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“في واحدة من أكبر حمالت التوظيف والتدريب في تاريخ المقاطعة”

شهادة الرعاية الشخصية مجانية من فانشا والعمل بعد  3شهور فقط!
وقال إن البرنامج يعد خبرا ً سارا ً لألشخاص
الذين يبحثون عن وظائف والذين يحتاجون إلى
رعاية في منطقة لندن على حد سواء.
•بلقيس دارغوث
لندن اونتــاريو -البالد
أعلنت كلية فانشا مطلع شهر آذار/مارس عن
تأمين برنامج التدرب في قطاع الرعاية والدعم
الشخصي أو Personal support worker
دون دفع أي رسوم دراسية بفضل التمويل التي
قمته مقاطعة أونتاريو لمعالجة النقص المل ّح في
هذا المجال على مستوى المقاطعة.
وفي خالل البرنامج المكثّف الذي تبلغ مدته 6
شهور فقط ،يمكن للطالب الراغبين االنتقال إلى
العمل في المجال تحت التدريب المدفوع األجر
بعد ثالثة أشهر فقط.
وسيتم تغطية الرسوم الدراسية ،التي تكلف
عادة ً حوالي  4000دوالر ،إلى جانب التكاليف
األخرى ذات الصلة مثل الكتب والزي الرسمي.
وكانت المقاطعة أعلنت تمويل البرنامج بمبلغ
 115مليون دوالر تم اإلعالن عنها الشهر
الماضي لزيادة عدد الطالب والعاملين في مجال
الرعاية طويلة األجل.
سيتم تدريب ما يصل إلى  8،200طالب في
حرم جامعة فانشا باستخدام مزيج من التعلم
داخل الفصل وعبر اإلنترنت.

ومن المتوقع أن يلتحق بالبرنامج ما يصل إلى
 6000طالب في جميع أنحاء المقاطعة ،وبعد
ثالثة أشهر من الدورات الدراسية ،سيقضي
الطالب ثالثة أشهر أخرى في إجراء تدريب
مدفوع األجر في دار رعاية طويلة األجل أو في
بيئة رعاية منزلية ومجتمعية.
بدورها قالت دونا جيتس ،العميد المشارك
لحرم سيمكو نورفولك وسانت توماس إلجين
فانشا إن عدد كبار السن المتزايد يؤجج من
الحاجة لخبراء في هذا المجال وألقت أزمة
كورونا ضوءا ً ساطعا ً على هذا النقص.
وأضافت في تصريحات لوسائل إعالمية
محلية“ :عانى شركاؤنا في سوق العمل من
نقص في عدد العاملين مجال الرعاية الشخصية
لفترة طويلة .لن تخصص المقاطعة هذا المال
في مجال ما إال إذا كان هناك نقص في سوق
العمل”.
سيتمكن الطالب أيضا ً من الحصول على
خبرة عملية في دور الرعاية في وقت مبكر من
البرنامج.

وقالت جيتس" :سيتم دفع رسومهم الدراسية
لمدة ثالثة أشهر ،وبعد ذلك يبدأون في كسب
المال في األشهر الثالثة المتبقية”.
يمكن للطالب بدء الدراسة في ثالثة تواريخ:
 5أبريل/نيسان أو  10مايو/أيار أو  14يونيو/
حزيران ويمكن إنهاء البرنامج بحلول ديسمبر/
كانون األول.
واعترفت جيتس بأن الطالب سيدخلون
مهنة صعبة ولكنها مجزية أيضاً ،موضحةً:
"األشخاص المناسبون لهذا المجال موهوبون
بشكل مذهل”.
بدوره وصف جيف يوريك عضو البرلمان في
إلجين ميدلسكس ولندن هذه الجهود بأنها "واحدة
من أكبر حمالت التوظيف والتدريب في تاريخ
المقاطعة”.

وستقدم حكومة المقاطعة أيضا ً مساعدة تعليمية
لطالب هذه االختصاص الذين بدأوا البرنامج
في إحدى الكليات المدعومة من الحكومة في
أونتاريو في يناير /كانون الثاني .2021
سيكون هؤالء الطالب مؤهلين للحصول على
منحة دراسية بقيمة  2000دوالر لمساعدتهم
على إكمال دراساتهم وتأمين وظيفة مدفوعة
األجر.
وحتى اآلن شهدت الكلية إقباالً كبيرا ً على
حرمي هيورون بروس وودستوك ،وما زال
حرم سيمكو يستقبل الطلبات لمن يهمه األمر.
لمزيد من المعلومات والتسجيل للبرنامج يمكن
زيارة الموقع اإللكتروني Ontariocolleges.
ca
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مستشارو أونتاريو للعلوم يؤكدون أن الموجة الثالثة للجائحة بدأت بالفعل

تفتقر إلى الشفافية"..
أوتــوا تعــرب عـن
انزعــــاجها لمحاكمة
كــنديين فـي الصيـن
أعربت كندا ،عن انزعاجها الشديد،
من بدء محاكمة اثنين من مواطنيها
بتهمة التجسس في الصين.
ووصفت وزارة الخارجية الكندية
في بيان ،المحاكمة بأنها تفتقر إلى
الشفافية.

تنتقل العاصمة الفدرالية أوتاوا إلى اللون األحمر اعتبارا من يوم الجمعة في حين تبقى منطقة أوتاوا المتاخمة في اللون البرتقاليHUGO BÉLANGER/
•كوليت زينة ضرغام | القسم العربي في
راديو كندا الدولي
أفاد المستشارون العلميون في مقاطعة أونتاريو
في وسط البالد بأن الموجة الثالثة من جائحة
كوفيد 19-قد بدأت بالفعل في المقاطعة.
ويشير هؤالء إلى أن السالالت المتحورة
للفيروس التاجي األكثر عدوى تمثل ما يقرب من
نصف اإلصابات الجديدة في المقاطعة وتؤدي
إلى ارتفاع ملحوظ في الحصيلة اليومية لعدد
اإلصابات .برأيهم أن الفيروس المتحور ،الذي
ينتشر بسهولة أكبر وسرعة أكبر وتم تحديده ألول
مرة في المملكة البريطانية المتحدة" ،يمثل حوالي
نصف عدد اإلصابات الجديدة في المقاطعة".
تقول مجموعة المستشارين العلميين المستقلّين،
الذين يقدمون التحليل والمشورة لسلطات
المقاطعة" ،إن ما يقرب من ثلثي مكاتب الصحة
العامة عبر المقاطعة تشهد حاليا نموا هائال
للفيروس التاجي".
في الحصيلة اليومية لفيروس كورونا المستجد،
أفادت السلطات الصحية في أونتاريو اليوم الثالثاء
عن وقوع  1074إصابة جديدة بكوفيد 19-في
الساعات الـ 24الماضية .ليبلغ إجمالي عدد
اإلصابات منذ بداية الوباء  320 448وهي أعلى
نسبة في البالد .كما أفيد عن  11حالة وفاة ليرتفع
عدد الوفيات في أونتاريو بسبب الجائحة إلى
.7173

أما عدد اإلصابات بالفيروس المتغير ،فيبلغ
مجموعها  ،1209وهو أعلى معدل بالمقارنة مع
باقي المقاطعات الكندية.
وتؤكد مجموعة الخبراء في العلوم بأن السالالت
المتحورة للفيروس التاجي تغذي االعتقاد بأن
المقاطعة دخلت فعال في موجة ثالثة من الجائحة.
هذا وال زالت مدن تورنتو وبيل ويورك تسجل
المستوى األعلى في عدد اإلصابات الجديدة
اليومية.
على صعيد آخر ،أفادت السلطات الصحية أيضا
بأن معدل النتائج اإليجابية لفحوصات كشف
اإلصابة بكوفيد 19-بلغ  ،%4،5وهو أعلى معدل
منذ  2شباط/فبراير الماضي.
في سياق متصل ،أعربت كبيرة مسؤولي
الصحة العامة في البالد الدكتورة تيريزا تام،
عن اعتقادها بأن أونتاريو "على مفترق طريق".
وترجح بأن  ٪40من اإلصابات بكوفيد 19-في
أونتاريو ربما تُعزى إلى السالالت المتحورة،
التي تكون أكثر عدوى.
تضيف مديرة وكالة الصحة العامة الفيدرالية:
بعد رؤية حاالت الموجة الثانية تتناقص تدريجيا،
نالحظ اليوم ارتفاعا.
هل سيكون األمر مجرد انفجار صغير أم هو
ارتفاع حقيقي؟ إن ما سيحدث الحقا ،سيعتمد
بشكل أساسي على اإلجراءات التي ستتخذ.
من جانبه ،كرر رئيس حكومة أونتاريو دوغ

ويعول على نصيحة
فورد القول بأنه يعتمد
ّ
الخبراء وكذلك كبير األطباء في المقاطعة ،وقال
إنه سيناقش معهم األمر.
الموجهة للمواطنين ،يضيف فورد،
"إن الرسالة ّ
هي :نعم  ،إنه يجري إعطاء اللقاح ،لكن يجب
أن نكون على أهبة االستعداد باستمرار وبغاية
الحذر".
وأكد زعيم الحزب التقدمي المحافظ بأن ارتداء
الكمامة ،واحترام المسافة الجسدية ،وتطبيق
إجراءات النظافة التي أوصت بها وكالة الصحة
العامة ال تزال ضرورية .وأضاف" ،سأكون
حذرا للغاية".
تجدر اإلشارة إلى أن تجمع مستشفيات أنتاريو،
كان أكد في تغريدة له نشرت أمس على تويتر،
بأن الموجة الثالثة من الجائحة بدأت بالفعل في
ّ
المطرد في عدد
أونتاريو .ويؤثر التجمع االرتفاع
مرضى العناية المركزة.
في مؤتمر صحفي ،قال كبير األطباء في
المقاطعة الدكتور ديفيد ويليامز من جهته ،بأنه
يحتمل أن تدخل المقاطعة في موجة ثالثة ولكن
مدى العواقب التي ستحدثها هو أمر يتعين
انتظاره.
يأتي هذا التخوف من بدء الموجة الثالثة من
الجائحة في الوقت الذي تكثف فيه أونتاريو حملة
التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس التاجي.
•(المصدر :سي بي سي ،هيئة اإلذاعة
الكندية ،الصحافة الكندية)

وقال وزير الخارجية الكندي ،مارك
جارنو ،في البيان" :تم إخطار سفارتنا
في بكين بأنه من المقرر عقد جلسات
استماع في المحكمة لمايكل سبافور،
ومايكل كوفريج يومي  19و 22
مارس على التوالي".
وأضاف "نعتقد أن هذه االعتقاالت
تعسفية ،وما زلنا منزعجين بشدة من
االفتقار إلى الشفافية المحيطة بهذه
اإلجراءات".
واعتقلت السلطات الصينية مايكل
كوفريغ ،الدبلوماسي السابق الذي
يعمل مستشارا ً كبيرا ً لمجموعة
األزمات الدولية ،ورجل األعمال
مايكل سبافور في  10ديسمبر ،2018
واتهمتهما الحقا ً بالتجّسس.
واعتبر اعتقالهما انتقاما ً من الصين
العتقال كندا ،مينغ وانتشو ،المديرة
المالية لشركة هواوي الصينية
للتكنولوجيا ،رغم ّ
أن الصين تنفي
ذلك.
•رويترز
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اتفاق كندي ألماني في مجال االبتكار
في الطـاقـات الخضـراء مع تركـيز على الهيـدروجين

•فادي الهاروني | القسم العربي في
راديو كندا الدولي
سجّلت الوتيرة السنوية لعمليات البدء
ببناء منازل جديدة في كندا تباطؤا ً في شباط
(فبراير) الفائت حسب المؤسسة الكندية
للقروض العقارية والسكن (– CMHC
.)SCHL
فقد قالت هذه الوكالة العامة الفدرالية في
تقرير أصدرته اليوم ّ
إن المعدَّل السنوي
المعدَّل موسميا ً للمنازل التي ت ّم البدء في
إنشائها في شباط (فبراير) الفائت تراجعت
إلى  245.922وحدة مقارنةً بـ284.372
وحدة في الشهر السابق ،كانون الثاني
(يناير).
وجاء هذا التراجع في وقت تراجعت فيه
الوتيرة السنوية لمباشرة بناء منازل جديدة
من مختلف الفئات في المراكز الحضرية
بنسبة  %14في شباط (فبراير) لتبلغ
 231.042وحدة.
س ِ ّجل في هذا اإلطار تراجع الوتيرة
و ُ
السنوية لمباشرة بناء شقق سكنية وشقق
تمليك (كوندومينيوم) وأبنية أُخرى متعددة
المساكن بنسبة  %15,8إلى 163.757
وحدة سكنية.
أما المنازل المنفصلة في المراكز
الحضرية فتراجعت الوتيرة السنوية
لمباشرة بنائها بنسبة  %9,3لتبلغ 67.285
وحدة.
وحسب تخمينات المؤسسة الكندية
للقروض العقارية والسكن بلغت الوتيرة
السنوية لمباشرة بناء المساكن الجديدة في
المناطق الريفية  14.880وحدة الشهر
الفائت.
وبلغ المعدل المتحرك لستة أشهر
للمعدالت السنوية المعدَّلة موسميا ً بصورة
شهرية للمنازل التي ت ّم البدء في إنشائها
 242.777وحدة في شباط (فبراير)
الفائت ،متراجعا ً من  244.963وحدة في
كانون الثاني (يناير) الفائت.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي)

وزير الموارد الطبيعية الكندي شاي ُمس أوريغان (أرشيف) Adrian Wyld / CP /
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
وقّعت كندا وألمانيا اتفاق تعاون في مجال
االبتكار في الطاقات الخضراء والتبادل التجاري
بها مع تركيز على الهيدروجين في وقت تشهد
سوق هذا الوقود المنخفض الكربون اتساعاً.
ويتضمن االتفاق الذي وقعه وزيرا الطاقة
في كال البلديْن خطة تعاون في مجال السياسة
الطاقية واألبحاث فيما يسعى البلدان لتحقيق
الحياد الكربوني ،أي الصافي الصفري من
االنبعاثات ،بحلول عام .2050
وت ّم توقيع االتفاق على هامش النسخة السابعة
من "حوار برلين حول االنتقال الطاقي".
وقال وزير الموارد الطبيعية الكندي شاي ُمس

أوريغان ّ
إن مقاطعة كيبيك ومقاطعته األم،
نيوفاوندالند والبرادور ،مهيأتان بشكل خاص
للبدء بإنتاج "الهيدروجين األخضر" الذي
يحترق بشكل نظيف ويمكن إنتاجه باستخدام
طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية ،دون انبعاثات
كربونية.
وأشار الوزير أوريغان إلى الحاجة إلبقاء
العمال في المناطق التي استند اقتصادها
لفترة طويلة على صناعات قائمة على الوقود
األحفوري ،وهي صناعات تواجه صعوبات.
ّ
بأن االنتقال إلى الطاقات
ويقر أوريغان
ّ
الخضراء في المناطق المشار إليها قد ال يخلو
من الفوضى والتعقيد ّ
وأن "النفط سيظ ّل معنا
ً
لبعض الوقت وسيبقى خالل ذلك جزءا من
االقتصاد الكندي ،دون شك".
وأضاف أوريغان ّ
أن بإمكان الغاز الطبيعي

المسال أن يشكل "جسراً" على صعيد الوقود
لالنتقال إلى نطاق الطاقات الخضراء ،وأشار في
هذا المجال إلى ّ
أن ألمانيا تهدف إلدماج واردات
الغاز الطبيعي ال ُمسال وإنتاج الهيدروجين في
استراتيجيتها في مجال الطاقة.
يُشار إلى ّ
أن كندا وألمانيا قد ال تكونان متفقتيْن
تماما ً على مصدر هذا الهيدروجين ،فكندا أخذت
تركز مؤخرا ً على "الهيدروجين األزرق".
والهيدروجين األزرق يُستخرج بشكل عام
من الغاز الطبيعي وأنواع أُخرى من الوقود
األحفوري ،ما يجعله من الناحية السياسية أكثر
مقبولية في مقاطعات الغرب الكندي الغنية
بالغاز الطبيعي.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي)
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توقعات ببقاء السوق العقارية قوية هذه السنة وبلوغ المبيعات مستويات قياسية جديدة
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو كندا الدولي
ستظل المبيعات العقارية في كندا قوية خالل عام  2021وستبلغ
سقوفا ً قياسية جديدة قبل أن تبدأ وتيرتها بالتباطؤ في عام .2022
هذا ما توقعته الجمعية الكندية للعقارات ( )CREA - ACIفي
تقرير أصدرته مؤخرا .والجمعية منظمة مهنية ال تبغي الربح يقع
مقرها الرئيسي في العاصمة الفدرالية أوتاوا.
وتتوقع الجمعية أن يُباع نحو  702.000منزل من مختلف الفئات
بواسطة خدمة "أم أل أس" ( )MLSالعقارية هذه السنة ،مقارنة
بـ 551.262منزالً بيعت السنة الماضية ،أي تسجيل ارتفاع
سنوي نسبته  ،%27,34قبل أن تتراجع المبيعات إلى 614.000
وحدة سكنية عام .2022
وتتوقع الجمعية في تقريرها أن يرتفع معدل سعر المنزل في كندا
 %16,5على أساس سنوي ليتجاوز  665.000دوالر بقليل عام
 2021ويبلغ  679.341دوالرا ً عام .2022
وتظهر توقعات الجمعية ّ
أن جائحة "كوفيد  "19 -لم تردع
الشارين .فهؤالء تهافتوا على األسواق العقارية بالرغم من ارتفاع
األسعار وبالرغم من تسريحات العمال وارتفاع معدل البطالة.
وخالل النصف الثاني من  2020وأوائل  2021أفاد الوكالء
العقاريون عن حروب مزايدات في األسعار بين الشارين وعن
عد ٍد مرتفع من عروض الشراء لمنازل في الضواحي ولممتلكات
تحتاج ألعمال ترميم قبل االنتقال إليها للسكن.
وال تعتقد الجمعية الكندية للعقارات ّ
أن هذه الظواهر ستزول
قريباً.

