GDP) declined by 5.5 per cent
in 2020 and it expects the Canadian economy to
continue shrinking until the end of March, the
economy is projected to grow by 4 per cent in
2021, almost 5 per cent in 2022, and around 2.5
per cent in 2023.
“The outlook for Canada is now stronger and
more secure than in the October projection, thanks
to earlier-than-expected availability of vaccines
and significant ongoing policy stimulus,” the
bank said.
The bank also decided to continue its $4-billiona-week bond-buying program, known as
quantitative easing, designed to further stimulate
the economy by injecting more cash into the
financial markets.

Bank of Canada Governor Tiff Macklem, shown outside the Bank of Canada building in Ottawa last June,
spoke about the country›s economic recovery Wednesday. (David Kawai/Bloomberg)

Bank of Canada Governor Tiff Macklem said in
a press release that the central bank’s governing
council has agreed that if the economy turns out
to be substantially weaker than what is being
projected, the bank has the option of adding even
more stimulus.
“We also agreed that it is too early to consider
slowing the pace of our purchases of Government
of Canada bonds,” Macklem said. “However, if
the economy and inflation play out broadly in line
or stronger than we projected, then the amount of
quantitative easing stimulus needed will diminish

over time.”
RBC senior economist Josh Nye said the bank’s
more optimistic medium-term forecasts are the
key takeaway from today’s policy statement and
the Monetary Policy Report.
“Compared with the Bank of Canada’s October
2020 forecasts, faster-than-expected vaccine
rollout (notwithstanding recent shipment delays)
and easing of containment measures is expected
to result in a more significant pickup in GDP
growth as 2021 progresses,” Nye wrote in an
analysis note to clients.
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TORONTO — The Ontario
government is expanding the current
workplace inspection campaign
to further protects workers and
customers at essential businesses.
Following last week's big-box store
blitz, provincial offences officers
will be now is visiting an expanded
range of workplaces across Ontario
to educate and ticket businesses that
are not complying with COVID-19
health and safety requirements.
Starting today, more than 300
officers will be supporting these
blitzes, and will be visiting a variety
of workplaces that are allowed to be
open during the provincial shutdown
such as:
· Retail establishments, including
big-box stores
·
Restaurants providing take-out
meals
·
Essential service-sector
establishments (such as gas
stations); and
·

Farming operations

Over this past weekends a team
of approximately 50 ministry
inspectors, as well as local bylaw
and police officers, visited 240
big-box stores across the GTHA.
Enforcement officials found 76
contraventions, and that 69 per
cent of these businesses were in
compliance with public health
requirements.
These efforts also build on the
province's recently announced "Stay

Safe All Day" campaign, which
focuses workplace inspections in
areas of high transmission such as
break rooms. The campaign provides
resource materials to employers and
workers to promote safe behaviour
before, during and after work.
"We know, from inspecting over
23,000 workplaces during 34,000
field visits, that the vast majority
of Ontario businesses are following
COVID-19 requirements to protect
the health and safety of their
workers," said Monte McNaughton,
Minister of Labour, Training and
Skills Development. "However, if
we find any employers are putting
the safety of workers and customers
at risk, we will not hesitate to take
immediate action."

greenhouse operators and food
processors are working hard to
protect the health and safety of our
agri-food workers while continuing
to provide us with a steady and
reliable food supply," said Ernie
Hardeman, Minister of Agriculture,
Food and Rural Affairs. "Since
last spring, we have taken several
measures to support them, including
reinforcing public health protocols,
making investments to increase
operational capacity and helping to
address labour challenges.
Agri-food workplace inspections
are part of our continued efforts to
raise awareness, prevent and control
COVID-19 outbreaks to protect
workers' health and safety and
maintain our strong food supply."

The campaigns were developed in
consultation with local health units
and support Ontario's COVID-19
provincewide shutdown. The length
of the safety campaigns can range
from a few days to several weeks,
depending on local circumstances.

Corporations can be now be fined
$1,000 for failing to comply with
the orders under the Reopening
Ontario (A Flexible Response to
COVID-19) Act and the Emergency
Management and Civil Protection
Act.

Inspectors are also visiting farming
operations across the province,
focusing on locations that employ
temporary foreign workers to
ensure that health and safety laws
are followed and that measures are
in place to prevent the spread of
COVID-19. Ontario is expected
to welcome thousands of foreign
agricultural workers, mostly from
Mexico and the Caribbean, under the
federally administered Temporary
Foreign Worker Programs this
growing season.

All individuals, including employees
and patrons, can also be fined $750
for failing to comply with orders
under the acts.

