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 رئيس وزراء كندا يدين هجوم نيس: 
اإلرهـابيون ال يمثلون اإلسالم وال المسلمين

اإلرهابي  الهجوم  ترودو  جاستن  الكندي  الوزراء  رئيس  أدان 
في مدينة نيس الفرنسية الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص 
الذين  “اإلرهابيين  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدا  بسكين، 
يمثلون  وال  اإلسالم  يمثلون  ال  الهجمات  هذه  ينفذون 
المسلمين في كندا أو فرنسا أو أي مكان حول العـــــالم”
سي ان ان عربية

وزير الهجرة ماركو منديتشينو في مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا

كندا تعتزم استقبال 1,2 مليون مهاجر جديد بحلول 2023
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رغم األزمة االقتصادية وتصاُعد الكراهية..
استطـالع: الكـنديون أكثـر ترحيبـًا بالمهــاجرين في بالدهـم

عربي بوست -  لندن	 

 Environics أجرتها شركة  جديدة  استطالعية  دراسة  كشفت 
من  مزيٍد  استقبال  على  انفتاحاً  أكثر  الكنديين  أن   ،Institute
المهاجرين والالجئين والترحيب بهم، وذلك على الرغم من الوباء 
في  القومية  مشاعر  ج  وأجَّ البلدان  اقتصادات  دمر  الذي  العالمي 
جميع أنحاء العالم، إذ تُبين نتائج الدراسة أن مواقف الكنديين حيال 

المهاجرين والالجئين أصبحت إيجابية على نحو متزايد.
الخميس  البريطانية،   The Guardian لصحيفة  تقرير  حسب 
تجاه  الكنديين  مواقف  فإن   ،2020 األول  أكتوبر/تشرين   29
عن  عاطلين  السكان  من  ماليين  بقاء  رغم  تتغير  لم  المهاجرين 

العمل، أو التوقعات القاتمة فيما يتعلق بمستقبل اقتصاد البالد.

نظرة إيجابية

تعليقاً على نتائج الدراسة قال أندرو باركين، المدير التنفيذي في 
شركة Environics: “هذه اآلراء ال تعبر عن مجرد ميٍل عابر، 
على  ومنتشرة  بعمق  متجذرة  أنها  يبدو  صدفة،  محض  وليست 

نطاق واسع”.
 ،Focus Canada منذ عام 1976، يحافظ البحث االستطالعي
آراء عينات  أخذ  Environics، على  تُشرف عليه شركة  الذي 
نظرهم حول  وجهات  لتقييم  دورية  بطريقة  الكنديين  من  متباينة 

هذا الموضوع.
نتائج االستطالع األخير، التي صدرت في أوائل شهر أكتوبر/
أن  اإلطالق،  على  مرة  وألول  لتُظهر،  جاءت  األول،  تشرين 
الكنديين أكثر ميالً إلى رفض فكرة أن المهاجرين ال يتبنون القيم 

الكندية.
في الوقت نفسه، ال تزال الغالبية العظمى من الكنديين تنظر إلى 
ون لالقتصاد الكندي وال يعتقدون أنهم  المهاجرين على أنهم مهمُّ

يأخذون الوظائف من كنديين آخرين.
الذين يقولون إن كثيراً من طالبي  الكنديين  كما انخفضت نسبة 
األشخاص  ثلث  من  لتقترب  “حقيقيين”،  الجئين  ليسوا  اللجوء 

المستطلعة آراؤهم، ما يمثل انخفاضاً حاداً عن نسبة 79% التي 
كانت عليها نتائج اإلجابة عن السؤال ذاته في عام 1987.

مواقف ثابتة 

يقول باركين، من شركة Environics، إن الباحثين كانوا في 
تطلعٍ إلى معرفة ما إذا كانت األحداث العالمية االخيرة قد أحدثت 

تغييراً كبيراً في آراء الكنديين.
قد  ترامب  دونالد  أن  اعتقدنا  البداية  “في  باركين:  أضاف  كما 
بأجواء  الكنديون  يتأثر  وربما  اإليجابية.  االتجاهات  بهذه  يطيح 
ما يحدث في الواليات المتحدة، ويبدأون في التراجع عن آرائهم 

]المرحبة بالمهاجرين والالجئين[، لكن ذلك لم يحدث”.
مع ذلك، يشير باركين إلى مفارقة تتمثل في أنه حتى الوباء الذي 
الكنديين في أوضاع  تسبب في خسارة الماليين لوظائفهم وترك 
مالية غير مستقرة لم يجعل سكان البالد أقل قبوالً الستقبال وافدين 

جدد.
ومن ثم يقول باركين: “إذا لم تشهد هذه اآلراء اإليجابية تراجعاً 
بفعل التأثر بما يحدث في الواليات المتحدة، وال على إثر جائحة 
صحية ضخمة أو أزمة اقتصادية كالتي نشهدها، فمن المحتمل أال 

تتراجع أبداً”.

مفارقات البحث 

ذات  المدن  في  تكن  لم  المواقف  تلك  أن  بالذكر  الجدير  من 
بل  فحسب،  تورنتو  مثل  والمتنوعة  العالية  السكانية  الكثافة 
سجلت استطالعات الرأي انفتاحاً متزايداً بين السكان األكبر سناً 
والمؤيدين عادةً لألحزاب السياسية المحافظة، وفي المناطق التي 

واجهت تداعيات اقتصادية خطيرة للجائحة.
يشير باركين إلى مفارقة أخرى تتعلق بمنطقة المقاطعات الكندية 
ما  غالباً  والتي  األطلسية(،  )كندا  األطلنطي  ساحل  على  المطلة 
الصناعية  المنطقة  )قلب  األمريكية  الصدأ  حزام  واليات  تُشبه 
األمريكية( أو مناطق شمال إنجلترا، حيث أُغلقت المصانع وباتت 

الغالبية السكانية لتلك المناطق من بين األكثر فقراً واألكبر سناً.
إذ يقول: “في البلدان األخرى ترتبط كل هذه العوامل بانفتاح أقل 
على الهجرة، إال أنه في كندا األطلسية أدرك السكان أنه كلما زاد 
ستبدأ  التي  والمصانع  الشركات  عدد  زاد  لديهم  المهاجرين  عدد 

العمل هناك”.
ما  إلى أن السبب في ذلك هو أن كندا عادةً  كما يذهب باركين 

فضلت المهاجرين من ذوي المهارات إلى حد كبير.

تحديات متزايدة

المهاجرين  أن  إلى  يشير  ما  ثمة  فإن  ذلك،  من  الرغم  على 
واألقليات باتوا يواجهون تحديات أكبر لتسيير أمورهم اليومية في 
البالد، وأبلغ أعضاء في الجالية اآلسيوية الكندية عن زيادة كبيرة 
في المضايقات ضدهم بعد حلول جائحة كورونا، وهي التجارب 
التي تؤيدها البيانات األخيرة الصادرة عن مكتب اإلحصاء الكندي 

.Statistics Canada
بأن  البالد  أنحاء  أقرَّ مسؤولون في جميع  في األشهر األخيرة، 
باتت  أعمال عنيفة عادةً-  تتضمنه من  -وما  المنهجية  العنصرية 

تضع أعباء شديدة الوطأة على األقليات.
من  مزيد  على  كبير  انفتاح  إلى  االستطالع  نتائج  تشير  بينما 
المهاجرين والالجئين، يعترف باركين بأن األسباب الكامنة وراء 

هذا التناقض يصعب تحديدها.

مع ذلك، يلفت باركين إلى أن االضطرابات السياسية وكراهية 
المشاعر  زيادة  في  رئيسياً  عامالً  تكون  قد  أمريكا  في  األجانب 
أن  في  باركين  يشتبه  إذ  كندا،  في  المهاجرين  حيال  اإليجابية 
السلوك األمريكي من هذا النوع غالباً ما يكون له تأثير معاكس 

في كندا، “فهو في الواقع يعزز من إحساس الكنديين بالتميز”.
نحو  وعلى  باتوا،  “الكنديين  إن  بالقول  رأيه  باركين  ويلخص 
متزايد، ال يرون هذه المسألة على أنها قضية هامشية، بل مسألة 
شعب  أنهم  على  أنفسهم  يرون  ما  غالباً  هم  إذ  تُميزهم،  هوية 

معروف بأنه يرحب بالناس من جميع أنحاء العالم”.
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 	 RCI ماثيو ليزير

مشروًعا   16 عن  الكندية   الحكومة   ، كشفت 
العقبات  وإلزالة  كيبيك  في  العنصرية  لمحاربة 
األصليون  السكان  يواجهها  التي  الممنهجة 
والمجتمعات الُمصنّفة عرقيًّا واألقليات الدينية عبر 

كامل ربوع كندا.
العمل  برنامج  من  جزء  المشاريع  هذه  وتُعتبر 
 15 مبلغ  له  ُخّصص  الذي  العنصرية  لمكافحة 
محلية  مبادرة   85 يمول  والذي  دوالر  مليون 
التي  األنشطة  عن  فضالً   ، ووطنية  وإقليمية 

تتصدى للعنصرية والتمييز بجميع أشكاله.
تعزز  التي  المشاريع  االستثمار  هذا  ويشمل 
بين  والتفاهم   ، الكندي  المجتمع  في  االندماج 
التي  األبحاث  إلى  باإلضافة   ، واألديان  الثقافات 
األصلية  الشعوب  لتحديات  أفضل  فهم  إلى  تهدف 

والمجتمعات الُمصنّفة عرقيًّا  واألقليات الدينية.
وفي هذا اإلطار وللحديث عن هذه المشاريع وعن 
راديو  الماضي،  الجمعة  يوم  أجرى  العنصرية، 
كندا الدولي هذه المقابلة مع برديش شاغر، وزيرة 

التعدّدية واإلدماج والشباب في الحكومة الكندية.
في  شاغر،  السيدة  مرحبًا    : الدولي  كندا  راديو 
مشاريع  بالمزيد عن  إخبارنا  يمكنك  هل   ، البداية 

كيبيك الستة عشر التي أعلنت عنها اليوم ؟
برديس شاغر:  إنّه من دواعي سروري أن أعلن 
المشاريع  هذه  في  استثمارات  عن  “افتراضيًّا” 
عمل  تواصل  والتي   ، كيبيك  في  عشر  الستة 

حكومتنا في مكافحة العنصرية في كندا.
حقيقي  أمر  الممنهجة   العنصرية  أن  نعلم  نحن 
وهي موجودة  في كندا. وزادت جائحة كوفيد 19 
من أوجه عدم المساواة . لذا فإن هذا االستثمار هو 
الفيدرالية والمنظمات  الحكومة  بين  مسألة شراكة 
العاملة في الميدان لتوفير الفرص والحلول ، ومن 

ثم قياس نتائج هذه البرامج وكيفية تحسينها.
نريد أيًضا ربط هذه المنظمات بحيث تعمل معًا ، 
ليس فقط في كيبيك ، ولكن في جميع أنحاء البالد ، 
من أجل دعم نقاط القوة والفرص الناتجة عن هذا 

االستثمار.
لمحاربة  السبل  هي  ما  رأيك،  في   •
من  العديد  يؤثرعلى  الذي  والتمييز  العنصرية 

المجتمعات في كندا؟
نقاط  أكبر  من  هي  التعدّدية  إّن  أقول  أن  أودّ 
قوتنا في كندا. ومع ذلك ، يجب أال ننسى أبدًا أن 
المجتمع متعدد الثقافات، والمجتمع المنفتح والذي 
تغيّر.  في  دائًما  هو  االجتماعي،  باالحتواء  يتميّز 
وهذا يتطلب منا الجهد واالهتمام والرعاية. ولهذا 
الوزارات  كافة  بالعمل مع  الحكومة  كلفني رئيس 

والوكاالت.
 ، فأنت على حق  التمويل،  إلى هذا  تنظر  عندما 
فهو يتعلق بتمويل البرامج والخدمات. يتعلق األمر 
بتمويل البحث. ويتعلق األمر أيَضا بتحليل خطاب 
كيف  ومعرفة  اإلنترنت  على  المنشور  الكراهية 
يمكننا توفير هذه المعلومات لشركات التكنولوجيا 
وقنوات البّث حتى نكون أكثر وعياً بالقرارات التي 

نتخذها.
العمل  19 حكومتنا على  وأجبرت جائحة كوفيد 
إلى  بحاجة  نحن  السياسية.  الصراعات  عن  بعيدًا 
والحكومة  المجتمع  مستويات  جميع  مع  العمل 
األخذ  علينا  ويجب  والخاص.  العام  والقطاعين 

جمع  أجل  من   ، نمثلهم  الذين  أولئك  االعتبار  في 
البيانات وتحليل النتائج وقياسها ، ولكن أيًضا من 
خالل االحتفاظ بعقل متفتح بشأن ما يجب القيام به.
في  حكومتنا  تعهدت  وقد  دائم.  عمل  فإنّه  ولذلك 
هذا  إلنجاز  جهودها  بمضاعفة  العرش  خطاب 

العمل المهم ابتداًء من اآلن.
ألساتذة  الكندية  للرابطة  تقرير  يُسلّط     •
تشرين  أكتوبر  في  صدر   )CAUT( الجامعات  
التي  الممنهجة  العنصرية  على  الضوء  األول،  
للطالب  بالنسبة  سواء   ، الجامعات  بها  ابتليت 
الحكومة  تعتزم  هل  التدريس.  هيئة  أعضاء  أو 

الفيدرالية القيام بشيء حيال ذلك؟
في  أيًضا  بذلك  اعترفنا  وقد   ، كحكومة  أولويتنا 
ملموسة  إجراءات  اقتراح  هي   ، العرش  خطاب 
أوضح  لقد  أشكالها.  بجميع  العنصرية  لمكافحة 
رئيس الحكومة أن العنصرية الممنهجة أمر حقيقي.
لذا كحكومة فيدرالية ، إذا نظرَت إلى استراتيجية 

وضعها  استراتيجية  وهي   ، العنصرية  مناهضة 
الكنديون للكنديين ، فإن ركيزتها األولى هي الريادة 
تمكين  فقط  ليست  الثانية  والركيزة  الفيدرالية. 
المجتمعات ، ولكن أيًضا لتمكينها من العمل. وهذا 

ا. ما يجعل التمويل الذي أعلناه للتو مهمًّ
ثم الركن الثالث هو رفع الوعي وتغيير العقليات. 
والتعليم هو المفتاح، ولهذا نحتاج جميعًا للمشاركة. 
العمل  علينا  يتعين  أنه  الفيدرالية  الحكومة  وتعلم 
الخبراء  مع   ، المدني  المجتمع  مع  شراكة  في 
ما  وهذا  طويلة.  تزال  ال  والقائمة  واألكاديميين. 
سنواصل القيام به. نحن شركاء في هذا المشروع 

المهم ونعلم أننا جميعًا نعمل عليه معًا.

بخصوص  محددة  خطط  هناك  هل   •
التعليم وما يجري في الجامعات؟ ألنه ، كما تعلمين 
كلمة  حول  اآلن  الدائر  الجدل  من  الكثير  هناك   ،
“ن” التي ذكرتها أستاذ في جامعة أوتاوا. ما رأيك  
في الموضوع وما هي اإلجراءات التي تقترحينها؟
االختصاص  مجاالت  ونحترم  ندرك  نحن 
للمقاطعات ولكّل قطاع في كندا، ولهذا فإن حكومتنا 
الفيدرالية ، منذ البداية عند تولّيها السلطة ، وبعد 
كانت   ، كورونا  لفيروس  استجابتها  في   ، ذلك 
واضحة جدًا وصريحة في اعتقادها أننا بحاجة إلى 
العمل معًا ، سواء في تجاوزها للخطوط الحزبية 

أو على مستويات مختلفة من الحكومة.
علينا جميعًا أن ندرك أهمية كلماتنا. يجب أيًضا 
تعزيز احترام اآلخرين واالستماع إلى المجتمعات. 
لمكافحة  لذلك سنسعى القتراح إجراءات ملموسة 

العنصرية بجميع أشكالها والعمل معا.
مناًخا من  حاليًا  الكندي  المجتمع  يعيش   •

عدم الثقة وسوء الفهم وزيادة التطرف في وجهات 
النظر حول التعددية. ما هو الدور الحقيقي للحكومة 

الفيدرالية في مجال التماسك االجتماعي في كندا؟
أن  ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  أوضح 
وكما  كندا.  في  قوتنا  نقاط  أكبر  من  هي  التعدّدية 
لهذا  متواصل.  هذا عمل  أن  نعلم  نحن   ، أخبرتك 
العمل  بهذا  القيام  في  فدرالية  ريادة  أظهرنا  فقد 
المهم.ونعمل مباشرة مع المجتمعات ، مع الكنديين 
آمنة  فضاءات  لخلق  الهادي  إلى  األطلسي  من 

وفضاءات للتفكير.
أيًضا هو االستماع والتعبئة ألننا  نفعله  ما  ولكن 
أن  نعلم  نحن  اإلجابات.  لديهم  الكنديين  أن  نعلم 
المناطق.  وحسب  النظر  وجهات  في  تنوًعا  هناك 
ومن المهم أن نجتمع جميعًا إليجاد أفضل طريقة 

للمضي قدًما.
ستستمر  كندا  حكومة  أن  ذكرِت   لقد   •
في تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة العنصرية. ما هي 

خططكم للمستقبل؟
تأخذنا هذه االستراتيجية من عام 2019 إلى عام 
2022. ولهذا فهي تطورية. يجب أن نواصل البناء 
على هذا العمل الهام ، فهو أساس التغيير في كندا. 
لذلك لدينا الفرصة اآلن إلعادة البناء بشكل أفضل 

وبطريقة واعية وشاملة.
اقتصادنا  بشأن  التفكير متواصال حتى  يزال  وال 
في  استراتيجية  باستثمارات  القيام  وإمكانية 
والقائمة  األزرق.  واالقتصاد  األخضر  االقتصاد 
تطول. نتبع نهًجا حكوميًا شامالً  ونعمل مع جميع 
والقطاع   ، األكاديميين  ، ومع  الحكومة  مستويات 
نستمع  أن  ونريد  الكنديين.  جميع  ومع   ، الخاص 

للجميع.

المفتوحة  العمل  أوراق  من  العديد  وهناك 
إلى  يشير  الشباب  حالة  تقرير  حتى  للمساهمة. 
ذلك ، ألنه ألول مرة في كندا لدينا سياسة للشباب 
وهي تمنح الكنديين فرصة المشاركة ، بما في ذلك 

الشباب.
لذا يجب أن تعلموا أن الحكومة الفيدرالية  تعمل 
معكم ومن أجلكم. لذلك ال تترددوا في االتصال بنا. 
وإذا كانت لديكم أفكار أوحلول ، أخبرونا بها ألننا 

جميعًا في نفس القارب.
وستظل صحة وسالمة جميع الكنديين على رأس 
أولوياتنا. وقد رأينا العديد من األمثلة على الكنديين 
ببعضهم  ليعتنوا  سواعدهم  عن  يشّمرون  وهم 

البعض.

العربي 	  القسم  جعفرمن  بن  سمير  )اقتباس 
في راديو كندا الدولي(

Photo-RCI - رديس شاغر، وزيرة التعددية واإلدماج والشباب في الحكومة الكندية

مقابلة مع برديس شاغر، وزيرة التعددية واإلدماج، حول مكافحة العنصرية في كندا

أولويتنــا كحكومة  هي اقتــراح إجراءات ملموسة لمكــافحة العنصــرية
بجميع أشكــالها. لقد أوضـح رئيــس الحكــومة أن العنصـرية الممنــهجة أمـر حقيقي
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راديو 	  في  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 
كندا الدولي

احتفظ الحزب الليبرالي الكندي باثنتْين من دوائر 
تورونتو، كبرى مدن كندا وعاصمتها االقتصادية، 
في االنتخابات الفدرالية الفرعية التي جرت فيهما 
لحكومة  انتخابي  امتحان  أول  شكلت  والتي  أمس 
منذ  ترودو  جوستان  برئاسة  الليبرالية  األقلية 
آذار  في  كندا   ”19  - “كوفيد  جائحة  ضربت  أن 

)مارس( الفائت.
الدائرتْين،  هاتْين  في  لليبراليين  التأييد  نسبة  لكّن 
“وسط تورونتو” )Toronto Centre( و”وسط 
من  تُعتبران  اللتْين   ،)York Centre( يورك” 
الحصون الليبرالية سّجلت تراجعاً ملموساً مقارنةً 
بنتائج االنتخابات الفدرالية العامة التي جرت قبل 
سنة، ما جعل وكالة الصحافة الكندية تصف النتائج 

بالـ”ُمذلّة” لترودو.

مارسي  اإلعالمية  فازت  تورونتو”  “وسط  ففي 
المالية  وزير  باستقالة  شغر  الذي  بالمقعد  إيين 
)أغسطس(  آب  منتصف  مورنو  بيل  الليبرالي 
الفائت على خلفية قضية “وي تشاريتي” )“أوني” 
لكّن   ،)WE Charity - UNIS( بالفرنسية( 
بينهما  الفارق  إذ تجاوز  بقوة فوزه  لم يكن  فوزها 

15 نقطة مئوية.
أصوات  من   %41,98 أمس  إيين  نالت  فقد 
المقترعين، أمام الزعيمة الجديدة للحزب األخضر 
من   %32,73 نالت  التي  بول  أنامي  الكندي 
على  األصوات  باقي  توزعت  فيما  األصوات، 
سائر المرشحين. وتنتمي إيين وبول كلتاهما لألقلية 

السوداء في كندا.
أما في االنتخابات العامة األخيرة التي جرت في 
مورنو  ففاز   ،2019 )أكتوبر(  األول  تشرين   21
الحزب  مرشح  أمام  األصوات  من  بـ%57,37 
برايان  التوجه،  اليساري  الجديد،  الديمقراطي 

تشانغ الذي حّل ثانياً بـ22,27% من األصوات.
زعيمة  أصبحت  التي  بول  أّن  إلى  هنا  يُشار 
الجاري  الشهر  من  الثالث  في  األخضر  الحزب 
عام  نفسها  الدائرة  في  حزبها  مرشحة  كانت 
2019 وحلت آنذاك رابعةً بنيلها 7,07% فقط من 

األصوات.
المرشحة  فازت  يورك”  “وسط  دائرة  وفي 
الليبرالية يعرا ساكس بالمقعد الذي شغر أّول الشهر 
فنالت  ليفيت،  مايكل  الليبرالي  باستقالة  الفائت 
مرشح  أمام  المقترعين،  أصوات  من   %45,70
حزب المحافظين الكندي جوليوس تيانغسون الذي 

نال 41,82% من األصوات.

وبالعودة سنة إلى الوراء، إلى االنتخابات العامة 
األخيرة، نجد أّن ليفيت نال 50,2% من األصوات 
أمام راتشل ويلسون من حزب المحافظين التي نالت 
36,71% منها، أي أّن الفارق بين الفائز الليبرالي 
وصاحب المرتبة الثانية المنتمي للمحافظين تقلّص 
خالل سنة من نحو 13,5 نقطة مئوية إلى أقل من 

4 نقاط مئوية.

لألقلية  تنتمي  وناشطة  أعمال  سيدة  وساكس 
اليهودية في كندا، أسوةً بسلفها ليفيت الذي استقال 
“أصدقاء  لمنظمة  التنفيذي  الرئيس  منصب  ليتبوأ 
الهولوكوست”  لدراسات  فيزنتال  سايمون  مركز 

.)FSWC(
كندا  إلى  قدم  قديم،  مهاجر  فهو  توانغسون  أّما 
دائرة  1985. وتضّم  الفيليبين عام  األم  من وطنه 
“وسط يورك” جالية فيليبينية كبيرة وجالية يهودية 

كبيرة أيضاً.
وكان من الممكن أن يكون الفارق أقّل بكثير من 
فيها زعيم  يترشح  لم  لو  يورك”  في “وسط   %4

“حزب الشعب في كندا” )PPC( ماكسيم برنييه.
 2018 )سبتمبر(  أيلول  في  حزبه  أسس  فبرنييه 
خالف  إثر  المحافظين  حزب  عن  انشقاقه  بعد 
أبرز  من  وكان  شير،  أندرو  آنذاك  زعيمه  مع 
برنييه  نال  أمس  ويوم  آنذاك.  الحزب  شخصيات 
%3,56 من نسبة المقترعين في “وسط يورك”، 
من  أخذها  أنه  ح  يُّرجَّ أصوات  معظمها  في  وهي 

أمام حزبه القديم.

الرسمية  المعارضة  المحافظين  حزب  ويشكل 
قبل  ما  العامة  االنتخابات  منذ  العموم  مجلس  في 
األخيرة في تشرين األول )أكتوبر( 2015، بعد أن 
بقيادة  السلطة قرابة عشر سنوات متتالية  ظل في 

ستيفن هاربر.
أّما الحزب الديمقراطي الجديد فتراجع خالل سنة 
أكثر من 5 نقاط مئوية في “وسط تورونتو” وأكثر 

من 4 نقاط مئوية في “وسط يورك”.
برايان  مرشحه  تراجع  تورونتو”  “وسط  ففي 
على  وحصل  أمس  الثالثة  المرتبة  إلى  تشانغ 
يورك”  أما في “وسط  16,98% من األصوات. 
 %5,79 هيمينيز  فاسكيز  أندريا  مرشحته  فنالت 
فقط من األصوات وحلت أيضاً في المرتبة الثالثة.

أعلى  أمس  انتخابات  في  المشاركة  نسبة  وكانت 
 %30,9 فبلغت  انتخابات فرعية،  في  المعدّل  من 
“وسط  في  و%25,6  تورونتو”  “وسط  في 

يورك”.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

فوز بــاهت لليبراليين في اإلنتخابـات الفرعية اثنين من حصونهم في تورونتو

المرشحة الليبرالية مارسي إيين متحدثة إلى وسائل اإلعالم مساء أمس بعد أن اُعلن فوزها في االنتخابات الفرعية في 
Frank Gunn - CP- دائرة -وسط تورونتو-، وتقف إلى جانبها ابنتها بليز إكزيتر

Vedran Lesic - Radio-Canada زعيمة الحزب األخضر الكندي أنامي بول -أرشيف

المرشحة الليبرالية يعرا ساكس متحدثة إلى وسائل اإلعالم صباح اليوم غداة فوزها في االنتخابات الفرعية في دائرة -وسط 
Carlos Osorio - CP- يورك- في تورونتو

November 2020 )نوفمبر)تشرين الثاني Issue  224 العدد
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ا” المؤتمر العالمي الثاني لحرية الصحافة كندا وبوتسوانا ستستضيفان “افتراضّيً

سمير بن جعفر |  القسم العربي في راديو 	 
كندا الدولي 

العالمي  المؤتمر  معًا  وبوتسوانا  كندا  تستضيف 
 16 في  سيعقد  الذي  الصحافة  لحرية  الثاني 
نوفمبر تشرين الثاني المقبل، حسب ما جاء في 
بيان لوزارة الشؤون العالمية الكندية نُشر مؤخرا
وسيجمع هذا المؤتمر الذي يُعقد بشكل افتراضي 
اإلعالم  مجال  في  العاملين  بين  اإلنترنت  عبر 
التقليدي والرقمي والمنظمات الدولية ومنظمات 

المجتمع المدني والحكومات.
مناهج  لتطوير  لهم  منتدى  المؤتمر  وسيوفر 
تعاونية ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه 

حرية وسائل اإلعالم وتعزيز التدابير المطلوبة 
لحماية الصحفيين وحرية التعبير وحقوق وسائل 

اإلعالم عبر العالم.

لحقوق  السامية  المتحدة  األمم  مفوضة  وستلقي 
اإلنسان ميشيل باشليه الكلمة االفتتاحية للمؤتمر. 
رفيعي  القانونيين  الخبراء  مجموعة  ستقدم  كما 
تحديثًا  اإلعالم   وسائل  حرية  حول  المستوى 
بمشاركة  نويبرغر  اللورد  ويرأسها  لعملها. 

المحامية أمل علم الدين كلوني.
وسائل  تُعدّ   ”: شامباني  فيليب  فرانسوا  وقال 
ضرورية  بالحياة  والنابضة  الحرة  اإلعالم 
الوقت  هذا  في  اإلنسان.  وحقوق  للديمقراطية 

الحرج ، يجب أن نتحد لحماية حرية العاملين في 
مجال اإلعالم الذين يقومون بعمل أساسي للبحث 
وتتطلع  داخل حدودنا وخارجها.   ، الحقيقة  عن 
كندا إلى المشاركة في استضافة المؤتمر العالمي 
لحرية الصحافة لعام 2020 مع بوتسوانا. فلنقف 
متحدين في جهودنا للتغلب على التهديدات التي 
الصحفيين  وسالمة  الحيوي  العمل  لها  يتعرض 

في جميع أنحاء العالم .”
استضافة  في  وبريطانيا   كندا  شاركت  وقد 
الذي  العالمي األول لحرية الصحافة ،  المؤتمر 

عقد في لندن في يوليو تموز 2019.
مليون   18,2 كندا  رصدت   ،2015 عام  ومنذ 
والتدفق  اإلعالم  وسائل  لدعم  ُخّصصت  دوالر 

الحر للمعلومات.
مليون  بتقديم  كندا  تعهدت   ،2019 عام  وفي 
وسائل  عن  للدفاع  العالمي  للصندوق  دوالر 

اإلعالم ، الذي تديره اليونسكو.

حرية  مؤشر  على   16 المرتبة  كندا  وتحتل 
تعدّه  الذي   ،  2020 لعام  العالمي  الصحافة 
منظمة مراسلون بال حدود )RSF( ، بينما تحتل 
180 دولة ممثلة  بين  39 من  المرتبة  بوتسوانا 

في المؤشر.

الشؤون 	  وزارة   / الدولي  كندا  )راديو 
العالمية الكندية(

من اليمين إلى اليسار : كريستيا فريالند وزيرة الخارجية الكندية السبقة ونائبة رئيس الحكومة الحالية،جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني و المحامية أمل علم الدين كلوني خالل ندوة صحفية حول حرية 
Reuters / Stephane Mahe - 2019 الصحافة, على هامش اجتماع وزراء حارجية مجموعة الدول السبع في دينارد في فرنسا في 5 أبريل نيسان
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كوفيد 19: االتحاد األوروبي يرفع كندا من قائمة “الدول اآلمنة” للسفر

سمير بن جعفر | القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

نقلت  وكالة األنباء الفرنسية عن مصادر أوروبية أنه قد تّم حذف 
بدخول  منها  اآلتين  للمسافرين  يُسمح  التي  الدول  قائمة  من  كندا 
أراضي االتحاد األوروبي، وذلك بسبب وضعها الوبائي المتعلّق 

بكوفيد 19.
ووفقًا آلخر البيانات، تجاوز عدد اإلصابات بكوفيد 19 في كندا 
 9.823 الوفيات  عدد  وبلغ  الجائحة.  بداية  منذ  حالة  ألف   205

حالة.
ورفع االتحاد األوروبي كالًّ من تونس وجورجيا من قائمة الدول 

اآلمنة، حسب نقس المصدر.
وفي يوليو  تموز الماضي، وضع االتحاد األوروبي قائمة بالدول 

التي سيسمح لمواطنيها بالسفر غير الضروري.
وكانت كندا على القائمة المعتمدة من اليوم األول ، إلى جانب 14 
دولة أخرى. وكانت الواليات المتحدة على قائمة الدول المحظورة 

منذ البداية.

ومونتي  الجزائر  األوروبي  االتحاد  أزال  آب،  أغسطس  وفي 
ارتفاع عدد حاالت  بسبب  القائمة  والمغرب وصربيا من  نيغرو 

اإلصابة بفيروس كورونا في تلك البلدان.
وكان االتحاد األوروبي قد قرر في منتصف مارس آذار حظر 
السفر غير الضروري إلى أراضيه. ونُشرت قائمة تضم 15 دولة 
مستثناة من الحظر في نهاية يونيو حزيران. وتّم تقليصها إلى 11 

دولة في أغسطس آب.

وكوريا  ورواندا  ونيوزيلندا  واليابان  أستراليا  القائمة  وتشمل 
الجنوبية وتايالند وأوروغواي وسنغافورة ، وكذلك الصين.

وتجدر اإلشارة إلى أن توصية االتحاد األوروبي المعتمدة ليست 
حدودها  مراقبة  مسؤولة عن  دولة عضو  كل  تظل  حيث  ملزمة 

والمسافرين الذين تسمح لهم بدخول  أراضيها . 
مواطني  على  األوروبي  االتحاد  إلى  السفر  حظر  ينطبق  وال 

االتحاد األوروبي والمقيمين وعائالتهم.

ويُعفى من ذلك أيًضا المسافرين الذين لديهم وظيفة أو احتياجات 
أساسية مثل العاملين في المجال الطبي.

)راديو كندا الدولي / أ  ف ب / سي بي سي(	 

مؤسسة البريد تناشد: أبكروا في التسّوق اإللكتروني كي ال تصل هدايا األعياد متأخرة
فادي الهاروني |  القسم العربي في راديو 	 

كندا الدولي 

على  المواطنين  الكندية  البريد  مؤسسة  حثّت 
على  السنة  نهاية  أعياد  مشتريات  في  اإلبكار 
في  األعياد  هدايا  وصول  لتفادي  اإلنترنت 
التسوق  على  اإلقبال  يستمّر  فيما  متأخر  وقت 

اإللكتروني في ظّل جائحة "كوفيد - 19".
لكم  بالنسبة  مهمة  السلع  هذه  هي  كم  "نعلم 
هارت،  رود  يقول  إليكم"،  نوصلها  أن  ونريد 
كبير مسؤولي التسويق وخدمة الزبائن في هذه 

المؤسسة العامة.
متوجهاً  مصّور  شريط  في  هارت  ويضيف 
إلى زبائن المؤسسة أّن العديد من تجار التجزئة 

يستعدّون لتسّوق مبكر.
لكم  تتوفر  كي  ولمساعدتهم  لمساعدتكم  "نتهيأ 
جميعاً نهاية رائعة لسنة حافلة بالتحديات"، يقول 
هارت، "لذا، في موسم األعياد هذه السنة، من 

فضلكم، تسوقوا باكراً".
وتعتقد مؤسسة البريد أّن ازدهار التسوق على 
ظاهرة  إلى  مضافاً  الجائحة،  بسبب  اإلنترنت 
بإيصالها  تقوم  التي  الطرود  عدد  في  االرتفاع 
قد  العادية،  السنوات  في  األعياد  قبل  مباشرة 
كميات  في  كبير  بارتفاع  السنة  هذه  يتسبّب 
الطرود يتجاوز قدرتها على المعالجة والتوزيع.

يساعد  التسوق  في  إبكارهم  خالل  ومن 
تجهيز  في  التجزئة  متاجر  أيضاً  المستهلكون 

توزيعاً  البريد  لها ولمؤسسة  الطلبيات ويتيحون 
مالئماً لمهامها.

العمل  زحمة  لمواجهة  استعداداتها  إطار  وفي 
المنتَظرة بمناسبة األعياد، أعلنت مؤسسة البريد 
عامل   4.000 من  أكثر  إضافة  عن  الكندية 
من  وأكثر  العاملة  قوتها  إلى  مؤقت  موسمي 
البريد  شاحنات  من  أسطولها  إلى  آلية   1.000

ومعداٍت أُخرى أيضاً.
في  الطرود  بإيصال  أيضاً  المؤسسة  وستقوم 
هنا  يُشار  المدن.  من  العديد  في  األسبوع  نهاية 
من يوم  يتّم عادةً  البريد في كندا  أّن توزيع  إلى 

االثنين ولغاية يوم الجمعة.
الطرود  تسلّم  نقاط  عدد  المؤسسة  ستزيد  كما 
مكاتب  من  العديد  في  العمل  ساعات  وستمدّد 

البريد التابعة لها.
تعقّب  نظام  على  تحسينات  المؤسسة  وأدخلت 
الطرود  مسار  تعقّب  لزبائنها  يتيح  بما  البريد 

وسائر البريد بشكل أفضل.
ويأتي إعالن المؤسسة عن كّل هذه التغييرات 
تزامناً مع إطالق متاجر التجزئة في كندا كما في 
أبكر  وقت  في  األعياد  موسم  المتحدة  الواليات 
ُمنيت  التي  الخسائر  عن  للتعويض  المعتاد  من 
به  تسبّبت  الذي  االقتصادي  اإلغالق  خالل  بها 

الجائحة.

كندا 	  راديو   / الكندية  الصحافة  )وكالة 
الدولي(
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راديو 	  في  العربي  القسم   | الهاروني  فادي 
كندا الدولي

أّن  إلى  الفدرالية  االستئناف  محكمة  خلصت 
والواليات  كندا  بين  اآلمن  الثالث  البلد  اتفاق 
 Canada-U.S. Safe Third( المتحدة 
ساري  سيبقى   )Country Agreement
استماع  جلسة  المحكمة  تعقد  أن  إلى  المفعول 

كاملة للنظر في الطعون المقدَّمة ضدّه.

االستئناف  محكمة  قاضي  بالتالي  ويكون 
جانب  إلى  وقف  قد  ستراتاس  ديفيد  الفدرالية 
الحكومة الفدرالية في إبقاء االتفاق سارياً إلى ما 

بعد كانون الثاني )يناير( المقبل.
االتفاق  على  المتحدة  والواليات  كندا  ووقعّت 
أيلول   11 هجمات  أعقاب  في   ،2002 عام 
)سبتمبر( 2001 على نيويورك وواشنطن التي 
تبنّاها تنظيم "القاعدة" التكفيري. ودخل االتفاق 
)ديسمبر(  األول  كانون   29 في  التنفيذ  حيز 

.2004

اللجوء  لطلبات  قانونياً  إطاراً  االتفاق  ويُشكل 
والواليات  كندا  بين  المشتركة  الحدود  على 
وينّص  لكندا،  الوحيدة  البرية  الجارة  المتحدة، 
طلُب  اللجوء  طالبي  على  يتوّجب  أنه  على 

الحماية في البلد اآلمن األول الذي يصلون إليه.
وبموجب االتفاق تَعتبر كٌل من كندا والواليات 
المتحدة البلدَ اآلخر آمناً بما فيه الكفاية كي يُطلَب 

فيه اللجوء.

وفيما يخّص كندا هذا يعني أّن بإمكانها أن تعيد 
الذين  المحتَملين  الالجئين  المتحدة  الواليات  إلى 
يصلون إلى نقاط العبور البرية قادمين من هذا 

البلد ألّن عليهم بموجب االتفاق أن يطلبوا اللجوء 
في الواليات المتحدة.

ماري  آن  الفدرالية  المحكمة  قاضية  وكانت 
ماكدونالد قد ألغت االتفاق في 22 تموز )يوليو( 
الشرعة  تنتهك  أحكامه  بعض  أّن  بحجة  الفائت 
تنّص  ما  السيما  والحريات،  للحقوق  الكندية 
عليه من ضمانة دستورية للحق بالحياة والحرية 

واألمان.
وجّمدت القاضية ماكدونالد مفاعيل قرارها ستة 
الليبرالية  لتعطي حكومة جوستان ترودو  أشهر 
مهلة حتى منتصف كانون الثاني )يناير( المقبل 
الحكم  الحكومة  فاستأنفت  عليه.  ردّ  لتحضير 
طالبةً تمديد االتفاق لتجنّب التأخير والتراكم في 

معالجة طلبات الهجرة واللجوء.
لكّن طالبي اللجوء وناشطي الدفاع عن حقوقهم 
تأخير  حصول  عن  الحكومة  كالم  أّن  يرون 
وتراكم إذا ما أُلغي االتفاق يستند إلى افتراضات، 
ويجادلون بأنّه ال يأخذ باالعتبار أّن عدد الداخلين 
فيها،  اللجوء  طالبي  عدد  وبالتالي  كندا،  إلى 
 - "كوفيد  جائحة  ظّل  في  كبير  بشكل  انخفض 

."19
االستئناف  محكمة  من  ستراتاس  القاضي  لكّن 
الفدرالية لم يأخذ بهذه الحجة وقال لناشطي الدفاع 
عن طالبي اللجوء إّن بإمكانهم تقديم التماس جديد 

إذا ما حدث تطور جديد هام في هذا الملف.
االستئناف  محكمة  تستمع  أن  المتوقَّع  ومن 
الفدرالية في األشهر األولى من العام المقبل إلى 
الحجج الكاملة حول دستورية اتفاق البلد الثالث 
الفدرالية  المحكمة  قرار  استئنافها  في  اآلمن 

الصادر في تموز )يوليو(

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 

محكمة االستئناف الفدرالية تبقي اتفاق البلد الثالث اآلمن ساريًا إلى ما بعد يناير
بإمكان كندا أن تعيد إلى الواليات المتحدة الالجئين المحتَملين

الذين يصلون إلى نقاط العبور البرية ألّن عليهم بموجب االتفاق أن يطلبوا اللجوء في الواليات المتحدة

)Balfour / Federal Court / Cour fédérale( القاضية في المحكمة الفدرالية آن ماري ماكدونالد
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منح نقـاط إضـافية لطـالبي الهجـرة الذين يجيدون
 الفرنسية أو لغتْي كندا الرسميتْين لبلوغ هدف الـ  4,4% خارج كيبيك

راديو 	  في  العربي  القسم    | الهاروني  فادي 
كندا الدولي

التي  النقاط  عدد  الفدرالية  الحكومة  رفعت 
الفرنسية  يجيدون  الذين  الهجرة  لطالبي  تمنحها 
إضافة  اإلنكليزية  أي  الرسميتْين،  كندا  لغتْي  أو 
خدمة  من  باالستفادة  الراغبين  الفرنسية،  إلى 
 Entrée express -( السريع”  “الدخول 
الهجرة  تقدّمها وزارة  التي   )Express Entry

والالجئين والمواَطنة.
ويهدف هذا اإلجراء لتسهيل بلوغ هدف %4,4 

من المهاجرين الناطقين بالفرنسية، من أصل 
إجمالي عدد المهاجرين، خارج كيبيك بحلول 

عام 3202.
في  األكثرية  لغة  هي  اإلنكليزية  أّن  إلى  يُشار 
الثالثة  وأقاليمها  العشر  كندا  مقاطعات  كافة 

باستثناء مقاطعة كيبيك.
على  متوفرة  السريع”  “الدخول  وخدمة 
اإلنترنت وتُستخدَم إلدارة طلبات اإلقامة الدائمة 
المقدَّمة من عّمال مهرة، حسب بيان صدر عن 

وزارة الهجرة والالجئين والمواَطنة.
وبموجب اإلجراء الجديد يحصل طالب الهجرة 
 15 من  بدالً  نقطة   25 على  بالفرنسية  الناطق 
إضافةً  اإلنكليزية  يجيد  كان  وإذا  سابقاً،  نقطة 
إلى الفرنسية يحصل على 50 نقطة بدالً من 30 

نقطة سابقاً.
“بالرغم من ارتفاع عدد المهاجرين الناطقين 

بالفرنسية خارج مقاطعة كيبيك، تفيد بيانات 
حديثة أّن أدوات االختيار المتوفرة حالياً 

ليست كافية لبلوغ هدف الـ4,4% بحلول عام 
3202”، أضافت الوزارة في بيانها.