ي درجة تتجاوز المبيعات الشهرية
"يعرف الجميع حاليا ً إلى أ ّ
الحالية المعدالت التاريخيةّ ،
وأن المبيعات تسجل أرقاما ً قياسية
منذ ثمانية أشهر ،وبالتالي يجب ألاّ يشكل األمر مفاجأةً" ،قال
رئيس الجمعية كوستا بولوبولوس في بيان.
وجاء هذا االستشراف الجديد فيما قالت الجمعية أمس ّ
إن
 58.021منزالً من مختلف الفئات بيعت في شباط (فبراير)
الفائت ،ما يمثل ارتفاعا ً بنسبة  %6,6عن مبيعات الشهر السابق،
كانون الثاني (يناير) ،وارتفاعا ً بنسبة  %39,2عن مبيعات شباط
(فبراير) .2020
وبلغ معدل سعر المنزل في كندا في شباط (فبراير) الفائت
 678.091دوالراً ،بزيادة  %25عن مستواه البالغ 542.484
دوالرا ً في الشهر نفسه من العام الفائت.
كانت السوق العقارية في شباط (فبراير) الفائت "شديدة
التنافسية" ،يقول الوكيل العقاري كودي سكرزيبكوفسكي من
شركة "نورث غروب" العقارية في تورونتو ،كبرى مدن كندا
وعاصمتها االقتصادية والمالية.
ً
ً
ويضيف سكرزيبكوفسكي أنه بات أمرا عاديا أن تُقدَّم عدة
عروض شراء لشقق تمليك (كوندومينيوم) معروضة بأق ّل من
 800.000دوالر وأنه يالحظ ارتفاعا ً في األسعار بنسبة %10
وأكثر خالل شهر واحد أو اثنين.
ً
أر في حياتي المهنية تسعيرا كهذا" ،يؤكد سكرزيبكوفسكي.
"لم َ
وهذه االرتفاعات القوية في األسعار ليست محصورة في
أسواق عقارية معروفة بسخونتها التقليدية ،كسوق تورونتو أو
سوق فانكوفر ،كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا على ساحل
الهادي ،تقول الجمعية الكندية للعقارات في تقريرها.
فأقوى االرتفاعات السنوية %35 ،وما فوق بين شباط (فبراير)

س ِ ّجلت في
من العام الفائت والشهر نفسه من العام الحاليُ ،
منطقة ليكالندز ( ،)Lakelandsوهي منتجع ريفي في مقاطعة
ووودستوك وإنغرسول في أونتاريو
أونتاريو ،وفي تيلسونبورغ ُ
أيضاً.
وتراوحت االرتفاعات في األسعار بين  %25و %30في مدن
هاميلتون وغويلف وكامبريدج وبرانتفورد وكيتشينر وواترلو في
أونتاريو أيضاً.
وارتفعت األسعار بمعدل  %18,8في مونتريال ،كبرى مدن
مقاطعة كيبيك وعاصمتها االقتصادية .وتراوح االرتفاع بين
 %10و %15في جزيرة فانكوفر في بريتيش كولومبيا وفي
وينيبيغ ،عاصمة مقاطعة مانيتوبا ،وفي منطقة تورونتو الكبرى
( )GTAكما في كيبيك العاصمة.
أ ّما في ألبرتا التي يعاني اقتصادها من تراجع أسعار النفط في
السنوات الماضية فكان االرتفاع السنوي لألسعار أدنى وبمعدَّل
 3,5%في كالغاري ،كبرى مدن المقاطعة ،وإدمونتون العاصمة.
وترى الجمعية الكندية للعقارات ّ
أن جائحة "كوفيد "19 -
وأسعار الفائدة
الطلب
يواكب
والمعروض العقاري الذي ال
َ
َ
ع الطلب بسبب التعديالت التنظيمية
العقارية المتدنية جدا ً وارتفا َ
التي حصلت في السنوات األخيرة التي سبقت وصول الجائحة
ساهمت كلها في رسم المشهد العقاري الحالي.
لكن الجمعية وسكرزيبكوفسكي يعتقدان ّ
ّ
أن المعروض سيعاود
ً
سيمر بعض الوقت قبل أن تهدأ سخونة
لكن
،
ا
تدريجي
االرتفاع
ّ
السوق.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي)
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استقطبت عدد ًا أكبر من سائر مدن أونتاريو
فيروس كورونا يخفض مستويات الهجرة والقادمين الجدد إلى لندن اونتاريو

•بلقيس دارغوث
لندن اونتــاريو -البالد
أظهرت األرقام الصادرة عن وزارة الهجرة
الكندية أن عدد الوافدين الجدد الذين استقروا في
منطقة لندن انخفض في عام  2020إلى أدنى
مستوى له في السنوات الخمس الماضية.
وأشار أحد المحللين لصحيفة London Free
 Pressالمحلية إلى أن انتشار جائحة كورونا
وقيود السفر تسببت في انخفاض مستويات
الهجرة العام الماضي في جميع أنحاء كندا.
ولكن على الرغم من انخفاض األعداد ،إال
أن لندن كانت أفضل حاالً من المقاطعة ككل
والعديد من مراكز أونتاريو األخرى التي شهدت
انخفاضا ً حادا ً في الهجرة لعام  ،2020مما يبرز
مدى جاذبية "مدينة الغابة" للوافدين الجدد.
بدوره قال كريم العسال ،مدير موقع
 ،CanadaVisa.comوهو قسم تابع لشركة
كامبل كوهين للمحاماة إن "لندن ،مثل باقي
أنحاء البالد ،شهدت انخفاضا ً في الهجرة ومع

ذلك ،لم يكن التراجع بارزا ً مثل ما رأيناه على بالعام السابق.
المستوى الوطني ،وكذلك ما رأيناه في جميع األمر نفسه ينطبق على مقاطعة أونتاريو
وعاصمتها وتورنتو ،وهي الوجهة التقليدية
أنحاء المقاطعة".
وفي عام  ،2020استقر ما مجموعه  2135األكثر اختيارا ً من قبل المهاجرين إلى أونتاريو،
مهاجرا ً في لندن ،وفقا ً لوزارة الهجرة والالجئين وكالهما شهد أيضا ً انخفاضا ً يقارب  50في
المائة.
والمواطنة الكندية.
وأشار العسال إلى أن تراجع الهجرة تزامن مع
يمثل هذا انخفاضا ً بنسبة  35في المائة تقريبا ً قيود فرضتها الحكومة الفيدرالية إلبطاء انتشار
مقارنة بعام  ،2019والذي سجل أعلى مستوى فيروس كورونا.
لكنه قال إن أداء لندن األقوى من المرجح أن
في خمس سنوات للمنطقة.
ً
ً
واستقبلت كندا حوالي  184000وافدا جديدا يكون نتيجة التحول في التركيز من قبل الحكومة
في العام الماضي ،وهو أدنى رقم منذ عام  1998الكندية لتعزيز أرقام الهجرة وسط الوباء.
لتسجل انخفاضا ً بنسبة  46في المائة مقارنة وأوضح" :الهجرة إلى لندن كانت مدفوعة إلى

حد كبير بأشخاص لديهم وضع مؤقت ثم حصلوا
في النهاية على (اإلقامة الدائمة)".
وكجزء من استراتيجيتها ،تستهدف الحكومة
الفيدرالية ،التي قررت استقطاب  401ألف مقيم
جديد هذا العام ،مجموعات مثل الطالب الدوليين
والعمال األجانب وطالبي اللجوء الموجودين
بالفعل في البالد.
ونتج عن هذه االستراتيجية حصول 26000
شخص على اإلقامة الدائمة في كندا في كانون
الثاني (يناير) ،بزيادة قدرها  30في المائة عن
كانون الثاني (يناير)  ،2020حسبما قال وزير
الهجرة ماركو مينديسينو لصحيفة فري برس
الشهر الماضي.
وقال العسال إن أزمة الفيروس ستظل على
األرجح العامل الرئيسي الذي يحدد مستويات
الهجرة في عام  ،2021لكنه توقع أن ترتفع
األرقام مرة أخرى بمجرد انتهاء الوباء.
وأردف قائالً " :ال أحد يستطيع تخمين الشكل
الذي سيبدو عليه النمو السكاني في كل من
لندن وعلى الصعيد الوطني في العام ،2021
ومع ذلك ،أود التأكيد على هذه النقطة :هذا تحد
قصير المدى ..بمجرد أن يصبح الوباء وراءنا،
يمكننا أن نتوقع نموا ً سكانيا ً قويا ً في لندن وعلى
المستوى الوطني".

كوفيد :19-كيفيّة االستعداد النفسي للموجة الثالثة من الفيروس
•مي أبو صعب | القسم العربي في
راديو كندا الدولي
أثارت جائحة فيروس كورونا المستجدّ وما
تبعها من إجراءات إغالق وعزل وتباعد قلق
يتخوفون من تداعياتها على
األخصائيّين الذين
ّ
الصحّة النفسيّة.
ويرتفع القلق بعد سنة على اإلغالق ،وفي
ظ ّل ما يثار عن موجة ثالثة من الفيروس ،قد
تدفع بالسلطات إلى اتّخاذ المزيد من اإلجراءات
الصارمة والمتشدّدة.
وأصبحت بالفعل بعض المناطق في عدد من
المقاطعات الكنديّة مصنّفة حمراء ،أي في حالة
التنبيه القصوى من الفيروس ،مع ما يستتبع ذلك
من قيود وقائيّة إضافيّة.
ويدعو علماء النفس إلى االستعداد نفسيّا لما
يس ّمونه "المرحلة األخيرة من امتداد الفيروس،
من خالل القيام بعدد من األمور البسيطة.
ويقول عالم النفس ستيف جوردِنز ّ
إن الموجة
الثالثة تش ّكل صفعة قويّة ،ال سيّما ّ
أن الموجة
الثانية أثّرت في الكثير من األشخاص الذين
وجدوا أنفسهم عاجزين عن مواجهتها.
"اعتدت أن أتوقّع ،في حال حدوث موجة ثالثة
من الفيروس ،أن تكون أسوأ بكثير من ضربة
استنزاف" :عالم النفس ستيف جوردِنز.
وجاء كالمه بعد أن دخلت العاصمة الفدراليّة
أوتاوا مرحلة التنبيه القصوى من الفيروس عقب
ارتفاع عدد حاالت كوفيد.19-

ّ
تعــززت رياضـــات
الهواء الطلق في ظ ّل
إجـــراءات اإلغـالق
التي حتّمتهــا جائحة
فيــــروس كـــورونا
المســتج ّد فــي كنــدا
Image Credit:
Jeff McIntosh
-CP

وقالت د .فيرا إتشيس ،رئيسة الخدمات الطبيّة
في أوتاوا ّ
إن انتشار العدوى خرج عن السيطرة،
وكان ال بدّ من رفع مستوى التنبيه إلى حدّه
األقصى.
وقالت مجموعة من المستشارين العلميّين حول
كوفيد 19-لدى حكومة أونتاريوّ ،
إن المقاطعة
دخلت الموجة الثالثة مع انتشار حاالت من
المتحورة.
الساللة
ّ
ويشرح عالم النفس ستيف جوردِنز التداعيات
النفسيّة من خالل نظريّة "العجز المكتسب"،
التي من خاللها يقبل الحيوان الذي يواجه
الحواجز عجزه أمامها ،ويتوقّف عن محاولة
التغلّب على األوضاع الصعبة.

"يبدأ الشعور ّ
بأن ال شيء يمكننا أن نقوم به
يء .وفي ك ّل
الس
األمر
حدوث
كفيل بأن يغيّر من
ّ
ّ
مرة نحاول أن نتخطى هذا الفيروس من خالل
ّ
التصرف ونُخفق في ذلك ،يبدو األمر
سن
ُح
ّ
ّ
وكأنّنا نعجز عن تخطي الحاجز .والمقلق ّ
أن
الناس سيتوقّفون عن تكرار المحاولة في وقت
من األوقات" :عالم النفس ستيف جوردِنز.
وتختلف الموجة الثالثة عن سابقاتها بفضل
اللقاح المضادّ للفيروس ،وهو ما ينبغي التركيز
عليه حسب قوله.
وفي حال التزم الناس سلوكا صحيّا سليما،
يكون من الممكن تجنّب المزيد من حاالت
الوفاة في ظ ّل اللقاح كما قال عالم النفس ستيف

جوردِنز.
"هذا يغيّر ك ّل شيء .إنّه طريق الهروب البديل
الذي يعطينا القدرة النفسيّة على تح ّمل الموجة
الثالثة" :عالم النفس ستيف جوردِنز.
ويحذّر بيتر ليو ،عالم النفس من أوتاوا ،من
اإليجابيّة السا ّمة ،التي تؤدّي إلى حالة شديدة من
القلق واالكتئاب.
وإذ يؤ ّكد على أهميّة رؤية الوجه المشرق
لألمور ،يرى ّ
أن البعض يبالغون في ذلك.
ويرى ّ
أن اإليجابيّة السا ّمة تبدأ عندما نسعى
إلبعاد المشاعر السلبيّة بهدف الحفاظ على حالة
من السعادة.
المضر كما يقول بيتر ليو ،مقارنة المعاناة
و من
ّ
الشخصيّة بالتحدّيات الكبيرة التي يواجهها
أشخاص آخرون .
وتقول شيريل هاراسيمشوك اخصائيّة علم
العالقات في جامعة كارلتون في أوتاواّ ،
إن
وسائل التواصل االجتماعي تساعد في تجاوز
الموجة الثالثة من الفيروس.
وتدعو إلى عدم اإلفراط في التوقّعات
واالستعداد لمواجهة تحدّيات جديدة.
يبقى القول ّ
إن الصدمة النفسيّة التي تسبّبت
بها جائحة فيروس كورونا المستجدّ على مستوى
تستمر آثارها
العالم قد تكون غير مسبوقة ،وقد
ّ
حتّى في مرحلة ما بعد الجائحة حسب قول العديد
من الخبراء.
•(سي بي سي /راديو كندا الدولي)
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كندا ستواصل محاسبة إيـران على إسقـاطها الطـائرة المدنية األوكـرانية
•فادي الهاروني | القسم العربي في راديو
كندا الدولي

الدوليين للمطالبة بالعدالة والشفافية بالنيابة عن
عائالت الضحايا.
فباإلضافة إلى كندا فقدت ك ّل من أوكرانيا
والسويد والمملكة المتحدة وأفغانستان مواطنين
لها في حادث تحطم الطائرة .وشكلت هذه
الدول الخمس مجموعة تنسيق تطالب إيران
بتعويضات مالية لعائالت الضحايا وبتحقيق
أكثر شفافية في حادث تحطم الطائرة.

قال رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو
ّ
إن كندا ستواصل محاسبة إيران على إسقاط
قواتها المسلحة طائرة الركاب المدنية األوكرانية
مطلع العام الفائت.
وكانت الطائرة متجهة إلى العاصمة األوكرانية
كييف ،وقُتل جميع من كانوا على متنها ،وهم
المكون من  9أفراد.
ركابها الـ 167وطاقمها
ّ
وكان بين الر ّكاب  55كندياً ،من أصول إيرانية
بشكل خاص ،و 30شخصا ً حاصلين على
اإلقامة الدائمة في كندا ،وأكثر من  50شخصا ً
آخرين تربطهم بكندا صالت أُخرى كالدراسة
بينهم إيرانيون ،وكانوا قاصدين كندا عن طريق
كييف.
"أوالً وقبل ك ّل شيء سنظ ّل حاضرين لدعم
عائالت الضحايا وللوفاء بوعدنا بالتوصل إلى
معرفة ما هو تحديدا ً الخطأ الذي حصل وكيف
أُمكن لهذه المأساة الرهيبة أن تقع ،وضمان أن
تتحمل إيران كامل المسؤولية عن دورها في
خسارة ك ّل هذه األرواح" ،قال ترودو أمس أمام
الصحفيين في أوتاوا.

وتطالب مجموعة تمثل عائالت الضحايا
الكنديين الحكومةَ الكندية بفرض عقوبات على
"حرس الثورة اإلسالمية" اإليراني للحصول
منه على مزيد من المعلومات المتصلة بحادث
إسقاط الطائرة.
رئيس الحكومة الفدرالية زعي ُم الحزب الليبرالي الكندي جوستان ترودو مجيبا ً على سؤال في مجلس
العموم في أوتاوا (أرشيف) ()Justin Tang / CP

وكان المكتب الكندي لسالمة النقل (BST -
 )TSBقد قال ّ
إن تقرير هيئة الطيران المدني
اإليرانية لم يقدّم أدلة على ّ
أن الطائرة األوكرانية
أُسقطت عن طريق الخطأ وإنه ترك أسئلة
أساسية بال أجوبة وإنّه بالفعل كناية عن تحقيق
أجرته المؤسسة العسكرية اإليرانية حول نفسها.
وكانت هيئة الطيران المدني اإليرانية قد
أصدرت تقريرا ً في وقت سابق خلصت فيه إلى ّ
أن

"خطأ ً بشرياً" كان وراء إسقاط القوات المسلحة
اإليرانية الطائرة األوكرانية ذات الرحلة رقم
"بي أس  )PS752( "752بصاروخ ْي أرض -
جو أُطلقا عليها بُعيْد إقالعها من المطار الرئيسي
في طهران في  8كانون الثاني (يناير) 2020
عندما "أخطأت وحدة دفاع جوي في التعرف
على الطائرة" واعتبرتها "هدفا ً معادياً".
وأضاف ترودو أنه سيتعاون مع شركاء كندا

يُذكر ّ
أن الحرس الثوري اإليراني أعلن في 11
كانون الثاني (يناير)  2020مسؤوليته الكاملة
عن إسقاط الطائرة نتيجة "خطأ بشري بعد
اقترابها من مركز حسّاس".
كما تطالب المجموعة كندا بتقديم النظام
اإليراني للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية إذا
امتدت المحادثات معه ألكثر من ثالثة أشهر.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا
الدولي)
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استثمار ضخم مشترك من أوتاوا وكيبيك في مصنع ِلبطاريات السيارات الكهربائيّة
•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو كندا الدولي
أعلنت الحكومة الكنديّة وحكومة كيبيك عن استثمار 100
مليون دوالر في مشروع بناء مصنع إلنتاج بطاريّات السيّارات
الكهربائيّة في شركة اليون إلكتريك لآلليّات الكهربائيّة الثقيلة في
شمال مونتريال.
وجاء اإلعالن خالل مؤتمر صحفي عقده ال َمسؤوالن في
مونتريال في ّأول زيارة يقوم بها رئيس الحكومة الكنديّة إلى
المدينة منذ عدّة أشهر.
وشارك في المؤتمر الصحفي فرانسوا فيليب شامبان وزير
االبتكار والعلوم والصناعة الفدرالي ،وبيار فيتزغيبون وزير
االقتصاد في حكومة كيبيك.
وتساهم ك ّل من الحكومة الكنديّة وحكومة كيبيك بمبلغ 50
مليون دوالر ِلبناء مصنع تجميع بطاريّات في مدينة سان جيروم
الكيبيكيّة .ويوفّر المشروع  135وظيفة جديدة ،وتتوقّع شركة
اليون توفير  150وظيفة إضافيّة على المدى البعيد.
"يتيح المصنع أمام شركة اليون إلكتريك إدماج عنصر أساسي
في سلسلة تموين آليّاتنا الكهربائيّة .و سوف يُمكننا بفضل القرض
الفدرالي والمحلّي أن نصنّع في كندا ما كنّا نستورده من الخارج
سابقا" :مارك بيدار الرئيس المؤسّس ِلشركة اليون إلكتريك.
ويت ّم تجميع البطاريّات في المصنع الجديد واستخدامها في
اآلليّات الكهربائيّة الثقيلة التي تنتجها شركة اليون إلكتريك.
"تطور كيبيك مع شركة اليون إلكتريك وشركات أخرى ،خبرة
ّ
في النقل الكهربائي .وهذا دليل على أنّنا نمتلك الخبرة في إنتاج
البطاريّات" :رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو.
ويتيح إنتاج البطاريّات محليّا أمام الشركة تحسين هيكليّة التكلفة
ومراقبة تصميم البطاريّات التي سيت ّم ت َزويد اآلليّات الكهربائيّة
الثقيلة بها.
التحول
ع
نسر
أن
إلكتريك،
ليون
مثل
شركات
بفضل
"يمكننا
ّ
ّ
النمو النظيف" :رئيس
مرن و تنافسي ،ومرتكز على
ّ
نحو اقتصاد ِ

رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو أعلن عن استثمار مشترك بين أوتاوا وكيبيك في قطاع صناعة السيّارات الكهربائيّة في
المقاطعة في Ivanoh Demers/Radio-Canada(/2021-03-15

الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.
وتعتزم شركة اليون إلكتريك ،باإلضافة إلى إنتاج البطاريّات،
االستثمار في البحث والتنمية.
ّ
وتخطط لإِ نشاء مركز ابتكار يتيح لها تطوير منتجات جديدة ن
صة بسيّارات اإلسعاف.
من بينها بطاريّات خا ّ
كما تعمل الشركة على تحسين قدرة شحن بطاريّاتها ،م ّما يزيد
من قدراتها التنافسيّة في سوق اآلليّات الثقيلة في أميركا الشماليّة.
وتنتج شركة اليون إلكتريك منذ إنشائها في كيبيك عام ،2011
آليّات ثقيلة على غرار الحافالت وباصات المدرسة والشاحنات

الكهربائيّة.
ّ
موظفا ،إنتاج 2500
وتتوقّع الشركة التي يعمل لديها 450
آليّة ثقيلة في السنة على األق ّل بعد االنتهاء من بناء مصنع إنتاج
البطاريّات.
وأطلقت الشركة عام  2019شاحنة نقل كهربائيّة تقطع مسافة
زودت مؤسّسة الكحول
 400كيلومتر من دون شحن ،وقد ّ
الكيبيكيّة  SAQأسطولها من الشاحنات بعدد منها.
•(راديو كندا /راديو كندا الدولي)
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تـرودو يستنكـر "غيــاب الشفــافية" في محـاكمة الصين لكـنديَين بتـهمة الـتجسس
•فرانس برس
استنكر رئيس الوزراء الكندي ،جاستن ترودو،
" ،غياب الشفافية" في محاكمة كنديَين مته َمين
بالتجسس في الصين ،بعد ساعات من أول جلسة
استماع عقدت على خلفية نشاط دبلوماسي مكثّف
بين واشنطن وبكين.
وأعلن دبلوماسي كندي أن مايكل سبافور ،وهو
أحد الكنديَين المعتقلين في الصين منذ أواخر عام
 ،2018تمت محاكمته في جلسة مغلقة تواصلت
ألكثر من ساعتين بقليل ،الجمعة ،في مدينة
داندونغ (شمال شرق)
وفي مؤتمر صحافي ،قال ترودو "دعوني
أتكلم بوضوح تام .اعتقالهما التعسفي غير مقبول
إطالقا ،كما هي الحال بالنسبة إلى غياب الشفافية
حيال إجراءات المحاكمة هذه" ،مجددا دعواته
لإلفراج عنهما.
وأعلنت المحكمة أن الحكم بحق سبافور
سيصدر في موعد الحق.
ولم يُسمح للدبلوماسيين أو اإلعالميين بحضور
المحاكمة أو لقاء المتهمين.
واعتقل سبافور في ديسمبر  2018في نفس
الوقت مع مواطن كندي آخر هو مايكل كوفريغ،
بعيد توقيف المديرة المالية لمجموعة االتصاالت
الصينية العمالقة "هواوي" مينغ وانتشو في
كندا ،بطلب من الواليات المتحدة.
لكن بكين تنفي وجود أي صلة بين القضيتين.
مقلق للغاية
وأكد ترودو أن "على الصين أن تفهم بأن األمر
ال يتعلق بالكنديَين فحسب .يتعلق األمر باحترام

سيادة القانون ،والعالقات مع مجموعة واسعة
من الدول الغربية على المحك في ظل االعتقال
التعسفي ودبلوماسية اإلكراه التي انخرط فيها"
الجانب الصيني.
وصرح القائم بأعمال السفارة الكندية في
الصين ،جيم نيكل ،للصحافيين ،ظهر الجمعة ،أن
بالده تعمل "بشكل وثيق" مع الواليات المتحدة
للتوصل إلى اإلفراج عن سبافور وكوفريغ.
وقال "نحن متفائلون بأن هذه المحاكمة يمكن
أن تؤدي إلى اإلفراج عنهما فورا".
وكان نيكل قد صرح في وقت سابق للصحافيين
من أمام المحكمة أنه "أصيب بخيبة أمل" لعدم
تمكنه من حضور الجلسة و"بسبب غياب
الشفافية وعدم االطالع" على اإلجراءات.
وبدأت المحاكمة بالتزامن مع لقاء بين مسؤولين
صينيين وأميركيين كبار في أالسكا ،في أول
اجتماع مباشر رفيع المستوى منذ تسل ّم إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن مهامها.
وفي هذا الصدد ،أكد ترودو أن األميركيين
يأخذون هذه القضية على محمل الجد" ،مضيفا
أنها ستطرح خالل المحادثات بين الجانبين
األميركي والصيني.
ووصفت الناطقة باسم الخارجية األميركية،
جالينا بورتر ،مالحقة الكنديين قضائيا باألمر
"المقلق للغاية" ،وأدانت "غياب أدنى حد من
الحماية لهما على مدى عامين من اعتقالهما
التعسفي".
وأكدت أن واشنطن ستدعم أوتاوا في دعوتها
إلطالق سراحهما.
وقال الباحث في الشؤون الصينية في الجامعة

المعمدانية في هونغ كونغ ،جان-بيار كابيستان،
لوكالة فرانس برس ،إنه حصلت محاوالت عدة
خلف الكواليس لتسوية هذه القضية عن طريق
التفاوض.
واعتبر أن "ربما كان شرط انعقاد لقاء" أالسكا
"إجراء المحاكمة وبعدها تسليم سريع" للكنديين.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ،في
مطلع ديسمبر ،بأن شركة هواوي تناقش اتفاقا
مع اإلدارة األميركية قد يسمح لمينغ وانتشو
بالعودة إلى الصين.
واعتُقلت مينغ ،وهي ابنة مؤسس شركة
هواوي ،في األول من ديسمبر  2018،في
مطار فانكوفر بطلب من الواليات المتحدة،
حيث يتهمها القضاء بااللتفاف على العقوبات
األميركية المفروضة على إيران.
وتريد واشنطن محاكمتها بتهمة االحتيال
المصرفي.
وأدت القضية إلى تدهور غير مسبوق للعالقات
بين بكين وأوتاوا.
دعم دوليوالطبيعة الدقيقة لالتهامات بحق
الكنديَين مجهولة.
وفي مارس  ،2019أفادت وكالة الصين
الجديدة لألنباء أن كوفريغ مشتبه به بتهم تجسس
وإفشاء أسرار دولة وأن سبافور كان أحد أبرز
مصادر معلوماته.
وكان مايكل سبافور متمركزا في شمالي شرقي
الصين ،ونظم رحالت إلى كوريا الشمالية
خصوصا لنجم كرة السلة األميركي ،دينيس
رودمان .والتقى الزعيم الكوري الشمالي ،كيم
جونغ أون.
وتقع مدينة داندونغ ،حيث تجري المحاكمة،

على الحدود مع كوريا الشمالية .وكان دبلوماسيو
نحو عشر دول غربية بينها الواليات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا ،يرافقون ،الجمعة ،زمالءهم
الكنديين إلى خارج المحكمة.
وقال نيكل "نقدّر هذا الدعم الدولي".
وخرجت أسرة مايكل سبافور ،الخميس ،عن
صمتها معتبرة أنه "من الضرورة التعبير والدفع
من أجل اإلفراج عنه بدون شروط".
وأشارت إلى أن "إبقاءه غير العادل والمستمر
في االعتقال الذي يحرمه حريته ،هو أمر غير
منصف وغير معقول في آن معا ،خصوصا
بالنظر إلى غياب الشفافية في القضية".
وقال الرئيس بالوكالة لمجموعة األزمات
الدولية ،ريتشارد أتوود ،إن كالم الشركة التي
يعمل فيها كوفريغ البالغ  49عاما ،يصب في
االتجاه نفسه.
وأضاف "منذ اللحظة التي اعتُقل فيها ،كانت
الطبيعة السياسية للقضية واضحة".
وظروف اعتقال الكنديَين ال تمت بصلة إلى
وضع مينغ وانتشو ،التي تخضع لإلقامة الجبرية
تحت المراقبة في فيال فاخرة في فانكوفر حيث
يمكنها التنقل مع سوار إلكتروني.
وبالمقابل ،ال يُسمح للكنديين بإقامة أي تواصل
مع محاميهما أو أقربائهما إنما فقط مع ممثلين
من سفارة بلدهما مرة واحدة في الشهر.
وتوقف هذا التواصل العام الماضي لمدة تسعة
أشهر بحجة مكافحة وباء كوفيد.19-
وفي فانكوفر ،دخلت آلية تسليم مينغ إلى
الواليات المتحدة مرحلتها األخيرة ومن المقرر
عقد الجلسات النهائية في مايو.
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مؤسسة ليجيه ِلحساب جمعيّة الدراسات الكند ّية AEC – ASC
استطالع للرأي أجرته ّ
 53بالمئة من الكند ّيين المستطلعة آراؤهم يرون
أن َ
ّ
الملكيّة البريطانيّة ( النظام الملكي البريطاني) لم يعد لها مكانها في كندا
•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو كندا
الدولي
عاد الجدل حول ال َملَكيّة إلى الواجهة من جديد
عقب المقابلة التي أعطاها األمير هاري وزوجته
ميغان ماركل إلى اإلعالميّة األميركيّة الشهيرة
أوبرا وينفري.
وأفاد استطالع للرأي أجرته مؤسّسة ليجيه
ِلحساب جمعيّة الدراسات الكنديّة AEC - ASC
أن نصف الكنديّين يعتبرون ّ
ّ
أن الملكيّة عفا عليها
الزمن ،وينبغي أن تتخلّى كندا عنها .وأفاد 53
بالمئة من الكنديّين المستطلعة آراؤهم ّ
أن الملَكيّة
البريطانيّة ( النظام الملكي البريطاني) لم يعد لها
مكانها في كندا في القرن الواحد والعشرين ،في
حين أ ّكد الثُلث على أهميّة الحفاظ على هذا التراث.
ويشار إلى ّ
أن الملكة إليزابيث الثانية هي ملكة
كندا ورئيسة الدولة بموجب الدستور ،ويمثّلها
ونواب الحاكم
الحاكم العام على المستوى الفدرالي ّ
العام على المستوى المحلّي في المقاطعات العشر،
مفوض في ك ّل من األقاليم الثالثة الواقعة
ويمثّلها ّ

ي الكبير .ويقول كريستيان بورك
في الشمال الكند ّ
نائب الرئيس التنفيذي لدى مؤسّسة ليجيه ّ
إن
المقابلة التي أعطاها دوق ودوقة ساسكس وكيفيّة
تفاعل الكنديّين معها ،ش ّكل ضربة للنظام الملكي
و ِلك ّل الذين يعتقدون أنّها تلعب دورا مه ّما في كندا.
"أعتقد ّ
أن هذا لم يكن صحيحا قبل عدّة أسابيع"
قال كريستيان بورك.
وأظهر االستطالع ّ
أن  59بالمئة من الكنديّين
يتعاطفون أكثر مع هاري وميغان ،في حين قال
 26بالمئة إنّهم متعاطفون مع العائلة المالكة.
وقال  52بالمئة من العيّنة المستطلعة ّ
إن األمور
التي كشف عنها األمير هاري وزوجته تد ّل على
مشكلة أساسيّة داخل ال َملَكيّة ،بما فيها النقاش الذي
دار داخل العائلة المالكة حول لون بشرة المولود
الجديد الذي كانت تنتظره ميغان ماركل.
وقد أجرت مؤسّسة ليجيه االستطالع على
اإلنترنت بين  12و  14آذار مارس وش َمل 1512
بالغا كنديّا.
وال يمكن تحديد هامش خطأ لالستطالعات

التي تجري عبر اإلنترنت ّ
ألن عيّناتها ال تُعتبر
عشوائيّة.
النظرة السلبيّة إلى الملكيّة مرتفعة في كيبيك:
وشمل االستطالع  405شخصا في مقاطعة
كيبيك ،ذات الغالبيّة الناطقة بالفرنسيّة ،و ثاني أكبر
المقاطعات الكنديّة من حيث حجم الس ّكان.

ّ
أن  46بالمئة من الكنديّين يرون ّ
ّ
تخطاها
أن ال َملَكيّة
ّ
ولكن النسبة
الزمن ،ويتعيّن أن تتخلّى كندا عنها،
ارتفعت منذ المقابلة مع دوق ودوقة ساسكس.
ويرى  41بالمئة من الكنديّين و 49من الكيبيكيّين
ّ
أن لدى العائلة المالكة آراء عنصريّة حسب
االستطالع.

وقال  42بالمئة من المستطلعين ّ
إن المقابلة
أظهرت وجود آراء عنصريّة لدى العائلة المالكة،
ما يسيء إلى سمعتها حسب كريستيان بورك نائب
الرئيس التنفيذي لدى مؤسّسة ليجيه.

ورغم ارتفاع عدد الكنديّين الذين يريدون التخلّي
عن الملكيّة كما أظهر االستطالع ،إلاّ أنّهم يجدون
تصور نظام آخر بديل ،وال تستهويهم
صعوبة في
ّ
الجمهوريّة كما يقول كريستيان بورك.

وقال  71بالمئة من الكيبيكيّين ّ
إن النظام الملكي
البريطاني أصبح من الماضي ،وهذه النسبة
المرتفعة والنظرة السلبيّة في كيبيك غير مفاجئة
كما قال بورك.

ويؤيّد  51بالمئة من الكيبيكيّين و 32بالمئة من
الكنديّين في باقي المقاطعات التخلّي عن الملكيّة
والحفاظ على النظام البرلماني الذي يكون فيه
رئيس الحكومة على رأس السلطة،

"حتّى لو استثنينا األعداد في كيبيك ،ما زال أكثر
من نصف الكنديّين يقولون إنّنا بحاجة إلى العائلة
المالكة" :كريستيان بورك نائب الرئيس التنفيذي
لدى مؤسّسة ليجيه.
وأظهر استطالع جرى في شباط فبراير الماضي

ويؤيّد  16بالمئة نظاما جمهوريّا يكون فيه
الرئيس منتخَبا حسب ما أفاد به االستطالع.
•(وكالة الصحافة الكنديّة /سي بي سي/
راديو كندا الدولي)
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ارتفاع المبيعات الصناعية إلى ما فوق مستوى ما قبل الجائحة
•فادي الهاروني
ارتفعت القيمة اإلجمالية للمبيعات الصناعية في
كندا بنسبة  %3,1في كانون الثاني (يناير) الفائت
لتبلغ  56,2مليار دوالر ،متخطيةً للمرة األولى
منذ بداية جائحة "كوفيد  "19 -مبيعات شباط
(فبراير)  ،2020كما أفاد اليوم تقرير صادر
عن وكالة اإلحصاء الكندية .وشباط (فبراير) من
العام الماضي هو شهر مرجعي كونه آخر شهر
كامل عاشته كندا قبل أن تضربها الموجة األولى
من الجائحة المذكورة منتصف الشهر التالي،
آذار (مارس) .وجاء هذا االرتفاع في المبيعات
الصناعية مدفوعا ً بشكل رئيسي بارتفاعا ٍ
ت في
المبيعات من األخشاب والمنتجات المعلوماتية
واإللكترونية والصناعات المعدنية األساسية.
وكان خبراء االقتصاد الذين استطلعت آراءهم
شركةُ "ريفينيتيف" ( )Refinitivللخدمات
المالية قد توقعوا ارتفاعا ً معدّله  %2,5لهذه
شهر من العام الحالي .وارتفعت
المبيعات في أول ٍ
مبيعات منتجات الخشب  %9,1إلى 4,1
مليارات دوالر مدعومةً بارتفاع في األسعار وفي

مصنع النتاج خشب البناء في كندا (أرشيف) Radio-Canada /
المبيعات .وسجّلت مبيعاتُ المنتجات المعلوماتية
واإللكترونية ارتفاعا ً بنسبة  %22,4لتبلغ 1,4
مليار دوالر ،ومبيعاتُ الصناعات المعدنية
األساسية ارتفاعا ً بنسبة  %6,0لتبلغ  4,2مليارات
دوالر .أ ّما مبيعات السيارات فتراجعت في كانون

الثاني (يناير)  %8,2إلى  3,9مليارات دوالر،
أدنى مستوى لها منذ أيار (مايو)  ،2020في ظ ّل
نقص عالمي في أشباه الموصالت اإللكترونية
أضر بقطاع صناعة السيارات في أميركا
ّ
الشمالية وتسبب بتوقف اإلنتاج في عدة منشآت

لتجميع السيارات في أونتاريو ،كبرى المقاطعات
الكندية بعدد السكان وحجم االقتصاد والتي يتركز
فيها قطاع صناعة السيارات الكندي .وارتفعت
بالدوالرات الثابتة القيمةُ اإلجمالية للمبيعات
الصناعية الكندية بنسبة  %1,1في الشهر األول
من  ،2021ما يعني أنه ت ّم بيع كميات أكبر من
المنتجات الصناعية خالل الشهر المذكور مقارنةً
بالكميات التي بيعت منها في الشهر السابق ،كانون
األول (ديسمبر)  .2020وعلّق عمر عبد الرحمن،
أحد كبار خبراء االقتصاد لدى "بنك تورونتو
دومينيون (تي دي بنك)" ( ،)TD Bankأحد أكبر
المصارف الكندية ،على هذه البيانات الصادرة
اليوم بالقول إنها تنض ّم إلى مؤشرات أُخرى عن
"أداء قوي" لالقتصاد الكندي في مطلع .2021
"وإن لم نكن قد خرجنا من األزمة بعد ،فتكثيف
عملية التطعيم (ضدّ وباء “كوفيد  )”19 -وإزالة
القيود الصحية في كبريات المقاطعات الكندية
محترم يسير
بشكل تدريجي يشيران إلى أداءٍ
َ
قُدماً" ،أضاف عبد الرحمن.
•(وكالة الصحافة الكندية  /راديو كندا الدولي)
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شهداء مجزرة (البو دور)

جريمة بشعة في محافظة صالح الدين العراقية تطرح من جديد معاناة المحافظات ذات االغلبية السنية من الميليشيات المسلحة
بينما كان عراقيو الداخل والخارج يتداولون
مقاطع (فيديو) للتشابك بااليدي بين نواب من
محافظة صالح الدين من (سنة السلطة) تحت قبة
البرلمان في صراع على المكاسب والمراكز،
كانت قوة من الفصائل الوالئية العراقية الجنسية
(االيرانية االنتماء) ترتكب جريمة بشعة في
منطقة (البو دور) التابعة لمحافظة صالح الدين
ذهب ضحيتها ثمانية افراد من اسرة واحدة ،وطبعا
اسرعت االجهزة الحكومية وقبل اي تحقيق بتعليق
الجريمة على شماعة (داعش) ،صدور بيان
مجلس شيوخ عشائر صالح الدين الذي استعرض
ظروف تنفيذ الجريمة اكد ان منفذيها كانوا يرتدون
المالبس العسكرية ووصلوا الى المنطقة بسيارات
حكومية سهلت تنقلهم اثناء فترة منع التجول
(حدثت الجريمة في الساعة الحادية عشرة ليال
ومنع التجول نافذ المفعول من الساعة السابعة
مساء وحتى الخامسة صباحا) وكانوا يتحركون
بحرية في موقعين هما بيت الضحية المغدور
فخري احمد صالح الموظف في دائرة ماء تكريت
الذي قتل هو واربعة من ابنائه وشقيقتهم وامهم
وبيوت ابناء عمومته بالقرب منه والذين تم اعدام
اثنين منهم باسم أكريم احمد صالح والمحامي عمر
عبد الرحمن الحاج حمود برصاصات في الرأس
من اسلحة كاتمة للصوت امام اسرهم ،وقد اشار
بيان مجلس شيوخ عشائر صالح الدين الذي تاله
الشيخ طامي المجمعي المتحدث الرسمي لـمجلس
اعيان وشيوخ العراق الى ان محافظة صالح الدين
شهدت منذ هزيمة تنظيم داعش ( )40مجزرة راح
ضحيتها اكثر من  200شهيد من المدنيين ونفذت
جميعها من قبل جماعات ترتدي الزي العسكري
وتتنقل بحرية.
هذه الجريمة سلطت الضوء من جديد على ما
تعانية المحافظات ذات االغلبية السنية على ايدي