"Our farmers, agri-food workers,

If a violation is more serious, a
person can be charged with failing
to comply with an order under the
acts. If convicted, the court can
impose fines as high as $100,000
for individuals, and directors and
officers of a corporation can be
fined up to $500,000. Both could
also receive terms of imprisonment
of up to one year. The maximum
fine for a corporation on conviction
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of an offence is up to $10,000,000.
Quick Facts
•	
The first campaign of 2021
will be held in Hastings and Prince
Edward
Counties.
Additional
campaigns are being planned for
10 other communities including
Durham, Niagara, Halton, Huron
Perth, Peterborough, Toronto and
Leeds Grenville Lanark.
•	
Results from COVID-19
workplace safety campaigns held
in December in seven communities
across the province showed that
approximately 67 per cent of
workplaces were in compliance
with the requirements. The most
common issues were not wearing
masks, not having a safety plan
and not screening people in the
workplace.
•	
In collaboration with the
Ministry of Labour, Training and
Skills Development, the Ministry of
the Solicitor General is continuing
to encourage local police services
and municipal bylaw enforcement
officers to focus on COVID-19related enforcement.
•	
The inspection campaign
builds on Ontario’s efforts to protect
workers and customers at essential
businesses. Last year, 13 education
and enforcement campaigns were
carried out, with almost 4,000
workplace visits.
•	
To help businesses comply
with the public health measures, the
Ministry of Labour, Training and
Skills Development has developed
more than 200 business guideline
documents.
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CANADIAN GOVERNMENT REVEALS NEW IMMIGRATION PRIORITIES
Prime Minister Justin Trudeau has provided immigration
minister Marco Mendicino with a new mandate letter

•	 Kareem El-Assal

Immigration will remain central to Canada’s
economy and society.
This was stressed by Canadian Prime Minister
Justin Trudeau in the new supplementary mandate
letter he provided today to immigration minister
Marco Mendicino.
The mandate letter is the most important policy
document for Canada’s immigration department.
Find out if you are eligible for Canadian
immigration
It outlines the goals that Canada’s prime
minister is asking the immigration minister and
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
(IRCC) to pursue during the government’s time
in power.
The mandate letter defines key issues such
as Canada’s Immigration Levels Plan, which
new immigration programs for IRCC to create,
improving IRCC’s application processing times,
among other issues. The release of the mandate

letter comes shortly after Canada announced a
historic new 20212023- Immigration Levels Plan
that will see it target over 400,000 immigrants per
year, the highest in its history.
The new mandate letter supplements the one
that Trudeau provided to Mendicino in December
2019.
The reasons for the new supplementary mandate
letter are that the Canadian government started
a new session of Parliament in September and it
also incorporates new objectives born out of the
COVID-19 crisis.
Key priorities outlined in today’s letter include:
Continue to welcome newcomers to support
Canada’s economic growth and post-COVID
recovery by expanding pilot programs to welcome
refugees through economic class immigration
streams; expediting family reunification; and
working on sectoral and regional pilot programs.
Continue to implement measures to provide
permanent residence pathways to those who
have provided health care in long-term care
homes, medical facilities, or who performed
other essential services during the coronavirus
pandemic.
Continue to work with cabinet colleagues to

protect the health and safety of Canadians will
managing Canada’s ports of entry responsibly
and compassionately.
Identify additional permanent residence
pathways for temporary foreign workers.
Work with the Minister of Employment,
Workforce Development and Disability Inclusion
to protect workers who are vulnerable to
COVID-19 and to secure workers to fill labour
force needs in farming and food processing.
Continue working with Canada’s provinces
and territories to provide settlement supports to
newcomers including French-language training.
The new supplementary letter does not contain
any surprises and explicitly outlines goals that the
Canadian government has been pursuing during
its time in power. It adds to the goals outlined in
the December 2019 mandate letter which IRCC
continues to pursue. The underlying theme of
today’s release is that Canada will continue to
operate its immigration system to the best of its
abilities during the pandemic so it can harness
the skills and talents of newcomers to support its
economic health after the pandemic is behind us

CANADA’S ECONOMY SHRANK BY MOST ON RECORD
IN 2020, BUT ENDED YEAR SURPRISINGLY STRONG
and renewed restrictions,” TD Bank
economist Sri Thanabalasingam
wrote in a client note.
“The broad-nature of the advance
suggests industries have, to
some degree, adapted well to the
pandemic.”
Royal Bank of Canada senior
economist Nathan Janzen predicted
that the lockdowns “likely bit more
significantly on overall growth in
January,” but the slowing spread of
the virus means restrictions could be
eased “as early as February.”

•	 Daniel Tencer

Canada’s economy outperformed
expectations in the final months of
2020, despite a pandemic year that
saw the economy shrink by the
largest percentage on record.
Based on preliminary December
numbers, Canada’s economy will
likely have shrunk 5.1 per cent in
2020, Statistics Canada estimated,
making it the steepest one-year drop
in records going back to 1961.
By comparison, the U.S. economy
shrank 3.5 per cent last year, the
largest drop since the Second World
War, according to preliminary
data released this week. Britain’s
economy shrank an estimated 11.3
per cent in 2020, the steepest oneyear contraction in 300 years.

People wearing face masks cross a street during a snowfall in Toronto,
Jan. 26, 2021./ GETTY IMAGES

At least in Canada, the tail end of
2020 showed signs of improvement,
with the economy growing a
stronger-than-expected 0.7 per
cent in November. StatCan’s flash
estimate for December showed 0.3
per cent growth.