لبلوغ  تقدّم  “إحراز  أّن  الهجرة  وزارة  وترى 
هذا الهدف سيكون أمراً أسهل من خالل تخفيٍف 
محتَمل لقيود السفر المتصلة بالجائحة العالمية”، 
في إشارة إلى جائحة “كوفيد -19” التي ضربت 

كندا في آذار )مارس( الفائت.
وارتفعت نسبة المقيمين الدائمين الجدد الناطقين 

بالفرنسية خارج مقاطعة كيبيك من %28,1 
عام 8102 إلى 28,2% عام 9102.

ويرى وزير الهجرة والالجئين والمواَطنة في 

الحكومة الكندية ماركو منديتشينو أّن “دعم نمّو 
في وضع  التي هي  بالفرنسية  الناطقة  الجاليات 
الخطة  إطار  في  يندرج  كيبيك  خارج  أقلوي 
على  والرفاهية  االقتصادية  للتنمية  الحكومية 

المدى البعيد للبالد بمجملها”.
الجاليات  لدعم  به  القيام  يجب  ما  أيضاً  “وهذا 
كندا”، يضيف  أنحاء  كّل  في  بالفرنسية  الناطقة 
ترودو  جوستان  حكومة  في  الهجرة  وزير 

الليبرالية.
من جهته يقول رئيس اتحاد الجاليات 

الفرنكوفونية واألكادية في كندا )AFCF( جان 
جونسون إنّه ال يعرف بعد ما إذا كان اإلجراء 

الجديد كافياً للسماح للحكومة الفدرالية ببلوغ 

هدف الـ4,4% من المهاجرين الفرنكوفونيين.
يعلق  الشيء”،  بعض  عشوائي  عمل  “إنه 
جونسون على قرار زيادة النقاط لطالبي الهجرة 

الذين يجيدون الفرنسية، لكنه يبدي تفاؤالً.
هذا  في  خاص  بشكل  أحببته  الذي  “العنصر 
اإلعالن هو أنّه يظهر وزيراً أصغى إلينا ويقول 
واألكادية:  الفرنكوفونية  الجاليات  التحاد  اليوم 
يؤّكد  مختلفاً”،  شيئاً  نجّرب  دعونا  أَفَهُمكم، 

جونسون.
ويلفت جونسون إلى أّن هدف الـ4,4% من 
المهاجرين الناطقين بالفرنسية خارج كيبيك 

يعود إلى عام 3002.
بعد  نقترب  لم  ونحن  “مضى زمن طويل جداً 
الديمغرافي  الوزن  على صعيد  إذاً  الهدف،  من 
وضع  في  بالفرنسية  ناطقة  كجاليات  تراَجعنا” 

أقلوي خارج كيبيك، يقول جونسون.
وبالتالي يرى جونسون أّن على الحكومة إعادة 

النظر في هدف الـ4,4% من أجل تعويض 
الخسارة الديمغرافية التي لحقت بالكنديين 

الناطقين بالفرنسية.
المجال  هذا  في  الفدرالية  السياسة  ولتصويب 
للهجرة  تخطيط  لجنة  إنشاء  جونسون  يقترح 
الجاليات  عن  ممثلين  تضّم  الفرنكوفونية 
الفرنكوفونية في البالد وعدداً من كبار موظفي 

وزارة الهجرة.

)راديو كندا / راديو كندا الدولي(	 

)Justin Tang / CP( )وزير الهجرة والالجئين والمواَطنة الكندي ماركو منديتشينو متحدثاً في مؤتمر صحفي في أوتاوا )أرشيف
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-19: سياسة اإلنفاق مستمّرة ومن الخطأ وقفها حالّيا كوفيد
مي أبو صعب | القسم العربي في راديو كندا الدولي	 

المال  ووزيرة  الحكومة  رئيس  نائبة  فريالند  كريستيا  أّكدت 
الكندي  االقتصاد  لدعم  للغاية   مهّمة  الماليّة  الحوافز  أّن  الكنديّة 

خالل ما أسمته “ركود الجائحة”.
وتعّهدت فريالند، في كلمة ألقتها خالل مشاركتها افتراضيّا في 
منتدى تورونتو العالمي، بخفض اإلنفاق بعد أن يساهم اللقاح على 

نطاق واسع في السيطرة على الفيروس.
اإلعانة  برامج  على  اإلنفاق  في  تستمّر  أن  الحكومة  وبإمكان 
الطارئة لألفراد والشركات كما قالت الوزيرة فريالند، وأضافت 
لهذه البرامج في وقت مبّكر من شأنه أن يعّرض  بأّن وضع حدّ 

االنتعاش االقتصادي المحتمل للخطر.
حادّ،  اقتصادي  واجب  أيضا  ولدينا  أخالقي،  واجب  “لدينا 
لمحاربة فيروس كورونا بكّل قوانا، كي نضمن ألبنائنا واألعمال 
جسر عبور نحو الضفّة األخرى”: نائبة رئيس الحكومة ووزيرة 

المال كريستيا فريالند.

عن  الحكومة  تتخلّى  أن  فريالند  الوزير  حسب  الخطأ   من  و 
سرعة  ألّن  بها،  تمّر  التي  األليمة  المرحلة  هذه  في  الشركات 
االنتعاش االقتصادّي المحتمل مرتبطة مباشرة “بقدرتنا على الحدّ 

من الجروح االقتصاديّة التي تسبّب بها ركود الفيروس”.
ولدى كندا القدرة الماليّة لالستمرار في اإلنفاق على الجائحة ألّن 
أقّل مّما كانت  الناتج المحلّي اإلجمالّي هي  العام إلى  الدين  نسبة 
قالت  كما  مديونيّة  أزمة  كندا  التسعينات عندما واجهت  في  عليه 

كريستيا فريالند.
وكلفة خدمة الدين العام هي األخرى أقّل مّما كانت عليه خالل 

تسعينات القرن الماضي كما قالت وزيرة المال.
وتوقّع تقرير أصدره مصرف كندا المركزي أّن االقتصاد الكندّي 

لن يتعافى  بالكامل مّما فقده بسبب الجائحة قبل العام 2022.
وتوقّع التقرير أن ينكمش االقتصاد بنسبة 5،7 بالمئة هذه السنة، 
وأن يرتفع بنسبة 4،2 بالمئة العام المقبل و 3،7 بالمئة عام 2022.

وانتقدت أحزاب المعارضة الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان 
اإلعانات  على  اإلنفاق  برامج  في  الشفافيّة  نقص  بسبب  ترودو  
لمواجهة جائحة كوفيد-19، والتي  للكنديّين  تقدّمها  التي  الطارئة 

بلغت 14 بالمئة من الناتج المحلّي اإلجمالّي.
ولم تقدّم الحكومة موازنتها منذ العام 2019، باستثناء التحديث 
الذي قدّمه وزير المال السابق بيل مورنو على شكل صورة عن 

في   Fiscal snapshot- Portrait économique االقتصاد 
آب أغسطس الماضي.

ومن المتوقّع أن يبلغ العجز في الموازنة 343,2  مليار دوالر 
هذه السنة، وهو أعلى بكثير من التوقّعات السابقة.

التحديث  يتضّمن  أن  ترودو  جوستان  الحكومة  رئيس  واستبعد 
االقتصادي الخريفي ما يؤّشر على عودة التوازن إلى المال العام 

ومنع اإلنفاق من الخروج عن نطاق السيطرة.

)وكالة الصحافة الكنديّة/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي(	 

Sean Kilpatrick/CP/2020 10--26 كريستيا فريالند وزيرة المال الكنديّة تتحّدث في مجلس العموم في
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مي أبو صعب |  القسم العربي في راديو 	 
كندا الدولي

ترودو  جوستان  الكنديّة  الحكومة  رئيس  أعلن 
ضدّ  واعد  لقاح   جرعات  لشراء  خّطة  عن 
كندا،  فيروس كورونا يجري تطويره حاليّا في 
تلقيح  أجل  من  أوتاوا  وضعتها  خّطّة  إطار  في 

كافّة سّكانها ضدّ الفيروس.

لشراء  دوالر  مليون   240 الحكومة  ورصدت 
جرعات اللقاح، ووقّعت لهذه الغاية  على عقود 
على  تعمل  التي  الكنديّة  الشركات  من  عدد  مع 

تطوير لقاحات واعدة ضدّ مرض كوفيد-19.
الكنديّين  لجميع  لقاحات محتملة  توفير  “ينبغي 
رئيس  األبحاث”:  مجال  في  الوظائف  ودعم 

الحكومة جوستان ترودو.

وأضاف ترودو بأّن الحكومة وقّعت على عقد 
ميديكاغو  شركة  مع  دوالر  مليون   173 بقيمة 
لشراء 76 مليون جرعة لقاح محتمل، ومساعدتها 
بناء  و  كوفيد-19  ضدّ  لقاح  تطوير  جهود  في 

منشأة  إنتاج في كيبيك.

ضدّ  لقاح  تطوير  على  ميديكاغو  وتعمل 
سميثكالين  غالسكو  مع  بالشراكة  كوفيد-19 

البريطانيّة.
وتفيد  النتائج ما قبل السريريّة أّن اللقاح أظهر 
التحييديّة  المضادّة  األجسام  من  مرتفعا  مستوى 

بعد جرعة واحدة حسب الشركتين.

دوالر  مليون   18،2 الحكومة  استثمرت  كما 
في لقاح محتمل تعمل على تطويره  شركة نانو 
 ، فانكوفر  مدينة  في  مقّرها  يقع  التي  سيستيم 
فضال عن 23 مليون دوالر في برنامج مساعدة 
ما  محتملة  لقاحات  تطوير  أجل  من  األبحاث  
زالت في مراحلها األولى  في مختلف أنحاء كندا 

كما قال رئيس الحكومة جوستان ترودو.

بقيمة  عقود  على  الكنديّة  الحكومة  وقّعت  وقد 
زينيكا  أسترا  شركات  مع  دوالر  مليون   385
أند  تيكس وجونسون  فايزر ونوفا  و  و سانوفي 
محتملة  لقاحات  لشراء  وموديرنا،  جونسون 
الشركات  هذه  تعمل  كوفيد-19  لمرض  مضادّة 

على تطويرها.
وتسعى الحكومة لضمان حصول كّل الكنديّين 
غير  تسليمها  موعد  أّن  رغم  حتّى  اللقاح،  على 

مؤّكد بعد.

ويشار إلى أّن دول الغرب لم تعط موافقتها على 
أّي من هذه اللقاحات حتّى اآلن، وأعرب رئيس 
اللقاحات  تسليم  يتّم  أن  في  أمله  عن  الحكومة 

أوائل العام المقبل.

وسوف تكون األولويّة في الحصول على اللقاح 
للعاملين في القطاع الصّحي والمسنّين المقيمين 
في مراكز الرعاية الطويلة األمد والذين يعانون 

أوضاعا هّشة .

أن  قبل  كندا  في  شيء  أّي  توزيع  يتّم  “لن 
الكنديّين  أّن سالمة  السلطات الصحيّةمن   تتأّكد 
مضمونة بشكل صحيح وتتّم العناية بها”: رئيس 

الحكومة جوستان ترودو.

وأّكد رئيس الحكومة في الوقت عينه أّن العمل 
للكشف  سريعة  اختبارات  توفير  أجل  من  جار 

عن الفيروس في مختلف أنحاء البالد.

الخبراء،  حسب  االختبارات  هذه  شأن  ومن 
تعاني من  التي  المختبرات  الضغط عن  تخفيف 
تراكم االختبارات التي تنتظر المعالجة، ال سيّما 
االرتفاع  إلى  كوفيد-19  حاالت  عادت  أن  منذ 
بحدّة في عدد من المقاطعات الكنديّة التي نجحت 

الصيف الماضي في تسطيح منحنى الفيروس.

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

Craig Chivers/Radio-Canada/تستثمر الحكومة الكنديّة في لقاحات تعمل على تطويرها شركات كنديّة

-19: الحكومة تخّطط لشراء 76 مليون جرعة لقاح من إنتاج كندّي كوفيد
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وزير الهجرة ماركو منديتشينو في مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا

كـندا تعتزم استقبــال 1,2 مليون مهــاجر جديد بحلـول 2023
العربي في راديو 	  القسم    | سمير بن جعفر 

كندا الدولي

مليون   1,2 استقبال  الكندية  الحكومة  تعتزم 
مهاجر جديد بحلول عام 2023، حسب ما أعلنه 
يوم  منديتشينو.  ماركو  الكندي،  الهجرة  وزير 

2020-10-30
الهجرة  وضع  حول  تحديثًا  الحكومة  وكشفت 
في كندا هذا العام وخطة توّضح عدد المهاجرين 

الجدد الذين سيتّم استقبالهم.
وتهدف كندا إلى جلب .401.000 مهاجر جديد 
2022  و  2021 و411.00  في عام  في عام 

421.000  في عام 2023.
لمخطط  كشفه  عند  منديتشينو   الوزير  وقال 
إّن  المقبلة  سنوات  الثالث  مدى  على  الهجرة 

“الهجرة أمر حيوي لمستقبل كندا”.
 2020 في  المهاجرين  عدد  في  العجز  ولسدّ 
رفعت   19 كوفيد  أزمة  فيه  تسبّبت  الذي  و 
الحكومة الكندية من أهدافها للوصول إلى العدد 
في  منديتشينو  ماركو  ووصف  عنه.  الُمعلن 
مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا هذه اإلجراءات 
الفيدرالية  الحكومة  أن  مضيفًا   ، بـ”القوية” 

ستخصص الموارد المالية لتحقيق ذلك.

البالد  حاجة  مدى  أظهرت  الجائحة  إن  وقال 
في   ، الحالي  الوقت  في  أنّه  وذكر  للمهاجرين. 
قطاع الصحة وحده ، فإّن ربع العمال من أصول 

مهاجرة.
عدد المهاجيرن الجدد

2021 :   000.  401 مهاجر جديد
2022 : 411.000 مهاجر جديد
2023 : 421.000 مهاجر جديد

اليوم  الكندي  الهجرة  منديتشينو، وزير  ماركو 
 The Canadian - 30.10.2020 - في أوتاوا

Press / Sean Kilpatrick
استقبال  إلى  تهدف  كندا  كانت   ، وبالمقارنة 
العام  خالل  جديد  مهاجر   341.000 حوالي 
في  الهجرة  مستويات  مع  يتماشى  بما  الحالي، 

السنوات األخيرة.
السابق  اليوم  في  الهدف  هذا  وتم اإلعالن عن 

العالم  عن  تدريجي  عزل  في  كندا  لدخول 
كورونا  فيروس  انتشار  من  للحد  الخارجي 
المستجدّ. وتحتاج كندا إلى عمال مهرة ، وتلتزم 
ما  بقبول   2022 عام  بحلول  ترودو  حكومة 
مشروع  عبر  ماهر”  الجئ   500“ إلى  يصل 
 The Economic( المهرة  بالالجئين  خاص 

.)Mobility Pathways Project
 Entry( السريع  الدخول  برنامج   إطار  وفي 
نقاًطا  الهجرة  مصالح  ستمنح   ،  )Express
من  الفرنكوفونيين  المرشحين  لملفات  إضافية 
في  الفرنكوفونية  المجتمعات  نمو  تعزيز  أجل 

مقاطعات أخرى غير كيبيك.
نادين  الهجرة  وزيرة  أعلنت  كيبيك،  وفي 
جيرويوم الخميس أنه تم تخفيض أهداف الهجرة 
 ، الفيدرالية  الحكومة  مثل  لكن،  الحالي.  للعام 
ستحاول حكومة فرانسوا لوغو تعويض النقص 

في السنوات القادمة.

ولإلشارة،  فقد انخفضت الهجرة  في كندا في 
2020،  بأكثر  عام  من  األولى  الثمانية  األشهر 

من 40٪ مقارنة بأرقام العام الماضي.

)راديو كندا الدولي / سي بي سي(	 
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تراُجع وتيرة نمّو االقتصاد و”البحار ستبقى هائجة” دون لقاح ضّد الوباء أو عالج له
فادي الهاروني |  القسم العربي في راديو كندا الدولي 	 

)أغسطس(  آب  في  كندا  في  االقتصادي  النمّو  وتيرة  تراجعت 
بعد   %1,2 بنسبة  ارتفاعاً  المحلي  الناتج  إجمالي  فسّجل  الفائت، 
ارتفاعه 3,1% في الشهر السابق، تموز )يوليو(، كما يفيد تقرير 

صدر عن وكالة اإلحصاء الكندية.
وهذا الرقم لتموز )يوليو( منقَّح، إذ كانت بيانات الوكالة الفدرالية 

الصادرة قبل شهر قد أفادت عن نمّو بنسبة %3,0.
وتتوقع الوكالة، في تقديرات أولية، أن تبلغ نسبة النمو في أيلول 
)سبتمبر( 0,7%، لتبلغ بذلك نسبة النمو في الربع الثالث من عام 

0202 نحو %10.

شركةُ  آراَءهم  استطلعت  الذين  االقتصاد  خبراء  وكان 
نمو  توقعوا  قد  المالية  للمعلومات   )vitinifeR( “ريفينيتيف” 

االقتصاد بمعدّل نسبته 0,9% في آب )أغسطس(.
القطاعات  من   15 في  )أغسطس(  آب  في  شهري  نمّو  وُسّجل 
الـ20 التي ترصدها وكالة اإلحصاء في عملية احتساب إجمالي 
ل أّي تغيير يُذكر في اثنْين من القطاعات  الناتج المحلي. ولم يُسجَّ

الخمسة المتبقية.
وتلك   ،%0,5 بنسبة  نمواً  للسلع  المنتجة  الصناعاُت  وسّجلت 

المنتجة للخدمات نمواً بنسبة %1,5.
في  نمّو  وُسّجل   .%1,9 العام  القطاع  في  النمّو  نسبة  وبلغت 
 ،)%3,4( التربوية  الخدمات  القطاع:  لهذا  الثالثة  المكونات 

 ،)%1,6( االجتماعية  والمساعدات  الصحية  الرعاية  وخدمات 
واإلدارة العامة )%1,2(.

ل نمّو بنسبة 13,7% في قطاع الفنون والترفيه واالستجمام،  وُسّجِ
وبنسبة 7,3% في قطاع خدمات اإلقامة والغذاء، وبنسبة %2,1 

في قطاع التصنيع.
وفي اإلجمال كان االقتصاد الكندي في آب )أغسطس( ال يزال 
)فبراير(،  في شباط  5% من مستواه  بنحو  أدنى  بمستوى  يعمل 
كامل  شهر  آخر  هو  )فبراير(  وشباط  اإلحصاء.  وكالة  حسب 

أمضته كندا قبل أن تصلها الجائحة.

وهو  ثاناباالسينغام،  سري  يرى  األرقام  هذه  على  تعليق  وفي 
من كبار خبراء االقتصاد لدى “بنك تورونتو دومينيون )تي دي 
بنك(” )TD Bank(، أحد أكبر المصارف الكندية، أّن االنتعاش 
االقتصادي يفقد زخمه مع دخوله مرحلة التعافي، إذ يصبح تحقيق 

مكاسب إضافية أكثر صعوبة.
وتيارات  قوية  رياحاً  تشهد  قد  تعاٍف  مرحلة  في  اآلن  “نحن 

خطيرة”، كتب ثاناباالسينغام في تقرير.
“لن تكون المالحة خالل االضطرابات سهلة”، يضيف الخبير 
بمسار  عالية  بنسبة  سيتأثر  االقتصاد  فأداء  الكندي،  االقتصادي 

جائحة “كوفيد - 19” حسب رأيه.
كورونا  فيروس  انتشار  على  السيطرة  في  السلطات  ونجاح 
“لكّن  ثاناباالسينغام،  يضيف  السفينة”،  مسار  “يُصّحح  المستجدّ 
البحار ستظّل هائجة” برأيه إذا لم يتّم التوّصل إلى لقاح ضدّ الوباء 

أو عالج ناجع له.

أّن “الطريق ال يزال طويالً” أمام  ثاناباالسينغام  وبالتالي يرى 
االقتصاد الكندي لبلوغ “مياه أكثر هدوءاً”.

أّن عدد حاالت اإلصابة بوباء “كوفيد - 19” ارتفع  يُشار إلى 
على مدى األسابيع األخيرة، ما تسبّب بإعادة تعزيز القيود على 
عدة قطاعات عمل في بعض المناطق الكندية، وإن لم يبلغ ذلك بعد 
الفائت عندما فُرض اإلغالق  الحدَّ الذي شهدته البالد في الربيع 
على كافة المؤسسات التي ال توفر سلعاً وخدمات أساسية في زمن 

الجائحة.

“بنك  لدى  االقتصاد  خبراء  كبير  بورتر،  دوغالس  ويذهب 
وتيرة  أّن  يرى  إذ  نفسه،  االتجاه  في   ،)BMO( مونتريال” 
في الربع األخير من العام الحالي في ظّل  النمّو ستتراجع كثيراً 
الجائحة.  من  الثانية  الموجة  فرضتها  التي  الجديدة  اإلغالقات 

والمصرف المذكور هو أيضاً من أكبر المصارف في كندا.

“لكن نظّن أنه مع تواصل الدعم المالي الواسع النطاق )من قبل 
الحكومات( وفي ظّل إجراءات تقييدية أخّف من السابق، وأيضاً 
وبكّل بساطة ألّن المستهلكين وقطاع األعمال تعلموا كيف يعملون 
في هذه البيئة الجديدة، من المفترض أن تكون انتكاسة نهاية السنة 

الحالية خفيفة نسبياً”، يقول بورتر في تقرير مكتوب.
“في الواقع، نظّل نتوقّع نمواً متواضعاً بشكل إجمالي في الربع 

األخير”، يضيف بورتر.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(	 
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رئيس الوزراء الكندي يقول 
إن حرية التعبير “ليست بال حدود”

اوتاوا- )أ ف ب( -دافع رئيس الوزراء الكندي 
لكنه  الجمعة،  التعبير  ترودو عن حرية  جاستن 
اعتبر أنها "ليست بال حدود" وأنها يجب أن ال 
تُسبّب "إساءة بشكل تعسفي وبدون داع" لفئات 

بعينها.
وإجابة على سؤال حول الحق في نشر صور 
فعلت  ما  غرار  على  محمد  للنبي  كاريكاتورية 
مجلة "شارلي إيبدو"، قال ترودو "سندافع دائما 

عن حرية التعبير".
وأضاف "لكن حرية التعبير ليست بال حدود". 
تجاه  باحترام  نتصرف  أن  واجبنا  "من  وتابع 
اآلخرين وأن نسعى إلى عدم جرح من نتشارك 

معهم المجتمع والمعمورة".
وأوضح "ليس من حقنا مثال أن نطلق النار في 

سينما تعج بالناس، توجد دائما حدود".
واتخذ رئيس الوزراء الكندي مسافة من موقف 
إلى  ودعا  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 

استعمال حرية التعبير بـ"حذر".

وقائم  ومتنوع  تعددي  مجتمع  "في  وأضاف 
على االحترام مثل مجتمعنا، من واجبنا أن نكون 
واعين حيال أثر كلماتنا وأفعالنا على اآلخرين، 
تعاني  تزال  ال  التي  والفئات  الجاليات  خاصة 

قدرا كبيرا من التمييز".
وعلى غرار ما أعلنه قبل يوم مع قادة االتحاد 
االعتداء  إدانة  على  ترودو  شدد  األوروبي، 

"المروع" في فرنسا.
من  كندا  تدين  للتبرير.  قابل  غير  "إنه  وتابع 
صميم قلبها هذه األفعال بينما تقف مع أصدقائنا 

الفرنسيين الذين يمرون بأوقات صعبة للغاية".
كنيسة  في  الخميس  أشخاص طعنا  ثالثة  وقتل 
نفذه  اعتداء  في  فرنسا،  جنوب  نيس  بمدينة 

تونسي ألقي القبض عليه.
وشهد الشرق األوسط ردود فعل غاضبة على 
خلفية  على  ماكرون  إيمانويل  والرئيس  فرنسا 
الرسوم  نشر  حرية  عن  فيها  دافع  تصريحات 

الكاريكاتورية في بلده.
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بادرت  كوفيد-19  جائحة  تأثيرات  اشتداد  مع 
الكندية الى االتصال بالجهات  الجمعية العراقية 
للتباحث  الحكومية  وغير  الحكومية  والمنظمات 
بعض  تواجه  التي  لألسر  الدعم  تقديم  كيفية  في 
الصعوبات في توفير ما تحتاجه، خصوصا تلك 
التي لم تستوف شروط الحصول على مساعدات 
أخرى من الحكومة الكندية. وقد تكللت هذه الجهود 
االجتماعية  والتنمية  التشغيل  وزارة  بموافقة 
ومنظمة الصليب األحمر الكندي على تقديم منح 
مالية الى الجمعية العراقية الكندية بهدف تحقيق 
جملة من األهداف منها توزيع 400 سلة غذائية 
الى تلك األسر، وعدد مماثل من حقائب اللوازم 
الى عدد من  المدارس، إضافة  لطلبة  المدرسية 
الفعاليات التوعوية حول كيفية التصدي وحماية 

النفس أمام أخطار اإلصابة بالمرض.
وقد انطلقت حملة المساعدات في شهر تموز/ 
خالل  من  الجمعية  قامت  حيث  الماضي  يوليو 
ميسيساغا،  أوتوبيكو،  أوتاوا،  مدن  في  فروعها 
 ، الكندي(  العراقي  )البيت  لندن  هاملتون، 
بمساعدة  وندزر،  لمدينة  التحضيرية  واللجنة 
البيانات  بتوفير  والزميالت  الزمالء  من  العديد 

األساسية  المواد  ماهية  وتحديد  المطلوبة 
وتهيئة  الغذائية  السلة  تتضمنها  ان  يجب  التي 

إيصال  سهولة  لضمان  اللوجستية  المستلزمات 
وتزامن  المحتاجة.  األسر  الى  المساعدات 

العمل في هذه الحملة مع قيام المركز اإلعالمي 
للجمعية العراقية الكندية بعقد سلسلة من الندوات 
شعار  تحت  اإللكتروني  موقعها  على  التوعوية 
بدأت  حيث  الوباء(  على  نقضي  )بالتوعية 
 1 لغاية  وتمتد  األول/أكتوبر  تشرين   4 بتاريخ 
استضافة  في  ونجحت  الثاني/نوفمبر،  تشرين 
مالك  الدكتور  الصفار،  مضر  الدكتور  من  كل 
تانيا  الدكتورة  قاسم،  علي  الدكتور  روفائيل، 
عبد الله، الممرضة الممارسة دنيا جبار )باللغة 
اإلنجليزية(، وفي المستقبل القريب مع الدكتورة 

نداء خليل والدكتور صميم القاضي.
لها  مقال  في  بريس غطت  فري  لندن  صحيفة 
العراقية  الجمعية  به  تقوم  ما  تموز   29 بتاريخ 
مدينة  في  فرعها  خالل  من  خصوصا  الكندية 
شبكة  وكذلك  الكندي(،  العراقي  )البيت  لندن 

غلوبل نيوز.
يذكر ان الجمعية العراقية الكندية في أونتاريو 
هي منظمة كندية غير ربحية مسجلة وفق قوانين 
مقاطعة أونتاريو منذ عام 1992 ولها فروع في 
أوتاوا، ميسيساغا، أوتوبيكو، هاملتون، كيجنر، 

لندن، وويندزر.

البيت العراقي الكندي )فرع الجمعية العراقية الكندية في مدينة لندن(

جهود استثنائية لتأمين المساعدات المادية والمعنوية لألسر المحتاجة في أونتاريو
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هــل جــزاء اإلحـســان إال اإلحـســان؟

رسالة السيدة إليزابث إلى مسجد الحياة

أكتب هذه الخطبة لإلخوة واألخوات الذين لم 
يسمعوها في مسجد الحياة. هي مهمة بالنسبة 
لنا كمسلمين يعيشون بين أكثرية غير مسلمة 
وتجاربه  غيره  أخالق  من  منا  كل  ليستفيد 

الحياتية.
كانت الوحيدة التي لم أكن كعادتي قد أعددت 
مادتها مسبقا، فقد اكتسبت عادة إعداد وتحضير 
معلما  أكون  أن  اخترت  أن  منذ  به  سأقوم  ما 
بدءا من المرحلة االبتدائية إلى ما بعد المرحلة 

الثانوية ولمدة ربع قرن من الزمان.
قد  كنت  التي  الخطبة  موضوع  اآلن  أذكر  ال 
باب  فيه  فتحت  الذي  اليوم  ذلك  في  أعددتها 
صورتها  ترون  التي  الرسالة  ألجد  المسجد 

والتي قد دفعت داخل مغلف من تحت الباب.
فيها  بما جاء  الرسالة وقرأتها وتأثرت  فتحت 
كاتبة  نفسها  به  الذي وصفت  التأثر  من  أكثر 

الرسالة.
ولمن ال يعرف اللغة اإلنجليزية، هذه ترجمة 

ما جاء فيها.

تقول السيدة إليزابيث، وهذا هو اسمها:
اسمي  الحياة،  مسجد  في  جيراني  يا  »مرحبا 
أنا  نفسه.  الشارع  في  معكم  أسكن  إليزابيث. 
تبذلونها في إطعام  التي  متأثرة جدا بجهودكم 
الوجبات  وتقديم  المشردين  المنطقة  سكان 

المجانية لهم كل يوم سبت.
أتساءل عما إذا كان لديكم استعداد للعمل معي 
اإلنسان  لمساعدة  آخر  اجتماعي  مشروع  في 
أزرع  أن  أحب  لي،  سمحتم  فإن  والطبيعة. 
الحياة.  مسجد  أرض  على  ملقحات  حديقة 
يمكن أن تكون في أي مكان بمساحة من متر 
الخضراء  المنطقة  كل  ملء  إلى  واحد  مربع 
من  األزهار  تكون  قد  باألزهار.  المزروعة 
األزهار المحلية الدائمة من أجل النحل المحلي 
والفراشات وغيرها من الملقحات، كما يمكنكم 
لوجبات  لتضيفوها  الخضروات  زراعة  حتى 
من  فرد  بأي  ونرحب  المجانية.  السبت  يوم 
المسجد أو المجتمع يريد المساعدة بالزراعة،  
وذلك ليس مطلوبا ألن لدينا خبيرا في الحدائق 
 London,s Pollinator مؤسسة  من 
الحضور  يمكنه   Pathways Project

للمساعدة في العمل.
فإن كنتم مستعدين لمزيد من للحديث حول هذا 

فأرجو االتصال بي.
 أود البدء بزراعة األزهار هذا الخريف إن أمكن. 
ولزيادة المعرفة حول حدائق الملقحات يمكنكم 

تصفح موقع
The Pollinator Pathways Project.  

com
أمل أن أسمع منكم قريبا«.

إليزابيث

فيها  أثر  كما  إليزابيث،  رسالة  فّي  أثرْت 
فجعلتها موضوع  المشردين  إطعام  في  عملنا 
لتبيان صالح  وذلك  الجمعة،  تلك  في  خطبتي 
الصافية  النقية  القلوب  يؤثر في  العمل وكيف 
اآلخرين  وأحاسيس  بمشاعر  تحس  التي 

واحتياجاتهم اإلنسانية المادية والمعنوية. 
المشروع  بهذا  التقدم  إلى  السيدة  هذه  دعا  ما 
غير إحساسها باإلحسان الذي يقدمه المسلمون 
ويمدون يد العون لمن يحتاج المساعدة مع جزء 
الذي  تعالى  بالله  المؤمنة  القلبية  العاطفة  من 
يقول: »هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟« أي 

»ما« أو »ليس« جزاء ..... 
العمل الذي أقدمت عليه المؤسسات اإلسالمية 
في مدينة لندن إنما هو من صميم اإلحسان إلى 
الذي  المجتمع  أبناء  من  والمحتاجين  الفقراء 
نحن جزء منه وله علينا حقوق ال بد من أدائها. 
والله سبحانه وتعالى جعل التخلي عن األيتام 
»أرأيت  قال:  حين  للدين  تكذيبا  والمساكين 
الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم وال 

يحض على طعام المسكين«.
هذا العمل الذي قدمه مسلمو لندن جاء ترجمة 
واإلحسان  بالعدل  يأمر  الذي  دينهم  لتعاليم 
والتآخي والتعاطف مع كافة المخلوقات. وهذا 
تتغذى  ما  زراعة  إلى  إليزابيث  ترجمته  ما 
الملقحة  الحيوانات والطيور والحشرات  عليه 

استدامة لحياتها وتكاثرها.
هذه األعمال وما يماثلها هي التي تظهر  عظمة 
والمغرضون  الجاهلون  يحاول  الذي  إسالمنا 
النيل منه ألسباب مبيتة في نفوسهم. نحن وُهْم، 
التعاليم  يقدر على طمس هذه  أحد  نعلم أن ال 
التي بدأ أصحاب الفكر المستنير والقلوب النقية 
أما  أفواجا.  الله  دين  في  ويدخلون  يدركونها 
العامة من الناس فلن يدركوا تلك المعاني إال 
من خالل سلوك المسلمين وتحويل معتقداتهم 
وال  فيها  رياء  ال  وإحسان  خير  أعمال  إلى 
تنبع من إخالص صادق يطبق  تصنع، وإنما 
في أماكن العمل والشارع والمنزل كما يطبق 
ذلك،  نتيجة  أن  ثقة  ولنكن على  المساجد.  في 
إن قمنا بها، أفضل ألف مرة من كل ما يلقى 
ولنصدق  وعظات.  خطب  من  المنابر  على 
ونقرأه  نراه  ما  كل  أن  لو  ونقول:  أنفسنا  مع 
على شاشات )فيس بوك( و )واتس آب( نطبقه 
واقعا في حياتنا لكنا في وضع أفضل مما نحن 

عليه اليوم.
المطلوب منا أيها اإلخوة واألخوات أن نرتفع 
إلى مستوى الفكر اإللهي الذي أرسله الله تعالى 
مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونطبقه 
في كل أمر من أمور حياتنا كما طبقه من حمله 
إلينا عن ربه فكان قرآنا يمشي على األرض، 
العظيم. وما  الرسول  نتخلق بأخالق هذا  وأن 
أن  إال  منا  كل  من  مطلوبا  ليس  ذلك!  أسهل 
يكون صادقا وأمينا كما كان هو، وليس ذلك 
آخر كالم وجهه ألمته:  في  اتباع وصيته  إال 
تضلوا  لن  بهما  تمسكتم  إن  ما  فيكم  »تركت 
إال  سنته  وما  وسنتي«  الله  كتاب  أبدا،  بعدي 
»الصدق واألمانة« اللتين تتضمنان كل ما في 
اإلسالم من خير وبركة وتقدم ونصرة لإلسالم 

أمام من يريدون به سوءا.
وأخيرا نقول مذكرين كل ذي بصيرة: إننا ال 
بحفظه،  الله  تكفل  الذي  اإلسالم  على  نخشى 
وندعو  عنه،  يبتعد  من  كل  على  نخشى  لكننا 

بالهداية لكل من يريد الله به خيرا..  



الحريري »يرقص مع األفـاعي«.. هل ُيلدغ للمرة الثـالـثة؟!

بقدها  السياسية  السلطة  اضطرت  عندما 
بعد  جزئياً  جحورها  في  اإلختباء  الى  وقديدها 
المبادرة  عاصفة  وبالتالي  المرفأ  إنفجار  كارثة 
األولى  للوهلة  اللبنانيين  لمعظم  ُخيل  الفرنسية، 
منهم  المشكو  الطبقة  هذه  التخلص  أوان  آن  انه 
تاريخيا، وسرعان ما خاب أملهم من جديد بعد 
ان استعصت هذه المبادرة و أصحابها وداعميها 
من  اسابيع  وبعد  المتحكمة.  الطغمة  هذه  على 
كادت  التي  المتساقطة  للمهل  القسري  التمديد 
تسقط معها المبادرة الفرنسية بالضربة القاضية، 
سياسية  بنسخة  الحريري  سعد  الرئيس  ظهر 
ليس  نفسه  “يرشح”  ان  وقرر   ،2020 منقحة 
الدور  ليؤدي  انما  فحسب،  الحكومة  رئاسة  الى 
األخطر وهو “الرقص مع األفاعي”، )ليتماهى 
مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي مع  بعض 
مقلعاً  جحورها..  من  أيقظها  أن  بعد  الفوارق(  
جحر  من  المؤمن  يلدغ  “ال  مقولة  ترداده  عن 
“مبادرته”  ب  واثق  انه  اما  ليبدو  مرتين”.. 
اللبنانية لتطبيق المبادرة الفرنسية وإما قد “حقن” 
تعلّق  اذاً  اللدغ مرات ومرات!  بلقاح ضد  نفسه 
الفرنسية، واخذ على عاتقه  بالمبادرة  الحريري 
الداخلي،  الزخم  فقدت  بعدما  تعويمها،  اعادة 
بعيد ان الدور الفرنسي الذي  واظهرت الى حدّ 

قاده الرئيس ايمانويل ماكرون النقاذ لبنان، يتجه 
الى االنحسار على رغم التمسك اللفظي بالمبادرة 
من قبل اركان الطبقة الحاكمة في لبنان، والتخلي 
الفعلي عنها انطالقا من األداء الذي اظهرته هذه 
القوى برفضها تشكيل حكومة من خارج التمثيل 
أفشل مهمة  ما  الحاكم، وهو  الحزبي والسياسي 
الرئيس المكلف مصطفى اديب. دخول الحريري 
عرضة  يزل  لم  والتأليف،  التكليف  خط  على 
للتساؤل حول ابعاد قبوله بهذه المهمة، واالندفاع 
نحوها، طالما أن فكرة تشكيل حكومة ال يسمي 
كما  واردة  ليست  السلطة  اركان  فيها  الوزراء 
تقول قوى االكثرية النيابية التي وزعت اصواتها 
بين تسمية الحريري وعلى رأسهم الرئيس نبيه 
رأسها  وعلى  التسمية  عن  التمنع  وبين  بري، 

“التيار الوطني الحر”. 

انكفاء  لحظة  في  نائباً،   ٦٥ ثقة  الحريري  نال 
والتشكيل،  التكليف  بأليات  االهتمام  عن  دولي 
عالقة  ال  حسابات  من  تخلو  لم  اصوات  وهي 
تموضع  بتظهير  ترتبط  بل  بها،  للحريري 
المواجهة بين اركان الممانعة، معركة من يقرر  
بين  المقبلة،  الجمهورية  رئيس  انتخاب  نتيجة 
الله” سليمان فرنجية وجبران  مرشحي “حزب 
باسيل، الحزب اختار الوقوف في الوسط، وبري 
تجيير  خالل  من  باسيل  تحجيم  في  قوته  اظهر 
اصوات الحزب القومي وايلي الفرزلي وعدنان 
بابعادها  المواجهة  شجعت  فيما  طرابلسي، 
انحاز  الذي  التشاوري  اللقاء  فرط  في  الرئاسية 
الى  هاشم  وقاسم  وطرابلسي  الصمد  جهاد  فيه 
تسمية الحريري بل الى جانب فرنجية في مقابل 

وهو  الحريري  اعطوا  األرمن  النواب  باسيل. 
موقف ارمني خالص ينسجم مع الموقف االيراني 
الى  اقرب  هي  االميركي.  االعتراض  وعدم 
بروفة رئاسية، كان  الحريري عنوانها الظاهر، 
السيما ان األسئلة حول رهانات الحريري تجاه 
طبيعة الحكومة المقبلة لم تتضح بعد، على رغم 
ل”حزب  معارضة  اطراف  من  له  االتهامات 
هذا  على  الحزب  لمتطلبات  يستجيب  بأنه  الله” 
الصعيد. يبقى انه في ظل عدم اتضاح الصورة 
الكاملة لطبيعة الحكومة، وهل ستشكل ام سيبقى 
وهل  المعلنة،  شروطه  على  المكلف  الرئيس 
بتسمية  مطلبهم  عن  األكثرية  اطراف  سيتنازل 
الوزراء ام ان تسوية ما تتيح للحريري الخروج 
بحكومة توحي بثقة داخلية وخارجية؟ ال يحتاج 
األمر الى كثير من االنتظار، االيام المقبلة كفيلة 
بأن تكشف مسار الحكومة وطبيعتها وتوازناتها 
السياسية ومدى استقالليتها، واألهم مدى قدرتها 
المبادرة  تضمنتها  التي  االصالحات  تنفيذ  على 
من  كثير  الى  المراقب  يحتاج  ال  الفرنسية. 
السلطة  اطراف  رهان  ان  ليدرك  التمحيص، 
نفوذه ومكاسبه في  يقوم على حماية كل طرف 
اي حكومة من جهة، واعتقاد راسخ في نفوسهم 
جميعا بأن المبادرة الفرنسية هي عبارة عن كتلة 
نقدية يمكن الحصول عليها من دون تنفيذ فعلي 
لالصالحات، هذا االعتقاد الذي يعبر عن عقلية 
تحاصص  ان  من  السلطة،  منطق  في  راسخة 
اطرافها،  لصمود  الوحيد  المصدر  هو  السلطة 
االلتفاف  على  ستنصب  الجهود  كل  وبالتالي 
األعذار،  خلق  من  بمزيد  االصالحات  على 
واالستثمار في ما يسمونه خصوصيات لبنانية، 

اقتصادية  وحتى  امنية  او  سياسية  كانت  سواء 
اختبارات  امام  سيبقى  الرهان  هذا  ومالية.  
دولية وعربية حقيقية، فالخارج يدرك ان ال لجم 
لالنهيار من دون اصالحات جدية، اي ببساطة 
الحدّ من نفوذ قوى السلطة، وحكومة الحريري 
هل  نفسه،  الحريري  مستقبل  ستقرر  المرة  هذه 
هو قادر او يريد اصال لجم نفوذ هذه القوى وهو 
لاللتفاف  معها  متضامنا  سيسير  ام  منها،  واحد 
المتصلة  تلك  ولو  الجدية،  االصالحات  على 
االتفاق  وبرنامج  الحدودية،  والمعابر  بالكهرباء 
مع صندوق النقد الدولي؟   األرجح ان الحريري 
وبغض  بري  بقوة  باسيل  اقصاء  في  نجح  الذي 
نظر من “حزب الله”، سيجد نفسه مكبال بشروط 
الحزب الذي لن يقبل بأقل من ان يكون صاحب 
القرار في حكومة الحريري، في وقت لن يحظى 
لبنان بأي دعم حقيقي ال عربي وال دولي طالما 
والمبادرة  الله”.  “حزب  بإمرة  الحكومة  كانت 
الفرنسية التي يرفع الحريري لوائها في محاولة 
تعويض لخسائر ماكرون المعنوية، تتحول عند 
بقية اطراف السلطة، الى معبر لمحاولة استيالد 
ال  كان  وان  فرنسي  بغطاء  سياسي  ونفوذ  دور 
يقي من البرد واالنكشاف امام الداخل والخارج.  
 الرئيس الحريري امام االختبار األخير، فهو اتخذ 
الحكومات  رؤساء  ان  واألرجح  منفردا،  قراره 
منفردا،  اليه  ذهب  لما  متحمسين  غير  السابقين 
ولن يفاجئهم فشله وحده، سواء كان على رأس 

حكومة األكثرية او حكومة معطلة.

)نداء الوطن(  البيروتية ينشر باتفاق مسبق 	 
مع الكاتب 

علي األمين	 



ذكرياتي حيث دفء  يرحلون وترحل معهم 
موسم  حيث  الكريمتين،  وذراعيه  وطني 
الخبز  رائحة  وحيث  والبرتقال،  الليمون 
موسم  في  البجع  يرحل  األمطار.  ورقصة 
عن  تبحث  روحي،  ترحل  ومعهم  الثلوج 
عشق  عن  الحارة،  وضحكات  الطفولة  دفء 
الشبابيك وسذاجة األرواح وعن أغصان شجر 

الزيتون والتين وأحاديث الصغار. 

