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المسـافرون العـائدون إلى البـالد محبطـون من تدابير الحجر الصـارمة
•كوليت زينة ضرغام | القسم العربي في
راديو كندا الدولي

من التحدث إلى شخص ما .علما أن الحجز كان
يجرى لكافة أعضاء الفريق في آن معا مما
استغرق ساعات انتظار طويلة.
"إنني بال شك متفهم لالسباب التي دفعت
الحكومة إلى وضع هذه التدابير على السفر ،تابع
المتحدث ،ولكنني ال أعتقد بأن الحكومة كانت
مستعدة لتلبية الطلب .وبرأيي يجب أن تتاح
الفرصة للجميع بالقيام بالحجز عبر اإلنترنت
بكل بساطة".

قد ال تكون التدابير الصارمة التي فرضتها
الحكومة الكندية الفيدرالية على السفر هي
المشكلة بحد ذاتها ،ولكن تطبيقها يتسبب بإحباط
عدد كبير من المسافرين العائدين إلى البالد.
دخلت التدابير الصارمة الجديدة حيز التطبيق
في سائر مطارات البالد الدولية أمس االثنين
وتستمر حتى إشعار آخر.
تعقّدت تدابير العودة إلى البالد بالنسبة إلى
عدد كبير من القادمين من الخارج عبر مطار
كالغاري الدولي في مقاطعة ألبرتا في الغرب
الكندي.
وتفرض قيود الحجر الجديدة ،للحد من انتشار
الوباء والعدوى بالفيروس التاجي التي قد
يحملها معه المسافر العائد إلى البالد ،أن ينعزل
المسافر لثالثة أيام في الفندق ريثما تصدر
نتائج فحوصات كشف اإلصابة بكوفيد،19-
ويجري المسافر الفحص على أرض المطار
عند وصوله.
تقّص ابنة كالغاري ستيسي غاالس لمذياع
هيئة اإلذاعة الكندية معاناتها األخيرة إلجراء
حجوزات الفندق قبل العودة إلى البالد.
ذهبت إلى الدنمارك ألمضي بعض الوقت مع
خطيبي في إجازة قصيرة .وقد أمضيت يوما
كامال على الهاتف ،فقد أخذ مني حجز الفندق

يعترض الرياضي الكندي على إخضاعه
للعزل الذاتي في الوقت الذي ال يجد فيه سببا
لذلك في حالته هو.
أثنان من فنادق مدينة كالغاري يمكنهما استقبال المسافرين العائدين لقضاء األيام األولى من الحجر .وتبلغ
تسعيرة أوتيل ماريوت بين  1200إلى  $1300لـ  3ليالي.
المصدر /راديو كنداSTÉPHANIE ROUSSEAU:

ثماني ساعات.
أجد أنهم يعاقبوننا ،في الوقت الذي يعّد فيه
السفر سببا وجيها لعدد كبير من األشخاص.
وتجد المسافرة ستيس غاالس بأن أسعار
الفنادق معقولة ،خصوصا بعدما كان أعلن رئيس
وزراء البالد جوستان ترودو بأن التكاليف يمكن
أن تصل إلى .$2000
توقعت
توقعت وكنت ّ
الثمن باهظ ولكنه أقل مما ّ
األسوأ.
المسافر مايك دايكمان عاد إلى البالد عبر
مطار كالغاري بعدما شارك لمدة شهر كامل

مع المنتخب الوطني في بطولة رياضية في
هولندا .يقول مايك إنه يشعر باإلحباط بسبب كل
اإلشكالية المحيطة بالسفر في زمن كورونا .وهو
خضع إلجراء فحص كشف اإلصابة بكوفيد19-
أكثر من مرة في هولندا ،تحسبا لمخاطر العدوى
التي قد ينقلها أعضاء الفريق الرياضي لبعضهم
البعض.
يقول الرياضي الكندي:
إلجراء حجز ،كان عليك االتصال بالهاتف
ألن الحجز عبر االنترنت غير متاح .وعليك أن
تنتظر من ساعتين إلى ثالث ساعات حتى تتمكن

"خالل األسابيع األربعة التي أمضيناها خارج
البالد ،أجري اختبار كشف اإلصابة بالفيروس
التاجي بين  15إلى  17مرة لكل عضو في
الفريق الرياضي ،لذا نحن على يقين بأن نتائج
فحوصاتنا سلبية ،وأسأل لماذا ال يمكننا عزل
أنفسنا في المنزل؟ أعتقد بأنه يحق لنا باستثناء
كالعبين رياضيين منضوين في فريق".
تجدر اإلشارة إلى أن المسافر الذي تأتي نتائج
فحوصاته سلبية يمكنه مغادرة الفندق وإكمال
مدة الحجر في منزله ،أما المسافر الذي تأتي
نتائج فحوصاته إيجابية فعليه أن يستكمل الحجر
في الفندق.
•(المصدر :هيئة اإلذاعة الكندية ،الصحافة
الكندية)

5

العدد  Issue 228مارس(آذار) March 2021

6

العدد  Issue 228مارس(آذار) March 2021

ّ
الخاصة
اإللكتروني وأهميّة حماية المعلومات
طلبات جواز السفر عبر التطبيق
ّ
ّ
المتحدث بـاسم وزارة الهجرة الكـند ّية  :عمليّة تقديم الطلب إلكترونيّـا آمنة للغـاية

•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو كندا
الدولي
أثار مشروع الحكومة الكنديّة المتعلّق بتقديم
طلب الحصول على جواز سفر العديد من عالمات
صة.
االستفهام بشأن حماية المعلومات الخا ّ
فقد وقّعت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان
األول ديسمبر  2020على
ترودو في كانون
ّ
عقد بقيمة  1،5مليون دوالر مع شركة آي بي إم
فرع كندا ،من أجل تطوير تطبيق إلكتروني يمكن
للكنديّين مراجعته عبر الهاتف الخليوي أو عبر
اللوحة اإللكترونيّة أو الكومبيوتر.
ويسمح التطبيق بِتقديم طلب ٍ للحصول على
جواز سفر ودفع التكلفة وتقديم صورتهم الشمسيّة
بسهولة وعلى نحو آمن.
ومنذ ت ّموز يوليو  ،2013أصبح برنامج جواز
السفر الكندي من مسؤوليّة وزارة الهجرة و
اللجوء والمواطنة .وهدفت الحكومة من وراء هذا
اإلجراء إلى االستفادة من الخبرة العمليّة ِلوزارة
صة بها ،وأيضا
صة اإللكترونيّة الخا ّ
الهجرة والمن ّ
من قدرات وزارة التنمية والخدمات على تقديم
الخدمات على المستوى الوطني الكندي ،والشبكة

صة بها.
الخا ّ
وأ ّكد ريمي الريفيير المتحدّث باسم وزارة
الهجرة الكنديّة ّ
أن عمليّة تقديم الطلب إلكترونيّا
آمنة للغاية.وكانت الحكومة قد أعدّت المشروع
واضطرت ِلتسريع بلورته بسبب
منذ أشهر عديدة،
ّ
جائحة كوفيد ، 19-وليكون الحصول على الجواز
عمالنيّا وأكثر سهولة.
وأعطت الحكومة مهلة ثالثة أشهر ِلشركة آي
بي إم فرع كندا لتطوير التطبيق اإللكتروني الذي
يُستخدم في المشروع النموذجي ِلطلبات الحصول
على جواز سفر كندي.
وتسبّبت إجراءات الوقاية الصحيّة التي فرضتها
السلطات للتصدّي ِللجائحة في تأخير معالجة
طلبات الحصول على جواز سفر ،وأصدرت
وزارة الهجرة  897401جواز فقط العام الماضي،
مقارنة بـ 2،6مليون جواز في العام .2019
وأعطت الوزارة األولويّة في معالجة الطلبات في
األشهر األربعة األولى التي أعقبت بداية الجائحة
المضطرين للسفر ألسباب طارئة.
لألشخاص
ّ
اضطرت الحكومة إزاء التأخير الحاصل
كما
ّ
في معالجة الطلبات ،إلى تمديد مهلة جواز السفر
المنتهية صالحيّته مدّة سنتين إضافيّتين.

وأ ّكدت لورين سانكي المتحدّثة باسم وزارة
الهجرة واللجوء والمواطنة ّ
أن الوزارة تتولّى إدارة
المعلومات الشخصيّة ِلمقدّمي الطلبات ،وتحديد
صة على هذا الصعيد.
معطيات األمن الخا ّ
صائي المعلوماتيّة
أخ
غامبس
ويتساءل سبستيان
ّ
في جامعة كيبيك في مونتريال "أوكام" ،كيف
يكون ممكنا أن تختبر شركة آي بي إم التطبيق
دون أن تكون قادرة على الوصول إلى البيانات
الواقعيّة لطالبي جوازات السفر.
كما أنّه من غير المعروف بعد كيف ستتحقّق
الحكومة من صورة مقدّم الطلب.
ولم توضح الحكومة وال شركة آي بي إم أين سيت ّم
تخزين بيانات الكنديّين اإللكترونيّة .
تطوره الشركة لصالح
وسوف يلجأ التطبيق الذي ّ
الحكومة الكنديّة إلى خدمات شركة أمازون للتجارة
اإللكترونيّة ،وفرعها الذي يدير الحوسبة السحابيّة
.Cloud computing
ويقول البروفسور غامبس ّ
إن معلومات الكنديّين
الشخصيّة تكون في خطر في حال انتقلت إلى
الخارج ،ذلك ّ
أن قانون الحوسبة السحابيّة األميركي
يسمح بنقل المعلومات إلى الخارج.
والتحدّي اآلخر يكمن في التحقّق من هويّة مقدّم

الطلب كما يقول البروفسور غامبس ،وقطع
الطريق على المحتالين الذين قد ينتحلون هويّة
أشخاص آخرين.
ويتعيّن أن تجمع الحكومة الكثير من المعلومات
من مقدّم طلب الحصول على جواز سفر لقطع دابر
االحتيال كما قال غامبس.
وأعرب عن أمله في أن تستعيد الحكومة بالكامل
إدارة التطبيق اإللكتروني فور انتهاء المشروع
النموذجي.
صة الكنديّة
مفوضيّة الحياة الخا ّ
وقد ت ّم إطالع ّ
على المشروع الصيف الماضي.
ّ
المفوض
وتقول المتحدّثة باسمها آني ترامبلي إن
ّ
دانيال تيريان يتواصل مع وزارة الهجرة للحصول
على المزيد من المعلومات بشأن المشروع قبل
التعليق عليه.
ونشير إلى ّ
مزود منذ عام
أن جواز السفر الكندي ّ
ِ 2013بشريحة إلكترونيّة على صفحة الغالف،
تتض ّمن ك ّل المعلومات الموجودة على الصفحة
الثانية ،أي رقم الجواز واإلسم ومكان الوالدة ومدّة
صالحيّة الجواز.
•(راديو كندا /راديو كندا الدولي)
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فوائد أبقاء المدارس مفتوحة في أونتاريو تفوق المخاطر حسب الخبراء
•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
تراجع عدد حاالت كوفيد 19-في أونتاريو
بعد ارتفاع حادّ شهدته المقاطعة منذ أسابيع
طويلة ،ما دفع بحكومة دوغ فورد إلى تشديد
إجراءات الوقاية وإغالق األعمال والمدارس
في عدد من المناطق.
ومع بداية تخفيف اإلجراءات واإلعالن عن
إعادة فتح بعض المناطق ،يتأرجح عدد حاالت
كوفيد 19-صعودا وهبوطا في حدود األلف
حالة يوميّا.
ّ
وفي حين تحذر نماذج كوفيد 19-من احتمال
حدوث موجة ثالثة من الفيروس ،يرى العديد
من خبراء الص ّحة أنّه من المه ّم أن تواصل
مدارس أونتاريو تقديم الدروس حتّى نهاية
العام الدراسي.
وتشير نماذج نشرتها وكالة الص ّحة العا ّمة
الكنديّة ونماذج مقاطعة أونتاريو إلى احتمال أن
المتحورة التي ظهرت حاالت
تؤدّي السالالت
ّ
يؤكّد خبراء الص ّحة على ضرورة إبقاء المدارس مفتوحة للحفاظ على ص ّحة التالميذ الجسديّة والنفسيّة .المصدرFrank Gunn/CP/:
منها في ك ّل المقاطعات الكنديّة ،إلى حدوث
موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجدّ.
وتوقّعت نماذج وكالة الص ّحة العا ّمة حصول وتقول د .جينيفر غرانت أخصائيّة األمراض الدراسات تتحدّث عن تنامي حاالت القلق الكثير من التفاصيل معروفة بشأنه.
ّ
لكن الدعم يتراجع بشأن إغالق المدارس
إن المدارس ظلّت آمنة واالكتئاب وسوء المعاملة التي يعاني منها
 20ألف حالة يوميّا في البالد اعتبارا من المعدية في فانكوفر ّ
من جديد الشهر الماضي،في مختلف مناطق
األوالد.
منتصف الشهر المقبل في حال ت ّم تخفيف بالنسبة ِللتالميذ واألساتذة طوال الجائحة.
اإلجراءات الصارمة الحاليّة.
استمر لأِ كثر من  6أسابيع
وتضيف أنّه يكون من السهل تتبّع الحاالت كما تتحدّث الدراسات عن تراجع المستوى أونتاريو ،بعد أن
ّ
عندما يكون التالميذ في المدرسة ،ويلتزمون األكاديمي لدى األوالد الذين لم يتم ّكنوا في البعض منها.
ورغم ذلكّ ،
صائي األمراض
حث خبراء الص ّحة من مختلف باإلرشادات الصحيّة ،ويمكن عزل اإلصابات من تحقيق ازدهارهِم الفكري في الصفوف ويقول د .آري بيتنون أخ ّ
المعدية في مستشفى األطفال في تورونتو ،إنّه
االفتراضيّة.
أنحاء كندا السلطات على إبقاء المدارس بسهولة أكثر.
مفتوحة ،وأ ّكدوا ّ
أن حاالت انتقال العدوى فيها "الهدف هو وقف العدوى المجتمعيّة .وهذا وتراجع عدد التالميذ في النظام التعليمي لم يكن من الضروري إغالق المدارس خالل
ظلّت محدودوة فيها.
الصف ،العام باإلجمال ،وفي أونتاريو ،لم تخلّف نحو الموجة الثانية من الفيروس.
ممكن من خالل إبقاء التالميذ في
ّ
ي وهذه أفضل طريقة آمنة" كما قالت د .جينيفر من  5500تلميذ  ،أي نحو من  2بالمئة من
وأعرب د .كوادو كيريمانتيغ أخ ّ
صائ ّ
الطوارئ والعالجات المخفّفة في أوتاوا ،عن غرانت أخصائيّة األمراض المعدية في المجموع ،من متابعة التعليم حضوريّا وعن ويضيف ّ
أن العدوى لم تنتشر بكثرة في
اعتقاده ّ
المدارس ،وإجراءات الوقاية الحاليّة فيها كافية
بعد على حدّ سواء.
أن المدارس من األهميّة بمكان حيث ال فانكوفر.
يجوز إغالقها ،وتبيّن ّ
في حال ارتفع عدد الحاالت في المجتمع.
أن خطر انتشار العدوى وتؤ ّكد د .غرانت ّ
أن األوالد يعملون في
أفواج منتظمة ،وفقدان هذا االنتظام قد يؤدّي ووقّعت د .جنيفر غرانت إلى جانب  140ويُشار إلى ّ
متدن فيها،
أن حكومة دوغ فورد ض ّخت
ٍ
طبيبا من مختلف أنحاء كندا ،على عريضة أكثر مليار دوالر إضافي في نظام التعليم في
ومن المه ّم أن يبقى األوالد في المدرسة ،وال إلى تفاقم األمور حسب قولها.
ّ
ضرورة للمجادلة بهذا الشأن ،ومن الممكن وترى د .غرانت على غرار العديد من رفعها ائتالف حقوق األطفال الكندي ،يحثون أونتاريو ،وفرضت إجراءات وقاية صحيّة في
المدارس ،بما فيها الكمامات اإللزاميّة ،لحماية
أن إغالق المدارس فيها السلطات على إبقاء المدارس مفتوحة.
حماية التعليم الحضوري أسوة بمرافق أخرى خبراء الص ّحة الكنديّينّ ،
مثل خدمة الدليفري من المطاعم  ،فضال يترك تداعيات على ص ّحة التالميذ الجسديّة ولقي إغالق المدارس الربيع الماضي خالل التالميذ وطواقم العمل
عن ّ
الموجة األولى من الفيروس الترحيب ،على
أن التعليم خدمة أساسيّة كما يقول د .والنفسيّة.
ّ
كيريمانتيغ.
•(سي بي سي /راديو كندا الدولي)
ويستند الخبراء في ذلك إلى مجموعة من اعتبار أن كوفيد 19-كانت داء جديدا ،ولم تكن
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ّ
تبنى باإلجماع مقترحا لحزب المحافظين

مجلس العموم يعترف رسميًا بـ”اإلبادة الجماعية” ّ
بحق اإليغور في الصين
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
بأنه " ُمخجل" ،مضيفا ً أنه ال يخشى أيّة ارتدادات
كندا الدولي
اقتصادية من الصين.
وأضاف زعيم المعارضة الرسمية في مجلس
تبنّى مجلس العموم الكندي باإلجماع اقتراحا ً
العموم "قِيَ ُمنا ليست للبيع وكان على السيد
لحزب المحافظين بتصنيف الفظائع المرتكبة
ترودو أن يبعث هذه الرسالة اليوم".
ّ
بحق أقلية اإليغور المسلمة في إقليم شينجيانغ
وحظي اقتراح المحافظين باعتبار ما يتعرض
أنها
على
الصين
غرب
شمال
في
(سنجان)
له اإليغور عملية "إبادة جماعية" بدعم أحزاب
"إبادة جماعية".
المعارضة األُخرى ،من الكتلة الكيبيكية إلى
ولم يشارك رئيس حكومة األقلية الليبرالية
الحزب األخضر مرورا ً بالحزب الديمقراطي
جوستان ترودو وال وزراؤه ،باستثناء واحد
الجديد ،اليساري التوجه ،إضافة إلى عشرات
منهم ،في التصويت على هذا االقتراح الرمزي
النواب الليبراليين.
غير ال ُم ِلزم.
صوت مجلس العموم لصالح تعديل قدّمته
كما ّ
ّ
صوتوا
الليبراليين
النواب
من
الكثيرين
لكن
الكتلة الكيبيكية ويقضي بتوسيع نطاق االقتراح
ّ
لصالح هذا االقتراح الحسّاس الذي تبناه مجلس
ليطلب من اللجنة األولمبية الدولية نقل دورة
العموم بأغلبية  266نائبا ً من أصل  338نائبا ً
األلعاب األولمبية الشتوية لعام  2022من الصين
أعالم صينية وكندية في بكين احتفا ًء بزيارة رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إلى العاصمة
يتش ّكل منهم المجلس.
"إذا ما واصلت جمهورية الصين الشعبية هذه
الصينية في  5كانون األول (ديسمبر) )Fred Dufour / CP / AP( 2017
واالقتراح حسّاس من الناحية الدبلوماسية
اإلبادة الجماعية".
فيما تجتاز العالقات الكندية الصينية أزمة غير
وكان الليبرالي أنثوني هاوسفاذر ،عضو مجلس
مسبوقة منذ أكثر من سنتيْن .فالسلطات الصينية وقال وزير الخارجية مارك غارنو قبل وأن يناقشوا هذه المسألة الحاسمة" ،أضاف العموم عن إحدى دوائر مونتريال ،قد كتب ظهر
سيصوت لصالح اقتراح المحافظين
إن كندا تأخذ على محمل الجدّ وزير الخارجية الكندي .وتجنّب رئيس الحكومة أمس أنه
أوقفت الكندييْن مايكل كوفريغ ومايكل سبافور التصويت وبعده ّ
ّ
بأن النظام الصيني يرتكب عملية الكندية االنضمام إلى المسؤولين األميركيين والتعديل المقدَّم من الكتلة الكيبيكية ،لكنه أضاف
في  10كانون األول (ديسمبر)  2018بعد تسعة االدعاءات ّ
ّ
أن "هذا التصويت ال يعني دعما ً للمقاطعة إذا لم
ّ
أيام على توقيف السلطات الكندية سيدة األعمال إبادة جماعية في اإلقليم المذكور وإن الحكومة وناشطي حقوق اإلنسان وفقهاء القانون الذين
أن االنتهاكات التي يرتكبها النظام يت ّم نقل األلعاب (األولمبية)" من الصين.
الصينية مينغ وانتشو ،المديرة المالية لعمالق الكندية تريد أن تخضع هذه االدعاءات لتحقيق يؤكدون ّ
االتصاالت الصيني "هواوي" وابنة مؤسس مع َّمق يجريه جهاز دولي مستقل وذو مصداقية .الصيني بحق اإليغور ترقى إلى عملية "إبادة يُشار إلى ّ
أن سفير الصين لدى كندا ،كونغ
بايوو ،قال في مقابلة مع وكالة الصحافة الكندية
الشركة ،في مدينة فانكوفر بنا ًء على طل ٍ
ب من "نظل نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي جماعية".
ُ
ّ
إن ال أساس من الصحة لألخبار والتقارير التي
السلطات األميركية التي تتهمها بااللتفاف على تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان
العقوبات األميركية المفروضة على إيران.
أن مصطلح "إبادة جماعية" ثقيل تتحدث عن وجود ماليين األشخاص في مخيمات
في شينجيانغ ،من ضمنها اللجوء إلى االعتقال ويرى ترودو ّ
وتنفي مينغ ارتكابها أية مخالفة ،وهي تخضع التعسفي وإعادة التربية السياسية والعمل القسري ويجب بالتالي أن يُستخدَم بحذر ورويّة ،لكنه قال اعتقال في الصين وتعرضهم فيها للعمل القسري
إن انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان تجري حاليا ً والتعقيم وانتهاكات حقوقية أُخرى ،وطلب من
ّ
لإلقامة الجبرية في منزل تملكه في فانكوفر ،وبدأ والتعذيب والتعقيم القسري" ،قال غارنو في بيان
المسار القانوني لتسليمها للسلطات األميركية.
البرلمانيين الكنديين عدم التدخل في شؤون بالده
في إقليم شينجيانغ.
أصدره بعد التصويت في مجلس العموم.
وتنتمي
ويتمتّع إقليم شينجيانغ بحكم ذاتي
الحر في البرلمان يضمن لك ّل ويتناول ترودو هذا الموضوع في حديثه الداخلية.
"التصويت
ّ
غالبية سكانه لشعب اإليغور الذين يدين باإلسالم نائب اتخاذ قرار استنادا ً إلى األدلة المتاحة .االفتراضي على اإلنترنت مع الرئيس األميركي
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
ويتحدث لغةً توركية وهو من األقليات العرقية ووجهات النظر هذه ،كلّها معاً ،تشكل وجهة الجديد جو بايدن .زعيم المحافظين إرين أوتول
في الصين.
نظر البرلمان .نتمنى أن يعمل البرلمانيون معا ً وصف امتناع ترودو ووزرائه عن التصويت الدولي)

إنا هلل وإنا اليه راجعون

إنا هلل وإنا اليه راجعون

يتقدم السيد عيسى حوراني

تتقدم جريدة البالد

بالتعازي إلى آل بيومي لوفاة فقيدهم

بالتعازي إلى آل بيومي لوفاة فقيدهم

محمد البيومي

محمد البيومي

تغمد اهلل الفقيد برحمته وألهمهم الصبر الجميل

تغمد اهلل الفقيد برحمته وألهمهم الصبر الجميل
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الحكومة الكندية تنذر المسافرين بالعقاب في حال ّ
تخلفوا عن التدابير

يخضع جميع القادمين إلى البالد عبر الجو ،لفحص كشف اإلصابة بالوباء على المطار والعزل
الذاتي في فندق كندي خاضع لإلشراف ،على نفقتهم الخاصة .المصدر :راديو كنداIVANOV/
DEMERS

• كوليت زينة ضرغام | القسم العربي في
راديو كندا الدولي
اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل المسافرين
واضحة تماما تؤكد الحكومة الكندية الفيدرالية،
وهي أوعزت قبل شهور بعدم السفر واالقتصار
على األسفار األساسية .إلى ذلك أنذرت حكومة
جوستان ترودو بالعواقب لمن ال يحترم القيود
االحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار عدوى
اإلصابة بالفيروس التاجي ومتغيراته.
وعلى الرغم من شكوى العديد من المسافرين
الكنديين من ساعات االنتظار الطويلة على
الهاتف من أجل حجوزات الفندق ،والفوضى
الحاصلة في نظام الهاتف ،فإن من لم يتمكن
منهم من حجز غرفة في الفندق عند وصوله إلى
يعرض نفسه لغرامة مالية باهظة.
البالدّ ،
صرح وزير العالقات بين الحكومة الفدرالية
ّ
وحكومات المقاطعات دومينيك لوبالن بأنه يتفهم

إحباط "أولئك الذين انتظروا ساعات طويلة قبل
أن يتمكنوا من حجز غرفهم في الفندق" .حيث
يجب على كل مسافر قدم إلى البالد أن يلزم
غرفته في الفندق ريثما تصدر النتائج السلبية في
اختبار كشف اإلصابة بكوفيد.19-
وأوضح الوزير في الحكومة الفيدرالية في
مؤتمر صحفي  ،أنه ليس السياسيون هم الذين
يقررون فرض غرامة أم ال على أولئك الذين
ليس لديهم حجز في فندق عند وصولهم ،بل
ضباط الحدود هم من بيدهم القرار.
ولكن أحالت بدورها وكالة خدمات الحدود
الكندية السؤال إلى وكالة الصحة الكندية.
وقد أرسلت وكالة الصحافة الكندية أسئلة حول
عقوبات السفر إلى وكالة الصحة مؤخرا؛ كانت
اجاباتها ال تزال معلّقة.
تجدر اإلشارة إلى أن عددا من المسافرين
القادمين إلى البالد عبر مطار بيار إليوت ترودو
الدولي في مونتريال ،صرحوا للصحفيين
مطلع األسبوع ،إنهم انتظروا ساعات ،إن لم

قال وزير العالقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات
دومينيك لوبالن" :لقد حذرنا مرارا وتكرارا المواطنين الكنديين بتجنب السفر غير الضروري"
المصدر :الصحافة الكندية

يكن أيام ،قبل التحدث إلى وكيل السفريات في
American Express Global Business
 ،Travelالمسؤول عن نظام الحجز الهاتفي
للفنادق.
والجدير ذكره أنه كان على هذه الشركة أن
ترد ،في غضون ثالثة أيام ،على ما ال يقّل
ّ
عن  45 000مكالمة هاتفية من قبل مسافرين
حريصين على حجز غرفهم الفندقية في الوقت
المحدد .وقد حالف الحظ عددا قليال منهم فقط.
في هذا اإلطار يقول الوزير دومينيك لوبالن:
منذ شهور ونحن نقوم بتحذير المواطنين من
السفر .قلنا أيضا ،منذ عدة شهور ،إن القواعد
المتعلّقة بالحجر الصحي ،وإجراءات فحص
كشف اإلصابة بكوفيد 19-عرضة للتغيير في
أي وقت ومن دون سابق إنذار.
إننا نشجّع الجميع ايضا على عدم االتصال
لحجز الفندق في حال لم يكونوا بحاجة إلى غرفة
في غضون الـ  48ساعة المقبلة.
يطمئن الوزير الكندي المسافرين بأنه مقتنع

بأن الجهات الحكومية ستبدي المنطق السليم في
التعامل مع األشخاص الذين أثبتوا أنهم حاولوا
دون جدوى ،حجز غرفة في الفندق.
أستطيع أن أتخيل أنه يمكن ممارسة هذا التقدير
بطريقة ذكية ،ومن المتوقع أن يكون ذلك.
في سياق متصل ،كان على الحكومة الفيدرالية
تبرير سبب إسناد إدارة نظام حجز الفنادق إلى
شركة أميركان أكسبرس دون سواها.
وقد أوضح مدير االتصاالت في وزارة
التموين ،جيمس فيتز-موريس ،في وقت الحق
للصحافة الكندية بأن شركة أميركان إكسبرس
لديها بالفعل عقد مع الحكومة الفيدرالية إلدارة
سفر الموظفين الحكوميين في ظل الظروف
العادية.
•(المصدر :راديو كندا الدولي ،هيئة اإلذاعة
الكندية ،الصحافة الكندية)

أونتاريو تتخذ إجراءات لمكافحة العنصرية وجرائم الكراهية
التمويل لمساعدة شركاء المجتمع على قيادة مبادرات السالمة العامة المحلية
•البالد -لندن اونتاريو
تورنتو  -تستثمر حكومة أونتاريو ما يصل إلى  2.6مليون دوالر
على مدار عامين من خالل منحة مجتمعات أكثر أمانًا وحيوية
( )SVCلمساعدة المجتمعات على مكافحة الجرائم بدافع
الكراهية .سيساعد التمويل  26منظمة مجتمعية غير هادفة للربح
ورؤساء األمم األولى ومجالس العصابات  ،بالتعاون مع شركائهم
في الشرطة  ،على تنفيذ مشاريع محلية تتصدى للتمييز  ،وتعزز
الشمول بشكل أكبر  ،وتتصدى لزيادة جرائم الكراهية التي تبلغ
عنها الشرطة .
قالت سيلفيا جونز  ،المحامية العامة والوزيرة المسؤولة عن
مكافحة الجرائم بدافع الكراهية " -حكومتنا ال تتسامح مطلقًا مع
الكراهية والعنصرية بأي شكل من األشكال  ،ونحن نواصل
التركيز على تطوير الحلول المجتمعية لضمان قدرة سكان
أونتاريو على التغلب على حواجز الحياة الواقعية"" ..هذه المنحة
هي أداة مهمة من شأنها أن تعزز العمل اإليجابي الذي يقوم به
شركاء المجتمع في كل منطقة من مقاطعتنا .معًا نبني الزخم

ونسعى لتحقيق هدف إزالة العنصرية والكراهية من كتب تاريخ
أونتاريو".
سيدعم التمويل من منحة المجتمعات األكثر أمانًا وحيوية
مجموعة متنوعة من المشاريع والمبادرات  ،مثل:
تطوير حمالت تثقيفية وموارد مجتمعية لزيادة الوعي
•
العام بجرائم الكراهية والتمييز والعنصرية .
تقديم برامج وورش عمل لتوعية الشباب في المدارس
•
أو األماكن األخرى .
عقد منتديات مجتمعية لتعزيز التفاهم والتعاون بشكل
•
أكبر بين المجموعات من خلفيات متنوعة .
إنشاء أدوات وموارد تدريبية ألفراد المجتمع الذين هم
•
أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحية .
تعزيز الحوار والتعاون بين الشرطة ومنظمات المجتمع
•
لبناء العالقات .
دعم الضحايا حتى يتمكنوا من اإلبالغ عن جرائم
•
الكراهية إلنفاذ القانون .
ترقية نظام أمن المنظمة والبنية التحتية لزيادة سالمة
•
المجتمع.

ضا منحة
ستكمل منحة المجتمعات األكثر أمانًا وحيوية أي ً
أونتاريو الجديدة لمكافحة العنصرية والكراهية والتي تبلغ 1.6
مليون دوالر  ،والتي يتم تصميمها حاليًا بالتعاون مع مجموعات
المجتمع إلنشاء حلول فعالة تستند إلى التجارب الحية واالحتياجات
المحلية.
ووفقًا إلحصاءات كندا  ،في عام  ، 2017قفزت الحوادث
اإلجرامية التي أبلغت عنها الشرطة في كندا بدافع الكراهية بنسبة
 47في المائة مقارنة بالعام السابق .حدثت أكبر زيادة إقليمية في
أونتاريو بنسبة  67في المائة.
منحة المجتمعات األكثر أمانًا وحيوية مفتوحة للمنظمات
المجتمعية غير الهادفة للربح ورؤساء األمم األولى ومجالس
الفرق.
يُطلب من متلقي المنحة أن يشتركوا مع خدمة الشرطة المحلية
الخاصة بهم ويتم تشجيعهم على الشراكة مع منظمة واحدة
أخرى على األقل من قطاع مختلف لضمان مجموعة واسعة من
المشاركة المجتمعية.
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انتهاء معظم مهل تأجيل تسديد القروض العقارية التي مُنحت بسبب الجائحة
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
انتهت فترة السماح لمعظم مالكي المنازل
الذين طلبوا تأجيل تسديد قروضهم العقارية
العام الماضيّ ،
لكن المؤسسة الكندية للقروض
العقارية والسكن ( )CMHC – SCHLتقول
ّ
إن مخاطر تخلّف هؤالء المقترضين عن السداد
قد تبرز مجدداً.
وتقول هذه الوكالة العامة الفدرالية في تقرير
ّ
إن أكثر من  250.000من مالكي المنازل الذين
لديهم قروض مؤ َّمنة من قِبَلها طلبوا تأجيل
سداد أقساهم العقارية بين آذار (مارس) وأيلول
(سبتمبر)  ،2020وإنه عند انتهاء هذه الفترة
كانت  %65من فترات التأجيل المسموح بها قد
بلغت نهايتها.
وتقول الوكالة ّ
إن أكثر بقليل من  %67من
مهالت التأجيل انتهت في التواريخ المحدّدة
لها ،فيما انتهت مهالت التأجيل األُخرى%33 ،
تقريبا ً من إجمالي العدد ،قبل المواعيد المحدَّدة.
وتظهر بيانات الوكالة ّ
أن نحو  %85من
مهالت التأجيل التي كانت ال تزال سارية بعد
مقررا ً لها أن
 30أيلول (سبتمبر) الفائت كان َّ
تنتهي في تشرين األول (أكتوبر) ّ
وأن %10

مقررا ً لها أن تنتهي
تقريبا ً من المهالت كان َّ
بداية عام .2021
فقط  %6من مهالت التأجيل المطلوبة بين آذار
مقررا ً
(مارس) وأيلول (سبتمبر)  2020كان َّ
لها أن تنتهي عام .2021
وتقول المؤسسة الكندية للقروض العقارية
والسكن إنّه مع انتهاء مهالت تأجيل تسديد
القروض العقارية قد تعاود مخاطر التخلّف عن
الظهور مجدداًّ ،
لكن المؤسسة لم تحدد
السداد
َ
حجم المخاطر.
يُذكر ّ
أن آذار (مارس)  2020هو الشهر الذي
ضربت فيه الموجة األولى من جائحة "كوفيد
  "19كندا بقوة ،ما دفع السلطات الفدراليةوسلطات المقاطعات واألقاليم إلى اتخاذ
إجراءات للحدّ من انتشار الجائحة ،من أبرزها
إغالق اقتصادي طال كافة القطاعات التي ال
تُعتبَر أساسية خالل الجوائح.

لوغو المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن ()Radio-Canada

ونجم عن ذلك فقدان  3ماليين وظيفة في آذار
(مارس) ونيسان (أبريل) تمكنت سوق العمل
من استعادة معظمها في األشهر الالحقة.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي)

منزل بيع في تورونتو ()Michel Bolduc / Radio-Canada
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أونتاريو تعلن عن جدول اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن ً 60
عاما
لدى أونتاريو اآلن خطة أكثر تفصي ً
ال ،مع بدء عمليات االشتراك في  15مارس
•إيما بالينغ -هافبوست
تورنتو  -أعلنت أونتاريو عن جدول التطعيم ضد
فيروس كورونا  COVID-19للبالغين الذين تبلغ
أعمارهم  60عا ًما أو أكبر
سيتم فتح نظام الحجز عبر اإلنترنت ومركز
االتصال ،وسيسمح للبالغين الذين تبلغ أعمارهم
 80عا ًما فما فوق بحجز المواعيد بد ًءا من 15
مارس.

األشخاص خارج هذه الفئات العمرية لن يتمكنوا
من حجز مواعيد خالل هذه األوقات.
تقول خطة الحكومة إنها ستركز على تطعيم كبار
السن وغيرهم من السكان المعرضين لخطر كبير،

كما دافع هيلير عن طرح خطة أونتاريو ،التي
تعرضت النتقادات لكونها بطيئة ومربكة .أطلقت
كيبيك بالفعل أطلقت نظام الحجز عبر اإلنترنت
ويمكن تطعيم األشخاص الذين يبلغون من العمر

إليكم موعد فتح النظام للفئات العمرية األخرى:
•من  75وما فوق –  15أبريل،
•من  70وما فوق –  1مايو
•من  65وما فوق –  1يونيو
•من  60وما فوق –  1يوليو
الجنرال المتقاعد ريك هيلير ،الذي يقود حملة
إطالق اللقاح في أونتاريو ،أعلن ذلك خالل مؤتمر
صحفي في كوينز بارك .في حين رفض متحدث
باسم رئيس الوزراء دوج فورد تقديم التواريخ
مكتوبة .قال الجنرال هيلير إن التواريخ كلها تعتمد
على كمية المتوفر ،ويمكن أن تتغير.
وقال إنه سيتم إرسال منشورات بالبريد لألشخاص
في هذه الفئات العمرية مع تعليمات أكثر تفصيالً.

الجنرال المتقاعد ريك هيلير ،قائد حملة إطالق اللقاح في أونتاريو
مثل العاملين األساسيين واألشخاص الذين يعانون
من حاالت صحية مزمنة ،حتى نهاية شهر يوليو.
في شهر أغسطس ،تتوقع الحكومة البدء في تطعيم
بقية السكان بشكل عام.

 85عا ًما أو أكبر بد ًءا من األسبوع المقبل .في
ألبرتا ،يمكن لألشخاص الذين يبلغون من العمر
 75عا ًما أو أكبر حجز موعد.
قال هيلير إن أونتاريو لم تستطع فتح نظام حجز

عبر اإلنترنت حتى اآلن ألن إمدادات اللقاح كانت
"متقلبة".
"لقد عانينا من مثل هذا الجفاف لفترة طويلة من
الزمن .اآلن تلقينا التوقعات حتى نهاية مايو وحتى
يونيو  ،في الواقع ،ولدينا ثقة أكبر " ...
وقال أيضًا إن وجود نظام عبر اإلنترنت لم يكن
ضروريًا ألن أونتاريو لم تقم حتى اآلن بتلقيح سوى
العاملين في مجال الرعاية الصحية ،واألشخاص
الذين يعيشون أو يعملون في دور رعاية المسنين
ودور التقاعد ،باإلضافة إلى البالغين في مجتمعات
السكان األصليين النائية.
أعطت أونتاريو أكثر من  600000جرعة حتى
اآلن وتلقى أكثر من  251000شخص جرعتين
وتم تطعيمهم بالكامل.
وحدات الصحة العامة المحلية هي المسؤولة عن
إعطاء اللقاحات ،لذا فإن مكان إعطاء الحقن يعتمد
على المكان الذي تعيش فيه.
وقالت وزيرة الصحة كريستين إليوت" :سيكون
بدء التشغيل في تورنتو مختلفًا تما ًما عن طرحه في
نورث باي وثندر باي وما إلى ذلك .األمر متروك
لمسؤولي الصحة المحليين لوضع خطة ،سواء
كانت عيادات تطعيم جماعية ،أو عبر الصيدليات،
وما إذا كانت ستتم من خالل مكاتب األطباء".
•مع ملفات من الصحافة الكندية
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بايدن عن كوفريغ وسبافور المعتقل ْين في الصين“ :البشر ليسوا رقاقات للمبادلة”
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
استجاب الرئيس األميركي جو بايدن لواح ٍد على
األقل من مطالب رئيس الحكومة الكندية جوستان
ترودو في لقائهما األول مؤخرا ،إذ تع ّهد الرئيس
الديمقراطي الجديد بتوفير المساعدة كي يستعيد
الكنديان المعتقالن في الصين ،مايكل كوفريغ
ومايكل سبافور ،حريتهما.
وكان االجتماع بين الزعيميْن حارا ً بالرغم من
أنه كان افتراضياً ،بواسطة اإلنترنت ،للضرورات
المتصلة بجائحة "كوفيد  ."19 -هذا على األق ّل
ما ظهر من األجزاء التي أُتيح لإلعالم االطالع
عليها .وكان االجتماع أيضا ً شامالً.
وأعرب بايدن لترودو عن استيائه الشديد لمضي
أكثر من سنتيْن على تواجد كوفريغ وسبافور خلف
قضبان السجن في الصين ،وبشكل لم يسمعه ترودو
من الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب.
"البشر ليسوا رقاقات للمبادلة" ،قال بايدن من
البيت األبيض عن كوفريغ وسبافور في مالحظاته
الختامية في اجتماعه مع ترودو.
"أنت تعلم أننا سنعمل معا ً إلى أن نحصل على
عودتهما سالميْن" ،أضاف الرئيس األميركي
متوجها ً إلى رئيس الحكومة الكندية.
يُذكر ّ
أن السلطات الصينية أوقفت كوفريغ
وسبافور في  10كانون األول (ديسمبر) 2018
بعد تسعة أيام على توقيف السلطات الكندية سيدة
األعمال الصينية مينغ وانتشو ،المديرة المالية
لعمالق االتصاالت الصيني "هواوي" وابنة
ب
مؤسس الشركة ،في مدينة فانكوفر بنا ًء على طل ٍ
من السلطات األميركية التي تتهمها بااللتفاف على
العقوبات األميركية المفروضة على إيران.