That’s a better end to the year than
analysts had been expecting, given
the shutdowns that went into effect
in November and December to slow
the spread of COVID-19.
“The economy is showing
resilience in the face of rising cases

If so, Canada’s economy could
avoid a contraction in the first
quarter of the year, Janzen wrote.
“Beyond the very near-term, a
more sustainable recovery in GDP
back to ‘new normal’ levels still
depends heavily on the rollout and
effectiveness of vaccines,” Janzen
added
•	 HUFFPOST
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AS A DEMOCRACY, ISRAEL SHOWS NO MORAL TENET
,
El-Halabi s outcry for justice
Righting the Wrong

•	Professor Alon Ben-Meir
Israel’s continued treatment of Palestinian
political prisoners is unconscionable. Mohammed
El Halabi, an aid worker from Gaza, has been in
prison for four years while he awaits his trial; this
is nothing short of cruel absurdity. He has been
forced before the court over 150 times, many of
those appearances secret, without word of when
his trial will begin. His last court appearance was
January 14, and he and his family still have no
word of when his case will begin.
Israel’s case against El Halabi—whom it accuses
of diverting humanitarian funds to Hamas—has
been widely condemned as flimsy at best. The
amount of funds it claims El Halabi diverted
from his employer, the charity World Vision,
is more than the organization’s entire annual
operating budget; furthermore, World Vision as
well as independent auditors found no financial
irregularities as has been claimed. In addition,
the Israeli government has refused to provide
any further information or evidence regarding
its claims. This case has not only led to a man’s
indefinite imprisonment, but the suspension of
significant humanitarian aid to Gaza, which will
further impact adversely on the living conditions
in the territory, which does not serve Israel’s
interests in the least.
El Halabi is being imprisoned under the cruel
practice of administrative detention, a holdover
from British-era Mandatory Palestine which
allows for an individual to be held without trial
indefinitely, under the belief that they may break
the law once they are released. El Halabi is not the
only Palestinian to whom this legal loophole has
been applied; Israel has consistently and heavily
used this shameful practice against Palestinian
political prisoners. Nelson Mandela adeptly put it
when he said, “Prison is designed to break one’s
spirit and destroy one’s resolve. To do this, the
authorities attempt to exploit every weakness,
demolish every initiative, negate all signs of
individuality—all with the idea of stamping out
that spark that makes each of us human and each
of us who we are.”
The irony here is that while all right-wing
Israeli parties and politicians know that they
have no choice but to live side-by-side the
Palestinians indefinitely, they spare no efforts
to alienate the Palestinians in every which way
they can. Some, in fact, bask in the illusion that
if they make the Palestinians’ lives miserable
by incessantly abusing them, many will end up

leaving their country. By doing so, these morally
hollowed right-wingers will not need to deal with
the demographic time bomb. Do these political
parties and the politically blind operatives ever
stop and think where all this will lead to?

rather that he or she must be treated as innocent
until proven guilty in a court of law. This is one of
the fundamentals of a true democracy, governed
not only by laws but also by compassion, which
Israel takes pride in proclaiming.

Sadly, the incarceration of Palestinians with no
trial is just one of many egregious acts that the
Israeli government employs routinely against
the Palestinians; other violations include, among
other things, nights raid that terrify children,
house demolitions, expropriation of land for
any (or often no) purpose, uprooting of olive
trees, and arbitrary searches and seizures—all of
which are utterly uncharacteristic to a people who
have gone through similar tragic experiences for
centuries.

If Israel wants to maintain its status as a
democracy—and indeed it has never missed an
opportunity to assert itself as the sole democracy
in the Middle East—it must treat its prisoners
with dignity and respect, regardless of their race,
religion, or creed. It should provide them with a
full accounting of the accusations against them,
and bring them to trial in a reasonable and timely
manner—not leave them to languish in prison for
years with no hope of seeing the light again.

A single act of injustice against any Palestinian
casts a wide shadow over all Palestinians, as they
collectively feel robbed of their rights and their
human dignity. Acts of mercy are remembered
for a long time, but an act of horrifying injustice
is remembered for much longer as it continues
to painfully reverberate within the family and
community.
This of course is not limited to El-Halabi.
Thousands of Palestinians prisoners who have no
blood on their hands are languishing in Israeli jails
as incarceration without trial is used as a deterrent.
I do not suggest that every Palestinian is innocent,

It is a stain on Israel—a country that claims to
be a beacon of democracy in the Middle East—to
engage in such cruel, vindictive practices that go
beyond the pale of humanity. It is not too late,
however, to right the wrong, not only for the
sake of the Palestinians but for the sake of all
Israelis, because if the moral tenet of the country
is forsaken it diminishes Israel’s reason for being.
•	 Dr. Alon Ben-Meir is a professor of
international relations at the Center for
Global Affairs at NYU. He teaches courses on
international negotiation and Middle Eastern
studies. alon@alonben-meir.com
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NOT ‘APARTHEID IN THE WEST BANK.’ APARTHEID
•	

Gideon Levy / Haaretz

For just six months of its 73 years
was Israel a democracy. Six months,
and not one day more. This shocking
fact, which most Israelis and the wider
world repress and truth-seekers have
no way of denying, must resound in
every civics lesson and every debate
in Israel.
All the nonsense about “Bibi is
destroying democracy” ignores this
eternal fact: Only for six months did
the state treat all the people under its
rule in a democratic way, at least for
the sake of appearances. Throughout
all its decades of existence, Israel has
treated part of its subjects tyrannically.
That’s why it has no connection at all
with democracy.
On October 21, 1948, Israel put
its Arab citizens under a military
government. On December 1, 1966,
Prime Minister Levi Eshkol lifted this
disgrace. Six months later, in June
1967, military tyranny returned to
define Israel when its newly occupied
territories were placed under military

rule.
This situation has continued to this
day and its end is nowhere in sight.
All that remains is the costume. Now,
that too is beginning to be torn away;
a long process. The roots of the lie of
democracy are deep.
The rights group B’Tselem published
a revolutionary position paper last
week, crossing the Rubicon by
saying that the Jewish supremacy
regime exists not just in the occupied
territories, where B’Tselem has been
documenting crimes since the group’s
founding, but in all the land from
the Mediterranean Sea to the Jordan
River.
A few days earlier, the American
writer Nathan Thrall, who lives in
Jerusalem, published an eye-opening
and mind-expanding piece in The
London Review of Books entitled
“The Separate Regimes Delusion.”
Thrall doesn’t hesitate to criticize
the supposedly liberal-Zionist and
leftist organizations, from Meretz and