الميليشيات المسلحة التابعة الحزاب االسالم
السياسي الشيعية وفي مقدمتها الميليشيات الوالئية
التي تعلن نهارا جهارا انها تتبع الولي الفقيه علي
خامنئي وتأتمر بأوامره وتستظل بمظلة الحشد
الشعبي.
لقد عملت هذه الميليشيات على تدمير البنى
التحتية لتلك المحافظات ونهبها .واكبر مثال حدث
في محافظة صالح الدين حيث تم تفكيك ونهب
مصافى النفط في بيجي وهي واحدة من اكبر
المصافي في العراق وبيعت بعض اجزائها المهمة
الى ايران وقد حدثني مهندس مختص بالنفط
من دولة اوروبية انه شاهد بأم عينية اجزاء في
مواقع ايرانية تعود لمصفى بيجي ،وعمدت هذه
الميليشيات في مناطق اخرى من هذه المحافظات
غنية بمواردها المائية والزراعية الى تهجير
السكان واحتالل اراضيهم وبساتينهم ومشاريعهم
الزراعية وتركهم يعانون في مناطق ال تتوفر فيها
ابسط مستلزمات الحياة .ومنطقة (جرف الصخر)
مثال آخر فقد حولتها الميليشيات الوالئية الى قاعدة
عسكرية تضم سجونا تابعة لها ويمنع اي منتسب
لالجهزة الحكومية من دخولها.
ان المعلومات التي حصلت عليها (البالد) من
منظمات حقوق االنسان تؤكد ان هناك اكثر من
 120الف مختطف ومغيب من محافظات صالح
الدين ونينوى واالنبار وديالى منذ العام 2012
بينهم  1800من الشباب الذين هربوا مع اسرهم
بعد اجتياح االرهاب الداعشي لمدنهم ،تم اختطافهم
من قبل الميليشيات في منطقة الرزازة بعد عزلهم
عن اسرهم ونقلهم الى جهة مجهولة ،وفي شهر
كانون الثاني (يناير) الماضي اعلن المتحدث باسم
مرصد (افاد) زياد السنجري انه تم الكشف عن

( )11مقبرة جماعية منذ شباط  2020منها اثنتان
تم كشفهما في شهر كانون الثاني –يناير 2021
في بلدة االسحاقي جنوب تكريت تضمان رفات
مئات المدنيين الذين تم اعدامهم في عام ،2015
المرصد المتخصص بالدفاع عن حقوق المدنيين
قال بأن سبعة من تلك المقابر عثر عليها في مناطق
لم يدخلها تنظيم داعش قط ،كما هو الحال في مقابر
(البو فياض) و(البو رديني) شرقي الفلوجة وصدر
اليوسفية جنوب بغداد وذراع دجلة شمال سامراء
والمحاويل شمال بابل واخيرا االسحاقي جنوب
تكريت.

في المنطقة ،ومؤخرا وصلت الى مدينة الموصل
مجاميع ما يسمى (حركة ربع الله) التي تمارس
فرض اراداتها على السكان بقوة السالح وتقمع اي
صوت ينتقد السياسة االيرانية في العراق.
واكدت مصادر مطلعة لـ (البالد) ان احد هذه
الفصائل يتواجد في منطقة (تل عفر) بحجة حماية
(طريق السبايا) وهي اكذوبة اخترعتها االحزاب
الموالية اليران الحداث تغييرات ديموغرافية في
المنطقة ذات الغالبية السنية ،المصادر اكدت ان
هذا الفصيل يقوم حاليا بحفريات في مناطق اثرية
فيما يبدو ان عملية تجارة باالثار.

ان الميليشيات المسلحة التي تمددت في
المحافظات ذات االغلبية السنية بعد هزيمة داعش
اصبحت تحكم سيطرتها على الحياة االقتصادية
في هذه المحافظات بمختلف االساليب وتمارس
كل اعمال االبتزاز والقهر مع المدنيين من السكان
تحت سمع وبصر االجهزة الحكومية الهزيلة ،ففي
محافظة نينوى وحدها على سبيل المثال تتحكم
فصائل الحشد بجميع مفاصل الحياة فهناك اللواء
 80الذي يتكون من مجاميع تابعة لكتائب حزب
الله واخرى لعصائب اهل الحق ويتمدد ابتداء من
منطقة بعشيقة شمال شرقي الموصل وصوال الى
منطقة النمرود جنوب شرقي المدينة ،فيما تتمدد
سرايا السالم في منطقة الكوير وصوال الى منطقة
حمام العليل التي تبدأ فيها سيطرة كتائب حزب
الله والعصائب وتمتد الى سنجار التي يتمركز
فيها هذان الفصيالن الى جانب جماعة منظمة بدر
باسماء مختلفة (لواء االمام الحسين) (اللواء )80
(الحشد اليزيدي) وهذه الفصائل تنسق وبتوجيه
مباشر من السلطات االيرانية مع جماعة حزب
العمال الكردستاني التركي وتعمل على اضعاف
سلطة اقليم كردستان العراقية وزعزعة االمن

كل ما ذكرناه يجري تحت سمع وبصر ممثلي
هذه المحافظات في البرلمان العراقي وهم غالبا
زعامات مناطقية الهم لها سوى الحصول على
المغانم والمناصب ،اما الحزب االسالمي العراقي
ونوابه فهم ادوات في يد االحزاب ايرانية االنتماء.
في ظل هذه االوضاع الشاذة تقوم (منظمة بدر)
االيرانية المنشأ والوالء منذ فترة بجمع تواقيع
داخل البرلمان الصدار قرار بحل البرلمان قبل
يوم واحد من اجراء االنتخابات المرتقبة في
العاشر من تشرين االول المقبل.
إن اية انتخابات قادمة تتم في ظل هذا التواجد
المسلح ستنتج برلمانا مزورا ال يمثل سكان هذه
المناطق تمثيال حقيقيا وستستمر في ظله اعمال
التغيير الديموغرافي والخطف والتصفيات واكمال
المشروع االيراني الهادف الى تهميش السنة في
العراق وتحويلهم الى اقلية غير مؤثرة اسوة بسنة
ايران.
اما ممثلية االمم المتحدة في العراق فهي تعرف
جيدا ما يحدث ولكنها صامتة صمت القبور.

العشرية األولى للثورة السورية:األسد الباقي على عرش من الدم
"المفارقة بقاء الدكتاتور ،كبقية الطغاة ،يردد أن شعبه يحبه كثير ًا ،وأنه هو بنفسه يحب شعبه وبلده ،كما قال لدير شبيغل األلمانية”
في بداية االنتفاضة ضد النظام السوري رفع أنصار رئيس النظام
بشار األسد شعار "األسد أو نحرق البلد" ،وها هي سوريا اليوم بعد
 10سنوات ،بلد مجزأ واقتصاد محطم ونظام معزول ،ورئيس يحكم
من خالل الخضوع والدمار.
بهذه الكلمات لخصت صحيفة "لوموند" الفرنسية حال سوريا
واألسد في الذكرى العاشرة للثورة ،موضحة أن األسد ال يزال بعد
حرب أهلية كارثية يراوح مكانه ،ولكنه ال يحكم سوى األنقاض،
وقد توقف القتال عمليا ً وبقي النظام على قيد الحياة ،لكن سوريا
انهارت ،ولم يعد لشعار "األسد أو نحرق البلد" معنى ،ألن الواقع
أصبح "األسد والبلد المتفحم".
وفي تقرير بقلم بنيامين بارت ،قالت الصحيفة إن األسد الذي لم
يتغير مظهره إال قليالً ،من المرجح أن يفوز بوالية رابعة مدتها
 7سنوات في هذا الربيع .و"كل الدالئل تشير إلى إعادة انتخاب
هذا المنبوذ ذي األيدي الملطخة بالدماء الذي ُوعد قبل بضع سنوات
بمصير كارثي ،المنفى أو زنزانة السجن أو القبر ،إال أنه اليوم يشعر
هو ونظامه باالنتصار".
وينبه الكاتب إلى أن األسد سحق التمرد ،ولكنه سحق معه البالد،
فهناك ما بين  300ألف و 500ألف قتيل ،وهناك مليون ونصف
مليون معاق ،إضافة إلى  5.6ماليين الجئ و 6.2ماليين نازح ،في
الوقت الذي تم فيه تدمير أو إتالف ثلث المباني.
ويرى الكاتب أنه وبصرف النظر عن إعادة تأهيل الطرق الرئيسية
وترميم جزء من أسواق حلب بتمويل من مؤسسة "آغا خان" ،فقد
توقفت عملية إعادة اإلعمار ،ألن خزائن الدولة فارغة ،خاصة بعد
أن أصبحت معظم آبار النفط والغاز تحت السيطرة الكردية ،وغاب
الزوار األجانب ،وصار الفوسفات في يد شركة روسية تقديرا ً إلنقاذ
الروس لبشار األسد.
ويشير الكاتب إلى أن نقطة قوية للنظام الذي أسسه حافظ األسد
قد تحطمت ،وهي التحالف مع برجوازية األعمال السنية ،حيث
حل جيل جديد من االنتفاعيين -الذين أثروا من التهريب واالبتزاز
وقنوات التحايل -محل من لم يرحل من النخبة االقتصادية القديمة.
وقد تمت إعادة توزيع المكاسب االقتصادية ،فخسر رامي مخلوف
ابن عمة بشار األسد الذي كان قبل الحرب أغنى رجل في سوريا،
واستولى ماهر األسد األخ األصغر للرئيس على دوره بصفته
مصرفيا ً للنظام.
بدورها ،قالت مجلة "كريستيان ساينس مونيتور" إن كلمة "النصر"

هي الكلمة التي تستخدمها وسائل اإلعالم الموالية للنظام السوري
لإلشارة إلى بقاء بشار األسد في السلطة ،إال أن الحقيقة غير ذلك.
وأوضحت أن األسد لم يقدم أي تنازالت للمعارضين الداخليين
المطالبين بحكم ديمقراطي أكثر شموالً ،وال مع سلفيي تنظيم الدولة
الذين حاولوا وفشلوا في تحويل سوريا إلى دولة خالفة لهم .وبدالً من
ذلك ،فقد تجنب األسد الهزيمة باستخدام األسلحة الكيماوية ،والتعذيب
المنهجي ،والتكتيكات التي ليس عليها قيود والتي حولت مدنا ً بأكملها
إلى أنقاض وخلفت مئات اآلالف من القتلى السوريين.
من جهتها ،خصصت "بوليتيكن" الدانماركية مساحة واسعة في
عددها األحد ،لتغطية موسعة لذكرى الثورة السورية ،وخصصت
غالفها للملف الذي تناولته على عدد من صفحاتها.
وباشرت الصحيفة في رسم تسلسل لألحداث (كرونولوجيا الثورة
السورية) ،قائلة إنه "في مثل هذه األيام من  2011كانت استجابة
الدكتاتورية لمطالب شعبية بالحرية بمواجهة وحشية وشراسة،
نتيجتها خراب أجزاء كبيرة من البالد ،واقتصاد في حالة فوضى،
وتهجير  12مليوناً ،وقتل  500ألف ،وسجن أو إخفاء النظام لنحو
 150ألفاً".
وأوضحت أن كل ذلك "حدث بسبب أطفال رسموا على جدران
درعا السورية مقولة (جاء دورك اآلن يا دكتور) ،وهي رسالة
واضحة ،واستفزت رئيس أمن المدينة عاطف نجيب ،ابن عمة
الديكتاتور.
وعددت الصحيفة في تغطيتها ما أسمته مسيرة "الساللة األسدية
الحاكمة ،فهي استمرت بعد أن قُتل ابن الدكتاتور حافظ األسد،
باسل ،في حادث سيارة عام  ،1994استعيد طبيب العيون بشار
من بريطانيا ،وبعد وفاة األب كان ال يزال في ال 34عاماً ،فاجتمع
البرلمان ليعدّل الدستور عام  ،2000بما يتوافق مع سنّه".
وأوضحت في السياق كيف أن "الوريث بشار ظل في مقابالت
صحافية غربية يحاول الظهور بمظهر عصري خداع ،وأنه اختار
طب العيون ألنه ليس فيه دماء كثيرة ،فيما هو في الواقع غارق في
دماء السوريين".
وعن أساليب الخداع ،عددت "بوليتيكن" كيف أسهمت صحف
ومجالت أوروبية وأميركية في تلميع صور الحكم في سوريا ،بما
فيه إطالق لقب "زهرة الصحراء" على زوجته أسماء (األسد) ،وأن
"الغارديان" أسهمت في وصف الدكتاتور عام  2008بأنه "متواضع
وحكيم وحساس ويتحدث بجاذبية" .وعلى غير تعاطي صحف

الغرب مع الطغاة اآلخرين حول العالم ،بقيت الصحافة الغربية
تضفي صورة إيجابية على الرجل ،حتى عام .2013
وفي السياق ذاته ،استرجعت الصحيفة "الدور الذي لعبته زوجته
أسماء األسد في خلق أوهام عن القائد العصري والحداثي ،حتى
ذهبت "نيويورك تايمز" في  2005إلى إطالق اسم (األميرة ديانا
السورية) على أسماء ،بعد افتتاح أوبرا جديدة في دمشق".
واعتبرت الصحيفة أن "المفارقة بقاء الدكتاتور ،كبقية الطغاة،
يردد أن شعبه يحبه كثيراً ،وأنه هو بنفسه يحب شعبه وبلده ،كما
قال لدير شبيغل األلمانية في  ،2013لكنه أظهر حبه لشعبه بتلك
حول فيها البلد إلى مذبحة فوضوية في مواجهة
القسوة والدموية التي ّ
انتفاضة سلمية".
وبالنسبة إلى النتيجة ،رأت الصحيفة أن "ذلك القمع لم يكن كافياً،
فجيشه لم يكن قويا ً كفاية ،فراح يعتمد على تحالفات مع إيران
وروسيا ،بعد أن استدعى قوات قمع من مرتزقة خارجيين ،وحزب
الله اللبناني ،وبعد أن فقد السيطرة على البالد استعاد حوالى الثلثين
بفضل روسيا وإيران".
ومضت في الختام توضح أن "سوريا القديمة خسرت ،بفضل القمع
ومواجهة الثورة الشعبية وتمسكه بالكرسي ،كل مكانتها اإلقليمية،
وتحولت من العب كان يحتل لبنان ويملك نفوذا ً إقليمياً ،إلى ساحة
يلعب فيها الغير ،وارتهن األسد لمن حمى سلطته ،ويعيش رغم ذلك
أوهاما ً في قصره الفاره الذي يطل من الجبل ،وقد عمل على تحويل
بلده إلى أنقاض".
وأضافت "قبل إعالن أنه أصيب وزوجته بكورونا ،التقى صحافييه
الموالين في عزلته الحقيقية عن العالم وبالده ليقول لهم :أوقفوا برامج
الطبخ حتى ال يشعر الجمهور باإلحباط .وراح يتحدث عن وعود
بعدم تقنين المثلية الجنسية في سوريا".
وواصلت الصحيفة عرض نتائج حالة االنفصام بالقول إن "الرجل
يعيش وهمه مع زوجته ،حيث وجدت أسماء األسد الحل أخيراً:
التعليم عبر اإلنترنت ..بيد أن الحقيقة أن غالبية السكان ال يملكون
ثمن الطعام ،وال تيارا ً كهربائيا ً في البالد ،رغم أن الكهرباء ال تنقطع
عن القصر ،ويتوافر الطعام الفاخر لهم ،فأهم شيء بقاء ساللة األسد
في السلطة ،وهو بقاء محكوم بحماية خارجية ،ويخيم على رأسه
خطر المالحقة الدولية"
•(المدن) البيروتية
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اليوم التالي لحرب اإلنترنت العالمية !!...
•الدكتــور محمد سعد الـــدين
مجرد تخيل هذا السيناريو يبدو مستحيال فضال عن التفكير به
وما يليه  ...فلنتفرض أن تلك الليلة ونحن نستعد للنوم ونتصفح
هواتفنا وفيض الرسائل من االحبة وغيرهم ...تلك الليلة كانت
األخيرة قبل ان يقرر األشخاص السبعة الذين يمتلكون مفاتيح
الخوادم الكبرى لالنترنت غير بعيد عن واشنطن ان يقطعوها
عن البشرية كلها بعد ان ادمن عليها الكبار والصغار....
الخاصة والعامة وبعد أن أصبحت كل تفاصيل حياتنا بجدها
وهزلها تعتمد عليها وعلى خوادمها.
سنستقيظ صباحا وقد فقد الجميع اعصابهم بل وحتى عقولهم
ومعهما سيفقدون القدرة على الوصول إلى اموالهم واستثماراتهم
وربما يجد الجميع أنفسهم وحيدين بعد ان فقدت جل البشرية
قدرتها وحساسيتها على التواصل الشخصي واكتفت بعالقات
افتراضية االسهل و األقل تكلفة واألكثر مبالغة ونفاقا .
حينها لن يستطيع الموظفون والعمال استالم رواتبهم بعد ان
اجبرت الحكومة العالمية المؤسسات والدول حول العالم كله
بتحويل رواتب موظفيها عبر اإلنترنت وبرامجه  ....وعندما
يهرع الجمع للبنوك لسحب اموالهم فسيفاجؤون ربما ان اموالهم
كانت افتراضية (تماما كوسائل تواصلهم) في مجملها!!! وان

المال الحقيقي المتداول قد يكفي العطائهم  %١٠مما يعتقدون
انهم يملكون حقيقة.
ستتوقف حركة الطيران حول العالم بعد ان اصبحت كل
مسارات الطيران الجوية والحجوازت وقمرة قيادة الطائرات
تعتمد بالمطلق على االنترنت ومن يملك أسراره.

دولة الوسائل االجتماعية على تقديم خدماتهم مجانا الى العالم
كله حتى أدغال افريقيا المحرومة من كل شيء  ...وقتها
سيدرك البعض أن اإلدمان على المخدرات ليس أكثر ضررا
من اإلدمان على شيء يسيطر عليه من يضمر للبشرية الشر
كله.

لن يستطيع أحد بعدها كتابة راى او تبادل معلومات او حتى
بث شكواه (كما حصل لرئيس الدولة األقوى ترامب ) اال بإذن
ممن بيده تقنين االنترنت او حتى قطعه عن مجتمعات كاملة
وحرمانها معه بعد إعادة تصنيفها حسب قوانين (دولة التواصل
االجتماعي العظمى).