( )Keystone XLلنقل النفط الخام من مقاطعة
ألبرتا في غرب كندا إلى مصافٍ في جنوب
الواليات المتحدة .وتسبب هذا القرار األميركي
بموجة من االستياء في ألبرتا.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو متحدثا ً إلى الرئيس األميركي جو بايدن الذي يظهر على الشاشة خالل
اجتماعهما االفتراضي أمس ()Adrian Wyld / CP

وتنفي مينغ ارتكابها أية مخالفة ،وهي تخضع
لإلقامة الجبرية في منزل تملكه في فانكوفر ،وبدأ
المسار القانوني لتسليمها للسلطات األميركية.
ي مؤ ّ
شر ع ّما يمكن
ولم
ِ
يعط بايدن ترودو أ ّ
إلدارته أن تفعله لجعل الصين تطلق سراح
الكندييْن ،كأن توقف مثالً وزارة العدل األميركية
جهودها الرامية لترحيل مينغ من كندا إلى الواليات
المتحدة وإخضاعها للمحاكمة هناك .وأدان القضاء
الصيني كوفريغ وسبافور بالتجسس على األمن
ّ
لكن
القومي الصيني لصالح جهات أجنبية.
الحكومة الكندية ومراقبين دوليين كثيرين يعتبرون
ّ
أن هذه التهمة زائفة وتهدف لممارسة ضغوط على
كندا كي تطلق سراح مينغ.
وحرص بايدن خالل اللقاء على التأكيد على ّ
أن

كلاّ ً من اتصاله الهاتفي األول واجتماعه األول
بزعيم دولة أُخرى منذ تبوئه سدة الرئاسة في 20
كانون الثاني (يناير) الفائت كانا مع ترودوّ ،
وأن
هذا دليل على عمق الصداقة والعالقات الدائمة بين
بلديهما.
"ليس للواليات المتحدة صديق أقرب من كندا"،
أ ّكد بايدن لترودو .وشارك إلى جانب رئيس
الحكومة الكندية في هذا االجتماع ك ٌّل من نائبة
رئيس الحكومة وزيرةِ المالية كريستيا فريالند
ووزير الخارجية مارك غارنو .وكان برفقة
ِ
ووزير
الرئيس األميركي نائبتُه كماال هاريس
ُ
الخارجية أنتوني بلينكن.
ولم يتطرق ترودو في االجتماع إلى قرار بايدن
بإلغاء رخصة توسيع أنبوب "كيستون اكس ال"

ع واالحتواء
وتض ّمنت خارطة الطريق أيضا ً التنو َ
المجتمعيّيْن ،وتوسي َع التعاون في مجال الدفاع
عن أميركا الشمالية وتحديث "قيادة دفاع الفضاء
الجوي األميركية الشمالية" المعروفة بـ"نوراد"
( ،)NORADوإعادة َ تجديد االلتزام الجماعي
تجاه المؤسسات العالمية كمنظمة حلف شمال
األطلسي ("ناتو"  )NATOومنظمة التجارة
ي ذكر
العالمية .ولم يرد في خارطة الطريق أ ّ
مباشر الستثناء كندا من قواعد شراء المنتجات
األميركية ( ،)Buy American Actوهي
إجراءات بايدن الحمائية لمشاريع البنى التحتية
والمشتريات ،وال لجرعات اللقاحات المضادة
لـ"كوفيد ."19 -
ّ
لكن مكتب رئيس الحكومة الكندية قال،
إن ترودو وبايدن "اتفقا على أنّ
بدبلوماسيةّ ،
الجائحة لن تنتهي إلى أن يحصل ك ّل شخص في
ك ّل مكان على اللقاح".
وتعاني كندا تأخيرا ً في الحصول على اللقاحات
التي طلبتها بسبب مشكالت في اإلنتاج في أوروبا،
وهي حثّت الواليات المتحدة على توفير المساعدة،
السيما ّ
وأن لشركة "فايزر" التي تنتج أحد اللقاحات
مصنعا ً رئيسيا ً في والية ميتشيغان األميركية على
مسافة ساعتيْن بالسيارة من الحدود الكندية.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي)
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معدل ّ
ارتفاع ّ
تضخم األسعار إلى  %1,0في كانون الثاني (يناير) الفائت
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
تسارع تضخم األسعار في كندا في كانون الثاني
َ
(يناير) الفائت ،إذ ارتفع خالله مؤشر أسعار
االستهالك 1,0بالمائة مقارنةً بمستواه في الشهر
نفسه من العام الفائت ،بعد أن بلغ معدل التضخم
السنوي  %0,7في كانون األول (ديسمبر) ،2020
كما أفادت وكالة اإلحصاء الكندية.
وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت آرا َءهم
شركةُ "ريفينيتيف" ( )Refinitivللمعلومات
المالية قد توقعوا أن يبلغ معدّل التضخم السنوي
 %0,9الشهر الفائت.
وجاء تسارع وتيرة التض ّخم الشهر الفائت مدفوعا ً
بأسعار وقود السيارات التي ارتفعت  %6,1عن
مستواها في كانون األول (ديسمبر).
لكن رغم هذا االرتفاع ظلت أسعار الوقود الشهر
الفائت أدنى بـ %3,3من مستواها في كانون الثاني
(يناير)  2020عندما بدأت اإلشارات األولى
لحال ٍة من عدم اليقين بشأن الطلب على النفط تلوح
في آفاق األسواق العالمية بالتزامن مع بدء وباء
"كوفيد  "19 -باالنتشار.
ولو استُثني سعر الوقود لكان معدّل التضخم
السنوي بلغ  %1,3الشهر الفائت.
كما ساهمت مبيعات السيارات الجديدة في االرتفاع
السنوي لمؤشر أسعار االستهالك في كانون الثاني
(يناير) الفائت .وعزت وكالة اإلحصاء هذا األمر
إلى توفّر مجموعة أكبر من الموديالت الجديدة في
الشهر األول من العام الحالي مقارنةً بالشهر نفسه
من العام الفائت.
يُشار إلى ّ
أن مؤشر أسعار االستهالك لم يتجاوز
عتبة الـ %1,0منذ شباط (فبراير)  2020عندما

جاء تسارع وتيرة التض ّخم الشهر الفائت مدفوعا ً بارتفاع أسعار وقود السيارات حقوق الصورة)Jean-François Deschênes / Radio-Canada :
بلغ معدّل التضخم السنوي .%2,2
ومنذ ذاك الحين وصل معدّل التضخم السنوي إلى
 %1,0مرة واحدة قبل الشهر الفائت ،وكان ذلك
في تشرين الثاني (نوفمبر) .فجائحة "كوفيد "19 -
التي ضربت كندا في آذار (مارس)  2020غيّرت
أنماط االستهالك لدى الكنديين.
وتعليقا ً على هذه األرقام أشار رويس مينديس،
أحد كبار خبراء االقتصاد لدى "سي آي بي سي"
( ،)CIBCأحد أكبر المصارف الكندية ،إلى نقاط
ضعف ظاهرة ،كأسعار الخدمات التي تأثرت سلبا ً

وبقوة بأزمة "كوفيد  ،"19 -ومن ضمنها أسعار
بطاقات السفر التي واصلت التراجع الشهر الفائت.
وترا َجع معدل المؤشرات الثالثة الحتساب
معدّل التض ّخم األساسي ( )core inflationمن
 %1,57في كانون األول (ديسمبر) الفائت إلى
 %1,50الشهر الفائت.
ويولي بنك كندا أهمية خاصة لمعدّل التض ّخم
األساسي الذي ال يأخذ باالعتبار العناصر

الشديدة التقلب كأسعار الوقود والفواكه والخضار
الطازجة ،ويرصده البنك لتحديد معدل الفائدة
األساسي ،ويسعى لجعله أقرب ما يكون إلى هدفه
المرجو البالغ .%2,0
وينوي بنك كندا ترك معدّل الفائدة األساسي،
الذي يمثل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف،
عند مستواه الحالي البالغ  %0,25منذ أواخر آذار
(مارس)  2020إلى أن يتعافى االقتصاد الوطني.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي)
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 8,9ماليين شخص استفادوا من المساعدة الفدرالية لحاالت الطوارئ مع تباين بين المدن
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي
يفيد تقرير لوكالة الصحافة الكندية ّ
أن نحو  8,9ماليين كندي
ومقيم دائم تلقوا نحو  82مليار دوالر من خالل برنامج المساعدة
الكندية لحاالت الطوارئ ( )PCU - CERBبين أواخر آذار
(مارس) وتشرين األول (أكتوبر) .2020
وتفيد بيانات وزارة العمل والتنمية االجتماعية في حكومة
جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا ّ
أن  6,5ماليين شخص
استفادوا من هذه المساعدة المالية البالغة قيمتها  500دوالر في
األسبوع في أسابيعها األربعة األولى ،أي أكثر من واح ٍد من أصل
ك ّل خمسة كنديين بلغوا ّ
سن الخامسة عشرة فما فوق.
وفقد نحو ثالثة ماليين شخص وظائفهم في كندا في آذار
(مارس) ونيسان (أبريل)  2020بسبب اإلغالق االقتصادي الذي
طال المؤسسات التي تقدّم خدمات اعتبرتها سلطات الصحة العامة
غير أساسية في ظ ّل جائحة "كوفيد ."19 -
كما ّ
أن  2,5مليون شخص آخرين عملوا خالل الشهريْن
المذكوريْن أق ّل من نصف ساعات عملهم المعتادة.
ث ّم تحسّنت األوضاع االقتصادية مع السماح لقطاعات عديدة
باستئناف أعمالها ،فأخذ عدد المستفيدين من المساعدة الكندية
لحاالت الطوارئ يتراجع وبلغ  4,4ماليين شخص في شهرها
الثاني و 3,7ماليين شخص في شهرها الثالث ونحو  2,3مليون

شخص عندما استبدلت الحكومة الفدرالية هذه المساعدة بمساعدات اقتصادها منذ سنوات بسبب تراجع أسعار هذه المادة ،استفاد
 %15,03من األشخاص في الفئة العمرية  15سنة فما فوق
أُخرى وأدخلت تعديالت على برنامج تعويضات البطالة.
وكان البرنامج يقدّم  500دوالر في األسبوع للعمال الذين فقدوا في إدمونتون ،عاصمة المقاطعة ،من فترةٍ واحدة على األقل من
وظائفهم أو تراجعت مداخيلهم إلى ما دون  1000دوالر شهريا ً المساعدة المالية المذكورة .وبلغت النسبة  %13,98في كالغاري،
بسبب الجائحة ،مع مفعول رجعي حتى  15آذار (مارس)  .2020كبرى مدن المقاطعة.
سل لمستحقيه عن ك ّل فترة  4أسابيع دفعة واحدة،
وكان المبلغ يُر َ
وفي مقاطعة كيبيك تفاوتت نسب المستفيدين من هذه المساعدة
أي  2000دوالر ،وهو خاضع للضريبة.
يُذكر ّ
أن جائحة "كوفيد  "19 -ضربت كندا منتصف (آذار) المالية الفدرالية بين منطقة وأُخرى .فبلغت نسبتهم للفئة العمرية
وصنّفتها منظمة الصحة العالمية "جائحةً عالمية" في الحادي نفسها ولفترة واحدة على األق ّل  %13,66في مونتريال ،كبرى
مدن المقاطعة وعاصمتها االقتصادية ،و %13في جارتها
عشر من الشهر المذكور.
الشمالية الفال ،ثالث أكبر مدينة في المقاطعة ،و %10,11في
وتقول وكالة الصحافة الكندية استندادا ً إلى البيانات الفدرالية غاتينو التي يفصلها نهر أوتاويه عن العاصمة الفدرالية أوتاوا،
العائدة لـ 1600قطاع بريدي وآلخر إحصاء سكاني رسمي أُجري و %8,6في كيبيك العاصمة ،ثانية كبريات مدن المقاطعة.
عام ّ 2016
إن منطقة تورونتو الكبرى ( )GTAتأثرت على
وفي فريديريكتون ،عاصمة مقاطعة نيو برونزيوك (نوفو
نطاق واسع باألزمة االقتصادية الناجمة عن الجائحة.
برونزويك) وثالثة كبريات مدنها ،بلغت نسبة المستفيدين من
ففي مدينة برامبتون استفاد  %20,71من الذين بلغوا ّ
سن الـ 15المساعدة المالية المذكورة .%9,19
فما فوق من فترةٍ واحدة على األقل (أي أربعة أسابيع) من برنامج
س ِ ّجلت فيها أدنى نسبة من المستفيدين من برنامج
المساعدة الكندية لحاالت الطوارئ .وبلغت هذه النسبة  %15,29أ ّما المدينة التي ُ
المساعدة الكندية لحاالت الطوارئ فهي وينكلر وبلغت .3,83%
في مدينة ميسيسوغا و %14,12في مدينة تورونتو.
وإيست غويليمبوري في تورونتو ال ُكبرى هي المدينة التي وتقع هذه المدينة الصغيرة في جنوب مقاطعة مانيتوبا في غرب
س ِ ّجلت فيها أعلى نسبة من المستفيدين من هذه المساعدة الفدرالية وسط كندا.
ُ
في مقاطعة أونتاريو وفي ك ّل كندا ،وبلغت .%24
وفي ألبرتا في الغرب ،أغنى مقاطعات كندا بالنفط والتي يعاني
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي)
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سينغ ّ
يؤكد أنه لن يذهب إلى انتخابات عامة طالما ّ
تنته
أن جائحة “كوفيد –  ”19لم ِ
"ال نعتقد ّ
أن التوجه إلى انتخابات هو الشيء
الصحيح الذي ينبغي القيام به فيما يُفترض بنا أن
نكون نكافح الجائحة .لن نقوم بإطالق انتخابات.
ي تصويت على الثقة" ،قال سينغ في
وهذا يعني أ ّ
مؤتمر صحفي اليوم ،مضيفا ً
"سنصوت لتبقى
ّ
الحكومة قائمة".

•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
قال زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت
سينغ إنّه لن يدخل البالد في انتخابات عامة طالما
ّ
أن جائحة "كوفيد  "19 -لم تنت ِه.
وأضاف زعيم ثالث أحزاب المعارضة في مجلس
العموم الكندي أنّه سيحترم وعده بدعم حكومة
بغض النظر
األقلية الليبرالية في اقتراعات الثقة
ّ
ع ّما إذا دعمت الحكومة مشروع قانون خاص
بإنشاء نظام وطني للرعاية الصيدلية قدّمه حزبه.
وخضع مشروع القانون للتصويت في مجلس
العموم في قراءة ثانية  ،ولم يحصل سوى على
تأييد  32عضوا ً فيما عارضه  295عضوا ً يمثلون
الحزب الليبرالي وحزب المحافظين الذي يشكل
المعارضة الرسمية والكتلة الكيبيكية ،ثاني أحزاب
المعارضة.
وللحزب الديمقراطي الجديد ،اليساري التوجه،
 24نائبا ً في المجلس من أصل  338نائباً.
ومن المتوقَّع أن تقدّم حكومة جوستان ترودو
ميزانيةً عامة في الشهريْن المقبليْن .ويكفي أن

سيدة تأخذ صورة ذاتية (سيلفي) مع زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ في إطار
حملته االنتخابية في فانكوفر في  25أيلول (سبتمبر) )Andrew Vaughan / CP( 2019

يصوت لصالح الميزانية واحدٌ فقط من أحزاب
ّ
المعارضة الرئيسية الثالثة كي ال تسقط حكومة
األقلية الليبرالية المنبثقة عن نتائج انتخابات تشرين

األول (أكتوبر)  2019وال يكون على الكنديين
التوجّه مجددا ً إلى صناديق االقتراع في انتخابات
عامة.

وتقول كافة األحزاب إنها تسعى لتجنّب الدخول
في انتخابات فيما البالد ال تزال تواجه الجائحة،
لكن في الوقت نفسه تستعدّ كافة األحزاب
النتخابات محت َملة ،فتقوم بتقييم مر ّ
شحين محت َملين
وبتعزيز جهود جمع التبرعات.
ويثني الحزب الديمقراطي الجديد على مشروعه
الداعي إلنشاء نظام وطني للرعاية الصيدلية،
ويضعه في أولوياته في الحمالت االنتخابية.
وللحزب الليبرالي الحاكم مشروع نظام رعاية
صيدلية أدرجه هو اآلخر ضمن برنامجه في
الحملة االنتخابية األخيرة عام ّ ،2019
لكن الحزبيْن
يختلفان حول تفاصيل برنامج من هذا النوع.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي)
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كاريكاتير للفنان العراقي رائد نوري

السيناريو االيراني لالنتخابات العراقية
بات واضحا من متابعة ما يجري في الساحة العراقية أن
حكومة طهران قد أعدت مبكرا سيناريو لالنتخابات العراقية
وأن امر العمليات قد صدر لعمالئها بذلك ،وبعيدا عن
تصريحات علي اكبر واليتي مستشار المرشد االيراني علي
خامنئي خالل لقائه ممثلة االمين العام لالمم المتحدة في بغداد
جينين بالسخارت التي اثارت وما زالت تثير االستهجان
في الشارع العراقي الذي اعتبرها اعترافا صريحا من االمم
المتحدة بالتدخل االيراني غير الشرعي في السياسة العراقية
فإن السيناريو االيراني بدأ مع احتواء القيادة االيرانية لمقتدى
الصدر و(تياره) السياسي وتكليفه باالجهاز على االحتجاجات
الشعبية ضمن خطة (حرقه سياسيا) بشكل نهائي ،ودخل مقتدى
مصيدة الولي الفقيه دون عناء كبير كما دخلها اول مرة حين
فجر االيرانيون (بشهادة ديفيد باتريوس) مراقد سامراء حيث
قام جيش المهدي يومها بقتل اآلالف من السنة االبرياء وحرق
مساجدهم وممتلكاتهم وتهجيرهم على اساس طائفي ،وادرك
مقتدى فيما بعد ان الذين قاموا بتلك الجرائم كانوا مرتبطين
بايران فقد انشق هؤالء عن جيش المهدي واسسسوا منظمات
مسلحة منها (عصائب اهل الحق) و(النجباء) و(حزب الله)
وغيرها ويبدو ان ذاكرة مقتدى ضعفت او انه تناسى تلك
الكارثة بعد ان اقنعه االيرانيون بانهم سيدعمونه في االنتخابات
المقبلة مما جعل اتباعه يعلنون بأن رئاسة الوزراء المقبلة يجب
ان تكون صدرية وانهم سيحققون كما قال حاكم الزاملي ما ال
يقل عن  100مقعد في هذه االنتخابات ،بل وذهب الى ابعد من
ذلك حين اعلن ان اية انتخابات ال تاتي باغلبية صدرية ستكون
مزروة!! والصدر نفسه قال في تغريدة بتاريخ  22نوفمبر

 2020انه سيقرر خوض االنتخابات ان وجد بانها ستاتي
باغلبية صدرية ،ويالحظ انه ختم تغريدته بعبارة (ان الدين
والمذهب والوطن في خطر) والوطن هو في ذيل اهتمامات
(السيد) في وقت يدعي بأنه يعمل لتخليص العراق من (الفساد)
و(التبعية) و(االنحراف).
من جهة اخرى تحرك نوري المالكي زعيم حزب الدعوة
اعالميا ،وتحركه ليس بمبعزل عن القيادة االيرانية ،وواضح
تماما بأنه دعاية انتخابية مبكرة حيث يتطلع هو االخر كما بدا
من اطالالته االعالمية للعودة الى رئاسة الوزراء ،وبدأ يشير
في مجالسه الى عالقاته الودية مع الرئيس االمريكي جو بايدن
ويسرب صوره معه الجهزة االعالم التابعة لحزبه وللجيوش
االلكترونية الممولة من مكتبه.
في الوقت نفسه اعلن احد اعضاء تيار الفتح بأن هادي
العامري سيكون مرشح الفتح لرئاسة الوزراء بعد االنتخابات
المقبلة ،ومعروف جيدا ان العامري هو رجل تابع اليران
سياسيا وحركته (بدر) حركة ايرانية المنشأ والوالء .والواقع
إن ايران تمسك بخيوط الثالثة بيدها وهي من دفعهم للتحرك
المبكر انتخابيا ،وهي من دفع التيار الصدري ليعلن قبل الجميع
ما أعلنه حول االنتخابات.
السيناريو االيراني مبني على فرضية ان المفاوضات
االمريكية  -االيرانية حول الملف النووي باتت قاب قوسين
او ادنى وان االسلوب الذي اعتمد في اختيار رئيس الوزراء
العراقي منذ االحتالل سيعود للعمل مجددا في ظل ادارة بايدن.
ايران تعرف جيدا أن ممارسات (التيار) الصدري ضد
المتظاهرين وتصريحات الصدر العشوائية حول اعادة (البطة)

قد احرقته (سياسيا) في االوساط الشعبية الى حد بعيد ،كما ان
احراق مقر الحزب الشيوعي في النجف الذي يتهم الكثيرون
التيار الصدري بتنفيذه اضاف عزلة جديدة للتيار الصدري في
اوساط كثيرة ،وايران تعرف ان الواليات المتحدة لن ترحب
بوصول التيار الصدري الى رئاسة الوزراء ،وهي ايضا ال
ترحب بوصول هادي العامري الذي كان احد المحرضين على
مهاجمة السفارة االمريكية وهو ما لم تستطع اية ادارة امريكية
تجاوزه ومن هنا فان ايران سترشح اذا ما بدات مفاوضاتها
مع االمريكان في الملف العراقي بكل تاكيد نوري المالكي
لرئاسة الوزراء وتقترحه على الواليات المتحدة كمرشح تسوية
وستصدر توصياتها لتيار الفتح وللتيار الصدري للقبول وعقد
جلسات مصالحة من اجل (المذهب) .بهذا الترشيح سيرضخ
الطرفان الرادتها كما جرت العادة وسيتفق الثالثة على تقاسم
(كعكة السلطة).
أما التصعيد االعالمي الذي نراه اليوم بين الصدر والمالكي
فهو استعراض اعالمي ستضع ايران له حدا وقتما تشاء ،اما
الواليات المتحدة فانها وفي حالة قبولها لنوري المالكي كمرشح
لرئاسة وزراء العراق فانها ستفقد آخر فرصة لها العادة
مصداقيتها امام الشعب العراقي ،المصداقية التي تآكلت في
مرحلة رئاسة باراك اوباما ولم تحقق شيئا سوى التصريحات
ابان حكم دونالد ترامب...
من المبكر الحديث عن الحسم بانتظار ما سيكون بشأن
المفاوضات حول ملف ايران النووي وسياساتها في المنطقة
هذا اذا اصرت ادارة بايدن على مناقشة سياسات ايران في
المنطقة ولم تترك لها العنان كما حصل في المرحلة االوبامية!!

مثقفون ونشطاء عرب يعلقون على الوضع الفلسطيني
ويعلنون دعمهم لترشح مروان البرغوثي للرئاسة

رسم غرافيتي لألسير الفلسطيني مروان البرغوثي على جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي
أصدر مثقفون ونشطاء عرب ،بيانا حول الوضع
الفلسطيني ، ،أعربوا فيه عن دعمهم لترشح
المناضل األسير مروان البرغوثي للرئاسة في
االنتخابات المزمع إجراؤها في  31يوليو /تموز
المقبل.
وقال الموقعون على البيان إن الدعوة إلى
االنتخابات الفلسطينية “تقدم مناسبة للتفكير
في المأزق الشامل الذي وصلت إليه القضية
الفلسطينية ،وحركتها الوطنية ،إذ لم يسبق أن
وصل الوضع يوما إلى هذا التردي ،الذي تتحمل
جزءا كبيرا من مسؤوليته سلطتا األمر الواقع في
رام الله وغزة” ،في إشارة إلى حركتي فتح في
الضفة الغربية وحماس في غزة.
وتابع البيان القول إن الشعب الفلسطيني ومنذ
زمن طويل “افتقد إلى مرجعية قيادية ،وتم تهميش
منظمة التحرير ،وحصل االنقسام الفلسطيني،
وباتت حركة فتح مجرد حزب للسلطة ،أو حزب
للرئيس (محمود عباس) ،الذي أخذ كل السلطات
بيديه (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ،في
وضع يجري فيه تقييد الحريات ،وتكريس القيادة
الفردية ،واالستهتار بالمبادئ واألطر والقوانين
والمؤسسات ،ومحاولة هندسة العملية االنتخابية،
التي تأخرت عشرة أعوام ،للتحكم بنتائجها”.
أشار البيان إلى افتقاد الشعب الفلسطيني إلى
مرجعية قيادية ،وتحول حركة فتح إلى مجرد
حزب للسلطة ،أو حزب للرئيس الذي أخذ كل
السلطات بيديه في وضع يجري فيه تقييد الحريات
وأكد الموقعون على البيان على “الترابط
بين أزمة الكيانات السياسية (المنظمة والسلطة
والفصائل) وأزمة المشروع الوطني الفلسطيني

المكبّل باتفاقات أوسلو المجحفة والمذلة” .ورأوا
“أن هاتين األزمتين مرتبطتان بالطبقة السياسية
المهيمنة ،التي ترسخت نتيجة التحول من حركة
تحرر وطني الى سلطة في جزء من أرض على
جزء من شعب مع جزء من حقوق” .كما أكدوا
أن فلسطين في حاجة اليوم إلى “انتفاضة أخالقية
وسياسية” ،كي “تستعيد لغتها كحركة تحرر تقاوم
إسرائيل االستعمارية والعنصرية واالستيطان
الوحشي الزاحف” ،وفق البيان.
وأضاف البيان أن “الفلسطينيين أحوج ما يكونوا
إلى تغيير سياسي يقوم على إعادة بناء الهوية
الوطنية الجامعة ،وإعادة التأسيس لكيانهم الوطني
الجامع ،على قواعد وطنية وتمثيلية ومؤسسية
وديمقراطية ،والتحرر من فكرة الزعيم ،ومن
تقديس القائد الفرد ،وصوغ قيادة جماعية تعبر عن
إرادة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده،
في فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات ،ما
يعيد لقضية فلسطين إلى موقعها في النضال من
أجل الحرية والديموقراطية في العالم العربي”.
وتابع الموقعون على البيان القول إنه “من البديهي
أن يتطلب ذلك ،أيضا ،التحرر من قيود أوسلو
واستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطبيعتها
كحركة تحرر وطني ،وفق رؤية تتأسس على
وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قضيته وأرضه
وروايته التاريخية”.
أكد الموقعون على البيان أن فلسطين في حاجة
اليوم إلى انتفاضة أخالقية وسياسية كي تستعيد
لغتها كحركة تحرر تقاوم إسرائيل االستعمارية
وأشار البيان إلى أن “التغيير الحقيقي يجب أن
يبدأ من خالل إحداث صدمة سياسية على مستوى

القيادة ،لذلك فإننا نرى في مئات وألوف المناضالت
والمناضلين من الشباب األكفاء أهال لمكانة القيادة،
وعلى رأسهم األسير مروان البرغوثي المعتقل في
السجون اإلسرائيلية منذ ثمانية عشر عاما” ، .وقال
الموقعون إن البرغوثي “يحمل صفات الشخصية
المناسبة لتحمل مسؤولية القيادة ،بما يمكن فتح
ومعها الحركة الوطنية الفلسطينية من استعادة
روحها النضالية ودورها الكفاحي ومكانتها عربيا
ودوليا” .وعبروا عن أملهم في ترشيح مروان
البرغوثي للرئاسة ،مع تأكيدهم على ضرورة
المضي في العملية االنتخابية “إلعادة بناء منظمة
التحرير من خالل تنظيم انتخابات المجلس الوطني
للفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم”.
رأى الموقعون أن مروان البرغوثي يحمل
صفات الشخصية المناسبة لتحمل مسؤولية القيادة،
بما يمكن فتح ومعها الحركة الوطنية الفلسطينية
من استعادة روحها النضالية ومكانتها عربيا ودوليا
الموقعون :الياس خوري ،ميشيل كيلو ،ماجدة
رفاعة الطهطاوي ،مارسيل خليفة ،د .أسعد غانم،
د .نادية نصر ـ نجاب ،معين الطاهر ،د .يوسف
سالمة ،سميرة المسالمة ،بكر عواودة ،د .ليلي
حبش ،ليلى شهيد ،فاروق مردم ،نوبار هوفسبيان
،محمد برادة ،خالد فهمي ،علي اتاسي ،ياسين
الحاج صالح ،محمد بنيس ،انيس فضل محسن،
زياد ماجد ،باسل غطاس ،هوشنك أوسي ،منى
أسعد ،مصطفى الولي ،عبده األسدي ،خالد عيسى،
هدى المشهراوي ،تيسير الخطيب ،أنور بدر،
زكريا الصقال ،عوني المشني ،أحمد العايدي ،د.
عزام أمين ،عماد رشدان ،د .إبراهيم شحود ،عبد

اللطيف ديب ،بسام إبراهيم ،د .رشيد الحاج صالح،
رياض خوري ،عاطف العماوي ،مشعل العدوي،
أسامة حميد ،عامر الهزيل ،طالل مصطفى ،غسان
أبو راشد ،خليل حسين ،ناجي الخطيب ،حسن
مرعي ،أميرة أبو شليح ،بيان نداف ،نبيل السهلي،
لميس نجار ،أحمد المدهون ،كامل مزعل ،فضل
السقال ،راشد عيسى ،قيس قدري ،نضال جبر،
ب .أحمد الناطور ،أحمد الباش ،باسم قدورة،
محمد اغبارية ،جهاد حرب منصور ،ميشيل
منصور ،محمد عواودة ،مراد أبو رومي ،أسامة
محمد أغي ،أحمد أبو راشد ،محمد ديب ،صالح
عبد العاطي ،يوسف بركة ،عماد سالمة شرقاوي،
محمد أبازيد ،على الكردي ،أحمد عوض محمد،
يوسف سعيد ،سليمان مهنا ،بوسلحة سمير ،أحمد
عوض ،ناجح صادق حبشة ،عبد الوحد العلواني،
سامية عيسى ،غادة عبد ربه ،محمود أبو حامد،
زايد دعنا ،حسن خليفة ،نبيه محمد نبهان ،طه عبد
الواحد الولي ،عدنان ملحم ،حسام ميرو ،محمود
الجراح ،محمود شواهين ،فضيل حمود ،موفق
العايدي ،محمد االبطح ،مهيب البرغوثي ،معتصم
السيوفي ،وسام زعيتر ،يوسف عياش ،عثمان
محمد ،خالد أبو عيسى ،محمود رمضان ،حسن
خليفة ،ظافر النجار ،حسين الخالد ،طالل عبد
المعطي مصطفى ،معتصم السيوفي ،محمد عيد،
سمير حيدر ،مجيد عبود ،أحمد اليوسف ،محمد
حلوة ،أمين الكلخ ،ماجد كيالي.
ومن المقرر إجراء االنتخابات الفلسطينية على
ثالث مراحل ،تشريعية في  22مايو /أيار،
ورئاسية  31يوليو /تموز ،والمجلس الوطني 31
أغسطس /آب من العام الجاري
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وصول الشعوب (ووصول الجالياتبالغربة)
يتحققبامتالء العقول وليس فقطبامتالء البطون!
•محمد سعد الـدين

يحكى أنهم
كــانوا يحتفـلون!!
يهمس الخبثاء من أعداء األمة ان الطريقة األمثل إلقناع
خصمك (بتقبل الهزيمة واالستمرار على المنهج نفسه
دون الرغبة بالتغيير والتصحيح بل تحضير العامة
لمزيد من الهزائم) هو ايهامهم أنهم قد انتصروا رغم
الهزيمة النكراء !!..او ربما اشغالهم باحتفال صاخب
بنصر هامشي وإعطائهم االنطباع بأن القدر دوما يتدخل
لنصرتهم حتى ولو كانوا أبعد ما يكون عن احترام سنن
الله بكونه واالستعداد واالعداد الذي أمرهم الله بها .
االحتفال بنصر وهمي يضع غشاوة على العيون
والبصيرة تفقدهم القدرة على رؤية الحقيقة كاملة ومن ثم
تصحيح البوصلة والمسار.

•د .كيــتي وتــد

تتسارع في العام األخير تجارة الـ أون
الين وتزدهر أسواق الواتس اب بمبيعات
الطعام والحلويات وزينة رمضان وتتسابق
منصات التواصل االجتماعي بعروض
المأكوالت .فالكل يسعى لرزقه في ظل
هذه الظروف الصعبة وتجارة الـ أون الين
بالذات للطعام أصبحت أكثر انتشارا في
زمن الكورونا الصعب.
كلنا يحتاج الطعام لنعيش ،ونحتاج للحلوى
لالستمتاع ،وحق جسدنا علينا أن نهتم
بامتالئه ،فهل يمكن أن نتقدم دون امتالء
البدن؟ ولكن أتساءل :ماذا عن حق العقل
باالمتالء بالمعرفة؟ باالطالع على الصحف
والكتب والقراءة؟ وحاجة النفس لتفريغ
صعوبات الحياة وتحدياتها وحاجتها للنصح
واالستشارة؟
من الظواهر التي يالحظها الجميع،
كبيرا أو صغيرا ،أن مجتمعاتنا العربية
في الشرق والغرب ال تقصر في السعي

لملء البطن (وال أتحدث هنا عن سد الجوع
والعطش بل عن اإلسراف والمغاالة)،
ومن متع الجسد واالنفاق على الماركات،
الذهب والمتع األخرى .ونتساءل بحسرة
باللقاءات الثقافية ،لماذا ال ننتج؟ لماذا نحن
بالخلف؟ اإلجابة واضحة بكل أسف .نحن
كشعوب ،نهتم بامتالء الكروش أكثر من
امتالء العقول ،ونهتم بالمظاهر وال نتردد
بالتبذير عليها (كزينة رمضان مثال التي
هي تقليد واضح للفكر التجاري ،كزينة
الكريسماس ،وال أصل لها في الدين ،انما
هي تجارة وانفاق وتسطيح للعبادات) أكثر
من االهتمام بالثقافة والقراءة واالطالع ،اال
طبعا من رحم ربي!
مثال في موضوع إغناء الروح والتفريج
عنها (والروح هو أهم ما نملك)؛ تحتاج
األسرة الى الطعام وال تتردد باقتنائه ،تحتاج
لخدمات المحاسب وال تترد باالستعانة به،
تحتاج لطبيب أسنان فتسرع اليه ،تحتاج
لمصلح لجهاز التلفاز فتتواصل بعجلة
لمحام فتذهب اليه ولكن عندما
معه ،تحتاج
ٍ
يعاني أحد افرادها اضطرابا نفسيا أو تكون
أزمة تواصل بين األهل وخالفات ال تنتهي
ومشاكل ال تتوقف مع االبنة المراهقة
أو االبن الطائش ،ال أحد يسرع لطلب
النصيحة ،االستشارة أو التوجيه ،فالكل
يخاف من كشف مشاكل بيته وكأنه "غلط"
أن تكون هناك مشاكل ،وكأن هناك بيتا

"يخلو" منها! الكثيرون يماطلون وآخرون
ال يعتقدون أن األمر يستحق العناء واخرون
مقتنعون انه ال يستحق التكلفة ،ويظنون ان
االستشارة يجب ان تقدم مجانا ،بينما المنسف
الذي طلبوه من احدى االخوات اكيد له ثمن،
وكذلك صينية الكنافة لها ثمن تستحقه! وهذا
أيضا حظ القراءة! قلة يتصفحون الصحف
او حتى يالحظون وجودها في المحالت
العربية (ومن يقرأ مقالتي هذه ال بد انه من
الخارجين عن القاعدة) ونادرون هم من
يسعون إلغناء مكتبة البيت واغناء العقول
بكتب يشترونها ،فطبق البقالوة يستحق
أن يشترى ،ولكن الكتاب؟ ماذا سنفعل به؟
وأين سنضعه؟ فكم بيت عربي على حائطه
خارطة ولديه مكتبة غنية؟ غاب عنهم ان من
يقرأ يغنى وأن من يقرأ يكون قدوة للصغار
وأن من يقرأ يتسع وأن من يقرأ يعلم ومن
ال يقرأ يجهل! حتى أنه بات نصيب الصغار
من القراءة أو حتى االستماع لوالدتهم تحكي
لهم قصة ما قبل النوم في لغتهم االم بات
ضعيفا اال من رحم ربي!
كيف سنصل ونحن نلهث وراء المزيد من
يحولنا
"سخافات الدنيا"؟ ونترك األهم الذي ّ
لشعوب في المقدمة؟!!
•	 مستشارة تربوية ومدربة اسرية،
ناشطة اجتماعية (من كتاب البالد) لندن
اونتاريو

هكذا كانت االمة تتلقى الهزيمة تلو األخرى على مدار
عقود طويلة دون مراجعة شاملة او تشخيص لمكامن
الخلل والعمل على معالجتها .وهكذا عاشت العديد من
األحزاب السياسية على اختالف مشاربهم وتوجهاتهم
الفكرية وهي تنتقل من فشل الى اخر وتبحث بالوقت نفسه
بالمجهر عن تفاصيل صغيرة إلقناع جمهورها بأن فشلها
يحمل في طياته النجاح كله .
تعاقبت أجيال وأجيال منذ قرن من الزمان وهي تعيد
األخطاء نفسها وتكرر هزائمها وتخسر أراضيها وتفقد
المزيد من قوتها وهي مدمنة باالحتفال بالنصر!! ولوم
أعدائها على أخالصهم لمبادئهم!
يحكى انه كانت هناك سوريا كبرى قبل عقود قليلة
استعمرها األعداء قبل ان يرحلوا ويقسموها الى سوريا
الصغرى وشقيقاتها فلسطين واألردن ولبنان .لم يتوقف
شعبها عن االحتفال باستقاللها وبنصرهم على المستعمر
قبل ان يكتشفوا بعد سنين طويلة أنهم لم يكونوا مستقلين بل
احرارا فثاروا على طاغيتهم وريث مستعمرهم
لم يكونوا
ً
القديم .وحين اشتد الوطيس استنجدوا باصدقائهم ومنهم
المستعمر نفسه لتخليصهم ممن ولد من رحمه! خيار
انتهى بهم بالندم حتى على االستقالل الذي لم يتوفقوا يوما
عن االحتفال به كرمز النتصارهم.
ربما سيدرك العرب بعد حين ان االحتفال بالنصر (إن
كان هناك نصر حقيقي) يكون بالعمل الدؤوب الستمراره
وضمان حصد نتائجه والبحث عن القائد المناسب لمرحلة
ما بعد النصر دون تمجيد قائد او زعيم لدولة او حزب
او جماعة حتى ان كان بطال لنصر حقيقي .هكذا فعل
اجدادنا حتى استمرت قوتهم وعزتهم لقرون طويلة
وهكذا يفعل اعداؤنا منذ عقود لتستمر نهضتهم وهيمنتهم
علينا ،وتستمر هزائمنا.