Peace Now to Yesh Din and Haaretz.
All of them believe that Israel is a
democracy and oppose annexation
because it could undermine their false
belief that the occupation is happening
somewhere else, outside of Israel, and
is only temporary. The separation
between the occupation and Israel
is still valid in their eyes, so they’re
leading people astray.
The conclusion from the two
documents is one and the same: It’s
impossible to speak any longer about
“apartheid in the territories.” It’s
impossible to separate the territories
and Israel, and it’s impossible to
consider the occupation temporary.
The conclusion: Israel is an apartheid
state. Just as in South Africa it was
ludicrous to talk about democracy,
even though elections were held,
it’s ridiculous to view Israel as a
democracy.
Israel is an ‹apartheid› state, says
Israeli human rights group B›Tselem
Israel has no sane right wing
The Basic Law on Apartheid

If part of it is tyranny, all of it is
tyranny. It’s impossible to argue
with the fact that in the occupied
territories two systems of rights and
laws exist based on the separating of
nationalities. No fact is more certain.
The temporariness of the occupation
is also an outdated argument. That’s
why we have to stop trying to terrify
people and claim that the right wing
is leading us to apartheid. Apartheid
has been here since 1948. Only then
will we be able to recognize that the
occupation defines the Israeli regime
– not the High Court of Justice, not
the elections and not the freedoms for
Jews, and also a bit for non-Jewish
citizens. Jewish supremacy is in
everything, as B’Tselem puts it. It’s
impossible to separate the “good”
Israel and the “bad” occupation, as
Thrall states.
Get to know it: apartheid. An
apartheid state. We live in one, we are
part of it, we are partners to it. It’s our
country.

HOW ISRAEL IS HARMING THE WAR ON ANTISEMITISM
•	

Noa Landau

Behind the scenes, a stormy argument is taking
place in the Jewish world between two camps that
were aptly defined by the late Prof. Yehuda Elkana
– the one that, ever since the Holocaust, has been
saying “never again,” and the one that has been
saying “never again to us.” Recently, this issue has
been the focus of the first public battle within the
American Jewish community in the run-up to Joe
Biden’s inauguration as president.
The International Holocaust Remembrance
Alliance is an international project that seeks to
define what antisemitism is for countries and
organizations worldwide in order to help them
fight it, legally and educationally. On the face of
it, this is a worthy goal. But the definition IHRA
adopted in 2016 has become the subject of a fierce
political controversy, with the Israeli government
orchestrating and intensifying the drama.
The reason is the definition’s focus on examples
of the “new antisemitism” against Israel as a Jewish
collective. Or in other words, on whether criticism
of Israel that reaches the point of anti-Zionism is
necessarily antisemitic.
Thus, for instance, its examples of antisemitism
include “denying the Jewish people their right
to self-determination, e.g., by claiming that the
existence of a State of Israel is a racist endeavor”
and “drawing comparisons of contemporary Israeli

policy to that of the Nazis.” An especially deceptive
example, however, is “applying double standards
by requiring of it [Israel] a behavior not expected
or demanded of any other democratic nation.” After
all, the Israeli-Palestinian situation is a very specific
one, and so, presumably, is the criticism aimed at it.
These examples have sparked concern among many
individuals and groups, including liberal Jewish
organizations, that IHRA’s definition infringes on
freedom of expression in a way that allows criticism
of Israel to be branded antisemitic. And Benjamin
Netanyahu’s government has proven in recent years
that this concern is justified.
Netanyahu, the Strategic Affairs Ministry under its
previous minister, Gilad Erdan, the Foreign Ministry
(which has made promoting the IHRA definition a
supreme diplomatic goal), and Jewish organizations
funded by Israel have all argued repeatedly, citing
IHRA, that the BDS movement, for example, is
antisemitic. Israel has thereby proven that IHRA’s
definition of antisemitism indeed has a political
aspect.
In addition, the Netanyahu government has
deliberately blurred the Green Line between criticism
of Israel and criticism of the settlements, thereby
further fanning the controversy. U.S. President
Donald Trump’s administration then added fuel to
the fire when it announced that it planned to label
important human rights organizations like Amnesty
International “antisemitic.”