للبجع محبة كبيرة في قلبي، محبة من النظرة 
وصولي  يوم  معهم  األول  لقائي  من  األولى، 
سكينة  الثاني.  الوطن  كندا،  في  الجديد  لبيتنا 
األبصار،  تذهل  بيتنا  أمام  البحيرة  في  تنقلهم 
تحليقهم كأسرة مغادرين مسبحهم لجولة بحث 
المنقبضة  الروح  وتنعش  الفرح  تطلق  ومتعة 
وعودتهم للبحيرة مجددا في رقصة هبوط متقنة 
تحبس األنفاس اعجابا وانبهارا. تعلقت بالبجع 
وأحببت سكينتهم وانسجامهم مع الطبيعة ومع 
الثلوج  موسم  األبيض،  الموسم  يقترب  القدر. 
الباردة ويستعد البجع بطريقة مذهلة للرحيل، 
مستندات  ال  يجهزونها،  حقائب  ال  صحيح 
الجميل  ماضيهم  من  صور  وال  يجمعونها 
بوحدتهم  يليق  مميز  اعداد  ولكن  يحملونها 
باالنطالق  يوميا  البجع  قائد  يقوم  وقناعتهم. 
للمنتزه الواسع المحاذي للبحيرة يلحق به سائر 

للتحضير  ويجتمعون  ووالء  بطاعة  البجع 
لرحلة الشتاء الطويلة. حاولت كثيرا االقتراب 
منهم ألسترق السمع لما يهمسون به لكن دون 
جدوى! حاولت مراقبة لغة أجسامهم لعلي أفهم 
والتنسيق ولكن  التخطيط  منهم  وأتعلم  حديثهم 
ال  أسرار  للبجع  سدى.  محاوالتي  كل  ذهبت 
المعجبين  من  كان  ولو  لغريب  بها  يبوحون 
لي  غامضة  زالت  ما  اجتماعاتهم  فسر  بهم، 
رغم متابعتي لهم خالل سبعة فصول خريف. 
ويستمرون بالتحضير اليومي للرحيل: يقفون 
في صالة  وكأنهم  جنب  الى  جنبا  تام  بسكون 
جماعية صامتة يدعون بها الخالق ان يراعيَهم 
أن  منه  ويطلبون  الشاقة  الرحيل  رحلة  في 
األجواء.  وبرودة  المشوار  تعب  من  يحفظهم 
لهم  يأذن  وعندما  ولوقت طويل  بسالم  يقفون 
الى  المنتزه  في  البطيء  بالسير  يبدأون  القائد 
حين إطالق صرخته، تتلوها صرخاتهم وهنا 
يبدأ االجتماع وتعطى األوامر وتناقش الرحلة 
بكل تفاصيلها وحيثياتها. وبعد فترة من النقاش 
وكبيرا،  صغيرا  البجع  كل  به  يشارك  الذي 
الفريق  ويستعد  للتحليق  صفارته  القائد  يطلق 
وراء  رباني  بترتيب  ويحلقون  النداء  لتلبية 
الغد  لقاء  مترقبين  بحيرتهم  ليعودوا  زعيمهم 
الرحيل  صافرة  األخيرة:  الصافرة  حين  الى 

بموسم هجرة جديد.

هم يرحلون ويتركون وراءهم فراغا كبيرا، 
في  بل  فحسب  المتجمدة  البحيرة  في  ليس 
لمغامرة  يرحلون  أيضا.  عيوني  مساحات 
جديدة بينما أعيش أنا وواقعي في ملل. أسرح 
وصلوا  هل  حالهم؟  هو  كيف  بهم،  وأفكر 
فقدوا أحدا بطريقهم؟  الموعودة؟ هل  األرض 
الطويلة؟  الشهور  هذه  وقتهم  سيقضون  كيف 

وهل يشتاقون لي كما أشتاق أنا إليهم؟ يرحل 
البجع ليعودوا وأنا رحلت ألبقى! غادر البجع 
ليحافظوا على البقاء! وانا غادرت ألبدأ رحلة 

الغياب ... التالشي! 

لحضورهم  يشتاق  من  وهناك  البجع  هاجر 
أعرف  وال  أنا  وغادرت  وفرحهم  وطيرانهم 
ان بقي من يشتاق لي ويترقب عودتي؟ أحبهم 
اآلمن  لبيتهم  عودتهم  من  أغار  منهم.  وأغار 
أنا  ولكن  بقلبي  أنهم  وأغار  أعود!  لن  ولبيتي 

ليس لي في قلبهم وجود. 

موسم رحيلهم في الشتاء البارد موسم حزين، 
ليس فقط ألني سأفتقدهم في صباحي ومسائي 
بل ألن قلبي أيضا يتركني ويرحل في الموسم 
وللحظات  لمحطات  ألماكن،  يرحل  البارد. 
لرائحتها  نفسي  وشغفت  اليها  روحي  تاقت 
وعبق أصالتها. هو موسم الهجرة القاسي الذي 
بالماضي وبكل ما هو جميل ويزداد  يذكرني 

في صدري الحنين. 

وعندما يعود البجع مع الربيع يزهر في قلبي 
لتستقبل  عيوني  مساحات  وتتسع  الياسمين 
ولكن  أعود  ال  قد  فأنا  هجرتهم،  من  العائدين 
البجع  أصدقائي  الراحلين،  عودة  تواسيني 

المخلصين.

 2019 روح  أصداء  كتابي  من   *
إصدار دار الشروق- عمان

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

اونتاريو

د. كيتي وتد 	 

محمد سعد الـدين	 

أياك أن تعتقد أن!!
أعداء  ان  ليكتشف  الدهاء  من  لكثير  اإلنسان  يحتاج  ال 
األمة  قد نجحوا عبر عقود من الجهد المنظم والمبرمج 
بصبغ عامتها بطبقات من السذاجة الفكرية والسياسية .. 
ان حسن  عن  النخبة  بعض  يتكلم  ان  االمر  حتى وصل 
الظن بعدوك هو من األخالق النبيلة.. بل يذكرك بعضهم 
إلى  تدفعك  التاريخ  من  مختلقة  ربما  او  منتقاة  بقصص 
السعادة عندما يخدعك اآلخرون والخصوم بحجة ان من 

خدعنا بالله فقد كسب اثمنا !!

يحكى ان احد السالطين أراد أن يدفع عامة شعبه الى 
التوقف عن ممارسة التجارة كي يخلو الميدان لمعاونيه، 
فأمر غلمائه المقربين من البالط  بالتركيز على القضاء 
وآخرين  التجار  عامة  وإقناع  انتقائية،  بطريقة  والقدر 
بأن رزق اإلنسان سياتي اليه حتى ولو اغلق الباب على 
نفسه، ثم أمر وزير خزينته بدفع مبالغ ماليه لمن يتوقف 
العامة  ليصدق  كافية  كانت  الزمن  من  لفترة  العمل  عن 
كالم شيوخه ويفقد العمال حماسهم ويسيطر أعوانه على 
مفاصل االقتصاد، وينشىء معها ظاهرة تنابلة السلطان 

او ربما تنابلة المقاهي بالعصر الحديث .

ال يختلف المشهد كثيرا او ربما يزيد عندما يتعلق األمر 
السالطين  بمصير االمة وعقيدتها، عندما يحاول علماء 
هو  الفاسدين  قومنا  علية  على  االعتراض  بأن  اقناعنا 
رفض للقضاء والقدر وان الصبر على الظلم واالستبداد 
خبثاء  لعل  بل  والثواب....  األجر  من  مزيدا  لك  يضمن 
الغرب الذين درسوا تاريخنا وفكرنا هم اآلخرون اقنعونا 
الله  سخرهم  )من  لصناعات  المتواصل  استهالكنا  بأن 
والعمل  واالبتكار  اإلنتاج  من  بكثير  افضل  لخدمتنا( 
الدؤوب لتنشأ بعدها دول عربية هي أقرب ما تكون الى 

)تنابلة العالم(.

المبالغ  والطيبة  المنتقاة  السذاجة  أن  العجيب  من  ولعل 
المعاكس،  باالتجاه  كانت  االمة  والتي اصابت عامة  بها 
األقربين  اتجاه  الفوقية  وربما  الشك  منسوب  ازداد  بينما 

ونصفنا اآلخر.

الخير  يحمل  دقيق  بتوازن  اإلنسان  العباد  رب  خلق 
وحدد  اضالعه  بين  والطيبة  والشك  احشائه  في  والشر 
مشاعره  بتصريف  وأمره  نقيضه  او  الظن  يحسن  بمن  
الطيبة باتجاهات محددة حتى يكون متوازنا في عالقته، 
دنياه،  في  ثمار جهده  في قطف  ناجحا  دينه،  في  صادقا 
حين  الى  نجحوا  وقد  اقناعها.  على  األمة  أعداء  وعمل 
لهم وتجاهل  القادم وما يخطط  البصر عن  بأن إغماض 

التاريخ والمستقبل هو قمة األخالق النبيلة.

طبيب كاتب من اسرة )البالد(	 

رحيل البجع*

هادي  محمد  علي  األستاذ  أن  الموضوع 
والدي  كتابا عن  ألف  قد  العراق  في  الربيعي 

عنوانه، “سليم بطي فتى المسرح العراقي”.
في  تقدير  بكل  العمل  هذا  شَرَح  تم  وقد 
)غوغل( كل من األستاذ إبراهيم خليل العالف 
واتحاد  الربيعي  األمير  عبد  نبيل  واألستاذ 
عن  وشرحوا  السريان،  والكتاب  األدباء 
فصوله بأكثر من 400 صفحة، وتم ذكر التعب 
عام  خالل  الربيعي  علي  األستاذ  عاناه  الذي 
المتنبي  في شارع  إيجاد مسرحياته  في  كامل 
بين الكتب القديمةأدام الله الجميع ذخرا للوطن 

العراق الحبيب

شكر وامتنان

أنا  أطفاال  وتركنا  بطي  سليم  والدي  توفي 
الثانية  في  أكبرهم  كنت  وولدان.  وشقيقتي 
الوطن  أحضان  في  ربينا  عمري.  من  عشرة 

الحبيب العراق ووسط األقارب.
يمر  أن  األقدار  وشاءت  السنوات  مرت 
وحصار  حروب  من  عصيبة  بأوقات  الوطن 
وانتهى  لحظاتها  بكل  عشناها  وخطف  وقتل 
بنا المطاف في الغربة بعيدا عن الوطن. ومنذ 
ذلك الحين كان هناك سؤال يكاد يخنقني، فكأنه 

ملتف على رقبتي وجسدي يمنعني من التنفس 
والحركة. وكان سؤالي: هل ماتت جذور آبائي 
وجود  لنا  يعد  لم  هل  الوطن؟  في  وأجدادي 

هناك؟
إلى أن اتصل بي أحد األيام قريبي الدكتور 
الدكتور علي  ليخبرني أن األستاذ  باهر بطي 
محمد هادي الربيعي قد ألف كتابا عن والدك 
وعنوانه “سليم بطي فتى المسرح العراقي”. 
قلت له: ماذا تقول يا باهر؟ والدي توفي منذ 
يزال  ما  هل  عاما،  وستين  خمسة  من  أكثر 
فقال هو كذلك.  العراق؟  يذكره في  هناك من 
وأرسل لي صورة الكتاب، فقد حصل اتصال 

بينه وبين الكاتب.
يا إلهي! ماذا أفعل؟ هل أفرح، هل أبكي هل 
أشكر؟ كال، هذا ليس كافيا. ولم أحس إال والقيد 
البغيض الذي يكاد يخنقني قد تمزق. نعم، فإن 
جذور آبائي وأجدادي ما زالت قيمة في تراب 
الوطن، تتنفس هواءه العليل وتسقَى من مياهه 

العذبة.

شكرا لك يا إلهي أن أطلت عمري لكي أعيش 
هذا اليوم.

إيه يا بغداد .. يا درة الفيصلين، كما قال عنك 

الجواهري. عودي كما كنت يا بغداد بسواعد 
أبنائك األوفياء .. عودي يا بغداد بتكاتف أبناء 
شعبك األبرار، فهم ينادونك كل يوم .. عودي 
كما كنت بلد المحبة واإلخاء والمساواة .. بلد 

الحق والعدالة .. بلد التقدم واالزدهار. 
عودي يا بغداد فالشعب محتاج لك يا بغداد ..

نجوى سليم بطي	 

رسالة الى المحرر
بغداد عودي كما كنت بلد المحبة واإلخاء والمساواة

سليم بطي
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الى المهاجرين الجدد

ال تعمد على اعانات االطفال 
الضريبية كمصدر للدخل

والتي  المالية  االعانات  من  عددا  الكندية  الحكومة  تقدم 
 ، انسانية  و  اجتماعية  اهداف  لتحقيق  خاللها  من  تهدف 
ولعل ابرزها هو اعانات االطفال الضريبية والتي تقدمها 
الحكومة الكندية لدعم االسر في مواجهة متطلبات تكاليف 
والئق  صحي  معيشي  مستوى  ولتوفير  باألطفال  العناية 

لألطفال على االرض الكندية.
وقد الحظت ان العديد من القادمين الجدد ينظرون إلعانات 
االطفال الضريبية كمصدر ثابت مستقر للدخل وبناء عليه 
اتي  المبالغ  معتمدا على  مطلقا  يعمل  ان ال  آثر  فالبعض 
اعانات  على  االعتماد  مؤثرا  و  شهريا  الدولة  له  تدفعها 
العمل، وهو ما يدل على  البطالة واعانات االطفال على 

قصور في التخطيط و عدم استشراف للمستقبل.
في  دخل  مصدر  الضريبية  االطفال  اعانات  تكون  قد 
يتمتع  وال  مستقر  غير  المصدر  هذا  ان  إال  ما،  مرحلة 
بالثبات فهو مصدر خاضع إلعادة التقدير كل عام حسب 
تماما كما  للنقصان  فهو معرض  وبالتالي  الدخل  مستوى 
وان  كما  الدخل.  مستويات  حسب  للزيادة  معرض  هو 
هذا المصدر مرتبط بوضع موازنة الدولة وقدرتها على 
مواجهة التحديات الطارئة ونحن نعلم مقدار االموال التي 
على  الكورونا  جائحة  لمواجهة  الكندية  الحكومة  انفقتها 

سبيل المثال.

الحكومية  بالسياسات  مرتبط  مصدر  أنه  على  عالوة 
اللبراليين بزيادة إعانات  السابق قامت حكومة  العام  ففي 
االطفال الضريبية بنسب متفاوتة حسب اعمار االطفال و 
تتبنى  اخرى  بقدوم حكومات  نسبتها  تتغير  قد  زيادة  هي 
نهجا اقتصاديا او اجتماعيا مختلفا، ففي ظل نعمة التداول 
تفرز  قد  االقتراع  فإن صناديق  كندا  في  للسلطة  السلمي 
تكون  قد  مختلفة  وبرامج  وطروحات  بأفكار  حكومات 
احداها في يوم ما تقليص او تقليل نسب اعانات االطفال 
المثال قلصت حكومة  التي تتقاضاها األسر، فعلى سبيل 
برنامج مساعدات  اعانات  أونتاريو نسب  المحافظين في 
أثر على كال  القانونية بشكل  المساعدة  الطالب وبرنامج 

البرنامجين، فالمسالة لها بعد سياسي ايضا!
اعانة  مثل  الدولة  اعانات  على  فقط  االعتماد  وان  كما 
االئتماني  الرصيد  البطالة واعانات االطفال سيؤثر على 
للفرد فلن يكون مؤهال للحصول على قروض او اجراء 
وسيؤثر  البيوت،  استجار  فيها  بما  المعامالت  من  العديد 
اعانات  مبالغ  ان  ثم  به،  الخاصة  التقاعد  واردات  على 
سن  االطفال  بلوغ  حال  في  تتوقف  الضريبية  االطفال 
ثابت و  الثامنة عشر فال يمكن االعتماد عليها  كمصدر 

مستقر للدخل في كندا!!
االعانات  بجانب  تساهم  بدائل  ايجاد  من  فالبد  هنا  من 
الضريبية في رفد دخل االسرة باإليرادات لتالفي ما سبق 

من مخاطر وهو ما يتحقق بالعمل و بالعمل فقط!

باحث زائر بجامعة وسترن أونتاريو كندا	 
لندن 	  والواجبات،   بالحقوق  التوعية  مبادرة  مؤسس 

اونتاريو

أحد أعمال الفنان منقذ الشريدة

طلب

فوقي  ينهال  حبا  أعطني 
عطشى  أرض  فأنا  كالمطر، 
كلماتي  ان  حبك،  اال  اليرويها 
اال  يدوزنها  ال  مموسقة  غير 
تجوب  أن  منك  أرجو  لحنك، 
تذرني  ال  دعوتي  ملبيا  مملكتي 
أعماق  في  وأضمحل  أغرق 
الخمول وال تدع حياتي تستهلك 

من دون حبك. 

أكتشاف 

أغوار  في  يستلقي  الحب  كان 
قلبي  تفتح  وحين ظهرت  قلبي، 
من  نبع عذب  وتدفق  كالزهرة، 
أغواره، وأنهالت أمطار الحب، 
 .… جارف  بسيل  وغمرتني 
على  المستلقي  الحب  ذاك  أحيا 

ضفاف قلبي.

للتنزه  دعوة 

قلبي  حديقة  في  للتنزه  تعال 
التي  العاشقة  بالزهور  المليء 

  .. رؤياك  عند  متلهفة  تحتشد 
نهر  في  يرتجفان  قلبينا  ودع 
من الصمت يكتسح كل األفكار 
حدود،  لها  ليس  فرحة  تغلفهما 
كافية  مشاعر  تحتشد  قلبي  ففي 
من  بحر  في  العالم  إلغراق 

األحالم والموسيقا 
تعال لنصنع معا كرنفاال للحب 

والعشق االبدي ..

اعطني فرصة 

بفرصة ألهمس  متى سأحظى 
لك فيها باني احيا بك ..

صدورنا  تالمس  عندما 
 .. نتقوقع   .. نكتئب  االحزان 
ثم  نكتوى   .. العالم  من  ننسحب 
ننزوى .. تنقطع صلتنا بالحياة .. 
نعتبر بل نوقن انها الهاويه وقد 
الحالة  هى  بل  صوبها،  شارفنا 
نحونا  أقبلت  وقد  مرارة  االكثر 
مشرعه تحتضننا بكل شوق كى 
تذروه  محترق  كرماد  بنا  تلقي 
محراب  الى  تسوقنا  أو  الرياح 
الله صاغرين لمالقاة حسابنا . 

بكل  النهايه  انها  نشعر  نعم 
السوداء  وألوانها  ارهاصاتها 

ألقاتمه.

أال  طويأل  الليل  يكون  كم   
خافت  ضوء  من  بصيص  من 
دفاتر  طيات  بين  من  أتى  وقد 

ذكرياتنا معهم.

 يظل الليل بكل رياحه الهوجاء 
صدور  على  جثم  وقد  كجبل 
عليله قد اعيتها الحيل وأرهقتها 
االمنيات. االيمان باللقاء بهم ال 
يقوى العقل على تحليل همزاته 
القلب  ذاك  يقنع  ما  هناك  فليس 
الوجل بأن الجدوى فى االنتظار 
مسافات  والعقل  القلب  بين  وما 
أحاسيس  لحظه  كل  تقطعها 
ومشاعر دافقه ذهابأ وأيابأ دون 
المنهك  الجسد  عباءة  فى  كلل. 
ترانا وقد رحنا نختبىء ونوصد 
يرانا  أن  خشية  االبواب  جميع 

البشر . 
عنهم  ونبتعد  منهم  نرتعد 
بأرادتنا نراهم ليسوا بشرأ مثلنا 
أصنامأ  نحن  لسنا  باألحرى  أو 

مثلهم لذا نبتعد ونصادق الوحده 
والجدران العتيقه الباليه .

ابتسامة  شفاهنا  على  ترتسم   
ونلفظ  معهم  نكون  حينما  بلهاء 
المتهدجه  الساخنه  انفاسنا 
الوحده  فى حضرة  نكون  وقتما 
الليل  والجدران على وقع ايقاع 

الصامت المخيف  .

داخله  من  المحب  يكون  كم 
ذاته  من  اال  معرف  غير  نكره 
الصارخه وقد راح يؤنبها على 
طموحات  من  فكم  الخنوع  هذا 
وكم  الواقع  صخرة  على  تفتت 
من شراع حطمتها رياح . يظل 
الجدران  تلك  على  يرسم  القلم 
على  القلب  يقوى  ال  نقوشأ 
محتدم  الصراع  ويظل  قراءتها 
حتى صباح يوم جديد ..هل نحلم 
بحب لك ياعراق لنعود بك واحة 

حب ومكان عشق ازلي ...

مؤسس 	  تشكيلي  فنان 
جريدة  تحرير  ورئيس 

)المغترب( الكندية

د. هيثم ابو كركي 	 
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في  بطعنات  أمين،  مهدي  اإليراني  الناشط  قتل 
كشف  فيما   ، تورونتو  مدينة  شرقي  شمال  منزله 
النظام  قبل  من  تلقوها  تهديدات  عن  ناشطون 

اإليراني.
بيان،  في  طالبت  قد  الكندية  الشرطة  وكانت 
خالل  من  القتل  جريمة  في  المحققين  مساعدة 
العثور على سيارة هوندا مسروقة، يبدو أن القاتل 
صحافي  بيان  في  وأضافت  تنقله.  في  استخدمها 
صدر صباح الخميس وتناقلته وسائل إعالم محلية، 
عمره،  من  الخمسينيات  في  المقتول  الرجل  أن 
به  المغدور  بطعن  قتل  جريمة  أنها  الحقاً  وأكدت 

داخل منزله.
“المجلس  في  عضواً  عاماً(   50( أمين  وكان 

السابق  الشاه  البن  المناصر  الكندي”  اإليراني 
في  ناشطاً  وكان  اإليراني،  للنظام  والمعارض 
أحد  وهو  األخيرة،  السنوات  في  التواصل  مواقع 

المعارضين الكثر المنتشرين في دول الشتات.
حامد  أعلن  أمين،  مقتل  نبأ  انتشار  وعقب 
ضحايا  أسر  جمعية  باسم  المتحدث  إسماعيليون، 
التي  األوكرانية  الطائرة  أي   ،”752 “الرحلة 
أسقطها الحرس الثوري مطلع العام الماضي، الذي 
يعيش في مدينة تورونتو أيضاً، أنه تلقى تهديدات 

بالقتل.
سبب  عن  تقريراً  بعد  تورونتو  شرطة  تنشر  لم 
به،  المرتبطة  المحتملة  والجهات  وطريقته  القتل 
صفحته  عبر  منشور  في  كتب  إسماعيليون  لكن 

تورط  ثبت  “إذا  أنه:  “فايسبوك”  في  الشخصية 
الناشط  أمين،  مهدي  قتل  بجريمة  أجنبية  حكومة 
أيادي  أن  يعني  فهذا  تورنتو،  في  المقيم  السياسي 

النظام بدأت باالغتياالت مرة أخرى”.
في  فعال  دور  له  كان  الذي  إسماعيليون،  وقال 
األوكرانية  الطائرة  ضحايا  أسر  جمعية  إعالم 
بأنه تلقى “رسائل عدائية  خالل األشهر األخيرة، 
وتهديدات  غريبة  واتصاالت  مشبوهة  وسيارات 
للنظام  التابعين  القتلة  يخشى  “ال  لكنه  بالقتل” 
مع  هذا  كل  ناقش  أنه  أيضاً  وقال  اإليراني”. 
تورونتو والشرطة الفيدرالية وأن “تحقيقاً شامالً” 

يجري في هذا الصدد.
الثوري  الحرس  استخبارات  أجهزة  أن  والحال 

وسفاراتها  اإليرانية  الحكومة  مع  وبالتنسيق 
وتهديد  اغتيال  في  نشطاً  دوراً  لعبت  بالخارج، 
الماضية.  األربعة  العقود  مدى  على  المعارضين 
وسائل  قبل  من   2019 العام  في  الحديث  وعاد 
عن  اسكندنافية  ودول  وهولندا  ألمانيا  في  إعالم 
ذلك  عن  تحدثت  كما  إيرانية،  االغتيال  عمليات 

وزارة الخارجية األميركية عدة مرات. 

ونظراً للسجل الواسع للنظام اإليراني في التورط 
في اغتياالت وترهيب واختطاف المعارضين في 
المتهم  عادةً  هي  اإليرانية  الحكومة  فإن  الخارج، 
أحداث  تحدث  الحاالت عندما  مثل هذه  في  األول 

مثل اغتيال المعارضين خارج إيران.

عودة إيران لتصفية المعارضين في الخارج؟
مقتـل النـاشط اإليـراني مهـدي أمين عضو “المجلس اإليـراني الكـندي” في تــورونتو

المتحدة )CNN(-- أرسلت محكمة واشنطن  العربية  دبي، اإلمارات 
و9  سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي  العهد  ولي  استدعاء  مذكرات 
الدعوى  في  الخيرية،  "مسك"  لمؤسسة  باإلضافة  آخرين  سعوديين 
الجبري  السابق سعد  السعودي  األمني  المستشار  التي رفعها  القضائية 
المحكمة  وثائق  بحسب  و"سيغنال"،  "واتساب"  تطبيقي  عبر  ضدهم، 

التي حصلت CNN على نسخة منها.
وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن، بتاريخ الخميس 29 أكتوبر/ تشرين 
األول الجاري، أنها أرسلت مذكرة ورسائل استدعاء لألمير محمد بن 
22 سبتمبر/  العربية واإلنجليزية، في  باللغتين  سلمان عبر "واتساب" 

أيلول الماضي.

كما تضمنت وثائق المحكمة صورة للرسائل المرسلة عبر "واتساب" 
تُظهر وصولها واالطالع عليها من قبل المرسل إليه، وأرسلت المذكرة 
تحديدا الساعة الرابعة وخمس دقائق عصرا بالتوقيت الشرقي للواليات 
المتحدة )الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية(، 

وشاهدها المرسل إليه بعدها وصولها بنحو 20 دقيقة.

محكمة واشنطن تستدعي محمد بن سلمان في قضية سعد الجبري عبر "واتساب"
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اتهم تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية ما 
وصفها بالمليشيات المرتبطة بإيران، بمنع عودة 
النازحين العراقيين من مدينة الموصل )شماال( 
ست  نحو  مرور  من  الرغم  على  منازلهم  إلى 
تنظيم  سيطرة  من  المدينة  تحرير  على  سنوات 

الدولة.
وقالت الصحيفة البريطانية إن "ما ال يقل عن 
ويعيشون  داعش  من  فروا  عراقي  ألف   400
البالد،  أنحاء  المنتشرة في  النزوح  في مخيمات 
غير  أو  ديارهم،  إلى  العودة  من  ممنوعون 

مستعدين لمحاولة ذلك".
النازحين،  هؤالء  أن  الصحيفة  وتضيف 
أنه  يخشون  السنة،  العراقيين  من  ومعظمهم 
يعتبرون  يعودوا  لم  بعد االنتصار على داعش، 

شركاء في عراق ما بعد الحرب.
وتؤكد الصحيفة أن المليشيات الموالية إليران 
من  داعش  ضد  المعارك  انتهاء  بعد  تمكنت 
أنه  إلى  مشيرة  المنطقة،  في  وجودها  ترسيخ 
"في بعض الحاالت منعت مجتمعات بأكملها من 

العودة إلى الديار".
وتنقل الصحيفة عن النازح طه صابر صالح، 
الذي أمضى السنوات األربع الماضية في مخيم 
للنازحين، قوله "إنهم موالون إليران، لن يتوحد 
الجماعات  تغادر  حتى  أخرى  مرة  العراق 

اإليرانية البالد".
وفي مخيم ديبكة المجاور، يقول صدام الزبيدي، 

وهو نازح من بلدة البعاج الواقعة بين الموصل 
والحدود السورية، إنه لن يعود إلى دياره أبدا.

منزلي،  على  المليشيات  "استولت  ويضيف: 
منطقة  هذه  بالعودة،  شخص  ألي  تسمح  وال 
بالنسبة  انتهت  البعاج  لهم،  بالنسبة  استراتيجية 

لي".
وعن معاناة النازحين يقول رئيس بعثة أطباء بال 
حدود في العراق غول بادشاه: "يمر النازحون 

في  ويعيشون  سنوات  منذ  بمعاناة  العراق  في 
مخيمات رسمية وغير رسمية محفوفة بالمخاطر 

ومكتظة في أغلب األحيان".
وتشكك الصحيفة بقدرة الحكومة في بغداد على 
اتخاذ ما يلزم حيال األعداد الهائلة من النازحين 

في العراق.
ويقول أحد الوزراء البارزين، طالبا عدم ذكر 
إلى  بحاجة  البالد  أخرى،  مرة  "لننتظر  اسمه: 

داعش  تنظيم  تسبب  لقد  ببطء،  توحيدها  إعادة 
بالكثير من الفوضى".

والجماعات  اإلغاثة  منظمات  تقول  ذلك،  ومع 
اإلنسانية إن التأخير في إيجاد الحلول يمكن أن 
يخلق صدعا جديدا ودائما في المجتمع العراقي.

األزمات  قسم  في  األولى  الباحثة  وبحسب 
بلقيس  ووتش،  رايتس  هيومن  في  والنزاعات 
النازحين  استيعاب  في  الفشل  "هذا  فإن  والي، 
من  تقريبا  وجميعهم  العرب،  من  ومعظمهم 
السنة، سيكون له تداعيات مدمرة طويلة المدى".
الغضب  من  المزيد  يثير  "هذا  وتضيف: 
العقاب  لتنفيذ  مستعد  أنه  يبدو  بلد  في  واالستياء 
لم  الذين  واألطفال  النساء  ومعاقبة  الجماعي 

يرتكبوا جرائم".
المليشيات جزءا من قوات الحشد  وتشكل هذه 
للحكومة  إداريا  تابعة  وهي  العراقي،  الشعبي 
من  قريبة  فصائل  عليها  تهيمن  لكن  العراقية، 

إيران.
وما زال أكثر من 1.6 مليون نازح في عموم 
أهالي  من  ألف  الـ400  قرابة  بينهم  العراق، 

الموصل، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
ويعيش الغالبية العظمى من هؤالء في مخيمات 
في  أغلبها  وتتوزع  إنسانية  منظمات  قدمتها 

محافظة نينوى وكبرى مدنها الموصل.

لندن- عربي21	 

"الغارديان" تتهم مليشيات الحشد بمنع نازحي العراق من العودة

تشكك الصحيفة البريطانية بقدرة الحكومة في بغداد على اتخاذ ما يلزم حيال األعداد الهائلة من النازحين في العراق- جيتي

المجتمع   ، الطيب،  أحمد  األزهر،  شيخ  دعا 
معاداة  يجرم  عالمي  تشريع  إقرار  إلى  الدولي 
المسيئة  "الرسومات  أن  على  مشدداً  المسلمين، 
عبث  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد  الله  لنبي 

وتهريج وعداء صريح لإلسالم".

النبوي  بالمولد  باالحتفال  كلمته  في  وأضاف 
الشريف، في مصر، أن قتل "المدرس الفرنسي 
المؤسف أن نرى اإلساءة  حادث مؤسف، ومن 
لحشد  وسيلة  أصبحت  والمسلمين  لإلسالم 
تشريعا  ونؤيد  سياسية،  انتخابات  في  األصوات 

يجرم معاداة المسلمين".
الحب  مشاعر  تجديد  علينا  "يجب  أنه  وتابع 
تجاه النبي ونفديه بأنفسنا وبأبنائنا، موضحا أننا 
نعجب من إيقاظ الفتنة من أقطار تغنت بالحرية 
نحتفل  "أننا ال  والثقافة". وأوضح شيخ األزهر 
بشخص بل نحتفل بتجلي اإلشراق اإللهي على 

البشرية جمعاء".

دحر  في  نرتاب  ال  "إننا  الطيب  قال  كما 
المعتدين على الدين اإلسالمي، أيًا كانت أعراقهم 
أو أجناسهم، فكيف نخاف أو نتأخر والله جل في 

يُْطِفئُوا  أَن  يُِريدُوَن  العزيز:  كتابه  في  قال  عاله 
نُوَر اللَِّه بِأَْفَواِهِهْم َويَأْبَى اللَّهُ إِالَّ أَن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو 

َكِرهَ اْلَكافُِروَن".

عليه  الله  صلى  محمد  "أما  الطيب  وأضاف 
وسلم،  فهو ذلك الرسول الذي مّن فيه رب العباد 
اإلنسانية  لبقيت  محمد  النبي  فلوال  الناس،  على 
بعثته في ظالم دامس كما كانت  كما كانت قبل 

قبل بعثته إلى يوم القيامة".
وتابع: "النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو 
ذلك النور الذي بدل بنوره الله الشكوك واألوهام 
أي جاءنا من الله نور من الله وهو محمد صلى 

الله عليه وسلم، وكتاب الله المبين".
عالمية  منصة  إطالق  "سيتم  أنه  إلى  وأشار 
يقوم  اإلسالم،  ورسول  الرحمة  بنبي  بالتعريف 
لمكافحة اإلرهاب  على تشغيلها مرصد األزهر 

والتطرف، وبالعديد من لغات العالم".
وقال شيخ األزهر في ختام كلمته في احتفالية 
إنه  الشريف  النبوي  بالمولد  األوقاف  وزارة 
عن  عالمية  علمية  مسابقة  تخصيص  "سيتم 
الله عليه وسلم، في مسيرة  أخالق محمد صلى 

الحب والخير والسالم".

شيخ األزهر يدعو إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين

نعجب إليقاظ الفتنة ممن يتغنون بالحرية
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صبحي حديدي 	 

العلمانية الفرنسية:

سجال الدين والدولة أم عبادة عجل ذهبي؟

المعاصرة  األعمال  ضمن  ولعله  اإلسالم”،  إزاء  “العلمانية  كتابه  في 
أوليفييه  الفرنسي  االجتماع  المؤرخ وعالم  يذّكرنا  الميدان،  هذا  في  األبرز 
“Laicité”؛  الفرنسية  العلمانية  بين  الواقع،  في  الجوهري  بالفارق،  روا 
مصطلح  يحمله  الذي  ربما،  والكوني  األوسع،  مفهومها  في  والعلمانية 

.”Secularism“

الثانية، حسب روا، هي حال تحّرر المجتمع من معنى المقدّس، من دون 
نكرانه بالضرورة؛ واألولى هي لجوء الدولة إلى “طرد” الحياة الدينية إلى 

حدود عّرفتها الدولة بقانون. 
من  سلسلة  إطار  في  صارخا  حتى  أو  صريحا  يتبدى  أن  يمكن  والفارق 
)نعم  الدولة  عن  الدين  فصل  التالي:  النوع  من  مسائل  تلخصها  المواقف، 
أم ال( وموقع الدين من المجتمع )قوي أم ضعيف( واحتمال أن تكون دولة 
)بريطانيا،  رسميا  دينا  تقّر  ألنها  األّول،  وليس  الثاني  بالمصطلح  علمانية 
الدانمرك( أو أن تفصل الدين عن الدولة وتعترف في اآلن ذاته بدور الدين 
في المضمار العام )الواليات المتحدة، حيث أقّرت المحكمة العليا استخدام 

مفردة “الله” في أداء القسم داخل المدارس(.
 أو أن تعلن العلمانية وال تشير إلى اإلسالم في دستورها، لكنها ال تفصل 

الدين عن الدولة )تركيا(.
 1905 قانون  في  األولى  تعبيراتها  وجدت  الفرنسية  العلمانية  أّن  والحال 
حول فصل الدين عن الدولة، ويومذاك كان “العدو” هو الكنيسة الكاثوليكية، 
أّما اليوم فإّن اإلسالم حّل محّل الكاثوليكية؛ األمر الذي يثير السؤال الحاسم: 
أهذا واقع استمرار، أم انقطاع؟ يتساءل روا: “في نهاية المطاف، هل يدور 
نقيض  على  ـ  أم  الفرنسي،  المجتمع  في  الدين  مكانة  حول  اإلسالم  نقاش 
تهديد  حامل  مختلف،  كدين  اليوم  اإلسالم  إلى  يُنظر  ـ  البادية  االستمرارية 
أم  المسلم،  الفقه  إلى سمة محددة في  أيعود األمر  الحالة،  محدد؟ وفي هذه 
في أّن اإلسالم دين المهاجرين بما يُلقي على فرنسا ظّل صراعات الشرق 

األوسط؟”. 
أّن إشكاليات كهذه، وسواها بالطبع، جثمت بقّوة في خلفيات  وليس خافيا 
طراَزين من السجاالت حول اإلسالم في فرنسا؛ األّول يخّص العلمانية، في 
الوطنية؛  والهوية  الجمهورية  بالِقيَم  وارتباطها  حصريا،  الفرنسية  نسختها 
والثاني يخّص اإلرهاب اإلسالموي، الذي استسهل الكثيرون ربطه مباشرة 
بالدين اإلسالمي عموما، وليس بعقائد متشددة أو تيارات جهادية. الحصيلة، 
في عقود الجمهورية الخامسة أو فرنسا المعاصرة باألحرى، كانت سلسلة 
متعاقبة من السجاالت، السطحية غالبا والعميقة نادرا، حول “قضايا” مثل 
الحجاب أو اللحم الحالل أو إضافة لحم الخنزير إلى الوجبات المدرسية، في 
الطراز األّول؛ وما إذا كانت الديانة اإلسالمية، بوصفها ثقافة وشريعة أيضا، 

حاضنة محّرضة في ذاتها على اإلرهاب، ضمن الطراز الثاني.
انشقاقات كبرى  الدانمرك  أو  ألمانيا  أو  بريطانيا  مثل  بلد  يشهد  أن  ويندر 
وأروقة  اليومية  والصحافة  العام  والرأي  السياسية  األحزاب  صفوف  في 
و2003  و1994   1989 سنوات  في  فرنسا  شهدته  بما  شبيهة  الجامعات، 
و2004 و2010 و2016 و2017 حول الحجاب مثال؛ فاقتضت اللجوء إلى 
“مجلس الدولة” الذي أفتى بأّن غطاء الرأس ليس في ذاته متناقضا مع مبادئ 
العلمانية؛ أو تشكيل “هيئة ستاسي” وما أعقبها من إصدار قانون يحّرم في 
المدارس ارتداء العالمات أو الثياب التي توحي بالصفة الدينية؛ أو الدخول 
في جدل عقيم، مضحك أيضا، حول الفارق بين البرقع والنقاب؛ وصوال إلى 
الجامعات ونقاش منع الطالبات من ارتداء الحجاب فيها، أو شواطئ البحر 

والحّق في ارتداء لباس السباحة الذي اشتُهر باسم “البوركيني”.
في نطاق الطراز الثاني، تسابق اليمين الجمهوري مع اليمين المتطرف، 
كدين  اإلسالم  تأثيم  في  بالركب،  اللحاق  الليبراليون طويال عن  يتأخر  ولم 
وثقافة تحت الفتة تجريم اإلرهاب الذي يُرتكب باسم الدين اإلسالمي؛ وبات 
مصطلح “اإلرهاب اإلسالمي” منفلتا من كّل ضابط مفهومي أو عقالني أو 

منطقي أو تاريخي.

ولعّل هذه الهستيريا بلغت الذروة في تفكير رئيس اشتراكي مثل فرنسوا 
الفرنسية،  الجنسية  من  المزدوجة  الجنسية  ذوي  يجّرد  قانون  بسّن  هوالند 

على خلفية االتهام بأعمال إرهابية.
حظر  حول  الساخنة  الفرنسية  النقاشات  يتذكرون  الذين  معظم  يتفق  قد 
الحجاب أنها انطوت، في الجانب الصّحي منها، على ضرورة صيانة مبدأ 
العلمانية؛ وأسفرت، في الجانب العليل، عن مسخ العلمانية إلى ما هو أكثر 

جاهلية من عبادة عجل ذهبي.

وكما هو معروف، اندلعت الجولة األحدث من هذه الهستيريا على خلفية 
المدّرس  بحّق  شيشاني  مراهق  ارتكبها  التي  البشعة  اإلرهابية  الجريمة 
طريق  عن  التعبير  حّرية  مبدأ  تدريس  شاء  الذي  باتي،  الفرنسي صمويل 
عرض رسوم كاريكاتورية نشرتها “شارلي إيبدو”، واعتبر القاتل ومشايخه 

المحّرضون، أنها تسيء إلى النبي محمد وتستوجب ذبح المدّرس.
وحتى يثبت العكس )ألّن الحبل على الجرار كما يُقال( انفرد وزير الداخلية 
المخازن  فاتهم  والضحالة،  التهافت  في  بالسبق  دارمنان  جيرار  الفرنسي 
الكبرى في فرنسا بأنها تغذّي النزعات االنفصالية والجهوية حين تعرض 
على رفوفها أغذية أو ألبسة تدّل على دين أو محتد! رئيس وزراء فرنسي 
أسبق مثل مانويل فالس، كان اشتراكيا ثّم انقلب إلى يميني متسابق مع أقصى 
اليمين، نفض الغبار عن شخصه )هو الذي عاد إلى أصوله اإلسبانية، وفشل 
في الفوز برئاسة بلدية برشلونة(، فلم يكتِف بالمطالبة باقتالع “اإلسالمية” 
طالبوا  فرنسيين  وكتّاب  ساسة  على  النار  فتح  بل  فحسب؛  جذورها،  من 

بالفصل بين اإلسالم وإرهاب أفراد مسلمين.
تالعب،  أو  تسويغ  أو  تحفظ  أو  تردد  بال  الصريحة،  اإلدانة  فإّن  وبهذا، 
لجريمة اغتيال المدّرس الفرنسي ال يصّح أن تحجب الحّق في فتح ملفات 
صعيد  على  وعلمانية؛  علمانية  بين  أحيانا،  التناقض  حتى  أو  االختالف، 
الكثير  تعاني  أنها  في  خالف  ال  مسلمة  جاليات  تحتضن  التي  المجتمعات 
من المصاعب في بلوغ الدرجة المطلوبة من االندماج االجتماعي والثقافي 

والقانوني.
كما ال يجوز لإلدانة ذاتها أن تطمس حقوق المساءلة المشروعة الزدواج 
العلمانية وفصل  الفرنسي، واألوروبي بصفة عامة، حول قضايا  الخطاب 
الدين عن الدولة والمواطنة والِقيَم الجمهورية؛ وكيف أّن قسطا غير قليل من 
مسائل الحجاب والنقاب واللحم الحالل و”اإلرهاب اإلسالمي” تبدأ بواعثها 
من السياسة والساسة، في سياقات إلهاء الرأي العام عن الهموم االجتماعية 
جهة  من  التقاعد،  ومشكالت  الشرائية  القدرة  وانخفاض  كالبطالة  الكبرى، 
إحساس  تضخيم  بهدف  أيضا،  الهموم،  هذه  استغالل  سبيل  وعلى  أولى؛ 
المواطن بأّن الجزء األكبر من المتاعب مصدره وجود “األجانب” وانقالب 

ذلك الوجود إلى عبء على االقتصاد، من جهة أخرى.