•طبيب كاتب من اسرة (البالد)
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مبدع من الزمن الجميل
المعلم الفنان وليد شيت حرفية وابداع متميز
الفنان وليد شيت مدرسة متميزة في الفن
العراقي وايقونة جميلة بين اقرانه تعرفت عليه
في مرحلة السبعينات عندما كنت في زيارة
لبغداد برفقة الفنان منقذ الشريدة قال لي تعال
العرفك على رجل ال يتكرر ابدا وانت عليك
ان تسبر اغواره ...بسيط مبتسم هادىء الطبع
والمزاج يتكلم بوقار تحس به وكانه جاوز عامه
السبعين يمتلك عقال وحسا متقدا وفكرا خالبا.
مرهف وحساس يتعامل مع اللون بحكمة
وفلسفة فهو ملون بارع ومحترف متمكن ،وهو
اول من اتقن رسم الخيول العربية وابدع بها
بشهادة استاذه الفنان فائق حسن حيث تجعلك
لوحاته تشعر بخيوله تعدو امامك بروحها
وعنفوانها الجميل  ..لم استطع التحدث معه
طويال لكني شغفت باعماله الجميلة في ذاك
الزمن وتابعت مراحل اعماله القديمه والحديثة

التي تقف مدهوشا امامها على فرادتها وجمال
ادائها ،تحمل تاكيدا للذات وجمالها ..يطالعنا هذه
االيام بتجارب فنية جميله تقف عندها طويال
متسائال ماذا يريد ان يقول هذا االكاديمي الجميل
في هذه التجربة الغنية.
االمر محزن ان اعماله بقيت حبيسة الجدران
 ..متى تهتم الدوله بهؤالء المبدعين وتسلط
االضواء عليهم ال ان تبقى اعمالهم قيد النسيان
 ..الفنان وليد شيت اثر في جيل كامل من الفنانين
وتاثروا به حتى ان بعض الفنانين اقتبس اعماال
له وحور بعضها ووقعها باسمه ليخرج للناس
انها مرحلة جديدة وتجربة سارقا جهد فنان دأب
على دراسة العمل وتجاربة كما خرجت لنا بثوبها
الجميل حتى وان زوروها بهتانا يبقى نفس وليد
وتجربته ال تتكرر ابدا  ..تحية اعتزاز وتقدير
لهذا الفنان الكبير الذي استنزفنته شوارع بغداد

الفنان وليد شيت

واهلكته بالبحث عن متطلبات الحياة اليومية بين
قنينة غاز وكهرباء مقطوع وما شابه ذلك فأية
ماساة يعيشها مبدعو العراق
•عصام الشريدة ،فنان تشكيلي مؤسس
ورئيس تحرير جريدة (المغترب) الكندية
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ولي العهد السعودي أجاز
“خطف أو قتل” خاشقجي
نشرت وسائل إعالم أميركية ودولية، ،
مقتطفات من تقرير مكتب االستخبارات
الوطنية األميركية حول مقتل الصحافي
السعودي جمال خاشقجي ،والذي أكد أن
ولي العهد السعودي ،األمير محمد بن
سلمان“ ،أجاز” عملية لـ”اعتقال أو قتل”
خاشقجي.
وكما كان متوقعا فقد خلص التقرير إلى
أن محمد بن سلمان أجاز عملية لـ”خطف
أو قتل” خاشقجي .وقال التقرير“ :توصلنا
إلى استنتاج مفاده أن ولي عهد المملكة
العربية السعودية محمد بن سلمان أجاز
عملية في إسطنبول ،بتركيا ،العتقال أو
قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي”.
وجاء في التقرير أن “من المستبعد جدا
أن ينفذ مسؤولون سعوديون عملية قتل
خاشقجي بدون موافقة بن سلمان” ،وأن
ولي العهد السعودي كان يرى في خاشقجي
“تهديدا للمملكة”.
وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الواليات
المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست،
العام  ،2018داخل القنصلية السعودية في
إسطنبول ويعتقد أن أوصاله قطعت.
وربطت وكالة االستخبارات المركزية
بشكل مباشر بين ولي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان وجريمة القتل .وهو
وإن تقبل تحمل المسؤولية الكاملة ،بصفته
في موقع مسؤول ،غير أنه نفى وجود صلة
شخصية له باألمر.
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فرنسا تثير أمميا قضية السجينتين في إيران سوتوده وعادلخاه
إيران تحتفظ بورقة السجناء من مزدوجي الجنسية لمساومة الغرب
جنيف  -أعادت فرنسا إثارة قضية سجينات في
إيران مصيرهن يبقى غامضا في ظل إجراءات
إيرانية صارمة تميل لالنتقام أكثر منها للعدالة أو
هي سياسية في مضمونها لجهة استخدام ورقة
سجناء خاصة من مزدوجي الجنسية للضغط
على األوروبيين.
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف
لودريان أمام مجلس حقوق اإلنسان عن "قلقه"
البالغ حيال مصير المحامية اإليرانية نسرين
سوتوده التي تم سجنها مجددا في إيران ،دعيا
إلى إطالق سراح الباحثة الفرنسية اإليرانية
فاريبا عادلخاه.
قال لودريان خالل مداخلة عبر الفيديو أمام
المجلس التابع لألمم المتحدة "أود أن أعرب
مجددا عن قلقنا البالغ بشأن وضع نسرين
سوتوده في إيران" ،داعيا إلى "اإلفراج النهائي"
عن فاريبا عادلخاه الخاضعة لإلقامة الجبرية في
طهران منذ  3أكتوبر/تشرين األول بعد سجنها
لمدة  16شهرا.
وشدد على أن "بعض الدول بدءا بإيران تعتبر
أن الحريات األكاديمية وحرية البحث والتعليم
والنشر ،يجب أن تكون مرهونة بنهج يمت
بوضوح إلى عملية احتجاز رهائن".
وسوتوده محامية إيرانيّة ناشطة في مجال الدفاع
عن حقوق اإلنسان ،أودِعت الحبس في 2018
بعد دفاعها عن امرأة اعت ُ ِقلت ألنّها تظاهرت ضدّ
إلزام اإليرانيّات بارتداء الحجاب وأبلغت بعد
ذلك بأنه ُحكم عليها غيابيّا بالسجن خمس سنوات
بتهمة التجسس ،وفق ما أفاد محاميها.
وح ِكم عليها مجددا في  2019بالسجن 12
عاما بتهمة "التشجيع على الفساد والرذيلة"،

قضية الناشطة والمحامية اإليرانية نسرين سوتوده واحدة من عشرات القضايا المثيرة للقلق

واستفادت من إفراج مؤقّت ألسباب طبية في
 7نوفمبر/تشرين الثاني  2020بسبب إصابتها
بكوفيد.19-
األول من
وأعيد سجنها في  2ديسمبر/كانون ّ
العام الماضي ،قبل اإلفراج عنها مجدّدا في 8
يناير/كانون الثاني كي تتم ّكن من إجراء فحوص
إثر إصابتها بنوبة قلبيّة ،وفق ما جاء في بيان
ّ
منظمات المحامين.
أما عادلخاه الباحثة في معهد العلوم السياسية في
باريس وعالمة األنتروبولوجيا المتخصصة في
المذهب الشيعي ،فأوقفت في  5يونيو/حزيران

 2019في طهران وحكم عليها في  16مايو/ايار
من العام الماضي بالسجن خمسة أعوام إلدانتها
بـ"التواطؤ للمساس باألمن القومي" و"نشر
الدعاية الكاذبة ضد النظام" في الجمهورية
اإلسالمية.
وخرجت من السجن في الثالث من اكتوبر/
تشرين األول  2020وانتقلت إلى مقر إقامتها
الخاص حيث تعيش تحت إقامة جبرية ورقابة
سوار الكتروني ويحظر عليها التنقل خارج
دائرة  300متر حول منزلها ،وفق لجنة الدعم
التي تساندها.

ومنذ توليه الرئاسة في يناير الماضي،
شدد بايدن على أنه سيعيد “ضبط”
العالقات األميركية مع السعودية.
ويقول البيت األبيض إن هذا سيعني
االبتعاد عن التواصل المباشر مع األمير
محمد الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد
ترامب وسيتم التعامل مباشرة مع الملك.
وسيؤدي التقرير الى زيادة الضغوط على
القيادة السعودية التي لم تلق سابقا معارضة
تذكر من إدارة الرئيس السابق دونالد
ترامب.
•فرانس برس

بيروت “ -في وقت تصدر أكثر
من دعوة لتشكيل جبهة معارضة
لمحور الممانعة في لبنان،استذكر
رئيس الحزب التقدمي االشتراكي
وليد جنبالط المحطات النضالية
المشتركة مع النائب السابق فارس
سعيد والنائب الراحل سمير فرنجية
وحقبة ما بعد اغتيال الرئيس الشهيد
رفيق الحريري وكل الشهداء الذين
ت ّم استهدافهم في سياق مخطط
ترويع اللبنانيين ومصادرة قرارهم
الحر والمستقل من دون أن يعلن
بعد تأيده لتأليف مثل هذه الجبهة
التي يرغب حزب القوات اللبنانية
في نشوئها على غرار  14آذار/
مارس.
وذ ّكر جنبالط في إجتماع
موسّع مع أركان” لقاء سيدة
الجبل”و”حركة المبادرة الوطنية”

عبر المنصة اإللكترونية “زوم”
بقرارات الحوار الوطني الذي انعقد
بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه
بري في  2آذار  2006والتي ت ّم
التوصل اليها باإلجماع آنذاك ومنها
المحكمة الدولية وتحديد الحدود
اللبنانية -السورية وترسيمها
ومسألة السالح الفلسطيني خارج
تلك
أن
المخيمات.واعتبر”
القرارات تص ّح ألن تشكل ركيزة
هامة لمعالجة عدد من القضايا التي
ال تزال عالقة وتؤثر على الواقع
ّ
الداخلي اللبناني” ،مذ ّكرا ً
بتحفظه
على القرار .1559
وجدّد رفضه للطروحات المتتالية
المتعلقة بالمؤتمر التأسيسي ،معتبرا ً
“أنها تهدف إلسقاط اتفاق الطائف
وصيغة المناصفة التي أرساها
تمهيدا ً الستبدالها بالمثالثة” ،مجدّدا ً

“تمسكه بـ”الطائف” بكل مندرجاته
التي لم تُطبّق جميعها ال سيما منها
الغاء الطائفية السياسية وتطوير
النظام السياسي اللبناني ليحقق
المساواة المفقودة بين المواطنين”.
كما أكد رفضه لقانون االنتخابات
مشوه
الحالي ،معتبرا ً أنه “قانون
ّ
وال يؤ ّمن صحة التمثيل السياسي”،
مجددا ً “الدعوة لتعديله وتطويره
ليصبح أكثر عدالة وتمثيالً لمختلف
شرائح المجتمع”.
ورأى الزعيم الدرزي أنه”
ليس من المهم كشف كيفية
حدوث االنفجار بل كيفية وصول
المتفجرات وتخزينها في المرفأ
ومن ثم تحديد وجهة استخدامها”،
مبديا ً قلقه من “أن يكون قد أقفل
ملف التحقيق دون كشف كل
المالبسات والتفاصيل المتعلقة به”.

وكان جنبالط في حديث إلى قناة
 LBCIتحدث عن “استقدام النظام
السوري نيترات األمونيوم لضرب
المدن والقرى السورية بالبراميل
المتفجّرة عبر الطائرات” ،وقال ”
مع محبتي للسيد حسن نصرالله ال
يجوز له أن يملي علينا في خطابه
االنتقال من التحقيق باالنفجار إلى
التعويض ،وهذا األمر مش حلو
لياقة وأخالقيا ً من السيد حسن،
فقط نصيحة”.وبعدما شدّد ”
على رفع التهديد والوصاية عن
القضاء اللبناني أيا ً كان” ،طالب
السيد خامنئي والوزير محمد جواد
ظريف باحترام الكيان اللبناني،
وقال” على األقل ليعترفوا بلبنان
فنحن لسنا مساحة جغرافية أو
صة صواريخ من اليمن إلى
من ّ
العراق”.
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"العفو الدولية" :خطر اإلعدام يهدد  4معتقلين باألحواز

المرصد :ميليشيات تدير 14
معمال للمخدرات على
الحدود السورية اللبنانية

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان،
بوجود ما ال يقل عن  14معمال للمخدرات
على الحدود السورية – اللبنانية ،حيث تقوم
ميليشيات بالتعاون مع وكالء حزب الله
في المنطقة بإنتاج المخدرات والحشيش
والترويج لها.
وأشار المرصد إلى أن مناطق يسيطر
عليها النظام السوري محاذية للبنان ،تنشط
بتصنيع المخدرات في معامل في سرغايا
ورنكوس وعسال الورد والجبة وتلفيتا
وبخعة والطفيل ومضا والصبورة.
تظاهرة في كندا مؤيدة لألحواز العرب  -أرشيفية

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ،مرشد الثورة اإليرانية علي
خامنئي ووزير الخارجية جواد ظريف ،بالكشف عن مصير معتقل
من عرب األحواز قالت إنه تعرض لإلخفاء القسري منذ أبريل /نيسان
.2020
وأوضحت المنظمة في بيان لها على موقعها ،أن ناصر خفاجئ
تعرض إلخفاء قسري ،وربما يواجه التعذيب واإلعدام سرا.
كما أشارت إلى أن كال من علي خسرجي ،وحسين سيالوي وجاسم
حيدري ،وهم  3معتقلين من األقلية العربية في األحواز ،ومحكوم عليهم

باإلعدام ،قاموا بخياطة شفاههم ،واإلضراب عن الطعام ،منذ  23كانون
الثاني /يناير الماضي ،بسجن شيبان في األحواز بمحافظة خوزستان.
ولفتت المنظمة إلى أن المعتقلين الثالثة لجأوا إلى االحتجاج على
أوضاع سجنهم وحرمانهم من استقبال زيارات أسرهم ،واستمرار
خطر تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة بحقهم.
• المصدر  :لندن -عربي21

تحالف الفتح :الحكومة القادمة من (صقور إيران)
بغداد/شبكة أخبار العراق -رأى تحالف الفتح
بزعامة هادي العامري  ،اليوم الخميس ،أن شكل
الحكومة االتحادية المقبلة التي ستفرزها نتائج
االنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نهاية
العام الحالي او في عام 2022″ينبغي أن تكون
من”صقور إيران اصحاب المشروع الجهادي”.
وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ ،في
حديث صحفي ،إن “الحكومة المقبلة ،التي تشكل
بعد االنتخابات المبكرة ،يجب تكون حكومة
صقور إيران اصحاب المقاومة اإلسالمية ،
ويكون على رأسها شخصية مثل “المجاهد هادي
العامري” ،مردفا بالقول إن “التشكيلة الوزارية
المقبلة يتعين أن تكون من الخط السياسي األول”.
واعتبر أن “التكنوقراط ،طيلة الفترة الماضية،
أثبتوا فشلهم ،وحتى الوزارات ،التي تسلموها
زادت فيها عمليات الفساد مع سوء االدارة،
بسبب ان الوزير يكون ضعيفا وال يستطيع
مقاومة الضغوطات واالبتزاز السياسي ،ولهذا
فإن الحكومة المقبلة ،ينبغي أن تكون مشكلة من
ابطال المقاومة اإلسالمية  ،حتى تستطيع فعل
شيء على أرض الواقع”.

ويتم الترويج وبيع هذه المخدرات في
المناطق التي يسيطر عليها النظام ،إضافة
إلى تصدير جزء منها.
وحذر المرصد من ظاهرة انتشار
المخدرات والحشيش خاصة بين أوساط
الشباب في سوريا ،والتي أصبحت تبع
وبشكل علني وبأسعار رخيصة.
ونقل المرصد عن مصادره أن الميليشيات
الموالية لحزب الله وبمشاركة عناصر من
قوات الدفاع الوطني السوري ،تقوم بإدخال
شحنات المخدرات لإلراضي السورية،
وذلك عبر المعابر غير الرسمية في مناطق
النظام.
وذكرت المصادر أن سوريا تشكل
المنفذ الرئيسي حاليا لميليشات حزب
الله المتخصصة في تجارة الحشيش
والمخدرات مستغلة حالة االنفالت األمني
والمعارك التي تدور في البالد.
وفي مطلع العام  2020شهدت منطقة
القلمون الغربي ،قتال مسلح بين ميليشيات
حزب الله وعناصر من جيش الدفاع
الوطني ،والتي أسفرت عن إصابات من
الطرفين ،والتي تبين فيما بعد أن سببها يعود
لخالفات مادية بين قادة "الدفاع الوطني"
وقادة ميليشيات حزب الله ،والمتعلقة
بأرباح مبيعات المخدرات والحشيش.

هادي العامري يقاتل مع ايران ضد العراق في الحرب العراقية االيرانية

• المصدر  :قناة الحرة  -واشنطن
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في ذكرى انقالب  8شباط

رموز وأشباح

لمـاذا ّسلـم عبد الكــريم قاسم نفـسه الى جـالديه؟
مهانا ذليال ..

لماذا سلّم الزعيم نفسه طواعية الى جالديه ؟

•أ.د .سـيـّار الجميل
علينا ان نتوقف قليال وقفة تأمل امام لحظة
تاريخية صعبة من تاريخ العراق الجمهوري ،
وهي لحظة تسليم عبد الكريم قاسم نفسه طواعية
مع ثالثة من أعوانه الى خصومه االنقالبيين
واغلبهم من البعثيين والقوميين  ،فكان مصيرهم
االعدام رميا بالرصاص  .المشكلة ان الجالدين
لم يكتفوا باعدام الرجل  ،بل أهانوه عمدا بعرض
جثته معدوما على شاشة التلقزيون  ،وقد رفع أحد
الجنود راس قاسم من شعره وبصق عليه .

فماذا جرى ؟
اعتبر قاسم انقالب  8شباط حركة طائشة ينفذها
أذناب االستعمار وبعض الخونة والمفسدين
لتحطيم النظام الجمهوري ،قائال بأن الحركة سوف
تفشل بسبب قوته ألنه وحكومتة ال يُقهران ،بما أنه
يعمل في سبيل الشعب وفي سبيل الفقراء بصورة
خاصة  .وفي خطابه  ،دعا الجيش لتمزيق قادة
الحركة قائال" :مزقوا الخونة ،اقتلوهم ،اسحقوهم،
إنهم متآمرون على جمهوريتنا ليحطموا مكاسب
ثورتنا ،هذه الثورة التي حطمت االستعمار،
وانطلقت في طريق الحرية والنصر ،وإنما النصر
من عند الله ،والله معنا ،كونوا أشداء ،اسحقوا
الخونة والغادرين".

نتيجة شدة القصف الجوي واحتدام المعركة
في باحة الوزارة  ،انتقل قاسم إلى قاعة الشعب
المجاورة للوزارة ليال  ،واتصل من هناك هاتفيا ً
بدار اإلذاعة ،وتحدث مع رفيقه االقدم عبد السالم
عارف يطلب منه التفاوض ليشركه في الحكم أو
السماح له بمغادرة العراق ،لكن عبد السالم كان
فظا معه  ،وطلب منه االستسالم وان ال عالقة
مباشرة له بالحركة  ،وأنه سينقل مطاليبه الى
قادتها .عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر 9
شباط  ، 1963وبعد التفاوض من خالل وسيطه
يونس الطائي  ،قرر قاسم تسليم نفسه الى خصومه
االنقالبيين  ،وقد علم من يكونوا علم اليقين  ،فاقتيد
مع صحبه مجردا من رتبته العسكرية  ،ووصل
الى دار االذاعة بالصالحية ،وحال صبحي عبد
الحميد بينه وبين االهانات التي تلقاها وهو يدخل
مبنى االذاعة مع ثالثة من أعوانه  ،ووقف مع
رفاقه امام محكمة صورية من جالديه البعثيين
والقوميين برئاسة عبد الغني الراوي  ..ويحاول
البعض تبرئة عبد السالم عارف من موقفه  ،ولكن

على شاشة التلفزيون  ،واالقسى ان يقوم احد مصير جثة الزعيم قاسم

الجنود برفع رأس الزعيم قاسم من شعره ويبصق
عليه وتذاع اغنية مصاحبة ساخرة عن " الزعيم
الهمشري " !! كم كنت أتمنى مخلصا ان ينزل
الرجل بنفسه الى باحة الوزاره ومعه سالحه ليقاتل
قتاال بطوليا حتى يقتل كما قاتل غيره  ..وليسقط
كما سقطوا  ،ومثله االعلى نوري السعيد الذي قتل
نفسه قبل دقائق من ان يكون بايدي خصومه ..
وكنت أتمنى ان يموت قاسم دون تسليم نفسه الى
خصومه  ،اذ غدا أسيرا بين أيديهم ويقتلوه امامهم
ويموت متمرغا ميتة مهينة وقد نقلت على شاشات
التلفزيون  .واالمنية نفسها تمنيتها على الرئيس
صدام حسين ان يقاتل اعدائه في الشوارع حتى
يقتل بدل المصير البائس

(شعب العراق الحر ثار )
استمرت اإلذاعة ببث البيانات وبرقيات التأييد
التي انهالت من مسؤولين وسفراء وشيوخ عشائر
ورجال دين شيعة وسنة ومسيحيين وقادة فرق
وضباط كبار واناس متبرعين بالمداهنة والمدح
والرقص وكعادتهم العراقية عندما يتقلبون على
الحبال  ،وتوالت اعترافات الدول بالنظام الجديد ،

انقالبية  15 - 14رمضان  9 8- /شباط  /فبراير
1963
اتفق قادة الحركة على ساعة الصفر  ،فكانت
التاسعة من صباح الجمعة  8فبراير  /شباط 1963
الموافق  14رمضان ،.وتمت السيطرة على دار
اإلذاعة التي بدأت تبث أناشيد ثورية ومنها تشيد
" الله أكبر " الشهير للموسيقار محمود الشريف
وكان له وقعه فضال عن نشيد " بغداد يا قلعة
االسود " ألم كلثوم للتأثير على المعنويات  ..كان
اول قتيل شيوعي هو جالل االوقاتي قائد القوة
الجوية الذي اغتيل صباحا ..وكانت طائرات الميغ
 17والهوكر هنتر من السربين السادس والسابع في
قاعدة الحبانية وقاعدة كركوك الجوية تقصف مبنى
وزارة الدفاع الذي حاصرته الدبابات وطوقت قوات
المشاة مبنى الوزارة ومبنى السراي الحكومي، ،
ولم تتحرك القطعات العسكرية لمناصرة نظام
الحكم ،وبقيت الحامية العسكرية الخاصة بوزارة
الدفاع وبقي مع قاسم بعض المخلصين له  ،وهم
كل من :فاضل عباس المهداوي وطه الشيخ أحمد،
وقاسم الجنابي سكرتير عبد الكريم قاسم ،ومرافقه
كنعان حداد .في حين قاتل كل من عبد الكريم الجدة
ووصفي طاهر حتى قتال في باحة الوزارة  .وكنت
أتمنى على قاسم مخلصا لو نزل بنفسه الى باحة
الوزارة  ،وقاتل بنفسه حتى الرمق األخير  ،بدل
موافقته على تسليم نفسه الى جالديه ليموت امامهم

عارف كان حاضرا وشارك في القاء العتب واللوم
والتقريع لصاحبه متشفيا به  ،وحاول بكل الوسائل
ا أن ينتزع منه أعترافا منه يؤكد فيه بأن عارف
هو الذي خطط ( لثورة  14تموز  ، ) 1958وأنه
هو من كتب البيان األول وليس عبد الكريم ..
وفي غمرة الفوضى لم يحصل عبد السالم على
ما اراد ! وقد سجلت تلك اللحظات في كاسيت
كما روى القصة شاهد عيان هو المذيع االستاذ
ابراهيم الزبيدي في كتابه  :دولة االذاعة  :سيرة
ومشاهدات عراقية .
ولم يمانع عبد السالم في اعدام رفيقه قاسم ابدا ،
اذ قرر االنقالبيون اعدام قاسم ورفاقه حاال  ،وفي
أستوديو التلفزيون  ،انهار المهداوي ملقيا باللوم
على قاسم  ..رفضوا عصب اعينهم  ،وتم اطالق
النار عليهم من قبل عبد الغني الراوي ومنعم حميد
 ،فسقطوا قتلى يتمرغون بدمائهم وسط شماتة
اعدائه وصياح عبد الستار عبد اللطيف وتهريج
االخرين  ..واتخذ القرار بعرض تنفيذ االعدام

واصبح قاسم في نظرهم عاهة وهمشريا وخداعا
وشعوبيا ومجنونا  ..الخ من االوصاف ..
وامر عبد الناصر ان تغني ام كلثوم لثوار العراق
الجدد  ،ولما كانت عالقتها سيئة مع رياض
السنباطي  ،فقد اعتذر  ..وفجأة تصله مكالمة من
القصر الجمهوري  ،فيهرول لتلحين اغنية " شعب
العراق الحر ثار " التي غنتها ام كلثوم في اليوم
نفسه  ،وهي من كلمات عبد الوهاب محمد لتهدى
الى عارف وصحبه ( الميامين )  -كما وصفوا
انفسهم  -وتذاع كما حدث في  14تموز 1958
عندما غنت ام كلثوم "بغداد يا قلعة األسود"
للضباط االحرار  ..غنت ام كلثوم ليوم  8شباط
 1963أغنية ثوار  ..ونسيت انها كانت قد وعدت
العائلة المالكة العراقية انها ستغني في عرس
فيصل الثاني ببغداد  ..والكل يعلم ان االسود لم
تأكل بعضها بعضا  ،ولكن الثوار االحرار اخذ
احدهم يقتل االخر  ..بل وال يكتفي بالقتل  ،بل يهينه
في حياته ومماته اهانات لم يسمع بها من قبل !

كان االنقالبيون يدركون ادراكا عميقا ان للزعيم
قاسم شعبية كبيرة  ،فخافوا حتى من جسده وهو
قتيل  ،فقد قبرت الجثة في منطقة المعامل ،
وعرف الناس بها  ،فاقترح احد القادة البعثيين
رمي الجثة في قاع نهر ديالى  ،فنقلت الجثة الى
معسكر الرشيد  ،وقام سفاحون بقصم ظهر الجثة
الى قسمين ووضعوه في كيس جنفاص مع اثقال
من الحديد وقامت سيارة اسعاف بألقائه في نهر
ديالى ..

سلم الزعيم قاسم
التساؤالت الضرورية  :لماذا ّ
نفسه لخصومه ؟
لماذا اتجه الزعيم قاسم من بيته صباح يوم 8
شباط /فبراير بعد سماعه بنبأ الحركة الى وزارة
الدفاع  ،بدل ذهابه الى معسكر الرشيد ؟ لماذا
حاصر نفسه في مبنى الوزارة الكثر من  28ساعة
وهو تحت القصف ؟ لماذا حاول االتصال بخصمه
عبد السالم عارف ليستجدي منه الحياة ؟ لماذا تلقى
االهانات من ضباط قوميين صغار وهو يحاول
استعطافهم ؟ السؤال المحير االخر عن قراره
تسليم نفسه لخصومه صباح يوم  9شباط ، 1963
فهل يعقل وهو الضابط المحترف والمقاتل ان يسلّم
نفسه طوعا ليكون بايدي اعدائه من دون التعهد
كتابيا له بميثاق شرف ؟ فكيف وهو زعيم (ثورة)
كما يقول ورئيس حكومة فعل ذلك ؟ كم كنت أتمنى
عليه الخروج الى ساحة وزارة الدفاع ليقاتل حتى
يقتل بعز واباء بدل مصيره المحزن الذي حسمه
خصومه االلداء في دار االذاعة واعدامه المهين
الذي نقل على شاشات التلفزيون  ..كي يتش ّمت
فيه كل اعدائه وخصومه وهم ليسوا بقلة  ،ومنهم
عبد الناصر في خطبه الساخرة من خالل اذاعته
صوت العرب وتعليقات المذيع احمد سعيد ! أنتقاال
الى القوميين والبعثيين واالسالميين وبقايا الملكيين
وحتى اولئك القادة من الساسة االصالحيين
والديمقراطيين الوطنيين الذين انفضوا عنه ..
ناهيكم عن بعض الشيوعيين الذين تمردوا عليه
جراء اخطائه ! وكيف باولئك الذين هللوا وكبروا
في اذاعاتهم لقتله في بالد اقليمية وعربية جارة
للعراق .

ماذا نستنتج ؟
هنا  ،أجد نفسي أمام استنتاجات تكشف لنا ماهية
شخصية قاسم بين الذات والموضوع مقارنة
بزعماء اخرين في العالم  ،وكيف تصرفوا في
آخر لحظاتهم الحرجة وهي تاريخية  ،اذ لم تعد
شخصية انانية وعاطفية  ..لقد انتحر نوري السعيد
بمسدسه ليتفحصه قاسم جئة هامدة  ..وانتحر هتلر
مع عشيقته ولم يستسلم طوعا او باالكراه  ..وانتحر
سلفادور اليندي بمسدسه وهو يخطب خطابه
األخير ويرى قصره محاصرا من قبل االنقالبيين
عليه  ..ولكن هناك من ّ
عزت عليه حياته ليلقى
مصيرا مهينا بين الجالدين  ،ومنهم لويس السادس
عشر وموسوليني وغيرهما.

•اكاديمي وباحث واستاذ جامعي
(مسيساغا –كندا)
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العـلم بين رؤيـة القـرآن والـرؤية المـادية
ِ ّم ْنهُ ۚ ِإ َّن فِي ٰذَلِكَ لآَ يَا ٍ
ت ِلّقَ ْو ٍم يَتَفَ َّك ُرونَ ".
وهل هناك دافع لالستكشاف والتعلم أقوى من
أن يؤمن اإلنسان بأن كل قوى الكون مذللة
•أحمد أبو رتيمة لسلطانه؟
يشيع بين المسلمين القول إن اإلسالم دين
العلم ،وإنه يكرم العلماء ،ونزين جدران أبنيتنا
ونصدح في ُخ َ
طبنا بآيات من القرآن مثل:
"يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
ب زدني علماً"" ،قل هل
درجات"" ،وقل ر ّ ِ
يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون"،
وقوله" :إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء".
لكن هل تنطوي هذه اإلشادة النظرية بالعلم
على إيمان راسخ به وتمثل لدوره الحيوي
في بناء اإلنسان وعمران الحياة؟ وهل هناك
تحرير لمالبسات الكلمات حتى نحدد المقصود
بالعلم الذي نقول إن الدين يشيد به؟
استدعاء "مكانة العلم في الدين" كثيرا ً ما
يأتي تحت ضغط المجادلة الحضارية ،وهو ما
يجعل المجادِلين في موقع رد الفعل ويرهنهم
لمفاهيم الفريق المتغلب حضارياً ،ويصير
دورهم أقرب إلى التجميل والتزيين منه إلى
التعبير الحقيقي عن الذات .وهذه الطريقة
تحدث خلالً واختالطاً ،إذ إن مفهوم العلم في
الحضارة المعاصرة ال يتطابق دائما ً مع مفهوم
العلم الذي يحض القرآن عليه ويرفع مكانة
أهله.
العلم في منظور الحضارة المادية ينطلق من
مبدأ الفاعلية ،وأقصد بذلك فاعلية اإلنسان
في اكتشاف الطبيعة وتسخير قواها واستثمار
مواردها في تحقيق الراحة والرخاء ،وتحسين
مستوى المعيشة لإلنسان وحل المشكالت
وتذليل الصعوبات .ويمثل الشغف الذي جبلت
نفس اإلنسان عليه ،وقودا ً لرحلة اإلنسان
في العلم ،إذ يبدأ شغف اإلنسان منذ طفولته
الباكرة عبر اللعب وتجريب تفكيك األشياء
وإعادة بنائها وتتوق نفسه للمغامرة واكتشاف
المجهول ،ثم تكبر هذه النفس الطفولية وهي
ممتلئة بالفضول والدهشة وحب االكتشاف،
فتنطلق في أرجاء الكون الفسيح وهي تفكك
ِّ
طالسم الكون والحياة وأسرارها
فتسخرها
لنفع الناس.
هذا مبتدأ صحيح للعلم ،والقرآن يؤكد كرامة
الكائن اإلنساني بتعلّم األسماء التي لم تعلَمها
المالئكة ،وهو ما استدعى سجود المالئكة
آلدم ،في إشارة قوية على تميز هذا الكائن
بقابليته للتعلم.
ومن المعاني القرآنية التي لم تنل حظها
الكافي من الرعاية واإلنماء في ثقافة المسلمين
هي اآليات التي تتحدث عن تسخير ما في
س َّخ َر
"و َ
السماوات وما في األرض لإلنسانَ :
ض َج ِميعًا
س َم َاوا ِ
لَ ُكم َّما فِي ال َّ
ت َو َما فِي الأْ َ ْر ِ

هذه اآلية مدهشة في داللتها" :ما في
السماوات وما في األرض جميعا ً منه"!
الرياح والجبال والبحار واألمطار والصواعق
والمعادن والكواكب وما لم يخطر على بالنا
بعد ،مذللة ليط ّ ِوعها هذا اإلنسان الضعيف
ويستعملها في منفعته.
والتسخير الذي تقصده مثل هذه اآلية وفق
فهم المفكر جودت سعيد هو تسخير بال ُكمون،
أي إن القوى كامنة تنتظر جهد اإلنسان وتعلمه
لتسفر عن إمكاناتها وتنقاد لسلطانه .واإلنسان
قبل العلم ال ينتفع من قوى الكون شيئاً ،فقبل
اكتشاف الزراعة لم يكن ينتفع من خصوبة
األرض ووفرة البذور وهطول األمطار ،وقد
ظلت الكهرباء في الطبيعة آالف السنين دون
أن ينعم اإلنسان بمنافعها ،فلما اكتشف قوانينها
س َّخرها لمنفعته ،وكل قوى الكون تعمل بهذه
الطريقة.
َّ
لكن العلم وفق الرؤية المادية وإن كان فيه
شيء من القداسة بتقدير توق اإلنسان إلى
اكتشاف مجاهيل الكون ،إال أنه ال يحافظ
على هذه القداسة إلى النهاية .فالعلم المادي
س َّخر شغف اإلنسان بالتعلم إلى تحقيق المنفعة
المادية ،فتو َّجه نحو إحكام السيطرة ومضاعفة
اإلنتاج وتحقيق الرفاه ،بينما لم يهتم بأن هناك
جوهرا ً روحيا ً لإلنسان وأن هناك مسئوليةً
أخالقيةً للعلم ،فاحتفى المفهوم المادي للعلم
بالذكاء والقوة لكنه لم يقم اعتبارا ً للنفس
اإلنسانية واحتياجاتها الروحية.
تحول العلم في كثير من الحاالت إلى
لذلك َّ
خادم ألمراض النفس مثل الكبر والحسد
والطمع والعل ّ ِو والهيمنة ،وبالعلم تطورت
وطوع المستعمرون فرق العلم
األسلحة الفتاكة َّ
بينهم وبين الشعوب الضعيفة في استعبادها
واستباحة ثرواتها ،بل يمكن النظر إلى كل
تاريخ االستعمار بأنه استغالل من الطرف
األقوى لتفوقه العلمي على الشعوب الضعيفة،
وتسخير ذلك التفوق في جني المغانم المادية
دون اعتبار لإلضرار باإلنسان.
وإذا فكرنا في الجرائم األشد ترويعا ً في
التاريخ اإلنساني الحديث ،مثل إبادة هتلر
الماليين بدافع التفوق العنصري ،وإلقاء أمريكا
القنابل النووية على اليابان ،وإنشاء إسرائيل..
لوجدنا أن أدوات المجرمين هي ما حازوه من
علم على الضعفاء.
يجادل المؤمنون بالمنهج المادي بأن هذه
المشكالت ليست من جنس العلم ،فالعلم محايد
أخالقي يتمثل دوره في البحث واالكتشاف
وتسخير الطبيعة ،وليس على العلم وزر
طريقة استغاللهَّ ،
لكن المشكلة تتمثل ابتدا ًء

في فلسفة النظر إلى اإلنسان .فاإلنسان وفق
هذه الفلسفة هو مجموعة من الحاجات المادية،
لذلك فإن الهدف هو تحقيق الوفرة ومضاعفة
اإلنتاج .والتطور المادي هدف في ذاته ،لذلك
نسمع الحديث عن تطوير اإلنسان اآللي ليؤدي
مهمات اإلنسان ،لكننا ال نكاد نسمع شيئا ً في
أوساط العلماء الماديين عن التبعات اإلنسانية
لتطور اآللة ،مثل مصير التضامن االجتماعي
وارتفاع معدالت البطالة.
العلم وفق النظرة المادية ذو طابع كمي،
لكنه وفق نظرة الدين ذو طابع كيفي .العلم
المادي يهتم بوفرة األشياء المادية ،لكن الدين
يهتم بتحقيق اإلنسان التوازن الروحي وتزكية
نفسه.
من بين التعبيرات الشعبية الشائعة للمقارنة
بين التقدم العلمي المادي وبين تأخر العرب
الحضاري القول" :الناس وصلت المريخ،
وأنتم ال تزالون."..

"إنما يخشى اللهَ من عباده العلماء".
قد يرى الماديون الربط بين العلم وخشية
الله ربطا ً مفتقرا ً إلى التجانس العضوي ،لكن
العا ِلم هو أقرب الناس إلى فهم قوانين الوجود
والتعرف على عجائب قدرة الله وحكمة
صنيعه ،وذلك أدعى لخشيته .وخشية الله
تعني يقظة الضمير وشعور العالم بالمسئولية
األخالقية التي يفرضها العلم عليه فيمنعه
ذلك من اإلضرار بالبشر ،مثل تصنيع أسلحة
التدمير الشامل ،واستعمال تصنيع الدواء
وإنتاج الغذاء البتزاز الضعفاء وإخضاعهم.

العلم دون شعور روحي يضاعف القدرة
على الشر واإلفساد في األرض ،فأي قيمة ألن
يسبح الناس في الفضاء ويعمروا الصحراء
ويغوصوا في أعماق المحيطات؛ ثم يتنازعون
فيما بينهم ويتقاتلون وتعم الحروب واإلفساد
في األرض؟
إن مفهوم التقدم في تجربة اإلنسان يجب أن
يكون إنسانياً ،فال يقاس بتقدم األدوات وحدها،
حين أسمع هذه الكلمة يخطر ببالي سؤال :بل يقاس بقدرة البشر على تحقيق األمان
ما قيمة أن يصل الناس المريخ وهم لم االجتماعي والسكينة الروحية.
يحققوا السعادة والطمأنينة في نفوسهم التي
بين جنوبهم؟ ربما يصل الناس فعالً إلى يصف القرآن الذين ال يؤمنون باآلخرة
القمر والمريخ وهم فاشلون في التعايش بأنهم "يعلمون ظاهرا ً من الحياة الدنيا وهم
على األرض ،ونفوسهم ممزقة من الكراهية عن اآلخرة هم غافلون" ،فالعلم الظاهري
والبغضاء والعداوة..
هو العلم المنقطع عن عمقه الروحي ألنه علم
قطعاً ،فإن هذا الحديث ليس تبريرا ً لواقع ييسر الحياة المادية للناس ويكدس األشياء بين
التأخر الحضاري ،ولكنه رفض ألن يكون أيديهم ،لكنه يغفل أهم ما فيهم وهو جوهرهم
مقياس التقدم اإلنساني هو الوصول إلى القمر الروحي ،فال يعبأ باإلجابة على األسئلة
والمريخ.
الوجودية الكبرى :لماذا خلقوا وأين المصير؟
ما هو معيار التقدم؟ وأيهما أحق بصفة فيبقى الناس في حالة شتات وغربة" :ألهاكم
التقدم :علم يصل إلى المريخ ويفجر الذرة أم التكاثر".
علم يداوي أمراض نفس اإلنسان ويطببها من العلم المز ّكى في الرؤية القرآنية هو اتصال
الحيرة والقلق والصراع؟
عالم الشهادة بعالم الغيب ،والذي أوتي العلم
هو من أيقظ بصيرته وتفتح سمعه وبصره
ما هي غاية العلم؟
وقلبه لحقائق الحياة وتجردت نفسه من الهوى،
فنفذت بصيرته وراء حجب العالم المادي
ال يمكن منع اإلنسان من الشغف والطموح ،الكثيف ورأى حقائق اإليمان فخشع قلبه
لذلك فإن مسار العلم المادي ونفاذه من أقطار وتضرع إلى الله" :ربنا ما خلقت هذا باطالً
األرض وسباحته في آفاق السماء ليس موطن سبحانك فقنا عذاب النار".
إدانة .موطن اإلدانة هو اإلخالل بالتوازن
بين حاجات اإلنسان ،وكما قيل فإنه لو بعث لذلك فإن العلم في الرؤية القرآنية ال يمكن
فيلسوف من زمن سقراط وأرسطو وشهد نقاشا ً أن يكون حالة لهو وتسلية ،بل هو قول ثقيل
في علم الكيمياء أو الفيزياء فإنه لن يفهم شيئاً ،يلقى في قلب من تجرد ونهى النفس عن الهوى
بينما لو شهد نقاشا ً في علم النفس فإنه سيلتحق وألقى السمع وهو شهيد ،فينتج عنه موقف
به بسهولة ،ألن التقدم الذي حققه الناس في جاد في الحياة وشعور مرهف بالمسئولية
االهتمام بالعلوم اإلنسانية ضئيل بالمقارنة مع األخالقية.
ً
القفزات الهائلة في علوم المادة.
الجاهل يفرح بعلمه ألنه يتخذه وسيلة للتباهي
وحيازة مغانم الحياة" :فلما جاءتهم رسلهم
من الركائز األساسية لمفهوم العلم في القرآن بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم".
هي "مركزية اإلنسان" ،فالقرآن يربط العلم
دائما ً بالغاية الروحية ،ذلك ألن الحياة كلها بينما العا ِلم الحق مشفق وخائف ألنه يرى العلم
ابتالء ،وال يوجد فضل جوهري في ميزان أمانةً واجبة البالغ" :يا أبت إني قد جاءني من
الدين لمن يركب الطائرة على من يركب العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا ً سوياً".
الخيل والبغال ،هذه كلها أدوات خارجية ،أما
ما يفاضل بين الناس فهي تزكية نفوسهم ،لذلك
•كاتب فلسطيني من غزة
فإن العلم في القرآن مرتبط بالخشية من اللهtwitter.com/aburtema :

ســيــد الــقــوم خــادمــهــم
شاهدت مسلسال تلفزيونيا عن قصة سيدنا
يوسف صلى الله عليه وسلم .ولست هنا في
معرض سرد القصة التي يعرفها كل المسلمين
تقريبا عن ظهر قلب ألنها الفصة الوحيدة
الكاملة في كتاب الله والتي أشار إليها الله
جل وعال بأنها أحسن القصص .وال لمناقشة
الدراما وسيناريو المسلسل وإخراجه .ولست
كذلك لمناقشة الحالل والحرام في مشاهدة
التلفاز فقد أشبع هذا الموضوع بحثا ،مثله
كمثل كل الموضوعات الخالفية المعاصرة
التي لم يصل الباحثون فيها إلى مفاهيم تجيب
على أسئلة السائلين.
شيء واجد سأشير له بعد مشاهدتي إحدى
حلقات المسلسل ،بل يمكن أن أقول إنها كلمة
واحدة كان لها أثر كبير في نفسي جعلتني
أقف طويال أمام ما تحويه من معاني فهم
القوامة والرئاسة والقيادة ،وإسقاط كل ذلك
على الواقع الذي نعيشه.
كل المسلمين يعرفون المعاناة والمحن
التي تعرض لها سيدنا يوسف عليه السالم
ابتداء من كراهية إخوته له مرورا بمحاولة

قتله وإلقائه في الجب ثم بيعه عبدا في سوق
النخاسة في مصر لعزيزها ،وتغيير اسمه -
في المسلسل  -من يوسف إلى يوزرسيف.
ولعل أشد المحن كانت محنة محاولة امرأة
العزيز التعرض له بالغواية والضالل مما
دعاه إلى االلتجاء إلى الله الذي عصمه من
كيد امرأة العزيز وصويحباتها من نسوة
المدينة ،هذه العصمة التي أدت به إلى أن
يمكث في السجن سنين.
كل ذلك كان قدر الله الذي كان يعده لحمل
ونشر رسالة التوحيد.
ووصل سيدنا يوسف إلى أن يكون عزيز
مصر بعد أن استطاع تعبير رؤيا الملك وأخذ
على عاتقه إنقاذ مصر من المجاعة التي كانت
تتعرض لها بتخزين المحاصيل وقت الرخاء
الستغاللها وقت الشدة والقحط .وعرفت
مصر كلها اسم «يوزرسيف» مخلص البالد
من الجوع.
المشهد المؤثر الذي أنا بصدده والذي يجب
أن يستفيد منه كل تولى أمر جماعة صغيرة
أو كبيرة بدءا من رب أسرة إلى رئيس دولة
وإمام أمة.