Left-wing Jewish alliance calls on Biden to reject
antisemitism definition that includes anti-Zionism
Jewish congresswoman to introduce measure to
censure GOP rep. who said ‘Hitler was right’
Jewish activists who fought Trump promise they
won't go easy on Biden
Since the IHRA definition was drafted, 28
countries and numerous organizations, including
universities and sports associations, have adopted
it, with encouragement from the Israel lobby. Last
week, the European Commission even issued a
nonbinding recommendation on the matter. Israel
would dearly love for Facebook and Twitter to
adopt it as well.
Last week, in a step that flew under the radar of the
Israeli discourse, 10 liberal Jewish organizations,
including J Street and the New Israel Fund, issued
an unusual joint call for the Biden administration not
to implement its predecessor’s pledge to enshrine
the IHRA definition in law. This was in contrast
to establishment Jewish organizations, which have
been urging the Biden administration to adopt it.
The inauguration of a Democratic president
provides an opportunity for Israel to reconsider,
in light of the fact that its involvement is harming
the war on antisemitism more than it is helping.
The politicization of this issue is clearly an
unwise, erroneous step that has also proven
counterproductive; it is a battle that has actually
served to strengthen the BDS movement.
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CITY COUNCIL APPROVES 2021 ANNUAL UPDATE TO THE 2020-2023 MULTI-YEAR BUDGET
On 13 January 2021, London City Council
approved the 2021 Annual Update to the 20202023 Multi-Year Budget, including a reduction
in the 2021 tax levy increase from 4.4% to
3.4%. This reduction is primarily a direct result
of investment deferrals due to the impact of
COVID-19.
“Although the 2021 tax levy has seen a significant
reduction, it is important for Londoners to know
that the biggest budget amendments influencing
this reduction are one-time deferrals,” says Anna
Lisa Barbon, Managing Director, Corporate
Services and City Treasurer and Chief Financial
Officer. “City Council and Civic Administration
are committed to the previously approved
investments through the multi-year budget and
will see these projects move forward, barring any
additional impacts from COVID-19.”
As a result of the changes approved through
the 2021 Annual Update, residents will see the
average four-year tax levy reduced slightly from

an average residential property with an assessed
property value of $241,000 in 2019).
The annual update is a step in the 20202023Multi-Year Budget process that allows both the
opportunity and the flexibility for Council and
Civic Administration to make any budgetary
course corrections necessary to ensure Londoners
continue to receive City programs and services.
The 2021 Annual Update is the first for the City’s
20202023- Multi-Year Budget.
For more information on the multi-year budget
process, including the annual update and approved
amendments, visit GetInvolved.on.ca/budget or
London.ca/budget.
Contact:
3.9% to 3.8%, resulting in an average annual tax
increase of $114, a decrease from $117 (based on

Monika Guzy, Manager, Media Relations, City of
London, Cell: 2261896-927-, mguzy@london.ca

OTTAWA MAKES IT EASIER FOR INTERNATIONAL STUDENTS TO STAY IN CANADA
•	 Levon
rcinet.ca

Sevunts

|

english@

The federal government is relaxing
work permits rules for tens of
thousands of international students
whose studies have been interrupted
by the pandemic to allow them to
obtain Canadian work experience
and make it easier to apply for
permanent residency in Canada.

of some of the most promising startups, international students are giving
back to communities across Canada
as we continue the fight against the
pandemic,” Mendocino said in a
statement.

Canada can stay and find work,
and eventually apply for permanent
resident status.
Canada’s message to international
students and graduates is simple,

Immigration
Minister
Marco
Mendicino said Friday that
international students who hold
post-graduation
work
permits
(PGWP) will have the opportunity
to apply for open work permits.
These will be valid for 18 months
and allow former international
students to remain in Canada,
continue to seek employment and
build their future in this country,
officials with the federal department
of
Immigration, Refugees and
Citizenship said.
Officials hope the measure will
help the federal government attract
nearly 52,000 qualified international
students to settle permanently in
Canada and help create jobs and fill
labour shortages.
“Whether as nurses on the
pandemic’s front lines, or as founders

their decisions to stay in Canada
will help to address Canada’s
stark demographic challenges,
Mendocino said.
In 1971, there were 6.6 people
of working age for each senior.
There are now only three Canadian
workers for every retired Canadian
and by 2035, there will be only two
workers for every retiree, according
to federal statistics.
Without immigrants to help support
the needs of an aging population,
younger Canadians will end up
paying more per person to provide
the same benefits, officials said.
To apply for an open work permit
under the new policy, an applicant
must:

“This new policy means that young
students from abroad who have
studied here can stay and find work,
while ensuring that Canada meets
the urgent needs of our economy for
today and tomorrow.”
‘We want you to stay here’
Immigration
Minister
Marco
Mendicino says the new policy
means that young students from
abroad who have studied in

Mendocino added, “We don’t just
want you to study here, we want you
to stay here.”
International students contribute
over $21 billion annually to
Canada’s economy and support the
vitality of Canadian communities,
the minister said.
More
than
58,000
foreign
graduates successfully applied to
immigrate permanently in 2019, and

•	
have a PGWP that expired
on or after Jan. 30, 2020, or a PGWP
that expires in 4 months or less
from the date they apply
•	
still be in Canada
•	
have a valid temporary
status, or be applying to restore their
status
Applications will be open from
Jan. 27 to July 27, 2021 on the
Immigration,
Refugees
and
Citizenship Canada’s website.
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'Now is just not the time to be flying':

PM TRUDEAU ANNOUNCES NEW TRAVEL RESTRICTIONS

OTTAWA -- Canada's main airlines are
suspending service to popular sun destinations
while travellers returning from abroad will
quarantine in a designated hotel as they await
results of a COVID-19 test administered at
the airport, Prime Minister Justin Trudeau
announced.
As part of the new restrictions aimed at
discouraging travel and reducing the spread
of more infectious variants, Trudeau said all
returning Canadians will quarantine in an
approved hotel for three days at their own
expense while they await results of a COVID-19
test taken at the airport.
Trudeau says that requirement could cost each
traveller more than $2000.
Those with negative test results will be able
to quarantine for the rest of the mandatory two
weeks at home, while those with positive tests
will isolate in designated government facilities.
Air Canada, WestJet, Sunwing, and Air
Transat will suspend service to all Caribbean
destinations and Mexico until April 30, and
starting next week, all international passenger
flights must land at only four airports -- in
Vancouver, Toronto, Calgary, and Montreal.
Airlines will be making arrangements with
customers who currently on a trip in these
regions to organize their return flights, Trudeau
said.