ربما يحتاج المرء الى العودة قرنين من الزمان حين أعلنت
بريطانيا العظمى حرب األفيون على الصينيين حين كانت
مستعمرة  ...حربا احتاجت الصين قرنا كامال واجياال متعاقبة
لمعالجة آثار ادمان شعبها من األفيون وحربها المتعددة ممن
كان يحتلها.

أما األخطر من كل هذا وذلك  ....فهو مخزن المعلومات الذي
يحوي تفاصيل حياتنا بكافة جوانبها السياسية واالقتصادية
والدينية والفكرية والذي ساهمنا جميعا بملئه بالمجان ووضعه
تحت تصرف من يملك مفاتيح االنترنت وامتدادته من وسائل
التواصل االجتماعي بعد أن أدمنت جل البشرية على تفريغ
كل ما يجول بعقلهم على صفحات اإلنترنت.....حينها ربما
سيقوم الذكاء االصطناعي بتصنيف المجتمعات والجماعات
واألشخاص بعد فتح ملفاتهم والتعامل معهم حسب التصنيف
األحدث للمصطلحات األخالقية والقيم االجتماعية والمبادئ
الدينية واجبار قطيع البشرية على اإليمان بها ليضحى بعدها
الشذوذ الجنسي واألخالقي والديني هو الفخر كله  ...والتمسك
باألديان السماوية واألخالق النبيلة واالرث االجتماعي هو
التخلف والتطرف واالنحراف ذاته!!

مؤشرات حرب االنترنت العالمية تبدو في اآلفاق بعد تبادل
االتهامات بين امريكا من ناحية وروسيا والصين وايران من
جهة أخرى واألخبار المتداولة عن عمليات ارهابية محتملة
لقطع الكابالت البحرية العمالقة الناقلة والصراع المتسارع بين
االقمار االصطناعية بين الدول الكبرى في السماء بل تخصيص
الشركات المرسلة لالقمار الى الفضاء لوكالء دولة التواصل
االجتماعي العظمى مثل ماسك.

ربما سيفهم البسطاء حينها  ...والحكماء!! لماذا عمل وكالء

لم يبق لنا سوى ربما المزيد من الخيال  ...إفالس العمالت
المشفرة بعد ان تسحب الكثير من الثروات الشخصية واعالن
البنوك الدولية عدم قدراتها على إعطاء العمالء اموالهم بسبب
هجمات على االنترنت  ...كما اختفت اموال المودعين في
لبنان االن ربما كتجربة مصغرة قبل ساعة الصفر .
•طبيب اخصائي وكاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو

االستعداد السليم تربويا الستقبال الشـهر الفضيل
لألسف ،أثبتت تجارب الحياة وعلمنا تاريخ
الشعوب بأننا عندما نركز على السطحي
فسنضمحل ونضيع.
وهذا ما حدث ويحدث في دول عربية كثيرة
لألسف! ضحالة األهل أدت لضحالة األبناء،
فالكثيرون في ضياع؛ ال يعون في قضايا األمة
وال في تاريخهم وحتى في دينهم ،ال يمسكون
كتابا ،وال يتقنون الحديث وال النقاش المتطور
وال يحسنون الحوار واإلصغاء وال يفقهون في
أصولهم وهويتهم اال البسيط والضحل.
الضحالة تبدأ بكيفية توجيه اهتماماتنا
بماذا نهتم؟ كيف نقضي وقتنا؟ ماذا نشاهد؟
ماذا نقرأ؟ مع من نتحدث؟ بماذا نتحدث؟ ما هي
اولوياتنا واهتماماتنا؟

•د .كيــتي وتــد

هدفي في هذه المقالة ،التوعية بالدرجة األولى،
وهي تسليط الضوء على موضوع الزينة التي
بدأت تأخذ أكثر وأكثر منحى اقتصاديا به
إسراف وتبذير ال أصل لهما في اإلسالم.
أال نشعر بأننا نلحق بالغرب في نهجهم بالتبذير
على السطحيات واالضاءات والزينة؟
منذ متى ونحن نحتاج ألجواء مادية لنعيش
روحانيات الشهر العظيم؟
أال نقرأ ونعي أن سيطرة الزينة في العالم الغربي
أفقدت المناسبات الدينية قيمتها وروحانياتها
فأصبح (الكرسماس) بابا نويل وأصبح الفصح
أرنب وبيض؟! الزينة أبعدت الناس عن الجوهر
فباتت تهتم بالمظاهر!
كيف نستعد للشهر؟
نستعد للشهر بالتوفير للصدقات ،بالذكر
المشترك ،بقراءة مشتركة لقصص دينية

وأخالقية ،بالقراءة والحديث عن السيرة النبوية
والخلفاء والصحابة ،بحلقات الصالة على النبي،
بجبر الخواطر وتفقد وزيارة مريض او مكسور
الخاطر.
القراء األعزاء،
الزينة واإلضاءات مظاهر زائفة ،يمكن أن
تمنحنا أجواء مؤقتة من البهجة ،لهذا وألنها
مؤقتة وليست الجوهر فيمكن أن نجهزها مع
األسرة ونعدها من مواد بسيطة ومتواضعة تحمل

مضامين وتشمل أذكارا تضيء األيام المباركة
إضاءات روحانية ال تفقد الشهر بهجته الرئيسة.
هذا ما يحتاجه األبناء ،يحتاجون للجوهر في
عالم مليء مظاهر وأضواء وضحالة
 من األولى واألهم أن نشتري ما يغني العقول
والقلوب ويكون ذخرا لنا في ديننا ودنيانا فنحن
قدوة ألبنائنا واهتماماتنا وتوزيعنا لمصروفنا
وأولوياتنا سيكون مع الوقت نهجا لهم!

عندما نركز بالعميق مع الوقت سنزداد عمقا
ونضجا ،ازدهارا وانتاجا.
وكلنا نحتاج العمق ...
جميعنا يحتاجه فقد تعبنا من السطحية
والضحالة والمظاهر نحتاجه شفقة ورحمة
باألجيال الصاعدة.
•مستشارة تربوية ومدربة اسرية  ،ناشطة
اجتماعية من (اسرة البالد) لندن اونتاريو
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مثقفون نبالء يحملون العراق في قلوبهم
الزميل ليث الحمداني
والراحل رياض قاسم
في منتصف السبعينيات كنت في زيارة الى بغداد
والتقيت أحبة هناك ،شعراء وفنانين وادباء .لكن
كانت لي خصوصية اللقاء مع العزيز ليث الحمداني
واالستاذ رياض قاسم ،وتحدثنا حديث القلب للقلب
وحديث الوطن واالشواق .وقال رياض بضحكته
المالوفة مازحا :ما الذي ابقاك في ابوظبي؟ تعال
هنا فلن تجد اجمل من بغداد .ضحكت وقلت له:
هذا قدري .ومن خالل االحاديث قلت :يا حبذا لو
تكونوا معي في ابوظبي ألعيش معكم وكاني في
بغداد .ويبدو ان الفكرة القت استحسانا لخوض
تجربة عبثية فقررا في لحظات فرح ومرح وقاال
ض هذااالمر ....
ال ضير في ذلك ،لن ُخ ْ
غادرت المحروسة بغداد عائدا الى ابوظبي،
وما مرت االيام معدودة اتصل بي الصديق ليث
الحمداني قال :بعد يومين سنكون في ابوظبي
انا ورياض .فرحت فرحا جميال وتخيلت االمر
وابعاده ،وشعرت عندها اني لن اكون وحيدا،
معي احبة صادقون محبون لهم باع طويل في
العمل الصحفي .فرحت ألني ساكون مع هذين
األخوين ،وكنت انتظر مرور اليومين بعجالة،
ووصال وكانت فرحة اللقاء والضحك .لكني كنت
انا االكثر فرحا .في نفس الليلة قلت لهما غدا نذهب
الى الجريدة ونلتقي المدير العام بعد ان رتبت
االمر قبل مجيئهما ظنا مني ان اضعهما امام
االمرالواقع.
وبالفعل في صباح اليوم الثاني ذهبنا للجريدة
وقابلنا المدير العام والذي عرفهما وعرف
مكانتهما الصحفيه في العراق فأصدر امر تعينهما
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في اللحظة ذاتها.
وكان يمازحني حيث قال مازحا اسرع تعيين
حدث في الجريدة وثبت رواتبهما وكان االمر جميال
 ..غادرنا المكتب وضحكات رياض قاسم تدخل
القلب وبدا يومهما الثاني لترتيب امور الكتابة فدفع
رياض قصائد قصيرة للنشر ودفع ليث مقاال على
ما اتذكر ان لم تخن الذاكرة عن التنمية الصناعية
في الوطن العربي .طبعا نالت االستحسان والتفرد
بين الصحف االخرى وكنت امر عليهما بعد
انتهاء دوامي في وزارة االعالم ونخرج نتجول
في المدينة وتتشعب احاديثنا ونتطرق الى شتى
المواضيع واالمور على ما يرام  ...جاء اليوم
المنحوس وانا في طريقي لهما بالجريدة ،قاال:
عصام نحن سنسافر يوم الخميس .كنت اتوقع ان
يذهبا ليرتبا امرهما ويعودا مرة اخرى فقاال :ال
ابدا اخي ان بغداد بالنسبة لنا العالم وال يمكن ان
نترك بغداد وشوارعها واصحابنا لم نتحمل نحن
خارج بغداد رغم الميزات المادية والمعنوية التي
حصلنا عليها اال ان بغداد ال تعوض فحزنت النهما
كانا بالنسبة لي فرحا ال حد له.
ونزوال عند رغبتهما التي احترمتها أتذكرها
االن لم يهمهما المال وال االستقرار انما كان
الوطن ،كانت بغداد لهما مدينة المدن .هكذا كان
النبالء يعيشون في بغداد وبغداد معهم  ...توفي
رياض حزنا على ما آلت له بغداد .ورحل ليث
مجبرا حزينا وعينه الى بغداد تتطلع للعودة ولكن
ال امل مرتجى فصارت كندا وطنه اآلمن بعد ان
احزنوا بغداد وعروها من قيمها ومكانتها  ...استقر
في كندا لكن الحسرة مرافقة له حالما بالعودة الى
بغداد االزل .يبدو ان االمر طال ويطول فاصدر
جريدة هنا ليمارس عمله الجاد بحرفية الصحفي
الذي ينظر بعين الحقيقة ال زيفها وسنحت له
فرصة الصدار كتابه االول اوراق من ذاكرة
عراقية كتب فيها خالصات عمله الصحفي في

كان بيت عصام شريدة في ابوظبي محطة للعراقيين الصورة من ارشيف المحرر يبدو فيها من اليمين
عصام شريدة  ،ليث الحمداني ،الفنان الراحل اسماعيل فتاح الترك الخبير المصرفي بشير خلف و
خبير التسويق قيس صبري

العراق قبل الهجرة شماال ويعد االن كتابة الثاني
 ...عشرون عاما في الغربة بعيدا عن بغداد....
سالما والف سالم
للعابرين على األرض ِبخفّة وجمال والق ،للذين
ما جرحوا قلبا ً وال أبكوا عينا ً ...
سالما والف سالم
ألولئك الذين خلقت أرواحهم من بياض ،وكأنٓهم
ينكسر وزنُ صدقها ،وال
قصائدُ نُظمت من نقاء ،ال
ُ
تبهتُ مالم ُح الحسن فيها ...
سالما والف سالم
لهؤالء األنقياء الذين لم يلوث الخبث والتلون،
أياديهم التي تجيد الرقي بجمال قلوبهم وفصاحة
ألسنتهم.
سالما والف سالم للطيبين االوفياء في حياتنا ،من
رحل منهم ومن بقى ولكل من حفظ العهد وصان
الوطن وحفظ خط الكلمة.
الى البهي ليث الحمداني الذي يحفر في الغربة
صدق الموقف وصدق الكلمة .الى الراحل رياض
قاسم الذي ماتت ابتسامتة وهو يشاهد دمار العراق.
لم يتحمل ذلك وماتت ضحكته وتوارى عن المشهد
الجميل الذي عاشه في سنينه الجميلة .لهذه العينة
من الناس نقول بمحبة :انتم طرزتم وجودنا بمثلكم
وما زلتم ...
هؤالء اصحاب الزمن الجميل واصحاب
المبادىء والمحبة  ...العراق كان يعيش معهم وبهم
 ...يا ترى هل تتكحل اعيننا بالعودة مرة اخرى ام
انه قدرنا ان نعيش غرباء ونموت غرباء يبدو ان
قدرنا هكذا ...
•فنان تشكيلي مؤسس ورئيس تحرير جريدة
(المفترب) الكندية

الصحفي والشاعر
الراحل رياض قاسم
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مسودة مذكرة داخلية
خطة إدارة بايدن إلعادة العالقات
األمريكــية مـع الفلسـطينيين

واشنطن :ذكرت مسودة مذكرة داخلية أن
إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن تضع
خطة تهدف إلى إعادة العالقات األمريكية
مع الفلسطينيين التي انهارت تقريبا في عهد
الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال شخصان مطلعان على وثيقة وزارة
الخارجية إن الوثيقة ال تزال في “مرحلة
العمل” المبكر ،لكنها قد تشكل في نهاية
المطاف األساس للتراجع عن أجزاء من
نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون
باعتباره منحازا بشدة لكيان االحتالل
اإلسرائيلي.
ومنذ أن تولى بايدن منصبه في  20يناير/
كانون الثاني ،قال مساعدوه إنهم يعتزمون
إصالح العالقات مع الفلسطينيين .وتعهدت
اإلدارة باستئناف مئات الماليين من
الدوالرات من المساعدات االقتصادية
واإلنسانية والعمل على إعادة فتح البعثة
الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.
كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون
إعادة وضع هدف حل الدولتين من خالل
التفاوض كأولوية في السياسة األمريكية
بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.
لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد
االنتخابات اإلسرائيلية في  23مارس
آذار ،تليها االنتخابات الفلسطينية المقرر
إجراؤها في األشهر المقبلة.
وقال جزء من مسودة المذكرة إن
الرؤية األمريكية هي “تعزيز الحرية
واألمن واالزدهار لكل من اإلسرائيليين
والفلسطينيين في المدى القريب”.
ونُقل عن الوثيقة القول إنه يمكن اإلعالن
عن مساعدات بقيمة  15مليون دوالر
للفلسطينيين بحلول نهاية مارس آذار
للتصدي لمرض كوفيد .19-كما تفيد األنباء
بأن الوثيقة تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن
األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية وتذكر
الجهود “للحصول على التزام فلسطيني
بإنهاء المدفوعات لألفراد الذين سجنتهم
(إسرائيل) بسبب أعمال إرهاب”.
وقال أحد المصدرين ،الذي تحدث شريطة
عدم الكشف عن هويته ،إن الوثيقة مسودة
أولية قابلة للمراجعة وأي نسخة نهائية
ستتطلب مراجعة مشتركة بين الوكاالت.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
األمريكية جالينا بورتر للصحافيين في
إفادة يومية “ليست لدينا أي تعليقات على
تلك المذكرة بالتحديد”.
•رويترز
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سي إن إن :أدلة “واضحة ومقنعة” حول تورط الدولة الصينية في إبادة اإليغور
لندن– إبراهيم درويش “ :أشار موقع شبكة
“سي إن إن” إلى التقرير الذي أعده مركز
بحثي وتوصل لوجود أدلة واضحة عن ارتكاب
الصين اإلبادة ضد المسلمين اإليغور في شمال-
غرب البالد.
وجاء في التقرير الذي أصدره معهد نيوزالينز
لالستراتيجيا والسياسة أن السلطات الصينية
خرقت كل معاهدة وميثاق لألمم المتحدة في
معاملتها لإليغور وبقية األقليات المسلمة في
إقليم تشنجيانغ.
وشارك في إعداد التقرير الذي جاء في 55
صفحة أكثر من  50باحثا وخبيرا حول العالم من
المختصين في جرائم الحرب وحقوق اإلنسان
والقانون الدولي وتوصلوا لنتيجة “واضحة
ومقنعة” وهي أن الحزب الشيوعي الصيني
يتحمل المسؤولية عن االنتهاكات.
وهذه هي المرة األولى التي تتوصل بها
مؤسسة غير حكومية لهذه النتيجة بعد دراسة
قانونية وتحليلية لمزاعم اإلبادة في إقليم
تشنجيانغ بما في ذلك “طبيعة المسؤولية التي
تتحملها بيجين عن هذه الجريمة المزعومة”،
حسبما قالت شبكة “سي إن إن” التي كانت أول
من حصل على نسخة منه ،وأضافت أنه يحتوي
على أدلة واضحة عن “نية بيجين” لتدمير
المسلمين اإليغور .وصدر التقرير الثالثاء عن
المعهد المستقل “نيوالينز” في واشنطن وأكد أن
السلطات الصينية خرقت معاهدة األمم المتحدة
حول اإلبادة.
وتم وضع حوالي مليوني مسلم من اإليغور
وبقية األقليات المسلمة في سجون منتشرة في
اإلقليم حسب وزارة الخارجية األمريكية حيث
زعم السجناء السابقون تعرضهم لعمليات
تثقيف حزبي وانتهاكات جنسية وتعقيم إجباري
للنساء للحد من النسل .ونقلت الصين االتهامات
وزعمت أن مراكز االعتقال ضرورية لمنع
التطرف الديني واإلرهاب.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في
تصريحات للصحافة يوم  7آذار/مارس إن
اتهامات اإلبادة “ال يمكن اعتبارها إال غير
معقولة”.
وفي كانون الثاني/يناير اعتبرت إدارة دونالد
ترامب في أيامها األخيرة أن الحكومة الصينية
تقوم بارتكاب إبادة في إقليم تشنجيانغ .وبعد
شهر أقر البرلمانان الهولندي والكندي تحركات
مماثلة رغم معارضة زعيمي البلدين.
وقال عظيم إبراهيم مدير المبادرة الخاصة في
نيوالينز والمؤلف المشارك للتقرير إن هناك
أدلة “طاغية” تدعم اتهامات اإلبادة و”هذه قوة
عالمية عظمى قادتها هندسوا عملية إبادة”.
ويحتوي ميثاق اإلبادة المكون من  4صفحات
وأقر في  1948تعريفا واضحا لإلبادة ،وقد
وقعت عليه الصين من ضمن  151دولة.
وينص المبدأ الثاني من الميثاق على أن اإلبادة
هي محاولة الرتكاب عمل “بنية تدمير كل أو
جزء من جماعة وطنية ،إثنية ،عرقية أو دينية”.
وهناك  5طرق تحدث فيها اإلبادة حسبما ينص
الميثاق :قتل أعضاء من المجموعة ،التسبب