كان سيدنا يوسف يتجول بين الحقول يتفقد
المزارعين وأحوالهم ،فمر على أسرة تجلس
تحت شجرة تتناول طعامها مكونة من زوج
وزوجة وابنة وولد ،فترجل عن حصانه ،سلم
عليهم ،جلس معهم وشاركهم شيئا من طعامهم
وسألهم عن أحوالهم ومعيشتهم ومحاصيلهم
وهم ال يعرفونه ،ثم قام وودعهم مغادرا
مجلسهم .فقالت المرأة لزوجها :من هذأ .قال:
ال أدري .فناداه قائال :من أنت أيها الرجل؟
التفت إليه وقال :أنا يوزرسيف( ،خادمكم).
شخصية نبي مؤيد من رب العالمين ،وحاكم
ألعظم بالد األرض يومها يقول للفالح
المصري أنا خادمكم .موقف يستحق المقارنة.
هذا أعظم فهم لمعنى المسؤولية ،مسؤولية
الحاكم تجاه من تولى أمرهم .لم يحسب نفسه
سيدا عليهم ولم يحسبهم عبيدا عنده ،بل
وضعهم في موقع سادة هو خادمهم.
كم من الزعماء في هذه األيام يصف نفسه
بهذا الوصف؟ رغم أن ديننا يجعل كل صاحب
مسؤولية راعيا لمن يتولى خدمتهم .وحديثه
صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى يمكن أن
يكون أكثر األحاديث تداوال حيث يقول:

ع ْن َر ِعيَّتِ ِه،
(( ُكلُّ ُك ْم َراعٍ َو ُكلُّ ُك ْم َمسْؤول َ
الر ُج ُل
ع ْن َر ِعيَّ ِت ِهَ ،و َّ
اإل َما ُم َراعٍ َو َمسْؤو ٌل َ
ِ
ع ْن َر ِعيَّتِ ِه،
َراعٍ فِي أ َ ْه ِل ِه َوه َُو َمسْؤو ٌل َ
ع ْن
َو ْال َم ْرأَة ُ َرا ِعيَةٌ فِي بَ ْي ِ
ت زَ ْو ِج َها َو َمسْؤولَةٌ َ
س ِيّ ِد ِه و َمسْؤو ٌل
َر ِعيَّتِ َهاَ ،و ْالخَا ِد ُم َراعٍ فِي َما ِل َ
ع ْن َر ِعيَّتِ ِه))
َ
هذا الحديث أصل في تحمل المسؤولية التي
سوف يحاسب عنها اإلنسان يوم القيامة.
فالمسؤولية في المجتمع المسلم عامة وكل
حسب موقعه وقدرته.
نحن هنا كأمة بحاجة إلى أن يتحمل اآلباء
واألمهات مسؤولياتهم تجاه من يتولون
رعايتهم ،وعلى رؤساء مجتمعنا وجمعياتنا
ومؤسساتنا أن يذكروا أنهم باختيارهم
لمواقعهم إنما نذروا أنفسهم لخدمة من
اختاروهم لـ (خدمتهم) ،فهم لم يعودوا يملكون
كل أنفسهم فصاروا شخصيات عامة نذروا
أنفسهم لخدمة الجميع.
فلنفهم أننا جميعا خدم في المواقع التي أهلنا
الله لها ،وأن الدين يشمل كل نواحي حياتنا
وأن الله مطلع علينا وعلى أعمالنا ،فلتكن
كلها خيرا.

ما عالقة "التمدن" بأمراض العصر؟
دراسة جديدة تكشف عن لغز انتشار ما يسمى بأمراض العصر وهي األمراض المتعلقة بحركة التمدن التي يشهدها العالم .وعزوا ذلك إلى ما أسموه "نظام الغذاء العصري".
ال يك ّل األطباء من التأكيد على أهمية التغذية
السلمية والمتوازية ،فهي مفتاح الجسم السليم
والصحة الدائمة .فإذا ما اعتمدنا في طعامنا على
أغذية مليئة باأللياف والفواكه والخضار ،دون
تناول السكريات والنشويات بشكل مبالغ فيه،
فإننا لن نكون أو على األرجح إال قليالً مجبرين
على تناول أدوية ضبط ضغط الدم أو غيرها.
قد يقول البعض إنها حقيقة باتت معروفة
للجميع ،وهذا صحيح .لكن هذا لم يمنع األطباء
سر الطعام المفيد في الحفاظ على
من البحث عن ّ
صحة اإلنسان.
في دراسة حديثة نشرت نتائجها في مجلة
 Nature Immunologyالعلمية الناطقة باللغة
اإلنجليزية ،شارك فيها معهد األبحاث الطبية
بجامعة بون بالتعاون مع المركز األلماني الطبّي
ألمراض التنكس العصبي ،وجد األطباء أن
تكون البروتينات الضارة
التغذية السليمة تمنع ّ
في جواب قد يصبح مدخال لتفسير شاف لألمر.
اعتمدت الدراسة على مشاركة  300شخص
من تنزانيا ،منهم من يعيش بالحواضر وآخرون
في األرياف .وبعد فحصهم اكتشف األطباء
أن المشاركين في الدراسة القادمين من المدن
يتوفرون على جهاز مناعي بنسبة تفاعلية أعلى،
ما يعني أنهم بذلك أكثر عرضة لألمراض غير
المعدية ،والسبب يكمن في مستوى التفاعلية
المناعية التي ترفع من ردة فعل الجسم أكثر من
المطلوب ،وهو ما يسبب العديد من األمراض.
ووجد األطباء أن السبب يعود باألساس إلى
التغذية ،ففي المدن أصبح الناس يأكلون على
الطريقة الغربية أي باالعتماد على األطعمة
الجاهزة وغيرها ،بينما مازال األمر في األرياف
مختلفا ،إذ أن الطعام كما وصفه القائمون على
الدراسة ال يزال "تقليديا" ،ولهذا كان المشاركون
من البوادي بصحة جيدة .وت ّم اختيار إفريقيا ألن
األرياف مازالت في بنيتها التحتية تعتمد على
المتوفر محليا ،عكس ما هو األمر في أوروبا
أو الواليات المتحدة.

الخضــروات
من يتناول ما قدره حجم كف اليد من
الخضروات والفاكهة الملونة يوميا خمس مرات
على األقل ،يعطى لنفسه كل ما يحتاجه من
العناصر الغذائية للحفاظ على صحته البدنية
والنفسية .فالخضروات تحتوي على الكثير من
مضادات األكسدة التي تخفف من أعراض القلق
والخوف واالكتئاب.

ف
و

بالصور ـ لغز العالقة الغامضة بين الغذاء والسعادة!

دراسة جديدة اعتمدت على فحص طبيعة الغذاء التقليدي في قرى تنزانيا
وخلص األطباء إلى أن البروتينات الضارة هي
من السبب وراء وراء الفاعلية العالية للجهاز
المناعي ،المتسببة بدورها في أمراض العصر
كأمراض الشرايين والقلب والضغط وغيرها.
وما اعتبره األطباء دليالً على نظريتهم ،هي
نسبة الفالفونويد العالية المكتشفة في عينات دم
القرويين ،إضافة إلى أنزيمات أخرى مقاومة
لاللتهاب .ومعروف عن الفالفونويد أنه مركب
نباتي ثالثي يوجد بكثرة في التفاح والشاي

األخضر .ودخل كتب الطب على أنه يحمي من
مرض السرطان والقلب.
هذا يجرنا إلى التساؤل حول طبيعة الطعام
في تنزانيا حيث أجريت الدراسة .يؤكد الفريق
أن "الطعام في قرى تنزانيا غني باأللياف
والبروتينات الصحية والفواكه والخضار ،كما
أن تناول اللحوم هناك ،موسمي ونادر .عكس
الطعام بالمدن المليء بالذهنيات الحيوانية

واألنزيمات المحدثة لاللتهابات ،يوضح األطباء
في نص دراستهم المنشورة.
ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة بالقول إنه
ومع ارتفاع حركة التمدن في المدن اإلفريقية،
عطفا على هجرة السكان نحو الحواضر ،وما
يوازي من ذلك من تغيّر في نمط التغذية ،تزداد
أمراض العصر اتساعا.
•و.ب /أ.ح
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خدعوك فقالوا:

•د .قيس أبوطه

ان الكورونا والحديث عن الكورونا أنهكنا
وأتعبنا ،أصبحنا وأمسينا ال نستطيع اللحاق بكل
ما يذاع وينشر عنه… لذلك رايت ان أتطرق
لموضوع ديتوكس الذي تكثر فيه االجتهادات
من حقائق وأوهام .عندما نتصفح المراجع
العلمية والصحية نجد ان هناك عوامل كثيرة قد
تغزو اجسامنا وتصبح سموما ً داخل الجسم ،وقد
تؤثر على صحتنا كأفراد ومجتمعات ،وان اهم
هذه العوامل:
 .١تلوث الجو من ادخنة المصانع وعوادم
السيارات والغبار واالتربة التي تصاحب
العواصف.
 .٢المواد الكيميائية التي تستخدم في المنظفات
والتعقيم والدهان..
 .٣المواد الحافظة الموجودة في الكثير من
األطعمة وخاصة المعلبة..
 .٤الكحول الزائدة عن الحد و المشروبات
الغازية المصبوغة..
 .٥التدخين … جميع انواع التدخين بال استثناء..
 .٦بعض العقاقير الطبية
 .٧واخيرا ً وليس آخراً ،ان األشعة الناتجة
عن األجهزة الخلوية كالتلفزيون والحاسوب قد
يكون فيها بعض الضرر للجسم .وهذا خاضع
للدراسات المستقبلية.
السؤال المهم هنا :هل هذه السموم بحاجة الى
اإلسراع باللجوء الى ديتوكس و الى كل ما
يصلنا من دعايات لعالجها ،معظم أخصائيي
التغذية يقولون ان كل ما هو معروض من
عالجات الديتوكس هي مضرة أكثر مما هي
مفيدة .انها فقط لفائدة الذين يحاولون الحصول
على أموالكم ،ان كثيرا من الناس يجدون راحة
اكبر فيما يجدون في اإلعالنات.
من المهم ان نعلم أنه حتى هذه اللحظة ال يوجد
تعريف متفق عليه لمصطلح ديتوكس او إزالة
السموم ...واي سموم يدعون.
ان كل تلك الدعايات هي أرباح لبعض المدّعين
من الطب البديل  ..ان الفوائد المتوقعة هي
اإليحاء والتحسن التدريجي الذي يقوم به الجسم
تلقائياً.
من هذه العالجات المزعومة والمتداولة الزالة
السموم ما يدعو الى الضحك .نذكر منها على
سبيل المثال:
 .١جهاز يقوم بغسل القدمين بحيث يضع
الشخص قدمه في حوض صغير فيه ماء موصل
بها تيار كهربائي خفيف ..ان تغير لون الماء الى
اللون البني الفاتح ليست السموم التي تخرج من
الجسم عن طريق القدمين ولكن هو نتيجة الصدأ
الموجود في الجهاز.
 .٢لزقات تلصق على الجلد وعادة على القدمين..
وبعد عدة ساعات يتغير لونها ..ان ذلك ليس
السموم الخارجة من الجسم ولكن نتيجة اكسدة
بعض مكونات اللصقة بعد تعرضها لرطوبة
الجلد والهواء ،مثل التفاحة التي يتغير لونها بعد
التقشير من اللون االبيض الى اللون البني الفاتح
بعدة دقائق.
 .٣المشروبات المختلفة التي تسوق تحت االسم:

ديتوكس”  “ Detoxاو ازالة السموم هي عالج لكل األمراض...
و ما هي مضادات األكسدة " "Antioxidants
ديتوكس.
 .٤المعالجة المائية للقولون ،أو ري القولون،
بدأت الفكرة منذ  ١٠٠سنة على اإلعتقاد ان
الفضالت الموجودة داخل األمعاء ضارة بالجسم
اذا لم نتخلص منها .قد يكون هذا صحيحا َ
ّ
ولكن ممارسي
عند حدوث االمساك المزمن،
المعالجة المائية للقولون يذهبون الى ابعد من
ذلك ويدعون ان هذا العالج يشفي من كثير من
األمراض.
 .٥االسماك الصغيرة الملونة من نوع "جارا
رونا" الموضوعة في حوض صغير ،هذا
األسلوب انتشر في كثير من االماكن السياحية
وصالونات التجميل ..،عندما تضع قدميك في
الحوض تهجم األسماك على الجلد… انهم
يدعون انها تاكل السموم ..ولكن الحقيقة ان في
القدمين ك ًّما هائال من خاليا الجلد الميتة التي
تلتهمها األسماك بنهم .انها قد تتلف األظافر كما
انه ثبت انها قد تنقل بعض االمراض.
اخيرا وليس آخرا :الصوم .لعل هذا افضل من كل
االدعاءات السابقة .ان فوائد الصوم ال تحصى
وال تعد ،ان جميع انواع الصيام المختلفة مفيدة.
"انا خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم"
ان جسمنا قادر علي صون نفسه وإزالة السموم
ان وجدت .ان اجهزة كثيرة أودعها الخالق في
أجسامنا كفيلة بازالة السموم بكل كفاءة ..اهم هذه
األجهزة:
 .١الجلد وغدد التعرق ،ان رائحة العرق وملوحة
العرق تعكس لنا ان العرق يحتوي على مواد قد
تكون زائدة عن حاجة الجسم
 ٢الكبد… وظيفة الكبد في إزالة المواد الضارة
في الجسم يحتاج الي موضوع مستقل سوف
استعرضه في موضوع منفصل ان شاء الله.
 .٣الكليتان ،تنقيان الجسم من المواد الضارة
والزائدة عن حاجة الجسم من خالل عملية
فلترة دقيقة ومعجزة وكأنها ميزان عبقري يعلم
بدقة كم من األمالح والماء والمعادن واالدوية
والسكر الخ  ،يحللها ثم يعيد كل ماهو الزم الى
الدم ويزيل كل ما هو زائد مع البول.
 .٤الرئتان ،تتحول كثير من المواد الزائدة عن
حاجة الجسم الى ثاني اوكسيد الكربون الذي
يخرج مع التنفس .كما ان كثيرا من الجراثيم التي
يقتلها جهاز المناعة تتحول الى بلغم يطردها
الجهاز التنفسي مع الكحة والسعال..
 .٥الجهاز اللمفاوي :القنوات الليمفاوية الدقيقة
التي تجري بين مختلف الخاليا ،من اخمص
القدم حتى الرأس تحمل الجراثيم الميتة الى الغدد
الليمفاوية ،وتحمل السوائل الزائده الى االوردة
ومنها الى الكبد.
نحمد الله علـي إبداع خلقه ،فهذه االجهزة
الوقائية نقطة من بحر اإلعجاز في اجسادنا.
هذا الموضوع ينقلنا الى موضوع آخر القى
اهتماما كبيرا علميا وصحيا ً موضوع :الشوارد
او الجذور الحرة ،وعالقتها بما يعرف بمضادات
األكسدة ..فإلي العدد القادم من هذه الجريدة
الرائدة اذا كان في العمر بقية.
•أخصائي األمراض الباطنية.
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com

	•
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الصحة نـبـع السعادة والجمال
• د .خالد الخيري اﻻدريسي
بعد ما أفضنا في شرحها سابقا (االجزاء الثمانية
السابقة) ،اصبح لزاما علينا اﻻقتراب اكثر فاكثر
من هدفنا ،اﻻ وهو الجسم المثالي في طريقنا الى
الصحة المثالية .فمن المسلم به انه ان كنا نود
الصحة المثالية ،ﻻ بد ان تكون النتيجة امتالكنا
لجسم مثالي.
الجسم المثالي هو ذلك الجسم الذي يمتلك:
*
*
*

الوزن المثالي.
التركيب النسبي المثالي.
اللياقة البدنية المثالية.

لقد تم بحث تلك العناصر سابقا ،ولم يبق اﻻ القاء
الضوء على ارقام ومعلومات محددة تساعد في
المسيرة.
يختلف الوزن المثالي تبعا لعدة عوامل هي:
الطول،
*
الجنس،
*
العمر،
*
البنية.
*
هناك قوائم كثيرة بنيت على دراسات علمية.
واعتمدتها شركات التامين من اجل تحديد صحة
المؤ ّمن عليه ومحاولة التنبؤ بإمكانية اصابتة
بالمرض (كلما زاد وزن اﻻنسان عن الوزن
المثالي زادت امكانية اصابته باالمراض) ،ومن ثم
يتم تحديد قسط التأمين .ولقد اتخذت هذه الشركات
لنفسها قوائم خاصة بها .نشرت اولى تلك القوائم في
عام  1953وعدلت في سنة  .1983علما بانه يجب
ان يؤخذ الطول (حافي القدمين حاسر الراس) ،وان
يؤخذ وزنه حافي القدمين عاري الجسد
تحديد البنية:
من اجل تحديد الوزن المثالي ،اضاف باحثو
التغذية  -كما سبق ان ذكرنا  -البنية عامال مهما
يجب اخذه في الحسبان.
تقسم البنية الى فئات ثالث هي:
الفئة اﻻولى :فئة صغيري البنية،
الفئة الثانية :فئة متوسطي البنية،
الفئة الثالثة:فئة كبيري البنية.
السبب في اختالف البنية هو العظام ،حيث تختلف
من انسان ﻵخر .كما انه من الواضح اختالف
تركيبة الجسم بين الرجال والنساء .ويؤدي وزن
العظم والعضالت دورا هاما في تحديد الوزن
المثالي.هناك طريقتان لتحديد البنية:
الطريقة اﻻولى :هي بواسطة قياس قطر معصم
اليد ،وهي الطريقة األبسط.
على سبيل المثال ان كنت رجال وكان طولك
163سم وكنت:
صغير البنية يكون مقياس معصمك بين 140مم-
165مم متوسط البنية يكو ن مقياس معصمك بين
165مم 191 -مم
كبير النية يكون مقياس معصمك اكثر من  191مم
اما ان كنت امراة وكان طولك بين 155سم 163 -
سم يكون:
صغيرة البنية ،يكون مقياس معصمك اقل من

القسم التاسع

152مم
متوسطة البنية ،يكون مقاس معصمك بين 152مم-
159مم
اما ان كنت كبيرة النية فيكون مقياس معصمك اكثر
من 159مم
الطريقة الثانية :هي مقياس عرض الكوع .هذه
طريقة معقدة بعض الشيء ،ولكنها ادق نتائج .ومن
اجل قياس الكوع ،قف ،مد ذراعيك الى اﻻمام بشكل
مواز لالرض ،اقلب راحة اليد لتواجه السماء ،واثن
كوعك بشكل يجعل ساعدك على شكل زاوية قائمة.
مستعمال إبهام اليد اﻻخرى وسبابتها لالستدالل على
اصغر مقياس لمفصل الكوع ،حدد مقياس المفصل
مستعمال مسطرة او شريط قياس ،ولمن اراد الدقة
يمكنه استعمال "فيرنير كليبر" ومن ثم ارجع
للجدول المختص.
وعلى سبيل المثال ان كنت:
رجال متوسط البنية وطولك  175سم يكون عرض
كوعك بين 70مم 75 -مم
إمرأة متوسطة البنية وطولها 175سم
مقياس كوعك بين 60مم  67 -مم

فيكون

البنية المثالية:
من اﻻمور التي اصبحت معروفة للقارئ ان
الجسم يتكون من مكونات ثالثة باﻻضافة الى الماء
واﻻمالح المعدنية .وتلك المكونات هي :البروتينات
والدهون والسكريات.
يجب ان توجد هذه المكونات في الجسم بالقدر
الصحيح (المثالي) ،ذلك القدر الذي تقرر لكل انسان
حسب تكوينه الجيني ،أي تحدد وراثيا منذ تكونت
خليته اﻻولى .فاذا تحقق هذا القدر الصحيح ،حصل
ذلك اﻻنسان على افضل عطاء من ذلك الجسم .لكن
المؤسف ان هذا اﻻمر اصبح صعب المنال إن لم
يك مستحيال بسبب الحضارة الحالية .وهذا ما ادى
الى ندرة الجسم المثالي .ومما يعزي اننا مازلنا نرى
الجسم المثالي مرة كل عام على اﻻقل على شاشات
التلفاز اثناء عروض مسابقات ملكات جمال العالم
والكون والكرز (حب الملوك) والصنوبر الخ .ومما
يلفت اﻻنتباه مقدار السعادة والبهجة التي تنتاب
المشاهدين اثناء تلك العروض ،وهي سعادة تنبع
على اﻻقل من الحنين لتلك اﻻجسام التي ضيعناها
صغارا بالجهل واﻻهمال.
وقد تم إقرار النسبة الصحيحة لمكونات الجسم بناء
على نتائج عمل دؤوب ودراسات وابحاث مضنية
ومشتركة من علماء التغذية والصحة واﻻجناس
(اﻻنثروبولوجي).
من اجل حساب النسب الخاصة لكل مكون من
مكونات الجسم ،ﻻ بد من حساب مقدار الدهن في
الجسم .من اجل هذا اتفق علماء التغذية على
مقاييس يمكننا بواسطتها الوصول الى ما نريد.
وهي مقاييس تختلف بين الرجال والنساء .ولم
يأت هذا اﻻختالف اعتباطا .فالرجال يختلفون عن
النساء في طريقة تخزين الدهن في اجسامهم.
فالرجال يخزنون الدهن في جدار البطون ،بينما
يميل النساء لتخزينه في اﻻرداف .لكن مما ﻻ شك
فيه ان اﻻمر ان زاد عن المعقول ،فان الجسم (رجال
كان او امراة) يخزن الدهن اينما تأتّى له.
ﻻ يمكننا هنا التعرض لكل القوائم ذات الصلة

بالموضوع ،ومن اراد المزيد يمكنه اﻻطالع
عليها وهي منشورة في المراجع الطبية المتعددة،
او الكتابة لي شخصيا وسازوده بكل ما يتعلق
بالموضوع وبالتفصيل الشارح.
ان اردنا معادلة سهلة لتحديد الوزن المفضل
(اﻻقرب للوزن المثالي) ،فيمكن اﻻعتماد على
المعادلة التالية:
لالنسان صغير البنية :الوزن اﻻقرب للوزن
المثالي = طوله بالسنتيميتر،110-
لالنسان متوسط البنية :الوزن اﻻقرب للوزن
المثالي= طوله بالسنتيميتر،105 -
لالنسان كبير البنية :الوزن اﻻقرب للوزن المثالي
= طوله بالسنتيمير – .100
الوزن المفضل على سبيل المثال:
للرجال :ان كان طولك  175سم على سبيل المثال
وكنت :
صغير البنية يكون الوزن المفضل  64كجم
متوسط البنية يكون الوزن المفضل  68كجم
كبير البنية يكون الوزن المفضل  73كجم
للنساء :ان كان طولك  175سم وكنت:
صغيرة البنية يكون الوزن المفضل  60كجم
متوسطة البنية يكون الوزن المفضل  64كجم
كبيرة البنية يكون الوزن المفضل  68كجم
هناك طرق عدة ،كما ذكرت اعاله لمعرفة مقدار
الدهن في جسم اﻻنسان اهمها:
الطريقة اﻻولى :سهلة وتقريبيةحيث تعطي فكرة
عن مقدار الدهن في الجسم .هذه الطريقة تعتمد على
جهاز قياس يدعى باللغة العربية "جهاز مقياس
الدهن" وباﻻنجليزية "اديبوميتر" يتم قياس مقدار
الدهن في الجسم بواسطة اخذ قرصة من جدار
البطن ونحصل على النتيجة بالسنتيمترات.
الطريقة الثانية :طريقة د مايكل آدس .هذه الطريقة
ادق من سابقتها وتعطينا نسبة الدهون وكميته.
ومنها نستطيع الحصول على الوزن الصافي
لالنسان .هذه الطريقة تحتاج الى الكثير من القوائم
وتتطلب قراءات ،مثل الوزن والطول ومحيط
الخصر واﻻرداف عند النساء ،والوزن ومحيط
الخصر والمعصم عند الرجال .كما تحتاج الى خبرة
حسابية بسيطة.
الطريقة الثالثة :هي باستعمال الموجات الصوتية
(التراساوند) .ولقد ظهر مؤخرا انها ادق من
سابقاتها.
الطريقة الرابعة :باستعمال اﻻشعة المقطعية
( )CAT scanوهي اﻻدق ولكنها مكلفة وتستعمل
اﻻشعة السينية.
الطريقة الخامسة :باستعمال الرنين المغناطيسي
( )MRIوهذه ايضا دقيقة مثل سابقتها ولكنها مكلفة
ولكنها غير خطيره لعدم استعمالها اﻻشعة السينية.
لحساب كمية الدهن لدى النساء في الجسم بدقة
هناك طريقتان:
 -1طريقة الدكتور خالد الخيري اﻻدريسي.
 -2طريقة الدكتور مايكل آدس.
اوﻻ طريقة الدكتور الخيري اﻻدريسي:
الخطوة اﻻولى :خذي قياس الخصر على مستوى
السرة .اوجدي المعامل الثابت الخاص به وسميه

المعامل (أ) .إليجاد ذلك المعامل إقسمي الرقم الناتج
لديك (من قياس الخصر عند الصرة) على .3.5
الخطوة الثانية :خذي قياس اﻻرداف عند اكبر
محيط .اوجدي العامل الثابت الخاص به .وسميه
العامل (ب) .إليجاد العامل الثابت له اقسمي الرقم
على .2.0
الخطوة الثالثة :خذي قياس الطول .واوجدي
العامل الثابت له وذلك بقسمة قياس الطول على 4
وسميه المعامل (ج).
الخطوة الرابعه :اجمعي المعاملين (أ،ب) واطرحي
منهما المعامل (ج) ينتج لديك نسبة الدهن في
جسمك.
الخطوة الخامسة :اضربي هذه النسبة في وزنك
الكلي ينتج لديك الوزن الكلي للدهن.
الخطوة السادسة :اطرحي وزن الدهن من وزنك
الكلي ينتج لديك وزنك الصافي (اللحم والعظم)
ثانيا طريقة الدكتور مايكل آدس:
الخطوة اﻻولى :خذي قياس الخصر على مستوى
السرة .ثم اوجدي من الجدول الخاص المعامل
الثابت وسميه معامل (أ).
الخطوة الثانية :خذي قياس اﻻرداف عند اكبر
محيط .واوجدي من الجدول الخاص بالدكتور آدس
المعامل الثابت وسميه معامل (ب).
الخطوة الثالثة :خذي قياس طولك واوجدي من
نفس الجدول المعامل الثابت له وسميه المعامل
(ج).
الخطوة الرابعة :اجمعي المعاملين (أ و ب)
واطرحي منهما معامل (ج) ينتج لديك نسبة الدهن
في جسمك.
الخطوة الخامسة :اضربي هذه النسبة بوزنك الكلي
ينتج لديك وزن الشحم في جسمك.
الخطوة السادسة :اطرحي وزن الدهن من الوزن
الكلي ينتج لديك الوزن الصافي (اللحم والعظم).
للرجال :
طريقة الدكتور مايك آدس:
الخطوة اﻻولى :قس الخصر على مستوى السرة.
الخطوة الثانية :قس محيط معصمك.
الخطوة الثالثة :اطرح قياس محيط معصمك من
قياس خصرك.
الخطوة الرابعة :خذ الوزن بالباوند.
الخطوة الخامسة :من الجداول الخاصة استعمل
الناتج بالمقابل مع الوزن لتكتشف نسبة الدهن لديك.
هذه الطريقة تلزم المهتم بالرجوع الى القوائم
الخاصة بالدكتور مايكل آدس .وللمهتم اما الرجوع
وسازوده
لذلك المرجع او اﻻتصال بي مباشرة
ّ
بحاجته.
ﻻ يخفى علينا ان الحصول على هذه اﻻرقام أمر
هام في بحثنا ،وذلك من اجل تقدير كمية البروتينات
والرياضة الالزمة والوزن المتوخى في آخر
المطاف.
•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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طرق تحارب األرق وتمكنك من نوم عميق

تعزز بعض أنواع األطعمة صحة وقوة
الكبد وتدعمه للقيام بوظائفه في تنقية الجسم
وإزالة السموم ،والشك أن كبد اإلنسان من
أهم األعضاء الحيوية داخل الجسد ،فالكبد يقوم
بالعديد من المهام التي تضمن استمرار الحياة
بالنسبة للبشر ،ولعل من أهمها التخلص من
السموم ونفايات الخاليا وتنظيم مستوى السكر
في الدم .ولهذا وبسبب أهمية دور الكبد في حياة
البشر نستعرض فيما يلي أهم األطعمة التي
ترفع وتعزز من قوة وكفاءة الكبد وصحته للقيام
بوظائفه بصورة مثالية..
الشاي األخضر
يساعد االستهالك المنتظم للشاي األخضر
في إزالة الفضالت الضارة من الجسم ،وتشير
دراسة إلى أن "الكاتشين" ،وهو مكون أساسي
في الشاي األخضر ،يعتقد أنه يعزز صحة الكبد،
عالوة على ذلك ،فإن الشاي األخضر يزيل
السموم من الجسم ويزيل المواد الضارة بالصحة.

يؤثر الحصول على قسط كاف من النوم على
مجموعة من المشكالت ،ويمكن أن يساعد في
حماية صحتك العقلية والجسدية ونوعية الحياة.

حتى تشعر بأن يدك تتحرك ألعلى أثناء الزفير.
وكرر هذا قدر ما تحتاج حتى تشعر بالهدوء
واالسترخاء.

الكركم هو أحد أكثر التوابل استخدا ًما في
المطبخ الهندي .وتشتهر هذه التوابل الذهبية
القديمة بخصائصها العالجية .يُعتقد أن محتوى
الكركمين في الكركم مكون مثالي لتقليل مخاطر
اإلصابة بأمراض الكبد .وينصح بإضافة الكركم
إلى نظامك الغذائي اليومي لتقوية الكبد.

ويعمل الجسم أثناء النوم بجد لدعم وظائف
المخ الصحية والحفاظ على الصحة ،بينما لدى
األطفال والمراهقين ،يعتبر النوم ضروريا
للمساعدة في النمو والتطور .لذلك فإنك إذا
لم تستطع النوم وكان ذلك يؤثر على حياتك
اليومية ،فقد تبحث عن طرق تساعدك على
النوم.

ابتعد عن األجهزة اإللكترونية

على الرغم من وجود الكثير من الزيوت المفيدة
للصحة ،فإن زيت الزيتون على وجه الخصوص
معروف بمنع ترسب الدهون في الكبد .عالوة
على ذلك ،يساعد هذا الزيت في إزالة النفايات
السامة من الجسم.

تمارين التنفس

الكركم

زيت الزيتون

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية مثل الكرنب والبروكلي
والقرنبيط واللفت والخس وغيرها تحتوي
على الجلوتاثيون .إذ يحفز هذا المركب بدوره
أنزيمات تطهير السموم في الكبد ،وبالتالي ،فإن
االستهالك المنتظم لهذه الخضار سيعزز صحة
الكبد.
التوت
التوت ،مثل العنب البري والتوت البري،
يحمي الكبد من التلف .وتحتوي هذه الفاكهة على
مضادات األكسدة التي تسمى األنثوسيانين والتي
تحمي العضو وتزيد من مستوى المناعة.

يمكن لألنفاس السريعة والسطحية أن تخلق
مشاعر القلق والتوتر وعدم االرتياح.
وأثناء االستلقاء على الظهر ،خذ نفسا عميقا،
وبيد واحدة على معدتك ،تنفس بعمق من خالل
أنفك وأمسكها ،ثم أخرج الزفير من خالل فمك

نظرا ألن معظم األشخاص يقضون يومهم
بالكامل أمام شاشة الكمبيوتر في العمل ،قبل
االنتقال إلى التلفزيون للترفيه المسائي ،فإن
من الضروري أن تحاول إيقاف التشغيل
عندما تذهب إلى السرير .ويجب عدم تشغيل
أجهزة التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة
أو األجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية عندما
يحين وقت النوم .وإذا أنجزت عملك على جهاز
كمبيوتر محمول ،فاحفظه بعيدا عن سريرك.
"رجل الكهف"
قبل أن تنتشر التكنولوجيا ،كان أسالفنا األوائل

ينامون في ليلة سوداء شديدة البرودة.
وال ينبغي أن يكون مفاجئا أن العلم الحديث
وجد أن درجات الحرارة الباردة والظالم التام
هما أفضل الظروف للنوم.
ووفقا للباحث في النوم الدكتور جايد وو ،فإنه
يمكن لإلضاءة االصطناعية أن تعطل الساعات
البيولوجية وتعبث بنوعية النوم التي تحصل
عليها.
وينصح الدكتور وو بالحفاظ على غرفة نومك
خالية من الضوء االصطناعي والضوضاء،
وهذا لن يضمن فقط بيئة نوم لطيفة ومظلمة ،بل
سيعلم عقلك أيضا أن "كهف نومك" مخصص
للنوم فقط  -وليس وسائل التواصل االجتماعي
واألحداث العالمية وأشياء أخرى من التي تثير
عقولنا.
ولتحقيق ذلك ،ابدأ بتعتيم األضواء قبل 30
دقيقة على األقل من وقت النوم لتدريب جسمك
على وقت الراحة.

حقن بالزما الدم ..طريقة جديدة لعالج تساقط الشعر
تُسبّب مشاكل الشعر األرق
للعديدين باألخص الذين يعانون
من الشعر الخفيف أو تساقطه
وحتى الصلع .لكن مع التطور في
الطب التجميلي بات من السهل
التخلّص من ذلك عن طريق حقن
بالزما الدم ،كما ذكر موقع "إم إس
إن" األلماني.
في مقابلة أجرتها مجلة "صحة
الرجال" األميركية مع طبيب
التجميل في هامبورغ خورخي
كاستانيدا حول العالج بحقن
بالزما الدم ،قال كاستانيدا" :
البالزما غنية بالصفائح الدموية
وتحفز على تجديد الخاليا
واستعادة مكوناتها وحيويتها التي
فقدتها" .ويضيف" :في عالج
تساقط الشعر ،يتم حقن البالزما

فقط ،أي جزء الدم الغني بالصفائح
الدموية ،في فروة الرأس بمساعدة
إبر دقيقة وعلى وجه التحديد في
أماكن يكون فيها الشعر قليال".
فعند حقن فروة الرأس بالبالزما
تقوم بتجديد الخاليا وتحفيز عوامل
النمو بشكل مكثف لألوعية الدموية
الدقيقة حول جذور الشعر،
بحيث يتم إمدادها
بالمغذيات بشكل
أفضل وبالتالي
تحفيز
يتم
نمو الشعر.
و يو ضح
طبيب
ا لتجميل
كا ستا نيد ا
نه
أ

يقوم بطريقة الحقن الدقيقة
"الميزوثيرابي" ،أي عالج
تجميل طبي غير جراحي ،ينقل
فيها الفيتامينات والمعادن إلى
الطبقة الوسطى من الجلد لتصبح
لها مقدرة على إنبات شعر جديد
وتغذيته بالشكل السليم.
ولكن هذه الطريقة ليست مثالية
تماما ،ألن من أصابه الصلع
تماما لسنوات ،فلن
تكون حقن بالزما
الدم فعالة بالنسبة
له .أما من
أصبح شعره
في
ضعيفا
مكان ما من
الرأس فهذه
ا لطر يقة
سيكون لها

مفعول والشرط الوحيد أن يكون
الشعر ال يزال متواجدا .حيث أن
عوامل النمو الموجودة في البالزما
تسهل حركة الدم وتنقل المواد
العضوية وتحفز تجديد الخاليا،
كما يقول خورخي كاستانيدا.
وعملية حقن البالزما هذه آمنة،
ولكن قد يترتب عليها عدد من
المضاعفات الجانبية التي تتفاوت
من شخص إلى آخر وال تستدعي
القلق ،مثل كدمات بسيطة في
الجلد والتهابات أو تهيج أعصاب
الجلد .أما طبيب التجميل المختص
كاستانيدا فينصح بتجنب العالج في
حالة االلتهاب الحاد لفروة الرأس
واألمراض المعدية واضطرابات
تخثر الدم.
•ع.اع
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هوامش علمية

تطـور الـرؤيـة

تمكن العلماء في البرتغال والمملكة
المتحدة من تأكيد أن تقنية التصوير التي
تتعقب نقص الناقل العصبي ،المعروف
باسم الدوبامين ،في الدماغ قادرة على
تمييز خرف أجسام ليوي .ويرى العلماء
أن ذلك يساعد في تخصيص العالجات
بطريقة أفضل لتلك الحاالت المرضية.

•د .محمد أمين األعظمي

يقول د .ل .وليمز  Williams.D. Lفي مقالته
المنشورة في مجلة العين" : Eyeقد يكون من
الصعب جدا ً أن نغطي الفترة التي استغرقها
تطور النظر والتي تقدر بمليار ونصف المليار
من السنين في صفحات محدودة .ولكننا إذا
تفحصنا الجزيئات المستقبلة للضوء في أبسط
أشكال حقيقيات النواة ،بل وفي البكتريا والبكتريا
الزرقاء ،وهما من بدائيات النواة prokaryotes
لتبين لنا كم تتشابه هذه ال ُجزيئات مع رودوبسين
عصي 1عيون الفقريات مثل األسماك والثدييات
وال ُجزيئات المستقبلة للضوء في الخاليا العقدية
الحساسة للضوء light sensitive ganglion
 .cellsوتُبَ ِيّنُ لنا هذه الحقيقة الكثير عن تطور
االبصار والخاليا العقدية من تلك البدايات
تطور
نظر دارون
متناهية البساطة .وقد لفت
ُ
َ
االبصار وتعقيده ،فقد كتب في أصل األنواع
اآلتي:
"أعترف وبحرية ،أن افتراض أن العينَ بكل
آلياتها الفريدة يمكن أن تكونَ قد نشأت عن
طريق االنتخاب الطبيعي ،غاية في الحماقة" .
“To suppose that the eye, with
all its inimitable contrivances....
could have been formed by natural
selection, seems, I freely confess,
absurd in the highest possible
”.degree
وكثيرا ً ما نُسب إلى دارون رأيه في أن نشوء
العين يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة لنظريته
التطور باالنتخاب الطبيعي ،كما كتب في أصل
األنواع .ولكن الكثيرين يغفلون أنه كتب في أصل
األنواع كذلك ما يأتي" :أن المنطق يُنبئني أنه
إذا أمكن رؤية مراحل متدرجة عدة قد ظهرت
بين العين البدائية إلى العين المعقدة والمتكاملة
حيوان فإن
وكانت هذه المراحل ذات فائدة ألي
ٍ
صعوبة إدراك وتقبل أن العين الكاملة المعقدة
يمكن أن تكون قد نشأت عن طريق االنتخاب
الطبيعي وال يُعد نشوؤها في هذه الحالة عائقا ً
بوجه النظرية ".ولم يح َ
ظ دارون بما حظي
به الباحثون الالحقون من مالحظات ونتائج
بفضل تطور المجهر وغيره من وسائل البحث
والدراسة .تُظهر ورانوويا  ،Warnowiaوهي
من السوطيات الدوارة  dinoflagellatesالتي

تقنية تصوير تفرق
بين الزهايمر والخرف

وكثيرا ً ما يتم الخلط بين الخرف من
ذلك النوع وبين مرض الزهايمر ،وكذلك
الخرف المرتبط بالشلل الرعاش الذي
قد يصيب عددا ً كبيرا ً من مرضى الشلل
الرعاش حيث تصل نسبة احتمالية حدوثه
إلى  ٪80في المتوسط بعد  10أعوام من
ظهور الشلل الرعاش.