النموذج  ذلك  إياه،  المواطن  أّن  حقيقة  ذلك،  مع  تلغي،  ال  الخالصة  هذه 
المتوسط الممثّل للشرائح األعرض في المجتمعات الغربية، أخذ يتأثر أكثر 
من  التوجس  صار  بحيث  والمسلمين،  اإلسالم  من  الخوف  بأجواء  فأكثر 
مؤشرات المستقبل االقتصادي، مقترنا بتوّجس من فقدان الهوية الثقافية )في 
التعبير الملّطف( والهوية الدينية المسيحية )في المحتوى الواقعي الصريح، 
الذي يطابق الواقع(. كما أنها خالصة ال تمّس تلك الحقيقة األخرى الرديفة، 
التي تشير بوضوح إلى أّن مسائل العلمانية وحّرية المعتقد وفصل الدين عن 
واتجاهات  الساسة  سلوك  تحّرك  التي  البواعث  من حزمة  بريئة  الدولة… 

السياسة.
حظر  حول  الساخنة  الفرنسية  النقاشات  يتذكرون  الذين  معظم  يتفق  وقد 
الجانب  في  انطوت  أنها  بصفة خاصة،  التعليمية  المؤسسات  في  الحجاب، 
الجانب  في  وأسفرت،  العلمانية؛  مبدأ  صيانة  ضرورة  على  منها  الصّحي 
العليل، عن مسخ العلمانية إلى ما هو أكثر جاهلية من عبادة عجل ذهبي. 
تتحدث  إسالم  أي  األبسط: عن  األسئلة  إلى  السطور  هذه  يعيد  الذي  األمر 
إسالم  بين  أنفسهم  المسلمين  آراء  تتراوح  أال  األمر؟  نهاية  في  فرنسا، 
مستنير يرفض الحجاب، وإسالم أصولي يذبح باسم المقدّس؟ وفي المقابل، 
مفهوم  من  الفرنسية  النسخة  معنى  في  أنفسهم  الفرنسيين  آراء  تتفاوت  أال 
واألخّوة،  والمساواة  الحرية  مبادئ  راياتها  تحت  تتعايش  بحيث  العلمانية، 
مع عنصرية مارين لوبين وليبرالية إيمانويل ماكرون و… بالهة دارمنان؟
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اإلسالم،  إلى  اهتدوا  المسلمين  غير  من  كثير 
وجاذبيته  الدين  هذا  حيوية  على  برهان  ذلك  وفي 

الروحية رغم ضعف المسلمين.
لكن قصة جيفري النج تمثل نموذجاً فريداً، ألن 
تحوله من اإللحاد إلى اإلسالم كان من خالل رحلة 
الثقافي  االحتكاك  مؤثرات  عن  بعيدة  ذاتية  بحث 
وحي  بأن  تشبيهه  يمكن  األمر  إن  بالمسلمين. 
القرآن كان يتنزل مباشرةً على قلب رجل في ثقافة 
مهبط  مختلفة وزمان مختلف ومكان مختلف عن 
الوحي األول، وهو ما يدلل على الطاقات الكامنة 
الثقافية  الخصوصيات  على  وتعاليه  القرآن  في 
يعلم  ال  رجالً  إن  حتى  والتاريخية،  واالجتماعية 
شيئاً عن ظروف تنزله وعن ثقافة معتنقيه استطاع 
أن يكتشف قدراً كبيراً من الثراء الروحي والفلسفي 
واألخالقي في ثنايا ذلك الكتاب، من خالل االتصال 

المباشر به دون وسائط ومفسرين.

جيفري النج هو بروفيسور رياضيات أمريكي، 
عاماً  ستة عشر  بلغ  ولما  مسيحية،  أسرة  في  نشأ 
بين  الفجوة  اتسعت  أن  بعد  اإللحاد  إلى  تحّول 
الدينية  والعقيدة  تؤرقه  التي  الوجودية  األسئلة 
التي نشأ عليها. كانت أسئلته مستوحاةً من تجربته 
بالرعب  مليئةً  طفولةً  عاش  إذ  الخاصة،  العائلية 
وفق وصفه، فقد كان والده قاسياً وعنيفاً تجاه والدته 
الطيبة الودودة التي تمثل له الحب والمأوى. وهو 
ما دفعه للتساؤل عن وجود اإلله، ولماذا يخلق الله 
الكون على هذه الشاكلة المليئة بالعنف والمعاناة؟ 
لماذا لم يجعلنا مالئكةً ويضعنا في الجنة طالما أن 

األمر في مقدوره؟
ظل جيفري النج في إلحاده حتى الثامنة والعشرين 
من عمره، إذ أهدته عائلة سعودية "غير ملتزمة" 
مجاملةً،  الهدية  وقبِل  القرآن،  ترجمة  من  نسخةً 
وفي إحدى الليالي بينما كان وحيداً في شقته لم يجد 
وفتح  فضوالً  القرآن  بترجمة  فأمسك  يقرؤه  شيئاً 

الصفحة األولى.
يصف  اإليمان"  أجل  من  "الصراع  كتابه  في 

جيفري النج تجربته مع القرآن فيقول:
"ال تستطيع أن تقرأ القرآن إال إذا كنت جاداً في 
مباشر وشخصي،  بشكل  يهاجمك  القرآن  قراءته. 

ويناقشك، وينتقدك، ويتحداك.
الجانب  في  اآلخر،  الجانب  في  القرآن  مع  كنت 
الضعيف، فالمؤلف يعرفني أكثر من نفسي. الفنان 
كيف  ولكن  ذهبت،  أينما  تتابعك  عيناً  يرسم  قد 
ويتوقعها  أفكارك،  يتابع  أن  كتاب  لمؤلف  يتسنى 
أفكر  ما  يسبق  دائماً  القرآن  اليومية؟؟  تقلباتك  في 
فيه، يزيل حواجز وضعتها أمامه منذ سنين طويلة، 

ويجيبني على أسئلتي.
كنت كل ليلة أضع أسئلةً واعتراضات، وفي اليوم 

التالي أجد فيه اإلجابة عليها.
ويضع  أفكاري،  يقرأ  كان  المؤلف  أن  الظاهر 
اإلجابة عنها في السطور التالية التي سأقرؤها! لقد 
وجدت نفسي خالل صفحات القرآن، وكنت مرتعباً 
لما أراه. وجدتني مدفوعاً لزاوية ال أستطيع فيها إال 

خياراً واحداً!".
حين وصل إلى مشهد خلق آدم الذي يبدأ من اآلية 
30 من سورة البقرة: "َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِنِّي 
َجاِعٌل فِي اأْلَْرِض َخِليفَةً قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمن يُْفِسدُ 
ونقدس  بحمدك  نسبح  ونحن  َماَء  الدِّ َويَْسِفُك  فِيَها 
لك".. مثلت هذه اآلية صدمةً ألفكاره، ألنها تخالف 
وجود  ترى  والتي  عليها  نشأ  التي  الدينية  النظرة 
بعد  خطيئته  على  عقوبةً  األرض  على  اإلنسان 

الجنة، لكن هذه اآلية تقول إن اإلنسان  طرده من 
مكرم وإنه خليفة "نائب ووكيل" في هذه األرض 

ليؤدي دوراً إيجابياً!
كانت الصدمة اإليجابية الثانية في ذات اآلية في 
سؤال المالئكة: "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء؟"، يقول جيفري مدهوشاً: "هذا بالضبط هو 
القادر  العدواني  المخلوق  لماذا تخلق هذا  سؤالي! 
أن  فيه  تستطيع  الذي  الوقت  في  الشر  فعل  على 
تخلق المالئكة! كل ما فكرت فيه، كل ما خبرته في 

حياتي كان في قلب هذا السؤال".
يواصل جيفري النج تأمالته في مشهد خلق آدم 
آدم األسماء كلها": "هذه  البقرة "وعلم  في سورة 
إلى أن  إنما  تلقين األسماء  إلى  اآلية ال تشير فقط 
التي  األمور  أول  إن  التعلم.  على  قادر  كائن  آدم 
يؤكد عليها القرآن هي قدرة اإلنسان على المعرفة 
ويتميز عن المالئكة بموهبة اللغة، ألن اللغة ليست 
بها  ليتلقى  وسيلة  بل  البشر،  لتعلم  وسيلة  مجرد 
األماكن  مئات  في  عاشوا  الذين  اآلخرين  خبرات 
البعيدة عنه ومئات السنين التي تفصله عنهم. وهذا 

ما يعني تراكم الخبرة ومشاركة المعرفة".
"وحين يظهر الله للمالئكة هذه الميزة في الخلق 
غيب  أعلم  إني  لكم  أقل  "ألم  لهم:  يقول  الجديد 
كنتم  وما  تبدون  ما  وأعلم  واألرض  السماوات 
البشر  إن  نعم  للمالئكة:  يقول  الله  كأن  تكتمون"، 
هذه  إلى  انظروا  لكن  القبائح،  فعل  على  قادرون 
اإلمكانات العقلية المذهلة التي أغفلتموها. يستطيع 
البشر أن يُذنبوا وأن يصنعوا البؤس، إال أنهم أيضاً 

يستطيعون القيام بالعكس تماماً".
الله  بين  الحوار  ذلك  من  النج  جيفري  استلهم 
"حتى  أسماه  الذي  اآلخر  لكتابه  عنواناً  والمالئكة 
المالئكة تسأل". يقول معترفاً: "حتى هذه اللحظة 
في حياتي، كنت أفعل ما فعلته المالئكة، كنت أرى 
اآلية  هذه  قرأت  عندما  مرة  وألول  واحداً،  جانبا 
أبصرت الحقيقة! كنت دائماً مأخوذاً بالشر الكامن 
في البشر، لكن اإلنسان قادر على صناعة الجمال 
كما يصنع القبح، وقادر على ممارسة الرحمة كما 

يمارس العنف".
مشهد سجود المالئكة آلدم يقرأ فيه جيفري النج 
أنه اعتراف من المالئكة بفضل هذا الكائن، وأنهم 
سيخدمون نمو وتزكية البشر، وحتى الشيطان الذي 
رفض السجود آلدم سيخدم هدف تزكية البشر، ألن 
الخير  فعل  باتجاه  اإلنسان  ستدفع  المالئكية  القوة 

بينما القوة الشيطانية ستدفعه في االتجاه المعاكس. 
واإلنسان كائن أخالقي عليه أن يختار، ومن خالل 

الخيارات األخالقية تنمو نفس اإلنسان.
متعلم،  كائن  القرآنية  الرؤية  وفق  فاإلنسان  إذا، 

وكائن أخالقي.
هذا  في  جيفري  انتباه  جذبت  التي  المعاني  من 
من  األكل  قصة  تناول  بين  المقارنة  المشهد، 
والقرآن،  اإلنجيل  من  كل  في  المحرمة  الشجرة 
شأن  من  التقليل  إلى  ينحو  القرآن  "إن  يقول:  إذ 
بعض األمور، ومن الواضح أن الله ليس منزعجاً 
يشعر  وال  الشجرة  من  آدم  أكل  احتمال  من  بشدة 
الصراعي  المناخ  إلى  بذلك  يشير  بالتهديد"، وهو 
الذي يغلف هذه القصة في تناولها في العهد القديم.

للوهلة  الشيطان"،  "فأزلهما  التالية:  اآلية  في 
األولى ظن جيفري أن هناك خطأً في ترجمة كلمة 
"فأزلهما"، وراجع صديقاً عربياً للتأكد من ترجمة 
الكلمة! فقد كان يتوقع الغضب والثورة اإللهية. هل 
زلالً!  تسمى  البشرية  تاريخ  في  الكبرى  الخطيئة 
بمعنى االنزالق البسيط، ثم في اآلية التي تليها تلقى 

آدم من ربه كلمات فتاب عليه.
يوجز جيفري النج الرؤية الكلية لمقاصد القرآن 
"عمل  من  جملةً  هناك  إن  فيقول  تأمالته  وفق 
الصالحات" التي يحث القرآن المؤمنين عليها مثل 
"الرحمة- التسامح- العدل- الدفاع عن المظلومين- 

كسب العلم والحكمة- الكرم- الصدق- السالم".
ليس  ألنه  الله  بذات  نتصل  أن  نستطيع  ال  "إننا 
نستطيع  لكننا  األبصار،  تدركه  وال  شيء  كمثله 
االقتراب منه باالتصاف بصفاته. كما أن اإلنسان 
حتى يقترب من إنسان آخر فال بد أن يكون هناك 
شيء ما يتشاركانه، وحين نتصف بصفات الرحمة 
من  سنتمكن  والصدق  والعدل  والعطف  والكرم 
الحسنى،  وأسمائه  الرائعة  الله  بصفات  اإلحساس 
والسالم  والرأفة  بالرحمة  لنتصف  جاهدنا  وكلما 
من  تمكنا  كلما  الحياة  هذه  في  والعدل  والحق 
والرأفة  للرحمة  األعلى  المصدر  من  االقتراب 

والسالم والحق والعدل لرب العالمين".
وعميقة  ملهمة  القرآن  في  النج  جيفري  تأمالت 
ومتماسكة خالية من التكلف، تخدم المقاصد الكلية 
للدين، وهي جديدة ال تكاد تجدها في كتب األولين 
قلب  فاض  لماذا  والسؤال:  القرآن.  فسرت  التي 
جيفري النج بهذه المعاني التي لم يتفطن إليها من 

سبقه؟

فقرأ  مختلف  ثقافي  سياق  من  جاء  أنه  اإلجابة 
والموروثات،  الثقافة  قيود  من  متحررا  القرآن 
وآمناً من شبهة الخلط بين اإللهي المقدس والتجربة 
مباشرة حتى  الكتاب  مع  تفاعله  كان  لقد  البشرية. 
قبل أن يؤمن بأنه منزل من عند الله، فكان يحاور 
هذا الكتاب بقلب منفتح وهو ال يعرف من مؤلفه، 
ويتأمل سطوره بموضوعية وتجرد قبل أن يصدر 

حكمه.
اإلنتاج الفكري هو وليد األسئلة الملحة، وقد جاء 
كانت  أسئلة وجودية كبرى  الرجل من خلفية  هذا 
من  خاليا  عقله  فكان  قلبه،  وتشغل  راحته  تؤرق 
بينما  المثقلة،  الفقهية  األسئلة الصغيرة والتفاصيل 
كان ممتلئا بأسئلة كبرى مثل خلق اإلنسان والشر 
والمعاناة وهدف الحياة فقرأ في ذات النص ما لم 
يقرأه من سبقه. وقد يقرأ المرء نصاً آالف المرات 
دون أن يتفطن إلى المعاني القريبة التي تستبطنه 

ألن شرط االستعداد النفسي والعقلي قد غاب.
هذا برهان يرينا أن التجارب الجديدة تمنحنا غنًى 
روحيا وفلسفيا وفكريا وتحلق بنا في آفاق رحيبة، 
القرآن  قراءة  وأن  واسعاً،  نضيق  أال  علينا  وأن 
يستبدل  من  كمثل  مثله  وحدها  الثقافة  بنظارات 

صنبور الماء بالنهر الجاري.
من  المسلمين  باهتداء  نفرح  أن  علينا  فإن  لذلك 
الثقافات األخرى، لكن دون أن نسعى إلى صهرهم 
في ثقافتنا وموروثاتنا، إذ إن انتماءهم إلى ثقافات 
مختلفة هو إثراء وإضافة إلى الدين. وقد شاهدت 
بجوارها  تضع  وهي  مرة  ذات  أوروبيةً  مسلمةً 
مجلدات كبيرةً لتراجم عن كتب الفقه القديمة، فقلت 
في نفسي: كان يكفي أن نهدي إليهم القرآن وبعض 
بتفاصيل  عقولهم  نثقل  أن  دون  البسيطة  الشروح 

غير ضرورية.

الدين  جيفري النج ذاته أدرك مشكلة الخلط بين 
حين  مكة  إلى  رحلته  من  مثالً  وضرب  والثقافة، 
اصطدم بعادات عربية لكنها ليست مبادئ جوهريةً 
في  والنساء  الرجال  بين  الفصل  مثل  القرآن،  في 
األنشطة العامة، فقال إن علينا التفريق بين المبادئ 
األساسية في الدين وبين ثقافة المسلمين؛ ألننا حين 
نخلط بين األمرين فإننا نمنع كثيرين من االهتداء 

إلى اإلسالم و نلزمهم بقيود لم يلزمهم القرآن بها.

كاتب فلسطيني – غزة  )موقع عربي ٢١(	 

أحمد أبو رتيمة 	 

رحلة جيفـري النج مع القـرآن
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دراسة نشرت في المجلة األمريكية للتغذية السريرية

هذا النمط من األطعمة يساعدك لتقليص الدهون
دراسة  األمريكي،  “إكسبريس”  موقع  نقل 
نشرت في المجلة األمريكية للتغذية السريرية، 
أشار فيها إلى أن األشخاص الذين تناولوا عدة 
وجبات حصص من الحبوب الكاملة يوميا مع 
الحد من تناول الحبوب المكررة، بدا أنهم أقل 

دهونا حشوية من غيرهم.
 والمقصود بالحبوب الكاملة هي تلك المتوفرة 
إما بشكل حبوب كاملة أو مطحونة إلى دقيق 
)النخالة،  البذور  أجزاء  بكل  االحتفاظ  مع 

والبذور، والسويداء(.
الحبوب،  من  األخرى  باألنواع  ومقارنة   
لأللياف،  أفضل  مصادر  الكاملة  الحبوب  تعدّ 
فيتامين  مثل  الغذائية  العناصر  من  وغيرها 
والسيلينيوم،  الفوليك،  وحمض  والحديد،  ب، 

والبوتاسيوم، والماغنيسيوم.

وحيدة،  أطعمة  إما  الكاملة  الحبوب  وتكون   
وإما  الصفراء،  والذرة  البني  األرز  مثل 
مكونات في منتجات مثل الحنطة السوداء في 

الفطائر أو دقيق القمح الكامل في الخبز.
أما الحبوب المكررة، فهي تلك التي يتم طحن 
البذرة  إلزالة  مكررة  بصورة  فيها  الحبوب 
والنخالة، ما يمنحها قواما أفضل وعمر تخزين 

أطول.
من  العديد  أيضا  التكرير  عملية  تزيل  كما   
العناصر الغذائية، بما في ذلك األلياف، وتضم 
واألرز  األبيض  الدقيق  المكررة  الحبوب 
األبيض والخبز األبيض، وتتم صناعة العديد 
والحلويات  والبسكويت  والحبوب  الخبز  من 

والمعجنات أيضا من الحبوب المكررة.
ويحمل تحسين النظام  الغذائي مفتاحا لتقليل 
دهون البطن، وتشير األدلة إلى أن زيادة تناول 

طعام معين يمكن أن يساعد في هذا المسعى.
إلى عدد من  الحشوية  وينذر تراكم األنسجة 
الحاالت التي تهدد الحياة، مثل أمراض القلب 
واألوعية الدموية ومرض السكري من النوع 
2، والدهون قدرتها عالية في الفتك باألعضاء 
منها،  بالقرب  تقع  فهي  الجسم  في  الحيوية 
البشر  معظم  عند  الموجودة  الدهون  وترتكز 

تحت الجلد.
أكثر صعوبة  الحشوية  الدهون  تغيير  وعادة 
ألنها تخّزن بعيدا عن متناول اليد، بينما هناك 

طرق مثبتة لمكافحتها.
والحظ الباحثون في مركز “جين ماير” التابع 

التغذية  ألبحاث  األمريكية  الزراعة  إلدارة 
 ،)USDA HNRCA( للشيخوخة  البشرية 
الدهون  من  أقل  كميات  تافتس،  جامعة  في 
الحشوية لدى األشخاص الذين اختاروا تناول 
الحبوب  من  بدال  الغالب  في  الكاملة  الحبوب 

المكررة.
حاصل  ماكيون،  نيكوال  األول  المعد  وقال 
جامعة  في  عالم  وهو  الدكتوراه،  درجة  على 
برنامج علم األوبئة التغذوي في إدارة الزراعة 
المثال،  سبيل  “على   :HNRCA األمريكية 
تمثل شريحة خبز القمح الكامل بنسبة 100% 
حصة  الشوفان،  دقيق  من  كوب  نصف  أو 
واحدة من الحبوب الكاملة، وشريحة من الخبز 
األبيض  األرز  من  كوب  نصف  أو  األبيض 

تمثل حصة من الحبوب المكررة”.

النظام  استبيانات  البحث  فريق  وفحص 
وامرأة،  رجال   2834 من  المقدمة  الغذائي 
مسجلين في مجموعة دراسة فرامنغهام هارت 

.Third Generationأوفسبنغ و
 وخضع المشاركون، الذين تتراوح أعمارهم 
التصوير  لفحوصات  عاما،  و83   32 بين 
لتحديد   )MDCT( المحوسب  المقطعي 
األنسجة  وأحجام  المضافة  القيمة  ضريبة 

.)SAT( الدهنية تحت الجلد
أن  المعدون  الحظ  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
 ، المتوسط  في  استهلكوا،  الذين  المشاركين 
الكاملة،  الحبوب  من  يومية  حصص  ثالث 
ولكنهم استمروا في تناول العديد من الحبوب 
القيمة  ضريبة  حجم  يظهروا  لم  المكررة، 

المضافة المنخفض.

وقال ماكيون: “ال يبدو أن استهالك الحبوب 
الكاملة يحسن حجم ضريبة القيمة المضافة إذا 
المكررة أربع حصص  تناول الحبوب  تجاوز 

أو أكثر يوميا”.
 وتشير هذه النتيجة إلى أنه من المهم إجراء 
بدائل في النظام الغذائي، بدال من مجرد إضافة 

أطعمة الحبوب الكاملة.

باألرز  الطهي  اختيار  المثال،  سبيل  وعلى   
البني بدال من األبيض أو صنع شطيرة بخبز 

الحبوب الكاملة بدال من الخبز األبيض.
الغذائي،  نظامك  تحسين  إلى  وباإلضافة 
تلعب التمارين دورا أساسيا في تقليل الدهون 
)ممارسة  القوة  تمارين  تساعد  وقد  الحشوية. 

األثقال( أيضا في محاربة دهون البطن.
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الجريدة  هذه  من  السابق  العدد  في  استعرضنا 
دخلت  التي  والشركات  األبحاث  معظم  الرائدة 
في سباق مع الزمن إلنتاج اللقاح السليم والفعال 
الذي سوف يتغلب على هذا الفيروس المتوحش 
كل  في  البشر  من  بـاآلالف  يفتك  يزال  ال  الذي 

بقاع العالم. 

اين كندا في هذا السباق؟

حملت لنا األخبار أن عالما كنديا عظيما وهو 
الدكتور  الفيزياء  في  نوبل  جائزة  على  الحائز 
فريقه،  مع  البرتا،  جامعة  مع  هوتون،  مايكل 
السباق.  هذا  في  للمشاركة   جاهدين  يعملون 
والجدير بالذكر أن أول دكتور كندي حصل على 
جائزة نوبل في الفيزياء هو فريدريك بانتنغ عام 

١٩٢٣، مكتشف األنسولين.

جامعة  من  والعلماء  هوتون  الدكتور  الحظ 
عالية  نسبة  فيها  التي  الدول  سكان  ان  البرتا 
 BCG الدرن  او  السل  مرض  لقاح  اخذوا 
االصابة  من  سكانها  يعاني  التي  الدول  أقل  هم 
لقاح  على  بسيطة  تعديالت  وأدخلوا  بالكورونا. 
BCG وبدأت المرحلة األولى لتجربة هذا اللقاح 

الموعود الذي نرجو له النجاح. 
في هذا المضمار يبدو أن اللقاح الروسي أصبح 
وكذلك  الروس  للمواطنين  إلعطائه  جاهزا 
للتصدير الى بعض الدول حيث أعلنت أنها تلقت 
اللقاح  لشراء  مختلفة  اسيوية   دول  من  طلبات 

بلغت أكثر من مليار )ألف مليون( جرعة. 
إعطاء  في  أيضا  هي  بدأت  الصين  ان  كما 

لقاحها لمواطنيها.

تعثر اللقاحات االمريكية واالوروبية

االمريكية  زينيكا  استرا  مختبرات  لقاح  كان 
في  البريطانية  اوكسفورد  جامعة  مع  بالتعاون 
المقدمة بالنسبة لبداية المرحلة الثالثة في تجربة 
اللقاح على ٣٠ ألفاً من الناس من عدة دول هي 
افريقيا  وجنوب  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
فان  المقدمة  في  كان  والنه  والهند،  والبرازيل 
حكومة ترامب راهنت على هذا اللقاح ورصدت 
مليار وربع للمساعدة في انتاج اللقاح، وحجزت 
األوروبي  االتحاد  ان  كما  مليون جرعة.   ٣٠٠
حجز ٤٠٠ مليون جرعة من هذا اللقاح الموعود.
ولكن في ٦ سبتمبر الماضي أعلنت أسترازينيكا 
ألن  الثالثة  المرحلة  متابعة  تعليق  قررت  انها 
غريبة  أعراض  عليه  ظهرت  المتطوعين  أحد 
النخاع  في  حلقي  بالتهاب  بعد  فيما  شخصت 
تأمل  الذي  ترامب  تضايق  وهنا    … الشوكي 
ووعد  دّعمه  الذي  اللقاح  هذا  نجاح  من  خيراً 
قبل  جاهزا  يكون  سوف  اللقاء  بان  األمريكيين 
موعد االنتخابات االمريكية وبذلك يحقق انتصاراً 
الدارته ومزيدا من المؤيدين لحملته االنتخابية، 
وكالة الدواء والطعام االمريكية FDA ومؤسسة 
الصحة الوطنية وغيرهما من اإلدارات الصحية 
ايدوا قرار توقف اعطاء اللقاح للمتطوعين لحين 

تقييم نتائج اللقاح.
هي   FDA األمريكية   والدواء  الطعام  وكالة 

المسؤولة األولى واألخيرة في الواليات المتحدة 
عن الصحة العامة وعن الموافقة على أي طعام 
األمريكيون،  يتناوله  ان  يمكن  لقاح  او  دواء  أو 
كانت قد  وضعت ضوابط صارمة ألي لقاح لكي 
توافق على تداوله. ولكن في ٧ أكتوبر 2020، 
خففت هذه الضوابط، أهمها أنها قللت  المدة التي 
تلي انتهاء المرحلة الثالثة الى شهرين بدل ستة 
الف   ٣٠ ال  تطعيم  من  االنتهاء  بعد  أي  اشهر 
نتائج  لمعرفة  ضرورية  المدة  وهذه  متطوع، 

اللقاح واآلثار الجانبية والتقييم النهائي للقاح،.
بعد حوالي اسبوع من إصابة أحد المتطوعين 
بالمضاعفات التي ذكرناها، اعلنت استرا زينيكا 
غادر  وإنه  حالته  تحسنت  المريض  هذا  أن 
يستمرون  سوف  فإنهم  عليه  وبناء  المستشفى، 
في متابعة عملهم لكي يرى هذا اللقاح النور في 
اقرب وقت، ولكن ال FDA األمريكية لم توافق 
المتطوعين  باقي  بتلقيح  زينيكا  تستمراسترا  ان 
االخرى  والدول  بريطانيا  أن  رغم  امريكا  في 
للمتطوعين  اللقاح  إعطاء  استمرار  وافقت على 

في هذه المرحلة الثالثة واالخيرة. 

 FDA الــ  على  تضغط  ترامب  ادارة 
للموافقة على المتابعة وعلى تأييد واقرار 

هذا اللقاح

المتخصصة  اللجنة  ان  أعلنت   FDA ولكن 
من األطباء والعلماء المعتمدين لدراسة أي لقاح 
سوف تجتمع يوم ٢٢ أكتوبر لتقرر ما اذا كانت 
أمريكا  في  الثالثة  المرحلة  باستمرار  ستسمح 
وذلك بعد  دراسة كافة التقارير  والتفاصيل لما 
وصلت إليه كافة المختبرات التي أتمت المرحلة 
الثالثة. مثل هذا االجتماع المهم قد يستغرق عدة 

أيام من الدراسات  و التدقيق والمناقشات.
يتمخض  بانتظار ما سوف  أجمع  نحن والعالم 
جدا  المهم  االجتماع  اكتوبر،  اجتماع ٢٢  عنه  

في ايام الكورونا القاسية. 
بعد تعثر استرا زينيكا  نشطت شركات امريكية 
مثل  اللقاح  إلنتاج  وتجاربها  أبحاثها  في  كبرى 

اند  وجونسون  وموديرنا  العمالقة  فايزر  شركة 
جونسون.

يصلك  ان  تتوقع  متى  نفسك  سألت  هل 
الدور في أخذ لقاح الكورونا عندما تنجح 

الشركات في إنتاجه؟

أنه بعد نجاح  كنت قد شرحت في مقال سابق 
عدة  هناك  اللقاح  إنتاج  من  الثالثة  المرحلة 
خطوات مهمة البد منها وأهمها: ان المختبرات 
ليست عادة  اللقاح  الى  الوصول  في  تنجح  التي 
فان  وبالتالي  اللقاح  تصنع  التي  الشركات  هي 
جاهزية  من  التأكد  الصحية  السلطات  على 
انتاج  لها  يوكل  سوف  التي  الشركات  وكفاءة 
اللقاح  تكلفة  ان  من  والتأكد  اللقاح  وصناعة 
هذه  ستستطيع  التي  والمدة  ومعقولة،  مقبولة 
المصانع من انتاج  ماليين الجرعات  الالزمة. 

وهذا بالتأكيد يحتاج الى وقت ليس بالقليل.
الربع  قبل  اللقاح جاهزاً  يكون  ان ال  اتوقع     
يصلك  ان  اتوقع  ولذلك  القادم.  العام  من  األول 

اللقاح في أواسط العام  ٢٠٢٣… لماذا؟

بناء الثقة باللقاح يحتاج الى وقت.

كل  ليوقعها  نماذج  وإعداد  صياغة  ان  كما 
من  متخصصة  لجنة  قبل  من  اللقاح  سيأخذ  من 
األطباء والقانونيين، وتدريب كوادر من الفنيين 
إلعطاء اللقاح للجمهور المتعطش للقاح. وتحديد 
ذلك  كل  اللقاح،  فيها  يتوفر  التي سوف  المواقع 

يحتاج الى مجهود وخبرة ووقت.
لنقله  محددة  تدابير  الى  اللقاح  يحتاج  هل  ثم 
وتخزينه، وخاصة ان كثيرا من اللقاحات يحتاج 
على  يحافظ  حتى  معينة  حرارة  في  يحفظ  أن 

فعاليته.
قال االتحاد الدولي للنقل: اياتا، ان توصيل اي 
لقاح الى جميع سكان العالم البالغ عددهم حوالي 
يعادل   ما  حشد  الى  يحتاج  نسمة  مليارات    ٨
٨٠٠٠ طائرة شحن جوي طراز بوينج  طراز  
٧٤٧  على اساس جرعة واحدة من اللقاح، او 
١٦ الف طائرة إذا كان اللقاح سوف يعطى على 

جرعتين.!!
و عندما  يصل اللقاح الى دولتك فإن المراجع 
صالحية  و  كمية  من  تتأكد  سوف  الصحية 
على  بتوزيعه  تبدأ  وسوف  اللقاح،  ومواصفات 

المقاطعات ثم المدن ثم العيادات وهكذا…
كل ذلك يحتاج الى وقت...

اللقاح  إلعطاء  االولوية  ان  المعروف  من 
ستكون للعاملين في الصف األول من الممرضين 
والشرطة  والمسعفين  واألطباء  والممرضات 
المدرسين  وكذلك  والمسنين..  الرعاية  ودور 
والمدرسات، والمشرفين علـي دور الحضانة...

ثم األحياء الفقيرة والمكتظة والملونين الذين هم 
معرضون اكثر من غيرهم لإلصابة بالكورونا.

كما انك ستحتاج الى اخذ موعد مسبق … 
ايها  دورك  يأتي  سوف  متى  ذلك  كل  بعد 

المواطن؟!

لندن 	  البالد(  اسرة  )من  متقاعد  طبيب 
اونتاريو 

د. قيس أبوطه	 

هل أصبح اللقاح على األبواب؟!
متى وكيف سيصل الى العالم وإلًيك شخصيًا؟

ما اهمية يوم 22 أكتوبر؟
لمـــاذا انـــزعج رئيــس الواليـــات المتحدة؟

مــــوقع “هيلث اليـــن
فيتــامين د لفيـــــروس
كورونا وجهاز المناعة

على الرغم من أن فيتامين “د” قابل للذوبان 
األدوار  من  العديد  ويلعب  الدهون،  في 
الحيوية في جسد اإلنسان، إال أنه أصبح في 
واجهة األخبار الصحية في اآلونة األخيرة 
بعدما أظهرت دراسات حديثة دوره الكبير 
المستجد  كورونا  فيروس  مكافحة  في 

“كوفيد19-”.
إن  “الصحي  الين  “هيلث  موقع  ويقول 
لتقوية  بالنسبة  للغاية  مهم  “د”  فيتامين 
للفيروس  يتصدى  الذي  المناعي،  الجهاز 

الذي يسبب مرض “كوفيد19-”.
مستويات  وجود  أن  األبحاث  وأظهرت 
اإلنسان،  جسد  في  “د”  فيتامين  من  جيدة 
يساعد في الحفاظ على صحة جهاز المناعة 
ويحمي من أمراض الجهاز التنفسي بشكل 
أفضل  بصورة  التصدي  وبالتالي  عام، 

الوباء.
المرضى  أن  إلى  حديثة  دراسة  وأشارت 
المصابين بكورونا، ولديهم مستويات كافية 
تعرضهم  خطر  ينخفض  “د”  فيتامين  من 
السلبية  األعراض  تنخفض  كما  للوفاة، 

للفيروس.
له  “د”  فيتامين  أن  المعروف  ومن 
خصائص مضادة لاللتهاب، ويعزز وظيفة 
الخاليا المناعية، بما في ذلك الخاليا التائية 

والضامة، التي تقاوم العدوى.
وارتبطت المستويات المنخفضة من فيتامين 
والمرض  للعدوى  التعرض  بزيادة  “د” 

واالضطرابات المرتبطة بالمناعة.
الفيتامين  هذا  مستويات  انخفاض  ويرتبط 
الجهاز  بأمراض  اإلصابة  خطر  بزيادة 
التنفسي، بما في ذلك السل والربو ومرض 
التهابات  المزمن، وكذلك  الرئوي  االنسداد 
الجهاز التنفسي الفيروسية والبكتيرية، وفقا 

لسكاي نيوز.
فيتامين  نقص  يرتبط  ذلك،  على  وعالوة   
“د” بانخفاض وظائف الرئة، مما قد يؤثر 
التهابات  محاربة  على  الجسم  قدرة  على 

الجهاز التنفسي.
وأظهرت الدراسات أن المرضى الذين تزيد 
أعمارهم على 40 عاًما، ولديهم مستويات 
بنسبة  أقل عرضة  الفيتامين  هذا  كافية من 
51.5 بالمئة للعوارض السلبية الناجمة عن 
الفيروس، بما في ذلك فقدان الوعي ونقص 
األكسجين والوفاة، مقارنة بالمرضى الذين 

يعانون من نقص من هذا الفيتامين.
وأشارت بعض الدراسات إلى أن مكمالت 
المناعية  االستجابة  تعزز  “د”  فيتامين 
وتحمي من التهابات الجهاز التنفسي بشكل 

عام.
 11321 شملت  حديثة  دراسة  وأظهرت 
مكمالت  تناول  أن  دولة   14 من  شخًصا 
فيتامين “د” يقلل من خطر اإلصابة بعدوى 

الجهاز التنفسي الحادة.
وهناك مصادر أساسية لفيتامين “د”، وهي 
تعرض الجلد ألشعة الشمس، ومن األطعمة 
والفطر،  واألسماك  واللحوم  البيض 

ومنتجات األلبان.

34November 2020 )نوفمبر)تشرين الثاني Issue  224 العدد



الصـحـة نـبـــع  
السعــــادة والجمــــال

د. خالد الخيري االدريسي	 
القسم الخامس

بعد كل ما ذكر سابقا، اصبح لـزاما علينا ان نبحث نظامين هامين يتعلقان 
ويتحكمان تحكما صارما بالتغذية واالمـراض الناتجة عنها وهما:

نظام هرمونات االنسولين والجلوكاجون واالدرينالين،
.)Eicosanoidsنظام الهرمونات العشرينية )ايكوسانويدس

اوال- نظام االنسولين والجلوكاجون:
االنسولين هرمون يفرز من خاليا خاصة تسمى “ ايليتس اوف النجرهان
Islets of Langerhans” ان ارتفع منسوب السكر في الدم. وهو هرمون 
هذا  اهمية   تتمثل  )الجلوكوز(.  السكر  هضم  وخصوصا  للجسم  اساسي 
الهرمون في انه ال غنى عنه لالستفادة من السكر، فهو الذي يساعد سكر 
العنب” الجلوكوز” على العبور من  البوابة الخاصة له والكائنة في جدار 
يمكنه  ال  بدونها  اذ  للمسافر،  بالنسبة  كالتاشيرة  يعمل  انه   بمعنى  الخلية، 
العبور للبلد المقصود. بعد دخول الجلوكوز الى الخلية، تبدا االستفادة منه 
كوقود. مما يجدر بالذكر هنا  اننا لالستفادة من  سكر الفواكه )الفراكتوز
Fructose(  ال نحتاج لالنسولين. ان زاد السكر في الدم عن حاجة الجسم 
يسبب  والدهنيات.  الجاليكوجن  مخازن  الى  يحول  فانه  اللحظة،  تلك  في 
السكري(.  )مرض  الدم  في سكر  شديدا  ارتفاعا  االنسولين  هرمون  نقص 
يؤدي تناول  كمية كبيرة من السكريات ذوات معامل تحلية عال، الى ارتفاع 
سريع بسكر الدم مما يؤدي الى حالة طوارئ بالجسم يفرز معها البنكرياس 
كمية كبيرة من هرمون االنسولين تسبب تخزين السكر على شكل  دهن، 
لذا يحصل انخفاض سريع في السكر، فيتسبب ذلك بالشعور بالجوع سريعا 
بعد تلك الوجبة. تتسبب هذه الخطوة )التهام سكريات ذوات  معامل تحلية 
 state of sever stress,عالية( في حالة ارهاق وربما حرق للبنكرياس

“due to racing the
.”Pancreas

وما الشعور بالنعاس بعد اكلة  مليئة بالسكريات اال نتيجة:
1- كثرة افراز االنسولين، وبالتالي نقص حاد بالسكر في الدم، وهذا بدوره 

يؤثر في الدماغ الذي ال يستطيع استهالك غير السكر كوقود.
للجهاز  تحويله  بسبب  وذلك  للدماغ،  المخصصة  الدم  لكمية  نقص   -2

الهضمي من اجل عملية الهضم واالمتصاص.
لقد دلت االبحاث التي اجراها الدكتور جيرالد ريفان في جامعة ستانفورد 
وافراز  للسكر  اجسامهم  تفاعل  في  يتشابهون  ال  الناس  ان  كليفورنيا،  في 

االنسولين،  فهم ينقسمون الى ثالث فئات:
الناس  من  تقريبا    25% وتشكل  المحظوظين(  فئة   ( االولى  الفئة   -1
من  استهلكوا  فمهما  جدا.  متبلد  السكر  مع  الفئة  هذه  تفاعل  االصحاء. 
نشويات، فان افراز االنسولين لديهم ال يرتفع بشكل جنوني. من هنا، فهم 

مهما اكلوا ال يصابون بالسمنة.
2- الفئة الثانية ) التعيسة( وتشكل هذه الفئة %25 تقريبا من البشر. وهذه 
الفئة يفرض تركيبها الوراثي افراز كمية كبيرة من االنسولين عند تناول اي 

كمية من النشويات ومن ثم السمنة.
3- الفئة الثالثة )العادية( وتشكل %50  من البشر. تفاعل االنسولين  لدى 

هذه الفئة متزن. يعتمد على كمية النشويات المستهلكة ونوعها.
االنسولين. وهو على وجه  فعمله  عكس عمل  الجلوكاجون،  هرمون  اما 
الى  بالكبد  الموجود  الجاليكوجن  طريق  عن  الدم  في  السكر  رفع  التحديد 
الغدة  تفرزه  الذي  والفر(  الكر  )هرمون  االدريناين  هرمون  جلوكوز.اما 
الجاركلوية، فهو يحول الجاليكوجن الموجود في العضالت الى جلوكوز.
اعتقد ان االمر اصبح واضحا للقارئ. ولن اطيل  حتى ال ندخل في متاهات 
ال فائدة منها. وسنعرض لها في مكان الحق في هذه الحلقات كنصائح تتعلق 

بالطعام تَُمّكْن  القارئ من الهروب من جحيم التفاعل السيء للهرمونات.
ثانيا- نظام الهرمونات العشرينية- االيكوسانويدس.

“اكوس”  وكلمة  كربون.  ذرة  عشرين  على  تحتوي  النها  هكذا  سميت 
للجسم ومتشعب جدا  يونانية تعني عشرين. وهو نظام مهم جدا  هي كلمة 
وهي  بعض.  عكس  يعمل  بعضها  المئات.  منه  هناك  التعقيد.  منتهى  وفي 
النظام  هذا  على  العلماء  بعض  يطلق  الجسم.  في  اثــرا  المواد  اقوى  من 
فيها  بما  االنسان،  جسم  وظائف  بكل  تتحكم  التي  الرئيسة”  “المفاتيح  اسم 
الدورة الدموية ونظام المناعة ونظام تخزين الدهن.اساس هذه الهرمونات 
اهميتها  مقدار   على  عدة  ابحاث  دلت  ولقد  الدهنية.  االحماض  بعض  هو 
لدرجة انه اصبح  من المعتقد ان من استطاع التحكم بها استطاع التحكم في 
كل وظائف اعضاء الجسم. وان التحكم فيها من عدمه يمكن ان يترجم الى 

حالة صحية جيدة او عكسها.
)القلب  االمراض  من  كثيـرا  ان  نعتقد  ان  ايضا  المنطقي  من  انه  يظهر 
ان  يمكن  المثال،  سبيل   على  والسرطان(  والشرايين  والمفاصل  والسكر 
التوازن بين هذه الهرمونات. وان صح هذا الرأي،  تكون ناتجة عن عدم 
يعالج  او  يمنع  ان  يمكن  الهرمونات  تلك  بين  التوازن  اعادة  ان  يعني  فهذا 
كثيرا من االمراض. وقد يكون العامل االساسي في إبقاء الجسم في حالة 
صحية مثالية مما يؤدي الى حياة افضل كما ونوعا.ال بد ان نتذكر دائما ان 
هذه الهرمونات هي اقوى العوامل الحيوية المعروفة لالنسان. فاذا تحكمنا 

فيها، فاننا نفتح الباب للوصول الى قمة الصحة والسعادة والعطاء.
هناك فئتان من الهرمونات العشرينية هما:

الهرمونات العشرينية الجيدة
والهرمونات العشرينية السيئة.