بأذى جسدي أو عقلي جسيم ألفراد من الجماعة،
خلق ظروف معيشة وبطريقة مدروسة تهدف
لتدمير الجماعة كليا أو جزئيا ،فرض إجراءات
بنية منع النسل داخل الجماعة أو تهجير قسري
ألطفال الجماعة إلى جماعة أخرى.
ومنذ البدء بالعمل في الميثاق عام  1948تمت
محاكمة كل قضايا اإلبادة أمام محكمة الجنايات
الدولية كما حدث مع رواندا ويوغسالفيا السابقة
أو أمام محاكم محلية .وفي  2006أدانت محكمة
عراقية الرئيس العراقي السابق صدام حسين
باإلبادة .لكن أي محكمة جنائية دولية بحاجة
لموافقة مجلس األمن الدولي والصين عضو
دائم فيه ولديها حق الفيتو ،مما يجعل أي جلسة
استماع لمزاعم اإلبادة في تشنجيانغ غير محتملة.
ومع أن انتهاك ميثاق اإلبادة ال يعني ارتكاب
إبادة بالمعنى الحقيقي ،إال أن تقرير نيوالينز
كشف عن انتهاك الصين كل مبدأ في الميثاق
بشكل يصدق عليها وصف اإلبادة .وجاء في
التقرير “يجب النظر إلى سياسات الصين
وممارساتها التي استهدفت اإليغور في المنطقة
بشكل شامل والتي تصل إلى حد النية لتدمير
اإليغور كجماعة بشكل كامل أو جزئي”.
وتوصل إلى نفس النتيجة تقرير منفصل
أصدرته في  8شباط/فبراير الشركة القانونية
“إيسكس كورت تشامبر” في لندن بناء على
طلب من المجلس العالمي لإليغور ومشروع
حقوق اإلنسان لإليغور ،وأن هناك “حالة قوية”
ضد الحكومة الصينية وارتكابها اإلبادة.
ولم ينص الميثاق على عقوبات ضد الدول التي
ترتكب اإلبادة لكن تقرير نيوالينر قال إن الدول
الموقعة على الميثاق تتحمل مسؤولية التحرك.
وجاء فيه “الصين ملزمة لمنع ،معاقبة وتجنب
ارتكاب اإلبادة وهي مسؤولية جماعية أو يتحملها
المجتمع الدولي بشكل عام” .وقال يونا دايموند،
المستشار القانوني في مركز راؤول والينبرغ
لحقوق اإلنسان وشارك في التقرير ،إن هناك
سوء فهم حول تعريف اإلبادة وأنها بحاجة لقتل
جماعي أو إبادة حقيقية للناس و”السؤال الحقيقي
هو ،هل هناك أدلة كافية للكشف عن نية لتدمير
الجماعة وهو ما يكشف عنه التقرير”.
وقام التقرير بفحص التعريفات الخمسة لإلبادة
والتوصل إن كان كل تعريف يصدق على
تصرفات الصين .وجاء فيه “في ضوء الطبيعة
الخطيرة لالنتهاكات يلتزم التقرير بمعايير
واضحة ومقنعة”.
وأنشئ معهد نيوالينز لإلستراتيجيا والسياسة
في  2019كمعهد غير موال في جامعة فيرفاكس
األمريكية وبهدف “تعزيز السياسة الخارجية
األمريكية وإنشائها لفهم عميق للجيوسياسة في
كل منطقة من العالم وتحديد أنظمة القيم لها”
وكان يعرف سابقا بالمركز للسياسة العالمية.
وقال دايموند إن التقرير توصل لنتائجه بناء على
آالف الشهادات من المنفيين اإليغور ووثائق
الدولة الصينية .وبحسب التقرير فقد سجن ما
بين مليون إلى مليوني شخص في معسكرات
االعتقال وفي حوالي  1.400معتقل اعتقال
خارج عن القانون موزعة في أنحاء تشنجيانغ
ومنذ  ،2014وهو العام الذي شنت فيه حملة

ضد التطرف اإلسالمي.
وتقول الصين إن المعتقالت ضرورية
لمواجهة اإلرهاب وبعد سلسلة من الهجمات في
داخل تشنجيانغ وأماكن أخرى من الصين .ويقدم
التقرير تفاصيل موسعة عن االنتهاكات الجنسية
والتعذيب النفسي ومجاالت غسل الدماغ الثقافي
وحاالت وفاة عدة داخل معسكرات االعتقال.
وأشار إلى أن المعتقلين اإليغور داخل مراكز
االعتقال “حرموا من أبسط االحتياجات
اإلنسانية وتعرضوا لإلهانة وتعرضوا لمعاملة
غير إنسانية وعقوبات بما في ذلك الحجز
االنفرادي لمدد طويلة” و”انتشر االنتحار بين
المعتقلين لدرجة أجبروا فيها على ارتداء زي
“أمن من االنتحار” ومنعوا من المواد التي
يمكن استخدامها للتسبب باألذى للنفس” .وأشار
التقرير إلى تراجع نسبة الوالدة في الفترة ما بين
 2017و  2018بنسبة  %33باإلضافة لسياسة
التحكم بالنسل والتعقيم واإلجهاض التي مورست
على النساء بدون موافقة منهن.
وأكدت الحكومة الصينية تراجع معدالت الميالد
بين اإليغور لكنها قالت إن معدالت اإلنجاب ما
بين  2018 – 2010ارتفعت بشكل عام في
تشنجيانغ .وخالل حملة القمع منع األطفال من
دراسة المقررات الثقافية عن اإليغور .وفي
معسكرات االعتقال أجبر السجناء على دراسة
لغة الماندرين ووصفوا كيف تعرضوا للتعذيب
لو رفضوا تعلمها أو لم يكونوا قادرين على
التحدث بها .وبناء على خطابات وأحاديث لقادة
الحزب الشيوعي أثبت التقرير أن مسؤولية
اإلبادة تقع عاتق الحكومة الصينية.
وبناء على الوثائق الرسمية التي حصل عليها
التقرير فقد وصف اإليغور وغيرهم من األقليات
المسلمة بـ “األعشاب” و “األورام السرطانية”.
وفي أمر حكومي طلب من المسؤولين “قطع
نسبهم وقلع جذورهم وتحطيم صالتهم وتدمير
أصولهم” .و”الخالصة هي أن الكيانات
واألشخاص التي قامت بأعمال ال تحصى من
اإلبادة هي أجهزة الدولة ووكاالتها وبناء على
القانون الصيني” ومن هنا “فالجهة التي كلفت
بهذه األعمال التي ال تحصى من اإلبادة ضد
اإليغور هي من مسؤولية الدولة الصينية”.
وقال ريان ثام ،المساهم في التقرير والمؤرخ
في شؤون اإليغور بجامعة مانشستر ،إن الناس
سينظرون بعد  20عاما ويرون في قمع تشنجيانغ
على أنه من األفعال العظيمة للدمار الثقافي التي
حصلت في القرن األخير” و”أعتقد أن اإليغور
سيتعاملون مع هذا التقرير بأنه اعتراف متأخر
بالمعاناة التي مروا بها وعائالتهم وأصدقائهم
ومجتمعهم”.
ودافعت الحكومة الصينية عن تحركاتها في
اإلقليم حيث قالت إن السكان يتمتعون بحياة
أفضل من السابق .ووصف اإلعالم الصيني
معسكرات االعتقال بأنها مراكز تأهيل تهدف
للقضاء على الفقر.
• المصدر  :القدس العربي”
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في دولة الخرافة !!
مذيعة إيرانية تكشف …
نجــاد يخطط الغتيــال
خامنئي عن طريق “الـجـن”
زعمت مذيعة إيرانية في التلفزيون
الرسمي أن الرئيس السابق ،محمود أحمدي
نجاد ،خطط الغتيال مرشد النظام علي
خامنئي عن طريق ”الجن“.

كردستان العراق :اعترافات شبكة تجسس تابعة
لمسلحي "حزب العمــال" خططت لعمليــات اغتيــال في أربيل
•سالم الجاف
نشرت السلطات األمنية في إقليم كردستان
العراق ،جزءا ً من اعترافات لعناصر بحزب
العمال الكردستاني المعارض ألنقرة ،كانت
قد نجحت في اعتقالهم بوقت سابق من العام
الماضي ،بتهمة التخطيط الغتيال شخصيات
سياسية ودبلوماسية ومن شركات أجنبية في إقليم
كردستان العراق.
ووفقا ً لبيان لمجلس أمن إقليم كردستان العراق،
نشرته وسائل إعالم رسمية في اإلقليم وتضمن
اعترافات خمسة من أعضاء شبكة تجسس
تنتمي لحزب العمال الكردستاني ،وتم اعتقالهم
في أكتوبر/تشرين األول العام الماضي ،في
بلدة بادينان بمحافظة دهوك؛ فقد عمل أعضاء
الشبكة على جمع المعلومات ،والتدريب على
استخدام األسلحة الكاتمة للصوت ،ضمن إطار

سعي الحزب لتغيير النظام السياسي في إقليم
كردستان العراق ،كما قامت شبكة التجسس هذه
بالتقاط صور األرتال العسكرية والمقار األمنية
في إقليم كردستان.
وبحسب بيان مجلس أمن إقليم كردستان
العراق ،فإن الشبكة لها ارتباط مباشر بحزب
العمال الكردستاني ،ذاكرا ً أن أعضاء الشبكة
المعتقلة ،ووفقا ً لالعترافات التي أدلوا بها ،تمت
إدانتهم بالسجن  6سنوات لكل واحد منهم.
وفي  26أكتوبر/تشرين األول من العام
الماضي ،أعلن مجلس أمن إقليم كردستان،
اعتقال شبكة تجسس كانت تخطط لعمليات
إرهابية تشمل اغتيال دبلوماسيين وعاملين في
بعثات دبلوماسية وشركات أجنبية ومسؤولين
محليين وسياسيين داخل اإلقليم ،بهدف تغيير
النظام السياسي في اإلقليم ،مؤكدة أن الشبكة
ترتبط بحزب العمال الكردستاني.

ويعتبر اإلعالن الرسمي من حكومة إقليم
كردستان العراق تأكيدا ً على استمرار حال
التوتر بين أربيل ومسلحي الحزب المصنف
على الئحة اإلرهاب والمتواجد بشكل غير
شرعي داخل مدن وبلدات عراقية حدودية مع
تركيا ،وينفذ من خاللها هجمات داخل األراضي
التركية المجاورة.
وتواصل القوات التركية عمليات واسعة داخل
المناطق الحدودية العراقية المجاورة لتركيا من
أجل التصدي لمسلحي حزب العمال الكردستاني.
ومؤخرا اتهم قائمقام سنجار محمد خليل حزب
العمال الكردستاني بأنه خطر يهدد أمن اإلقليم
واستقراره ،متهما ً الحكومة العراقية في بغداد
بعدم الجدية في معالجة ملف الحزب وإبعاد
خطره.
•المصدر  :العربي الجديد – لندن

سعي إيراني لتغيير ديمغرافي عند الحدود السورية… بدعم من حزب الله
ال تزال الميليشيات الموالية إليران قرب الحدود السورية – اللبنانية ،وعراقية وأفغانية عمدت في اآلونة األخيرة إلى مصادرة شقق فارهة
تقوم بشراء األراضي الواقعة على الشريط الحدودي بين البلدين ،ووفقا ً وفيالت في منطقة بلودان ومناطق أخرى بالقرب منها ،ووحولتها إلى
لمصادر المرصد السوري لحقوق اإلنسان ،فإن الميليشيات األفغانية أماكن إقامة لهم ولعوائلهم ،والنسبة األكبر من المليشيات هم األفغان ،كما
واإليرانية والعراقية واللبنانية قامت حتى اللحظة بشراء أكثر من  165بلغ عدد الفلل والشقق المصادرة حتى اللحظة أكثر من  ،69غالبيتها تعود
قطعة أرض في منطقة الزبداني وما ال يقل عن  250قطعة أرض في ملكيتها ألشخاص خارج سوريا.
منطقة الطفيل الحدودي ضاربة بعرض الحائط القانون السوري الذي يمنع
ً
ولم تكتف تلك المليشيات بذلك ،حيث يتمثل التمدد اإليراني أيضا بشراء
بيع وفراغ األراضي الحدودية.
أراض على كامل الحدود اللبنانية بالرغم من وجود قوانين تمنع بيع وفراغ
باتت المنطقة بزعامة شخص سوري مقرب من قيادات حزب الله اللبناني
ٍ
يدعى (ح.د) ،وفي الوقت ذاته تواصل الميليشيات مصادرة الشقق الفارهة األراضي الحدودية ،إال أن الميليشيات هذه ال تشملها القوانين على ما
والفيلل في منطقة بلودان ومناطق قربها ،ليرتفع إلى  97حتى اللحظة تعداد يبدو ،فقد رصد المرصد السوري شراء الميليشيات ألكثر من  140قطعة
الشقق التي استوطنت فيها تلك الميليشيات ،وكل هذا يأتي بدعم مطلق من أرض في منطقة الزبداني ،أما المنطقة األكثر كثافة فشهدت أكبر عملية
قبل حزب الله اللبناني الذي يعمل على تسهيل أمور الميليشيات باعتباره شراء أراض حتى اآلن فهي منطقة الطفيل الحدودية إذ جرى شراء 200
قطعة أرض حتى اللحظة ،ويقوم شخص سوري يدعى (ح.د) بتسهيل تلك
القوة األكبر هناك.
وكانت مصادر المرصد السوري أفادت منتصف الشهر الفائت إلى العمليات وهو من أبناء الطفيل وأحد أبرز شخصيات المنطقة الحدودية من
تمدد إيراني جديد ضمن األراضي السورية ،يتمثل باستيطان ميليشيات الجانب السوري.
عربية وأجنبية موالية لها قرب الحدود السورية – اللبنانية برعاية حزب
الله اللبناني ،حيث قالت مصادر المرصد السوري أن ميليشيات إيرانية
•المصدر  :صوت بيروت انترناشونال

وأضافت المذيعة آمنة سادات ذبيح بور،
في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع
التواصل ”انستغرام“ ،أن ”نجاد سعى
للعودة إلى السلطة عبر االستعانة بسحرة
ومنجمين؛ وذلك لكي يقوموا بشيء ينتهي
بوفاة المرشد في أسرع وقت“.
وكشفت ”ذبيح بور“ ،التي عملت لسبع
سنوات في تغطية أخبار الحكومة اإليرانية
وشخص الرئيس السابق ،أن ”نجاد نسق
مع مستشاره المقرب ،أسفنديار رحيم
مشايي؛ لكي يتمكن السحرة من االستعانة
بالجن في هذا الصدد“.
وأردفت المذيعة اإليرانية بقولها :إن
”نجاد متعطش للسلطة إلى حد أن تحول
من خادم الشعب إلى خائن لألمة ،وأما
السحر الذي افتُعل للمرشد فيجب إبطال
مفعوله“ ،فيما توعدت في نهاية منشورها
بالكشف عن وثائق تدين أحمدي نجاد في
القريب العاجل.
وتؤكد وسائل إعالم إيرانية أن نجاد دخل
في خالف غير مباشر مع المرشد علي
خامنئي ،حيث تعرض عدد من المستشارين
المقربين من نجاد لالعتقال والسجن في
قضايا فساد ،فيما اعتبر نجاد هذه القضايا
”تصفية حسابات“ من قبل النظام ضده.
وكانت تقارير إخبارية تحدثت في وقت
سابق عن مساعٍ يقودها نجاد للتقرب
من مجتبى خامنئي أشهر أبناء المرشد
اإليراني؛ وذلك للتأثير على موقف األخير
من احتمالية ترشح نجاد لالنتخابات
الرئاسية المقبلة،
•“إرم نيوز”.
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إلى أين وصل مشروع التمدد اإليراني؟

•يـــاسر الــزعاترة
هذه األرقام ليست للترف ،وال إلضافة معلومات
بشأن األحوال التي وصلت إليها هذه الدول التي
افتخر رموز محافظي إيران بالسيطرة عليها
(لم يعودوا يتحدثون عن ذلك مؤخرا) ،بل ألجل
قراءة مجمل النتائج التي وصل إليها مشروع
التمدد المذهبي اإليراني .ولنا أن نضيف بجانب
تلك الدول؛ أحوال أخرى عبثت بها أنظمة
"الثورة المضادة" ،ولذلك سياق آخر؛ تطرقنا له
مرارا من قبل ،وقد نعود إليه.

بالبعض حد تفضيل الكيان الصهيوني عليه.
ولك أن تتذ ّكر ما فعلته مجزرة سوريا على
صعيد وضع إيران في حالة تناقض سافرة مع
غالبية األمة ،وليس غالبية السوريين وحسب.
أما األهم ،فيتمثل في النزيف المالي الرهيب،
والذي ال يفضي إلى سيطرة حقيقية ،بل ينتهي
بتناقض سافر مع الروس الذي يريدون للنظام
مسارا آخر؛ أقرب إلى الهواجس الصهيونية،
األمر الذي يميل إليه بشار ،لوال الخوف من
القوة اإليرانية على األرض.

ومهادنة مع العدو الصهيوني.
نعم؛ العقوبات هي السبب ،ولكنها ليست
السبب الوحيد ،ذلك أن ما صرفته إيران في
سوريا واليمن ،كان رهيبا ،وهو جزء ال يتجزأ
من ثروات الشعب اإليراني ،وال تسأل عن كل
مشروع التمدد المذهبي بكل تجلياته ،وما ينطوي
عليه من أثمان باهظة .أثمان ال يمثل الدعم المقدم
لفلسطين سوى النزر اليسير منه؛ حتى ال يقال
إننا ننكره ،مع أنه جزء من الدعاية للمشروع،
وليس بعيدا عنه.

في لبنان تجاوز سعر الدوالر أمام الليرة حاجز
الـ 10آالف ،وفي سوريا ،تجاوز الـ 4آالف،
وفي العراق تم تخفيض العملة بنسبة ،20%
وفي اليمن وصل الدوالر في مناطق الحوثيين
إلى  850رياال .وال تسأل عن التدهور الرهيب
في سعر العملة اإليرانية ،وال عن األوضاع
االقتصادية المتردية في البلد بشكل عام.
وفيما ارتفع سقف التوقعات باستعادة اتفاق
النووي ،ومن ثم رفع العقوبات ،مع فوز بايدن
ورحيل ترامب ،فقد جاءت النتائج على غير
ما اشتهى القادة اإليرانيون ،أقله إلى اآلن،
فبدأت الرسائل اإليرانية للضغط عليه ،أحيانا
بضربات استعراضية من خالل مليشيات تتبع
طهران في العراق ،وأخرى من خالل تصعيد
الحوثي لضرباته في السعودية ،وثالثة باستهداف
مدروس (ال يوقع ضحايا) لسفينة يملكها تاجر
عمان.
إسرائيلي في خليج ُ
في الدول األربع التي افتخر قادة إيران
بالسيطرة عليها ،ليس ثمة غير البؤس ،فيما
يتصاعد الغضب على هيمنتها التي تؤدي إليه،
بدليل خسارة الظهير الشعبي الشيعي في العراق،
وإن بقيت السيطرة للمليشيات التابعة ،مع تصاعد
في رفض وصاية حزب الله على الطائفة في
الوسط الشيعي اللبناني .أما في اليمن ،فيغيب
السخط على الحوثيين وممارساتهم ،وسط ردود
الفعل على اإلدارة الفاشلة للحرب في الطرف
اآلخر ،برعاية التحالف الذي تتناقض محاوره،
لكن ذلك ال ينسي الشعب اليمني أن االنقالب هو
الذي فتح الباب لهذه الجولة الطويلة من الدمار.
أما في سوريا ،فيكفي أن الغالبية ما زالت
ترى إيران أهم األعداء ،بل يصل التطرف

لقد استنزفت القيادة اإليرانية شعبها في هذا
المسلسل من الفشل ،في ذات الوقت الذي ارتكبت
فيه أبشع الجرائم بحق شعوب المنطقة ،ليس في
سوريا واليمن والعراق وحسب ،بل في عموم
المنطقة؛ بهذا الحشد المذهبي الرهيب ،وبضرب
ربيع الشعوب العربية ،إذ لوال ما جرى في
سوريا ،لما نجحت الثورة المضادة العربية في
ضرب مسيرة الربيع على النحو الذي تابعناه.
لقد كان بوسع إيران أن تنحاز للشعوب (وهي
األكثر عداء للمشروع الصهيوني) .وما كان
لنظام جديد في سوريا يعبّر عن ضمير الشعب
أن يعاديها لو لم تقف من ثورته ذلك الموقف
القاتل ،كما كان بوسعها القبول بنظام عادل في
العراق للشيعة فيه الدور األكبر؛ بدل تبني النهج
الطائفي المد ّمر ،فضال عن أن تدفع أقلية إلى
االنقالب على ثورة الشعب في اليمن ،وتتسبب
في هذا النزيف الكارثي.
نقول ذلك ،وموقفنا واضح من الطرف العربي
الذي يمثل الثورة المضادة ،والذي ساهم بجرائم
يتقرب أو
ال تحصى بحق األمة ،وهو اليوم
ّ
يتحالف مع الكيان الصهيوني ،بدعوى مواجهة
إيران ،فيما أخذ يعادي تركيا أكثر من إيران،
ولذات السبب ممثال في رفضه ألشواق الشعوب
في الحرية والتحرر.