عصي شبكيات العيون متخصصة بالرؤية غير الملونة (أسود وأبيض).

تعود بمجملها إلى األوالي ( Protistaكائنات
عيَ ْينَة  ocelloidكاملة ذات
وحيدة الخلية) ُ
عدسة وكوب صباغي وشبكية مستقبلة للضوء
كما هو الحال في الحيوانات األرقى .غير أن
هذه العُيينة كلها ليست إال ُجز ًءا من خلية بينما
يبلغ عدد الخاليا المستقبلة للضوء في شبكية
اإلنسان وحدها أكثر من  120مليونا ً غالبيتها
من العصي .وتعمل هذه العُيينة كما تعمل عيون
الحيوانات األرقى واألكثر تطوراً .هذا ويحوي
هذا الكائن البدائي وحيد الخلية بالستيدات خضر،
فهو إذن باني ضوئي  .photosyntheticوهذه
العُيينة محدودة القدرة كما هو متوقع ،ولكنها
تعمل بذات اآلليات التي تعمل وفقها الحيوانات
األكبر واألكثر تعقيداً .فهي ال تستطيع الرؤية
إال على ضوءٍ مستقطب polarized light
نتيجة مروره بسوطيات دوارة أخرى ألنها تمثل
مصدر الغذاء الرئيس.
جين أو جزءٍ من جين
د
وجو
وكشفت الدراسات
َ ٍ
في شبكية العيينة قريب الشبه من جين بكتيري

ما جعل الباحثين يقترحون أنه نتيجة تعايش
داخلي (التعايش الداخلي (.endosymbiosis
والتعايش الداخلي هو أن يعيش كائن حي داخل
آخر دون إضرار به .ويقول الباحث البريطاني
 Andrew Parkerفي رسالته الموسومة
برمشة عين  In The Blink of an Eyeفي
هذا المجال :أن نشوء وتطور الرؤية في العصر
الكامبيري أدى إلى انفجار تنوعي نتيجة جعل
المفترسات أكثر فاعلية كما يوضحه مثالنا هنا،
ورانوويا وسعي الفرائس إلى تكيفات تعينها على
تجنب االفتراس.
Williams, D. L. (2016): Light
and the evolution of vision. Eye
30, 173–178 (2016). https://doi.
.org/10.1038/eye
	•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من
كتاب البالد) لندن اونتاريو

انخفاض ضغط الدم يقي من أمراض القلب في التلوث الهوائي
وجـد باحثون من خالل دراسة نشرتها مجلة
«ارتفاع ضغط الدم» ،أن االنخفـاض الكبير
فـي ضـغط الدم له تأثير قوي في خفض
احـتمالية اإلصابة بأمراض القلب واألوعية
الدموية لدى من يتعرضون لمستويات عالية
من التلوث الهوائي .ربط الباحثون ـ عن طريق
األقمار الصناعية ـ بين التعرض لتلوث الهواء
والمناطق السكنية لـ 9286مريضا ً مسجلين في
تجربة معينة .أظهرت الدراسة أن االنخفاض
الكبير في ضغط الدم (الذي يُعرف بأنه ضغط
الدم االنقباضي المستهدف أقل من  120مليمترا ً
زئبقياً) ،أدى إلى انخفاض كبير في حاالت

أمراض القلب واألوعية الدموية (مزيج من
النوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب
أو الوفاة من أمراض القلب واألوعية الدموية)،
خاصة في المرضى المعرضين الرتفاعه
بمستويات التلوث.
استنتج الباحثون أن تلوث الهواء المحيط قد
يؤثر في فائدة خفض ضغط الدم المكثف .يعد
خفض ضغط الدم مفيدا ً بشكل خاص للمرضى
الذين يتعرضون لمستويات عالية مـن الجسيمات
الدقيقة ،وقد يقلل أيضا ً من التأثيرات الضارة
للقلب واألوعية الدموية جراء التعرض لتلك
الجسيمات.

وافترض الباحثون منذ عدة أعوام
أن استخدام تقنية التصوير التي تسمى
(التصوير المقطعي بإصدار فوتون واحد)
مع الحقن في الوريد للمركب المشع
[ ،123I] FP-CITيسمح بالتمييز بين
خرف أجسام ليوي وبين مرض الزهايمر.
ويعود ذلك إلى حقيقة أن المركب المشع
يرتبط بناقالت الدوبامين لموجود على
غشاء الخاليا العصبية المنتجة للدوبامين،
والتي تتواجد بكثرة في جزء معين من
الدماغ يسمى المنطقة المخططة.
ونظرا ً الستنفاد الخاليا العصبية المنتجة
للدوبامين في حالة خرف أجسام ليوي
(تماما ً كما هو الحال في مرض الشلل
الرعاش) ،ولكن ليس في مرض الزهايمر،
كان من الطبيعي افتراض أن نمط توزيع
هذا المركب في أدمغة المرضى سيسمح
لألطباء بصرياً ،وبطريقة دقيقة كميا ً
بالتمييز بين الحالتين .يتم الكشف عن نمط
التوزيع من خالل انبعاثاته المشعة التي يتم
التقاطها بواسطة كاميرا خاصة.
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األمعاء وكيف تؤثر على صحة القلب؟

يتأثر الكوليسترول والعوامل األخرى المرتبطة بصحة القلب واألوعية الدموية بالبكتيريا الموجودة في البطن
•كمبردج (والية ماساشوستس األميركية):
«الشرق األوسط»

عليه «كوبروستانول» ( ،)coprostanolلكنهم
لم يتمكنوا من معرفة أي أنواع البكتيريا على
وجه التحديد يفعل ذلك .وعليه ،تولى باحثون
تحليل عينات براز من  3079شخصا ً لتوصيف
ميكروبيومات األمعاء ،ثم عكفوا بعد ذلك على
تحليل قرابة ستة ماليين جين ميكروبي.

إلى األمعاء ،أو زيادة أعداد البكتيريا التي
تخفض الكوليسترول من خالل النظام الغذائي
أو «البروبيوتيك» ( )probioticsأو وسيلة
أخرى (البروبيوتيك بكتيريا مفيدة توجد ببعض
األطعمة مثل الزبادي ،وكذلك في مكمالت
غذائية ال يستلزم شراؤها وصفة طبية).

وخلص الباحثون إلى أن األشخاص الذين
لديهم جين أطلق عليه اسم «آي إس إم إيه»
( )IsmAفي الميكروبيوم الخاص بهم يفرزون
قدرا ً من الكوليسترول أقل بنسبة تصل إلى 75
في المائة في برازهم عن اآلخرين الذين ال
يحملون هذا الجين البكتيري .عالوة على ذلك،
من نواحٍ عديدة ،تعمل بكتيريا األمعاء ،التي ارتبط وجود هذا الجين (الذي يصنع اإلنزيمات
تزن نحو نصف رطل (الرطل  454غراما ً التي تستقلب الكوليسترول) بانخفاض مستويات
تقريباً) في مجملها ،كما لو أنها عضو متميز الكوليسترول في الدم لدى المشاركين .ويمكن أن
داخل الجسم .ومثلما يمتلك كل إنسان «جينوم» تسهم هذه النتائج ،التي نشرت في العام الماضي
فريدا ً خاصا ً به ،فإنه يمتلك كذلك «ميكروبيوم» في دورية «سيل هوست آند ميكروب» ،في
( )microbiomeأمعاء فريدا ً خاصا ً به تفسير السبب وراء قدرة بعض األشخاص على
(الميكروبيوم  -مجموع جينومات البكتيريا) ،استهالك المزيد من الكوليسترول في غذائهم
يتألف من قرابة ثمانية ماليين جين تتحكم في دون أن يترك ذلك سوى تأثير ضئيل نسبيا ً على
بكتيريا األمعاء داخل الجسم .وال يزال العلماء مستويات الكوليسترول في الدم.
في طور التعرف على مدى تأثير تكوين ومدى
تنوع بكتيريا األمعاء على صحة نظام القلب من جهته ،أشار د .ستانلي شو ،طبيب القلب
في مستشفى بريغهام والنسائية ،وعميد شؤون
واألوعية الدموية.
التعليم التنفيذي لدى مدرسة هافارد للطب الذي
شارك في الدراسة ،إلى أن النتائج توفر مزيدا ً
من الدعم لفكرة أن تعديل الميكروبيوم يمكن أن
األمعاء والكوليسترول
يكون له تأثير عالجي ،إال أنه نبه إلى أن ابتكار
من بين االكتشافات الحديثة التي توصل إليها عالج ألمراض القلب يعتمد على الميكروبيوم ال
العلماء مجموعة من بكتيريا األمعاء بمقدورها يزال على بُعد سنوات.
تكسير الكوليسترول داخل األمعاء .ومنذ مطلع
القرن العشرين ،أدرك العلماء أن بكتيريا األمعاء من الناحية النظرية ،يمكن أن يساعد ذلك في
قادرة على تحويل الكوليسترول إلى مركب يطلق إدخال إنزيمات استقالب الكوليسترول مباشرة

وأضاف شو« :إال أن السبيل األمثل ال يزال
مبهماً ،ذلك أنه ليس بمقدورنا التكهن على نحو
موثوق به ما إذا كانت البكتيريا التي جرى
إدخالها حديثا ً تستعمر بالفعل األمعاء».

بكتيريا األمعاء
تتولى البكتيريا القابعة في أعماق األمعاء والتي
تقدر أعدادها بـ 38تريليونا ً تقريباً ،الكثير من
المهام المهمة .وتعرف هذه البكتيريا على نحو
إجمالي بـ«النبيت الجرثومي المعوي» (gut
 ،)microbiotaوتساعد في مهام هضم الطعام،
واستقالب الدواء ،وحماية الجسم من الكائنات
ال ُمعدية.

الوزن وضغط الدم
على ما يبدو ،يؤثر الميكروبيوم على عوامل
إضافية مرتبطة بصحة القلب ،بما في ذلك وزن
الجسم وضغط الدم والسكري وااللتهابات .على
سبيل المثال ،فإن األشخاص الذين تتسم أجسادهم
بالنحافة بصورة طبيعية لديهم نبيت جرثومي
معوي مختلف عن األشخاص أصحاب الوزن
الزائد .وربما يكون السبب وراء ذلك أن بعض
أنواع البكتيريا تستخلص مزيدا ً من السعرات
الحرارية من بعض األطعمة عن بكتيريا أخرى.
وبالمثل ،يبدو أن األشخاص الذين يعانون
ارتفاع ضغط الدم تضم أجسادهم «ميكروبيوتا»
أقل تنوعا ً عن األشخاص أصحاب ضغط
الدم الطبيعي .بيد أن المكلة المرتبطة بهذه
المالحظات يمكن إيجازها في معضلة «الدجاجة
أم البيضة؟» القديمة .في هذا الصدد ،تساءل
د .شو« :هل االختالفات في (الميكروبيوتا) أو
النبيت الجرثومي المعوي تسبب مشكلة صحية
أم أنها بدالً عن ذلك تشكل رد فعل أو تعويضا ً من

جانب الجسم في إطار استجابته لهذه المشكلة؟».
وأوضح د .شو أن األمر المثير لالهتمام
بخصوص الميكروبيوم أنه يعمل على ما يبدو
كوسيط لبعض العوامل المرتبطة بأسلوب الحياة
التي تترك تأثيرا ً إيجابيا ً على صحة القلب
واألوعية الدموية .ولننظر إلى األلياف الغذائية،
على سبيل المثال ،ذلك أنه على ما يبدو تقلل
األنظمة الغذائية الغنية باأللياف خطر اإلصابة
بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة تصل
إلى  30في المائة.
وقد تنشأ بعض هذه الفوائد من قدرة األلياف
على المعاونة في التخلص من الكوليسترول
من الجسم .ومع هذا ،ربما تكون هناك بعض
العوامل الفاعلة األخرى.
داخل األمعاء ،يجري تكسير األلياف بواسطة
البكتيريا الموجودة في القولون لتكوين أحماض
دهنية قصيرة السلسلة.
وتتفاعل هذه المركبات مع مستقبالت معينة
في الخاليا التي تنظم ضغط الدم ،وتؤثر على
الهرمونات المرتبطة بمرض السكري وتخفف
االلتهابات ،والتي تؤثر جميعا ً على صحة القلب
واألوعية الدموية.
وفي الوقت الحالي ،ال توجد هناك نصيحة
محددة متعلقة بالقلب فيما يخص ميكروبيوم
األمعاء .ومع هذا ،يبدو أن النظم الغذائية
النباتية ،المفيدة في مكافحة أمراض القلب،
تعزز وجود ميكروبيوم أمعاء أكثر تنوعا ً
(وأكثر صحة) .وعن هذا ،يقول د .شو« :ترقبوا
التطورات المستقبلية في مجال أبحاث وعالجات
الميكروبيوم المعقد والمثير لالهتمام».
•رسالة هارفارد للقلب ،خدمات (تريبيون
ميديا) (الشرق االوسط) لندن

تلك البلدة المسلمة التي تتك ّلم السريانية

•محمد حجيري

عمال الطين أو "الورقة" أو "التلييس" الذين
التقيتهم أخيرا ً في البقاع في إحدى ورش
البناء ،وهم أتوا من مخيم للنازحين السوريين
في محيط بلدة عرسال ،بدا لي أنهم يتكلمون
لغة لم أكن أتوقعها منهم ،ال هي لغة قبلية وال
بدوية وال إثنية .كان لدي فضول أن أعرف
سر تلك اللغة وتكلمها ،وكأنها لحظة االلتباس
في هوية أشخاص .أتوقع مسبقا ً أنهم ينتمون
إلى العرب أو اإلسالم ...سألت أحدهم ،وهو
الذي يشرف على الورشة ،أي لغة تتكلمون؟
قال السريانية ...فكرت قليالً ،كيف ولماذا ،هل
أنتم سريان أم تعيشون بين السريان؟ وبدأ ذلك
العامل الهارب من براميل بشار األسد ،يشرح
لي عشق اللغة وأصولها وناسها وحياته...
قال إنه من بلدة بخعة أو الصرخة القلمونية،
ومعظم سكانها ،بل كلهم ،من المسلمين
ويتكلمون السريانية ،وهي على مقربة من
بلدة معلوال السورية التي تتكلم لغة المسيح

أي اآلرامية ...هل كنتم مسيحيين وتحولتم الى
اإلسالم؟ سألته ،فأجاب العامل":ال" ...لكن
الجواب لم يقنعني ،وربما العامل ال يعرف،
وال يريد أن يعرف ،تحوالت المجتمعات في
ظل موجات تمدّد األديان وتقلّص الحضور
السرياني في سوريا ولبنان .قال عامل آخر:
قد تفهم قليالً من لغة أهل بخعة ،ففيها بعض
الملمح العربي ،لكن لغة بلدة جابعدين السريانية
تبدو أكثر أصولية...
ً
طبعا ً كنت أعرف مسبقا أن بلدة معلوال
الشهيرة ِبدَيرها وراهبتها وأيقوناتها ،تتكلم
ي أن بلدة
اآلرامية ،لكن المفاجئ بالنسبة إل ّ
سورية سكانها ينتمون إلى االسالم ويتكلمون
السريانية .هذا الموضوع ذكرني بفكرة
"األرمني المسلم" في تركيا التي كتبنا عنها
سابقاً ،ومن بين مفارقات "األرمني المسلم"،
أن سكان منطقة "الهمشين" ،رغم أنهم
مسلمون ،فقد حافظ جزء منهم على اللهجة
األرمنية ،إضافة إلى التقاليد الوثنية األرمنية.
لكن أكثرية هذه الجماعة ترفض ربطها
باألرمن وتنكر أن تكون متحردة من أسالف
أرمن .ومن غير المعتاد العثور على أرمن
اعتنقوا االسالم وحافظوا على لغتهم األرمنية
األصلية بهذا المعنى .تشكل الهمشين حالة
فريدة ،وفيما سعت السلطات التركية إلى إنكار
الجذور األرمنية للهمشيين ،فإن الجماعات
المجاورة لهم تتذكرهم كأرمن اعتنقوا اإلسالم.

يتعرضون للقمع بسبب لغتهم ،قال" :نحن
بالعكس" ...لكن قمع األسد ووحشيته كانا في
مكان آخر ،فهو د ّمر بلدة الصرخة أو بخعة
بالبراميل المتفجرة ،وأصبح أهلها وأطفالها في
والتشرد ومخيمات اللجوء ،ولم يُسمح
المنافي
ّ
ألحد منهم بالعودة ...مسلم يتكلم السريانية
كلغة يومية ،إشارة إلى الهويات المتعددة
التي يحملها سكان الشرق األوسط ،وحتى
إسبانيا والمغرب العربي .يمكن تشخيص هذه
الهويات من خالل قراءة الروايات التي كتبت
عن الموريسكييين العرب ،أو ليون االفريقي،
أو بعض الشخصيات اليهودية أو التركية أو
الصوفية ،وهي تحمل مشارب وانتماءات
ولغات من هناك وهناك ،تبين تداخل الثقافات
والغزوات والفتوحات...

ومن أجل البحث عن "السرياني المسلم"،
لجأت إلى "العم غوغل" ،الذي يقول إن اللغة
اآلرامية أو السريانية تراجعت أكثر عندما
انتشر اإلسالم واللغة العربية.
هناك طبعا ً رواسب وتشابه كثير بين العربي
واآلرامي والسرياني .بقيت من هذا العنقود،
القرى الثالث في سوريا .بقيت معلوال
وجابعدين وبخعة ،تنطق بلهجة آرامية حديثة،
يسمونها اآلرامية الفلسطينية أو اآلرامية
الدمشقية .وكتُب في مكان آخر ،أن في وسط
بلدة بخعة ،هناك كنيسة أثرية مهجورة ،تُعرف
بكنيسة القديس اندراوس ،لها أوقاف كان بعض
السكان من الروم األرثودوكس يستغلونها قبل
أن يرحلوا إلى معلوال...
وفي البلدات اللبنانية ،حين نذهب الستطالع
مفردات سكانها ،نالحظ الكثير من الكلمات
من أصول سريانية ،من أسماء القرى إلى كتب الياس خوري رواية عن السريان
طريقة اللفظ وطريقة الجمع .هي إشارة إلى أن ولغتهم ،بعنوان "يالو" ،ويالو هو تصغير
السريانية كانت منتشرة في هذه المناطق قبل السم دنيال .النقطة البارزة في الرواية هي
موت اللغة .جدّ يالو ،الذي كاهنا ً سريانيا ً
تقلصها وانحسارها.
وأرثوذوكسياً ،يتكلم ويصلي باللغة السريانية،
قال لي العامل السوري إنهم يتكلمون وكان مرعوبا ً من موت اللغة ،ورأيه إن "موت
السريانية في حياتهم اليومية منذ الطفولة ،اللغة هو أفدح موت" .مع التذكير بأن العرب
ويتعلمون العربية في المدارس الرسمية .ترجموا الفلسفة اليونانية من السريانية ،التي
سألته :أال يتعرض لكم نظام البعث "العروبي" كانت لغة فلسفة.
بسبب هذه اللغة؟ قال" :ال ...النظام يبدو
سعيدا ً بلغتنا" ...ذ ّكرته بأنه األكراد كانوا
•(المدن) البيروتية
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أجواء وطقوس العيد في المخيم
الجزء الثالث

•جمال الشريف
•الحلقة الخامسة والعشرون
ونبدأ اآلن مع يوم العيد وحيث أن من طقوس العيد اإلفطار على
الفسيخ الذي اشترته أمهاتنا وجهزنه وكانت روائحه تمأل المكان...
وما زلت أذكر كيف كان يأتي بالبراميل الخشبية الصغيرة ..والزم
الفسيخ عشان تفسخ صيامك  ...وكنا ونحن أطفال نعتقد أنه إذا لم
نفطر على الفسيخ يوم العيد فسنبقى صايمين ..ألنه الشغلة الوحيدة
اللي بتفسخك عن رمضان هي الفسيخ ،وربما نحن الشعب الوحيد
في العالم  -وبالذات أهل غزة – الذي ما زال يحتفظ بهذه العادة.
وبعد التجربة ،ولكي نثبت للعالم أن تقاليدنا مبنية على أسس
علمية ،ثبت أن من يفطر فسيخا هو أقل الناس عرضة للتقلبات
المعوية من حمموضة شديدة وإسهال في بعض األحيان من كثرة
الحلويات ...وزمان الناس ال كان عندها ضغط وال سكر وال شيء
من هذه األمراض الحديثة وال ما يحزنون ...كان األكل كله طبيعي
والناس نشيطة ويمشون كثيراً..ولكن مع الحياة العصرية تكرشت
البطون وتدهورت الصحة يا ولدي ومفيش فايده يا صفية ،غطيتي
وال ما غطيتي ،ألن الباب مخلع (مثل ما قال سعد زغلول :غطيني
يا صفية مفيش فايده)!!
تبدأ صبحية العيد بح ّمام العيد ،وكان بعض الناس ال يتحممون
إال في المناسبات السعيدة فقط ،والعيد هو أحد تلك المناسبات
(التوثيق أمانة) ،وبعدها يتم السعي مبكرا ً للمسجد ويبدأ التكبير
للعيد وصوت التكبير يهز جنبات المسجد ويصل صداه إلى معظم
أجزاء المخيم في أجواء إيمانية مبهجة.
وكون صالة العيد تقام فقط في المسجد الوحيد حينها وبقيت كذلك
حتى تاريخ مغادرتي المخيم أواخر الثمانينات ،فقد كانت مناسبة
عزيزة وعظيمة أن يجتمع معظم أهل المخيم تحت سقف واحد...
وما أن ينتهي شيخنا الجليل صالح الدين عيسى متّعه الله بالصحة
والعافيه من الخطبة إال وتجد الجميع يسلم ويبارك للجميع بالعيد
وتلهج أاللسن بالدعاء والمباركة.
ومن المسجد كنا نتوجه للمقبرة بأعداد كبيرة لالستذاكر والترحم
على من رحل إلى جوار ربه من األحبة والجيران ،وهي من
العادات الجميلة التي أرجو أن يبقى ُمحافظا ً عليها ممن يستطيعون
فعل ذلك ويعيشون في الدول العربية والمسلمة.
وفي طريق العودة كنا نصافح ونعيّد على من نصادفه في الطريق
ولم نتمكن من مصافحته في المسجد أو لم يكن معنا هناك.
وما أن نصل البيت حتى نبدأ بالمعايدة على الوالدة ومن بقي في
البيت من األخوات.
أما العيدية فكان لها ّ
معزة وتقدير وتعمل عمايلها معنا نحن الصغار
حينها ،ونعد العيدية ونحسب كم سنجمع من األهل واألقارب
وبعض االجيران عشرطعشر مرة في اليوم.
وكانت الناس تبدأ المعايدة مبكراً ،واألمهات قد أعددن القهوة
السادة وجهزن الكعك والشاي .أما إخوتنا السبعاوية فكانوا يعدّون
القهوة في الشق بعد تحميصها وطحنها على المهباج في نغمة
طحن فريدة من نوعها .ودق المهباج يا سويلم واشعل نيران.
كانت الناس تتواصل في العيد ،والجيران كلهم أهل ونعيّد على كل

الجيران وبعض منهم كان يعمل حسابه في العيدية الوالد الحارة
ولو بمبلغ بسيط إلدخال البهجة والسرور.
وتكمن جمالية العيد في المخيم أن شوارعه تزدحم باألطفال
والمارة .وكنا معشر األطفال أحسن زبائن ألصحاب المحالت
ألن جيوبنا عمرانة من المعايدات .وكانت تنتشر في العيد السحبة
والكل عينه على بالون أبوعشرة ،وكل حارة تقريبا ً فيها مرجيحة
منصوبة في أكبر فسحة في الحارة وكنا نتزاحم على ركوب
المراجيح والتمتع في أجواء العيد السعيد...
وكان في حارتنا مرجحية أبوفتحي ريان عليه رحمة الله ،وكانت
مرجحية دار أبو حميد في حارة أبوحميد وكانت أكثر ازدحاماً...
كما كانت لعبة البنانير تنتشر يوم العيد ويتجمع األوالد من أكثر
من حارة في حارة السوق وتبدأ لعبة (الفنّة) عالبنانير وكان بعض
األوالد يجمعون البنانير في جربانة كبيرة والبعض األخرفي علب
نيدو صغيرة والشاطر اللي بق ّ
شط (بخسر) األوالد بنانيرهم...
كما كان يوم العيد موسما ً البأس به الستئجار (البسكاليتات)
الدرجات الهوائي ِة من عند ابو أدهم أبو عرادة لنا معشر الصغار
ومن هم أكبر منا قليالً ،ولم يكن مسموحا لنا مغادرة حارة السوق.
ومن عند عطايا ،وكان محله بجانب مصطفى الحالق رحمه الله.
للشباب الكبار حيث كانوا يأخذونها أينما أرادوا وخصوصا ً خلف
النادي باتجاه قرية الحدادة وطريق عين عمامة..
وكان الشباب الكبار كل واحد مركب صاحبه معه ،وكنا نرى
غالبا ً مجموعة من الشباب معاً...والشباب في غاية اإلنشكاح
واإلنبساط وما تقول إال راكبين (مرسيدس)....
وما أن ينتصف نهار يوم العيد إال ووجبة الغداء الدسمة قد أصبحت
جاهزة .ويوم العيد البد من المقلوبة وأكل اللحمة والدسم ...وما
تنسوا صار لنا شهر صايمين والمقلوبة ليست من أكالت رمضان.
كله عنا له طقوس وكما قال المثل :يرحم ابوك اللي مات من
الجوع ،قال هو لقى أكل ومات؟!...
وكان اليوم الثاني للعيد حافالً ايضاً .الصغار كما هم ،أما الشباب
فهم على أهبة اإلستعداد من الصباح الباكر للذهاب إلى عمان في
باص أبوالوليد الغزاوي (أبووليد فوزي سعد رحمه الله) لمشاهدة
فيلم سينمائي نظام العرض المتواصل أكثرمن فيلم وبشكل
متتابع ...وكون العرض كان يستمر حوالي أربع ساعات فال بد
من سندويشة فالفل مع قنينة بيبسي من الباعة داخل السينما وهم

رايحين جايين بين الممرات في ترديد نفس المعزوفة (سندوييتش
..بيبسي ..سندويتش بيبسي)...
وبعد الخروج من السينما بعيون معمصة من العتمة وكثرة الدخان،
وسرعان ما يزول اثار التعميص بمجرد الخروج للضوء ..وحتى
تكتمل بقية الطقوس ويسدل الستار كان البد من أكل وجبة الكنافة
من عند عمك حبييه سواء المحل الرئيس في دخلة البنك العربي
وعلى الواقف أو في المحل الثاني القريب لمسجد الحسين...
وبعدها الرجوع سريعا ً لموقف باصات العبدلي للحاق بأبي الوليد
في رحلة العودة للمخيم وغالبا ً تكون آخر رحلة وال رحلة بعدها
حتى اليوم اآلخر.
وكانت تكتمل فرحتنا بالعيد عند حضورأقاربنا من المدن األخرى
كعمان والزرقاء ،وغالبا ً في اليوم الثاني للعيد .وكانوا لعدم توفر
ضيق يتسع لمئة
المواصالت كهذه األيام ينامون عندنا ،وبيت ال ِ ّ
صديق ,وكان من المألوف أن نرى وجوها ً جديدة في المخيم يوم
العيد بحيث يصبح أقاربنا أصحاب أصحابنا وأقارب أصحابنا
أصحاب لنا..
وتزاد فرص المغامرات مع األصحاب واألقارب .وكون العيد
فرصة سعيدة يتم تجميد العقوبات ،وكنا أفضل من يستغل فرصا ً
كهذه واإلبداع في المشاغبة والغياب عن البيت فترة أطول من
المعتاد ،ومجرد رجوعنا كنا نُستقبل بمجموعة من األمثال مثل:
إلتم الشتاء عالصيف ،وأهالً وسهالً بالصحبة الطيبة والرفق
ال ُمتعب ،غبتوا وقلتوا عدونا لنا.....
هكذا كانت أعيادنا فرحا ً وسرورا ً ول ّمة لألهل واألقارب واألحباب
ولعبا ً وسمرا ً وكل األشياء الجميلة ،وكنا نستمتع بكل لحظات
وتفاصيل العيد .وكم يؤلمني هذه األيام عندما أسمع أن المعايدة
أصبحت على التلفون ورسائل قصيرة على المحمول وبالكاد
تقتصر الزيارات للمحارم! وعجبي أن الناس ال تتغنى بالماضي
حيث األصالة والعراقة والواجب...
وأرجو من الله العلي القدير أن تتكلل أفراحنا وأعيادنا في ربوع
الوطن الحبيب ...وعلى بلد المحبوب وديني وكلي أمل أن يجمعنا
عيد عودتنا...
والى اللقاء في حلقة قادمة وتفاصيل جديدة.
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
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الكثير من األسر تقع في مشكلة التمييز بين الجنسين
إعفاء األبناء الذكور من المساعدة في أعمال المنزل يشعر الفتيات بالغبن
لندن – ال تحرص األمهات على مساهمة
أبنائهن الذكور في األعمال المنزلية ،وفي مقابل
ذلك هن شديدات الحرص على مساهمة البنات
ّ
ويطالبنهن في أغلب األحيان حتى بخدمة
فيها
إخوتهن الذكور ،ونادرا ،إن لم يكن مستحيال،
أن يقدم األخ على خدمة شقيقته وذلك ألن األسرة
هي من ترسخ هذه المعتقدات في تفكير األبناء
وهي التي تزرع عدم المساواة بينهم في تقسيم
األدوار داخل العائلة ويكون االبن في أغلب
األحيان الطرف المبجّل على حساب شقيقته مما
يشعرها بالغبن والظلم.
وأوضح أخصائيو علم النفس أن نمو الذكور
واإلناث يحصل بنفس القدر من المساواة خالل
سنواتهم األولى ،إال أن االختالف يبدأ من العمر
الذي تبدأ فيه الفتاة بالعمل في المنزل لمساعدة
والدتها ،الفتين إلى أن األعمال المنزلية تهيّئ
اإلنسان وتجهزه لخوض الحياة العملية ومواجهة
التحديات في سوق العمل.
وشددوا على ضرورة دفع الطفل للمشاركة
في األعمال المنزلية اليومية لكي تبنى شخصيته
بشكل أفضل وتتبلور بالطريقة التي تجعله
مستعدا ً مع الوقت للعمل بوظائف حقيقية دون
الخوف من المسؤوليات أو االلتزامات.
وأكدوا أن تكليف الفتاة بأعمال منزلية دون
الفتى قد يولد لديها اإلحساس بالقلق ،وينعكس
على سالمتها النفسية مما يؤثر على شخصيتها
مستقبال .وقد تكون زيادة األعباء عليها في
األعمال المنزلية بشكل مباشر أو غير مباشر
مصدرا لتعرضها للضغوط النفسية وتتبادر إلى
ذهنها أسئلة ال تجد اإلجابة عليها ،ومن ضمنها
لماذا الفتاة هي وحدها من تشارك في هذه
األعمال دون أخيها الذي يتمتع بمزيد من الراحة
وال توكل إليه المهمات الموكلة إليها في المنزلي؟
وتسند المهام المنزلية في المجتمعات العربية في
أغلب األحيان للفتيات بدعم من اآلباء واألمهات
الذين يرون أن القيام بهذه المهام ال يليق بأبنائهم
الذكور.
وقال الخبراء إن التمييز وعدم العدالة والمساواة
بين األبناء الذكور واإلناث مشكلة يقع فيها الكثير
من اآلباء واألمهات ،سواء بشكل متعمد أو غير
متعمد ،ويسبب هذا التصرف الكثير من اآلثار
السلبية على الفتيات والصبيان تمتد معهم حتى
يكبروا ،فالفتيات يتألمن ويتساءلن لم هذه التفرقة،
والصبيان يصبحون شبابا وتترسخ داخلهم هذه
الفكرة ويطبقونها على أبنائهم.
الفتيات في جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال
أفريقيا يقضين ضعف الوقت تقريبا في األعمال
المنزلية مقارنة بالصبيان
وقال صالح كباجة األخصائي التربوي في
فلسطين إن تعليم األبناء الذكور المشاركة في
أعمال البيت ينمي عند الطفل ُحب التعاون
واالنتماء لألسرة ،مشيرا ً إلى أنه يجب على
الوالدين تحفيز الطفل وتشجيعه عندما يساعدهم
بأي نشاط في المنزل ودعم سلوكه حتى يكتسبه
ويشعر بالسعادة والفخر عندما يقوم بأي عمل.
وأكد كباجة “ال تختلف أهمية تعليم الذكور
المشاركةَ في أعمال البيت في حال وجود أخوات
أم ال ،بل تتساوى ويتشاركون معا” ،الفتا إلى
أن “ذلك يرجع إلى طبيعة فهم األسرة لنوع
المساعدة ومدى غرس قيمة الحب والتعاون بين

األبناء وتبليغ مبدأ السعادة األُسرية للطفل والتي
تكمن في العمل بروح الفريق الواحد مع مراعاة
دور الذكر في المجتمع وعدم تحجيمه بأعمال
المنزل فقط”.
وأوضح أن “تعليم الطفل المشاركة في أعمال
المنزل يعود عليه باإلحساس بوجوده وأنه عضو
في أسرة متفاعلة ومترابطة ومتحابة ،ويؤثر ذلك
مستقبالً على نشاطه االجتماعي وثقته باألسرة
وبالمحيط ونظرة الطفل للمرأة بأنها كيان متكامل
وليست رقما ً عاديا” ،الفتا إلى أن “سلوكيات
الطفل تنبع من األسرة ،فهي الحاضنة األولى
له”.
وبين كباجة أن اهتمام األسرة بتنشئة الطفل
ينبع من خالل سلوكيات الوالدين ومدى نظرتهما
لبعضهما وهل هما مكمالن لبعضهما أو العكس،
مضيفا أن الطفل يتعلم بالقدوة والتقليد ،فما يصدر

في أعمال المنزل قد يكون مفيدا لهم لما له من
بعد نفسي واجتماعي” ،مشيرا إلى أنه “ليس
المهم عدد أو نوعية األعمال التي نُسندها إلى
الطفل بقدر شعوره بأنه ُملتزم ويتحمل مسؤولية
مشاركة األسرة في ترتيب أمور الحياة داخل
المنزل”.
ولفت إلى أن هناك آباء وأمهات ال يرغبون
في إرهاق أبنائهم بالعمل معهم داخل البيت لكي
يتمتعوا بطفولتهم على حد زعمهم ،مؤكدا أن
“هذا ليس رأيا ً صائباً ،بل يجب على األب أال
يهمل مطلقا ً مشاركة ابنه في المساعدة في بعض
أعمال البيت ألن هذا يجعل الطفل ُمهمالً في
بقية المسائل ،كما يخلق أبنا ًء أنانيين ومزعجين،
ويجعلهم عندما يكبرون يرغبون في االعتماد
على غيرهم”.
ومن جانبها قالت أخصائية التربية األسرية

اآلباء واألمهات في المجتمعات العربية يرون أن القيام بالمهام المنزلية ال يليق بأبنائهم الذكور.

عن األب يقوم به االبن وكذلك البنت وأمها.
ويرى كباجة أن “وعي الوالدين ودرجة
تعليمهما لهما دور في مشاركة الذكر بأعمال
المنزل ،لكن األهم من ذلك قناعة الوالدين بالحياة
االجتماعية ومدى السلوك الذي اكتسباه من
أسرتيهما” .وقال إن “المجتمع العربي مجتمع
ذكوري يرى أن دور األنثى يقتصر على أعمال
المنزل ،ودور الذكر فقط أن يجد كل شيء جاهزا
دون بذل أي مجهود”.
وأكد الدكتور وليد شبير أستاذ الخدمة االجتماعية
في الجامعة اإلسالمية بغزة أن “مشاركة الذكور

مسفرة الغامدي “مما ال شك فيه أن اختالف
المعاملة بين الجنسين خاصة في نطاق األسرة
الواحدة وفي ما يتعلق بتقديم المساعدات المنزلية
التي تكون حصريا للبنات ،قد يولد نوعا من
عدم التوافق بينهما وقد يتسبب في شعور الفتاة
بالدونية لما يسند إليها من األعمال الخاصة في
المنزل”.
وبينت أن إسناد األم إلى ابنتها نوعا من األعمال
دون أخيها الذكر يشعر الفتاة بانكسار الشخصية
الذي يطوعها في ما بعد ألن تكون هشة ذات
حساسية مفرطة من إخوتها الذكور.

وجدير بالذكر أن البحوث والدراسات كشفت
أن قيام الذكور باألعمال المنزلية يساعدهم
على التخلص من الصور النمطية البالية التي
تربط بين أعمال المنزل واإلناث وبالتالي تكون
شخصيتهم منفتحة ومتقبلة لكل ما هو جديد،
وهذا بدوره سيساعدهم على تحسين نمط حياتهم
في المستقبل ،الفتين إلى أن تربية األطفال على
عدم المساعدة في أعمال المنزل ينمي العناد في
سلوكياتهم ويجعلهم ال يتقبلون فكرة المساعدة
في حياتهم المستقبلية ،وأن قيام األطفال الذكور
ببعض األعمال المنزلية يساعدهم على االعتماد
على أنفسهم وتحملهم للمسؤولية.
وكشف تقرير صدر عن اليونيسف في 2016
أن الفتيات ما بين عمر  5و 14عاما يقضين 40
في المئة من الوقت اإلضافي أو  160مليون
ساعة إضافية في اليوم في القيام بأعمال منزلية
دون مقابل وفي جمع المياه والحطب مقارنة
بالصبيان من نفس العمر.
وشمل تقييم الوضع والتطلع لعام  2030أولى
التقديرات العالمية عن الوقت الذي تقضيه
الفتيات في القيام باألعمال المنزلية مثل الطبخ
والتنظيف واالهتمام بأفراد العائلة وجمع الماء
والحطب.
وكشفت البيانات أن العبء غير المتكافئ للعمل
المنزلي يبدأ مبكرا وذلك بفتيات ما بين  5و9
سنوات من العمر يقضين  30في المئة أكثر،
أي  40مليون ساعة في اليوم في العمل المنزلي
مقارنة بالصبيان في نفس عمرهن .وتنمو
الفوارق مع نمو الفتيات حيث تقضي الفتيات في
عمر  10إلى  14عاما  50في المئة أكثر أو 120
مليون ساعة أكثر.
وأكدت أنجو مالهوترا مستشارة النوع
االجتماعي األولى لدى اليونيسيف أن “العبء
الكبير للعمل المنزلي دون مقابل يبدأ في الطفولة
مبكرا ويشتد مع بلوغ الفتاة سن المراهقة،
ونتيجة لذلك تُضحي الفتيات بفرص هامة للتعلم
وللنمو ولالستمتاع بطفولتهن ،وهذا التوزيع غير
المتكافئ للعمل بين األطفال يرسخ أنماط النوع
االجتماعي والعبء المضاعف على النساء
والفتيات عبر األجيال.
وذكر التقرير أن عمل الفتاة أقل وضو ًحا
وعادة ما يتم التقليل من قيمته .فعادة ما تُفرض
مسؤوليات البالغين مثل االهتمام بأفراد األسرة
اآلخرين بمن فيهم األطفال على الفتيات .وي ُحد
العمل الذي يُقضى في األعمال المنزلية من
وقت الفتاة للعب وقضاء الوقت مع األصدقاء
والمذاكرة ومن أن تكون طفلة.
ووجد التقرير أن الفتيات ما بين  10و 14عاما
في جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا
يقضين ضعف الوقت تقريبا في األعمال المنزلية
مقارنة بالصبيان .وقال أتيال هانسيجولو رئيس
البيانات والتحليل لدى اليونيسف “إن إظهار
القيمة الكمية للتحديات التي تواجهها الفتيات
هي الخطوة األولى تجاه تحقيق هدف التنمية
المستدامة المتعلق بالمساوة بين الجنسين وإلى
كسر الحواجز التي تواجه  1.1مليار فتاة في
العالم”.
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الفنان ناصر الجعفري عن جريدة (القدس) الفلسطينية

ذكرى ميالد :مي زيادة وأسئلة النهضة
في الحادي عشر من شباط /فبراير ،مرت ذكرى ميالد
الشاعرة والكاتبة اللبنانية الفلسطينية مي زيادة ()1941 – 1886
في كتابها "بين المدّ والجزر" الذي صدر عام  ،1924تكتب مي
زيادة مقاالً في معرض إجابتها على استفتاء طرحته جريدة "الهالل"،
آنذاك ،حول إمكانيات نهضة العالم العربي ومعوقاتها ،فترى أن هذه
النهضة ال تعني تجدّد األمة في مجموع أحوالها ،إنما هي في مصر
صتهما في التحليل -نوع من "االنتباه
وسورية –البلدين اللذين خ ّ
لوجوب إحداث التغيير ،والشعور بابتداء وقوع ذاك التغيير".
ووصفت الكاتبة والشاعرة اللبنانية الفلسطينية ()1941 – 1886
التي مرت ذكرى ميالدها ،أن هذا المعنى للنهضة يتطابق والحالة في
سورية ومصر ،بما يتض ّمنه من "قلق واضطراب ،واندفاع ورعونة
صبيانية ،وإخالص وارتباك ،ونشاط وخطأ وإصابة" ،وتقودها هذه
الرؤية الواقعية لواقعها إلى التفاؤل بحذر إذ تقول" :وبمثل هذا تبدأ
دوما ً النهضات الحقيقية بهذا االسم؛ إذ ال طفرة في الحياة ،وال بدّ لك ّل
نضوج أن يستكمل وقته ونظامه".
قدّمت زيادة مقاربتها في فترة كان اسمها في أوج صعوده على
صفحات الجرائد المصرية ،باعتبارها صاحبة رأي في حداثة
وتحرر المرأة ،وكانت قبل ذلك بنحو عشر سنوات قد
المجتمع
ّ
تحول مع تنامي الشعور
أسّست صالونها األدبي الذي عبّر عن لحظة ّ
الوطني المصري والدعوة إلى االستقالل ،بالتزامن مع التنظير
للحريات والمساواة وتحرير المرأة.
ش ّكل صالونها األدبي نموذجا ً جديدا ً في الثقافة العربية ،حيث تحت ّل
المرأة صدارة المجلس وتناقش في الثقافة والشأن العام.