وهي كباقي الهرمونات ، فلدى انواعها وظائف متضادة. وال بد من التنويه  
المثال  سبيل  وعلى  بالمطلق.  سيء  وال  بالمطلق  جيد  شيء  يوجد  ال  بانه 
فهناك الكلستيرول الجيد ) اتش دي ال( والكلستيرول السيء) ال دي ال(. و 
الجزء السيء هو الذي ينقل االحماض الدهنية االساسية والهامة جدا للخلية 
والحياة. ومن دونه ال يمكن ان نعيش. ومن هنا فالتوازن بين الجزء الجيد 
والسيء من الكلستيرول واي نظام اخر هو الحل االمثل.يتم التحكم في انتاج 
النقاص  طريقة  من  اكثر  هناك  االكل.  طريق  عن  العشرينية  الهرمونات 
انتاج الهرمونات العشرينية  الجيدة وزيادة السيئة منها. واهم تلك الطرق 

واكثـرها شيوعا هي:

1- زيادة استهالك النشويات  السيئة.
)الزيوت  رجة  المهد  والنباتية  منها  )الحيوانية  السيئة  الدهنيات  2-تناول 

النباتية المجمدة على شكل مارجارين او سمن نباتي(.
3- التقدم في السن.

4- االرهاق المستمر.
5- امراض الفيروسات.

6-حياة النكد والغم.

7- الضغط النفسي.
االطالع  اراد  لمن  الكيماويه  المعلومات  بعض   اسرد  ان  لي  اسمحوا 
والتبصر ولديه الرغبة في كشف مكنون ما نحن بصدده. هناك 8 احماض 

دهنية اساسية تقسم الى صنفين هما:
1-اومجــا 6.
2- اومجا 3 .

وكال الفصيلين يمكن ان يصنع منها الهرمونات العشرينية. اال ان االحماض 
من فصيلة اومجا 6  هي االهم للوصول الى القمة المبتغاة. احد افراد هذه 
المجموعة هو زيت حمضي يسمى “ لين اوليك اسيد” وهذا موجود تقريبا 
في كل الماكوالت البروتينية والخضار والحبوب. يتحول هذا الحمض بفعل 
انزيم الى “جاما لين اوليك اسد” وهذا ما يسمى عملية “تنشيط” للحمص 
الدهنية.   بقية االحماض  تنشيط  اطـرادي على  بشكل  يساعد  الدهني. وهذا 
مصدر  واغنى  االكل.  في  الوجود  نادر  اوليك  لين  جاما  الدهني  الحمض 
له هو حليب االم.في حياة االنسان مرحلتان ال يستطيع خاللهما الجسم من 
تصنيع “ جاما لين اوليك اسد” وفي تلكما المرحلتين ينعدم او يقل بشكل 

كبير انتاج الهرمونات العشرينية السيء منها والجيد. 
تلكما المرحلتان هما:

1- المرحلة االولى تبدأ عند الوالدة. يحتاج معها الطفل الى ستة اشهر من 
النمو حتى يستطيع انتاج ما يلـزمه من هذا الحمض. من هنا كانت احدى 

اسباب اهمية الرضاعة الطبيعية. وهذا يفسر كون االطفال الذين ارضعوا 
الحليب من صدور امهاتهم افضل صحة واصلب عودا.

2- المرحلة  الثانية. بعد بلوغ االنسان سن الثالثين. وجد العلماء ان مقدرة  
االنسان  في سن الخامسة والستين على انتاج حمض “جاما لين اوليك اسد” 
هي ثلث مقدرته عند سن الخامسة والعشرين. ويذهب بعضهم الى االعتقاد 
ان كثيـرا  من االمراض المزمنة مثل امراض القلب والمفاصل والسرطان 

مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الظاهرة.
لنركز بعض الشيءعلى اثر توازن  الهرمونات العشرينية الجيدة والسيئة.  
تجمعها  فتمنع  الجيدة   اما  الدم،  صفائح  تالصق  تسبب  منها  فالسيئة 
والوقت  الخطا  المكان  في  وتالصقت  الصفائح  اجتمعت  فاذا   وتالصقها. 
الخطأ سببت جلطة بالقلب او الدماغ. وهذا ما ال نتمناه وال تحمد عقباه. لكن 
لو جرحنا، فمن يسعفنا غير العشرينات السيئة التي تسبب  تجمع وتالصق 
الصفائح ومن ثم التجلط وانسداد الجرح.فيما يخص ضغط الدم، فالكثير من 
العشرينيات السيئة تسبب ارتفاغ ضغط الدم عن طريق ما تسببه من انقباض 
تسببه  ما  الضغط عن طريق  انخفاض  تسبب  منها  والجيدة  الشرايين.  في 
ونتجت  الضغط  ارتفع  منها،  السيئة  زادت  فاذا  الشرايين.  في  ارتخاء  من 
العشرينية  اال  يسعفنا  فلن   )shock( الصدمة  حالة  في  ولكن  الكوارث، 
السيئة. وكذلك، اذا زادت نسبة الهرمونات العشرينية الجيدة منها عن الحد 
الالزم، انخفض الضغط ونتجت كوارث من نوع اخر اال وهي  الصدمة 
الدم  الدموية وضغط  الصفائح  انطبق على  الموت. وما  )shock ( وربما 
الختالل  نتيجة  اال  المرض  وما   . والمناعة  وااللتهبات  االلم  على  ينطبق 
دعونا  التوضيح،  من  وللمزيد  والسيئة.  الجيدة  العشرينيات  بين  التوازن 
االيام  هذه  شيوعا  واكثره  التهاب،  بأي  اصابتنا  عند  لنا  يحصل  ما  نتذكر 
 ”COVD-19 هي االلتهابات الفيروسية ومنها  فيروس”كورونا المستجد
اللتهابات الرثوية )الروماتيزم الحاد والمزمن(. هذه الفيروسات تنبه جهاز 
اجل   من  العشرينية  الهرمونات  افراز  ينبه  بدوره  والذي  )المناعة(  الدفاع 
التصدي للغزاة وتبدأ المعركة. وما نشعر به اثناء تلك الفتـرة يرجع  الى 

ثالثة عوامل هي:
اوال- ما تفرزه الفيروسات واالجسام الغازية من سموم.

بالتعبئة  المكلفة  الجسم وهي  افرزها  التي  العشرينية  الهرمونات  اثر  ثانيا- 
للمعركة هذا التفاعل يسبب:

1- احتقان مكان االلتهاب. ويسببه توسع الشرايين في المنطقة الملتهبة، وهو 
تفاعل  يهدف جلب المزيد من الدم وما يحمله من “جنود” على شكل اجسام 
مضادة وخاليا دم بيضاء ومواد كيماوية الزمة للقضاء على الغـزاة ) دعم 
لوجستي(، هذا علما بانه قد تم صنع تلك  المواد في اماكن عدة بالجسم نتيجة 

الكتشاف دخول جسم غريب.
2- زيادة االفـرازات بسبب توسع الشـرايين وما يتبعه من انسكاب السوائل 
ذلك  لمكافحة  المضادة  االجسام  تنقل  السوائل  تلك  الدموية  الدورة  خارج 

الغازي.
3- الحرارة واالالم والصداع.

ثالثا- آثار المواد التي تنتج من المعركة المحتدمة.
عند تناول مضادات االلتهابات وهي – الكورتيزونات، ومضادات االلتهاب 
في  االعراض  وتختفي معظم  التحسن  يتم  واالسبرين-  الكورتيزونية  غير 

وقت قصير. يتم هذا بسبب زيادة انتاج الهرمونات العشرينية الجيدة.

دعونا هنا ان نفرق بين الصحة الجيدة والصحة الممتازة او المثالية
الصحة الجيدة تعرف ببساطة على ان االنسان “غير مريض”.

التي يكون فيها الجسم والعقل  الحالة  بانها “تلك  المثالية تعرف  الصحة 
في القمة.” والمقصود هنا بالقمة  هو قمة الكفاءة ، يعبر عن هذه الحالة 
الفرنسيون بقول “Je suis En forme”. تحصل هذه الحالة عند حصول  
قمة  الى  والسيئة.وصولك  الجيدة  العشرينية  الهرمونات  بين  دقيق  توازن 
الصحة امر في غاية  البساطة، تحكم في غذائك كما ونوعا. ولنتفق على 
تسمية هذا الغذاء “غذاء القمة”، فهو الغذاء المتزن كما ونوعا في كل وجبة 
وبروتينات(  )دهنيات،نشويات  الـرئيسية  الغذائية  المواد  جميع  ويحتوي 
والمواد المساعدة.من هنا اصبحت االمور واضحة بشكل جلي، ان تحكمنا 
انتاج  في  التحكم  لنا  يتيح  جلوجاجون  االنسولين  بنظام  االكل  طريق  عن 
الهرمونات العشرينية الجيدة. ولكن هذا مفعوله قصير ال يتعدى عدد اصابع 
تناول خمس  انسان  كل  على  لـزاما  اصبح  لذا  الساعات.  من  الواحدة  اليد 
السعرات  من  الالزم  اليومي  االجمالي  الكم  احترام  مع   ( باليوم  وجبات 
وجبة  الغداء،  وجبة  خفيفة،  وجبة  فطور،  شكل   على  وتكون  الحرارية( 
خفيفة فالعشاء. على ان تكون  هذه الوجبات على نفس التوازن كما ونوعا 

من اجل البقاء في القمة.

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

35November 2020 )نوفمبر)تشرين الثاني Issue  224 العدد



كلما تقدم بنا العمر، زادت حاجتنا 
هي  هذه  الماء.  من  مزيد  لشرب 
جديدة  دراسة  في  الواردة  النصيحة 

نشرت في مجلة "فسيولوجي".
الباحثون من جامعة أوتاوا  ويشير 
من  ضروري  الترطيب  أن  إلى 
الجسم  حرارة  درجة  تنظيم  أجل 
مجموعة  مواجهة  في  والمساعدة 

أخرى من المشاكل الصحية.
يقلل  الجفاف ال  إن  الباحثون  وقال 
من خسارة الحرارة وال يزيد درجة 
الكبار  البالغين  لدى  الجسم  حرارة 
التمارين  ممارسة  خالل  السن  في 
األصغر  الشباب  لدى  يحدث  مثلما 
سنا، وهو ما قد يبدو كرد فعل مفيد.

يمارس  أنه عندما  يعني  ولكن هذا 
الجسم  يقوم  ال  التمارين  السن  كبار 

لمنع  العرق  خسارة  معدل  بتعديل 
هذا  ويسبب  الجفاف.  من  المزيد 
وهو  للقلب  اإلجهاد  من  مزيدا 
في  ملحوظة  زيادة  في  يتجلى  ما 
بالشباب،  مقارنة  القلب  ضربات 

األصغر سنا.
متقدمين  رجاال  الدراسة  وشملت 
إلى  النتائج أشارت  العمر ولكن  في 
تضر جميع البالغين الكبار في السن.
المدير  جاناس،  نودرا  وقال 
سايد  إيست  "أبر  بمركز  الطبي 
في  نيرسينج"  أند  ريهابيليتشين 
"فيما  الين:  هيلث  لموقع  نيويورك 
يتعلق بكبار السن، هناك أشياء يجب 
في  تقدمنا  مع  أنه  وهي  تذكرها، 
لدينا  العطش  مركز  يكون  ال  العمر 
-وهو في الغدة النخامية - نشطا كما 

يعطي  ال  وبالتالي  السابق،  في  كان 
لشرب  بالحاجة  إشارة  دائما  المخ 
الماء. علينا أن نبذل مزيدا من الجهد 
للتأكد أن كبار السن يتناولون كميات 
شعروا  سواء  السوائل,  من  مناسبة 

بالظمأ أم ال".
شخص  أصيب  ما  "إذا  وأضاف: 
أول  فإن  بالجفاف،  السن  في  كبير 
الكلى،  هو  ذلك  من  يعاني  عضو 
الفشل  يسبب  أن  يمكن  ما  وهو 
في  الجفاف  ويتسبب  الحاد.  الكلوي 
أن  مايمكن  الكهرل وهو  اضطراب 

يكون مميتا.
وهي  افينا  نيكول  الطبيبة  وقالت 
األعصاب  علم  في  مساعد  أستاذ 
في  للطب  سيناي"  "ماونت  بكلية 
الجفاف  إن  الين  لهيلث  نيويورك 

مثل  أخرى  مشاكل  يسبب  أن  يمكن 
اإلعياء وضعف العضالت.

ترطيب  بكيفية  يتعلق  وفيما 
االلتزام  إن  أفينا  تقول  أجسامنا، 

بالماء هو أفضل شيء.

المرء  يشرب  "عندما  وأضافت: 
الغازية  المشروبات  مثل  مواد 
على  تحتوي  التي  والمشروبات 
يحتاج  الماء،  غير  أخرى  مكونات 
معالجة  على  العمل  إلى  الجسم 
هو  العادي  الماء  المكونات...  هذه 
أفضل مرطب ألن جسمك يمكن أن 
يستفيد منه دون الحاجة إلى معالجة 
والمكونات  واإلضافات  السكريات 
فائدة  أي  لها  ليس  التي  األخرى 

للصحة في نفس الوقت."

مادة جديدة تعالج 
هشـاشة العظــــام

مادة  تصنيع  في  روس  علماء  نجح 
من  العظام،  هشاشة  تعالج  بيولوجية 
العظمي  النسيج  مكونات  استعادة  خالل 

المعدنية والعضوية المفقودة.
إلى  ينتمون  الذين  العلماء،  وأوضح 
جامعة كورولوف وجامعة سمارا الطبية 
أنهم  الدولي،  األنسجة  هندسة  ومختبر 
عالج  لتصحيح  فريدة  مادة  ابتكروا 
"هيدروكسيباتيت"  العظام  هشاشة 
من  فريدة  تقنية  باستخدام   ،)HAP(
اختراع  براءة  على  حاصلة  نوعها 
"ليوبالست"، وذلك وفق ما نشره موقع 

"روسيا اليوم".
األستاذ  تيمتشينكو،  يلينا  وقالت 
"تحتوي  سمارا:  جامعة  في  المساعد 
حالياً  المستخدمة  الهيدروكسيباتيت 
المادة  وأما  فقط،  معدنية  مكونات  على 
مكونات  على  يحتوي  فتركيبها  الجديدة 
باستعادة  يسمح  ما  وعضوية،  معدنية 
المفقودة  المعدنية  العظمي  النسيج  مواد 
والمواد  العظام  هشاشة  عالج  لتصحيح 
لجميع  إطارا  تعتبر  التي  العضوية 
أن  إلى  مشيرة  العضوية"،  األنسجة 
ال  الجديدة  المادة  أن  أظهرت  التحاليل 

مثيل لها في العالم حالياً.
وأضافت: "هشاشة العظام األولية هي 
عندما ال تعرف أسباب تطور المرض، 
الجسم  إصابة  عند  فتظهر  الثانوية  أما 
الباحثون هذه  بأمراض معينة، وقد أخذ 
األمور باالعتبار وحددوا معايير فردية 
باستخدام  العظام  هشاشة  مرض  لعالج 

."HAP
تجارب  أجروا  أنهم  الباحثون  وذكر 
عند  العظمي  النسيج  تركيب  لدراسة 
لمعرفة  العظام  بهشاشة  اإلصابة 
في  النسيج  بنية  في  الحاصلة  التغيرات 
بدءاً  العظام  هشاشة  من  مختلفة  أنواع 
بالمرحلة  وانتهاء  األولية  المرحلة  من 

الثانوية.
مزمناً  مرضاً  العظام  هشاشة  وتُعَدُّ 
يصاحبه انخفاض كثافة المعادن تدريجياً 
في النسيج العظمي، ما يؤدي إلى هشاشة 
العظام وانكسارها، ويحتل هذا المرض 
القلب  أمراض  بعد  الرابعة  المرتبة 
ومرض  والسرطان  الدموية  واألوعية 

بلوس" السكري. "سانتي  مجلة  نشرت 
الضوء  فيه  تقريرا سلطت  الفرنسية 
على دراسة علمية حديثة كشفت أن 
بعض المتعافين من فيروس كورونا 

يصابون باضطرابات نفسية.
إن  تقريرها  في  المجلة  وقالت 
مستشفى  أجراها  التي  الدراسة 
أظهرت  ميالنو،  في  رافاييل  سان 
كوفيد-19  من  المتعافين  بعض  أن 
القلق  مثل  نفسية  مشاكل  من  عانوا 

بعد  ما  واضطراب  واالكتئاب 
الصدمة.

الدراسة  هذه  في  األطباء  راقب 
الذين  البالغين  األشخاص  من   402
رجال   265( كوفيد-19  من  تعافوا 
من  واحد  شهر  بعد  امرأة(،  و137 
بينهم  شخص   300 عالجهم.وكان 
رافاييل  سان  مستشفى  إلى  نُقلوا  قد 
عندما أصيبوا بالفيروس، بينما بقي 

اآلخرون في منازلهم.

اضطرابات نفسية

نصف  من  أكثر  أن  األطباء  وجد 
اضطراب  من  يعانون  المتعافين 
نفسي واحد على األقل، وذلك حسب 
حدّة األعراض التي عانوا منها أثناء 
المرض. وتشمل هذه االضطرابات 
القلق واالكتئاب واألرق واضطراب 
الدراسة  استندت  الصدمة.   بعد  ما 
إلى المقابالت السريرية والمعطيات 

أنفسهم،  المرضى  بها  أدلى  التي 
وبناء على النتائج التي تم الحصول 
عليها، اكتشف األطباء أن 28 بالمئة 
من المرضى يعانون من اضطراب 
يعاني  حين  في  الصدمة،  بعد  ما 
حوالي 31 بالمئة منهم من االكتئاب، 
بالمئة  و40  القلق،  من  بالمئة  و42 
 20 لدى  ظهرت  بينما  األرق،  من 

بالمئة أعراض الوسواس القهري.

 دراسة لباحثين من جامعة أوتاوا
الحاجة لشرب مزيد من الماء مع التقدم في العمر

الناجـون من كورونــا يعــانون من مشـاكل نفسـية
دراسة أجراها مستشفى سان رافاييل في ميالنو
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أنواع  من  الكثير  تخوض 
تُِعدُ  كيمياوية  حروباً  الحيوان 
فيها عصائر سامة تُخزنها في 
أعداءها.  بها  لتردع  أجسامها 
فالحيوانات السامة مثل بعض 
والعناكب  والعقارب  األفاعي 
واألسماك  والحشرات 
سمومها  تضخ  كثير  وغيرها 
اللسع  أو  العض  طريق  عن 
موضوع  النمل  أما  اللدغ.  أو 
هي  دفاعه  فوسيلة  المقالة 

التفجير، تفجير أنفسها.
على  النمل  هذا  يعيش 
بورنيو  في  األشجار  أعالي 
جنوب  مناطق  من  وغيرها 
من  النمل  يهزم  آسيا.  شرق 
بتفجير  أعداَءه  النوع  هذا 
)ذوات  الثانويات  العامالت 
لتقتل  أنفسها  األدنى(  المرتبة 
بذلك أعداءها أو تردعهم. فإذا 
فأنت  أن هذا مؤلم،  تصورت 
على حق، بل هو مؤلم إلى حد 
الموت. أكسبت آليةُ الدفاعِ هذه 
نملَنا موضوَع المقالِة هذه اسم 
 exploding المتفجر  النمل 
ants. تستجيب العامالت من 
هذا النمل للتهديدات الموجهة 
بتفجير  مستعمراتها  نحو 
خصومها  ورش  أجسامها 
مستعمراتها(  )خصوم 
علماء  وضع  سام.  بسائل 
المتفجر  النمل  التصنيف 

نوع  ضمن  األمر  أول  كله 
 Colobopsis اسموه  واحد 
لبث  وما   .cylindrical
االختصاصيون أن أدركوا أن 
هذا النمل الُمضحي ينتمي إلى 
خمسة عشر نوعاً. والنوع في 
علم األحياء، من باب التذكير، 
يضم كل األفراد التي تشترك 
ببعض الصفات الدقيقة ويمكن 
ان تتزاوج لتنجب أفراداً مثلَها 
التزاوج  على  بدورها  قادرةً 
يمكننا  وعليه،  واالنجاب. 
بغض  البشر،  كل  إن  القول 
النظر عن أوصافهم وألوانهم 
نوع  إلى  ينتمون  وأنسابهم 
كارل  السويدي  أسماه  واحد 
لينياس  كاروالس  أو  لينيه 
 Homo العاقل  اإلنسان 
اختالف  ألن   ،sapiens
تعيق  ال  وأوصافهم  ألوانهم 
تزاوجهم وانجابهم ذرية، هي 
التزاوج  على  قادرة  بدورها 
البشر  بني  من  آخرين  مع 
تبين  ثم  منهم.  واالنجاب 
للباحثين أن هذا النمل المتفجر 
ينتمي على خمسة عشر نوعاً 
درس  الذي  النوع  بضمنها 

سابقاً في بورنيو.

النمل  مجموعة  إلى  ويعود 
هو  آخر،  نوع  المتفجر 
 Colobopsis المسمى 
هذا  ويُدعى   .explodens
النوَع مَن النمِل الدبَق األصفر 
yellow goo نسبةً إلى المادة 
األصفر  اللون  ذات  الدبقة 
انفجار  ينتج عن  الذي  البراق 
بعض  اتخذ  وقد  الحشرة. 
مثاالً  النوع  هذا  من  الباحثين 
لدراسة سلوك النمل المتفجر. 
هذا  من  مستعمرة  كل  تحوي 

النوع اآلالف من األفراد. وقد 
تشغلها  التي  المساحة  تصل 
المستعمرة من هذا النوع إلى 
2500 م2، في حين يمكن أن 
تكون مستعمرات أنواع أخرى 
وقد  ذلك.  من  أكبر  النمل  من 
هذا  أفراد  أن  باحثون  الحظ 
واضحاً  ميالً  يظهرون  النوع 
عندما  بالنفس  للتضحية 
لمستعمرتهم  بتهديد  يشعرون 
المستعمرة  عامالت  وفسرت 
وجود  دراستها  جرت  التي 
من  بالقرب  الباحثين 

مستعمرتهم تهديداً.

إن  أقول  التذكير  باب  ومن 
إناث  العامالت  النمالت  ُكِل 
الوحيدة  األنثى  عقيمات، وأن 
تضع  التي  المستعمرة  في 
بيضاً وتترك ذرية هي الملكة.
ذات  الصفراء  المادة  تَُصنع 
برائحة  الشبيهة  الرائحة 
موجودة  غدد  في  التوابل 
للنملة.  الفكية  الغدد  في 
النمل  من  أخرى  فئة  وهناك 
العامالت  فئة  هي  العامالت، 
 .major worker الرئيسات 
هذه  فإن  االسم،  يدل  وكما 
ولها  حجماً  أكبر  العامالت 
رؤوس كبيرة محمية بما يشبه 
هذه  وتساعد  الدائري.  الدرع 
في  بالدرع  الشبيه  التراكيب 
إلى  المؤدية  الفتحات  إغالق 
أعشاشها عند الشعور بتهديد.

 By Mindy Weisberger
April 19, 2018 مترجم عن 

مندي وايزبرغرل لـ )البالد( 

كتاب •  أسرة  من  اكاديمي 
)البالد( لندن اونتاريو

 د. محمد أمين األعظمي 	 

هوامش علمية

نمل يتفجر ليطلق 
مادة لزجة يقتل بها األعداء

النملة العاملة من النوع Colobopsis explodens تعرض الوضعية الدفاعية
Image credit: Alexey Kopchinsk(

تستخدم النملة العاملة الرئيسة استراتيجية أخرى، رأسها الكبير جداً
)Image credit: Heinz Wiesbauer( 

نملتان التصقتا إحداهما باألخرى نتيجة تفجير إحداهما نفسها واطالقها مادة لزجة صفراء
)Image: © Mark Moffett/Minden Pictures/Newscom(

وجدت دراسة جديدة، نشرت في دورية »آنالز أوف إنتيرنا ميديسن«، أن الكركم قد يكون مسكناً فعاالً 
آلالم المفاصل، وخاصة مفاصل الركبتين. وخالل الدراسة، قام الخبراء في جامعة تسمانيا بأستراليا 
بدراسة 70 مريضاً يعانون من التهاب مفاصل الركبة المصحوب بأعراض وتورم داخل مفصل الركبة، 

وتم إعطاؤهم إما كبسولتين من الكركم يومياً أو دواء وهمي لمدة 12 أسبوعاً.

تناولوا  الذين  المرضى  أن  ميديسن«،  إنتيرنا  أوف  »آنالز  دورية  في  نُشرت  التي  النتائج  ووجدت 
مكمالت الكركم أبلغوا عن ألم أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي. ولم تكشف عمليات المسح 
عن أي اختالفات في السمات الهيكلية لمفصل الركبة، مما يشير إلى أن تأثير الكركم اعتمد على تخفيف 

اآلالم، ولم يعالج مشاكل الركبتين.

الكـــركم آلالم المفـــاصل
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الذين  األشخاص  أن  دنماركية  دراسة  كشفت 
لديهم فصيلة محددة من الدم يعتبرون أقل عرضة 
أقل  احتمال  ولديهم  كورونا،  بفيروس  لإلصابة 

لإلصابة بأمراض شديدة.

ويقول الخبراء إنه من بين 7422 شخًصا ثبتت 
منهم   ٪38.4 كان  كورونا،  بفيروس  إصابتهم 

.- O فقط من فصيلة الدم

ويقدم البحث دليال إضافيا على أن فصيلة الدم 
تلعب  قد  الدم(  مجموعة  باسم  أيًضا  )المعروفة 
بالعدوى  لإلصابة  الشخص  قابلية  في  دوًرا 

وفرصه في اإلصابة بنوبة شديدة من المرض.
ووفقًا لدراسة أخرى كندية نشرتها شبكة السي 
لديهم  الذين  األشخاص  فإن  العربية،  إن  إن 
فصيلة الدم A أو AB يقضون فترة أطول في 
يوًما،   13.5 بمتوسط  المركزة،  العناية  وحدة 
 ،B أو O مقارنة بأولئك الذين لديهم فصيلة الدم

والذين كان متوسطهم تسعة أيام.
ووجد باحثون في كندا أنه من بين 95 مريًضا 
يعانون من حالة حرجة من كورونا، فإن نسبة 

أعلى من فصيلة الدم A أو AB - تتطلب أجهزة 
لديهم  الذين  بالمرضى  مقارنة  صناعي  تنفس 

فصيلة الدم O أو B، والتي كانت ٪61.

طبيب  سيخون،  مايبيندر  الدكتورة  وقالت 
العام  فانكوفر  مستشفى  في  المركزة  العناية 

ومؤلفة الدراسة الكندية: "ال أعتقد أن هذا يحل 
محل عوامل الخطر األخرى الشديدة مثل العمر 

والوفاة المشتركة وما إلى ذلك".

في  إكلينيكي  مساعد  أستاذ  سيخون  وأضافت 
في  الطب  وقسم  الحرجة  الرعاية  طب  قسم 

الجامعة البريطانية: "إذا كان أحدهم من فصيلة 
من  كنت  وإذا  الذعر.  لبدء  داعي  فال   ،A الدم 
في  الحرية  مطلقا  لك  فليس   ،O الدم  فصيلة 

الذهاب إلى الحانات والبارات".

أكثر  "أدلة  الجديدتين  الدراستين  نتائج  وتوفر 
تقاربًا على أن فصيلة الدم قد تلعب دوًرا في قابلية 
وفرصه   Covid بفيروس  لإلصابة  الشخص 
 ،"Covid-19 من  شديدة  بنوبة  اإلصابة  في 
بحسب الدكتور أميش أدالجا، الباحث البارز في 
مركز جامعة جونز هوبكنز لألمن الصحي في 
بالتيمور، الذي لم يشارك في أي من الدراسات.

ووجدت دراسة منفصلة، نُشرت في مجلة نيو 
 New England Journal of للطب إنغالند 
البيانات  أن  حزيران،  يونيو/  في   Medicine
الجينية لدى بعض مرضى كورونا واألشخاص 
األصحاء تشير إلى أن أولئك الذين لديهم دم من 
النوع A كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى، 
وأن أولئك الذين لديهم دم من النوع O كانوا في 

مخاطر أقل.

دراستــان من الدنمـارك وكـندا
إذا كنت من أصحـاب هذه الفصيـلة من الـدم فـأنت محظــوظ

أشارت دراسة جديدة إلى أنه يجب على المسافرين عدم القلق من 
الهواء الموجود داخل الطائرات، مؤكدة أن نظامها يمنع انتشار 

فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19.
تدعم  األمريكية  الدفاع  وزارة  بها  قامت  التي  الجديدة  الدراسة 
الطائرات  متن  التهوية على  أنظمة  أن  أظهر  نتائج بحث سابق، 
تقوم بترشيح الهواء بكفاءة عالية، وإخراج الجسيمات التي يمكن 

أن تنقل الفيروسات.

ولم تأخذ الدراسة في عين االعتبار الطرق األخرى التي يمكن 
بما  الطائرات،  متن  على  بالفيروس  األشخاص  بها  يصاب  أن 
في ذلك األشخاص الذين يسعلون أو يتنفسون بشكل مباشر على 

غيرهم أو من األسطح أو من األماكن الضيقة مثل الحمامات.
و300-767   200-777 بوينج  طائرتي  الدراسة  واستخدمت 
محملة  طائرة  رحلة  محاكاة  بهدف  استشعار؛  بأجهزة  مجهزتين 
مسافرا  تحاكي  دمية  وضع  إلى  باإلضافة  بالمسافرين،  بالكامل 

يرتدي قناعا ويسعل إلصابته بفيروس كورونا.
ذهبت  أين  لمعرفة  فلورسينت؛  ترشيح  أجهزة  الفريق  واستخدم 
الجسيمات المنبعثة من سعال “الراكب”. وخلص الفريق إلى أنه 
غير  ومن  التهوية،  نظام  خالل  من  بسرعة  الجزيئات  تم سحب 

التنفس  تنتشر في مناطق  أو  القريبة  تتلوث األسطح  أن  المرجح 
الخاصة باألشخاص الجالسين بالقرب.

وكتب فريق البحث: “يفترض االختبار أن ارتداء القناع هو أمر 
إجباري ومستمر، وأن عدد المصابين منخفض”، باإلضافة إلى 
أو  )البراز  مثل  أخرى  مسارات  األسطح عن طريق  “تلوث  أن 
والمناطق  المراحيض  في  احتماال  أكثر  يكون  كبيرة(  جسيمات 

المشتركة األخرى التي لم يتم اختبارها هنا”.
وتابع الفريق: “هذه االحتماالت تكون صعبة التنبؤ؛ لعدم اليقين 

في السلوك البشري”.
بفيروس  أصيبوا  الذين  األشخاص  أن  أخرى  تقارير  ووجدت 
عند  األقنعة  نزع  بسبب  كان  الجوية  الرحالت  أثناء  كورونا 

استخدام دورات المياه.
الباحثون: “لم تشمل االختبارات وجود حركات كثيرة  وأردف 
تغير  معدالت  إن  حيث  الممر،  أو  المطار  أو  الطائرة  أنحاء  في 
الهواء ستختلف، باإلضافة إلى التفاعالت البشرية. كما أن الدمية 
المصابة كان وجهها لألمام بشكل مستمر، بعكس السلوك البشري 

الذي قد يحدث تغييرا جراء المحادثات واالتجاهات”.

وال يزال الكثير غير معروف حول انتقال فيروس كورونا على 

متن الطائرات، حيث إنه قامت دراستان سابقتان بتوثيق حاالت 
واقعية من انتقال مشتبه به لفيروس كورونا على متن الرحالت 

الجوية.
وتضمنت الدراسة حاالت مرتبطة بالرحالت الطويلة في وقت 
إلزامية  بفرض  الطيران  شركات  تبدأ  أن  قبل  الوباء،  من  مبكر 

أقنعة الوجه.

ودراسة أخرى وثقت حالة يشتبه في أنها أصيب على متن رحلة 
جوية، شملت امرأة كانت ترتدي قناعN95 طوال رحلتها، ما عدا 
عند استخدامها لدورة المياه. كان أحد الركاب المصابين بفيروس 

كورونا من دون أعراض قد استخدم المرحاض قبلها.
منها  والوقاية  األمراض  لمكافحة  األمريكية  المراكز  وتالحظ 
أن “معظم الفيروسات والجراثيم األخرى ال تنتشر بسهولة على 
متن الرحالت الجوية، بسبب كيفية دوران الهواء، وترشيحه على 
متن الطائرات”، مضيفة أن عدم التباعد االجتماعي في الرحالت 
المزدحمة قد تجبر المسافرين على الجلوس على مسافات متقاربة 
ولفترات طويلة، ما “قد يزيد من خطر إصابتك بفيروس كورونا”.

عربي-21 أحمد حسن	 

دراسة قامت بها وزارة الدفاع األمريكية

نظـام التهـوية بالطـائرات يمنـع انتشـار كورونـا
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محطــة قطــار المـوصــل
فيها طورت الروائية البريطانية أغاثا كريستي مغامراتها البوليسية، وغنت كوكب الشرق أم كلثوم في قاعة االستقبال الملكية

منذ  حركتها  توقف  رغم  )العراق(   الموصل 
يزال  ال  واألعطال،  التدمير  بسبب  سنوات 
عامر عبدالله يتفقد باستمرار قاطرته في محطة 
بين  وصل  صلة  يوماً  كانت  التي  الموصل، 

العراق والعالم.
مسار  فإن  والسياسة،  النزاعات  وجراء 
“توروس إكسبرس” الذي ربط منذ بداية القرن 
بتركيا،  العراق،  جنوب  في  البصرة  العشرين 
امتداداً بخط “أورينت إكسبرس” )باريس – فيينا 

– إسطنبول(، يتقلص تماماً.
بعيد الغزو األميركي للعراق، انخفضت حركة 
كبير،  بشكل  الموصل  في  الحديدية  السكك 
وواصل قطاران فقط المغادرة كل أسبوع باتجاه 
العام  صيف  حتى  تركيا،  في  عنتاب  غازي 

.2010
يقول عبدالله )47 عاما( الذي كان يسّمي قاطرته 
“الحبيبة”، إنه “قبل ظروف الموصل كنت أنقل 
المسافرين والبضائع يومياً من الموصل وإليها، 
وأستمتع  وسوريا،  والمحافظات  بغداد  باتجاه 

بعملي الذي حرمت اليوم منه”.

الروائية  طورت  الموصل  قطار  محطة  في 
البوليسية،  مغامراتها  كريستي  أغاثا  البريطانية 
وغنت كوكب الشرق أم كلثوم في قاعة االستقبال 

الملكية
في  واضحة  والقصف  الخراب  آثار  تزال  ال 
الموصل،  قطار  محطة  أرض  على  زاوية  كل 
بعدما حولتها التفجيرات إلى كتلة من األنقاض، 
التخريب  طال  فيما  التاريخية،  أبنيتها  وهدمت 

غالبية خطوط السكك وخرجت عن مسارها.
أما القطارات، التي أوقفت يوماً صفيرها كرما 
أحيت حفالً  حين  اللبنانية صباح،  الفنانة  لعيون 

حديدية  هياكل  اليوم  باتت  المدينة،  في  غنائياً 
صدئة بال أبوات وال نوافذ وال مقاعد.

أب  وهو  عاما(،   58( عكلة  علي  ويستذكر 
دينار  وألفي  “ألفا  يدفع  كان  كيف  أبناء،  لسبعة 
أو  بغداد  إلى  للسفر  دوالرين(”  من  )أقل  فقط 

المحافظات.
من  بضائع  أشحن  كنت  “سابقاً،  ويضيف، 
بغداد والمحافظات األخرى إلى الموصل، عبر 
القطارات بتكلفة مالية مناسبة، وضمان إيصال 
البضاعة دون تأخير أو أضرار”.كانت ملحقات 
الموصل،  قطار  محطة  تضمها  عدة  ومرافق 
منها قاعة ملكية كبيرة تعود للملك فيصل األول، 
ما  العراق، بحسب  ملكية في  قاعة  أقدم  وتعتبر 
عبدالعزيز،  محمد  المحطة  في  المهندس  يقول 

الذي بات عاطالً عن العمل تقنياً منذ سنوات.

تضم  كانت  “المحطة  إن  عبدالعزيز،  يقول 
دار استراحة، وفندقاً يعتبر األقدم في الموصل، 
السيارات  لوقوف  وكراجات  وحدائق  ومقهى 

وعربات نقل الركاب التي تجرها الخيول”.
تشكل  كانت  المحطة  “واردات  أن  ويضيف، 
كالموظفين  العائالت،  للمئات من  مصدر عيش 

والمطاعم  المحال  وأصحاب  والباعة  والعمال 
والكازينوهات وسائقي األجرة وغيرهم”.

فعبر الموصل في األول من يونيو العام 1940، 
لكن  إلى إسطنبول،  بغداد  أول قطار من  وصل 
بالفلوجة  إال  مربوطة  تعد  لم  اليوم  العاصمة 
مستوى  وهو  جنوباً.  والبصرة  وكربالء  غرباً، 
بعيد جدا عن 72 رحلة يومية كانت تسيّر على 
ألفي كيلومتر من السكك الحديدية في حقبة ما قبل 
الحصار الذي فرض على العراق في التسعينات.

التقدم  طليعة  في  العراق  كان  زمن،  قبل 
والتطور في الشرق األوسط، فمنذ العام 1869، 
كان الترامواي موجوداً في بغداد، ولكن لم يبق 
منه أي شيء اليوم، ال العربات الخشبية األنيقة 
وال حتى السكك التي ابتلعها التمدد العمراني في 

العاصمة.
ففي  طويالً،  كان  الموصل  محطة  احتضار 
31 مارس العام 2009، فجرت شاحنة مفخخة 
جزءاً منها. وفي األول من يوليو 2010، غادر 

آخر قطار بتذكرة ذهاب فقط إلى غازي عنتاب 
التركية.

لكن ثالث مدن العراق، التي كانت يوماً مركزاً 
بفعل  خراباً  صارت  األوسط،  للشرق  تجارياً 
المعارك ضد تنظيم الدولة اإلسالمية بين عامي 

2014 و2017.

الشمالية  المنطقة  سكك  مدير  معاون  يقول 
المهندس قحطان لقمان، إن “نسبة دمار المحطة 
 80 إلى  وصلت  الموصل  استعادة  وخالل  قبل 

في المئة”.

تشوبها  االعمار  “إعادة  أن  لقمان  ويوضح 
معوقات مالية، وال يوجد سقف زمني”.

من  العديد  تربط  جميلة  ذكريات  تزال  ال 
نور  تقول  كما  المحطة،  بقاطرات  الموصليين 
عمرها  كان  حين  وتتذكر  عاماً(.   37( محمد 
بسفرات  تأخذنا  جدتي  كانت  سنوات،  “عشر 
في القطار من الموصل إلى حمام العليل ومعنا 

عائالت كثيرة من األقارب والجيران”.

تاريخ  من  جزء  يختفي  المحطة  هذه  باختفاء 
على  االستراتيجية  الموصل  ومدينة  العراق، 

الحدود مع سوريا وتركيا.

ويقول مدير محطة قطار الموصل محمد أحمد 
امتداد  على  الموصل  قطار  محطة  زار  “لقد 
تاريخها العديد من الرؤساء والملوك والمسؤولين 

الكبار والفنانين المعروفين”.

سكك ومقطورات كانت تربط الشرق بالغرب أكلها 
صدأ الحـروب، ونسبة دمـار المحطةقبـل وخـالل 
استعــادة المــوصل وصـلت إلى 80 في المئــة



الحلقة الحادية والعشرون	 

جمال الشريف 	 

الباعة المتجولون:

وحيث أننا الزلنا نستعرض الذكريات الجميلة 
واحدة تلو األخرى وحيث أنها حلقات متسلسلة 
الحديث  دون  ذكرى  عن  الحديث  يصعب 
موضوع  أتناول  أن  أردت  لذا  األخرى,  عن 
التجمعات  كل  وفي  المخيم  في  بنا  مر  آخر 
الفلسطينية سواء داخل الوطن أو في الشتات, 

وهي ظاهرة الباعة المتجولين.
القسم  قسمين,  إلى  تقسم  الظاهرة  وهذه 
المخيم  المتجولون من أهل  الباعة  األول وهم 
وهوالء سنفرد لهم المساحة األكبر, ولما آتي 
على ذكرهم في حلقة السوق ليس سهواً وإنما 
لذكرهم في حلقة خاصة بهم بمعزٍل عن حلقة 

السوق حيث أنهم متجولون وغيرثابتين.
سلعةً  حمل  من  كل  الباب  هذا  في  ويدخل 
ركن  له  أخذ  أو  المخيم  داخل  بها  وتجول 
مجمع  أو  عيادة  أو  مدرسة  أوأمام  شارع  في 

المواصالت أو ماشابه...

فسيخة  العبد  أبو  المتجولين  الباعة  من  كان 
و  المدرسة  باب  على  الهريسة  يبيع  وكان 
ينّفق ما معه ومن  المخيم حتى  داخل شوارع 
ثم يقفل راجعاً لبيته وكان رجالً كبيراً في السن 
أكل الدهر عليه وشرب حتى بدأ صوته خافتاً 
محتفظأ  وظل   , يتحدث  وهو  تسمعه  وبالكاد 
في  الثاني  الشتات  في  معه  الَمدنية  بلهجته 
مخيمات اللجوء بعد أن كان اللجوء في الداخل 
بعد نكبة عام 48, وكأنه أراد أن يرسل رسالة 
كل  على  نحافظ  بأن  الثاني  الجيل  نحن  لنا 
ونحن  نموت  أو  والعودة  التحرير  حتى  شيء 

قابضون على جمر الثوابت.

بسدر  يتجول  وهو  الله  رحمه  أذكره  الزلت 
)جحش  مايسمى  أو  الخشب  وحامل  الهريسة 
الخشب( وهويلبس )الساكو( ويضع في جيبه 
قطع الورق ليلف بها قطعة الهريسة التي كانت 

تقطرقطراً من شدة حالوتها..

وعلى الكراج ومابين قهوة إسماعيل جادالله 
رحمه الله ومكتب السفريات )أيام سيارات ال 
190 حيث كان أبوعبدالله أبوشباب هو ُمسير 
و  مزهر  حسن  قهوة  بجانب  المكتب(  حركة 
كانت هناك دخلة ضيقة ) زاروبة( كان يقف 
الفقعاوي )ابوالعراج( إلعاقة في  إبن أبوعلي 
الُمبَهروالُمَملح  النابت  الفول  بصحن   , رجله 
والممزوج بقطع البقدونس الصغيرة, ليلف لك 
عند الشراء منه بقرشين ونصف أحلى طعموز 
فول نابت ولمن اليعرف الطعموزفقد فاته شيئاً 

كثيراً... 

بهذه  راحت  مصطلحاتنا  تكون  معقول  مش 
طالعة  سوق..  عليوه  يا  سوق   !!!! السرعة 

طالعة...

وعلى زاوية قهوة إسماعيل األخرى وشارع 
الشارع  يطوبوا  العبسي  دار  )مش   - العبسي 
كونهم  بالشيء  العلم  باب  من  فقط  بإسمهم, 
عرباية  كانت   - الشارع(  تسكن  عائلة  أكثر 
أبوسليمان أبو نعمة للفول والفالفل حيث حافظ 
طويلة  سنوات  الزاوية  تلك  على  أبوسليمان 
يأتي  واليكاد  بشوية  المغرب  قبل  يبدأ  وكان 
العشاء حتى يكون نفّق , واللي ما لحق صحن 

فول من الجرة يراجعنا بكرة...
الله أول وأشهر من  أبوسليمان رحمه  وكان 
باع الفول في تلك الفترة في حارة الكراج وأبو 

فتحي ابونحل في حارة السوق ... 