COVID-19, both here at home and abroad,
we all agree that now is just not the time to be
flying," Trudeau said.
"By putting in place these tough measures
now, we can look forward to a better time when
we can all plan those vacations."
In the coming weeks, non-essential travelers
will also have to show a negative test before
entry at the land border with the United States.
Quebec Premier Francois Legault has been
urging Ottawa to require anyone returning from
abroad to quarantine for two weeks in a hotel,
at their own expense.

Non-essential travel into Canada by most
foreign nationals has been banned since the
pandemic first began sweeping across the
country last March.
Anyone entering the country has been required
to self-quarantine for two weeks.
Legault and Ontario Premier Doug Ford have
urged Ottawa to impose mandatory testing
upon arrival in Canada as well.
And they've proposed a ban on flights from
countries where the new, more contagious
variants of the virus are circulating.
Canada did temporarily ban flights from the
United Kingdom after that country reported in
December a new variant of COVID-19 that was
spreading like wildfire. But the ban was lifted
once the pre-departure test requirement came
Restricting international travel is important as into effect.
more infectious variants of COVID-19 spread
around the globe, he noted.
Trudeau also said Friday that provinces and
"With the challenges we currently face with territories will get $1 billion to help further

shield schools from infections, including
sanitizer and better classroom ventilation, as
well as support for online learning and remote
classes. This is the second installment of federal
funding through the Safe Return to Class Fund.
Last August, Trudeau committed up to $2
billion through the Safe Return To Class fund.
The first installment was paid out last fall as
schools reopened across the country for the
first time since March.
The fund is intended to help cover the costs of
physically-distanced learning spaces, improved
air ventilation, increased hand sanitation and
hygiene, and purchases of personal protective
equipment and cleaning supplies.
Trudeau acknowledged the many sacrifices
Canadians have already made to contain
infections but said difficult measures must be
adopted to get through the pandemic quicker
and lessen damage to Canadian's health, as well
as the economy.
He insisted the government was committed
to the safe restart of the tourism sector, when
conditions improve.
"We're doing this to keep as many Canadians
alive and healthy as we can through this
pandemic," he said.
"We're going to keep doing the things that
will end it as quickly as possible and that
means staying home, staying safe, (and) getting
vaccines here as quickly as possible."
•	 This report by The Canadian Press was
first published Jan. 29, 2021
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CANADA'S BIGGEST CITIES SAW
FASTEST-EVER EXODUS OF RESIDENTS,
AND IT BEGAN BEFORE COVID-19
Millennials are looking for breathing room
•	 Daniel Tencer Business Editor,
HuffPost
Canada’s two largest metro areas
have recorded their largest-ever
outflow of residents according to
new data from Statistics Canada,
as a growing number of residents
headed for the suburbs or nearby
smaller cities.
The Toronto metropolitan area saw
a net loss of 50,375 residents to other
parts of Ontario between July 2019
and July 2020, while the Montreal
area lost a net 24,880 people to
other parts of Quebec. In Vancouver,
12,189 more residents moved out to
other parts of B.C. than moved in,
among the highest numbers ever
recorded.
The COVID-19 pandemic unfolded
about mid-way through this period.
Thanks to immigration, the largest
metro areas still recorded overall
population growth during this
period, but they grew far less quickly
than many smaller nearby places.
Vancouver’s
1.1-per-cent
population growth was outdone by
suburban New Westminster (2.8
per cent), while Montreal’s 0.7 per
cent growth paled in comparison
to nearby Mirabel, growing 3.6 per
cent.
It’s not surprising that the pandemic
accelerated the exodus from big
cities, but the trend began well before
that, said Frank Clayton, an urban
and real estate economist at Ryerson
University’s Centre for Urban
Research and Land Development in
Toronto.
“There’s been an outflow of
Toronto for years as people move
out for something bigger,” he told
HuffPost Canada.
With the pandemic, “people
accelerated the decision a bit,” he
added.
Millennials are settling down
and having children, and they are
following the Baby Boomers in
an exodus for more affordable and
larger houses in suburbia, Clayton
said.
“Millennials’ behaviour is not
exactly but pretty much like