رواد الصالون بمنأى عن تلك الدعوات ،ومنهم
ولم يكن العديد من ّ
أحمد لطفي السيد ،ومصطفى عبد الرازق ،ويعقوب صروف،
وشبلي شميل ،وسالمة موسى ،وإسماعيل مظهر ،وعباس محمود
العقاد ،وطه حسين ،وزكي مبارك ،وعبد الرحمن شكري ،لكنهم
كانوا جميعا ً بمواجهة نموذج جديد في الثقافة المصرية والعربية،
حيث تحت ّل المرأة الكاتبة صدارة المجلس وتناقش في األدب والفنون
والشأن العام.
في المقالة ذاتها ،تردّ صاحبة كتاب "المساواة" ( )1923على
العالقة بين النهضة المنشودة واألخذ بالمدنية الغربية ،بأنه "لم تقم
في الشرق والغرب والشمال والجنوب سوى مدنية واحدة تعاونت
الشعوب ،على غير اتفاق ،أن تتناوب العمل كل جانب من جوانبها
الموافق طبيعتها ،"..وتضرب مثالً بأن القانون الساري في المحاكم
المصرية هو نفسه قانون نابليون معدالً بعض الشيء ،والذي أخذه
الفرنسيون عن قانون يوستنيانس الروماني ،الذي استمدّ القانون
اليوناني بعد تأثره بالمذهب الرواقي .والرواقيون واليونان جاؤوا
بأنظمتهم بعد تخليص الفرس وغيرهم من القانون المصري القديم.
طرحت زيادة عدّة مقترحات في المقال من أجل تحقيق النهضة،
ومنها في مجال التربية والتعليم ،حيث قالت" :فحاجتنا إلى األساليب
التي تعرفنا ببالدنا أوال وموقفها وشأنها ،وتربي على االستقالل
والرجولة والنشاط واالتكال على النفس ،وتدفع رجالنا عن الوظائف
الحكومية إلى األعمال الحرة والعناية بتجارة البالد وزراعتها
ومنتوجاتها واستغالل مواردها".

التحرر واالستقاللية متالزمتان عند صاحبة كتاب "غاية الحياة"
ّ
( )1921والتي درست الفلسفة واآلداب وأتقنت اللغات الفرنسية
واإلنكليزية واإليطالية واأللمانية ،وعملت في التدريس والصحافة،
لكنها كانت دائمة الترحال في التنقّل بين حواضر مصر والشام،
داعية إلى الحرية في كتاباتها ومحاضراتها بآراء تجاوزت العديد من
تحرر المرأة والمجتمع.
الطروحات في عصرها حول ّ
أصيبت مي باالكتئاب بعد رحيل والدها عام  ،1930ثم غادر
جبران خليل جبران الذي أحبّته بصدق الدنيا بعد سنة واحدة ،وفي
عام  1932رحلت والدتها ،ليُدخلها أهلها مستشفى األمراض النفسية
والعقلية في لبنان ،وهناك كتبت مذكراتهاّ ،
لكن أحدا ً لم يكترث
انفض
مصر
إلى
وعادت
لغيابها ،وحتى حين خرجت من المستشفى
ّ
رواد صالونها كتبوا بنظرة مهينة
عنها جميع األصدقاء ،بل إن بعض ّ
وجاحدة لوصف حالتها الصحية والذهنية.
رحلت مي عام  1941ولم يحضر جنازتها سوى ثالثة أشخاص
صد
فقط ،إذ يبدو أن أحدا ً لم يحتمل على نحو حقيقي خروجها المتق ّ
عن منطق المجتمع ومألوف الحياة.
•القاهرة  -العربي الجديد
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مارغريت آتوود تهدي قصائد غنائية للنساء الم ّعنفات
• كوليت زينة ضرغام | القسم العربي في
راديو كندا الدولي
وافقت األديبة الكندية اإلنجليزية العريقة مارغريت
آتوود على المشاركة بتقديم عمل مهدى إلى كل إمرأة
تتعرض للعنف من قبل زوجها.
ّ
والدعوة وجهها إلى الروائية الكندية جوشوا هوبكنز
وهو شقيق إحدى ضحايا العنف الزوجي.
ناتالي وارمردام قتلها زوجها السابق بازيل
بوروتسكي مع امرأتين آخرتين في العام  2015في
ثالثة حوادث مختلفة في اليوم ذاته ( 22أيلول/سبتمبر
 )2015في مدينة ويلنو في غرب العاصمة الكندية
أوتاوا.
حملة التوعية على العنف المنزلي التي يقودها
هوبكنز القت أيضا حماسة المؤلف الموسيقي وعازف
البيانو األمريكي جيك هيغي الذي سيتعاون مع الروائية
الكندية من أجل تقديم عمل فني موسيقي-أدبي مشترك
للفت االنتباه إلى وجود التعنيف بحق المرأة.
رواد المبادرة الثالثة آتوود وهيغي وهوبكنز
ّ
يرغبون في "إلهام أصوات أخرى لالنضمام إليهم من
أجل مكافحة العنف الممارس بحق النساء" .ويساهم
الثالثة في إصدار ألبوم غنائي متميّز مؤلف من ثماني

الوجه اآلخر من الحياة
االجتماعية في األندلس

أغنيات ،أتوود تكتب الكلمات وهيغي يلحنها مرافقا
على آلة البيانو هوبكنز الذي يؤدي األغنيات.
في العام  ،2019قلّدت إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
الكاتبة الكندية مارغريت آتوود وسام رفقاء الشرف
البريطاني تقديرا لإلنجازات التي قدّمتها "خدمة
لألدب"Associated Press / Aaron Chown/
االلبوم بعنوان" :أغنيات للشقيقات المقتوالت"،
 Songs For Murdered Sistersيصدر في
 5آذار/مارس المقبل عشية يوم المرأة العالمي ،أما
الجهة المنتجة لأللبوم فهي "أوبرا هيوستن الكبرى"
و"أوركسترا المركز الوطني للفنون" في العاصمة
الكندية أوتاوا.
ُكتبت كافة األغنيات على شكل مقطوعات حجرة،
مع الصوت والبيانو ،وعلى شكل أعمال أوركسترالية
في آن معا.
هذا ويتم تقديم حفل مصور افتراضي أونالين،
يتضمن أغنيات األلبوم برفقة فريق أوركستارلي،
يبث يوم  19شباط/فبراير على المنّصة اإللكترونية
.Marquee TV
•(المصدر :هيئة اإلذاعة الكندية)

أصدرت د.شيماء فرغلي كتابها «الجريمة
والعقوبة في األندلس من الفتح اإلسالمي إلى
سقوط الخالفة األموية» ،وقد استهدفت من خالل
دراستها رصد ظاهرة الجريمة في المجتمع
األندلسي في عصر بني أمية رصدا ً تاريخياً،
يتطرق إلى ذكر العوامل المؤدية إلى حدوث تلك
الظاهرة في إطارها الزمني الخاص بالدراسة،
مع الحرص على تناول دور الدولة والمجتمع
في األندلس في مواجهتها ،ومحاولة تقديم الحلول
التي تساعد في القضاء عليها ،أو على أقل تقدير
التخفيف من حدتها وآثارها السلبية ،وقد خرجت
الدراسة بالعديد من النتائج ،ومنها تصوير الوجه
اآلخر من الحياة االجتماعية في األندلس ،وهو
الوجه الذي يمكن وصفه بالوجه المظلم والقبيح
في تاريخ هذه البالد ،األمر الذي كان البد للبحث
التاريخي أن يتناوله؛ حتى تتعادل كفتا الميزان
التاريخي في النظر إلى طبائع المجتمع األندلسي،
وحتى ال تكون النظرة إلى هذا المجتمع نظرة
أحادية غير سليمة أو موجهة توجيها ً خاطئاً ،أو
متأثرة بفهم مخالف للواقع ،أو نمطا ً تفسيريا ً ال
يتماشى مع حقيقة المجتمعات اإلنسانية.

وترتب على دراسة الجريمة في األندلس الخروج
بنتيجة مفادها أن األندلس خالل عصر بني أمية
شهدت أنواع الجرائم كافة؛ حيث أبرزت تعدد
صور الجريمة وأشكالها في المجتمع األندلسي،
وهو ما يتناسب مع طبيعة هذا المجتمع الذي
تعددت فيه الفئات االجتماعية ،فوجدت الجرائم
الموجهة ضد األفراد ،وأخرى ضد الممتلكات،
وثالثة ضد الدولة ،ورابعة وجهت ضد األسس
االجتماعية للدولة األموية ،ويمكن التعبير عن
تلك األنواع إجماالً بأنها شملت الجرائم األحادية
والمركبة والجرائم الفردية والجماعية ،والجرائم
المؤسسية وغير المؤسسية ،والجرائم السرية
والعلنية ،وجرائم العمد والخطأ.
يوضح الكتاب أن الدارس للجريمة في األندلس
يالحظ بقوة أن الجريمة شكلت في عصر بني
أمية مشكلة سياسية ،أكثر منها اجتماعية ،سواء
كانت الجريمة تتصل بالنظام السياسي ذاته أو
ال تتصل ،فالسياسة ال تغيب في أغلبية حاالت
الجرائم المختلفة ،وفي بعض األوقات ومع تعاظم
دور الدولة األموية لوحظ انخفاض في حاالت
الجرائم العادية ،إال أنه في الوقت نفسه زادت

(الناشر األسبوعي):

تحوالت المكتبة خالل جائحة (كورونا)
أجرت مجلة «الناشر األسبوعي» في عددها
الجديد حوارا ً مع الروائي اإلسباني ماريو لوثينا
عن روايته الجديدة «النصري» التي تتناول
فترة حكم بني نصر في األندلس ،والتي وصفها
بأنها «مرحلة من تاريخنا المشترك» العربي
اإلسباني .كما نشرت المجلة التي تصدرها هيئة
الشارقة للكتاب ،حوارا ً مع الشاعرة اليونانية
إفتيشيا بانايوتو تحدثت فيه عن طفولتها القبرصية
ورؤيتها الشعرية للعالم .وتضمن العدد حوارات
مع الكاتب األميركي البورتوريكي مايك هوثورن،
واألميركية الهندية سيجال شاه ،والفرنسية اليابانية
ساناي ليمويني.
ً
ونشرت المجلة أيضا استطالعا عن التحوالت
في المكتبة خالل جائحة «كورونا» ،ومقاالت

ودراسات عن الروائية التشيلية من أصل
فلسطيني ،لينا مرواني ،والشاعرة الهولندية
آنماري إستور ،والمفكر الكندي من أصول ألمانية
وبرازيلية ،كارلوس فراينكل .وبمناسبة مرور49
عاما ً على تولي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي ،عضو المجلس األعلى ،حاكم الشارقة،
مقاليد الحكم في اإلمارة ،كتب رئيس هيئة الشارقة
للكتاب ،رئيس التحرير ،سعادة أحمد بن ركاض
العامري افتتاحية العدد بعنوان «عقود زاهية
باإلنجازات» ،أشار فيها إلى اإلنجازات الثقافية
التي حققها الشيخ د .سلطان بن محمد القاسمي
ضمن المشروع الثقافي التنويري ،بدءا ً بقاعة
أفريقيا التي أنشئت في العام  ،1976وصوالً إلى
«بيت الحكمة» ،مرورا ً بتتويج الشارقة عاصمة

للثقافة العربية ،وعاصمة للثقافة اإلسالمية،
وعاصمة عالمية للكتاب.
وتضمن العدد الـ 28كذلك حوارين مع الناشرين
الدكتورة هناء البواب ومنير عليمي ،ومراجعات
لكتب صادرة باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية
واإلنجليزية ،فضالً عن تقارير وأخبار في شؤون
النشر والتأليف والقراءة ،من بينها تقرير عن
الدورة االفتراضية األولى لسوق الكتب «بيغ باد
وولف» التي أقيمت بشراكة مع هيئة الشارقة
للكتاب.
ونشرت المجلة زوايا لكل من الشاعرة ناتالي
حنظل ،والمستعرب مارك جيكان ،والشاعرة
واألكاديمية نايدا مويكيتش ،والشاعرة خلود
المعال ،والروائية ليلى عبد الله.

حاالت الجرائم السياسية المتصلة بالنزاعات
والخصومات واألطماع السياسية ،وكذلك المتصلة
بحركات التمرد والثورات.
ويستنتج أيضا ً من الدراسة أن الجرائم المرتكبة
من قبل المرأة في األندلس في عصر بني أمية
كانت أقل كثيرا ً من تلك التي ارتكبها الرجل،
سواء من حيث الكم أو الكيف أو النوع ،وأن جرائم
المرأة غالبا ً ما كانت ترجع إلى الناحية العاطفية
أو الحاجة المادية ،وكان انتشار الجريمة في
المجتمع األندلسي أحد مظاهر السوس الذي ينخر
في البنيان األندلسي ،منذ بداية الوجود اإلسالمي
باألندلس ،والذي استمر يؤدي دوره مع العوامل
األخرى ،حتى أدى في النهاية إلى سقوط األندلس
على المدى البعيد.
توضح الدراسة أنه كلما ساد الرخاء واالستقرار
تراجع الباعث على الجريمة ،وقلت نسبة الجرائم،
وانكمشت صورها وأنماطها تبعا ً لذلك ،وأثبتت
الدراسة أنه ال يوجد سبب واحد حتمي لظاهرة
الجريمة في األندلس ،وأنه ال يمكن االعتماد على
عامل واحد ،في تفسير السلوك اإلجرامي الذي
شهدته األندلس في فترة الدراسة.
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تحت الغطاء  ...عالم كبير

•بانة القاسم
كان جدي رحمه الله يخبئ رأسه تحت غطائه
الشتوي ويجلس ساكنا لعدة ساعات في غرفته،
وكان يحلو لعبثنا الطفولي أن يداعب هذا التمثال
المستتر ،ومعرفة ما اذا كان نائما أم ال ،وكنا
(للحركشة) ندعوه إلى الشاي تارة ،وإلى
االنضمام إلى العائلة تارة أخرى .ولكنه يبقى
ساكنا إلى أن ينهي نوبة السكينة تلك.
اليوم،عندما أخذت أقرأ عن التأمل ،رجع
شريط الذاكرة إلى الخلف ،إلى حيث كان هذا
الكهل الثلجي الشعر يرقد بسالم تاركا صخب
الحياة ،الئذا ببعض السكينة والتأمل الشخصي
الذي يعيد إليه توازنه النفسي ويعيد من خالله
ترتيب أوراق يومه وغده .
أحببت مايفعل جدي وتمنيت لو أشاركه ،مع أن
لي الكثير من الفوبيات (المخاوف) من األماكن

المغلقة والمظلمة والمكتومة األنفاس التي
تمنعني من اإلقدام على ذلك .وكنت إذا ما ألم
بي عارض ما يضيق علي حياتي ،أو يدعوني
الى كآبة ما ،طالبت أحدا بطريقة للخروج منها،
يسارع لنصحي بالطبيب فالن والدواء كذا الذي
يريح .مع أنك يا جدي لم تبتلع حبة واحدة في
حياتك لتنسى فيها تهجيرك من وطنك ،وفقدانك
لبيتك اآلمن ،وعملك ،وتاريخ عائلتك الذي
خلفته وراءك ،ثم حملت بضعة مفاتيح تذكرك
بضرورة العودة لفتح البوابات التي سيغلقها
طول البعاد الحقا .ومع أنك عشت غريبا في بالد
تشبه بالدك ايضا ،إال أنك ظللت تتمسك بذاكرتك
كآخر فرصة لتقويك على البقاء.
في استهالل سنة جديدة ،أتذكر ذلك الشيخ
اللطيف الذي كان يستمع أكثر مما يتحدث ،والذي
كان يمرر لي كل يوم فكرة جديدة وموعظة ثمينة
بكيفية ترك السفاسف من األمور والسعي وراء
خبر جيد وصديق مخلص وحديث يستحق أن
يسمع .ترك لي إرثه الغالي دون أن يدفنه تحت
شجرة ويوجهني الى الحفر الستخالص الكنز
كما كنا نقرأ في قصص الصغار .علمني جدي أن
أصمت عندما يتحدث ذو الفم الكبير الذي يعتقد
أنه يبتلع كل الحضور بحديث تافه ومعلومات
غير موثقة .دعاني الى التأمل والتأني للتخلص

من أفكار تسحبني الى الرد على الخصوم
والتفكير بالثأر من بعض أولئك الذين يريدون
ازعاجي والتسلل الى صفائي الداخلي .علمني
هذا الجد كيف يكون الكبير كبيرا بشخصه،
بأخالقه ،بإقبال الكل عليه ،بلهفته على مصالح
أبنائه ،وباحتوائه لكل الصغار حوله حتى صغار
العقول والنفوس.
هذا عام جديد جاء يسجل رقمه على خارطة
العمر من دون أن نكترث كثيرا لحجم
اإلنجازات ،ربما ألن أقل أحالمنا يتطلب رزمة
من األعوام لتحقيقها.
لم يا جدي تخرج اليوم من عباءة
ولكن َ ..
الماضي لتقدم لي وألصدقائي حكمتك من
الحياة؟ هل ألن الغطاء الذي كان مالذك في
التأمل والصالة ،الغطاء الذي كنت تتدثر به
مودعا فيه أسرارك ومناجاتك ،صار حلمي
في التخلص من خربشات الخارج .صار وقتا
للسماح ،والتفكر والصالة إلله المحبة الذي
يساعدنا في الصفاء  ..هذا الغطاء الحنون الدافئ
هو وصيتك لي وأنا أفشي سرها لكل أولئك الذين
أحبوا كلماتي ...أيامكم سعيدة
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو

أنا أرييل شارون" للفلسطينة َ
الك َندية يارا الغضبان..إعادة اختراع التاريخ
صدرت عن منشورات المتوسط -إيطاليا ،رواية "أنا أرييل شارون" للباحثة
األنثروبولوجيَّة والروائيَّة الكنديَّة ،فلسطينيَّة األصل ،يارا الغضبان ،ترجمها
عن الفرنسية المترجم السوري عصام الشحادات .وهي روايةٌ تتأسَّس على
ُ
يحدث في
راودَ الكاتبة أثنا َء إحدى زياراتها إلى فلسطين :ما الذي
سؤا ِل َ
بـ"قلم يجم ُع
تب
ٍ
رأس أرييل شارون؟ ومنهُ بدأت رحلةُ هذا الكتاب ،الذي ُك َ
المشاعر والتاريخ والمهارة" .حسب كاتبة وناقدة في جورنال ألترناتيف،
بين
ِ
ُ
حيث تقول" :كتابٌ يُقرأ دون تأخير" .فيما يذهب بول كوتشاك ،في مجلة
"رسائل كيبيك" ،إلى القول َّ
أن "الذكاء العظيم ليارا الغضبان في هذه الرواية،
يؤكد لنا مجدَّدا ً َّ
أن األدب يمكن أن يَضحك ويَبكي ويَكره ويَفهم أيضاً".
تقول يارا الغضبان في أحد حواراتها عن الرواية" :ال حدودَ لألدب ،يُمكنني
أقرر الدخو َل في رأس أرييل شارون دونَ أن يمنعني أحد ،ألننا في الرواية
أن ِ ّ
نحنُ ُمتساوون ،إنَّه شكل من أشكال المقاومة .وطريقة إلعادة اختراع التاريخ،
وجعل ِه أق َّل عنفا ً وأكثر مساواة ً  ...لألدب مه َّمة أخرى غير إطالق األحكام".
وعليه َّ
فإن الرواية ليست كما يُفسرها العنوان ،بل هي استنطاق لذاكرة شارون
من وجهة نظر األدب ،ومحاولة للت َح ّكم في هواجسه وإعادة طرح األسئلة
ي على طمسها بشتى
المتعلقة بالهويَّة الفلسطينية التي يعم ُل االحتالل االسرائيل ّ
ّ
الطرق.
هكذا تُملي رواية "أنا أرييل شارون" شرو َ
طها السرديَّة على الجميع ،بمن
نصف موت ،وليعلو هنا ،صوتُ امرأةٍ فلسطينيَّ ٍة
الوحش النائم في حال ِة
فيهم
ِ
َ
تمتلكُ
قوة الخيال ومهارة الكتابة.
َّ
عن الكاتبة:
يارا الغضبان ،روائيَّة فلسطينيَّةُ ،مقيمة في كندا .نشأت بين دبي ،بيروت،
دمشق وصنعاء .وصلت إلى مونتريال في سن الثالثة عشر مع أسرتها في عام
 .1989يارا الغضبان هي مؤلفة ثالث رواياتُ ،كتبت بالفرنسية" :في ظل
الزيتونة" (" ،)2011عطر نور" ( ،)2015و"أنا أرييل شارون" (،)2018
مرة في العربية) .فازت الرواية بجائزة في
ألول َّ
(التي تصدر مع المتوسّط َّ
مهرجان "بلو متروبوليس" ( .)2019وتُرجمت إلى اإلنكليزية (.)2020
المتو َجة أيضا ً بجائزة "فيكتور مارتين لينش ستونتون"
المؤلّفة
تُر ّكز روايات
ِ
َّ
إلنجازاتها في عالم األدب الكندي؛ على حياة الفلسطين ِيّين ،وخاصة آمال
وأحالم المرأة الفلسطينيَّة .تشغل الكاتبة منصب رئيسة مؤسسة Espace de
 ،la Diversitéوهي ُمنظمة تسعى إلى مكافحة العنصرية من خالل الكتب
واألدب.
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األغنية التراثية الفلسطينية تسرد في غيابها قصص الغابرين
اختفت في كثير من المناطق لكن محاوالت توثيقها مستمرة

"احنـا مشينـا من بلد لبلد
احنا مشينا عالحسن واألدب
احنا خطبنا البنت من بيها (والدها)
يا بيهـا بسـوى قليعة حلب".
•فنتينا شولي صحافية @phantinasholi
تغمض السبعينية أم طاهر عينيها وتبدأ بصوت هادئ بدندنة
مقاطع األغنيات التراثية بألحانها التي حفظتها منذ الصغر،
واعتادت على ترديدها في األعراس حين يخرج موكب استقبال
العروس باتجاه بيت الزوجية ،وتكمل دندنتها بمقطع آخر تذكر فيه
ما تقوله النساء في رقصة الحناء وحمام العريس وغيرها.
تتوقف أم طاهر برهة ،وتقول إنه عادة ما تكون هناك سيدة تغني
والبقية يرددن خلفها ،أو تنشد النساء جماعة بصحبة الطبل،
وأخريات يرقصن على هذه األلحان .وتستذكر أثناء حديثها
تسابقهن على تأليف األغنيات التراثية واإلبداع في فنون الرد.
ففي األعراس ،تنطلق إحداهن في مقطع لمدح عائلتها ،لتجيبها
أخرى بآخر مختلف بفخر ،أو قد يكون هذا األمر إلثارة الغضب
وافتعال المشكالت ،فالمقاطع المغناة تحمل كالما ً مبطنا ً يُقصد به
أحيانا ً التقليل من شأن الطرف اآلخر.
ومن األعراس ،تنتقل أم طاهر بسالسة إلى أغاني الحصاد وطلب
المطر وبناء البيوت والتخرج المدرسي والجامعي .وتضيف بأسف
أنها اندثرت مع الوقت ،ولم يبقَ منها سوى بعض األغنيات في
حفالت الزفاف ،مفسرة ذلك بوفاة كبار السن وظهور الموسيقى
الحديثة.

األغنية التراثية للتعبير عن مناحي الحياة كافة
هناك أشكال عدة لألغنية الشعبية في فلسطين كالزجل والعتابا
والموال والدلعونا ،وهي لم تستخدم فقط للتعبير عن المشاعر
أو التسلية ،فالبعض س ّخرها لتوثيق أجزاء من التاريخ أو رواية
قصص األبطال ،أو الغربة أو الطعام أو الحب ،عدا عن تلحين
بعض األغنيات لتصبح مادة موسيقية ترتبط بالفنون األدائية
كالدبكة.
ّ
ومن األمثلة على ذلك ،ما ألفه أفراد من مقاطع قصيرة للحديث
عن "أبو جلدة" و"العرميطي" ،وهما فالحان فلسطينيان انضما
إلى الثوار في عهد االنتداب البريطاني ،ومنها:

"قال أبو جلدة وأنا الطموني ،كل األعادي ما يهموني
قال أبو جلدة وانت العرميطي ،وأنا إن متت يكفيني صيتي".
أغنية أخرى شهيرة تحمل اسم "ظريف الطول" تُقدم في المناسبات
االجتماعية والوطنية ،وتختلف كلماتها باختالف المناسبة ،إذ
تحكي قصة شاب فلسطيني كان يعمل نجارا ً ولقّب بـ"ظريف
الطول" لطوله ،ورحل من قريته إبان النكبة وانضم إلى صفوف
الثوار ،ولم يظهر بعدها ،ومن أشهر مقاطعها:
"يا ظريف الطول وقف تاقولك (أخبرك)
رايح عالغربة وبالدك أحسنلك".

مبـادرات لتـوثيق األغنية الشـعبية
ومع اختفاء بعض العادات والتقاليد ،اختفت األغنية الشعبية معها
ولم تعُد تغنى ،ألن حفظها كان يعتمد على التناقل الشفهي ،ما
استدعى الحاجة إلى توثيقها وتدوينها بأشكال مختلفة ،كتسجيل
األغنيات بالصوت والصورة مع النساء اللواتي يحفظنها ،ومن
ثم نشرها ضمن مكتبة سمعية يشرف عليها مركز الفن الشعبي،
متاحة للجميع من أفراد وفرق ومؤسسات الستخدامها ،كما قال
منسق المشاريع في المركز رامي مسعد.
ويوضح مسعد أن المركز بدأ هذا البرنامج عام  1994وتوقف
عام  ،2000ليعاد تفعيله بعد  20عاماً ،من خالل التركيز على
ثالثة محاور :األغنية التقليدية المرتبطة بطقوس معينة كاألعراس
والمواسم الزراعية والمناسبات االجتماعية والدينية وغيرها،
وتلك المرتبطة بالحكايات الشعبية ،أو المصحوبة بآلة موسيقية
كالشبابة والمجوز واليرغول والربابة والمزمار ودق المهباش،
مشيرا ً إلى أن بعض األغاني تم توثيقها لدى منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو".
أما الهدف األساسي من ذلك ،وفق مسعد ،فيكمن في الحفاظ عليه
ومنع اندثاره ،وتشجيع الفرق الفنية على استخدامه في أعمالها،
ليبقى راسخا ً في أذهان األجيال األصغر عمراً ،إضافة إلى أنه

جزء من الهوية الفلسطينية ووسيلة لرواية حكايتها ونقلها من جيل
إلى آخر ،والتمسك باألرض ،عدا عن أهمية حماية هذا التراث من
المحاوالت اإلسرائيلية لسرقته بمختلف أشكاله.

التشـتت الفلسـطيني يعيـق التـوثيق
قد تبدو عملية جمع األغنيات التراثية وتحويلها إلى مكتبة صوتية
أمرا ً سهالً ،إال أن عقبات عدة تقف أمام مركز الفن الشعبي،
أبرزها كيفية الوصول إلى كل الفلسطينيين حاملي التراث
لصعوبة التنقل أو استحالته أحيانا ً بين القدس والضفة الغربية
وقطاع غزة ،والالجئين في الشتات ،إضافة إلى طغيان األغاني
الحديثة على التراثية في المناسبات ،وممانعة األهل لتوثيق بعض
الحفالت كالحناء مثالً التي ما زال البعض يقيمها بطقوس تقليدية.

األغنية التـراثية والزي وجهان لعملة واحدة
بعيدا ً من المكتبة السمعية ،فإن هناك من يحاول توثيق األغنيات
ي
بإعداد المواد البحثية ،أو جمعها في كتاب ،أو ربطها بالز ّ
الفلسطيني التقليدي من أثواب مطرزة أو القمباز.
وتقول النا حجازي ،صاحبة مبادرة الزي الفلسطيني ،إنهم
ينظمون سنويا ً مسيرا ً في يوم الزي الموافق  25من يوليو (تموز)،
يرتدي خالله المشاركون مالبس تقليدية ويرددون أغاني شعبية
بمساعدة فرق نسوية أو سيدات يحفظن هذه المقاطع.
وترى حجازي أن ربط الزي بأشكال التراث كافة يسهم في
الحفاظ عليه وعلى الهوية الفلسطينية والتعبير عن العالقات
االجتماعية واالرتباط مع األرض ،وترديد األغاني أثناء الفعاليات
المختلفة يساعد في ترسيخها في عقول المشاركين اآلخرين،
بخاصة صغار السن.
•(اندبندنت عربية)

الفنان ياسر احمد جريدة العرب (لندن)

ما بين صاروخ وصاروخ ضاعت لحانا

•علي حسـين
بغض النظر عن شكل النهاية التي سيضعها
القائمون على المسلسل الدرامي الطويل
والمثير المسمى "صواريخ الخضراء" فإنه
يحسب للكثير من القوى السياسية أنها ال تزال
تواصل اللعب على أكثر من حبل وبمهارة،
فال أحد فينا يعلم علم اليقين حقيقة ما يدار
في الخفاء ،وكيف أن الكثير من هذه القوى
السياسية يدعم أهل الصواريخ.
باألمس أعلن البعض أن منظر الصواريخ
وهي تقع على بيوت المواطنين ليس مناسباً،

فيما ذهب البعض ألبعد من ذلك ،حين طالبوا
الحكومة بأن تعيد هيبة الدولة .التصريحات
التي أطلقها بعض الساسة العراقيين توحي
للمواطن البسيط أن هذه القوى السياسية وبخت
وهددت كل من تسول له نفسه أن يواصل
لعبة الصواريخ ،وطالبتهم بأن يذهبوا بعيدا ً
عن بيوت المواطنين .لكن التجارب السابقة
والقضايا المماثلة ستكشف فيما بعد أن معظمها
شعارات بال لون وال طعم وال رائحة وأن ما
كان يقال في الغرف المغلقة مختلف كثيرا ً عما
يقال أمام وسائل اإلعالم.
في بالد العجائب والغرائب يبدو المشهد شديد
التناقض وموغالً فى السخرية ،جهات مسلحة
تصر على أن من حقها مواصلة لعبة إطالق
الصواريخ ،في الوقت الذي نمد فيه ايدينا
الى االمريكان والروس ونقول  ":لله لقاح
يامحسنين "

ماذا كان يفضّل العراقيون حقاً :العدالة
االجتماعية والرفاهية واألمان ،التي مايزال
جميع السياسيين يتغنون بها من أجل الحصول
على مزيد من االمتيازات واألموال المنهوبة
والمناصب ،أم اطالق الصواريخ ونهب
الثروات؟ من أوصل المواطن المسكين إلى
هذا الخيار ،؟ ماذا حدث لـ"دولة اإلصالح"
أين غابت خطب السالح بيد الدولة ؟ بماذا
يفكر العراقي وهو يرى اصحاب الصواريخ
يسرحون ويمرحون ليال ونهارا  ،سيقولون
له بكل بساطة لم يحن الوقت بعد ألن تصبح
حر ،فما زال هناك الكثير من
صاحب
قرار ٍ
ٍ
الصواريخ الباليستية التي نريد أن نجربها؟!
هل يجرؤ أحد مهما عال شأنه أن :من أنتم
وماذا تفعلون؟ ،سيُتّهم بالخيانة حت ًما ،أليست
أحزابنا العتيدة ومعها الحكومة الرشيدة ،كانت
قد قررت قبل سنوات وفي لحظة تاريخية

مهمة أن صواريخ "الكاتيوشا" وحدها يمكن
أن تؤسس لعراق ديمقراطي .
هكذا وجدنا أنفسنا بين " حانة " الصواريخ
و " مانة " ساسة يمارسون االستعالء على
عقول الناس يدعون الثورية ،وفى الوقت نفسه
ال يتورعون عن االستعانة باألميركان في
الحصول على المكاسب .وفاتهم أننا كعراقيين
نستطيع أن نواجه أمريكا عندما تكون جبهتنا
الداخلية محصنة  ،ونواجهها أيضا ونرفض
تدخلها ونستغني عن جيوشها ومعوناتها عندما
يكون لنا مشروع حقيقي يستند على الحرية
والديمقراطية واحترام اإلنسان .وإلى أن
يحدث ذلك فستظل أمريكا تتدخل في شؤوننا،
ويظل ساستنا يكذبون على أنفسهم قبل أن
يكذبوا على الناس.
•(المدى) البغدادية
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القضاء السعـودي يتــوصل
إلـى بـراءة لجـين الهذلول
بعد معـاينة دقيقة لنتـائج
االنتخـــابات األمريكــية
•حفصة بنت شرف – خبيرة الحدود
لشؤون السعودية ما بعد ترامب
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة
إطالق سراح الناشطة لجين الهذلول ،بعد
إبقائها في السجن ألكثر من عامين ريثما
جرى البحث عن التهم المناسبة لها وإيجاد
أدلة تدينها ثم معاينة هذه األدلة بدقّة ومعها
نتائج االنتخابات األمريكية ،وذلك لكشف
أي مالبسات متعلقة باحتمالية بقاء ترامب
رئيسا ً للواليات المتحدة واستمرار عالقتها
مع السعودية كالسمن على العسل دون
الحاجة إلى احترام حقوق البشر الناشطين.
وكانت الهذلول متهمة بإضرار األمن
القومي ،إال أن براءتها اتضحت منذ أعلن
بايدن وقف دعم اإلدارة األمريكية للحرب
على اليمن ،األمر الذي سيضر األمن
القومي السعودي على مستويات تفوق
الضرر الذي قد تكون لجين تسببت به
لمطالبتها ببعض الحقوق البديهية للمرأة؛
فهي بالنهاية ليست صاحبة القرار فيما
يخص كمية أو نوعية األسلحة التي تبيعها
أمريكا للسعودية.
ومع أن المحكمة وجدت الهذلول مذنبة
بالتخابر مع دول لم تعتبر السماح بقيادة
المرأة إنجازاً ،إال أنها قررت العفو عنها
كون مؤتمر الجي  ٢٠مر على خير
وبحضور الدول ذاتها التي حاولت الهذلول
التخابر معها ،وقد استندت المحكمة
في قرارها هذا إلى كالم المتحدثة باسم
البيت األبيض حول رفع السرية عن
التقارير االستخباراتية األمريكية عن مقتل
الخاشقجي ،وهي ملفات أخطر من التي
فضحتها الهذلول في كتاباتها على تويتر أو
في سيرتها الذاتية التي ذكرت فيها بضع
سنوات قضتها في السجن هنا وهناك.
وبحسب الخبير والمحلل السعودي حميد
بن همام آل طابون فإن براءة لجين ال
تعني بالضرورة حريتها “ستعيش كامرأة
سعودية ،ولكن مع المزيد من القيود ،فهي
ستبقى ثالث سنوات تحت المراقبة ،و
خمس سنوات ممنوعة من السفر ،وحين
تنتهي هذه المدة سيتم استئناف النظر في
القضية بعد معاينة دقيقة لنتائج الدورة
المقبلة من االنتخابات األمريكية”.
•موقع (الحدود)
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السياسة بلغة المجالس والمضافات

•خطيب بدلـة
قال العم أبو عبدو ،المتكئ على جنبه األيسر
في مضافة العم أبو محمود :أخبار الملف
السوري ،يا شباب ،خالل األيام القليلة الماضية
تفتح النفس ،فقد ب ّ
شرنا المستر جيفري فيلتمان،
مساعد وزير الخارجية األميركي السابق لشؤون
الشرق األوسط ،بأن سورية ليست أولوية للرئيس
األميركي الجديد جو بايدن .وتاني يوم ،ألقى
بايدن خطبة ما جاب فيها سيرة سورية بحرف.
ردّ عليه األستاذ أبو إسماعيل قائالً :الله يب ّ
شرك
بالخير .من زمان ،عندما كنت أعمل معلماً ،كان
يتهرب من العمل ما أمكنه ذلك .يداوم
لنا زميل
ّ
يومين ،ويتظاهر بأنه مريض ،ويأخذ إحالة
طبية ،ويعمل المستحيل حتى يحصل على تقرير
يخوله بأن يغيب عن المدرسة أسبوعاً ،أو
طبي ّ
أكثر .وعندما يعود ،يداوم مدة قصيرة ال يعطي
تالميذه خاللها دروسا ً جديدة ،بل يطلب منهم
مراجعة الدروس السابقة .ذات مرة صارحناه،
تصرفه هذا يؤذي التالميذ،
نحن زمالؤه ،بأن
ّ
فقال :بالعكس ،إنني أعمل لمصلحتهم؛ فالمناهج
المقررة في مدارسنا بالغة السوء ،وكلما أقللنا
ّ
من تلقينها ألبنائنا ،كان ذلك في مصلحتهم!
هذا المثل ينطبق على تدخل أميركا في الملف
السوري ،صدّقوني كلما ق ّل أحسن.
أثنى أبو مازن على كالم أبو إسماعيل .وقال
إنه قرأ ،في قديم الزمان ،قصة قصيرة لعبد
السالم العجيلي ،عن رجل كان يعبر ضمن

سوق البلدة المكتظ بالناس ،وهو يظلل عينيه
بيده ،وينظر إلى نقط ٍة ما في السماء ،ويصفّر
مندهشاً ،فيتبعه الناس وينظرون إلى النقطة
ذاتها ،عسى أن يروا ما يراه .وعندما يخيب
أملهم يبدأون بتقريعه قائلين :أنت تغ ّ
شنا ،ال يوجد
شيء حيث تنظر ،فيرد :أنا كنت أكلم نفسي ،ما
عالقتكم أنتم باألمر؟ وهذا ما يفعله معنا الحكام
الذين يتعاقبون على البيت األبيض ،فالرفيق أبو
حسين أوباما بعث لبشار األسد برسالة ،قال له
فيها :شوف والك أبو البش ،أنت تذبح شعبك
بمختلف صنوف األسلحة ،صحتين على قلبك،
ولكن بشرفي إذا بتضرب فَشَكة كيماوي واحدة
يا ويلك! بشار ،بعدما تأكد من أن أوباما ِعلاّ ك،
ّ
طق
ضرب كيماوي ،ونحن السوريين يومئذ
عقلنا ،وصرنا نصيح :الحقنا يا أبو حسين ،بشار
ض َرب كيماوي ،وقتل ألف إنسان ،زائد
َ
 400طفل ،فأدار ظهره لنا ،وقال:
من يومين زارني طبيب العيون،
وأكد لي أننا أرى عشرة على
عشرة ،يعني أنا شفت بشار
ضرب ،وسوف أ جعله
يند م ،
و لكن
ليس