وكان سليمان مازال شاباً صغيراً يساعد والده 
في بيع الفول والفالفل مما كان يتطلب وقوف 
المعمل  أحجار  من  على حجر طوب  سليمان 
لصاج  الوصول  يستطيع  حتى   15 مقاس 
الفالفل,  قلي  في  ُمعلم  كان  ذلك  ومع  الفالفل 

وكان فول أبوسليمان يشار له بالبنان.

, حيث  أحكي  يأكلني والزم  بدني  بدأ  واألن 
حصل معنا في العائلة موقف سيبقى خالداً وال 
بد من ذكره , فقد كان أخي نبيل وترتيبه الثاني 
أخي  كون  المخيم  األكبرفي  ولكنه  العائلة  في 
حسن الكبير التحق في صفوف الثورة ولم يكن 

بيننا في األردن ..

المهم شو بدكوا في طولة السيرة, نبيل طلب 
صحن  ويشتري  يذهب  أن  عبدالله  أخي  من 
عليه  وأصر  أبوسليمان  عند  من  للعشاء  فول 
من عند أبوسليمان وليس من عند أبونحل كون 
فطلب  أبوسليمان,  بفول  أبونحل اليقارن  فول 

عبدالله أن أرافقه في ذلك المشوار كوني 
كنت األصغر ومقرب من نبيل, فذهبنا وفي 

نص الطريق أشرت على عبدالله مشورة كنت 
وأبو  عالكراج  نروح  له  وقلت   , جيدة  أظنها 

نحل قريب ؟؟!!!!
يومي  من  حالي  وبعرف  منطقي  طرح 

سوسة.. 
إني  بتقول  ما  وقلي  ماصدق  عبدالله  أخي 
إشتريت من عند أبو نحل؟؟!! فقلت له توكل 
على  طريقنا  في  َميَلنا  بير...  في  سرك  عالله 
أبونحل وكانت عادة أبو فتحي يرحمه الله وهو 
يبيع فول يبقى يقول : لقي , لقي, لقي, ) وهاي 
كمان بدها ترجمة ؟؟!!( وإشترينا صحن الفول 
وكوننا تربطانا عالقة عائلية أعطانا أبو فتحي 
حيث  إنقرضت  أعتقد  )عادة   - البياع,  زيادة 
بعض  المباعة  السلعة  على  يزيد  البائع  كان 

بعض  وتأخرنا  الزبون(-  ود  ليكسب  الشيء 
وما  البيت  ووصلنا  ننكشف,  ما  حتى  الوقت 
إكتشف  حتى  الفول  إلى صحن  نبيل  نظر  أن 
السرفأخذ صحن الفول ولبّسه في وجه عبدالله 
لزق...  خبط  ابداً  يم  رأسه,  فوق  ودارالباقي 
وجميع من في البيت وكأن على رؤسنا الطير, 
سكتم بكتم... وما أن فتّح عبدالله عيونه و كان 
أبيض البشرة دائري الوجه والفول يغطيه من 
كل مكان والزيت يشروط شروطة من شعره 
على وجهه ,حينها عرفت بان مشورتي طلعت 
نبيل  رأى  أن  وما   , الدمارالشامل  أسلحة  من 
ذلك المشهد حتى إنفجر بالضحك وجميع من 

بالبيت فرطوا زي قطف العنب من الضحك.
ومازال المنظر عالقاً في الذاكرة الينسى ..

نعود بعد هذه القصة المضحكة لنستكمل باقي 
المتجولين  البائعين  من  كان  حيث   , الحديث 
بشعر  المشهورة  بعربايته  أبونقيرة  أبورياض 
مدارس  أمام  تواجده  مكان  وكان  البنات, 
ولكن  الكراج  شارع  في  المساء  وفي  الوكالة 

ظهوره 
كان في  المساء 

ما كان ينادي شعر البنات سكر  قليالً, وغالباَ 
نبات...

أبو  أوالد  المتجولين  البائعين  بين  من  وكان 
محمد أبو حميد وهم يتجولون في المخيم وهم 
بصوت  وينادون  براويز  أيديهم  بين  يحملون 
للصور..  للصور,براويز  مسموع...براويز 
وعمل  الزجاج  بيع  العائلة  مهنة  كانت  حيث 

براويزللصور منه.
النمورة  يبيع  العسل  أبو  أبوعطية  وكان 
ويحمل على رأسه السدر بعد أن يضع الحواية 
لتحمي رأسه من حرارة السدروتعينه في حمله 
وأوالده  أبوجاموس  أبوماهر  كذلك  ,وكان 
الدائري  بوجهه  أبوماهر  وكان  وعادل  ماهر 
حيث تعلوه حمرة وهم يبيعون النمورة واحياناً 
العوامة وال أعتقد أن هناك عالقة مابين حمرة 
وهذه  نقرة  هذه  والعوامة,  والنمورة  الوجه 

نقرة.

وكان أوالد أبو أحمد النجارخالد وعبدالباسط 
الثمانينات  بداية  في  )رحلوا  وحسن  وعيسى 
وكانوا  الحرمين(  بالد  في  جدة  مدينة  إلى 
متخصصين في بيع الترمس وكان البيع بينهم 
فاللترمس فوائد كثيرة  بالتناوب وكما تعلمون 
هل  أدري  وال  الدم  في  السكر  حرق  أشهرها 
هذه الفائدة لها عالقة بالقول الذي يقول : أكل 

الترمس بخليك ترقص!!!

أود هنا اإلشارة أن ظاهرة الباعة المتجولين 
وإن كانت طبيعية في معظم التجمعات إال أنها 
أبناء غزة  ملحة كون  المخيم كانت حاجةً  في 
كانوا ومازالوا حتى هذه اللحظة ممنوعين من 
كثيرة  واألعباء  األعمال,  من  كثير  ممارسة 
والعائالت كبيرة وهنا تكمن روعة الفلسطيني 

صغيراً وكبيراً وسنبقى جمل المحامل .....
حاجة  عن  ناتجة  الظاهرة  كانت  وبالتالي 
حالي,معثرين  ظيم  يا  وياحسرتي  ماسة, 
ومشردين ومتعتسين... رغم أن واحد فلسطيني 
له:  فقال  حظه  عن  وسأله  عراف  عند  ذهب 
أمامك عشر سنوات غربة وشقاء وفقر وتعثير 
ومعاناة وهنا صمت العراف فابتهج الفلسطيني 
وقال وبعدين؟؟؟ فقال العراف شو بعدين؟؟!!! 

بتكون تعودت عليهن.....

العراف  عن  ورغماً  الظروف  كل  وبرغم 
وبرغم  والمطبعين  والمتخاذلين  والمتآمرين 
كل المحبطات سنبقى صامدين ثابتين متمسكين 

بفلسطين كل فلسطين من البحرللنهر.

بقية  إلستكمال  القادمة  الحلقة  في  تابعونا 
التفاصيل

كاتب من اسرة )البالد( لندن اونتاريو 	 
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نشرت مجلة “ريدرز دايجست” في نسختها األسترالية تقريرا 
يومي  بشكل  تنظيفها  ينبغي  التي  باألشياء  قائمة  فيه  استعرضت 
لحماية نفسك من مسببات األمراض، بما في ذلك فيروس كورونا.
وقالت المجلة، في تقريرها “، إن جائحة كوفيد19- ساهمت في 
تغيير الكثير من عاداتنا اليومية. وفي حين أن بعض تلك التغيرات 

مؤقتة، يجب أن يستمر التعقيم المنتظم لمنازلنا على الدوام.

ولعل ذلك ما أكدته خبيرة المنتجات االستهالكية كارولين فورتي، 
التي قالت إن “التنظيف المتكرر لألسطح التي نلمسها باستمرار 
وسيلة فعالة لوقف انتشار الجراثيم، سواء خالل الجائحة أو عند 

مرض أي أحد في المنزل”.
يوم،  كل  تنظيفها  يتم  أن  يجب  التي  األسطح  بعض  يلي،  وفيما 

حتى بعد انتهاء الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها:

اليدين

قد يبدو ذلك من المسلّمات، لكن الخبراء يتفقون على أن غسل 
اليدين بشكل متكرر هو أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا 
في  الخبير  الدكتور  قال  وكما  األخرى.  األمراض  من  والكثير 
وأهم” سطح  أول  هي  “األيدي  لوشنيك:  بوريس  الوقائي  الطب 

“يجب تنظيفه لحماية أنفسنا من العدوى”.
منها  والوقاية  األمراض  لمكافحة  األمريكية  المراكز  وتوصي 
بغسل اليدين عدة مرات يوميا بالماء والصابون لمدة ال تقل عن 
20 ثانية أو باستخدام مطهر لليدين يحتوي على 70 في المئة على 

األقل من الكحول.

مقابض األبواب

تعقيمها  يجب  التي  األسطح  تحديد  يسهل  أنه  المجلة  ذكرت   
وتعد  لتنظيفها.  الحاجة  زادت  لمسها،  وتيرة  زادت  فكلما  يوميًا، 
مقابض األبواب من أكثر األسطح التي نلمسها يوميا، لذلك ينصح 
الخبراء بتنظيفها بالماء والصابون أوالً إلزالة األتربة واألوساخ، 
ثم مسحها بمنديل أو رذاذ معقم - مثل الُمبيض أو أي منتج يحتوي 
فاعلية  للتأكد من  أو أعلى.  الكحول  المئة من  70 في  على نسبة 
التعقيم، اترك المنتج ليجف في الوقت الموصى به على الملصق.

مقود السيارة

للسيارات “موتور بوينت”  البريطاني  التجزئة  عندما قام تاجر 

أعالها  كان  المقود  أن  وجد  السيارات،  داخل  بقعة   20 بتحليل 
بالغرض  المعقمة  المبللة  المناديل  تفي  قد  بالجراثيم.  تركيزا 
نت”  “سي  موقع  لكن  سيارتك،  داخل  األسطح  معظم  لتنظيف 
في  الجلدية  المقاعد  تنظيف  عند  مميزة  مناديل  استخدام  اقترح 
سيارتك أو شاشات اللمس. ولتجنب إعادة األمراض إلى السيارة 
أثناء الخروج والتنقل، توصي فورتي باستخدام معقم اليدين قبل 

لمس األسطح الداخلية فيها.

مفاتيح اإلنارة
 

قد  كوفيد19-  أن  إلى  تشير  جديد  بحث  نتائج  المجلة  أوردت 
يعيش لمدة يومين إلى ثالثة أيام على األسطح البالستيكية والحديد 
بالماء  مفاتيح اإلضاءة  امسح  اإلنارة.  مفاتيح  للصدأ مثل  المقاوم 

والصابون أوالً، ثم بمنتج تعقيم منزلي.

مقابض األجهزة المنزلية

مثل  الشائعة  المنزلية  األجهزة  مقابض  إهمال  يتم  ما  غالبًا 
الميكروويف،  وأجهزة  واألفران  الصحون  وغساالت  الثالجات 
ولكنها قد تعج بالجراثيم والفيروسات مثل فيروس كورونا، لذلك 
تنظيف  بروتوكول  نفس  فاتبع  بانتظام.  بتنظيفها  الخبراء  يوصي 

مفاتيح اإلضاءة ومقابض األبواب.

منضدات المطبخ

 يجب أن يصبح تطهير منضدات المطبخ والمغسلة جزءا أساسيا 
من روتين التنظيف الخاص بك، حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد19-. 
تثبيط  الهيدروجين  بيروكسيد  من  المئة  في   3 لجرعة  يمكن 
السيطرة  لمركز  وفقًا  وذلك  دقائق،  ثماني  في غضون  الفيروس 
على األمراض، من خالل وضعه مباشرة على أي أسطح تالمس 
الطعام مثل مغسلة المطبخ وأسطح العمل، وتركه لمدة 10 إلى 15 
دقيقة تقريبا قبل فرك المنطقة وشطفها بالماء. كما يقترح المركز 

ارتداء القفازات وغسل يديك قبل التنظيف وبعده.

الهواتف المحمولة
 

المليئة  ممتلكاتك  أكثر  الذكي من  هاتفك  أن  إلى  المجلة  أشارت 
بالجراثيم - ويمكن أن يكون بؤرة ألمراض مثل فيروس كورونا 
وفقا لمراجعة مؤلفات علمية حديثة. لتعقيم هاتفك بشكل صحيح، 

للتخلص من األوساخ  ينصح بمسحه بقطعة قماش جافة وناعمة 
والغبار والبصمات، ثم استخدام المناديل أو البخاخات التي تحتوي 
على 70 في المئة على األقل من الكحول لتطهير الشاشة. وذلك 
ينطبق أيضا على األجهزة اللوحية وأي شاشة تعمل باللمس في 

المنزل.

األرضيات
 

البالط  السيطرة على األمراض بمسح أرضيات  يوصي مركز 
أما  الماء.  من  لتًرا  و20  المبيض  من  واحد  كوب  من  بمزيج 
المسامية مثل الخشب الصلب، فمن األفضل  بالنسبة لألرضيات 
استخدام قطعة قماش مبللة معقمة أو خليط من الخل والماء بدالً 
من المبيض، ألنه يمكن أن يزيل طالء األرضية. ويمكن أن يلتقط 
والعفن  الغبار  مثل عث  للحساسية  المسببة  المواد  بدوره  السجاد 
وكذلك الفيروسات، لذلك يجب عليك تنظيفه بالمكنسة الكهربائية 

أسبوعيا وغسله بالماء الدافئ قبل التجفيف.

بطاقات االئتمان
 

عادةً،  الخارج  في  معك  تحملها  التي  األغراض  تعقيم  يجب 
إلبعاد  متكرر  بشكل  والمحافظ،  والمفاتيح  االئتمان  بطاقات  مثل 
سريعا  امسحها  بطاقتك،  تمرير  فبعد  كوفيد19-.  مثل  األمراض 
بالمعقم، خاصةً إذا المسها المحاسب. وكما قال الدكتور لوشنيك: 
التي  األسطح  جميع  وتعقيم  تنظيف  المستحيل  من  يكون  “قد 
نلمسها. ولكن فكر فيما تلمسه يداك بشكل يومي وقم بإيالء أهمية 

خاصة لتلك األسطح”.

لوحات المفاتيح

تعد لوحة مفاتيح الكمبيوتر أحد أكثر األسطح قذارة في منزلك. 
يُفضل   - جهازك  وسالمة   - صحتك  على  الحفاظ  أجل  من  لذا 
بين  عالقة  حطام  جزيئات  أي  بإزالة  ويوصى  يوميا.  تنظيفها 
المفاتيح باستخدام منفضة الهواء أو قلب لوحة المفاتيح رأًسا على 
عقب وهزها برفق. ثم قم بتنظيف المفاتيح بسائل معقم، مع التأكد 
من جفاف لوحة المفاتيح تماًما قبل إعادة توصيلها أو إعادة تشغيل 

الكمبيوتر. 

قد تختلف التعليمات اعتمادًا على الجهاز، لذا تحقق من إرشادات 
الشركة المصنعة لمعرفة أي المنتجات أفضل لالستخدام.

حـول 
الدنـيـا

مجلة “ريدرز دايجست”

10 أشياء ال بد من تنظيفها يوميا.. بينها مفاتيح اإلنارة
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Á  أن العابدين  ظافر  الفنان  أكد   
»عروس  مسلسل  من  الثاني  الموسم 
األيام  خالل  عرضه  سيبدأ  بيروت«، 
مثل  حلقة،   85 يتضمن  والذي  المقبلة، 
عدد حلقات الجزء األول الذي حقق نجاحاً 
جميع  تهم  قضية  يناقش  كان  حيث  كبيراً، 
وتدخل  الزواج  مشاكل  وهي  المجتمعات 
أحداث  وتدور  األبناء،  حياة  في  األهل 
الموسم الثاني حول قصة شاب عربي يدعي 
شابة  إلى  يتعرف  العابدين«  فارس »ظافر 
بسيطة تدعى ثريا »كارمن بصيبص« عن 
كبير،  حٍدّ  إلى  بها  ويُغرم  الصدفة،  طريق 
لكّن والدتها »تقال شمعون« تقف عائقا أمام 

إتمام هذا الزواج.

Á  ،»بيروت »عروس  مسلسل 
إلى  الفنانين  من  مميزة  مجموعة  يضم 
كارمن  منهم  العابدين،  ظافر  الفنان  جانب 
محمد  طراد،  جو  شمعون،  تقال  بصيبص، 
األحمد، عالء الزعبي، ضحى الدبس، مي 
عرقسوسي،  وفائق  إبراهيم،  فادى  صايغ، 
وإخراج  نادين جابر وبالل شحات،  تأليف 

ايمرة كاباكوساك.

Á  8 أيام فقط متبقية للفنان محمود 
مشاهده  تصوير  من  وينتهي  المغنى،  عبد 
في مسلسل »خيط حرير« الذي يشارك في 
بطولته أمام الفنانة مي عز الدين، وسوسن 
محمد  مهنا،  هنا  معوض،  ونيكوال  بدر 

الشريف،  والء  الطوخي،  صفاء  سليمان، 
وياسمين  صيام،  أحمد  سليمان،  حنان 
المالك،  عبد  سليمان  محمد  تأليف  رحمي، 
العمل بعدها  ليدخل  إبراهيم فخر،  وإخراج 
جاهزاً  ليصبح  والمكساج  المونتاج  مراحل 
للعرض مباشرة خالل موسم الشتاء المقبل. 

العمل تدور أحداثه في 45 حلقة.

Á  استغرقت تصوير  فترة  بعد   
يوسف  عمرو  النجم  انتهى  يوماً،   14
»الناحية  حكاية  مشاهد  آخر  تصوير  من 
من  والعريان«،  »يوسف  حول  التانية« 
طارق  المخرج  مع  اتنين«  »نمرة  مسلسل 
ونهى  مبارك  صبا  وبمشاركة  العريان، 

عابدين وبسنت شوقي وتامر فرج ومحسن 
حلقة  من  حكاية  يقدم  حيث  الدين.  محيي 
واحدة بقصة مختلفة ضمن حلقات المسلسل 
ومقرر  حلقات   8 أحداثه خالل  تدور  الذي 
عرضه على إحدى المنصات الرقمية خالل 

األسابيع المقبلة.

Á  ًمسلسل »نمرة اتنين« يضم عددا
كبيراً من نجوم مصر والوطن العربي، من 
بينهم: منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، 
نصار،  إياد  رضا،  وشيرين  خليل،  أمينة 
أحمد  مبارك،  وصبا  كرم،  عادل  واللبناني 
المصريين  الفنانين  من  آخر  وعدد  مالك، 

والعرب.

أرقام في الفن

فواز طرابلسي	 

توفي  عندما  بزحلة  جدي  منزل  في  كنت 
التي  الكثيرة  التعزية  برقيات  بين  أقلّب  وأخذت 
وردت. فوجئت لما وجدت بينها برقية من جمال 
عبدالناصر رئيس الجمهورية المصرية. مألتني 
المتحمس،  الناصري  اليافع  أنا  زهواً،  البرقية 
جدي  عن  يعرف  الناصر  عبد  جمال  يكون  أن 
 .1956 العام  المعلوف. كنا في  المؤرخ عيسى 
ولوال األحداث التالية ألمكنني أن اصرف األمر 

بما هو إجراء إداري وقّعه الرئيس.

اديث معلوف، ارملة  منذ سنتين كانت قريبتنا 
الراحل،  اللبناني  الخارجية  وزير  تقال،  فيليب 
الراحل،  زوجها  مع  ذكرياتها  بعض  تسترجع 
فتحدثت عن حفل عشاء اقامه جمال عبد الناصر 
زيارة  في  كان  الذي  تقال  فيليب  شرف  على 

رسمية لمصر في ستينات القرن الماضي. 

عبدالناصر  جانب  الى  جالسة  إديث  كانت 
في  ضعيفة  انها  اعتذرت  للمحادثة  واستباقاً 
اللغة العربية، فقد ولدت ونشأت وقضت معظم 
انت  اليها مستغرباً:  تطلع  البرازيل.  في  حياتها 

قريبة عيسى اسكندر المعلوف وابنائه الشعراء، 
وضعيفة بالعربية؟

اكتب هذا كي ال تمر ذكرى نصف قرن على 
وفاة جمال عبد الناصر من دون أن أروي عن 
وجه آخر لهذا الرجل الكبير: الحاكم الذي كان 

يقرأ.
وضع باحث هولندي دراسة عن قراءات عبد 
الناصر بناء على الكتب التي كان يستعيرها من 
المكتبة العسكرية. لم اطلع على االطروحة لكن 
الروح”  “عودة  قراءاته  بين  اكتشف  انه  ورد 
“ست  مسرحية  واألطرف،  الحكيم،  لتوفيق 
كان  لپيراندللو.  مؤلف”  عن  تبحث  شخصيات 
كلوفيس مقصود يروي عن المقّربين من الرئيس 
مطالعاته  اتساع  عن  يتندّرون  انهم  العربي 
قراءات  عليهم  يقترح  وكان  وتيرتها،  وسرعة 
أنجزها قبل ان يكونوا سمعوا بها. ويروى عن 
أبعد  الذي  اليساري  الضابط  الدين،  خالد محيي 
بالعودة  له  انه عندما سمح  الى سويسرا،  لفترة 
الى مصر، العام 1956، طلب منه عبد الناصر 
على  االشتراكية.  عن...  كتباً  معه  له  يحمل  أن 
ايام  منذ  االنترنت،  في  علّي  مّر  خبر  آخر  ان 
فقط، هو عن محمد حسنين هيكل يروي ان عبد 
ثالثية  يقرأ  ان  عليه  اقترح  الذي  هو  الناصر 
المؤرخ الماركسي البولوني اسحق دويتشر عن 
وحده.  الناصر  عبد  ليس  هذا  تروتسكي!  سيرة 

هذه مصر.

فواز 	  والمؤرخ   الباحث  نشرها  مدونة   
طرابلسي في صفحته الفايسبوكية.

فواز طرابلسي... عبد الناصر الحاكم الذي كان يقرأ
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بانة القاسم	 
ترى لو جربنا أن نضع النقاط فوق الحروف في 
تفاصيل حياتنا فما الذي سنجنيه من محاولة خطرة 

كهذه؟ تعالوا نجرب... 
رئيسه  يخبر  أن  الموظف  جرب  لو  العمل،  في 
عن حجم الفوضى التي تتسبب فيها قيادته الخاطئة 
ومدروس(،  وعلمي  لطيف  بشكل  (وذلك  للعمل 
ترى هل سيبقى ذلك المسكين في وظيفته بعد ذلك؟ 
أم سيواجه التهمة وراء األخرى؟ ناهيك عن عدم 
رأفة رئيسه به في حالة قذفه الى أبعد منطقة للعمل 
أجواء  تناسب  تفاصيل  )أتحدث عن  لنفوذه.  تابعة 
تبتعد كثيرا عن  العربية والتي ال  بيئتنا  العمل في 
شكل االضطهاد الذي سيالقيه من ينتقد رئيسه في 

كندا أيضا” )وعن تجربة شخصية((
زوجها  الى  عصرية  شبه  زوجة  دخلت  لو 
العصري جدًا والمثقف جدًا )حسب رأيه(، وتلت 
عليه بعًضا من حقوق المرأة في الدستور )السوري 

والشرع،  بالدستور،  الجهل  أغفلها  التي  مثال( 
واحدة  بعين  يرى  أعور  مجتمع  أعراف  وسيادة 
مصالح فئة دون األخرى )الرجال دون النساء( ... 
لو أخبرته مثال... أن الشرع، قد سمح لها بأن تمتنع 
عن إرضاع طفلها )لو أرادت( وسمح لها )مثال( 
ويحق  عقد  هي  التي  الزواج  وثيقة  في  تكتب  أن 
شروط  من  يشاء  ما  فيه  يملي  أن  الطرفين  لكال 
ستفكر  المتعاقدين،  شريعة  سيبقى  العقد  أن  طالما 
مثال أن تطلب خادمة، أو دعونا نكْن واقعيين قليال 
ونسمح لها في حالة تخيلية أن تطلب أن ال يتزوج 
بالسر ويبطل أي عقد زواج على غيرها ما لم تعلم 
بأمره وتشترط موافقتها )التي يستحيل أن تمنحها(، 
النهار  تنكيدات  من  المتعب  الزوج  ثائرة  ستثور 
الى  بخروجها  ويطالب  بالجنون  ويصفها  والعمل 
منزل أهلها لقضاء عدة أيام لكي تنفض رأسها من 

هذه الخرافات.
بعض  له  لتشرح  يائسة  بمحاولة  قامت  لو  طيب 
يرتكبها بحقها )دون عمد( واضعة  التي  األخطاء 
غريبة  شفافة  بوح  حالة  في  الحروف  على  النقط 
اإليقاع على عالقتهما التي تستمر كل هذه السنوات 
دون بعض التصليحات أو المكاشفة لرأب الصدوع 
الصغيرة التي تكبر يوما .... ترى هل سيقبل؟ وهل 
الصغيرة  أخطائها  بعض  تفنيد  المقابل  قي  ستقبل 
تراعِ  لم  التي  السلوكيات  على  األضواء  وتسليط 

فيها شريكها؟؟
ربما من طبع االنسان فينا أنانية تمنعه من النظر 
في  وتصويبها  أخطائه  عن  والبحث  الداخل  الى 
أبدًا  يقبل  ال  هو  المقابل  وفي  المناسب،  الوقت 
فيه.  الخطأ  ليريه موضع  مكبًرا  أحدهم  يمسك  أن 
التعنت يمنعنا من إصالح شأننا ألننا ندعي الكمال 
مع أننا بعيدون عنه ألننا بشر نخطئ ومن حقنا أن 
نفعل. ولكن ألننا نتمتع بالعقل، فمن حقنا االستفادة 

من خواصه لنصلح حالنا وحياة من حولنا.
في  ماجستير  يقدم  زوجها  كان  صديقة  أعرف   
االدارة، اتفق معها يوًما أن يطبق بعًضا مما درسه 
في علم إدارة العالقات بين الناس ومفهوم تحسين 
األداء، على العالقة بينهما لتكتمل أمورهما. قررا 
لم  تقول:  جهنمية  فكرة  يطبقا  أن  السنة  رأس  ليلة 
الماضية ونحسب أخطاء  السنة  أداءنا في  نقّوم  ال 
وإصابات كل منا فيها. سنبدأ بتفنيد الخطأ ووضع 
خط أحمر تحته ثم نسارع للبحث عن الحل. النظرية 
للحقيقة كانت رائعة، إال أن النتيجة كانت مشاجرة 
كبيرة. وقد ظال كل العام الجديد يحاوالن ترميم ما 
 ... الحروف   على  النقاط  وضع  حالة  في  خرباه 

ودمتم.ِ 

كاتبة وصحفية من اسرة )البالد( 	 
لندن اونتاريو 

الشارقة ـ صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة 
بالشارقة العدد 15 من مجلة “القوافي” الشهرية؛ 
“الشارقة..  عنوان  تحت  المجلة  افتتاحية  وجاءت 
الذاكرة  هي  الشارقة  فيها:  وجاء  الشعر”،  ذاكرة 
الثقافية  بمبادراتها  تثريه  العربي،  للشعر  النابضة 
وتغذي  تحوالته،  ترصد  إبداعياً،  قواماً  تعد  التي 

تربته، وتستقبل بحفاوة التجارب التي تبتكر أشكال 
الكتابة الشعرية، وتجدد في بنية اللغة، وتسهم في 
تخليق الخيال، وترفد المشهد الشعري بنتاج ملهم 
تنشيطاً  التفوق،  شروط  ويحقق  الحدود،  يعبر 

للمخيلة وتمثيالً للحياة.

إطاللة العدد حملت عنوان “شاعرات الجاهلية.. 
حارسات الفصاحة”، وكتبتها الدكتورة حنين عمر.
حسن  السعودي  الشاعر  مع  لقاء  العدد  وتضمن 

الزهراني وحاورته الشاعرة إباء الخطيب.
بعض  آراء  الهادي،  حمدي  اإلعالمي  واستطلع 
الكتب.. حاضنةُ  “معارض  والنقاد حول  الشعراء 

الشعر ومجددة ُهويّته”.

سمية  الشاعرة  كتبت  القصيدة”  “مدن  باب  في 
دويفي عن “دمشق.. قصيدة لم تنته”.

في باب “أجنحة” حاور اإلعالمي  أحمد الشناوي 
الشاعر اإلماراتي حسن النجار الذي تمنى ظهور 
“على  له  وصدر  القصيدة،  تطّور  يواكب  نقد 

وسادتِه مسٌّ من القلق”.

حدث  بين  المعاني”  “أصداء  فقرات  وتنوعت 
في،  وقالوا  الشعراء،  دعابات  ومن  وقصيدة، 

وكتبها اإلعالمي فواز الشعار.

عن  زيدان  محمد  الدكتور  كتب  مقال  باب  في 
“بالغة الموقف في الشعر العربي”.

طه  محمد  الشاعر  كتب  “عصور”  باب  في 
“بدوي  والجمال  الحرية  شاعر  عن  العثمان، 
رابح  الشاعر  كتب  “نقد”  باب  وفي  الجبل”. 
فالح، عن “الماُء رمز الحياة واألمل في القصيدة 

العربية”
الشاعر  تناول  الكتب”  “استراحة  باب  وفي 
نسيان”  “مقام  ديوان  الساعدي  عارف  الدكتور 

للشاعر السعودي محمد إبراهيم يعقوب”.
وفي باب “الجانب اآلخر” تطرق الدكتور إبراهيم 
الشبلي إلى “القصيدةُ المغَنّاة.. وتَُر الفرح والبكاء”

وزخر العدد بمجموعة مختارة من القصائد التي 
تطرقت إلى مواضيع شعرية شتى.

واختتم العدد بحديث الشعر لمدير التحرير الشاعر 
محمد البريكي بعنوان: “رفوف بأجنحة الشعر” 

“القوافي” تحتفي بشاعرات الجاهلية.. حارسات الفصاحة
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لالجناس المجهولة *

الفنان  لدى  المتبلور  االسلوب  لمتتبع  يمكن 
استيعاب  عمق  مالحظة  من  حمدي  فؤاد 
موجدا  لنفسه  وضعها  التي  القوانين  مجموعة 
الحياة  بقواعد وانظمة شكلية تبث  عالما بديال 
في كائنات واشالء واشكال خرافية  تنتمي الى 
بشرية  برؤوس  شخوص  من  مجهول  جنس 
وحيوانات  خارجية  بخطوط  محددة  واجساد 
مركبة غير مكتملة ورموز وعالمات وارقام 
التساؤالت  من  جملة  الثارة  عالية  قدرة  لها 
واالستفهامات، ومن هنا يمكن القول ان وفرة 
انظمة  اوجد  اللوحة  تأثيث  وادوات  المفردات 
تؤسس النساق شكالنية استطاعت من اظهار 
سمات ارتبطت بتطور اسلوب االداء والتفكير 
وكذلك  للوحة،  واالخراج  الفني  والتصميم 
االنشاء التصويري بما يتالئم مع الفكرة العامة 
لموضوع العمل، ربما يكون الفن بالنسبة للفنان 
بمثابة المتنفس الذي يستطيع من خالله تدوين 
افكاره وذلك باحالة خطابات الفكر الى اشكال 
مرئية اليصال الرسائل بصريا، فاالنتقال من 
التعامل المادي الملموس والمباشر الى صور 
ومتنوعة  متعددة  اشياء  فيها  تستخدم  ذهنية 
االشياء  محل  المفاهيم  احالت  عالية  برمزية 
مع  التعامل  من  المشاهد  لتمكن  المدركة 
اي  الجزئيات،  فاقت  الدالالت  من  مجموعة 
يمكن من استخالص مفاهيم مجردة ومختزلة 
من  مجموعة  لتشكل  فكريا  مخزونا  تمتلك 
بها ما هو مألوف وتحاول  االدوات تجاوزت 
االرتقاء باالفكار المباشرة البسيطة الى مفهوم 
واسع مشبع بالتفاصيل والرموز للتقدم بالذهن 
من  جملة  الى  يحيل  والذي  االفكار  تعدد  الى 
العالقات والنماذج والصيغ غير المألوفة والتي 
يمكن وصفها بالتغريبية، وتؤسس النساق لها 

مهيمنات في تركيبها البنائي .

واالنظمة  القواعد  مجموعة  مراقبة  يمكن 
ارادة  تعكس  والتي  االعمال  مشهدية  داخل 
والتمرد على ضغوط عوامل  للخروج  تسعى 
الذات من جهة  بين  تمثل صراعا  وقد  البيئة، 
وضغوط الحياة العامة من جهة اخرى، فهنالك 
مجموعة من المعاني تخبئ وراءها جملة من 
وما  النفس  داخل  يجول  ما  بين  المتناقضات 
فمفهوم  الفني،  العمل  مفردات  على  ينعكس 
الذي  والزمن  باالحداث  المتسارع  الواقع 

ارقام  هيئة  على  التعبير  في  مثاال  يفرز  يمر 
لكن  المحيط  من  مستخلصة  ورموز  واشكال 
في اعادة بناء شكلي ومفاهيمي قد يحمل اكثر 
نحاول  ال  فإننا  هنا  ومن  بداخله،  يوجد  مما 
فرض تفسيرات بعينها بل نترك للمتذوق من 
فيه فهناك  الخاص، ومما ال شك  تقديم تحليله 
بنية عميقة معاصرة من حيث الطرح واالداء  
لهذه  المغلقة  الغرف  فداخل  وجودها،  تفرض 
االعمال سمات خاصة تؤطر لمجموعة اعمال 
من  استطاعت  متناغمة  كلية  وحدة  تمتلك 
تحريك مفاعيلها لتخلق تنوعا شكليا وقد تشكل 
لكشف  تسعى  االعمال  من  متواصلة  سلسلة 
االشكال  تلك  خالل  من  الخارجية  ضواغطها 

والرموز .

مفردات  ابراز  في  االلوان  دور  تعاظم  لقد 
تجسيد  من  واستطاعت  االشكال  ومضامين 
صيغ التفاعل بين ظاهر االشياء وجوهرها من 
خالل االرتباط بمعاني تسعى اليجاد خصوصية 
العالم، ليمثل  في وسط بيئي اليخضع لقوانين 
واالداء  المضمون  بين  نوعيا  تبادال  ذلك 
التقني، ويمكن القول بوجود سعي دائم اليجاد 
بمفردها  للجزئية  يكن  فلم  التجانس  من  حالة 
الجزئيات  خاصية  على  قائم  مضمون  اي 
االخرى  اي ان نمط االنسجام بين المفردات 
وقد  االشكال،  هيمنة  على  يغلب  والجزئيات  
االعمال،  مجمل  اداء  على  محكم  بشكل  نظم 
ومن خالل ماتقدم يمكن االستنتاج على وجود 
واتجهت  الخبرة  راكمت  التجارب  من  سلسلة 
اخذ  الذي  التشكيلي  العمل  بمتطلبات  لاليفاء 
االعتبارات  من  مجموعة  االعتبار  بنظر 
االساسية كالظل والمنظور والضوء والحركة 
واالستعارات ومجموعة المفردات التي يمكن 
تمكنت  التي  اللوحة   ابطال  بمثابة  اعتبارها 
بعض اشكالها من االفالت من بعض القوانين 
والسباحة في اجواء العمل وذلك بتفعيل الدور 
بالتحكم  التعبير  على  القدرة  البراز  السحري 
وايقاف الظواهر الطبيعية عن التأثير وااليمان 
بامكانية تقييد العالم الخارجي عن التأثير  بما 
تتميز  وهكذا  الفني  العمل  واجواء  بيئة  تخلقه 
العالقة بين االشياء واالفكار بطابعها المباشر 

وبين نجاح الفكر لتحقيق رغباته الخيالية

 بقلم زيد عدنان 	 
فنان تشكيلي وباحث اكاديمي	 

*السريـالية السردية 
واالنطبـاعية الشكــالنية

 بورتريت الفنان فؤاد حمدي

بعض اعمال الفنان
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األيام،  هذه  الرافدين  بالد  أخبار  مضحكة 
فرنسي  مواطن  ذبح  خبر  تصدر  بينما 
نشرات  ومقدمات  األولى،  الصفحات 
األخبار، انزوى خبر خطف وقتل 12 مواطنًا 
صدقوا  أنهم  الوحيدة  جريمتهم  عراقيًا، 

البرنامج الساخر “السالح بيد الدولة”،

تعلن  فرنسا  الفضائيات  في  نشاهد  فيما 
االستنفار، وأن الحكومة ال تزال منعقدة وأن 
وعاد  للمغرب  زيارته  قطع  الداخلية  وزير 
النائب  علينا  يخرج  باريس،  إلى  مسرًعا 
أعمق  صاحب  باعتباره  الكربولي  محمد 

“رواتب  للعراقيين  ليقول  اقتصادية  رؤية 
يكعد  يبطل  المايعجبه خلي  والموظف  ماكو 

بالبيت”!!.

من  يخفف  أن  البعض  مهما حاول  لالسف 
وطأة ما يحدث في هذه البالد، ومهما حاول 
أصحاب النظريات المتوازنة أن يؤكدوا بأن 
بصراحة  الصحيح..  باالتجاه  تسير  األمور 
شديدة، الوطن في خطر والمحرقة التي يريد 
لتطول كل  تمتد وتتوسع  أن يشعلها  البعض 
شيء، مستقبل البالد معلق بخيط رفيع ال أحد 
قطعه،  تم  ما  وإذا  قطعه،  سيتم  متى  يعرف 
عصور  إلى  نعود  هل  سيحدث؟،  الذي  ما 
لمشروع  الترويج  يتم  أم  الدكتاتورية، 
البالد،  تقسيم  بايدن في  الديمقرطي  المرشح 
بعد سبعة عشر عاما من التغيير بات المشهد 
بكل  يسعى  فالجميع  وقتامة،  سوداوية  أكثر 
منافسيه  شوكة  لكسر  سلطات  من  أوتي  ما 

ونزع مخالب البعض منهم، وتمهيد األجواء 
تصبح  للحكم حيث  جديد  سياسي  أمام شكل 
بأنها  السياسية  الجهات  بعض  أفعال  مناقشة 
التقديس  مسحة  وإضافة  التجديف  من  نوع 
الوطنية،  الخيانة  من  نوًعا  ومعارضتهم 
أنسج  أن  أحاول  بأنني  البعض  سيتهمني   ،
سيناريو من الخيال، ولكن الحقيقة تقول إن 
أوباما  باراك  وضعها  التي  السيناريوهات 
على  األخيرة  الرصاصة  يطلق  وهو  آنذاك 
العراق، بعد أن قرر تسليم مفاتيح هذه البالد 
سعى  حيث   2013 عام  المالكي  نوري  إلى 
على  العراق  وضع  إلى  وادارته  اوباما 
نتذكر  نزال  الطائفي، ال  مضمار االحتراب 
هيالري كلنتون وزيرة الخارجية االمريكية 
وهي تحاول ان تطمئن رجل االخوان القوي 
في مصر آنذاك “ خيرت الشاطر “ من ان 
االسالم  احزاب  عباءة  من  يخرج  لن  الحكم 
تظل  ان  امريكا  ارادت  وهكذا   ، السياسي 

البلدان العربية مكبلة باحزاب تعشق الماضي 
من  نشر  ما  في  ولعل   ، المستقبل  وتكره 
رسائل هيالري كلنتون ومراسالتها ما يثبت 
تورط إدارة اوباما بفتح الباب أمام األحزاب 
الدينية.. لقد اعتقد البعض واهما ان “ الحاجة 
“ كلينتون ستتنصر للشعوب العربية ، لكنها 

رفعت شعار “ قادمون يا أخوان”.

ما فعلته ادارة اوباما بالعراق ومصر وليبيا 
ان  ارادت  االدارة  هذه  ان  يثبت  وسوريا 
نبقى شعوبا تتربع على قمة الحرب الطائفية 
عن  تتوقف  متى  البعض  سيقول   ، بامتياز 
يا رجل؟ وحتًما هناك من سيسخر  التهريج 
 .. متأمرة  كلنتون  اصبحت  اآلن  ويقول 
السماح  لحظة  منذ  تأمرت  انها  ياسادة  ال 

الحزاب االسالم السياسي التحكم برقابنا .

)المدى( البغدادية 	 

رسائل الحاجة كلنتون

علي حسـين 	 

الفنـان بسـام فـرج عـن جريـدة )الـمدى( البغـداديــة



45 جلــدة بتهـمة 
“إهانة”وزير التربية 
والتعــليم اإليراني
 بنشــر كـاريكــاتير 
ســاخر عـن الـوزير!

وهو  إيراني،  مدرس  على  الحكم  أثار 
الشاب رضا نهضت، بالجلد 45 جلدة بتهمة 
اإليراني  والتعليم  التربية  وزير  “إهانة” 
وانتشرت  االستياء.  من  موجة  ونائبه، 
صورة الحكم على نطاق واسع على مواقع 

التواصل االجتماعي اإليرانية.
بـ “إهانة” الوزير محسن  ونهضت متهم 
الالهيار،  تركمان  ونائبه  مرزائي  الحاج 
ساخر  كاريكاتيري  رسم  نشر  خالل  من 
على قناته على تلغرام. وقد حكمت محكمة 
لكتابته  نهضت  على  المدنيين  الموظفين 
تعليق على الرسم وإعادة نشره على مواقع 

التواصل االجتماعي.
سابق  وقت  في  صرح  نهضت  وكان   
األولية هي “نشر  تهمه  أّن  مايو  من شهر 
لكن  والتشهير”،  واإلهانات  األكاذيب 
قضايا  رفضت  واإلعالم  الثقافة  محكمة 
قضيته  وأحالت  والتشهير  األكاذيب  نشر 
إلى محكمة موظفي الدولة بتهمة “اإلهانة”.

بالجلد  نهضت  على  المحكمة  حكم  قوبل 
المعلمين  زمالئه  من  غاضبة  فعل  بردود 
في جميع أنحاء إيران على وسائل التواصل 

االجتماعي.
نهضت،  مع  تعاطفهم  عن  وأعربوا   
وأعلنوا عن استعدادهم لتحّمل العقوبة نيابة 

عنه.
وبناًء على حكم المحكمة ، يمكن استئناف 
يوًما   20 غضون  في  نهضت  ضد  الحكم 

بعد اإلخطار.
كتب  رسم  عن  عبارة  الكاريكاتير  وكان 
المدى  قصير  تلفزيوني  برنامج  في  فيه” 
في التسعينيات، ُسئل نائب الوزير تركمان 
اللهيار، ما هي الشجرة التي ينبغي غرسها 
شجرة  فأجاب:  الصحراء؟  رمال  في 

الموز”.

 موقع )توميتو(	 

أحمد عمر 	 

الرئيس  مكتب  مدير  آغا  نعسان  رياض  ذكر 
حافظ األسد بعضاً من ذكرياته في شؤون اإلعالم 
النظام  “سياسات  عنوانها:  ندوة  في  والثقافة، 
اإلعالمية والثقافية، والم  في حوار مع نسرين 
طرابلسي المديرين التنفيذين الذين كانوا يزيدون 
الطين “بولة”، وسمعت علي فرزات يقول األمر 
ونحن  حلب،  جامعة  في  اآلداب  كلية  في  نفسه 
أيضاً،  به  جاء  ما  نكذب  وال  الرجل،  ب  نكذِّ ال 
البصيرة،  أو  البصر  إلى  أن األمر مردّه  ونظنَّ 
والزمان  الوقت  إلى  سنؤجله  آخر  أمر  إلى  أو 
المناسبين، فهو ينعت األسد مشكوراً باالستبداد، 

والمستبدون ال يصبّون على يد األسد ماء.
لقد  آغا،  رياض  يا  مرحى  مستبد:  األسد 
أضحكتني حتى فحصُت بقدمي األرض ونجحت 

في الفحص بتقدير ممتاز!