Boomers, except they’re doing it 10
years later (in life),” Clayton said.
But these days, with so many people
working from home, millennials
have the option to move farther out
than the suburbs, to more affordable
nearby cities.
Hence the booming populations
and housing markets in places like
Kitchener-Cambridge-Waterloo
and Guelph, near Toronto, and
Abbotsford and Kelowna, not far
from Vancouver.
While rental rates are tumbling
in the large cities, many of these
smaller centres are seeing soaring
housing costs. Asking rates for onebedroom apartments in Toronto
dropped 20.9 per cent over the
past year, according to rental site
Padmapper, but rose by 8.5 per cent
in both Hamilton, west of Toronto,
and Oshawa, east of Toronto.
One-bedroom rents are down
9.3 per cent in Vancouver, but
up a staggering 26.9 per cent in
Abbotsford, and 8.9 per cent in
Kelowna.
“Demand for housing from the
prime home buying group is for
lower density housing like singledetached or at least townhouses,”
Clayton said. “We’re not increasing
the supply of that in Toronto.”
Satellite offices?
The work-from-home phenomenon
also
has
many
businesses
reconsidering the high price of
downtown real estate. The office
vacancy in Canada’s downtown
cores has shot up by some 40 per
cent over the past year, to 13 per

cent, the highest level in 16 years,
according to data from commercial
real estate agency CBRE.
Clayton believes some of these
businesses leaving the core may
choose to open small “satellite
offices” outside the major urban
areas, that would allow employees
to avoid long commutes into
downtown.
For instance, someone in southwest
Ontario, in Kitchener-CambridgeWaterloo or London, might drive
to a satellite office in Milton or
Mississauga a few times a week,
avoiding the drive into Toronto.
But all this doesn’t necessarily
mean the fight against urban sprawl
is lost. There are ways to develop
growing cities in a more sustainable
way, Clayton argues, including a
focus on the “missing middle” of
housing ― everything in between
sprawling suburban homes and tiny
condos in high-rise towers.
In that, Clayton has allies in the real
estate industry, where many have
called for a focus on development of
larger apartment units, townhouses
and stacked townhomes, as a way of
reducing the demand for detached
homes.
But with Canada likely to return
to high immigration levels once the
pandemic is over, cities will have to
keep finding space for development,
Clayton said.
“You’ve got to have a combination
of growing up and growing out. The
planners think they can just limit it
to growing up. That’s not going to
happen.”
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GOVERNMENT MUST IMMEDIATELY DISMANTLE ALL
HATE ORGANIZATIONS OPERATING IN CANADA
in 2017, with an increasing number of incidents
targeting Muslims, Indigenous people and Black
Canadians.
•	 Lindsay Mathyssen
		 MP-London-Fanshawe

The horror that unfolded at the U.S. Capitol in
Washington, D.C. was frightening and it was
incited by American President Donald Trump.
He had the opportunity to end it and to clearly
denounce the actions of those attempting to
overthrow democracy; he put the lives of many
in danger.
Let us be clear, this was an act of domestic
terrorism. Democratically elected leaders and
politicians in the U.S. – and here in Canada –
have a duty to end divisive rhetoric and end the
flaming of hatred. What we saw last month, was a
direct result of dangerous, divisive speech.
New Democrats recognize the inherent dignity
of all people. We know that racism hurts deeply
and diminishes the humanity of marginalized
people. The impacts of hateful speech are real:
hate crimes spiked to an all-time high in Canada

While we may be quick to say this is a problem
that exists only in the United States – hate knows
no borders. We need to act with urgency to stop the
flames of hatred here in Canada. Currently, over
300 white supremacists’ groups are operating in
our country. Earlier this year, the Proud Boys, a
right-wing extremist group that promotes white
supremacist views, made international headlines
after being bolstered by Donald Trump. And
since then, they’ve escalated their hatred. Armed
with deadly weapons, they joined the group that
led the assault on the U.S. Capitol.
Now, it is more urgent than ever, that the
government works to immediately dismantle all
hate organizations operating in Canada. They can
begin that work by designating the Proud Boys as
a terrorist organization.
The government can also immediately start
tackling online hate by implementing measures
that will make social media platforms accountable
to remove hateful and violent extremism content

on their platform.
People watching the news last week, saw a
stark contrast in the handling of what transpired
at the U.S. Capitol. When Black, Brown and
Indigenous people demand justice in the face of
police brutality which takes their lives and robs
them of their dignity, they are met with violence
and brutality. When white supremacists attempt
to overthrow a democratic election with deadly
weapons, they were met with de-escalation
and respect. The police reaction in Washington
showcases systemic racism in action. We need
to tackle systemic racism in policing and in our
institutions.
New Democrats believe that we cannot stand by
and allow racism to flourish in our communities.
It’s time to choose; we must turn the talk of
diversity into action to confront racism, use
one of the key defences to the hate filled spread
of misinformation through the insurance of
prosperity, fairness, equity and education. We can
put an end to it for good and we must work together
to tackle the hate, racism, white supremacy, and
systemic discrimination that hurts people across
the country.