اآلن.
عند ما
أ تو صل
لى
إ
ا ال تفا ق
النووي مع

إيران ،يصير لدي وقت للملف السوري ،سأجعل
بشار يعض أصابعه ندماً.
يمرر الضربة
قال أبو سمير :لكن أبو حسين لم ّ
لبشار على خير ،أجبره على تسليم مخزون
سورية من األسلحة الكيماوية لألمم المتحدة .رد
أبو مازن بقوة قائالً :ال سلم األسلحة الكيماوية
وال بطيخ ،بدليل أنه ضرب ،بعد ذلك عدة مرات،
ومنظمة األسلحة الكيماوية العالمية نفسها وثقت
الضربات ،وأصدرت بها تقريرا ً مفصالً .المهم،
بعدما شرعن أوباما التدخل اإليراني في منطقتنا،
وصارت مليشيات قاسم سليماني تصول وتجول
و"تعنطز" ،جاء أبو إيفانكا وصار يهمر مثل
الضبع ،وبعدما زار السعودية ،وفرض على دول
الخليج مبالغ خيالية ،وبالدوالر ،شيء لخزينة
الدولة األميركية ،وشيء لجيبه الخاص ،التفت
على بشار األسد وقال له :يخرب بيتك ،أأنت
ما تزال موجودا ً هنا؟ والله ألفعل وأترك
بك وبمطار الشعيرات .والك ،أنا لست
ي ،وتتجاوز
أوباما حتى تضحك عل ّ
خطوطي الحمر وأسكت لك .ولكي يؤكد
أبو التر أنه مختلف عن أبو حسين،
ضرب مطار الشعيرات .ولعله
من حسن حظنا ،نحن السوريون،
بعد عشر سنين مذبحة ،أن األميركان
برئيس
حلقوا لترامب ،وأتونا
ٍ
ال يعطي الملف السوري
أهمية .يعني ،من اآلخر،
قد تنتهي مدة بايدن،
ويبقى بشار األسد ومطار
الشعيرات وبثينة شعبان
وأحمد حسون بخير.
•(العربي الجديد) لندن

األسد يباشر حملة فوزه في االنتخابات المقبلة
•مجدي زفزفة – مراسل
الحدود لشؤون االنتخابات النزيهة
باشر سيادة الرئيس ابن سيادة
الرئيس ،الفريق أول الركن األمين
العام لحزب البعث الرفيق الطليعي
بشار حافظ األسد أبو حافظ األسد،
باشر حملة فوزه في االنتخابات
المقبلة ،استمرارا ً لحمالت فوزه
باالنتخابات منذ عشرين عاماً.
ويخوض بشار حملته الشرسة
ّ
التفوق
بأن
ضد نفسه ،إليمانه
ّ
الحقيقي ليس على اآلخرين ،بل
ّ
وأن شعبيته ستعود
على الذات،
إلى ما كانت عليه ويفوز بنسبة
 ٪٩٩.٩.٩٩٩٩٩من أصوات
الناخبين بعد تدهورها في انتخابات
عام  ٢٠١٤وفوزه بـ  ٪٨٨.٧فقط.
حينذاك ،لم تدا ِو جراحه التبريرات
التي سيقت لمواساته ،كالقول ّ
إن
أصوات بقيّة الناخبين لم تصدر
الستنشاق أصحابهم للكيماوي.
احتفاالً بهذه المناسبة ،أطلق
بشار بعض الحشود في شوارع

الحسكة والقامشلي لإلعراب عن
فرحهم بترشحه مجدداً ،وإبالغ
بقية المحافظات ّ
أن موسم النزول

والمكاتب واإلنترنت ،فضالً عن
فيديوهاته التي تمأل الفضائيات
واإلذاعات ،وصوته المحفور في

إلى الشوارع والتعبير عن الحب
قد حان.
ّ
وزير اإلعالم السوري أكد عدم
الحاجة لتنفيذ الخطوات التقليدية
في الحمالت االنتخابية “كل شيء
والحمد لله متوفر من الحمالت
السابقة ،صوره تمأل الشوارع
الرئيسية واألزقة والمطاعم
ووسائل النقل العام والبقاالت
واألرصفة واألسوار والبيوت

الوعي المواطنين”.
وأضاف “حتى لو أردناها حملة
جديدة من الصفر ،باستطاعتنا
تنفيذها بكل أريحية .لن تقف
العقوبات الغربية وديون الحلفاء
واحتضار االقتصاد في طريقنا؛
لدينا أموال رامي مخلوف ،وأموال
الخزينة ،بإمكان البنك المركزي
طباعة مليارات الليرات ،فضالً
عن أموال المغتربين وممتلكاتهم

وممتلكات أهاليهم وأمواتهم
واألحياء منهم وكافة مقدّرات
الوطن”.
وتُعدّ إنجازات بشار العامل
يعول عليه للفوز؛
الرئيسي الذي ّ
فهو شقيق باسل ابن حافظ وحبيب
خامنئي وصديق بوتين ،أما بقية
إنجازاته ،فال يحتاج المرء أن
سواها
يرفع عينيه عاليا ً ليراها ألنّه َّ
باألرض حتى يتمكن الجميع من
رؤيتها.
ّ
يُذكر أن االنتخابات التي ستعقد
بعد شهرين وفاز بها بشار ستكون
نزيهة تماماً؛ إذ تثابر القوات األمنية
على سحل المواطنين من أجل
تثقيفهم وتوعيتهم حول ضرورة
اإلدالء بأصواتهم وممارسة حقهم
الدستوري ،كما ّ
أن المجال مفتوح
ألي شخص يرغب بالترشح
شريطة أن يحظى بثقة ٪٣٥
من أعضاء مجلس الشعب ،وأن
يخسر”.
•موقع (الحدود)
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•محمد عبد الرحيم
يُعرف المصري بأنه (ابن نُكتة) ويتفنن في
التحايل على بؤس معيشته بالسخرية ،بداية من
نفسه وحتى رأس الدولة .وكثيرا ً ما أقلقت النُكتة
الرؤساء ،وكانت بمثابة مقياس صادق للرأي
العام والمزاج الشعبي ،بعيدا ً عن تقارير رسمية
وأصوات إعالمية متواطئة .ولذلك س ّخرت الدولة
المصرية أجهزتها للكشف عما يدور في ذهن
الشعب ،وإحصاء ما يقوله من نِكات ،بل تحليلها
وعرض البعض منها على رئيس الدولة ذاته،
خاصة إن كانت تمسّه شخصياً ،نتيجة فعل أو قرار
أو سلوك خاطئ ارتكبه هذا الرئيس أو ذاك.
من ناحية أخرى اتخذت حالة السخرية هذه عدة
أشكال تطورت مع الزمن ـ بخالف النكتة سريعة
االنتشار ومجهولة المصدر غالبا ً ـ كالرسومات
الصحافية ،وصوالً إلى الكوميكس والغرافيتي،
الذي كان ُمعبّرا ً عن الثورة المصرية في  25يناير/
كانون الثاني  ،2011وكذلك العبارات الساخرة
أو الصورة فقط ،من خالل وسائل التواصل
االجتماعي ،كالفيسبوك وتويتر .إضافة إلى
المقاطع الساخرة التي يصنعها المواطنون ويبثونها
من خالل اليوتيوب ،وكذلك البرامج الساخرة
المستوحاة من البرامج األمريكية ،كـ»البرنامج»
و«جو شو» وغيرها.

•النظــام المبجـل
وبما أن المصري دوما ً ُمبتلى بحكامه ،ففكرة
النكتة لن تنضب ،حتى إن خبت في بعض األوقات،
ولن نتعرض إلى تاريخ التنكيت الطويل ،الذي ال
يختلف عن تاريخ المصريين ،منذ الفراعنة وحتى
يومنا هذا ،وسنقصره على (الحالة الجمهورية)
التي عاشتها مصر ولم تزل منذ انقالب 23
يوليو/تموز  1952حتى اآلن .ورغم العديد من
التفسيرات المرتبطة بـ(النكتة) مفهوما ً وداللة،
بأنها بديل عن الغضب ،وتفريغ للحالة ،أو تحليل
عميق وتلخيص ألوضاع سيئة ،أو أنها في األول
قاس ال يرحم،
واألخير قِلة حيلة أمام جبروت نظام ٍ
إال أن الحالة المصرية تمثل محاولة لاللتفاف
وانتقام الخائف من نظام يرى نفسه ُمجسدا ً للقوة،
لكنه في الحقيقة أضعف بكثير من الذي يحكمهم.
يُذكر أن هناك الكثير من الدراسات والمؤلفات
تعرضت لسخرية المصريين من حكامهم ،رغم
ّ
تباينها ما بين الجدية والكتابة الصحافية الرخيصة،
ال ُمت َم ِحكة بالعقالنية والمنهج العلمي ،وعلى
رأسها كتاب عادل حمودة «النكتة السياسية» .أما
المؤلفات والمقاالت الرصينه ،فمنها« ..الضحك
والسخرية عند المصريين القدماء» لمختار
السويفي« ،الفكاهة في مصر» لشوقي ضيف،
«الشعر الشعبي الساخر» لمحمد رجب النجار،
«كيف سخر المصريون من حكامهم» لعمرو عبد
العزيز« ،العيب في ذات أفندينا» ليونان لبيب
رزق« ،النكتة السياسية وأثرها على الثورات
الشعبية» لعمر يحيى ،وأخيرا ً وليس آخرا ً ـ أحد
أهم مصادر المقال ـ كتاب «جمهورية الضحك
األولى» لطايع الديب ،الصادر عام .2019

•عبـد الجبـار
هو االسم الذي اشتهر به جمال عبد الناصر،
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وقد دارت معظم النكات حول مدى ديكتاتوريته
وتسلطه ،فهو الواحد األوحد صاحب الرأي
الصائب ،وال صوت لمعارضة ،أو أي رأي
مختلف ،لذا جاءت النكتة التي طالت من هيبته،
بداية من سياسة المساواة في الفقر ،وصوالً إلى
هزيمة .67
ً
بداية نجد حادثة دالة يُشار إليها دوما ،وهي
أنه أثناء االحتالل البريطاني لمصر ظهرت ما
سميت بـ«المضحكخانة» وهي عبارة عن مقهى
ُ
ً
في منطقة باب الخلق ،يجتمع فيها يوميا عدد
من الظرفاء ،ويقال إن أحدهم كان ضابطا ً في
الشرطة المصرية ،ومنها تطير النكات الالذعة
منتشرة على ألسنة الشعب ،ولم ترحم هذه النكات
ال الحكومة وال اإلنكليز وال السرايا ،وكثيرا ً ما
أغلق الجيش البريطاني المقهى ،واعتقل روادها
بتهمة السخرية من جيش بريطانيا العظمى .وبعد
انقالب يوليو  1952انطلقت النكات كرد فعل
طبيعي على قمع الدولة البوليسية ،فقام نظام يوليو
بهدم (المضحكخانة) وبنى مكانها مديرية أمن
القاهرة ،فقال الشعب وقتها« :عبد الناصر قرر
تأميم النكتة».
من ناحية أخرى يقول رئيس جهاز المخابرات في
عهد عبد الناصر (صالح نصر) في كتابه «الحرب
النفسية ..معركة الكلمة وال ُمعتَقَد» الصادر عام
« ..1966ال مجتمع بال نكتة ،وال نكتة بال سبب،
فالنكات تفسر كثيرا ً من أخالق المجتمع وسلوكه
ومعتقداته وأمانيه ومتاعبه ورغباته… ولقد قام
االستعمار والرجعية بترويج الكثير من الشائعات
العدائية ضد نظام الحكم في مصر ،في شكل نكات
بذيئة ،وتضافرت جهود أعداء الوطن على نشرها
ومروجها بداية تم
بين الناس» .فصاحب النكتة
ّ
تصنيفه كعدو للوطن .صالح نصر نفسه كان
يُلقي النكات في جلساته الخاصة على عبد الناصر
والسادات ،قائالً «شوفوا الناس بتقول إيه على عبد
الجبار وتابعه أبو األنوار».
وتناولت نكات تلك الفترة أثر قرارات مثل
التأميم ،والمرتبات المتدنية ،وحالة الفقر عموماً،
لكنها تحولت وأصبحت أكثر قسوة بعد فضيحة
 .67ومن أشهر هذه النكات ..أن رجالً عاد إلى
منزله وقد اشترى سمكة ،وقال لزوجته أن تقليها،
فقالت له ال يوجد زيت ،فطلب منها أن تشويها،
فقالت ال يوجد فحم ،فطلب أن تسلقها ،فقالت له ال
يوجد وقود للبوتاجاز ،فذهب وألقى بها في النيل
مرة أخرى ،فصاحت السمكة في سعادة« :يحيا
ّ
عبد الناصر» .كذلك كان رجل يسير في الشارع
رافعا ً يديه إلى السماء صارخاً :منك لله يا عبد
الظاهر ،خربت البلد يا عبد الظاهر ،اليهود احتلوا
سينا يا عبد الظاهر .فسمعه أحد المخبرين ،فأمسكه
وأوسعه ضرباً ،قائالً :وكمان أهبل ومش عارف
إسم الريّس!

•أبـو زبيبـة
«كنتُ في بيتي عندما أُعلن عن تولي السادات
الحكم بعد عبد الناصر ،وضربت كفا ً بكف ،وأنا
غير مصدق .وقلت لزوجتي :هذا (األضحوكة) هل
سيصبح رئيسا ً لمصر؟»( .من كتاب صفحات من
مذكرات نجيب محفوظ) .فالسخرية من السادات
كانت قائمة قبل حتى أن يتولى ُحكم مصر .فالجميع
كانوا ال يرون فيه إال مهرجاً ،فارتبطت النكات
باسماء بعض الكتّاب ومثقفي تلك الفترة ،كمحمود

السعدني وأحمد فؤاد نجم ،بخالف أغاني األخير
وهجائياته للسادات .فالسعدني على سبيل المثال تم
حبسه عامين بتهمة السخرية من السادات وزوجته،
بعد مثوله أمام محكمة الثورة في قضية مراكز
القوى ،بتهمة محاولة قلب نظام الحكم ،ذلك بسبب
موتنا من
نكتة قال فيها «عبد الناصر رغم عظمته ّ
هيموتنا من
الخوف  18سنة ،ويبدو إن السادات
ّ
الضحك بعد  18يوما من ُحكمه لينا» .األدهي أن
السعدني كان ال يستطيع الكف عن السخرية ،حتى
أمام السادات الذي استدعاه يوما ً قائالً :إزاي يا ولد
يا سعدني تألف نُكت ضدي ،وأنا رئيس اختاره
الشعب باستفتاء عام وقدام العالم بنسبة أكتر من
٪90؟ فرد السعدني :والله يا ريّس النكتة دي مش
من تأليفي!
أما اآلن ،فال داعي بأن تُطلق النكات على رأس
النظام ،حتى هذه تكفل هو بها ،فما يقوله من
عبارات لن تستطيع المخيلة الشعبية مجاراته..
«ربنا خلقني طبيب ..أش ّخص المرض» «أنا كل
الناس بتسمعني» «إنتوا مش عارفين إنكم نور
عينينا وال إيه؟» «ما يصحش كده» «الااااا والله»
«قول والله والله والله» وأخيراً« ..أنا مش قادر
أدّيك».
ومن مظاهر تلك الفترة عودة ما يُعرف بـ(مهرج
الملك) فكان أنيس منصور وفايز حالوة ،يقومان
بنقل نكات وأخبار المثقفين ،أما صوت الشعب
فنقله منولوجست السبعينيات األشهر حمادة سلطان
ليقول للرئيس آخر النكات ،واألهم ما يُقال في حقه،
هو وزوجته ،التي سنّت لقب (سيدة مصر األولى)
سِيبة» .فهو
فكانت عبارة «أقرع بزبيبة ومراتة َك ّ
متدين ظاهريا ً ومتهاون في الحقيقة .حتى إن
السادات نفسه نقل إلى مارغريت ثاتشر رئيسة
وزراء بريطانيا ،إحدى هذه النكات ـ حسبما ذكرت
جيهان السادات ـ قائالً« ،قالوا إني نزلت من البيت
مستعجل ،وبعدين ناديت من تحت بصوت عالي:
يا جيهان إحدفي لي العصاية والزبيبة».
والكثير والكثير من النكات التي لم تتوقف طيلة
حكم السادات ،فتصرفاته وقراراته ،وموهبته
التمثيلية الدفينة ،كانت جديرة بجعله (نجماً) في
مرمى النكات .منها ..أنه عند محاولته تغيير اسم
(مجلس الشعب) سأل الجميع عن االسم الجديد،
منهم من اقترح عودة االسم القديم ـ البرلمان
ـ ومنهم من قال مجلس النواب ،ومن قال ليكن
مجلس الشيوخ مثل أمريكا ،فالتفت لوزير داخليته
النبوي إسماعيل ،فقال :نسميه (باتا) ــ أشهر محل
بيع أحذية ــ فسأله السادات :ليه؟ فرد النبوي :ألننا
بناخد من كل دايرة جوز .وحتى بعد حرب أكتوبر/
تشرين األول  1973لم يرحمه الشعب ..قيل إنه بعد
العبور واسترداد سيناء زار عبد الناصر السادات
في المنام ،فأخبره األخير عن العبور واسترداد
ترد الروح.
سيناء ،فقال ناصر :يااااه ..دي حاجة ُ
فارتعب السادات من عودته للحكم ،قائالً :بس بعد
كدا حصلت الثغرة.

•La vache qui rit
في بداية ُحكمه أُطلق على مبارك نظرا ً البتسامته
العريضة اسم (البقرة الضاحكة) .لكن بعد ذلك
دارت معظم النكات حول كونه غبياً ،ثم فاسدا ً
كبيرا ً هو ورجال حكمه ،وصوالً إلى سرقة البلد
نفسها ومحاولة توريثها لنجله .فتواترت النكات
المتباينة بمرور الزمن طوال  30عاما ،كاشفة عن

تطورات الرجل نفسه .مع مالحظة أنه أيضا ً كان
يستمع إلى مشخصاتية عصره الرديء ،من أمثال
المنتصر بالله وطلعت زكريا.
تصدّر الغباء والثقافة السياسية المتواضعة المشهد
في البداية« ..يٌقال إن ثالثة رجال تحدى كل منهم
اآلخر ،قال الياباني :إحنا أغبى واحد عندنا بيصنع
روبوت ،وقال األمريكي :واحنا أغبى واحد عندنا
بيصنع الب توب ،وقال المصري :واحنا بقى
أغبى واحد فينا بقى رئيس جمهورية .ومع انتشار
الفساد وتدخل ابن الرجل في معظم المشاريع
العامة والخاصة ،توالت النكات« ..كان مبارك
يقوم بافتتاح عدة مصانع جديدة ،وكلما سأل عن
مالك هذا المصنع أو ذاك ،يقول له رئيس الوزراء:
بعدين يا ريّس .حتى ضاق به صارخاً :ما تِنطق،
الحاجات دي بتاعة مين؟ فرد الرجل :بتاعة عالء
بيه ،فضحك مبارك مندهشاً ..معقول كل ده من
مصروفه» .وكذلك نكتة صاحب التاكسي الشهير،
الذي كان يضع صورة الرؤساء الثالثة في السيارة،
فسأله أحد السائحين عنهم ،فقال :ده عبد الناصر
قائد الثورة ،وده السادات بطل الحرب والسالم،
وده مبارك أبو عالء شريكي في التاكسي .وتأتي
مرحلة التوريث لتصبح مجال الكثير من النكات..
«فقد استدعى مبارك شيخ األزهر والبابا شنودة،
وأبلغهم بأنه سيورث الحكم البنه جمال ،فصمت
شيخ األزهر والسكوت عالمة الرضا ،أما شنودة
فنهض صائحاً :ال إله إال الله محمد رسول الله.
فقال له شيخ األزهر :إنتَ بتقول إيه؟ فردّ قائالً :ما
هي حاجة تخلي الواحد يطلع من دينه» .وإن كان
السادات قد أطلق على نفسه لقب (الرئيس المؤمن)
فقد أطلق الناس على مبارك لقب (الرئيس المزمن)
نظرا ً لطول فترة رئاسته« ..يُقال إن أحدا ً سأله
سنة الحياة.
عن رأيه في التغيير ،فقال :التغيير ده ُ
فردّ :طيب وسيادتك مش هتتغير؟ فقال مبارك:
سنة» .وحتى بعد خلعه لم يتركه
أنا فرض مش ُ
الشعب ،ولتختتم هذا العهد بهذه النكتة« ..فقد زاره
أحد بلدياته في مستشفى المعادي بعد ثورة يناير،
شاكياً :والله يا ريس أنا بعت القيراطين اللي حيلتي
علشان أوظف الواد ابني وبرضه َم ّ
توظفش .فرد
مبارك :ده انتَ تحمد ربنا ،أنا بعت مصر كلها
علشان أوظف ابني ،وبرضه َم ّ
توظفش».

•أيـام مـا يعلم بيهـا
لم يستمر محمد مرسي أكثر من عام في حكم
مصر ،إال أن النكات لم تتركه وقتها ،وكانت أغلبها
إما من خالل السوشيال ميديا أو البرامج ـ كان
باسم يوسف واخد توكيل السخرية من الرجل،
وبعد ذلك لم نسمع له ركزا ـ إال أن ألطف هذه
النكات جاءت على لسان أحمد فؤاد نجم ،قائالً..
«هو الجدع دا كان بيشتغل في ناسا وال ناسا القيته
في الفضاء» .أما اآلن ،فال داعي بأن تُطلق النكات
على رأس النظام ،حتى هذه تكفل هو بها ،فما يقوله
من عبارات لن تستطيع المخيلة الشعبية مجاراته..
«ربنا خلقني طبيب ..أش ّخص المرض» «أنا كل
الناس بتسمعني» «إنتوا مش عارفين إنكم نور
عينينا وال إيه؟» «ما يصحش كده» «الااااا والله»
«قول والله والله والله» وأخيراً« ..أنا مش قادر
أدّيك».

•كاتب مصري
•(القدس العربي)
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رحيل رسام الكاريكاتير الكندي روالن برتيوم
رسام بورتريه بامتياز ،كاريكاتوري غير عادي،
كان مبدعا في استخراج الجوهر في شخصياته
•كوليت زينة ضرغام | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
وافت المنية رسام الكاريكاتير الكندي من مقاطعة
كيبيك روالن برتيوم الذي طبعت الحياة السياسية معظم
أعماله ،الشهير بتوقيعه الفني برتيو ،يوم االثنين مطلع
األسبوع في أحد مستشفيات مدينة مونتريال عن عمر
ناهز الـ  93عاما.
يوضح نجله دانيال برتيوم لهيئة اإلذاعة الكندية بأن
والده ،الذي كان يعيش في مركز رعاية صحية ،كان
يعاني منذ عدة سنوات من مرض الزهايمر ،ولكن وفاته
أتت إثر إصابته مؤخرا بداء كوفيد.19-
ويسرد االبن مسيرة زاهرة ،عمرها أكثر من أربعين
عاما ،خاضها والده صاحب النزعة االستقاللية في
كيبيك والمدافع الحريص على الكيان الفرنكوفوني
وسيادته في كندا ،وطبعت مواقفه السياسية هذه معظم
رسوماته.
كان برتيو مولعا بالرسم منذ نعومة أظفاره ،حتى أنه
كان يرسم أساتذته في المدرسة.
صل
ولد في مدينة مونتريال في العام  ،1927ح ّ
دبلوما في الرسم وبدأ مهنة الرسم الكاريكاتوري في
مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ،على صفحات
جريدة ال بريس الصادرة في مونتريال .ليلتحق فيما
بعد بجريدة " "Le Devoirحيث خصصت له مساحة
هامة في العمود االفتتاحي للصحيفة .هذا وعمل برتيو
فيما بعد في عدة جرائد ومجالت فرنكوفونية في كيبيك
ليستقر أخيرا في جريدة "الشمس"  Le Soleilالتي
تصدر في كيبيك عاصمة مقاطعة كيبيك .آخر رسم له
على صفحات هذه الجريدة ،الذي طوى معه مسيرته

المهنية ،كان في العام .1997
يقول نجل فقيد كيبيك:
كان والدي رسام بورتريه بامتياز ،كاريكاتوري غير
عادي ،كان مبدعا في استخراج الجوهر في شخصياته
من خالل بضعة ضربات بالريشة .عندما تنظر إلى
رسوماته تشعر بأنها تتفاعل معك وكأن والدي قد وضع
الكالم على شفاه شخصياته المرسومة .حافظ دوما على
احترام مهنته وفنه وشخصياته التي رسمها من دون أن
يقصد األذية والتجريح ألي أحد .كان يمتهن فن كشف
عيوب السياسيين ولكن دون خسة أو ابتذال .الحصافة
كانت عنوانا في حياة والدي المهنية والشخصية.
يعترف رواد الرسم الكاريكاتيري في كيبيك بتميّز
أسلوب برتيو ويقول عنه خلفه في صحيفة "لو سوليي"،
الكاريكاتوريست أندريه فيليب كوتيه" :كان يتمتع برتيو
بأسلوب بسيط للغاية ،مباشر ،جيد ،وعلى درجة كبرى
من الفعالية والتأثير".
يغرد دوما في سرب
كان
والده
إن
يقول دانيال بريوم
ّ
حذرا إلى
خاص به وهو "لم يكن اجتماعيًا للغاية .كان ً
حد ما .لم تكن االتصاالت االجتماعية قوته العظيمة.
كانت طريقته في التواصل من خالل أعماله".
حتى لو تدهورت قدراته العقلية في السنوات األخيرة
 ،حافظ روالن بيرتيوم على صحة جيدة .قال ابنه" :لم
يكن يتناول أي دواء  ،ولم يخضع لعملية جراحية قط".
تجدر اإلشارة إلى أن مكتبة وأرشيف كيبيك الوطني
تحتفظ منذ العام  1997بعدد كبير من رسومات
الكاريكاتير الراحل.
•(المصدر :هيئة اإلذاعة الكندية ،صحيفة ال
بريس ،صحيفة لو سوليي ،صحيفة لو دوفوار)

رسام الكاريكاتير الراحل وبين يديه ألبوم رسومات جمعها له أوالده لمناسبة أعوامه التسعين/راديو كندا

الفنان الكندي الفرنسي ،رفيق برتيو في النضال من أجل سيادة كيبيك جيل فينيو ،في رسم
استثنائي للكاريكاتير الراحل/راديو كندا

من اخبـار (الحــدود)

إسرائيل تعتقل مجموعة من فلسطينيي الداخل بتهمة التواصل مع عرب ألغراض غير التطبيع
شنّت المخابرات اإلسرائيلية حملة اعتقاالت
واسعة ضد ناشطين وأفراد فلسطينيين في
الداخل المحتل بتهمة التخابر مع جهات أجنبية،
لتواصلهم مع أقارب وأصدقاء فلسطينيين
وعرب في الضفة وقطاع غزة وبقية الدول
العربية في مواضيع مثل أحوالهم الشخصية
وهمومهم وحال األوالد والطقس وطبخة
اليوم ،بعيدا ً عن التطبيع وعقد الصفقات لبيع
منتجات المستوطنات وأنظمة ‘بيغاسوس’
و’فالكون آي’ للتجسس والمراقبة والحديث
عن أكثر الطرق كفاءة لقتل العرب.
ووفقا ً لضابط االرتباط في جهاز الشاباك،
المقدم شمنوئيل رعنونو ،فإن ما ارتكبه
الفلسطينيون يعدّ تواصالً غير مسؤول “كان
ال بد من اعتقالهم ليبقوا تحت رقابة أعيننا

وكاميراتنا ،ونعلّمهم التواصل الحقيقي
وجاهيا ً مع األسرى من كافة أطياف الشعب
الفلسطيني؛ مع األطفال والعجائز ،مع
الفتحاويين والحمساويين ،مع أهالي نابلس
والخليل وبئر السبع ،داخل منظومتنا التأهيلية
في كل سهولة وانسيابية دون الحاجة لرقم
هاتف أو اشتراك إنترنت”.
وأضاف شمنوئيل ّ
أن اتهام الشاباك بتفريق
َ
وحدة الجسد الفلسطيني ونزع فلسطينيي
الداخل من النسيج العربي األكبر عار عن
الصحة “نحن نريد ونعمل على تعميق
أواصل الرحم والمحبة بينهم؛ ها هم السياح
من اإلمارات والبحرين يجوبون شوارع حيفا
والقدس وتل أبيب ،وقريبا ً سينضم إليهم سياح
عمان ،وبإمكان أي فلسطيني
من السعودية و ُ

أن يتواصل مع هؤالء األشقاء العرب تحديدا ً
ويتجاذب معهم أطراف الحديث بكل حرية،
شريطة ألاّ يقذف الكراسي البالستيكية أو
يبصق عليهم أمام أعيننا”.
وأعرب شمنوئيل عن استيائه من إلحاح
الفلسطينيين وحمالتهم لالستمرار بالتواصل
مع الفلسطينيين والعرب اآلخرين “أتمنى
لو يتركوا الحديث مع العرب لنا ولحكومتنا
عوض إضاعة الوقت مع أُناس وجهات ال
تعود على إسرائيل بفائدة ،في الوقت الذي يجب
عليهم التركيز في الوظيفة التي منحناها لهم
كعمالة رخيصة فقيرة تموت وتستبدل بسهولة
وتستعمل في المحافل الدولية إلثبات التعايش
بين كافة أطياف المجتمع اإلسرائيلي”.

الرمز
من جهته ،ندّد السيد الرئيس القائد َّ
المناضل البطل األخ الشهيد مرتين زعيم
مدينة رام الله وضواحيها محمود عبّاس
أبو مازن ،ندّد بهذه الخطوة التي تهز أسس
التعاون والعالقات الراسخة مع إسرائيل
“على السلطات اإلسرائيلية أن تكف فورا ً عن
التغول على مهام أجهزة السلطة واالنتقاص
من وصفي الوظيفي الشخصي كمأمور سجن
الفلسطينيين؛ اعتقال الفلسطينيين والناشطين
اختصاص بواسل األمن الوقائي ومرتبات
المخابرات الفلسطينية ،ويجب التنسيق معها
ليعتقلوا الفلسطينيين في طرفهم من االحتالل،
ونعتقل بدورنا الطرف اآلخر من المكالمة”.
•موقع (الحدود)

خدما ت
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ONTARIO ANNOUNCES VACCINE SCHEDULE FOR ADULTS AGED 60+
Ontario now has a more detailed rollout plan, with sign-ups starting March 15.
•	 By Emma Paling -HUFFPOST

age brackets with more detailed instructions.
People outside of these age groups will not be
TORONTO — Ontario announced the able to book appointments during these times.
COVID-19 vaccination schedule for adults aged The government’s plan says it will focus on
60 and older
vaccinating older adults and other high-risk
The online reservation system and call centre populations, like essential workers and people
will open and adults 80 years old and older will with chronic health conditions, until the end of
be allowed to book appointments starting March July. In August, the government expects to start
15.
vaccinating the rest of the general population.
Here’s when the system will open up for other Hillier also defended Ontario’s rollout, which
age groups:
has been criticized for being slow and confusing.
April 15 — 75 and older,
Quebec has already launched its online booking
May 1 — 70 and older,
system and people 85 and older can get vaccinated
June 1 — 65 and over,
starting next week. In Alberta, people who are
July 1 — 60 and older.
75 and older can book an appointment as of
Retired Gen. Rick Hillier, who’s leading Wednesday.
Ontario’s vaccine rollout, made the announcement Hillier said Ontario couldn’t open an online
during a press conference at Queen’s Park. A booking system so far because vaccine supply
spokesperson for Premier Doug Ford refused to has been “fickle.”
provide the dates in writing.
“We had such a drought for such a long period of
The dates are all dependent on supply, Gen. time. Now we have received the forecast through
Hillier said, and could change.
to the end of May and into June, actually, and we
He said flyers will be mailed to people in these have more confidence …”

He also said an online system hasn’t been
necessary because Ontario has so far only
vaccinated health-care workers, people who
live or work in nursing homes and retirement
homes, as well as adults in remote Indigenous
communities.
Ontario has administered more than 600,000
doses so far and more than 251,000 people have
received two doses and are fully vaccinated.
Local public health units are responsible for
administering vaccines so where the shots will be
given out depends on where you live.
“The rollout in Toronto will be very different
from the roll out in North Bay, Thunder Bay and
so on,” Health Minister Christine Elliott said
Monday.
“It’s up to the local medical officers of health
to fashion a plan, whether it’s going to be mass
vaccination clinics, whether it’s going to be
through pharmacies, whether it’s going to be
through physicians’ offices.”
•	 With files from The Canadian Press
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CANADA BACK IN COURT TO DEFEND SAFE THIRD COUNTRY AGREEMENT

•	 Levon Sevunts | english@rcinet.ca

The Canadian government is set to argue during
a Federal Court of Appeal hearing today and
tomorrow that an agreement between Canada
and the United States to treat each other as “safe
countries” for refugees does not violate the
Charter of Rights and Freedoms
Federal government lawyers are expected to
argue that Federal Court Justice Ann Marie
McDonald misinterpreted the law when she
ruled in July 2020 that the Safe Third Country
Agreement violates the Charter rights “to life,
liberty and security of the person.”
The court’s declaration of invalidity was
suspended for six months and later extended,
leaving the law in place for now.
Under the bilateral agreement, which took effect
in 2004, Canada and the U.S. recognize each other
as safe places to seek protection. It means Canada
can turn back potential refugees who arrive at
land ports of entry along the Canada-U. S. border
on the basis they must pursue their claims in the
U.S., the country where they first arrived.
Canadian refugee advocates have vigorously
fought the asylum agreement, arguing the U.S.
is not always a safe country for people fleeing
persecution.
Amnesty International (AI), the Canadian
Council for Refugees (CCR), and the Canadian

Council of Churches (CCC), which brought the
original challenge of the agreement to the Federal
Court, are calling on the Federal Court of Appeal
to uphold Justice McDonald’s ruling.
“Many refugee claimants are not safe in the
U.S., and do not benefit from the same protection
that they would receive in Canada,” said in a
statement Ketty Nivyabandi, Secretary General
of Amnesty International Canada.
Refugee protection in the U.S. drastically
deteriorated under the Trump administration, but
many laws and policies that violate refugee rights
preexisted his administration, and will not be
easily reversed by the new Biden administration,
the groups argue.
Arbitrary detention of thousands of migrants and
asylum seekers in the U.S. continues in more than
200 immigration detention facilities, they add.
In addition, arbitrary detention is routinely used
by U.S. authorities to undermine access to legal
counsel and pressure asylum seekers into giving
up their claim, thereby forcing them back to
serious human rights violations in their country
of origin, refugee protection groups say.
“Every day that the agreement remains in force,
people are at risk of being sent back to detention
and potential deportation to persecution,” said in
a statement Dorota Blumczynska, CCR President.
“The U.S. has never been safe for all refugees,

and the fact that President Biden is in the
White House does not change that. Women are
particularly affected, because of U.S. policies that
close the door on women fleeing gender-based
violence.”
The Biden administration is proposing to revise
the number of refugees that can be admitted to
the United States in fiscal year 2021 to 62,500,
a significant increase from the 15,000 cap put in
place under former President Donald Trump.
Trump set the ceiling on refugee admissions in
October when the 2021 budget year started, and
it runs until September 30. Biden’s proposal of
62,500 would replace that, and the president has
already announced plans to raise admissions to
twice that amount in 2022.
In his first foreign policy speech earlier this
month, Biden announced plans to up admissions
in 2022 to 125,000, which would surpass the
ceiling of 110,00 set by President Barack Obama
before he left office and be more than eight times
the amount set by Trump near the end of his term.
Biden, through executive order, also called
for rescinding Trump-era rules that resulted
in excessive vetting of applicants, expanding
capacity for adjudicating applications for refugee
applications, and other steps.
•	 With files from The Canadian Press and The
Associated Press
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CHINA LASHES OUT AT CANADA OVER UIGHUR GENOCIDE VOTE

•	 Levon
rcinet.ca

Sevunts

|

english@

The Chinese government lashed
out at Canada, accusing Ottawa of
deliberately smearing China and
seriously violating international law,
after the House of Commons voted
to declare that Beijing is committing
genocide against Uighurs and other
Turkic Muslims in the western
Xinjiang region.
The lower house of Canada’s
Parliament voted on to pass an
opposition motion declaring that
China’s treatment of Uighurs and
other Turkic Muslims in Xinjiang
meets the definition of genocide
set out in the 1948 UN Genocide
Convention.
The motion also calls on
the government to lobby the
International Olympic Committee
to move the 2022 Winter Olympic
Games out of Beijing.
Speaking to reporters in Beijing
today, Chinese Foreign Ministry
spokesperson Wang Webin accused
Canada of “total disregard of facts
and common sense” and gross
interference in China’s internal
affairs.