الشرع   فاروق  شهادة  في  مثيرة  أموراً  أجد  لم 
بصره  بسبب  المفقودة”  “الرواية  كتابه  في 
نعتد  لم  ما  رؤية  على  المعتادة  فعينه  أيضاً، 
عليه لم تذكر سوى المفاوضات حول الجوالن، 
والتي قطع فيها ماليين الكيلومترات جواً، وذكر 
أيضاً أن األسد أثنى عليه ووصفه بأنه صديقه، 
فهنيئاً له بتلك الصداقة، وكنت أنتظر أن يصف 
وسيلة،  تكن  ولم  غاية  كانت  بأنها  المفاوضات 
الوحدة  بعد  فغايتنا  البغل،  مربط  هذا  ليس  لكن 
والحرية واالشتراكية ورضا الوالدين، ِذكُر أمثلة 
عن جود المستبد حافظ األسد وفيض كرمه الذي 
اإلسرائيلي   العدو  أن  حتى  السوريين،  به  غمر 

تنعّم بفيض كرمه، وأمن شره.

عن  التشريعي  الخروف  عزل  في  سنجتهد 
الذئب التنفيذي بحكاية أو حكايتين إن وصلنا إلى 
وطول  الزاد،  قلة  بسبب  سالمين،  المقال  نهاية 

الطريق، وبعد السفر، وعظيم المورد.
قال الراوي يا سادة يا كرام، صلّوا على خير 
األنام: إنَّ حافظ األسد كان في بداية أمره رفيقاً 
في  آغا  رياض  سمعت  أني  وأذكر  اشتراكياً، 
لقاء آخر يقول إن األسد لم يكن يصحب حرساً 
حتى أواخر السبعينيات )مثل عمر بن الخطاب 
تقريباً(، لوال عملية االغتيال المشؤومة، وشممت 

في تربة صوته إعجاباً باألسد.
الرئيس  السيدَ  الرفيُق  أصبح  أن  لبث  ما  ثم 
ودوام  حاله  على  يبقى  ال  فالمرء  القائد،  واألَب 
الحال من المحال، وصار كل قانون حتى لو كان 
قانون طوارئ أو أحكام عرفية، أو زيادة راتب 
كريم  فهو  مكرمةً،  الوقود،  سعر  رفعه  بسبب 
ومن أصحاب الكرامات، وكان من جوده وكرمه 
تبّوأ  -أنه  الكرم  أخالقهم  والعرب رأس  السابغ، 
على  بها  أفاض  التي  الجوالن  بمكرمة  منصبه 

إسرائيل، فهل رأيتم كرماً مثل كرمه!
ويعرف الجمع ممن ضمَّ مجلسنا، أنه منع إطالق 
الحدود اإلسرائيلية، بل  طلقة في عرس بجانب 
من  وكان  السورية،  الجغرافيا  أقصى  في  حتى 

كرمه أنه إذا أغارت إسرائيل على سوريا تهدّد 
إعالمه العدو الغاشم وتوعده أنه سيرد عليها في 
المكان والزمان المناسبين اللذين لم يتطابقا قط، 

فُحرمت إسرائيل من فضيلة ردّه الكريم.
قال السيد رياض آغا إنَّ األسد لم يكن يحتكر 
عن  اإلفراج  جعل  قد  األسد  وكان  شيء،  كل 
للمديرين  االعتقال  وترك  بيده،  تَْدمر  معتقلي 

التنفيذين من المخابرات وصغار الكسبة..

هم  وبينه،  بينهم  العدل  القسمة  كانت  وهكذا 
يعتقلون، واألسد يطلقهم إن شاء، ولم يطلق إال 
من كان على حافة قبره وكان من أقرانه، حتى 
يمشي في شوارع سوريا ويرى صوره الرئيس 
في كل زاوية من الوطن الحضن، ويموت قهراً 
على  ساقاً  يضع  لم  الذي  المتواضع  األسد  من 

ساق أمام الكاميرا العوراء.

ويروي الرواة أنَّ وفداً من شيوخ حماة استطاع 
الكريم،  وجهه  ورؤية  األسد  بلقاء  يحظى  أن 
بالنساء  إليه بطش عناصره وتحرشهم  واشتكوا 
النمرود:  طريقة  على  لهم  فقال  الحواجز،  على 

أال أستطيع أن أقتلكم اآلن؟

فقالوا مذعورين: تستطيع.
فقال لهم: سأعفو عن قتلكم وأمنحكم حياة جديدة.

فعادوا كأنما ولدوا من جديد.
إبراهيم  حاج  للذي  السالم  عليه  إبراهيم  وقال 
في ربه: “ربي الذي يحيي ويميت”، يعني بذلك: 
الحياة والموت، يحيي من يشاء  بيده  الذي  ربي 
أنا  النمرود:  قال  اإلحياء.  بعد  أراد  من  ويميت 
أردت  من  أستحيي  وأميت،  فأحيي  ذلك،  أفعل 

قتله فال أقتله، فيكون ذلك مني إحياًء له.
“يحيي  كان  الذي  المستبد  عطايا  أكرم  أما 
بصورة  عليه  التفضل  فهي  للمكّرم  ويميت” 

حاز  المكّرم  فكأنَّ  نيا معه،  لد ا
 . ها فير ا بحذ

ى  و ير و
الرواة 

رة  لسيّا ا و
المؤلف  عن 

الدرامي 

التلفزيوني هاني السعدي الذي أدلى بدلوه، وذكر 
أن الرئيس أثنى على مؤلفاته في لقاء، من غير 
الصورة  وتلك  بالصورة،  ذلك  على  يبرهن  أن 
تعني تعويذة مثل خاتم سليمان في سوريا، األسد 
مثل  األسدية،  بالكنوز  الصورة  صاحب  يغمر 
إسمنت  دفعة  أو  معّجل،  شعبي  تسليف  قرض 
مؤجل، أو رخصة هاتف، فتلك عطايا كبيرة في 

سوريا األسد!

دياب  السوري  الشعب  مجلس  عضو  وقصة 
الماشي التي رواها عمر أميرالي فيلم الطوفان 
أنه طلب من الرئيس سيارة، فقال له: ُرح يا بني 
الله يعطيك، أو شيئاً مثله. وكان الفائزون بمجلس 
الشعب ينالون منحة قدرها نمرة سيارة، وليست 
سيارة. فذلك كرم المستبد الذي لم يبلغه أو يدنو 

من أعتابه، حاتم الطائي وال هارون الرشيد.
كان  الذي  األسد،  كرم  تفسير  إلى  ونأتي 
فهم  يسيئون  الله  قاتلهم  التنفيذيون  المديرون 

أوامره.

وثعلباً  وذئباً  أسداً  إن  شهيرة:  حكاية  تقول 
للصيد  األسد  يخرج  وال  الصيد،  إلى  خرجوا 
واحدة،  طائفة  من  فكلهم  وزرافة،  جمل  مع 
وعادوا  وحماراً.  وغزاالً  أرنباً  فاصطادوا 
الرفيق  الشعب، وسأل األسد  إلى قصر  بالغنائم 

الذئب أن يقسم الفرائس:
لي،  والغزال  لألسد،  الحمار  الذئب:  فقال 

واألرنب للثعلب.

وتلك لعمري قسمة حكيمة، لكن األسد ردَّ عليه 
بلطمة طيّرت رأسه.

جاء  واآلن  قائالً:  الثعلب  ناحية  األسد  والتفت 
دورك في القسمة يا رفيق.

األسد  أنَّ  هي  الفكر  على  تخطر  التي  القسمة 
الحمار والغزال  فيكون  سيحظى بحصة األسد، 
من نصيبه، ويصير األرنب من حصة الثعلب.

لكن الثعلب قال بحكمة ال يؤتَاها إال كل 
لفطورك  األرنب  عظيم:  حظ  ذي 
لغذائك،  والغزال  األسد،  سيدي 

أما الحمار فلعشائك.
للثعلب  وقال  األسد  ابتسم 
أين  بعقله وحكمته: من  معجباً 
أخو  يا  الحكمة  هذه  تعلمت 

الشحاطة؟
رد الثعلب التنفيذي: من رأس 

الذئب الطائر سيدي.

ثم عيّنه مديراً لمكتبه.
األسد مستبد.

آغا،  رياض  أستاذ  يا  شكراً 
الثعلب  قسمة  رائحة  شممت  لقد 
وبرهانك  بالمستبد،  له  وصفك  من 
العذريين،  العشاق  من  األسد  أن  على 
والتروبادور،  بدليل أن نبيل سليمان وشوقي 
في سوريا من غير  مكثوا  بغدادي وغيرهما 
وهم  نزوح،  أو  رأس  طيران  أو  اعتقال 
والعظام،  بالشنكليش  ويكتفون  يبدعون 
السورية  الدراما  عجائب  وبآيات 

العظيمة أيضاً.

 )زمان الوصل( السورية 	 

األسد المفترى عليه!...
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صالح الحمداني	 

صبحكـم
اهلل بالخير

يستحقون.. لو ال!

ورجال  الدين  رجال  لبيوت  ادخل 
السياسة وشوف شلون عايشين, بعدها 
بدّمك وراحتك  قرر يستحقون تضحي 

واموالك من اجلهم .. لو ال!

عاجال ام آجال

كل اللي يتهمون المحتجين بانهم ابناء 
رفيقات,  وابناء  وجوكرية  سفارات 
ادارة  في  فشلهم  بان  جيدا  يعرفون 
وهي  االحتجاجات,  سبب  هو  الدولة 
ام  الحتمية عاجال  نهايتهم  على  مؤشر 

آجال.

العراق في اسوأ احواله

دور االخ االكبر الذي حاولت بعض 
االحزاب )الشيعية( ممارسته طيلة عقد 
ونيف يبدو انه في طريقه الى االنحسار 
اذا  )االجبارية(  الفيدرالية  لصالح  كليا 
صح الوصف, فالفشل الذي رافق هذه 
االحزاب في ادارتها للدولة واحتكارها 
االحزاب  لدى  نفورا  خلقت  للقرار, 

)السنية(, زادته التبعية اليران بلة.
)الشيعية(  االحزاب  توحد  لم  ما 
فانها  الدولة  سيادة  وتعزز  صفوفها 
على  ستجبر  أو  نهائيا,  الحكم  ستفقد 

ادارة اقليمها فقط, على االقل.

العراق االن في اسوأ احواله والسبب 
الرئيسي هو غياب السيادة نتيجة التبعية 
والمراهقة  والفساد  االدارة  وسوء 

السياسية.

#مدري_عليمن_جبناها

أصبح  أن  أحلم  كنت  من عمري  العشرين  في 
الجوائز  على  أحصل   ، مهّماً  عربياً  كاتباً 
التلفزيونية  المسلسالت  وأهم   ، لنوبل  وأترّشح 
والمسرحيات السياسية تأخذ قصصها عن كتبي، 
حزب  بإنشاء  فّكرت  عمري  من  الثالثين  في 
حكومة  يشّكل  و  بسرعة  المشهد  يكتسح  شعبي 
البلد  في  التغيير  ويحدث  واسعة  بصالحيات 
ويصبح الوطن عالمة فارقة في العالم ومضرب 

مثل..
 ، مخيّلتي  تفارق  ال  الشباب”  “بقالة  اآلن 
بمكانها الضيق ،وبضاعتها المتواضعة وقارمتها 
الصدئة ، كل ما أتمناه بقّالة صغيرة ملتصقة في 
بيتي ، لها “معبور” أي باب داخلي أفتحه وأدخل 
الحاجة،  قضاء  عند  او  الغداء  وقت  البيت  الى 
ألبس ثوباً رمادياً و”شورة بيضاء” وعقال، وال 
الطويل  جلوسي  من  الثوب”  “يعّض  أن  بأس 
األطفال  أحد  أناول  عندما  فأفرده  الكرسي  على 

غرضه المطلوب،

والكمون  والورص  الفلفل  قطرميزات 
نسياني  فرط  ومن  خلفي،  والقزحة  واليانسون 
رغم  “قزحة”  اليد  بخط  القزحة  على  أكتب 
لونها وشكلها المميزين، بينما أترك التفريق بين 
الكمون واليانسون لحاسة الشم.. ال أطمح ألكثر 
من بقالة صغيرة فيها “ليِف استحمام” ، و”لفة 
قلم  وبطاريات   ، قّشاطات  ،وعصي  خريص” 
فليفلة حلوة وبكسة  فيها بكسة  ومشوطة عظم ، 

ثالجة  فيها   ، بندورة  بكسة  توالي  ،و  بطاطا 
صوت ماتورها القديم مزعج جداً فيه “5 دالوة” 

رايب بلدي وكرتونة بوظة أم الشلن ،
عن  المكسور  البيض  أفرز  فراغي  وقت  في 
الصالح وأوجه الطبق للمشترين ، بقالة صغيرة 
جداً، بحيث ال تأبه بها شركات التوزيع وسالسل 
الدّف  خلف  من  أخرج  بالعادة  حتى   ، التوريد 
نحو  مسرعين  يمضون  لكنهم  عليهم  أنادي 
جداً،  صغيرة  الكبيرة…بقالتي  السوبرماركتات 
من  خارجاً  البيبسي  صنادبق  أضع  زلت  ما 
الوضوء  أباريق  واالعالن،وكذلك  الدعاية  باب 
مربوط  البيبسي  علب  القش..مفتاح  ومكانس 
خارج  المرمية  الثالجة..و”الغطي”  فوق  بخيط 

الدكانة هي “اناليسز” البيع الوحيد لذلك اليوم..
و”اشقط  الدكان  أمام  أقزدر  فراغي  وقت  في 

الغطي” من باب التسلية..

صغيرة  مخيّلتي..بقالة  تفارق  ال  الشباب  بقالة 
جداً تليق بي وبإنجازاتي وبحجم الحلم في بلدي..

صالة  معي”..قبل  الجامع  “مفتاح  بالمناسبة 
الجامع  وأفتح  المؤذن  أسبق  والمغرب  العصر 
مشاجرة  فتحدث  به  نكاية  السماعات  وأشغّل 
عابرة أنهيها بالنية ” لصالة سنّة الوضوء “حتى 
ال  ..بالمناسبة  غيظه  ويكظم  كالمه  عليه  أقطع 
بأس من كتابة ورقة صغيرة على زجاج الدكان 

“مغلق وقت الصالة”..
بقالة صغيرة جداً ودرج خشبي صعب المراس 

الباقي  عند ارجاعي  أدقق كثيراً   ، التسكير  عند 
فالنظر  قروش”  والعشرة  “الشلن  بين  لألوالد 
متشابهة  جعلوها  “والعملة  كان  كما  يعد  لم 
تؤمن  صغيرة  بقالة  طموحي  وماسخة”..كل 
احتياجات الحي األساسية فقط..أفتح الراديو على 
برنامج الفتاوي والقرآن الكريم، ال يوجد عندي 
تلفزيون وال أنوي تركيب ستاليت للبقالة أريدها 
مملة للغاية ..منتهى طموحي..بعد صالة العشاء 
أن آخذ الغلة البالغة 8.30 ليرات وثالثون قرشاَ..
..وأسكر  الوحيدة  اللمبة  الدّراج..أطفىء  أغلق 
من  البيت  الى  ،وأعود  الخارجي  الزينكو  بابها 

“المعبور”…
أمنيتي أن أعود الى البيت في أول الليل ال “لي 
وال علي”..أتعّشى ، أشرب الشاي بشوق ولهفة..

ثم أضع رأسي وأنام قبل أخبار الثامنة..
الدكان: وطني العجوز،رغم الفتته الشابة، اال 

أن كل شيء فيه هرم حتى حلمي..

 	ahmedalzoubi@hotmail.com
)سواليف(	 

بقــالة الشبـــاب
احمد حسن الزعبي	 

باسل طلوزي	 

فرق  مشهد  يزايلني  ال 
“الكومبارس” في الحفالت الغنائية 
دور  يقتصر  كان  الذين  القديمة 
“ِحّي”  كلمة  ترديد  على  بعضهم 
خلف المطرب الرئيس. وفي أوقات 
تجاوزها،  لهم  يجوز  ال  معينة 
باّلن،  فهد  حفالت  في  خصوًصا 
فيما  الهادر.  الصوت  صاحب 
على  النساء  بعض  دور  يقتصر 
إطالق زغرودة مدويّة، في أوقاٍت 

معلومة أيًضا.
تفسيًرا  أجد  أكن  لم  أنني  والحال 
التي كثيًرا ما  مقنعًا لمفردة “ِحّي” 
بالن،  فهد  أغاني  في  تتردّد  كانت 
بكثير  استعانتي  من  الرغم  على 
من معاجم وقواميس اللغة، في تلك 
تتمتّع  تزال  ما  كانت  التي  الفترة 
سالمة  على  باهت  حرص  بفلول 
جيٍل  استفحال  قبل  العربية،  اللغة 
التي  الهابطة  األغاني  من  جديٍد 
“الطشت  بأغنية  رسميًّا  دّشنت 

قلّي”. 
من  مناص  ال  كان  البداية،  في 
المشتركة  باللغة  كلمة “حّي”  ربط 
كانت  فقد  والحمار،  اإلنسان  بين 
لتحريض  الرئيسية  المفردة  هي 

الحمير على المشي أو التوقف من 
كان  الحمار  أن  والغريب  السائس. 
غيرها،  دون  المفردة  هذه  يفهم 
فقط  “بّس”  كلمة  القطط  تفهم  كما 
لطردها أو جذبها، غير أني لم أجد 
في  المفردة  تلك  إلقحام  مقنعًا  سببًا 
إذا  إال  عاطفية،  غنائيٍة  مقطوعٍة 
ذاتها  األغنية  أن  المقصود  كان 
موّجهة إلى حبيبة كالحمار، عندها 

ربما يستقيم الهدف والمعنى.
كنت أشفق على فرق الكومبارس 
الذين يُحَشرون في زوايا ضيقة على 
الموسيقية،  الجوقة  خلف  المسرح، 
رؤوسهم،  غير  منهم  تظهر  فال 
الكاميرا،  عدسة  ترصدُهم  وبالكاد 
يقفون ساعات ليردّدوا كلمة واحدة، 
في لحظٍة معينة، ثم ينتهي دورهم، 
على الرغم من أنهم يرتدون بذالٍت 
الوقار  ويبدون  عنق،  وربطات 
أنهم  األرجح  وعلى  والجدّية، 
يُشعرون أسرهم بأهمية عملهم حين 
بيوتهم،  من  مسرعين  يخرجون 
التركيز  غير  أذهانهم  في  وليس 
على كلمة “حّي” التي تدّربوا عليها 
طوياًل، وعلى توقيتها، ظنًّا منهم أن 
ما يؤدّونه “عمل عظيم” قد يتسبّب 
الغناء  حفلة  إفساد  إلى  فيه  الخطأ 
بالهم  في  ليخطر  يكن  ولم  برّمتها، 

أنهم محُض “مكّمالٍت طربية”، أو 
اللحظات  في  وضعت  ديكور  قطع 
حضورهم  يستوي  األخيرة، 
لإلنقراض  قابلة  كائناٍت  وغيابهم، 

السريع حالما تنتهي كلمة “حّي”. 
في  عالقًا  السابق  المشهد  بقي 
حتى  غامض،  نحٍو  على  مخيلتي، 
بفضل  أخيرا،  السبب،  اكتشفت 
متوائمة  جديدة  “كومبارس”  جوقة 
تقف  الجديد،  العربي  العصر  مع 
المسرح،  من  المعتم  الركن  في 
على  أدوارها،  بأهمية  مخدوعةً 
أيًضا،  تتعدّى،  ال  أنها  من  الرغم 
تتعدّى  ال  جوقة  “ِحّي”..  مفردة 
“الزغردة”  وصالت  أداء  مهماتها 
“البيت  مطرب  لها  شاء  كلما 
األبيض” أن تزغرد، حتى لو كانت 

الزغردة نواًحا على جنازاتها.
أزيد  إلى  يحتاج  األمر  يعد  لم 
ينتفض  حتى  “ِحّي”  كلمة  من 
أصبحوا،  الذين  الهوامش  سّكان 
العربي  المشهد  “أبطال”  بغتةً 
في  وفسادًا  خرابًا  ليعيثوا  الراهن، 
يمنه  من  العربي،  الوطن  أرجاء 
إلى  طرابلسه  ومن  قاهرته،  إلى 
صار  واحد  “حّي”  إيعاز  دمشقه. 
تل  إلى  المطبّعون  ليهرول  يكفي 
أبيب، من دون حاجٍة إلى وصالت 

المهانة حدّ  بلغت  بل  إقناع طويلة، 
يجتهدون  “الكومبارس”  صار  أن 
توجيه  عناء  الكبير  ليكفوا مطربهم 
األوامر؛ أماًل بالحصول على ركٍن 
المسرح  خشبة  على  قلياًل  أوسع 
تفاقم  أن  بعد  بهم،  ضاق  الذي 
عددهم؛ فثّمة منهم من يترّصد دوره 
على أحّر من الجمر لالنخراط في 
قطيع التطبيع، على الرغم من أنهم 
صعدوا على أكتاف ثورات الربيع 
جنراالت  غرار  على  العربي، 
السودان، ولربما كان حريًّا بمؤدّي 
أغنية “خذني زيارة إلى تل أبيب” 
أن يستمع قباًل إلى أغنية صادرة من 
إلى  “ِحّي  بعنوان:  األبيض  البيت 
تل أبيب”، موّجهة إلى الكومبارس 

العرب.
مطرب  يلفظ  كيف  حقّا  أدري  ال 
“حّي”  كلمة  األبيض  البيت 
أن  يقين  على  أني  غير  بالعربية، 
مثقفين  أصبحوا  إياهم  الكومبارس 
بما يكفي لفهم أية إيماءة تصدر من 
األمر  وتنفيذ  أبيب،  وتل  واشنطن 
يستمر  سوف  وعموًما   .. عاجاًل. 
“الكومبارس” بأداء دوره المزمن، 
“حّي”  كلمة  أن  يدرك  ال  لكنه 
األخيرة ستعني طرده نهائيًّا خارج 

المشهد العالمي كله.

"ِحّي" إلى تل أبيب
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تقارير اخبارية

صحيفة البيــــان اإلمــاراتية: قميـص وزير التســــامح )ُقدَّ من دبٍر(
في تقرير بعنوان “إّن كيدهن عظيم”، • 

إدارة  مزاعم  اإلماراتية  البيان  صحيفة  فنّدت 
القلوب  شيخ  باعتداء  البريطاني  هاي  مهرجان 
معالي وزير التسامح الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
الجنسي على كيتلين ماكنامارا، مؤكدة أّن المدعّوة 
بلكنة  لَْك  َهْيَت  قائلة  نفسه  عن  الشيخ  راودت 
السوء  نفسه  عن  وصرف  فاستعصم  بريطانية، 
بقميصه  تتعلّق  أن  قبل  الله،  معاذ  وقال  والفحشاء 

الذي قُدّ من دُبٍر ليشهد على نزاهته.

ألف  هناك  أّن  المرموقة  الصحيفة  تقرير  وأّكد 
شاهد من أهل نهيان يشهدون بأنّها كاذبة وهو من 
الصادقين “ولقد مّكنه الله تعالى في األرض وهو 
قادر على جلب ألف شاهد آخر من أهلها بالسعر 
الدمث  وخلقه  السمح  معاليه  قلب  لكّن  المناسب، 
سيدفعانه لتفّهم أّن النفس أّمارة بالسوء، واالكتفاء 
بدعاء ربه أن يصرف عنه كيدها ومكرها ومحاكم 

بالدها بقضاتها الذين ال يتحكم بهم”.

زادته  نهيان  أخالق  دماثة  أّن  التقرير  ورّجح 
“أبهرتها  كيتلين  عيون  في  جاذبيته  فوق  جاذبية 

اآليات التي لم تَر لها مثيالً في عالم البشر، وقالت: 
َحاَش ِللَِّه َما َهذَا بََشراً إِْن َهذَا إِالَّ َملٌَك َكِريٌم. يترك 
زوجته وأوالده وواجباته في مراقبة سير التسامح 
في البالد، ويفاجئها ليؤنس وحدتها بعيد الحب في 
جزيرة نائية. وال بُدّ أّن سلوكه الراقي أسر قلوب 

قلوبهم  فشغف  قلبها؛  أسر  كما  المهرجان  إدارة 
عفته  وأغاظتهم  كيتلين  به  هّمت  كما  به  وهّموا 

فاتهموه زوراً وبهتاناً”.
ُمطلّعة  إماراتية  تأكيد مصادر  التقرير  وجاء في 
بالشيخ  المهرجان  على  القائمين  انبهار  أّن  للبيان 

سيدفعهم لتقطيع أيديهم وأرجلهم وألسنتهم حين تطأ 
أقدامهم أرض اإلمارات مرة أخرى.

مؤامرة  المسألة  تكون  أن  التقرير  يستبعد  ولم 
تمكينها  “رغم  عام  بشكل  الدولة  تستهدف 
الوزارات واألجنبيات في الجزر  اإلماراتيات في 
واألميرات في القصور إاّل أنّهم يستمرون بتوجيه 
لها، ما يدل على غيرة من  النساء  تهمة اضطهاد 
والتسامح  واألبراج  والوزارات  اإلنجازات  حجم 
صاحب  رآها  نبوءة  وهي  الدولة،  في  والسعادة 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
في  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
منامه؛ إذ رأى 9 ماليين مواطن ومصر ودحالن، 
رآهم له ساجدين، وعرف أّن الرؤيا ستجلب عليه 

حسد الدول الفاشلة وضغينتها”.

البيان •  صحيفة  في  التقرير  هذا  نُشر 
واالتحاد والخليج، ُمتضمناً ذات التفاصيل بالحرف 
عن  خرج  اإلخباري  العين  موقع  لكّن  الواحد، 
الصف وأشار إلى أّن الوزير لم يكن يرتدي قميصاً 
أصالً، بل دشداشة، مع التأكيد على أنّها قدّت من 

دُبّر أيضاً.

حسم صاحب السمو ولي عهد أبوظبي قائد القائد 
األعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد الجدل 
بناء  على  إسرائيل  موافقة  حول  واللمز  والهمز 
وحدات استيطانية جديدة في الضفة بعد مضي أقل 
وتوقيعها  الضم  مخططات  تعليقها  على  شهر  من 
اتفاق السالم معه، وذلك عبر تعليٍق مرافق لصورة 
صغيرة  ونجوم  حب  بقلب  محاطة  بأشواك  وردة 
سناب  في  حسابه  على  نشرها  صورته  تتوسطها 
شات يقول فيه “قبلت بإسرائيل على عاّلتها ولن 
أتدخل في حياتها أو أحاول تغييرها، ودائماً للورد 

شوك. صباحكم عسل”. 
تقل  لم  الضم،  مخططات  علقت  إنها  “قالت 
أوقفتها، هل يجب أن تبقى إلى األبد رهينة كبريائي 
ح  الذكوري الشرقي حتى يرضى المتابعون؟” صرَّ
محمد لمراسلنا، وتابع “عندما قررنا التطبيع، كنت 
أعرف أن اختيار أحد ال يعني أن تتقبله رغماً عن 
مساوئه وحسب، بل أن تختاره بسببها. لقد أحببتها 
كياناً قوياً مستقالً. أحببت جموحها وتمردها وفعلها 

كل ما تريد دون االكتراث بآراء جيرانها والمجتمع 
منا  “لكٍل  وقراراته”.وأضاف  وقوانينه  الدولي 
قلبها  ولكن  عللها،  لها  إسرائيل  وعيوبه.  نقائصه 
أبيض ونيتها صافية ومحبة للسالم. أخطأت أحياناً؟ 
من كان منكم بال خطيئة فليرمها بحجر. حتى أنا، 
النموذج والقدوة، عيوبي شبيهة بعيوبها، ولعل هذا 
ما جمعنا سوياً، لكن ال أحد يستطيع أن ينكر رغم 
ذلك أن قلبي أبيض بدوري ونيتي صافية ومحب 

إلسرائيل”.

احترام  ضرورة  إلى  كذلك  محمد  تطرق 
أحترم   ” العالقات  لنجاح  الشخصية  المساحات 
أفرض  أو  مثالً  أتدخل  وال  الشخصية،  مساحتها 
أو  واألردن  البحرين  مع  عالقاتها  حول  آرائي 
بأنها  لشعوري  أحياناً  أغار  السودان،  أو  مصر 
بأن  كفيل  الزمن  بسيطة،  لكن  ترامب،  تفّضل 
يريها من هو المخلص الذي يدعمها ويقدر حريتها 

ويصونها أكثر من غيره”.

)فرع  والتصدي  الصمود  جبهة  زعيم  أعرب 
ميشال عون عن  الجنرال  اللبناني  الرئيس  لبنان( 
فخره بأعضاء وفد المفاوضات بشأن ترسيم الحدود 
ونظرهم  حواجبهم  وتقطيب  لعبوسهم  البحرية، 
الجبان،  الصهيوني  العدو  وفد  وجوه  في  بغضب 
من  ليعرفوا  مصافحتهم،  أثناء  أصابعهم  وعصره 
هو القوي في هذه المرحلة، ويفهموا أن المقاومة 

على عهدها لم تتغير.

وأكد ميشال أن االجتماع كان حرباً باردة انتهت 
أبداً  إليهم  وفدنا  يتحدث  “لم  اإلسرائيليين  بهزيمة 
واكتفى  واحدة،  طاولة  على  معهم  جلوسه  طوال 
في  المتحدة  األمم  لممثل  المقتضب  حديثه  بتوجيه 
وترحيبِنا  بمبادئنا  تمسكنا  إليهم  لينقل  االجتماع،  

باالجتماع معهم مجدداً خالل أسبوعين”.

وأوضح ميشال أن حزب الله وأمل تعرضا لكثير 
من الضغط والتضييق على مصادر تمويلهما في 

اآلونة األخيرة “ولكن مباركتهما للتفاوض سحبت 
أقدام إسرائيل وحلفائها وغيَّرت  البساط من تحت 
قواعد اللعبة؛ إذ لم يتوقعوا حجم قوتنا الناعمة إلى 

أن أبرزنا لهم سالح المفاوضات”.

واإلمارات  البحرين  ليس  “لبنان  وأضاف 
الحدود  ترسيم  على  والتفاوض  ومصر.  واألردن 
بيروت  اجتياح  ننسى  لن  ال،  مصالحة.  ليس 
والضحايا   ٢٠٠٦ وحرب  الجنوب  واحتالل 
المدنيين واالغتياالت لنستخرج الغاز وننقذ النظام 

من السقوط. 

العدو، وحين نوقع  لن ننسى معتلقينا في سجون 
االتفاق سنطبق أسناننا بِشدَّة ونشيح بوجوهنا عنهم 
ة حين نوقعها”. ونضغط على أوراق االتفاقات بقوَّ

جريدة )الحدود(	 

عون: 
وفد المفاوضات شّرف لبنان بعبوسه في وجوه اإلسرائيليين وعصر 
أيديهـم أثنــاء مصـافحتهم ليعـرفوا أننــا األقـــوى

ابن زايد عن بناء مستوطنات جديدة:
قبلت بإسرائيل على عاّلتها ولن أتدخل في 
حياتهــا أو أحــاول تغييرهـــا
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	 Lynn Desjardins | english@rcinet.ca
 
Fewer than half of Canadians )44 per cent( have a 

favourable or somewhat favourable opinion of the 
United States compared to 68 per cent in the fall 
of 2012, according to surveys. The Focus Canada 
program has been tracking attitudes toward the 
U.S. since 1982 and has found attitudes it polled 
in September 2020 suggest the lowest favourable 
rating of the U.S. since then. The pollsters say: 
”The election of Donald Trump has had a negative 
impact on Canadians’ overall opinion of the USA, 
and is now at its lowest level in 35 years.“
A majority of respondents said their opinion of 

the U.S. is somewhat )33 per cent( or very )20 per 
cent( unfavourable. The very unfavourable opinion 
is almost triple what it was in 2012. 
The poll found the decline in favourable 

impressions of the U.S. was evident across Canada 
but most noticeable in the eastern part of the country, 
among those born in Canada and among women. 
Favourable impressions were higher among those 
living in the western Prairie provinces and men.  
Very unfavourable ratings were the highest among 

poorer people and those born outside Canada.

Are we becoming like them?

The survey also found that a declining number of 
Canadians think their country is becoming more 
like the United States. Only 27 per cent think this 
compared with 58 per cent in 2002. The September 
2020 polling found 26 per cent say Canada has 
become less like the U.S., an increase of 17 points. 
An increasing plurality of 4 per cent think there has 
been little change in the last ten years.

Populism coming to Canada?

The pollsters note the election of Donald Trump 
in the U.S. and events in European countries might 
be described as ”anti-government populism and a 
backlash against progressive politics and values.“ 
So, it asked respondents if they thought this trend 
could come to Canada. The results show Canadians 
are divided. Nearly half believe it is very or 
somewhat likely and only a bare majority of 51 per 
cent thought it is somewhat or very unlikely.

Many changed plans to travel to the U.S.

The pollsters note that the Trump administration 
placed new restrictions on visitors who hold 
citizenship in certain Middle Eastern countries. 
They say that created problems for Canadians 
holding such passports and caused some people and 
public schools to rethink their travel plans.
Closed to one-fifth )18 per cent( said they have 

already changed their plans to visit the U.S. because 
of the political climate there. Another eight per cent 
said they were thinking about doing the same. Six 
in ten had changed their travel plans. 
Travel by land to the U.S. is not allowed now in any 

case as the two countries have closed their borders 
to all but essential travel due to the pandemic. 
This measure is in place until at least October 
21, 2020. However and curiously, Canadians are 
allowed to fly to the United States for leisure travel. 
Traditionally, many Canadians, especially seniors, 
travel to the warm southern United States to avoid 
the cold winters that can last from November to 
April or May. It is not clear how many will do so 
this year.

MORE CANADIANS HAVE A POOR OPINION OF THE U.S.
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TORONTO — To mark Fire Prevention Week 2020, 
Ontario›s Office of the Fire Marshal encourages all 
Ontarians to take action to ensure they are safe from 
kitchen fires at home. The theme of this year›s Fire 
Prevention Week is ”Serve Up Fire Safety in the 
Kitchen.“
”Fire Prevention Week is an excellent time to teach 

and remind people what they can do to promote fire 
safety,“ said Solicitor General Sylvia Jones. ”With 
more people working at home than ever before, this 
week will focus on tips and tools for fire safety in 
the kitchen. I encourage all individuals and families 
to take the time to review their cooking practices to 
prevent fires and keep loved ones safe.“
Simple steps to stay safe in the kitchen include:
• Always stay in the kitchen when cooking and 

turn the stove completely off if you must leave.
• Keep a proper fitting lid near the stove. If a 

pot of oil catches fire, slide the lid over the pot and 
turn off the stove. Do not move the pot. Never throw 
water on a burning pot.

• Keep anything that burns - plastic utensils, 
dishcloths, paper towels - a safe distance from the 
stove.
• Cook responsibly. To prevent cooking fires, 

you must be alert. You are not alert if you have 
consumed alcohol or drugs.
• Wear tight-fitted clothing or roll up your 

sleeves when using the stove. Loose, dangling clothing 
can easily catch fire.
• Keep young kids one metre away from the 

stove. Turn pot handles away from the stove›s edge so 
pots can›t easily be knocked off.

• If you burn yourself while cooking, run cool 
water over the wound for three to five minutes. If the 
burn is severe, seek medical attention.
• ”For most Ontario families, preparing food at 

home is part of daily life,“ said Ontario Fire Marshal 
Jon Pegg. ”Unfortunately, cooking fires occur all too 
often in Ontario. Making small changes to stay fire-
safe can make a big difference in protecting you and 
your family.“
• Fire Prevention Week runs from October 4 to 

10 in communities across the province.

 QUICK FACTS

• Cooking is the leading cause of home fires in 
Ontario.
• Cooking is the second leading cause of fatal 

home fires in Ontario.
• Ontarians can now follow the Office of the 

Fire Marshal on Twitter @ONFireMarshal for fire 
protection tips and information.

ONTARIO FIRE MARSHAL PROMOTES FIRE SAFETY IN THE KITCHEN
BASIC COOKING TIPS PART OF FIRE PREVENTION WEEK 2020

NEARLY 9 IN 10 CANADIANS WANT A NATIONAL PHARMACARE PLAN: POLL
	 By Sherina Harris - HUFFPOST

As the COVID-19 pandemic continues to shine a light 
on Canada’s health-care system — and put pressure 
on the finances of people who have lost work — a new 
poll suggests the vast majority of Canadians support a 
national pharmacare program.
Almost nine in 10 Canadians )86 per cent( support the 
idea of a national pharmacare plan and 77 per cent 
say the government should put a high priority on 
increasing prescription drug coverage. 
The survey was conducted by Angus Reid Institute in 
partnership with the University of British Columbia, 
Carleton University, St. Michael’s Hospital and 
University of Toronto and Women’s College Toronto. 
The widespread support for pharmacare comes amid 
the pandemic’s financial strain. A third of Canadians 
fear they won’t be able to financially recover from 
the pandemic, according to a separate survey by FP 
Canada, an industry licensing group for financial 
planners.
The Angus Reid poll indicated that almost a quarter of 
Canadians )23 per cent( decided not to fill or renew a 
prescription because of the cost, or have taken measures 
to extend a prescription because they couldn’t afford 
to take doses as regularly as recommended. 

More Canadians, 14 per cent, have lost prescription 
drug coverage over the past year, as opposed to seven 
per cent who gained it. 
A quarter of Canadians )26 per cent( also said they’ve 
had to pay half or more of the cost of their prescription 
drug costs in the past year. That number rises to 37 
per cent for households earning less than $50,000 per 
year. 
One-quarter of Canadians )24 per cent( reported 
feeling confident that they will always be able to afford 
prescription drugs, whereas 44 per cent said they’re 
concerned about being able to afford prescription 
drugs in 10 years.
A number of Canadian health-care providers and 
nonprofits released a statement after the 2019 federal 
election, calling for immediate implementation of 
universal, public pharmacare.
The federal government indicated in its 2019 budget 
that it would ”move forward on three foundational 
elements of national pharmacare“:
• A national drug agency that would negotiate 
prescription drug prices, which the feds said would 
lower the cost by up to $3 billion annually;
•  A national, evidence-based list of prescription 
drugs;
• And a national strategy for high-cost drugs 

for rare diseases.
 ”These measures mark important first steps on the 
way to a system that helps all Canadians get the 
prescription drugs they need to stay healthy, and 
contribute to their families, their communities, and 
our economy,“ the budget reads.
The 2020 budget was delayed because of the pandemic.
A federal advisory council on the implementation of 
national pharmacare released a final report in June 
2019, which said national pharmacare in Canada ”is 
long overdue.“
It recommended the feds work with provinces and 
territories to establish a single-payer prescription drug 
coverage system that is universal, covers a range of 
treatments, accessible, portable for Canadians who 
move within the country and publicly funded. 
The council also recommended Canadians be allowed 
to purchase private insurance to supplement national, 
public pharmacare coverage, and that Canadians who 
receive social assistance or other certain government 
benefits be exempt from copayments. 
The Angus Reid Institute survey was conducted 
online from Oct. 1318- and included a sample of 
1,936 Canadians who are members of the Angus 
Reid Forum. The margin of error is plus or minus 2.2 
percentage points, 19 times out of 20
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Foreign Affairs Minister Francois-
Philippe Champagne discussed a 
panoply of foreign policy and security 
challenges, ranging from the ongoing 
war in Nagorno-Karabakh to the 
situation in Belarus and the poisoning 
of Russian opposition figure Alexei 
Navalny, in meetings with top NATO 
and EU officials in Brussels on 
Thursday.

Champagne arrived in Brussels 
from Vienna as part of his week-long 
tour of European capitals to discuss 
with allies the tensions in the Eastern 
Mediterranean between NATO allies 
Greece and Turkey, the war between 
Azerbaijani and Armenian forces in 
Nagorno-Karabakh and the situation in 
Belarus and Ukraine.
Champagne began the fourth day 

of his whirlwind diplomatic tour by 
meeting with NATO Secretary General 
Jens Stoltenberg at the alliance’s 
headquarters in the Belgian capital.
The two sides did not issue readouts of 

the meeting, but in a short video posted 
on his Twitter feed prior to the meeting 
Champagne said he planned to discuss 
with Stoltenberg the war in Nagorno-
Karabakh, the maritime dispute between 
Greece and Turkey over exploration 
rights in the Eastern Mediterranean, the 
situation in Belarus and the conflict in 
Eastern Ukraine.
Canada and its NATO and European 

allies are increasingly worried about 
the impact of Turkey’s dispute with 
Greece and Ankara’s involvement in the 
Nagorno-Karabakh conflict — which 

has the potential to draw the rest of the 
North Atlantic alliance into a military 
conflict with Russia in the Southern 
Caucasus.
Following the meeting with 

Stoltenberg, Champagne held a 
virtual conference with the EU’s High 
Representative for Foreign Affairs and 
Security Policy Josep Borrell.
A readout of the meeting released 

by Borrell’s office said the two 
top diplomats discussed the war in 
Nagorno-Karabakh, which showed no 
sign of letting up despite a Russian-
brokered ceasefire that was supposed to 
come into effect on Oct. 10.
Champagne and Borrell also discussed 

the situation in Belarus following the 
contested Aug. 9 presidential election. 
Canada and the EU have refused 
to recognize President Alexander 

Lukashenko’s claim to a landslide 
victory and have strongly condemned 
the ensuing crackdown on massive and 
largely peaceful protests demanding 
his resignation and new free and fair 

elections.
Canada slapped new sanctions on 

31 additional Belarusian officials on 
Thursday in coordination with the EU 
and the U.S. The new sanctions came 
less than three weeks after Champagne 
in coordination with the U.K. announced 
Magnitsky Act sanctions targeting 
Lukashenko, his eldest son and 12 other 
Belarusian officials reportedly involved 
in rigging the polls and the brutal 
crackdown on protesters.
Borrell thanked Canada and expressed 

his hope that the Belarusian authorities 
would seek a peaceful and democratic 
solution to the crisis ”through an 

inclusive national dialogue with 
broader society, leading to new, free and 
fair elections in line with international 
standards.“
Champagne and Borrell also discussed 

the case of Navalny, who was allegedly 
poisoned with a toxic nerve agent of 
the ”Novichok“ group on Aug. 20 in 
Russia.
The EU announced on Oct. 12 sanctions 

against six individuals that European 
officials suspect in the assassination 
attempt against Navalny. The outspoken 
Russian opposition figure has pointed 
a finger directly at President Vladimir 
Putin, accusing him being behind the 
assassination attempt, a claim that 
Russian officials vehemently deny.
The Kremlin in turn accuses the West 

of instrumentalizing Navalny’s health 
issues to justify new sanctions against 
Russia.

The two diplomats also discussed 
the situation in Venezuela and China, 
according to the readout released by EU 
officials.