كاريكاتير للفنان ايلي صليبا عن جريدة (الوطن القطرية)
هنا ،سيتجاهل البعض وجود شعوب رافضة
لهيمنة إيران ،في تلك الدول ،وسيتجاهلون أن
هنا في هذه المنطقة غالبية ترفض تمددها أيضا،
تغولها ،حتى
وليست في وارد االستسالم أمام ّ
لو تقاعست األنظمة ،وفي مقدمتها "الشقيقة
الكبرى" التي تحكمها السياسة االقتصادية،
وتدفعها لتجاهل العدوان اإليراني ..سيتجاهلون
ذلك كله ،ويوجّهون لك السؤال التالي" :أليست
العقوبات األمريكية في طبعتها السابقة والحالية
هي التي أدت إلى هذا المستوى من التردي في
األوضاع الداخلية اإليرانية ،وتبعا لها الدول
التابعة؟".
هنا ،سنتجاوز ما ذكرنا أعاله حول ما يتجاهله
أتباع إيران ،ونجيب بـ"نعم ..ولكن" .فال شك
ابتداء أن أمريكا مجرمة ،وأن العقوبات هي
لمصلحة الكيان الصهيوني ،مع العلم أن "الفيتو"
األمريكي الصهيوني على التسلح النوعي
(النووي أو الصاروخي الباليستي) ،ليس حكرا
على إيران (ما فعلوه بنظام صدام – عدو إيران-
أكبر دليل) ،بل يشمل حتى أكثر الدول تطبيعا

بعد ذلك تأتي العقوبات وما ترتب عليها من
معاناة ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا أيضا
هو :هل كانت العقوبات مفاجئة؟ أليس من
الطبيعي أن تتوقعها القيادة؟ أليس فشلها في
توقعها بوجود تجارب آلخرين ،كما في حالة
سب عليه؟!
العراق ،هو فشل ذريع ينبغي أن تُحا َ
أليس من الكارثي أن تتم صناعة مشروع نووي
تُصرف عليه عشرات المليارات من الدوالرات،
وأضعافها نتاج العقوبات ،ثم يجري التخلي عنه
ألجل رفع العقوبات؟!
إن ما جرى ويجري ،أكان بجلب العقوبات،
أم بمشروع التمدد المذهبي وما انطوى عليه
من نزيف ،وفي ظل فشل واضح له ،إنما
يعبّر عن فشل كارثي لقيادة المحافظين ،وقيادة
خامنئي على وجه الخصوص ،إذ ال قيمة لحكاية
الديمقراطية واالنتخابات في بلد ال يخضع من
يتح ّكم بالمال والسياسة الخارجية فيه لمنطق
صناديق االقتراع ،بل يتم الزعم بأنه يتلقى
األوامر من الله عز وجل؛ عبر اإلمام المهدي!!

كل ذلك يعيدنا إلى السؤال الكبير الذي طالما
رددناه ممثال في سؤال متى ستعود قيادة إيران
الحقيقية إلى رشدها ،وتوقف هذا النزيف ،وهذا
العداء مع المحيط العربي واإلسالمي ،بقبول
تفاهمات مع العرب وتركيا .تفاهمات يمكن أن
تبدأ من سوريا بقبول تغيير يرضي الشعب؛ وإن
ي العملي ،وبقبول نظام
أصبح بوتين هو الوص ُّ
عادل في العراق ،وبوقف عدوان الحوثي وقبوله
بحل مقبول بدل استمرار هذا النزيف المد ّمر،
إلى جانب تصحيح الوضع القائم في لبنان بوقف
تهميش السنّة ،وترك مشروع "تحالف األقليات"
روج له ميشال عون؟
الذي ّ
حتى يحدث ذلك ،سيبقى نزيف الشعب
اإليراني ،ونزيف شعوب المنطقة ،وستواصل
أنظمة "الثورة المضادة" مسارها البائس ،فيما ال
يربح من ذلك كله سوى الكيان الصهيوني الذي
سارت إيران في كل تلك المغامرات بدعوى
مقاومته ،ومعه القوى اإلمبريالية المعنية ببقاء
هذه التناقضات في منطقتنا.
•(عربي )21
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يد اإلنسان تصل إلى المريخ

•أحمد أبو رتيمة

طريق الـ" 140مليون" ميل تبدأ بخطوة!
كانت الخطوة األولى قبل آالف السنين ،منذ
أن تفتح وعي اإلنسان على هذه األرض وبدأ
السؤال واالستكشاف بينما كان جائعا ً خائفا ً
عارياً ،ذلك الكائن ضعيف البنية الجسدية
المطارد من الوحوش الضارية التي تزيد
عليه بسطةً في الجسم والعضالت.
لكن حكمة الله اقتضت أن هذا الكائن
الضعيف هو السيد على تلك المخلوقات:
"ولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آدَ َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِي ْالبَ ِ ّر
َ
َّ
ت َوفَض َّْلنَا ُه ْم
َو ْالبَحْ ِر َو َرزَ ْقنَاهُم ِ ّمنَ
الطيِّبَا ِ
ضيلاً ".
َ
ير ِ ّم َّم ْن َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِ
علَ ٰى َك ِث ٍ
لم يكن مؤهل سيادة اإلنسان قواه العضلية،
فلو كان األمر كذلك لسادت عليه الفيلة
والسباع والخيول ،بل تسيَّد بالقوة الخفية
المودعة في سره ،والتي تمثل أثر روح الله
فيه .تلك النفخة من الروح اإللهية هي التي
منحت هذا الكائن قوة ً خالقةً مبدعةً؛ قادرة ً
على تجاوز عجزه ومحدوديته والتحليق في
آفاق السماوات واألرض ،ما بدا تح ِدّيا ً يحمل
في باطنه فرصةً" :يَا َم ْعش ََر ْال ِج ِّن َواإل ْن ِس
ط ْعت ُ ْم أ َ ْن ت َ ْنفُذُوا ِم ْن أ َ ْق َ
إِ ِن ا ْست َ َ
ت
س َم َاوا ِ
ار ال َّ
ط ِ
ض فَا ْنفُذُوا ال تنفذون إال بسلطان".
َو ْ
األر ِ
قصر خيال األولين عن رؤية اإلمكان في
هذه اآلية ،فلم يفهموا منها سوى التعجيز،
لكن ذات اآلية لم تغلق الباب أمام طموح
اإلنسان ومثابرته ،فقيَّدت النفاذ بالسلطان،
والعلم هو سلطان بتعبير القرآن" :إن عندكم
من سلطان بهذا" ،واإلنسان ينفذ اليوم
بسلطان العلم ،فتصل أياديه إلى موطن يبعد
عن األرض  140مليون ميل!
من التواضع القول إن أقطار السماوات
ال تزال بعيدة ً جدا ً عن سلطان اإلنسان،
فالمريخ قريب من األرض مقارنةً بباليين
المجرات التي تنتشر في فضاء ال يقدر

اإلنسان على تخيل اتساعه فضالً عن الكامنة" :وهو اللطيف الخبير".
الوصول إليه ،لكن هذا ال يعني التزهيد في
عظمة اإلنجاز .ولو أخبرنا سكان األرض الدرس العظيم من وصول اإلنسان إلى
قبل ألف عام بأن اإلنسان سيبدع آلةً يوصلها المريخ هو الثقة بإمكانات هذا الكائن وأن
إلى تلك النقطة البعيدة في السماء ويتحكم إبداعه غير متناهٍ ،وأن هيمنة مناخات
بسيرها هناك ويرى من خاللها تفاصيل اإلكراه والظلم والقهر تكبت وتدفن خيرا ً
ذلك المكان ،النفجروا ساخرين والتهموا وفيراً ،وأن الناس إذا آمنوا بالروح المودعة
مخبرهم بالجنون ،ولما قدرت كل كلمات في اإلنسان واتقوا الظلم واإلفساد فستفتح
اللغة على تقريبهم من تخيل ما نراه اليوم عليهم بركات من السماء واألرض وينعمون
"ولَ ْو أ َ َّن أ َ ْه َل
واقعاً.
بالثمار والكنوز المخبوءةَ :
علَ ْي ِهم بَ َر َكا ٍ
ت ِ ّمنَ
ْالقُ َر ٰى آ َمنُوا َواتَّقَ ْوا لَفَتَحْ نَا َ
ض".
األيادي هي أدوات القوة ،وقد أثنى الله ال َّ
س َم ِ
اء َوالأْ َ ْر ِ
على المخلَصين من عباده بـ"أولي األيدي
واألبصار" ..األيدي هي القوة ،واألبصار بلوغ اإلنسان هذه اآلفاق ليس ضربة حظ،
هي الرؤية التي تنفذ من عالم المادة الكثيفة بل هو ثمرة مسار فلسفي ومناخ ثقافي،
إلى أسرار الغيب اللطيفة .وفي هذا التعبير فالمرء الذي يصنع هذا اإلنجاز ال بد أن
مؤشر على طبيعة اإلنسان الذي يريده الله يكون مسكونا ً بالشغف والتفاعل الوجداني
وفض
تعالى في األرض ،فالدين ال يريد اإلنسان مع هذه الحياة والولع بفك أقفالها
ِّ
الضعيف العاجز المنسحب من الحياة ،بل أسرارها.
يحض على تكوين اإلنسان الفاعل القوي
ُّ
الذي يستحق الخالفة على هذه األرض العا ِلم والمخترع والمكتشف ليسوا صناعة
أنفسهم ،بل هم صناعة البيئة التي احتضنتهم
ويعمرها ويسوسها بالعدل واإلصالح.
وأيقظت فيهم دوافع المغامرة واإلبداع.
هذا النفاذ العظيم يستحيل أن ينجزه مخلوق
أرضي بقوة الجسم الكثيفة ،لكن اإلنسان الثقافة هي التي ترتب أولويات المرء،
أنجزه بقوة العقل اللطيفة ،وفي ذلك آية بينة ففي ثقافة تؤمن بممكنات اإلنسان وأن هناك
على سيادة عالم اللطائف على عالم الكثائف .دائما ً ما يمكن اكتشافه وإضافته وتطويره؛
تزدهر العبقرية وينمو العلم ،أما في ثقافة
ولو نظرنا في تاريخ اإلنسان لوجدنا أنه تحرم السؤال ،وترى أنه ليس باإلمكان أبدع
صيرورة متواصلة من عالم الكثائف إلى مما كان ،وتعطي إجابات جاهزة ً تفسر كل
عالم اللطائف .فالعربات التي كانت تجر شيء ..يلجأ الناس إلى حياة التقليد والروتين،
بقوة الحيوانات العضلية صارت قطارات ويجهض السؤال وتنطفئ الروح.
تسير بالبخار والكهرباء ،وبينما كان الرجل
يبذل جهدا ً عضليا ً مضنيا ً لدفع جسم ثقيل يقول الروائي المصري يوسف زيدان:
أمامه فإن بوسع الرجل اليوم أن يحرك
جسما ً يزن مئات األطنان بضغطة يسيرة "نشأنا في بالد اإلجابات ،اإلجابات المعلبة
على زر دون جهد بدني ،وبينما كان نمط التي اختزنت منذ مئات السنين ..اإلجابات
الحكم السائد يلجأ إلى القوة الفجة من الجيش الجاهزة عن كل شيء ولكل شيء فال يبقى
والسالح إلخضاع الناس ،فإن اإلنسان للناس إال اإليمان باإلجابة والكفر بالسؤال.
يتوسع في اعتماد أدوات القوة اللطيفة اإلجابة عندهم إيمان والسؤال من عمل
غير المرئية ،مثل الفن واإلعالم والتقدم الشيطان ..ثم تسود من بعد ذلك األوهام
وتتبدد الجرأة الالزمة والمالزمة لروح
الصناعي ،لتحقيق الغلبة والظهور.
السؤال ..إذا أردت أن تكون فاسأل ثم اسأل..
وإذا كانت الروح اإللهية المودعة في اسأل عن كل ما كان وكل ما هو كائن وعما
اإلنسان هي ألطف اللطائف ،فإن هيمنة سيكون ولم صار العالم عما هو عليه اآلن..
عالم اللطائف على عالم الكثائف هو اقتراب اسأل حتى وإن لم تعثر على إجابات؛ ألن
من تحقيق كلمة الله وتجلية لنفخة الروح التوقف عن طرح األسئلة يسلمك للجمود

ويعطل فكرك ..إنك بالسؤال تكون أنت ال
هم."..
هناك أفراد نوابغ كثيرون منا يعملون
في المؤسسات العلمية الغربية مثل ناسا،
ويساهمون في هذه اإلنجازات ،لكنهم
يبدعون داخل الحاضنة الثقافية واالجتماعية
الغربية.
والمسألة ال تتعلق بنبوغ األفراد ،بل
بالحاجة إلى حالة جماعية من تهيئة المناخ
الثقافي والفكري والسياسي لإلبداع.
إذا أردنا أن نكون شهداء على الناس فيجب
أن نحقق الحضور الفاعل معهم ،والحضور
يكون بالتحرر من أدوات اإلكراه االجتماعي
والسياسي ،ومن العادات الجامدة واألفكار
الميتة التي تعطل إطالق قدرات اإلنسان
وتثبط سعيه.
يلزمنا أن نرى القداسة التي تشتملها كل
ظواهر الحياة ،فالله تعالى بث آياته في
أرجاء الكون من حولنا ،وجعل كل ما حولنا
دليالً ومعراجا ً إليه ،لذلك فإن اإلنسان حين
يسبر أغوار الكون ويكتشف أسراره فإنه
يمارس واجبا ً دينيا ً مقدساً .وليس عبثا ً أن
مئات اآليات في القرآن الكريم تلفت األنظار
والقلوب إلى ظواهر الطبيعة وسننها ،من
الجبال والبحار واألنهار والرياح واألمطار.
تعبد الله ال يكون بين جدران أربعة
وحسب ،بل إن عمران األرض والتعرف
على أسرار خلق الله هو عبادة وتسبيح
باسم الله ،وقد ُجعلت األرض كلها مسجدا ً
وطهورا ً للرسول محمد صلى الله عليه
وسلم ليشجعنا ذلك على االنطالق والسير
في األرض.
كل ما في الوجود يسبح لله تعالى" :يسبح
لله ما في السماوات وما في األرض".
والسباحة في آفاق هذا الكون الرحيب
والتعرف على أسراره هو في جوهره
إنصات لتسبيح هذا الوجود" :كل قد علم
صالته وتسبيحه"" ..قل هل يستوي الذين
يعلمون والذين ال يعلمون".
•كاتب فلسطيني من غزة
twitter.com/aburtema

إن لـم تـكـن مـعـي فـال يـعـني أنـك ّ
ضـدي
أرى موضوعنا اليوم على قدر من األهمية.
وأقول (أرى) ألن ذلك رأي خاص أقتنع به وأراه
صحيحا ،وقد ال يرى غيري ما أرى .هو مهم ألنه
– إن أحسن استخدامه االستخدام الصحيح  -يديم
المودة وتستقيم به الحياة االجتماعية والفكرية ،وإال
فهي خصومة قد تطول ومفسدة للود ال تنتهي.
الموضوع هو موضوع الحوار والجدال
يمر أمامنا ويخترق أسماعنا كل يوم تقريبا حوارات
ومناقشات ومجادالت حول موضوعات مختلفة
بين فردين أو فريقين يحاول كل منهما أن يثبت
صحة رأيه حول الموضوع المطروح وتغيير رأي
الطرف األخر ليشعر هو بزهو النصر والتميز.
مع أننا نفهم أن هدف الحوار وعرض اآلراء
هو المعرفة وليس الغرض منه الجدال والزهو
باالنتصار .وال أظن أننا قد قابلنا متجادلين رضخ
أحدهما لرأي آخر.
واألطرف والمؤسف في الوقت ذاته حين نشاهد
بعض ما يجري على بعض شاشات التلفزة بين
أناس نفترض فيهم التحضر والعلم ورفعة المكانة
االجتماعية ،حيث تطرح الفكرة ويبدأ األول
بعرض رأيه في الموضوع .وهذا حقه وفهمه
للقضية من وجهة نظر شخصية .فإذا ما انتهى
وانتقل الحديث إلى المجادل اآلخر بدأ هذا اآلخر
وحتى دون أن يبدي وجهة نظره بنفي ما سمع

من الطرف األول بطريقة قد تصل إلى تسفيه ذلك
الرأي .ومن الطبيعي أن يرد األول على ما سمع
من نقد غير بناء .وتبدأ المعركة الكالمية بألفاظ
وألقاب جارحة تصل إلى الوصف بالجهل والسفه
ثم تنتقل إلى الضرب باأليدي واألحذية والكراسي
والطاوالت!!!
وهناك من يعتقد أن مثل هذه البرامج الحوارية
مقصودة لإلثارة وزيادة عدد المشاهدين التي
تنعكس على زيادة اإلعالنات وزيادة أرباح هذه
المحطات .مشاهد مؤسفة ومضحكة في آن .إن دلت
على شيء فعلى حمق ونقص في العلوم األخالقية.
ولعل من محاسن وفوائد فيروس الكورونا – كوفيد
 19أن هذا التراشق صار يمارس عن بعد من
خالل األجهزة التي تحمل في األيدي والجيوب،
ومن توفر تقنية البرامج مثل زوم وميت وغيرهما،
حيث تقتصر المجادالت والمشاحنات على األلفاظ
التي يمكن أن يوقفها أحد األطراف بلمسة زر على
جهازه.
نفهم أنه من الطبيعي أن تختلف األراء حول قضية
معينة ،وتغييرها عند فريق ال يكون بالمنازعة
وإلزام الخصم بالتنازل عن رأيه واالقتناع برأي
اآلخر ،إن مثل هذا التصرف ال يوصل إلى الحقيقة
التي هي هدف الحوار وغايته..
ذاك هو هدف الحوار بغض النظر عمن هو