“Facts have proved that there has
never been any genocide in Xinjiang.
This is the biggest lie of the century
deliberately concocted by extreme
anti-China forces, and a ridiculous
farce to smear and defame China,”
Wang said.
He also accused some Canadian
politicians “blatantly” politicizing
sports and “totally violating the spirit
of the Olympic Charter and harming
the interests of the international
Olympic Movement and athletes
from all countries.”
Wang said the Chinese government
has “lodged stern representations”
with the Canadian side.
‘We remain deeply disturbed’
The non-binding motion in the
House of Commons passed nearly
unanimously with 266 in favour and
zero opposed. Two MPs, including
Foreign Affairs Minister Marc
Garneau, formally abstained. Prime
Minister Justin Trudeau and almost
all of his Liberal cabinet members
were absent during the vote.
“We remain deeply disturbed by
horrific reports of human rights
violations in Xinjiang, including the
use of arbitrary detention, political
re-education, forced labour, torture

and forced sterilization,” Garneau
said in a statement released after the
vote.
“The Government of Canada
takes any allegations of genocide
extremely seriously. We have the
responsibility to work with others
in the international community in
ensuring that any such allegations
are investigated by an independent
international body of legal experts.”
China’s foreign ministry has
denied reports by Uighur activists,
UN experts and human rights
groups accusing Chinese officials
of
imprisoning
Uighurs
in
concentration and “deradicalization”
camps and targeting them for forced
labour, sexual violence, population
control methods and sweeping
surveillance.
Wang said all efforts to deradicalize
Muslim extremists in Xinjiang are
“fully consistent with the principles
and spirit of the UN Global CounterTerrorism Strategy.”
“Thanks to the efforts of the local
people of all ethnic groups, there
has been no violent terrorist case
for more than four years in a row in
Xinjiang,” Wang said. “The region

now enjoys social stability and a
sound development momentum, and
the local people are living a safe and
happy life.”
He also dismissed reports of forced
sterilization of Uighur women and
other forms of population control.
The Uighur population in Xinjiang
has continued to grow at a pace higher
than other ethnic groups, including
the Han majority, Wang said. From
2010 to 2018, the population of the
Uighurs in Xinjiang rose from 10.17
million to almost 12.72 million, an
increase of 25.04 per cent, he added.
At a press conference, Conservative
Shadow Foreign Affairs Minister
Michael Chong said the evidence of
China’s crimes is overwhelming. He
cited survivor testimony, satellite
images, video, documents and
media reports from major U.S. and
international news outlets.
“Today is a time for moral clarity,”
said Chong. “We can no longer
ignore this. We must call it for what
it is — a genocide.”
•	 With files from Ryan Patrick
Jones of CBC News
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PARLIAMENT DECLARES CHINA IS COMMITTING
G E N O C I D E AG A I N S T M U S L I M M I N O R I T I E S
The
House
of
Commons
overwhelmingly endorsed a motion
to recognize that China is committing
genocide against its Muslim
minority, with Prime Minister Justin
Trudeau and his cabinet abstaining
from the vote amid a nearly frozen
relationship with Beijing.
The vote in favour of declaring
Chinese atrocities in Xinjiang
contravene the United Nations’
Genocide Convention passed by 266
to zero. The Conservative motion
was supported by all opposition
parties and dozens of Liberal MPs.
The parliamentary declaration is
certain to anger Beijing, whose
relations with Ottawa were already
strained over the arrest of a Huawei
Technologies Co. Ltd. executive
in British Columbia and China’s
retaliatory detention of Canadians
Michael Spavor and Michael
Kovrig, among other matters.
China’s ambassador warned just
days ago that the declaration
would constitute interference in his
country’s domestic affairs.
The House also voted to adopt an
amendment proposed by the Bloc
Québécois that Canada urge the
International Olympic Committee
to move the 2022 Winter Olympics
from Beijing if the Chinese
Communist Party continues its
brutal treatment of Uyghurs in the
Xinjiang region.
Uyghur
Canadian
advocate
Mehmet Tohti said he believes this
represents the first time a legislative
body around the world has declared
China’s treatment of the Uyghurs to
constitute genocide.
“Canada has set a precedent,” said
Mr. Tohti, executive director of the
Uyghur Rights Advocacy Project.
Canada
has
made
similar
declarations before. The House
unanimously agreed in 2018 to
declare the violent campaign against
Rohingya Muslims in Myanmar
a genocide, and in 2016 MPs
voted unanimously in favour of a
Conservative motion to recognize
that the violence perpetrated by the
Islamic State of Iraq and the Levant
against the Yazidis constitutes
genocide. In 2004, the House voted
to formally recognize the genocide

of Armenian Turks during the First
World War in a vote that Liberal
prime minister Paul Martin ordered
his cabinet to oppose.
Mr. Trudeau and his cabinet did not
vote Monday. His Foreign Minister,
however, made an appearance to
abstain. “I abstain on behalf of the
Government of Canada,” Foreign
Affairs Minister Marc Garneau said.
“The fact that Mr. Trudeau did not
even show up to be accountable
is a terrible sign of leadership,”
Conservative Leader Erin O’Toole
said.
Mr. Trudeau has been reluctant
to describe China’s conduct as
genocide, saying the matter required
more study and independent
investigation by a body such as the
United Nations.
A senior government official said
the government will not take action
on the genocide motion until it has
support of the United States and
other Western democracies. The
Globe and Mail is not identifying
the official, who was not authorized
to discuss Canada-China relations.
Liberal MP Sameer Zuberi, who
voted for the motion, said he hopes
this persuades the government to
re-evaluate Canada’s relationship
with China. “We have to look at our
interactions with China through the
lens of this recognition of genocide.”
The genocide motion is not binding
on the federal government, but
Conservative foreign affairs critic
Michael Chong urged the Liberal
government to now officially
recognize genocide against Uyghurs
and other Turkic Muslims in China’s
northwestern Xinjiang region.
“We call on the government to
uphold its obligations under the
1948 Genocide Convention and
work with allies to take co-ordinated
action and respond to the genocide,
including the introduction of a
more effective ban on imports [of
forced labour] from Xinjiang and
Magnitsky sanctions to punish those
overseeing the genocide,” he said.
The
Biden
and
Trump
administrations have both said
Beijing’s treatment of Uyghur and
other Turkic Muslims meet a credible

definition of genocide. Allegations
include
mass
incarceration,
destruction of religious sites, forced
labour, forced sterilization and other
forms of population control, as well
as torture.
China’s embassy to Canada, in a
statement, condemned what it called
an “anti-China farce.”
“We severely condemn this
shameful act,” said the statement,
which cited Xinjiang’s economic
growth and increase in life
expectancy.
“It is time for Canada to examine
its own conscience and ask itself
about ‘genocide’ and reflect
deeply on the tragic history of its
indigenous people,” the statement
said. It accused Canadian lawmakers
of
hypocrisy,
shamelessness,
selfishness and narrow-mindedness,
saying the call to move the Winter
Games amounted to a politicization
of sports that violated the spirit of
the Olympic charter.
“How arrogant and ignorant they
are to continue to tell China what to
do in the 21st century!” the embassy
said.
This motion is not the first statement
from a Canadian Parliament body
on the issue. In October, a House of
Commons subcommittee on human
rights, dominated by Liberal MPs,
also labelled Beijing’s conduct in
Xinjiang as genocide.
A growing body of evidence from
human-rights monitors, Western
media outlets and testimony from
Uyghur survivors has documented
China’s actions.
Media reports have detailed how
China has forced intrauterine
devices, sterilization and even
abortion on hundreds of thousands
in Xinjiang. Birth rates in Hotan
and Kashgar, Uyghur-majority areas
of Xinjiang, fell more than 60 per
cent between 2015 and 2018, an
Associated Press report says.
Mr. O’Toole urged Mr. Trudeau
to heed the will of the House of
Commons and release a government
statement
acknowledging
the
genocide and push Olympic
organizers to relocate the 2022
Winter Games.
The Conservatives said it’s now

time for Canada to take tough trade
action by banning all imports from
China’s Xinjiang province because
of the great likelihood that products
such as cotton are made with forced
labour.
The Conservatives have also urged
Ottawa to impose Magnitsky-style
human-rights sanctions on top
Chinese officials over what is taking
place in the Xinjiang region. This
would include freezing assets and
prohibiting targeted officials from
conducting financial transactions.
“Toronto is a top-10 global financial
centre and sanctions can have a
profound impact,” Mr. Chong said.
Hours before the historic vote,
the Conservatives held a news
conference with Uyghur survivors
of the detention camps.
Kayum Masimov, a former teacher
in Xinjiang, described how Uyghurs
were tortured, beaten, forced to sleep
on cold concrete floors and made to
“crawl like dogs.” She described
the pain of a forced sterilization at
the age of 50 in 2019 and watching
a Chinese policeman beat a man to
death who tried to stop him from
harming a young child.
“When the Nazis were exterminating
Jews, the world did not believe
until [seeing] the liberated camps.
Jews were not able to get any help
from outside,” she said. “Today
the Chinese Communist Party are
holding Uyghurs in concentration
camps and killing them. Yesterday’s
Jews are today’s Uyghurs.”
MPs voted by 229 to 29 to adopt
a Bloc amendment to urge the IOC
to move the Games from Beijing
but it did not call for a boycott. Mr.
Garneau was the only minister to
take part in that vote. He abstained
while his parliamentary secretary,
Rob Oliphant, voted in favour.
Mr. O’Toole, NDP Leader Jagmeet
Singh and Green Party Leader
Annamie Paul have all called for the
2022 Winter Olympics to be moved
out of China. Those advocating a
change of venue have said they fear
China will use the Games to shore
up its international image.
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LOW-INCOME CANADIANS FACE 'ABUSIVE' LENDING RATES EVEN IN PANDEMIC
LENDERS CAN HIKE INTEREST RATES UP TO 59 PER CENT.
ONE SENATOR IS TRYING TO MAKE THAT ILLEGAL
•	 Samantha Beattie - HUFFPOST
A single mother working the front
desks at both a hospital and a nursing
home, Donna Borden watched her
debts grow.
On top of Toronto’s cost of living,
Borden was juggling bills left behind
when her mother died, plus helping
her son buy university textbooks.
“I was trying to keep a roof over
our heads,” Borden told HuffPost
Canada.
Her bank refused to consolidate her
debts and recommended she use
the lender Fairstone Financial, then
called CitiFinancial, Borden said.
She took out an instalment loan in
2008 — $10,000 to be paid back
over five years with about 40 per
cent interest.
That was the beginning of a
demoralizing six-year slog that left
Borden feeling like she’d never get
ahead, despite her best efforts.
“It made me very depressed. I felt
like I was useless,” Borden said. “I
couldn’t believe I had gotten myself
into this position. I felt stupid.”
Borden made regular payments and
managed her money through a debt
program, but her loan ballooned.
Fairstone renewed Borden’s loan at
least twice and tacked on insurance
fees without her consent, she said.
The monthly due date would change
but she said she wouldn’t be notified
and missed payments, which
resulted in late fees.
Fairstone
provides
instalment
loans to customers who typically
don’t qualify for a bank loan.
Vice-president Fiona Story told
HuffPost the lender does not apply
“delinquency rates,” “ancillary
fees,” or interest rates above 40
per cent a year, and provides “easy
to understand” information to
customers about their loan, including
insurance.
“No adjustments to the terms of the
loan contract can be made without
notifying the customer or without
the customer’s written consent,”
Story said in a statement.
“As with any credit product,
customers who miss payments will
accrue interest (non-compounding)

on unpaid balances which is why we
work to help our customers stay on
top of their payment schedule.”
Borden said Fairstone staff would
call her repeatedly throughout the
day, demanding repayment. They
also called her emergency contacts,
her father and aunt, and told them
about her debt in an attempt to
pressure her to pay back more.
“These people were calling me a
deadbeat, calling me names. They’d
be telling me, ‘You’re just a terrible
person,’” Borden said. “They’d

said they had to take out a high
interest loan for reasons related to
the COVID-19 crisis.
A recent CBC Marketplace
investigation found CashMoney was
charging almost 47 per cent annual
interest on a three-year $6,000 loan.
Meanwhile, Bank of Canada interest
rates are at a historic low — below
one per cent.
Independent
Sen.
Pierrette
Ringuette called this current lending
situation “dire,” especially in the
middle of the pandemic when some

just call me constantly. There were
some days I had to unplug the phone
because I didn’t have the energy.”
Borden said she had paid Fairstone
$25,000 by 2015 — $15,000 more
than she borrowed.
Borden’s story is familiar to the
advocacy group for low-income
Canadians, the Association of
Community Organizations for
Reform Now (ACORN), of which
she is a member.
ACORN Canada recently surveyed
376 members for a study on high
interest loans from companies or
institutions that are not regular
banks or credit unions. Almost all
respondents reported annual income
below $40,000.
Seventy per cent of respondents
said they had taken a short-term
“payday” loan less than $1,500, a
larger long-term instalment loan
or car title loan. The vast majority
used the loans to pay for essentials
like rent, electricity or food and only
after they were turned away from
traditional banks because of low
credit scores.
Thirteen per cent of respondents

families are at their most vulnerable
financially. She’s been pushing the
federal government to change the
criminal code to clamp down on
what she calls “abusive” interest
rates.
Ringuette said in the past few
months, she’s been hearing from
hundreds of Canadians who are in
a “vicious cycle of debt repayment”
often because they were caught in an
emergency situation, needed money
quickly and resorted to high interest
instalment or payday loans.
Under federal law, lenders are
allowed to charge anywhere below
60 per cent in interest on loans over
$1,500 — a rule from the 1980s
when the Bank of Canada’s interest
rate was at 21 per cent.
If the same logic was applied at the
current national overnight interest
rate of 0.25 per cent, interest rates
would be capped at 0.75 per cent.
Sen. Pierrette Ringuette with Sen.
Rene Cormier, centre, and Sen.
Peter Harder before being
Interest rates for smaller loans
from payday lenders are regulated
provincially. Ringuette said the

average interest rate is close to 400
per cent.
Ringuette wants to see interest rates
capped at 20 per cent above the
Bank of Canada’s interest rate and
will likely put forward a private
members bill in the senate this
spring, her third attempt since 2013.
“I wish for fairness in these loan
products for all Canadians,” she
said. “It is not right that you would
have an abusive institution to our
most vulnerable at any time but
particularly at this time of real
hardship for most Canadians.”
Borden now lives completely debt
free, working at a Toronto long-term
care home throughout the pandemic
and advocating for more financial
protections for Canadians.
She remains in a kind of “limbo”
however, not knowing if the old debt
will one day resurface, sometimes
referred to as “zombie debt.”
Even after Borden paid $25,000
for her instalment loan, the lender
claimed she still owed $7,000
and sold that debt to a third party
collector, she said. The collector
attempted to take her to court, but
didn’t pursue the case once she made
it clear she was going to fight it.
Borden doesn’t know if that debt was
written off after it passed the statute
of limitations (two years in Ontario)
or if it was sold to another collector
that will eventually “terrorize” her
into paying more, she said.
ACORN is calling on the federal
government to make banking more
accessible to low- and moderateincome
Canadians,
including
requiring banks to provide:
Low-interest credit for emergencies;
Low-interest overdraft protection;
No holds on cheques so people can
access funds quickly;
And $10 rather than $45 fees for
non-sufficient funds.
It also wants the federal government
to create a fund to support credit
products geared to low- and
moderate-income Canadians and a
national database for high interest
loan customers to track their debts.
“The whole thing is not right,”
Borden said of the high interest loan
industry. “It just has to stop.”
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WE, ISRAELIS, ARE ALL TERROR SUPPORTERS
•	 B. Michael - Haaretz
When I hear and read right-wing
pundits and writers slapping the “terror
supporter” label on the foreheads of
their political rivals, I wonder if they
are just doing their masters’ bidding
– or perhaps it’s just been years since
they peeked in the mirror.
I presume (giving them the benefit of
the doubt) that some of these people,
like all those who hurl that accusation
at others, are not very well-versed
in the history of Jewish terror. For
example, they must be convinced that
Shlomo Ben-Yosef – a member of the
Irgun pre-state militia, and the first
and esteemed “martyr for the Zionist
cause” – was a heroic freedom fighter.
Not for nothing are countless streets
named for him and a monument was
erected in his memory.
These same people would surely
be surprised to hear he was really
just a petty terrorist. His one and
only operation to free the homeland
was a grenade attack on a bus filled

with Arab civilians. Thus, those who
revere his memory are actually terror
supporters.
So to help people avoid slips of this
kind, following is a small sample,
just a drop in the ocean really, of the
despicable terrorist acts committed
by the militant Irgun and Lehi
undergrounds in pre-state days,
against the Arab population:
November 14, 1937: The first
operation for which the Irgun took
responsibility; its people in Jerusalem
shoot three Arabs dead and then fire at
an Arab bus, killing three passengers.
April 17, 1938: An Irgun-set bomb
explodes in an Arab coffee shop; one
person is killed.
July 5, 1938: Attacks on Arab
passersby in Tel Aviv, Jaffa and
Jerusalem; bombs and gunfire aimed
at bus, 11 Arabs are killed.
July 6, 1938: Bomb at a Haifa
market; 18 Arabs are killed.
July 16, 1938: Bomb at the Arab
market in Jerusalem; 10 are killed.
July 16, 1938: Bomb at a market in
Haifa; 27 Arabs are killed

August 26, 1938: Bomb in a market
in Jaffa; 24 Arabs are killed.
May 9, 1939: Irgun blows up the Rex
Cinema in Jerusalem; five killed.
June 20, 1939: Explosion at a market
in Haifa; 78 Arabs (and one donkey)
are killed, the donkey was boobytrapped.
December 4, 1947: Bombs in coffee
shops, a car bomb at a bus stop,
grenades and gunfire; dozens killed.
December 30, 1947: Irgun fighters
attack a group of Arab laborers at the
Haifa port, killing six and wounding
40 (The next day, Arab laborers kill
39 Jewish laborers; a day later fighters
from the Palmach strike force invade
two Arab villages and kill dozens of
people).
January 4, 1948: Car bomb in Jaffa;
70 Arabs killed.
January 7, 1948: Bomb at Jaffa Gate
in Jerusalem; 24 Arabs killed
February 18, 1948: Bomb in a market
in Ramle; 37 killed.
April 9, 1948: Irgun and Lehi in
Deir Yassin; massacre. Six days later,
Arabs attack doctors’ convoy to

Mount Scopus; massacre.
And those are just a few small
examples of countless terrorist actions
against innocent civilians. Ours and
theirs. Because we are all terrorists,
and we are all terror supporters.
We of ours and they of theirs. Only
a despicable post-Zionist would
not immediately notice the huge
difference between a contemptible
Arab terrorist and a heroic Hebrew
freedom fighter.
And we haven’t yet mentioned the
despicable kind of terror that Israeli
governments have perpetrated for over
50 years throughout the West Bank
and around the ghetto called the Gaza
Strip. All of its supporters are terror
supporters too. Anyone who currently
accuses the Joint List or Ibtisam
Mara’ana (on the Labor Knesset list)
of being “terror supporters” is either
ignorant, a hypocrite or a liar, or just
another one of those who want to
give their stamp of approval to the
hateful types who have recently been
gathered to the bosom of their corrupt
leader.

ONTARIO TAKING STEPS TO MAKE IT EASIER AND SAFER
TO PARTICIPATE IN PROVINCIAL ELECTIONS
New legislation would help modernize the voting process in a COVID-19 environment
TORONTO — The Ontario government is taking
steps to make it easier and safer for people to vote,
become a candidate and protect provincial elections
against outside influence and interference. The
Protecting Ontario Elections Act, 2021 would,
if passed, help guard against threats such as the
long-term impacts of the COVID-19 pandemic,
under-regulated third-party advertising, irregular
campaign spending and collusion. "We strongly
believe that Ontario voters should determine the
outcome of elections, not big corporations or
unions, American-style political action groups or
other outside influences," said Attorney General
Doug Downey. "That's why we are proposing
legislative action to protect Ontarians' essential
voice in campaigns and to make it easier to cast a
vote safely in an advance poll or on election day.
These amendments would help modernize Ontario's
electoral process and ensure it is updated to meet
urgent challenges, including COVID-19."
The proposed reforms build on the Ontario
legislature's 2016 decision to ban corporate and
union donations to political parties and help ensure
individuals remain at the centre of the electoral
process.
To protect Ontario elections, 19 legislative
amendments have been proposed to:
Make it more convenient and safer for people to

vote in a COVID-19 environment by increasing
advance polling days from five to ten, changes first
proposed by Ontario's Chief Electoral Officer;
Double the amount individuals can donate to a
candidate, constituency association, leadership
contestant or party from $1,650 to $3,300 per
year, protecting the essential voice of Ontarians in
campaigns;
Extend third-party advertising spending limits
from six to 12 months before an election period and
introduce a definition of collusion to help protect
Ontario's elections from outside influence and
interference; and
Clarify the rules that allow Members of Provincial
Parliament to maintain individual social media
accounts before, during and after a writ period, as
well as pave the way for the legislature to set other
social media rules.
Elections Ontario has reported that the scale of
third-party advertising in Ontario is greater than at
the federal level, and Ontario is the only province
in Canada where third-party spending is counted in
the millions of dollars, rather than in the thousands.
In 2018, third parties spent over $5 million during
the election period and the six months prior to the
election.

"Each and every Ontarian is a driving force of our
democracy - from casting their votes to volunteering
on campaigns or putting one's name on a ballot,"
said Attorney General Downey. "We want to ensure
that the electoral system continues to evolve to
protect their central role as individuals and promote
fairness in the electoral process for everyone."
Quick Facts
•
Several of the proposed reforms fulfill
recommendations of Ontario’s Chief Electoral
Officer from a special report on election
administration and the COVID-19 pandemic,
released in November 2020.
•
In response to requests from the municipal
sector, the government is also proposing changes
to the Municipal Elections Act, 1996 that would
enable clerks to allow municipal election candidates
and third-party advertisers to submit their forms
electronically.
•
Learn more about the proposed amendments
in this bill.
•
2020 marked 100 years of elections in
Ontario. Over the past century, Elections Ontario
has administered 28 general elections, 149 byelections and two referendums.
•
Learn more about previous reforms to
address the influence of third parties on elections.
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HOW TO MANAGE YOUR FINANCES AS A NEWCOMER
New to Canada? Learn how you can fast track your financial success and settle in your new home.
CIC NEWS - If you’ve recently moved to Canada or
plan to move here, you’ll need to get your Canadian
finances in order.
This will help you get settled into your new life and do
things like pay rent, get a debit card and a credit card,
transfer money, deposit cheques, buy groceries, and
other necessities.
Depending on what country you’re coming from,
the Canadian banking system might be more or less
familiar, says Parmpreet Jathol, a financial advisor and
mutual funds representative at Scotiabank, “It can be
a challenge when people get to Canada and they don’t
know how to navigate Canadian banks. By connecting
with your financial advisor, we can help walk you
through how to save, how to invest and do the important
daily work of managing their finances or setting up
accounts.”
We’re here to walk you through everything that you
need to know about the financial system and banking in
Canada so that you can fast track your financial success,
avoid fraud, and settle into your new home.

CANADA’S BANKING SYSTEM
Setting up a bank account is pretty simple! All you
have to do is provide identification like a passport,
immigration papers, your Social Insurance Number
(SIN) if you have one, and proof of address. Some
newcomers may not have proof of address as soon as
they land in Canada. At Scotiabank, instead of providing
proof of address, you can use a referral from an existing
Scotiabank customer in good standing. For proof of
immigration, you can use your temporary residency
permit, your Confirmation of Permanent Residence
(COPR), or your work or study permit.
Some banks like Scotiabank allow you to open an
investment account online before you arrive in Canada
from your home country if you are eligible to simplify
your banking. You can open an everyday chequing
account at a bank branch after arriving in Canada.
But those are just the basics around opening an account.
You will also need to know how the Canadian banking
system might be different from what you’re used to – so
that you can make the right financial decisions.

BANKS
Canada has five major banks and a bunch of smaller
community banks, online banks, and credit unions.
When you are choosing a bank as a newcomer, you
need to consider what your specific financial needs
are. For example, many banks won’t let you deposit
international cheques via their mobile apps or ATMs. If
you will be receiving frequent cheques from your home
country, you will most likely want to choose a bank that
has branches near you.
But you’ll also want to look at the details and fees of
the bank accounts that you choose to open so that you
don’t end up paying more than you need to in monthly
fees and transactional fees, says Jathol.
“In some countries, you just have a savings account
and do all your banking through that one account,”
she says. “However, in Canada most people have two
accounts – a savings account and a chequing account to
manage their personal finances. A chequing account is
designed to pay bills and usually has lower transaction
fees or a certain number of free transactions per month.”
While many bank accounts charge monthly fees, they

are often waived if you keep a certain minimum daily
balance in your account.
Another thing to understand, Jathol says, is that the
interest rate on a savings account is lower in Canada
than in many other countries. For that reason, it isn’t
always the best idea to keep all your savings in your
savings account.
“A great option is to look into a tax-free savings
account. It allows you to save a fixed amount of money
every year and invest it in ways that will earn you more
interest without paying tax on that interest. That kind of
savings vehicle doesn’t exist in some other countries, so
it can be easy for newcomers to overlook it,” she says.
She adds that in Canada, most of your banking can be
done without going into a branch and using mobile and/
or online banking.

HOUSEHOLD MONEY MANAGEMENT
Once you’ve chosen a financial institution and figured
out how to open a bank account, you need to move on to
the important step of figuring out how to manage your
money: budgeting, investing and paying for the things
you need.
Jathol explains, “For anyone who comes to this country,
an important thing to learn about is how to manage and
budget their money in ways that leverage the investment
vehicles available to them in Canada. Beyond TFSAs,
there are options like registered retirement savings
accounts (or RRSPs) and the registered education
savings plan (or RESPs).”
These accounts can help you build towards your
financial goals secure your financial future over time
– even with small initial investments. “One of the most
important steps in money management is to get started
on investing early and creating a financial plan as soon
as you’re able to when you’re settled in Canada,” she
says.
When you are new to Canada, you will likely be getting
a lot of financial ads targeted to you on social media,
which might not always be accurate. Jathol encourages
newcomers to be careful and verify information they
have read online with trusted sources such as family,
friends, and their financial advisor. If you meet with a
financial advisor at your bank branch, the meeting will
be free and you won’t be obligated to take any of the
recommendations that the advisor gives you, but it can
help you better understand your finances.
As part of Scotiabank’s efforts to prioritizes your
health and safety during the COVID-19 pandemic, we
encourage anyone looking to meet with an advisor to
book an appointment in advance of visiting the branch.

CREDIT AND DEBT
A lot of new Canadians think that debt is always a
bad thing, but using credit and debt strategically in
Canada can actually help you build wealth over time,
says Jathol. Since credit scores and credit history aren’t
generally transferable from one country to the next,
many newcomers are surprised that they have to start
over from scratch building a credit score in Canada. That
will make accessing credit difficult until you can build
up a record – which could make it harder to do things
like setting up utilities, getting a cell phone, buying a
car, or purchasing a home. That’s why it’s important to
start building your credit as soon as possible. You can do
this by getting a credit card and a mobile phone. Some

banks like Scotia allow you to get access to credit with
no Canadian credit history to help ease your transition.
Depending on your financial situation, you might need
to get a secured credit card – which is a credit card where
you have to put down a deposit in order to start using
it. By using it and paying it back over time, you can
potentially increase your credit rating and credit limit
which may qualify you for more secured and unsecured
credit from lenders.
“When taking on debt, you just have to make sure that
whatever you’re taking on is manageable,” says Jathol.
“How you manage debt when you arrive will follow
you and could help or harm you in the future.”

WAYS TO AVOID FINANCIAL FRAUD
One thing that you need to look out for as a newcomer is
financial fraud. Many scammers target new immigrants
who don’t yet know how the Canadian banking system
works.
“One tip to remember is that no bank or financial
institution will call you and ask you for your personal
information or card numbers,” says Jathol. “If someone
does this, call the institution back before giving it to
them.”
Jathol has seen a lot of online scams exploiting
newcomers. “Sometimes it’s a company that offers
you a job, but the job is just a way to get your financial
information or get you to pay a fee or transfer money for
them,” she says.
Make sure you do your research whether you’re
looking to rent an apartment, or apply for a job to ensure
that the person you’re dealing with is who they say they
are.
The best rule of thumb is to approach every financial
transaction with caution until you know enough
about the Canadian banking system to know that it’s
legitimate.
Learn more about common scams and how you can
fight fraud by visiting our Security Centre.

BANKING AND COVID-19
Worried about limiting your contacts to protect
yourself from COVID? Most banking can be done in
Canada without going into the bank – whether through
online, mobile, or phone banking. Reach out to your
bank to find out ways you can get the banking you need
to do accomplished from the safety of your home.
If you’re facing financial hardship from moving during
a pandemic, things like using your emergency fund,
looking for programs that can support you, and finding
ways to budget well can help. Making sure you have
all your documents together and know how to access
health care, are other things that could be important if
you’ve just arrived.

IT’S SIMPLER THAN IT SEEMS
Money management for immigrants can seem
complicated — but it’s just about learning how to
navigate the system. When you first arrive, reputable
financial advisors can help you figure out how to best
manage your money in Canada so that you’ll meet your
short and long term financial goals. Ask for help if
you’re confused — it will set you up for later financial
success.
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LOCAL LIBERAL AND CONSERVATIVE MPS VOTE
TO DENY CANADIANS UNIVERSAL PHARMACARE

London-Fanshawe MP
Lindsay Mathyssen

Liberal MP for London North Centre
Peter Fragiskatos

Liberal MP for London West
Kate Young

LONDON – Wednesday February 24, local Liberal
and Conservative MPs voted against the NDP’s Bill
C-213, An Act to Enact the Canada Pharmacare
Act, which would lay out the path to establishing a
universal, single-payer, comprehensive and public
pharmacare plan.

create cost-saving programs that will help everyday
Canadians cover everyday expenses. Canadians and
London families deserve better.”
The Liberals have been promising to implement
universal pharmacare for over 24 years and yet,
they have never acted on it. With polls showing that
Canadians overwhelmingly support pharmacare (88
per cent support), this opposition by Liberal and
Conservative MPs remains even more baffling.

Burnaby). “We introduced this bill to make
people’s lives better and more affordable. Liberals
and Conservatives don’t want any of it. Instead of
working for your family, they are siding with big
pharma and insurance companies. They’re working
for the wealthy. We’re fighting for you.”
New Democrats believe that we must do better.
Just as our party led the fight to establish universal
public health care for all Canadians, we are leading
the fight to expand Medicare – to include quality
prescription drug coverage for everyone, regardless
of your job, where you live, your age, your health
status, or how much money you make.

With 1 in 5 Canadians unable to afford the
medication their doctors prescribe and COVID
-19 exposing the gaps in our healthcare system, a
national pharmacare program is needed now more
than ever.
“The COVID-19 pandemic has not only exposed
the major gaps in Canada’s healthcare system, it has
made harder for people to afford their medication,”
said London-Fanshawe MP Lindsay Mathyssen.
“The Liberals have proven that they are unwilling to

Today, Liberal MP for London North Centre Peter
Fragiskatos and MP for London West Kate Young
both voted against helping families in London
afford their medication.
“We know that families from coast to coast to coast
are struggling to afford their medication,” said NDP
House Leader Peter Julian (New Westminster—

For more information, please contact:
NDP Media Centre: 6132351-222- or media@ndp.
ca

PANDEMIC INFLUENCES YOUNG CANADIANS’ HOME BUYING

•	 Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca

Almost half of Canadians between the ages of 25
and 35 own homes, and 68 per cent of those who
don’t, plan to buy within five years, according to
a recent survey. The polling done for the Royal
LePage real estate company found that one quarter
of these young homeowners bought their property
after the beginning of the COVID-19 pandemic in
March 2020.
More than half said remote work increased the
likelihood they would move further away from their
employer. Often in Canada, homes are larger and
less expensive further away from urban centres.
The survey found that 72 per cent of these young
people felt confident in their short-term financial
outlook and 40 per cent saw their savings grow over

the course of the pandemic.
Pandemic ‘motivated younger Canadians to buy’
“The pandemic provided an unexpected prize for
young Canadians — a path to home ownership,”
said Phil Soper, president and CEO, Royal LePage.
“Mortgage rates fell to historically low levels and
the competition for entry-level housing lessened.
Many investors sought to divest of property as
traditional renter groups such as foreign students,
new immigrants and short-term renters disappeared
behind closed borders.”
Soper said that the much higher than usual demand
from this age group combined with the fact that
older homeowners were reluctant to put their homes
on the market during the pandemic. The two factors
contributed to what he called a near-crisis shortage
of properties for sale in some parts of Canada.
“Measures necessary to prevent the spread of
COVID-19 have motivated many of our younger
Canadians to buy, while the health crisis dissuaded
many of our older homeowners from selling,” said
Soper. “Some young people living with parents

or roommates found their work-from-home
environment uncomfortably crowded. Others saw
a once-in-a-decade affordability window open on
their dream of home ownership.
Comparing life inside and outside cities
Ninety-two per cent of respondents said owning a
home is a good financial investment. If given the
choice, 45 per cent said they would prefer to live in
a city. Another 47 per cent said they would like to
live in a small town or in the country.
What they valued most in the city was walkability,
access to events, attractions and other entertainment,
followed by diversity of people and cultures, and
more opportunities for employment.
The big attractions to moving away from the city
were access to more outdoor space, lower home
prices and the affordability of larger properties.
The online survey was conducted by the Leger
market research firm. It was conducted between
December 29, 2020 and January 8, 2021 and
involved 2,000 Canadians between the ages of 25
and 35.
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WILL THE RISE OF THE ELECTRIC CAR
SPELL THE END OF CANADIAN OIL?

•	 The Globe and Mail - The
Editorial Board
Predicting the future of oil – its price,
or the amount that will be pulled from
the ground – is difficult. But because
it has long been central to modern life,
the commodity invites speculative
forecasts. They are often issued with
certainty. And they have often been
very, very wrong.
In 1999, the price of a barrel had
crashed to barely more than US$10.
The cover of The Economist declared
the world was “drowning in oil” and
argued the price would fall to US$5.
Six years later, it was soaring past
US$50. The talk then became about
“peak oil.” Booming demand meant
that fields were sure to run dry, leading
prices to surge, forever.
And oil did indeed almost hit US$150
– briefly. But high prices proved the
mother of invention and new fracking
technology unlocked vast reservoirs.
Oil production in the United States
had been in terminal decline, before it
doubled in a decade to record output.
And prices? As any Albertan can tell
you, they plunged.
Last year, many analysts began
talking of a new oil peak – peak
demand. The British oil company BP
suggested global demand peaked in
2019. The Canada Energy Regulator
forecast that, in a future of lower
demand, Canadian oil exports could
peak in 2035.
The latest predictions may not come
to pass, but they have a compelling
logic to them.
The world is moving toward reducing
greenhouse gas emissions. Cars and

trucks are among the chief users of
oil, but technology to wean them off
it is advancing rapidly. Places from
California to China say they will ban
the sale of gas-powered cars by 2035.
By that year, General Motors – the
company that brought the world the
Hummer – says its “aspiration” is to
be selling only electric vehicles.
Among investors there’s an old
adage: The four most dangerous words
are “this time it’s different.” Oil has
been transportation’s go-to fuel for
more than a century, through crashes
and booms, propelling humans down
highways and to the moon. It is a
cheap and versatile fuel. Yet the likely
sunset of the internal combustion
engine means oil’s dominance could
be coming to an end.
For Canada, where oil is the No.
1 export, worth $90-billion in a
typical year, the big question is:
How soon will that end arrive?
Norway, which made a fortune from
offshore oil, offers a possible future.
The majority of new car sales there
last year were EVs (though only about
one of 10 cars currently on its roads
are EVs.) A changing fleet will have
an impact of demand, and gas and
diesel fuel sales in Norway fell 3.3 per
cent in 2019 from the year before. It
is a glimpse of how broader demand
for oil could soon face small, steady
declines.
Two-thirds of oil burned in the U.S.
– Canada’s main customer – is used in
transportation. Motor gasoline alone
accounted for 9.3 million barrels
a day in 2019. The U.S. Energy

Information Agency’s outlook sees a
decline postpandemic to 8.9 million
barrels a day for gas in 2022, even as
the economy recovers.
There
was
understandable
consternation in Canada last month
after U.S. President Joe Biden spiked
the proposed Keystone XL pipeline.
In the long run, however, Americans
(and Canadians, Europeans and
Asians) using ever less gasoline to
fuel their cars could be the bigger
story.
And the pace of change may
accelerate. Mr. Biden moved to
toughen fuel efficiency rules on his
first day in office and a week later
used the might of federal purchasing
power to boost the EV business. He
has also proposed 500,000 charging
stations by 2030, or about four times
the number of gas stations.
Canadian oil has some built-in
advantage. The typical oil reservoir –
and especially fracked fields in places
such as the Permian Basin in Texas
– needs constant new drilling (and
new investment) to maintain output.
The oil sands, the source of Canada’s
doubling of production over the past
two decades, are different. Projects
have big costs up front but lower
continuing costs to maintain output.
As a result, Canadian crude will be
there to feed a North American market
where millions of gasoline-fuelled
cars will be on the road for years to
come.
That buys Canada time. The current
shifts in oil demand appear to be of
the tectonic variety. Slow for now, but
the changes could eventually become
wrenching for Canada’s oil industry,
and our economy.
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WE ARE STRONGER - WHEN WE TAKE CARE OF EACH OTHER
•	 Lindsay Mathyssen
		 MP-London-Fanshawe

This pandemic has taught us that we are better
- we are stronger - when we take care of each
other. Over the past months, we've seen just how
important it is to have the health care services we
need when we need them.
Right now, millions of families cannot afford to
take the medications they need because they have
no drug coverage. The number of uninsured people
forced to skip their medications is growing; and
because of the COVID-19 pandemic, thousands
have lost their jobs and drug benefit coverage.
Before the pandemic, more people were working
on contract, were self-employed, or had jobs that
didn't come with health benefits. And too many
seniors are putting their health at risk because
they don't have drug coverage and can't afford to
pay out-of-pocket for their medications.
Today, Canada is the only wealthy country in
the world with a universal health care system that

lacks universal prescription insurance coverage
and Canadians pay the third highest prices for
prescription drugs in the world.

and federal modelling warns of worse days to
come, Canadians need to know with absolute
certainty, that their government can care for them.

For more than two decades, the Liberals have
promised affordable drug coverage for Canadians.
But at every step, Justin Trudeau and the Liberal
government have not matched their promises with
real action to help people. This is an opportunity
for them to work with us to deliver an important
service Canadians are depending on and create a
universal pharmacare program. New Democrats
have legislation in place that will fulfill this
commitment and I hope the government will
support it.

Transparency is also essential for maintaining
the public’s trust and confidence in Canada’s
vaccination strategy. Unfortunately, the need for
transparency does not seem to be essential in the
eyes of the Liberal government.

Further, the Liberal Government has assured
that the vaccine will be provided at no cost to all
Canadians – I will hold them to this promise!

Canada's federal government is responsible
for ensuring we have access to enough vaccine
doses to protect Canadians from COVID-19.
People are making tremendous sacrifices to keep
their communities safe because they understand
that every day matters during this pandemic.
The sacrifices of Canadians should be met with
honesty and transparency from their government.
They need and deserve the full details of Canada’s
vaccine delivery timeline; it is time for Trudeau
to be clear.

Additionally, I join with Canadians who are
extremely disappointed to learn that shipments
of the Pfizer-BioNTech vaccine to Canada have
been delayed. During this incredibly difficult
time, this will further delay vaccination for
Canada’s highest risk populations; at a time when
COVID-19 cases are surging across the country,

New Democrats are once again calling on the
federal government to reveal how many vaccine
doses have actually been secured for each month
until September 2021. Canadians deserve clarity
since, as we’ve now seen, these orders aren’t firm.

PANDEMIC CAUSES CANADIANS TO RETHINK RETIREMENT: SURVEY

•	 Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca

A new survey has found that almost half of
Canadians say the pandemic has made them
rethink their retirement from work. More than
five million Canadians will turn 65 years old this
decade and that is the age at which government
pension can begin and many people retire.
Not surprisingly, 63 per cent of people polled
said they would now prefer to spend their
retirement in their own home, rather than in a
retirement facility. COVID-19 infections have
raged in Canadian senior’s homes and the news is
rife with horror stories of understaffing, neglect
and death within them.
Half of the respondents said the pandemic has
made them prioritize being closer to family and
staying in Canada rather than living abroad.
Canada has a publicly funded health care system
which may be a factor as Canadians mull the
impacts of the pandemic and what their future
needs may be.
Half of those polled said the pandemic had made

Half of those polled said the pandemic had made them prioritize being closer to family. (iStock)

them prioritize being closer to family. (iStock)
Many will delay retirement
One-third of respondents who are not retired
said the pandemic will cause them to delay
their retirement and 88 per cent reported being
uncertain about how much money they will need
in retirement. Sixty-seven per cent now see a
bigger need to have an emergency fund now and
after retiring and half are thinking about getting

their estate plans in order before they leave their
jobs.
Almost half think they may need more money in
retirement than they had originally thought.
The online survey was conducted with an online
sample of 1,508 people between January 29 and
February 1, 2021 for IG Wealth Management, a
company that offers financial management advice
and investment vehicles to individuals.
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CANADIANS URGED TO FIGHT MISINFORMATION
Canada’s
Chief
Public
Health
Officer Teresa Tam
has held news
conferences almost
every day since
the beginning of
the pandemic. She
acknowledges that
it can sometimes
be difficult to keep
up with information
that changes as the
pandemic changes.
(Adrian Wyld/|The
Canadian
Press/
Sept. 8, 2020)

•	 Lynn Desjardins | english@
rcinet.ca

Canada’s Chief Public Health Officer Teresa Tam
is urging Canadians to acknowledge the problem
of misinformation and disinformation and to not
spread it. Correct information is key to stemming
the spread of COVID-19 and “is key to saving
lives,” she said in a statement.
Tam pointed out that misinformation is false
information that is not created with the intention of
harming others. But disinformation is created with
the specific intention of causing harm. Canada’s
chief spymaster recently spoke publicly about
foreign interests spreading disinformation in an
effort to erode cohesion and undermine democracies.
Canada’s Public Health Agency has issued public
information every day since the beginning of the
pandemic. Tam acknowledged that it is not easy
for people “to keep up with what feels like an
avalanche of new information everyday.” But she
asked Canadians to go beyond headlines which may
mislead, and to pause and check information before
sharing it on social media. She warned against false
logos or references and asked that people check
legitimate sources to validate whether information
is correct.
Sources suggested for checking information
Tam suggested people use information from the
Government of Canada’s or the World Health

Organization’s COVID-19 websites, provincial
and territorial health ministry sits, or local public
health units or other trusted institutions like
universities or health organizations.
She asked
people to “consider what the majority of experts are
saying over what one or two individuals may have
to say.” In addition there are private companies,
government and researchers that can help people
identify misinformation including sites like
SPOTFakeNews.ca and social media accounts like
ScienceUpFirst.
Report misinformation, urges Tam
Tam mentioned studies show that when we
are feeling anxious or scared, we are less able to
recognize misinformation and these emotions
are exploited by those spreading disinformation.

Finally, Tam urged Canadians who come across
misinformation to report it on the social media
platform where they see it, to speak empathetically
with friends and family members about why
something is untrue and to share sources of accurate
information instead.
“Being aware and prepared to navigate information
is essential to ensure that we can plank both the
epidemic and infodemic curves,” said Tam in the
statement.
Of particular concern at the moment, is
misinformation that may make people hesitant to
get the vaccine against COVID-19, a situation that
could hinder efforts to attain herd immunity and curb
the pandemic. Before the onset of the pandemic,
the World Health Organization had already flagged
vaccine hesitancy to be one of the world’s top ten
health threats.

CANADA CELEBRATES 56 YEARS OF THE MAPLE LEAF FLAG
•	 VincenzoMorello|english@			
rcinet.ca
Canada is celebrating National Flag Day.
It has been 56 years since Canada first raised its
iconic red and white Maple Leaf flag, on Feb. 15,
1965.
“Every day, the Maple Leaf flies in our
communities, at Canadian diplomatic missions
around the world, and on Parliament Hill,”
Prime Minister Justin Trudeau said.
“It represents the ideals of peace, justice,
diversity, and equality that are central to our
Canadian identity.”
“As it was for previous generations, it is our
duty to protect, promote, and practice these
values everyday, so they can continue to bring us
together and guide those who will come after,”
he added.
The Maple Leaf flag was not always Canada’s

flag.
Since the Dominion of Canada was created
1867, Canada has had many flags.
Attempts were made to consider a national flag
in 1925 and 1946, but the ideas were shelved.
According to information from the Canadian
government, it was not until 1960, when Lester
B. Pearson, the Leader of the Opposition party at
the time, said that he was determined to solve the
country’s flag problem.
I n
1 9 6 4

Pearson submitted a flag design to Parliament,
but it was not accepted.
Instead a parliamentary committee was created
and given a six-week deadline to submit a
recommendation for a national flag.
After thousands of flag designs were submitted
by Canadians, the flag committee shortlisted
three designs and later voted in favour of the
single-leaf design.
After being approved by Canada’s House of
Commons and the Senate, the Maple Leaf flag
was inaugurated in a ceremony on Parliament
Hill on Feb. 15, 1965.
“In this difficult time, we can take pride and
comfort in being Canadian. We are all united
under one flag and we will get through this
pandemic together, as Canadians,” Steven
Guilbeault, Canada’s minister of heritage, said in
a statement.
“Our flag is the deepest symbol of what it means
to be Canadian: the flag is us and we are the flag!”
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