Champagne was also expected to meet 
Belgian Deputy Prime Minister Sophie 
Wilmes later in the day before moving 
on to the Lithuanian capital of Vilnius, 
where he will hold a ”mini-summit“ 
with his counterparts from Lithuania, 
Latvia and Estonia.
In Vilnius, Champagne will also meet 

with the exiled Belarusian opposition 
leader Svetlana Tikhanovskaya, 
who fled to Lithuania following the 
crackdown against tens of thousands 
of protesters who took to the streets 
following the Aug. 9 poll that many 
believe was won by her.

CHAMPAGNE DISCUSSES FOREIGN POLICY 
CHALLENGES WITH NATO AND EU LEADERS

	 HuffPost Canada Staff

Canada’s housing market has come racing out 
of the pandemic lockdowns this spring, setting a 
third consecutive monthly record for home sales in 
September.
The association says September home sales were up 

45.6 per cent compared with the same month last year. 
Compared with August, CREA says home sales were 
up 0.9 per cent on a seasonally adjusted basis.
Month-over-month gains in Ottawa, Greater 

Vancouver, Vancouver Island, Calgary and Hamilton-
Burlington, Ont., were mostly offset by declines in the 
Greater Toronto Area and Montreal.
The actual national average home price also set 

another record in September at $604,000, up 17.5 per 

cent from the same month last year.
CREA says excluding sales in Greater Vancouver 

and the Greater Toronto Area, two of the most active 
and expensive housing markets, lowers the national 
average price about $125,000.
”Many Canadian housing markets are continuing to 

see historically strong levels of activity as we enter 
into the fall market of this very strange year,“ CREA 
chair Costa Poulopoulos said in a statement.
”Along with historic supply shortages in a number 

of regions, fierce competition among buyers has been 
putting upward pressure on home prices. Much of 
that was pent-up demand from the spring that came 
forward as our economies opened back up over the 
summer.“
The Ontario Real Estate Board earlier this month 

requested that open houses be suspended during the 
second wave of the COVID-19 pandemic.
Many economists who chimed on in the latest CREA 

numbers said the aggressively strong market can’t 
continue.
”We doubt that this recent sizzling strength can 

persist amid some of the building headwinds, which 
should at least somewhat tame market conditions in 
the months ahead,“ Bank of Montreal chief economist 
Doug Porter said.
”The underlying economic conditions simply do not 

support such a piping hot market over a sustained 
period.“

	 HuffPost Canada, with files from The 
Canadian Press 

CANADA'S AVERAGE HOUSE PRICE SOARS 
17.5% IN 'VERY STRANGE YEAR' FOR REAL ESTATE

Home sales soared 45.6 per cent from a year earlier, the Canadian Real Estate Association says

Foreign Affairs Minister Francois-Philippe Champagne responds to a question 
during a news conference in Ottawa, on March 9, 2020. ADRIAN WYLD/THE 

CANADIAN PRESS
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How much is too much? When will Israeli nationalists 
in North America completely discredit themselves 
by overusing their power to crush those defending 
Palestinians?
The ruthlessness of the Israel lobby is remarkable. 

Recently they’ve convinced Zoom to cancel a university 
sponsored talk, a prominent law program to rescind a 
job offer, a public broadcaster to apologize for using the 
word Palestine and companies to stop delivering for a 
restaurant.
A week ago Israel lobby groups convinced Zoom 

to cancel a San Francisco State University talk with 
Palestinian resistance icon Leila Khaled, former South 
African minister Ronnie Kasrils, director of women’s 
studies at Birzeit University Rula Abu Dahou and others. 
It is thought to be the first time Zoom has ever suppressed 
a university-sponsored talk.
Last month the Israel lobby pressed the University of 

Toronto’s law school to rescind a job offer to head its 
International Human Rights Program. The pressure 
to block the hiring committee’s candidate, Valentina 
Azarova, came from judge David Spiro, who was a 
former Toronto Co-chair of the Centre for Israel and 
Jewish Affairs )CIJA( and whose uncle Larry Tanenbaum 
owns the Toronto Raptors and grandmother Anne 
Tanenbaum financed the University of Toronto’s centre 
for Jewish studies. While Spiro’s efforts were covert, 
B’nai B’rith has openly called on University of Toronto 

administrators to block the hiring committee’s decision.
CBC’s The Current recently apologized for employing 

the word ”Palestine“. On August 18 guest anchor 
Duncan McCue introduced graphic artist Joe Sacco by 
referencing his work in Bosnia, Iraq and Palestine )Sacco 
has a work called Palestine(. At the beginning of the next 
day’s edition McCue apologized for having mentioned 
Palestine and Honest Reporting Canada boasted about 
their efforts to pressure the public broadcaster from 
employing the P word.
As part of a bid to bankrupt a small left-wing Toronto 

restaurant that has a ”I love Gaza“ message in its window 
the CIJA and B’nai B’rith successfully campaigned to 
shutter Foodbenders delivery services, institutional 
contracts and social media accounts. They allied with 
the far-right Jewish Defense League and others who 
vandalized the restaurant in July.
In an August Walrus story titled ”Objectivity Is a 

Privilege Afforded to White Journalists“ former CBC 
journalist Pacinthe Mattar describes a senior editor 
stepping in to suppress an interview from Jerusalem with 
Ahmed Shihab-Eldin, an Emmy-nominated journalist 
of Palestinian descent. Many months later Mattar was 
blocked from an expected promotion by the ”director 
who had decided not to run the 2017 interview from 
Jerusalem“ who ”had expressed concerns that I was 
biased and therefore should not be promoted, an opinion 
shared by some of the other committee members. And 
that was that.“
Anti-Palestinian organizations are waging an aggressive 

campaign to have Facebook adopt the ‘stop criticizing 
Israel’ International Holocaust Remembrance Alliance’s 
)IHRA( definition of antisemitism. The explicit aim of 
those pushing the IHRA’s definition of antisemitism is 
to silence or marginalize those who criticize Palestinian 
dispossession and support the Palestinian civil society 
led Boycott, Divestment, Sanctions )BDS( movement.
The Israel lobby cancel machine rolls along in spite 

of evermore overt Israeli racism, conquest and rights 
violations. Many of those targeted in the above-
mentioned incidents have suffered emotionally and 
career wise yet the impacts on them are insignificant 
compared to the daily indignities Palestinian suffer. The 
Israeli state continues to steal Palestinian land in the West 
Bank, oversee a punishing blockade of Gaza and allow 
Toronto Jews to emigrate while Palestinians driven from 
their homes in 1948 can’t even visit, let alone emigrate.
The Israel lobby is a unique political force. Rooted 

in European colonialism and the US empire’s regional 
interests, it is backed by many zealous billionaires and 
a substantial portion of a generally influential ethnic/
religious community. It also crassly exploits victimhood. 
As John Clarke recently posted on Facebook, ”Zionism 
is the only political ideology I know of that claims that 
disagreement with it is a hate crime.“
Fortunately, every cancel and smear campaign it wages 

alienates some new people and opens others’ eyes. 
Unfortunately, many more well-meaning individuals will 
suffer emotional and financial consequences before the 
Israel lobby cancel machine is stopped.

THE PRO-ISRAELI APARTHEID LOBBY
WILL FACE BLOWBACK, EVENTUALLY
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According to newly published surveys 
on October 7, 2020, conducted by EKOS 
Research Associates, co-sponsored by 
Canadians for Justice and Peace in the 
Middle East )CJPME(, Independent 
Jewish Voices Canada )IJV(, and the 
United Network for Justice and Peace 
in Palestine-Israel )UNJPPI(, the vast 
majority of Canadians are opposed to 
efforts to conflate support for Palestinian 
human rights and self-determination 
with anti-Semitism.  The findings of the 
survey reveal that: 
• An overwhelming majority 

)80 per cent( of Canadians believe that 
accusing Israel of committing human 
rights abuses is a legitimate form of 
political expression. 
• A large majority )76 per cent( 

of Canadians believe that calling for 
a boycott of Israel because of alleged 
human rights abuses is a legitimate form 
of political expression.
• A significant majority )69 

per cent( of Canadians believe that 
comparing Israel’s policies to South 
African Apartheid laws )69 per cent( to 
be legitimate expression.  
 
These results also demonstrate that 

Canadians that are more likely to believe 
criticism of Israel as legitimate forms of 
political expression are also more likely 
to reject anti-Semitic statements about 
Jewish Canadians.  To George Bartlett, 
chair of UNJPPI, this indicates that claims 
by Zionists that anti-Zionism or criticism 
of Israel automatically constitutes anti-
Semitism is false.  By contrast, Bartlett 
notes, those conflating anti-Zionism with 
anti-Semitism are more prone to adapt 
anti-Semitic beliefs. 
The result of the survey come amid the 

controversial International Holocaust 
Remembrance Alliance working 
definition of anti-Semitism )IHRA 
WDA( in Canada, adopted last year by 
the Canadian government, which many 
critics of the definition of the IHRA 
argue is overly vague and an attempt to 
suppress BDS and other forms of pro-
Palestinian activism within Canadian 
society by conflating anti-Semitism with 
anti-Zionism.  
According to the CJPME, these findings 

suggest that Canadians strongly oppose 
the attempts of Prime Minister Trudeau 
and others in demonizing and suppressing 
pro-Palestinian solidarity and BDS.  As 
stated by Thomas Woodley, President 
of CJPME, the fact that Canadians 
”rightfully maintain that criticism of 
Israel is legitimate“ is the strongest 
indictment of the Trudeau government’s 
efforts to criminalize manifestations 
of pro-Palestinian activism such as the 

Boycott, Divestment, Sanctions )BDS( 
movement and Israeli Apartheid Week 
)IAW(.
The recent round of surveys are also 

consistent with two previous surveys 
conducted by CJPME, IJV and UNJPPI 
showing Canadian solidarity with 
Palestine, of which this survey is the third 
part of in a series of surveys gauging 
Canadian support for Palestinian self-
determination.  On Wednesday September 
16, 2020, the three organizations 
released an survey that revealed that 84 
per cent of Canadians surveyed would 
support a hypothetical ICC war crimes 
investigation into Israeli war crimes, 
86 per cent of Canadians believe that 
Israel’s human rights violations despite 
being a Canadian ally, and 82 per cent 
of Canadians do not support the position 
of the Netanyahu government that 
Jerusalem is Israel’s capital.  
Even earlier, on June 16, 2020, the 

details from the first part of the three-
part survey on Canadian support for 
Palestinian solidarity revealed that 74 
per cent of Canadians indicated that 
Canada should oppose Israel’s plans to 
annex the West Bank, while 54 per cent 
of Canadians believe that Canada should 
not decrease support of human rights of 
Palestinians with 40 per cent believing 
that Canada should support even greater 
human rights for Palestinians.  The 
current part that has been released, along 
with the second survey are both consistent 
with the data of the first survey showing 
that a plurality of Canadians oppose the 
one-sided pro-Israel foreign policy of the 
Trudeau government.
The results from these three sets of 

survey data were further consistent 
with an earlier survey conducted by 
CJPME in 2017 that reveal Canadians as 
perceiving their government, along with 
the media, to be biased toward Israel, 
with 40 per cent of Canadians supporting 
BDS as a reasonable measure to defend 
Palestinian rights.  The 2017 survey also 
revealed that most Canadians believe that 
criticizing Israeli government policies 
is not necessarily anti-Semitic, which 
are consistent with the later findings of 
the October 2020 survey revealing that 
Canadians believe that opposition to the 
policies of the Israeli government to be 
legitimate political expression. 
Canadian government Remains out of 

Touch with Canadians on the Issue of 
Israel-Palestine 
What these surveys demonstrate is 

that the Canadian government’s foreign 
policy with regards to Israel remains out 
of touch with the desires of Canadians 
to see a less one-sided foreign policy 
in the Middle East; especially in light 
of the fact that even the majority of 
Liberals disagree with the one-sided 

pro-Israel foreign policy of the Canadian 
government.  
Trudeau has, rather than subject 

Canada’s foreign policy with regards 
to Israel and Palestine to reassessment, 
continued Harper’s one-sided pro-Israel 
foreign policy.  He has wasted no time 
in taking the opportunity to smear anti-
Zionist and pro-BDS statements with 
the brush of anti-Semitism at home, 
while continuing Canada’s economic ties 
with Israel abroad and using whatever 
leverage he has on the international 
stage to defend Israel from facing any 
international scrutiny, even going as 
far as to threaten to intervene to halt an 
ICC investigation into Israel War crimes 
which most Canadians believe the 
government shouldn’t intervene in. 
The progressive leaning parties within 

Parliament, the NDP and the Green 
party, are not much better with regards 
to moving away from a one-sided pro-
Israel foreign policy.  While there have 
been various left-leaning and progressive 
MPs and MPPs in both the NDP and 
the Green party that have called on the 
Canadian government to take action 
against continued Israeli war crimes 
and settlement construction in Palestine, 
the establishment and the leadership 
within both parties have sought to stifle 
any criticism of Israel. The NDP’s 
track record under Mulcair and Singh 
in refusing to criticize Israel, and even 
outright preventing critics of Israel 
from running for office, have been well 
documented. 

Within the Green party, there was some 
hope, particularly by those disenchanted 
with the NDP’s pro-Israel foreign policy, 
that the Greens could move away from 
the one-sided pro-Israeli foreign policy 
championed by Elizabeth May.  This 
was due to the fact that the Green party’s 
membership overwhelmingly backed 
measures calling on their party to endorse 
BDS; a resolution that Elizabeth May 
and the establishment wing of their party 
had worked hard to suppress.  Hopes for 
a Pro-Palestinian orientation within the 
Green party also strengthened  due to 
the potential for change represented by 
the Green party leadership race that saw 
pro-Palestinian ecosocialist candidates 
such as Dimitri Lascaris and Meryam 
Haddad bring fourth a vision for a leftist 
Green party fully embracing Palestinian 
solidarity. 

Alas, those efforts to bring forth a policy 
change through the leadership campaign 
have come to nought.  Despite Lascaris’ 
successful run for the leadership, the 
position of Green party leader was 
ultimately won by establishment favorite 
Annamie Paul.  This victory happened 

in part due to constant meddling by 
Elizabeth May in favor of Annamie Paul 
during the leadership race despite her 
initial pledge of neutrality, along with the 
Party’s efforts to suppress left candidates 
to ensure Paul’s coronation during the 
election; these efforts were exemplified 
by the initial efforts to bar Lascaris from 
running for leader, as well as the efforts 
of the Green party to suspend Haddad in 
the final days of the campaign.  
Annamie Paul has demonstrated herself 

as the most pro-Israel out of all the 
candidates in the race, in the CJPME’s 
leadership assessment of the Green 
party leadership candidates’ Middle East 
policy, Paul received a ‘C-‘, the lowest 
score out of the candidates.  While she has 
ostensibly condemned the construction 
of illegal settlements, she has dodged 
many of the questions surrounding the 
issue of Palestine and brought forward 
the idea, during the foreign policy 
debate, that Israel can be could be talked 
down or made to agree to peace terms if 
the right combination of diplomacy and 
pressure is utilized, despite the fact that 
every single attempt to get Israel to agree 
to a peaceful resolution to the conflict 
has provided no solution in sight to the 
problem of Israeli settler colonialism. 
As leader, she would be extremely likely 

to remove any pro-Palestine foreign 
policy initiatives within the Green party’s 
platform, and start to purge the party’s left 
wing through the weaponization of anti-
Semitism, a pattern that has previously 
been repeated by neo-liberals in the NDP 
and the British Labour Party seeking to 
purge their left. 

What Canadian opposition to a one-
sided foreign policy favouring Israel 
demonstrates is just how out of touch our 
government’s response to the problem of 
Israeli apartheid is. 
Even as Canadians believe that anti-

Semitism is not anti-Zionism, and that 
Israel should be held onto account for it’s 
crimes, the mainstream political parties, 
even the progressive leaning ones, have 
refused to reassess their foreign policy, 
even going as far to weaponize anti-
Semitism as a weapon against legitimate 
criticisms of Israel.  

In response, it is imperative that 
progressive-minded and leftist-minded 
Canadians within the Liberal, Green and 
NDP parties, as well as those whom fully 
operate outside electoral politics, to unite 
to build movements and organizations 
working against their respective political 
establishments and their unjust foreign 
policies in order to bring about a long 
overdue reassessment of not only our 
pro-Israel foreign policy stance, but 
Canada’s foreign policy as a whole.

80 PER CENT OF CANADIANS SAY 
CHALLENGING ISRAELI APARTHEID ISN'T ANTI-SEMITIC
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A TALE OF TWO HOSPITAL VISITS, AND TWO SETS OF MORALS
Communications Minister Yoaz Hendel is a 

sensitive, compassionate man. Last week he paid 
a visit to the COVID-19 ward at Soroka Medical 
Center in Be’er Sheva and afterward posted on 
Twitter what he saw: ”A man about my age, a 
father of four, lies in intensive care, on a ventilator 
between life and death. His family cannot visit 
him. The only thing left is to pray.“

The day before, the minister of mercy and 
humanity saw the picture of a different patient, 
also a man around his age, also teetering between 
life and death. His family, too, cannot visit and 
can only pray for his survival. This time, the 
cabinet minister was less shaken by the sight. 
Much less. In fact, he was not shaken at all. The 
fate of this dying man did not move him; perhaps 
he even rejoiced in his suffering. Standing at the 
bedside of the hunger striker Maher Akhras was 
MK Ofer Cassif, who had come with fellow Joint 
List lawmaker Yousef Jabareen to bolster that 
patient’s spirits. This is what Hendel wrote about 
this hospital visit: ”This is exactly why there is 
no chance I will agree to a partnership with the 
Joint ]List[. I am a Zionist who supports the full 
absorption of Israeli Arabs, and not the absorption 
of those who support ]Israel’s[ enemies. A 
reminder to those who have lost their way.“

Here’s a reminder for Hendel, who knows 
a thing or two about losing the way. Akhras is 
the most courageous person in Israel at present, 
a freedom fighter who is willing to sacrifice his 
life. The success of his struggle will actually 
contribute to Israeli democracy, certainly much 
more than Hendel’s path of racism and political 
deceit. Hendel does not forget his bigotry for 
even a moment, not even when confronted with 
the image of a person who is close to death: The 
caring and compassion that overwhelmed him in 
the face of the Israeli patient vanished without 
a trace in the case of the Palestinian. Unlike 
Hendel, however, the dying Palestinian is a man 
of principles.

Akhras has been on a hunger strike for close 

to 90 days, demanding he be released from 
administrative detention. Israel’s High Court of 
Justice denied his request. The justices kindly 
agreed to suspend his administrative detention – 
that is, detention without trial – until his condition 
improves, but they did not agree to guarantee that 
he will not be rearrested. Akhras courageously 
rejected the offer. Justices Isaac Amit and Ofer 
Grosskopf wrote in the majority decision that 
they were satisfied that the detention was fully 
justified. And when the carriers of the beacon 
of justice are satisfied, and they vindicate the 
disgrace known as detention without trial, then 
Israel can no longer be considered a democracy. 
All this is beyond the ken of Hendel, that ersatz 
democrat.

Around 350 people are currently being held 
in Israeli jails under administrative detention, 
including two juveniles. At times there have been 
as many as 1,000. The High Court was satisfied 
then as well, and Hendel’s dead conscience was 
never moved to question the character of the state 
that abducts and locks up tens of thousand of 
people without charging them, in numbers that 
should terrify any person of principle.

This weekend, Akhras hovered between life and 
death. Few people care about his fate. Israel calls 
him a ”terrorist,“ without anyone having any idea 
of his crime and without presenting him with any 
evidence. The evidence that has been presented 
was a joke: a recording in which he allegedly 
boasted of belonging to Islamic Jihad. Hagar 
Shezaf revealed in Haaretz that the transcript 
shows he did not say this.

Yitzhak Ilan, a former deputy director and head 
of investigations of the Shin Bet security service 
who was known for his toughness, died late last 
week. Israel mourned him. Defense Minister 
Benny Gantz wrote that Ilan was ”one of the best 
people“ he knew. The best )!(. ”He brought much 
light and saved the lives of many,“ Gantz gushed.

It’s difficult to say how many lives he saved and 
how much light he brought. It’s much easier to 
say how much death and brutal torture he was 
responsible for. The blood of Akhras and of 
thousands of other Palestinians is on the hands of 
this secret police, the Shin Bet, where Ilan gained 
his glory. It’s doubtful there is another democratic 
state where this would be considered glory.

Maher Akhras, an administrative detainee who is on hunger strike, Kaplan Hospital, Rehovot, September 29, 2020
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A citizen’s group is calling on the 
Canadian government to oblige 
Canada’s big six banks to do more 
to help people and businesses 
during and after the coronavirus 
crisis. Democracy Watch called 
for change on behalf of more than 
95,000 Canadians who joined its 
letter-writing campaign and signed 
a petition on this issue.

Banks accused of ‘gouging out 
record profits’

The group’s co-founder, Duff 
Conacher says Canada’s big six 
banks ”gouged out record profits 
of more than $46 billion in 2019“ 
and paid their CEOs $75 million in 
salaries and bonuses. He concludes 
the banks can afford to give people 
and small businesses a break.

In April, the Canadian government 
negotiated with the banks to 
temporarily reduce interest on credit 
cards for some customers, to process 
small business loans funded by the 
government and to offer mortgage 
and loan deferrals for up to six 
months. 

Conacher says the government 
should make the banks do more 

and ensure that the banks pay their 
fair share of taxes now and after the 
pandemic. 

He notes that the U.S. long ago 
enacted measures to ensure the banks 
serve everyone with fair interest 
rates and fees, and obliged them to 
disclose information that would help 
ensure they treat everyone fairly. 

He and his supporters are asking all 
federal parties the following: ”That 
they to work together to require the 
banks: 

1. To cut all their interest rates 
and fees in half now, and cut loan 
payments entirely for anyone who 
needs it, without requiring payment 
or extra interest later;

2. To disclose detailed profit 
reports after fully independent 
audits and keep rates and fees at 
reasonably low levels in the future 
)for example, many U.S. states cap 
credit card interest rates(;

3. To empower consumers 
and increase consumer protection 
by supporting the creation of an 
independent, consumer-run bank 
watchdog group )as recommended 
by MPs and senators in 1998(;

4. To disclose approval rates for 

credit, loans and account services by 
neighbourhood and type of borrower, 
and require corrective actions by any 
bank that discriminates )as the U.S. 
has required for more than 40 years 
under the Community Reinvestment 
Act( as part of their annual Public 
Accountability Statements(;

5. To re-open basic banking 
branches in neighbourhoods )where 
they closed them in the 1990s( to 
help get rid of predatory pay-day 
loan companies )and banking at 
Canada Post outlets should also be 
allowed to help ensure everyone has 
access to basic banking services at 
fair rates and fees(;

6. To cut bank executive pay 
down to a reasonable level )as in 
some European countries(;

7. To pay their fair share of 
taxes now, and in the future, by 
closing all the loopholes they exploit 
and )as England and Australia have( 
imposing an excess profits tax, and;

8. Finally, enforcement 
measures and penalties also need 
to be strengthened to ensure banks, 
and other financial institutions, 
serve everyone fairly and well at fair 
prices )See Backgrounder on Weak 
Enforcement of Financial Consumer 
and Investment Protection(“

BANKS MUST DO MORE TO HELP, SAY CITIZENS O V E R N I G H T 
P A R K I N G 
RESTRICTION 
COMES BACK 
INTO EFFECT 
N O V E M B E R  1
 
Beginning Sunday, November 

1, Londoners and visitors 
looking to park their vehicle on 
City streets 

overnight will need to register 
for a free overnight parking pass. 

As part of the City’s overnight 
parking program, a maximum of 
15 free passes may be issued per 
vehicle license plate and can be 
obtained online anytime, or by 
calling 519-661-4537, Monday 
to Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

Overnight parking passes are 
required between November 
1, 2020 until April 30, 2021, 
at which time the overnight 
parking restriction is lifted.

The overnight parking program 
applies to most City streets. 

Londoners are reminded that all 
other parking regulations remain 
in place including parking 
where otherwise prohibited or 
restricted, such as in front of fire 
hydrants, on boulevards, front 
lawns, or streets identified by 
signs as being enforced. 

Before parking, Londoners 
should look for street signage 
that indicates whether parking is 
not permitted on that street.  

Vehicles parked on city streets 
without a valid overnight 
parking pass may be ticketed.

Media Contact:

Monika Guzy
Manager, Media Relations
City of London
Cell: 226-927-1896
mguzy@london.ca
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Tens of thousands of Canadians 
and permanent residents of Canada 
are expected to apply to sponsor 
their parents and grandparents as 
the federal government relaunches 
its controversial lottery system on 
Tuesday.

After several months of hiatus, 
the federal government announced 
last week that it is reinstating the 
lottery system to distribute coveted 
sponsorships to reunite immigrant 
families.
The program will open at noon 

EDT on Oct. 13 and close at noon 
EST on Nov. 3, 2020.
During this three-week window, 

eligible Canadians and permanent 
residents can fill out online forms 
to express interest in bringing their 

relatives to Canada.
People with disabilities who cannot 

fill out the online application can 
request the so-called interest to 
sponsor form in an alternative 
format, such as paper copy, Braille 

or large print, officials said.
After the three-week period 

ends, Immigration, Refugees 
and Citizenship Canada )IRCC( 
will randomly select potential 
sponsors and invite them to submit 

applications.
Those selected will have 60 days to 

submit their applications. Normally 
there are 20,000 spots available, 
but due to the suspension caused 
by COVID-19, there will be 10,000 
available spots this year and 30,000 
in 2021.
Those who do not get selected may 

be eligible to apply for a so-called 
super visa for their relatives, which 
would allow them to come to stay in 
Canada for up to two years at a time 
and apply to extend their stay by up 
to one year at a time.

The new lottery system, which was 
delayed because of the pandemic, 
replaced a first-come-first-serve 
system that the Liberals had 
introduced last year, but one that 
proved even more unpopular than 
the lottery system that existed prior 
to 2018.

Canada welcomed 11,315 new permanent 
residents in August, 2020, according to the latest 
Canadian government data.
This was lower than the 13,645 immigrants 

welcomed by Canada in July.
In addition to welcoming fewer immigrants in 

August than the prior month, Canada’s August 
2020 total was well short of the nearly 31,600 
immigrants it welcomed in August 2019.

The coronavirus pandemic is to blame, of course, 
with Canada imposing travel restrictions since 
March of this year to help contain the spread of 
COVID-19.
Prior to the pandemic, Canada was targeting the 

arrival of 341,000 new immigrants in 2020 which 
is the same level it achieved last year.
Between January and August of 2020, Canada has 

welcomed 128,400 immigrants. Based on current 
trends, it appears Canada’s permanent resident 
intake will fall short of 200,000 immigrants this 

year for the first time since 1999.
The fall in Canada’s immigration levels is 

temporary and is a function of travel restrictions 
and other pandemic-related disruptions. Canada 
remains committed to welcoming high levels of 
immigration.
The first sign of commitment to immigration is 

ongoing Express Entry and Provincial Nominee 
Program )PNP( draws throughout the pandemic. 
Bi-weekly Express Entry draws are continuing 
with Canada just having issued a record-breaking 
total of permanent residence invitations to 
successful skilled worker candidates during the 
third quarter of 2020.
The PNP is also very active with the likes of 

Prince Edward Island, Nova Scotia, Ontario, 
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, and British 
Columbia each hosting PNP draws during the 
pandemic. Quebec, which operates its own 
immigration system, held its largest draw in over 
one year last week.

In late September, the Canadian government 
outlined immigration as a key priority to 

supporting Canada’s economic recovery 
following the pandemic.
Earlier this week, Canada announced the re-

opening of its Parents and Grandparents Program 
)PGP(.
In the announcement, Immigration, Refugees 

and Citizenship Canada )IRCC( stated it would 
accept 30,000 PGP applications in 2021. Given 
the PGP usually accounts for around 6 per cent 
of all new immigrants to Canada each year, 
the 2021 PGP target is more indication Canada 
remains committed to welcoming over 300,000 
immigrants next year and beyond.
Canada will announce its 20212023- Immigration 

Levels Plan later this month.
The announcement will shed more light on 

the country’s immigration plans beyond the 
pandemic.
While Canada’s August 2020 permanent 

residents intake was much lower than usual, and 
the pandemic will likely keep newcomer levels 
low in the short run, we can expect a significant 
rebound in Canada’s immigration levels as soon 
as next year.

CANADA WELCOMED 11,000 IMMIGRANTS IN AUGUST 2020
Canada,s low level of immigration continues 
amid the coronavirus pandemic but the country,s 
immigration levels are poised to rebound.

CANADA OPENS IMMIGRATION LOTTERY 
FORPARENTS AND GRANDPARENTS SPONSORSHIP

	 Kareem El-Assal

 A woman takes a photograph while holding a Canadian flag as a group of 61 new Canadians take
 the oath of citizenship during a citizenship ceremony held as part of Canada Day celebrations in
)Vancouver, on Wednesday, July 1, 2009. )Darryl Dyck / THE CANADIAN PRESS
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The Canadian government plan 
to phase out single-use plastics 
which have been a major source of 
environmental pollution was thrown 
out of kilter with the arrival of the 
pandemic.

Concerns over spreading the virus 
led to a resurgence of items like single 
use plastic cutlery and other items, 
especially as restaurants, banned from 
having customers dining on tables 
indoors, began to offer only take-
away.  Surveys also showed support 
for plastics bans was dwindling in 
the face of increased concern about 
possible COVID-19 spread through 
re-usable items.

Today the federal Environment 
Minister Jonathan Wilkinson 
announced the government plan to 
phase out such items.
Based on criteria of their level of 

harm to the environment, difficulty 
of recycling, and availability of better 

alternatives, Wilkinson announced 
a list of the first types of items to be 
banned which include:
• Grocery checkout bags,
• Straws
• Stir sticks
• plastic rings for groups of tins 

and bottles-
• Plastic cutlery
• Food takeout containers made 

from hard-to-recycle plastics
Studies have shown that only about 

10 per cent of plastics that can be 
recycled actually are. A government 
study showed that in 2016 some 
28,000 tonnes of plastic garbage ended 
up in the Canadian environment.
Post-mortems on various dead 

seabirds, fish, and marine life have 
shown many instances of plastics in 

the gut, probably leading to death In 
most cases, as the animals mistake 
the plastics for food. This can range 
from tiny organisms ingesting 
‘microplastics’, to seabirds, turtles, 
and others including whales ingesting 
a variety of plastic items. In one case a 
large sei whale died due to the pointed 
shard of ah ard plastic of a dvd case 
piercing the intestine while others 
have been found with kilograms of 
plastics in the gut.

The announcement today also 
includes a proposal for establishing 
recycled content levels in products 
and packaging. The government also 
commits to $2 million for some 14 
Canadian-led projects with zero waste 
initiatives.

While some municipal bans have 
been instituted across the country 
on various plastic items, such as 
grocery bags, the national bans won’t 
take effect until the end of next year. 
The government says it will accept 
feedback on the discussion paper until 
December 9.

CANADA ANNOUNCES NATIONAL PLAN TO BAN SOME SINGLE-USE PLASTICS

 A shopper places her goods into her car outside a supermarket in Christchurch, New Zealand,
 Friday, Aug. 10, 2018. Newfoundland and Labrador has announced it will become the second
)province to ban plastic bags. )Mark Baker/The Canadian Press

OVERUSE OF ANTIBIOTICS IN ANIMALS
SEEN AS DANGEROUS TO PUBLIC HEALTH
	 Lynn Desjardins | english@rcinet.ca

Bacteria are increasingly becoming resistant to 
antibiotics through their overuse on farms and the 
resulting superbugs are getting into the human food 
chain and the environment.  About 700,000 people 
around the world die every year from infections 
that cannot be treated by antibiotics, according to 
the charity, World Animal Protection. It is calling 
on governments in Canada and around the world to 
recognize the link between the wellbeing of people, 
animals and the environment and to take action to 
stem the overuse of antibiotics on farm animals. 
The Canadian government has ruled that as of 

December 2018, farmers need to get a prescription 
to get antibiotics for their animals. But the charity 
cites a government report showing that it is still 
common for antibiotics to be given to farm animals 
to prevent rather than treat disease. 
The Canadian branch of World Animal Protection 

argues that one solution to stop the superbug crisis 
would be to keep animals in better conditions to 
promote stronger immunity and better resilience. 
This is done on some farms in Canada, but not very 
many. 
A video by World Animal Protection Canada 

shows how Ontario farmer Jeff Linton raises pigs 
in a humane way that he says keeps them healthy 
and happy.

The charity quotes polling results that indicate 
82 per cent of Canadians think antibiotics should 
only be used to treat sick animals and 75 per cent 
are concerned about the possibility of a pandemic 
originating from farm animals. ”More Canadians 
are becoming aware of the cruelty of industrial 
farming and its negative effect on the environment,“ 
states the charity in a news release. ”Over half 
of Canadians felt that the way farm animals are 
currently treated is unsustainable for our health and 
the health of our planet.“
World Animal Protection is calling for an end to 

industrial farming and better practices including 
keeping animals out of cages, getting them outdoors 
with space to move around and to ”perform natural 
behaviours.“ It also calls for reduced production 
and consumption of farm animal products. 
The charity says the Canadian government should 

adopt stricter laws to reduce the use of antibiotics 
in farming and implement better reporting and 
monitoring of the use of these drugs.
It also thinks government should support farmers 

to help them adopt higher welfare standards for 
their animals. 
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TORONTO —The Ontario 
government is making the skilled 
trades more accessible by investing 
an additional $75 million over the 
next two years to help apprentices 
cover living expenses during their 
in-class training. The government 
is also appointing a five-member 
Skilled Trades Panel to provide 
advice and recommendations to the 
Minister of Labour, Training and 
Skills Development on developing 
a new approach to training and 
certification.
The announcement was made 

today at Downtown Toyota Toronto 
by Monte McNaughton, Minister 
of Labour, Training and Skills 
Development, Joseph Mancinelli, 
International Vice President of 
LiUNA, Patrick J. Dillon, Business 
Manager and Secretary Treasurer 
of the Provincial Building and 
Construction Trades Council of 
Ontario, and Karen Renkema, 
Chair of the Ontario Skilled Trades 
Alliance, among others.

This $75-million investment 
includes:
• The Grant for Apprentice 

Learning, a $5.8 million commitment 
to support those ineligible for 
Employment Insurance )EI( while 
attending in-class training, including 
a boost of $1.3 million this year and 
next year.
• The Apprentice 

Development Benefit, a $24 
million commitment to increase 
the maximum benefit rates for EI-
eligible apprentices attending full-
time in-class training, including a 
boost of $4 million this year and 
next year.
• The In-Class Enhancement 

Fund, a $211.9 million commitment 
to support training providers so they 
can deliver higher quality training, 
including a boost of $11.8 million 
this year and $22.3 million next 
year.
• The Apprenticeship Capital 

Grant, a $24 million commitment to 
training providers to upgrade their 
facilities with state-of-the-art and 
modern equipment, including an 
additional $10 million next year.
• $5.1 million for training 

delivery agents, and an additional 
$500,000 for pre-apprenticeship 
training service providers, to assist 
them with implementing COVID-19 
health and safety measures during 
the pandemic )e.g. purchase personal 
protective equipment, cleaning 
products and digital supports(.
• $4.7 million as part of a 

multi-year $19.4 million investment 
in the development of a client-facing 
digital system to support the skilled 
trades and apprenticeship system 
in Ontario. The portal will provide 
skilled trades and apprenticeship 
clients with secure and convenient 
access to online information and 
services and will bring Ontario in 
line with digital delivery channels in 
other provinces.
• $2.5 million this year and 

$7.5 million next year to launch the 
new non-repayable Tools Grant.
"Demand for workers in the trades 

will only increase as the province 
continues down the path of renewal, 
growth and economic recovery. 
That's why our government is 
replacing lost wages for apprentices 
while they are in training so they can 
focus on completing their education 
and not having to worry about 

paying the bills," said Minister 
McNaughton. "This investment 
will help them earn a higher quality 
education to ensure they acquire the 
skills they need to find good jobs 
and careers in the trades."

The new Skilled Trades Panel, 
chaired by Michael Sherrard, will 
provide advice and recommendations 
to the Minister on the replacement 
of the Ontario College of Trades 
with a new approach to providing 
services, including compliance with 
compulsory training and certification 
requirements. The panel will also 
provide guidance on the criteria and 
process used to make decisions on 
the classification and training for the 
trades.
 "I am honoured to accept this 

appointment," said Michael Sherrard, 
Chair of the Skilled Trades Panel. 
"This is an important opportunity 
to modernize, streamline and 
strengthen the skilled trades system 
in our Province. With my colleagues 
on the panel, I look forward to 
listening to interested stakeholders 
and contributing to a solution that 
serves apprentices, journey-people 
and anyone who may consider a 

career in the skilled trades."
Quotes
"This is another step in the right 

direction. Minister McNaughton 
and this government have been great 
partners in our shared pursuit to 
improve the apprenticeship system 
in Ontario. We’re excited to continue 
this work by helping the panel in any 
way we can."
- Patrick J. Dillon
Business Manager and Secretary 

Treasurer, Provincial Building and 
Construction Trades Council of 
Ontario

"We’re strong supporters of the 
government’s efforts to implement a 
new model that ensures our skilled 
trades and apprenticeship system is 
in step with the times, puts skilled 
workers first, and supports them 
in their journey of training, no 
matter which trade they pursue. We 
look forward to working with the 
government to build a system that 
provides workers with the skills that 
employers and our economy need 
now, and well into the future."
- Karen Renkema
Chair, Ontario Skilled Trade 
Alliance

ONTARIO HELPING APPRENTICES COVER 
LIVING EXPENSES DURING TRAINING

$75 Million Investment and Expert Advice will Improve 
Training, while making it Safer and More Affordable
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EVERY CANADIAN NEEDS ACCESS TO
INFORMATION. LANGUAGE SHOULDN’T BE A BARRIER

	 Slava Levin, CEO Ethnic 
Channels Group

There is nothing else like television. 
Nothing else connects us to each other 
as easily. Nothing else allows us to 
experience our world in such a deep 
and emotional way. And for people 
who have immigrated to Canada from 
somewhere else, nothing keeps us 
connected to one another quite so well. 
I know this because I have seen it in 

my own life — and in how much my 
grandmother loves seeing broadcasts 
from Russia, the country she emigrated 
from. And I believe in it because of the 
work my company, Ethnic Channels 
Group )ECG(, does in delivering 
television programming from around 
the world to viewers in Canada, the US 
and other countries. 
For new Canadians, having access to 

programming from their home country, 
in their native language, actually 
makes them better Canadians. Ethnic 
programming helps people lead richer 
lives and become more engaged in 
their community. But there is one part 
of broadcasting in Canada where — as 

a country — we are failing to meet the 
needs of ethnic audiences. And that is 
news and information.
According to the 2016 census, there 

are 7.3 million people in Canada whose 
first language )in other words, the 
language they speak at home( is neither 
English nor French. That’s a population 
the size of the province of Quebec. 
But today in Canada, our 247/ news 
channels only broadcast in English and 
French. That’s contributing to a crisis. 
We’re in the middle of a global 

pandemic. It’s the most serious public 
health crisis in a century, and the virus 
causing it, COVID-19, may be around 
for years to come. We successfully 
flattened the curve after a complete 
economic shutdown, but today we’re 
seeing an alarming uptick in cases in 
a number of provinces. The situation 
is changing every day, and so is 
the guidance we’re receiving from 
government and public health officials. 
The message is complex, and a lot of 
Canadians are not getting it – at least not 
in the language they best understand. 
That puts ethnic Canadians at risk, and 

it makes it harder for all of us to work 

together as a community to persevere 
through the crisis. It’s also worth noting 
that the crisis is twofold – the pandemic 
as also caused an economic crisis, 
one that’s hit small and medium-sized 
businesses especially hard. Many ethnic 
Canadians own businesses, and they 
need access to information on how the 
government is responding in their own 
language. 

One solution we need to consider 
is creating a dedicated news and 
information channel like the ones we 
have in English and French, but in 
multiple languages. That technology 
exists — all that’s needed is the will to 
make it happen. 

The importance of a multi-language 
news and information channel extends 
far beyond the immediate crisis caused 
by the pandemic. Canadians whose first 
language is Tagalog or Mandarin are 
as important to our country’s success 
and prosperity as speakers of any other 
language. Again, I know that from 
personal experience. ECG is a company 
founded by immigrants for immigrants, 

and today is home to employees 
originally from countries like the 
Ukraine, India, Russia, the Philippines, 
Bulgaria, Poland, Italy, Guatemala and 
Brazil. 
Serving the multi-ethnic is in our 

company’s DNA. It’s why I founded 
ECG in 2004, and it’s why we’ve grown 
to become the largest provider of ethnic 
television in the world. We know that 
television is a powerful medium for 
engaging people. Personally, I find it 
surprising – maybe even shocking – that 
a dedicated multi-language news and 
information channel doesn’t already 
exist in Canada, given the market and 
the need, and the fact that Canada is 
defined by our cultural diversity. Today, 
more than ever, it’s a shortfall that our 
industry, our regulators and the federal 
government need to fix.

ONTARIO TO EXPERIMENT WITH ‘DIGITAL’ WALLET
	 Marc Montgomery | english@
rcinet.ca

Canada’s most populous province 
is launching a plan to have various 
provincial identifications and services 
go ‘virtual’.
The idea is part of what the provincial 

government’s :Ontario Onwards’ 
programme. and the ”COVID-19 
Action plan for a People Focused 
Government“
There are some 30 projects included 

in the plan which the government 
says are to improve the way people 
and business interacts with the 
government.
The ”digital wallet“ for example 

would convert current paperwork 
identification into online ID, available 
for example on smart phones. A 
government statement about ‘Ontario 
Onwards’ described this project 
saying, ”Verified, digital information 
about you, such as the information 
found on your health card, driver’s 
licence and birth certificate, can be 
securely stored in a digital wallet on 
your smartphone and conveniently 

used to prove your identity to access 
services when required“
In announcing the idea, Premier 

Doug Ford said, ”From banking 
to groceries, businesses have 
adapted their operations to meet 
their customer’s needs online and 
government must do the same.“
The plan gives examples of what it 

says are potential advantages
* A senior could check in to a 

doctor’s appointment online. This 
touchless registration would support 
COVID-19 safety protocols;
* A small business owner could 

cut through red tape by registering 
for licences and permits and opening 
accounts online; or 
* A student could skip a trip to the 

bank to open their first account by 
verifying their ID online.
The plan says people could then 

perform a variety of necessary 
interactions with government quickly 
over the internet or by wireless instead 
of having to go into a government 
office in person.

In making the announcement, the 
Ontario government says it will begin 
consultations with industry towards 
creating this virtual process starting in 
January 2021.  The expectation is to 
roll it out by the end of that year.

While this would be for provincial 
documents and services, it’s not clear 
if important federal identification, 
such as one’s Social Insurance 
Number, would be integrated into 
the system. An Ontario press release 
notes however that, British Columbia 
and Alberta offer digital identities to 
their citizens as a secure way to access 
government services. Both provinces 
have integrated their digital identities 
with the Federal Government to 
enable residents to access federal 
services with their provincially issued 
digital IDs as an alternative to linking 
online banking information.

person visits to Ontario government services offices could drop if many 
needs become available ‘virtually’ )Lars Hagberg- CP(
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NEARLY 9 IN 10 CANADIANS WANT A 
NATIONAL PHARMACARE PLAN: POLL
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