ONTARIO LAUNCHES GUIDE FOR RESIDENTIAL CONDO PURCHASERS
New guide to help buyers make informed decisions and provide up-to-date information on condominium living
TORONTO — The Ontario
government has launched a new
Residential Condominium Buyers'
Guide to help condo buyers make
informed purchasing decisions.
Beginning January 1, 2021,
developers across the province will
be required to provide purchasers of
new or pre-construction residential
condos with a copy of the guide and
the current disclosure statement. The
new guide will include up-to-date
information on a variety of aspects
of condo ownership, such as:
The condo purchasing process
Moving into a pre-construction
residential condo unit
Condo living and governance
Resources for resolving issues with
condo living
"Buying a condo is a significant
decision, and it is important that
purchasers
are
appropriately
informed so they can be confident
in their new home," said Lisa
Thompson, Minister of Government
and Consumer Services. "Our
government's new plain-language

condo guide contains up-to-date
information about condo ownership
and the condo purchasing process.
We are committed to making
sure condo purchasers have the
information they need to make the
right decision for themselves and
their families, and I am very proud
of our efforts to further strengthen
consumer protection in Ontario."
The guide was developed by
the Condominium Authority of
Ontario (CAO), and approved
by the Minister of Government
and Consumer Services, based on
consultations with key stakeholders
and the public. Stakeholders were

overwhelmingly supportive of
the condo guide proposal and the
benefits for consumers.
Quick Facts
There
are
about
900,000
condominium units and over 11,000
condominium corporations across
Ontario.
According to data from the 2016
Census, about 13 per cent of Ontario
households live in condominiums.
According to Canada Mortgage and
Housing Corporation, about 55 per
cent of homes under construction in
Ontario are condominiums.
Under the Condo Act, purchase

agreements for new or preconstruction condos purchased
from developers are not binding on
purchasers until developers provide
purchasers with a copy of the current
disclosure statement. As of January
1, 2021, this requirement will
change to also require developers
to provide a copy of Ontario’s
Residential Condominium Buyers’
Guide (the applicable condominium
guide) to the purchasers of new or
pre-construction residential condos
in certain circumstances.
The CAO is an administrative
authority
designated
under
Ontario’s Condominium Act, 1998
(Condo Act) to administer specific
provisions and regulations of the
Condo Act. A key responsibility for
the CAO is to educate the public
on rights and obligations under
the Condo Act and its regulations.
In addition to public education,
the CAO’s services include
administering mandatory training
for condominium directors and
overseeing online dispute resolution
services available through the
Condominium Authority Tribunal.
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APPLICATIONS NOW OPEN FOR ONTARIO'S SMALL BUSINESS SUPPORT GRANT
Province Providing up to $20,000 for Eligible Businesses Impacted by Provincewide Shutdown

TORONTO — The Ontario government has
opened applications for the new Ontario Small
Business Support Grant. The grant, first announced
in December, provides a minimum of $10,000 to a
maximum of $20,000 to eligible small businesses
who have had to restrict their operations due to the
Provincewide Shutdown. The tightened restrictions
were put in place to help stop the alarming rise of
COVID-19 cases in Ontario.
"As Ontario's employers do their part to defeat
COVID-19, they are facing unprecedented
challenges as a result of this global pandemic,"
said Peter Bethlenfalvy, Minister of Finance and
President of the Treasury Board. "I encourage every
eligible small business owner in Ontario to visit
Ontario.ca/COVIDSupport to access the support
our government has made available. While we still
have a lot of work ahead of us, we can all look
confidently to the future as we resolve to do our
parts and put COVID-19 behind us."
Small businesses required to close or significantly
restrict services under the Provincewide Shutdown
will be able to apply for a one-time grant and use this
funding in whatever way makes the most sense for
their individual business needs. For example, some
businesses could need support paying employee
wages, while others could need support with their
rent.
Eligible small businesses include those that:
Were required to close or significantly restrict
services due to the Provincewide Shutdown being
imposed across the province effective 12:01 a.m. on

December 26.
Have fewer than 100 employees at the enterprise
level.
Have experienced a minimum of 20 per cent
revenue decline in April 2020 compared to April
2019. New businesses established since April 2019
will also be eligible if they meet the other eligibility
criteria.
"Small businesses are the heart of Ontario's
economy," said Vic Fedeli, Minister of Economic
Development, Job Creation and Trade. "The Ontario
Small Business Support Grant will help thousands
of small businesses get through this difficult time,
while strengthening our province's economic
recovery."
"As the son of two small business owners, I
understand what small businesses mean to the
families, employees, and local communities they
support," said Prabmeet Sarkaria, Associate Minister
of Small Business and Red Tape Reduction. "Our
hardworking businesses can be encouraged that the
government's new Ontario Small Business Support
Grant offers yet another helping hand that will give
them the boost they need to meet the challenges of
today and prepare for a brighter tomorrow."
Businesses impacted by the Provincewide
Shutdown are also eligible for additional supports,
including the government's program to provide
rebates to offset fixed costs such as property tax
and energy bills. These rebates will continue

to be available for businesses impacted by the
Provincewide Shutdown and earlier restrictions.
More information about the Ontario Small Business
Support Grant and other rebates is available on
Ontario.ca/COVIDsupport.
Quick Facts
The businesses must demonstrate they experienced
a revenue decline of at least 20 per cent when
comparing monthly revenue in April 2019 and April
2020. This time period was selected because it
reflects the impact of the public health measures in
spring 2020, and as such provides a representation
of the possible impact of these latest measures on
small businesses.
New businesses established since April 2019 will
also be eligible if they meet the other eligibility
criteria. They will be able to select alternative
months for comparing revenue decline through
the application portal. In addition, winter seasonal
businesses, such as ski hills, will be permitted to
compare revenue from December 2019 or January
2020 to December 2020.
The 2020 Budget, Ontario’s Action Plan: Protect,
Support, Recover outlined more than $13.5 billion
in support for people and jobs. The government is
also investing $4.8 billion to address critical areas
to support a strong long-term recovery that helps
workers, employers and communities get back
on their feet, while building the foundation for
recovery and growth.
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