صاحب الرأي السديد .إن عرض مختلف اآلراء
هو إثراء للموضوع المطروح ،وليس التباهي
باالنتصارات الكالمية.
أرجو أن تعذروني إن عرضت عليكم باختصار
فكرة موضوع عايشته وكنت أحد أطرافه ،أطرحه
كتلميذ تعلمت منه أشياء أعتقد أنها غيرت من
شخصيتي وأسلوب حياتي في التعامل مع الرأي
اآلخر.
كان ذلك قبل أكثر من عشرة أعوام عندما شرفني
مجتمع مدينة لندن المسلم بأن اختارني ألمثله في
اجتماعات كانت تعقد في المدينة لمناقشة موضوع
كان سيعرض في البرلمان الكندي .كان يحضر
االجتماعات خمسة عشر قسيسا من مختلف كنائس
المدينة وسياسي واحد وكنت المسلم الوحيد معهم.
ولست اآلن بصدد الموضوع المطروح للنقاش ،بل
بصدد الطريقة التي كان يناقش بها ذاك الموضوع
والتي أرجو أن نتعلمها.
قبل أن أطرح طريقة عرض اآلراء أريد أن أنوه
بأمر ينقص الكثيرين من أبناء مجتمعنا وهو أن
المجتمعين لم يتأخر أي منهم عن االجتماع مرة
واحدة .أما عن الحوار ،فقد كانت تأتينا أجندة
االجتماع في اليوم السابق للمناقشة حيث يجهز كل
منا رأيه في المسألة لليوم التالي.
حول طاولة الحوار كنت أول من يبدأ بعرض

الرأي ويليني السياسي ويتوالى عرض اآلراء
حول المسألة من كافة المشاركين في ذاك الحوار.
الذي أريد أن أقوله أنه طيلة مدة االجتماعات لم
يقم أي من المشاركين بالتعرض ألي رأي من
اآلراء التي طرحت قبله .كان كل واحد يعرض
رأيه هو وكأنه لم يسمع ما قيل قبله .وفي النهاية
يصاغ الرأي النهائي حول المسألة مأخوذا من كافة
اآلراء المطروحة.
موضوعنا هام جدا وتطبيقه سهل جدا لكنه يتطلب
ثقافة وأدبا وخلقا عاليا ،وليست هذه المقاييس
جديدة علينا فهي من تعاليم ديننا وسنة نبينا وتاريخ
علمائنا وأئمتنا العظام الذي وصلنا منهم قولهم
«رأيي صحيح يحتمل الخطأ ،ورأي غيري خطأ
يحتمل الصواب» .وقد جاء الكثير من فتاوى
وآراء أئمتنا مختلفة وأحيانا متعارضة ولم نسمع
أيا منهم وصف آراء غيره بأنها خطأ .ال يكفي أن
يرفع بعضنا «خالف الرأي ال يفسد للود قضية»
شعارا ثم يهمله تطبيقا.
الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير بأسا في أخذ
رأي صاحبه الحباب بن المنذر عندما غير موقعه
في معركة بدر ،وهذا ما سار عليه الصحابة
رضوان الله عليهم.
وأخيرا أدعو نفسي وغيري إلى االلتزام بأدب
الحوار واعتبار تعدد اآلراء إثراء للمعرفة وليس
ميدان مبارزات شخصية.

يوصي األطباء بأن يبدأ الرجال والنساء في الفحص المنتظم لسرطان القولون ،عند سن األربعين

الفحص المبكر أفضل وسيلة للوقاية من سرطان القولون

يأتي سرطان القولون والمستقيم ،المعروف أيضا ً باسم سرطان
األمعاء ،في المرتبة الثانية بين أكثر األسباب شيوعا ً للوفاة من
السرطان في جميع أنحاء العالم.
ومع ذلك ،فإن التغييرات البسيطة في نمط التغذية وعادات تناول
الطعام ،وممارسة التمارين الرياضية ،والفحص المنتظم ،يمكن
أن تسهم بشكل كبير في مواجهة سرطان القولون.

إن معظم هذه الحاالت يمكن وقايتها ،بإجراء الفحص الطبي
المناسب”.

زيادة معدالت اإلصابة بالمرض ،خالل العقدين الماضيين ،بين
الشباب (ممن تقل أعمارهم عن  50عاماً)

التقدم في العمر والتاريخ العائلي

دم في البراز

في حين أن بعض عوامل الخطر ،كالتقدم في العمر ،والتاريخ
الطبي العائلي ،ال يمكن ألحد أن يتحكم فيها ،إال أن هناك عددا من
العوامل ذات الصلة بنمط الحياة ،يمكن أن تقلل من خطر اإلصابة
أهمية الفحص المبكر
بالمرض.
ويشرح الدكتور عمار خير ،طبيب أمراض الجهاز الهضمي في لقد ثبت أن اإلقالع عن التدخين ،وزيادة النشاط البدني ،وتناول
مستشفى “كليفالند كلينك أبوظبي” ،هذا األمر قائالً“ :إننا جميعا ً المزيد من األطعمة ذات األلياف ،وتناول كميات أقل من اللحوم
عرضة لإلصابة بسرطان القولون والمستقيم ،لكن من السهل الحمراء ،تقلل من خطر اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم،
أن يجري الشخص فحصا ً بسيطا ً وسريعاً ،كتنظير القولون ،أو غير أن هذا كله ال يَ ُح ُّل من ضرورة فحص سرطان القولون
والمستقيم.
فحص البراز.
واستدرك بالقول“ :لكن لألسف ،فإن العديد من حاالت سرطان وقد أدى التقدم في طرق الكشف والعالج إلى جانب تزايد الوعي
القولون والمستقيم ،التي نراها ،في مستشفى “كليفالند كلينك بالمرض إلى انخفاض مطرد في اإلصابة ومعدل الوفيات من
أبوظبي” ،هي حاالت أصيب بها شباب وشابات أصحاء ،ال سرطانات القولون والمستقيم لدى األشخاص فوق سن الخمسين
يدخنون ،وليس لهم تاريخ عائلي مع اإلصابة بهذا المرض .في جميع أنحاء العالم .ومع ذلك ،فإن األطباء يساورهم القلق بشأن

غالبا ً ما يظهر سرطان القولون والمستقيم بال أعراض ،وهذا
يجعل الفحص المنتظم أمرا ً ذا أهمية خاصة ،إذ أن ذلك سيكشف
عن السرطان ،في مراحله األولى؛ حيث يمكن عالج  90٪من
الحاالت .تشمل األعراض المتأخرة لإلصابة بالمرض وجود دم
في البراز ،وتغيرات في طبيعة عمل األمعاء (إمساك أو إسهال)،
وتعب أو ألم في البطن ،ونقصان الوزن بال مبرر.
يوصي األطباء بأن يبدأ الرجال والنساء في الفحص المنتظم
لسرطان القولون ،عند سن األربعين .أما أولئك الذين يكونون
عرضةً لخطر أكبر ،فيجب أن يبدأوا الفحص في سن أصغر .يجب
على أي شخص تظهر عليه أية أعراض أن يستشير الطبيب ،في
أسرع وقت ممكن ،أَيَّا ما كان عمره.
•المصدر :اإلمارت  24وكالة األنباء األلمانية
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أول كندي يحصل على جائزة نوبل  ..وأصغر حامل لهذه الجائزة حتى اآلن  ...و رابع أشهر عظماء كندا:

•د .قيس أبوطه

في هذا الشهر منذ  ١٠٠عام اكتشف د.
فريدريك بانتنج هرمون اإلنسولين ،هذا
اإلكتشاف الذي أنقذ الماليين من ضحايا مرض
السكري الذي يصيب صغار السن ويقضي
عليهم خالل أشهر معدودة ،وكان الطب عاجزا
عن مدّ يد العون لهم.
لعل القليلين يعلمون ان الدكتور بانتنج كان
يعيش ويمارس الطب في هذه المدينة ،واعني
لندن ،اونتاريو .في  442شارع آدليد .وان
هذا المنزل يزوره اآلالف كل عام من كل انحاء
العالم النه تحول الى متحف باسم Banting
House
زرت هذا المتحف عدة مرات ..في داخل
المبنى نجد مكتبه المتواضع وأدوات الجراحة
التي كان يستعملها وغرفة نومه… وملصقات
عن قصة حياته وقصة وفاته بعد حادث سقوط
الطائرة الصغيرة التي كان فيها… ولعل أكثر ما
لفت نظري مجموعة اللوحات الفنية التي رسمها
حيث كان صديقا ً لمجموعة من اشهر رسامي
كندا وتحمل اسم.Group of Seven:
في المتحف تستطيع ان تشتري نسخة مرقمة
من تلك اللوحات المحدودة ،وال زلت سعيدا ً
انني اقتنيت واحدة من هذه اللوحات التي احتفظ
وأعتز بها منذ اكثر من عشرين عاماً.
ولكن باحة المبنى اصبحت اهم من المبنى ...
فيها تمثال جميل للدكتور بانتنج .وفيها نصب
من الرخام تعلوه شعلة علـى مدار اليوم ،ويسمى
هذا النصب :شعلة األمل .flame Of Hope
شعلة األمل لها عندي بعض الذكريات...
في عام  ١٩٨٩تلقيت دعوة من الجمعية الكندية
للسكري حيث كنت ولسنوات عديدة عضوا فيها،
لحضور احتفال بمناسبة إشعال شعلة األمل
بواسطة الملكة اليزابيث األم التي كانت تزور
كندا .ولكن بسبب السفر لم اتمكن من حضور
هذا االحتفال .و يشاء القدر انه في يوم المقابلة
للحصول على الجنسية الكندية سألني مسؤول
الهجرة اذا كان عندي فكرة عن هذه المناسبة
وعن شعلة االمل ،وقد سعدت ان اشرح له
عن هذه المناسبة وان هذه الشعلة هي تخليد
إلنجازات دكتور بانتنج وأنها سوف تستمر
مشتعلة ليال نهارا ً حتى يتم اكتشاف عالج شاف
لمرض السكري ،وعندها سوف يقوم الفريق
الذي اكتشف العالج بإطفاء هذه الشعلة( .انظر
الصورة).
في باحة المتحف يوجد ايضا :كبسولة
الزمن Time Capsule ،التي دفنت عام
 ١٩٩٠بواسطة جمعية دولية للسكري ،و يمكن
فتحها عندما يجد الطب عالجا شافيا ً للسكري…

إنه الدكتور فريدريك بانتنج
ان زيارة هذا الصرح تستحق بعضا من وقتكم.
ان حياة د .بانتنج وقصة اكتشافه لإلنسولين
استحقت عناوين كل صحافة العالم ،وتأليف
الكتب واألفالم السينمائية.
في قصة حياته مواقف انسانية ودرامية كثيرة،
منها أن عدد الكالب التي خصصت له إلجراء
التجارب عليها في جامعة تورنتو كان قليال..
ولذلك كان يشتري الكالب من جيبه الخاص
ولذلك كان يضطر أحيانا ان يخرج ليال للبحث
عن اي كلب ضال يسوقه الـى المختبر .تخيلوا
معي هذا المنظر :هذا الدكتور الذي سوف يصبح
الحاصل على جائزة نوبل واسمه على كل لسان،
تخيلوا انه كان في بعض الليالي يجوب الشوارع
الخلفية لجامعة تورونتو يبحث عن اي كلب
ضال ويضطر ان ينزع ربطة العنق من قميصه
لكي يربط بها الكلب اذا لم يطاوعه ،و يجره الى
المختبر.
في عام  ١٩٢٢عندما نجحت تجاربه واكتشف
اإلنسولين كان من الضروري ان يعرض
نتائج تجاربه في أحد المؤتمرات الطبية في
أمريكا ،وعندما جاء موعد المؤتمر لم تكن
مصاريف السفر واإلقامة في الفندق وغيرها
من المصاريف مغطاة ،وانه سوف يكلفه ذلك
ما ال يستطيع تحمله ألنه كان ال يزال معدماً..
ما العمل؟ ..طلب من رئيس قسم الفيزيولوجي
الدكتور ماكلويد والمشرف على تجاربه أن يقدم
البحث نيابة عنه في ذلك المؤتمر ،وكانت هذه
بداية شهرة الدكتور بانتنج .وبداية الطريق الى
جائزة نوبل.
الموقف اإلنساني األعظم
بعد هذا المؤتمر وانتشار خبر اكتشاف
اإلنسولين جاء رجل من امريكا وزاره في منزله
وقال له :دكتور بانتنج ،انت مكتشف أعظم
اكتشاف طبي في التاريخ… وأنت تعيش في هذا
المنزل المتواضع والفقر المدقع وبالكاد تستمتع
في حياتك… وانا رجل أعمال وأعرض عليك
اآلن مبلغ مليون ،نعم مليون دوالر مقابل أن
تمنحني براءة اكتشافك حتى نستطيع في امريكا
ان نصنعه ونبيعه للمرضى...ومليون دوالر في
عام  ١٩٢٢قد تكون قيمتها السوقية اليوم أكثر
من  ١٠٠مليون دوالر.
ماذا كان رد د .بانتنج :آسف يا سيدي…
األنسولين اكتشف في كندا… وسوف يصدر
للعالم من كندا.
تذكر األخبار ان د .بانتنج ومساعده د .بست
تنازال عن براءة االكتشاف لجامعة تورنتو مقابل

دوالر واحد فقط.
في عام  ١٩٢٣تقرر منح د .بانتنج جائزة
نوبل في الفيزيولوجي/الطب ،وتصدرت شهرة
د .بانتنج اخبار وصحف العالم أجمع .ومجلة
 Timeتضع صورته على الغالف.
هذا قليل من كثير من تاريخ د .بانتنج واكتشاف
اإلنسولين… فاذا طلب مني القراء الكرام المزيد
يسعدني ان اسرد لهم المزيد من هذا التاريخ
الحافل بالمواقف.
•أخصائي األمراض الباطنية.
•كاتب من اسرة (البالد)
Doctorkais@yahoo.com

	•
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الصحة نـبـع السعادة والجمال
• د .خالد الخيري اﻻدريسي
الوجبات المثالية ،مكوناتها وانواعها
مكونات الوجبة المثالية:
ﻻ ينبغي اعتبار اﻻكل عملية للمتعة او مجرد التسلية او
ملء البطون .فاﻻكل عامل مهم جدا في تحديد صحتك
ومسار حياتك وعطائك .فبمجرد ان يحلل الطعام الى
مكوناته اﻻساسية (سكر العنب ،احماض امينية واحماض
دهنية) وينقل الى الدورة الدموية ،يبدأ مفعوله القوي الذي
يفوق مفعول أي دواء.
يجب ان ت َحت َرم وجبات اﻷكل المثالية وكل ما سبق ان
ذكرنا .فال يجب التركيز على المحتوى من السعرات فقط
واغفال بقية المكونات .ﻻ بد من التقيد بما يلزم الجسم
من بروتين ،ومن ثم تحديد ما يلزم من نشويات ودهنيات
بالنسب الصحيحة.
تعددت آراء خبـراء التغذية واختلفت .هذا اﻻختالف انما
يعكس مراحل تطور المعرفة والعلم .فكل رأي يعكس ما
تحقق له من معرفة في تلك المرحلة .ما يهم هو ان نكتشف
أن سبب هذا الخالف هو النمو الطبيعي لعقل اﻻنسان
ومداركه.
اوﻻ البروتين:
سبق ان ذكرنا نبذة عن هذه المادة اﻻساسية للحياة .ونحن
هنا نعيد التعرض لها في ضوء ما ذكر ،اضافة إلى تحديد
الكمية الالزمة من اجل حياة صحية.يعتمد تحديد ما
يلزم من بروتين على وزنك وجنسك ونشاطك العضلي.
اما الوزن فال احد يجهل وزنه .ان كنت ال تعلم وزنك
فعليك اللجوء القرب ميـزان ،وتُفَضَّل الموازين التي
تستخدم نظرية القبان .فالموازين الـزمبركية ( القائم منها
والمنبسط) والـرقمية غير دقيقة ،وتعطينا أرقاما خاطئة
على اغلب حال بعد فتـرة وجيـزة من استعمالها ،وهنا
اود اﻻشارة الى -ولو ان هذا خارج عن موضوعنا ،إنما
الشيء بالشيءيذكر -ان حال اجهزة قياس ضغط الدم كحال
الموازين .فجهاز قياس ضغط الدم الوحيد الدقيق هو الجهاز
الـزئبقي .اما بقية اﻻجهزة (الـزمبركية واﻻلكترونية)،
فيسري عليها ما يسري على الموازين وينتابها ما ينتاب
هذه اﻻخيـرة بعد فتـرة وجيـزة من اﻻستعمال .هذا ان كانت
صالحة من البداية.
اما الجنس والنشاط العضلي فقد سبق ان شرحناه باسهاب
 .فالبروتين الذي نتناوله هو من اجل بناء الجهاز العضلي
واصالحه ،اضافة الى وظائف اخرى هامة .فكلما زاد
نشاطك العضلي احتاج جسمك للمزيد من البروتين.
فالرجل الكسول يحتاج الى  0.5جم بروتين /كجم وزن
صافي .أما عادي النشاط فيحتاج الى  0.6جم بروتين /كجم
اما متوسط النشاط فيحتاج الى
وزن صافي.
 0.7جم بروتين /كجم وزن صافي.
مزاول الرياضة الخفيفة يحتاج الى  0.8جم بروتين /كجم
وزن صافي.
مزاول الرياضة العنيفة او اﻻعمال الشاقة فيحتاج الى  1جم
بروتين لكل كجم وزن صافي.
لحساب ما تحتاج اليه شخصيا من البروتين يوميا ،يمكنك
استعمال المعادلة التالية:
اوﻻ  :وزن جسمك الصافي (ويحسب كما ذكرنا اعاله)=
الوزن الكلي ناقص وزن
الدهن.
ثانيا :حاجتك من البروتين تحدد من ما سبق ذكره اعاله.
بناء على نشاطك العضلي.
سبق ان ذكرت أنه يجب ان تقسم ما تحتاجه من البروتين
على وجباتك الثالث او الخمس ،وإﻻ اضطربت المعادلة
وخسرت كل ما تصبو اليه.
قائمة بانواع المأكوﻻت الغنية بالبروتين وقليلة الدهن:
*اﻻرانب *الديك الرومي *لحم البتلو
*الدجاج
*السمك * بياض البيض * الحليب خالي الدسم * الجبنة
اﻷريش( الخالية من الدسم)
ثانيا :النشويات:
لقد اسهبنا في بحث هذا الجانب .لكن ما أود التركيز عليه
هنا هو اننا يجب ان ﻻ ننسى:
اوﻻ :العالقة بين النشويات والبروتينات .ولقد اكدنا سابقا
أن استهالك احدهما مرتبط باﻻخر بنسب محددة علميا
يجب احترامها.
ثانيا :استهالك الجيد منها.
ثالثا :توزيع المقرر استهالكه على الوجبات الثالث او
الخمس اليومية.
نالحظ ان الوجبات الغذائية المتنوعة والمذكورة ﻻحقا
تختلف في الشكل وليس في المضمون .ما عدا الوجبة التي
نبشر بها والتي اسميناها "وجبة القمة" فهي تحترم بشكل

القسم العاشر

مختلف امورا عدة اهمها:
اوﻻ :حاجة الجسم من السعرات الحرارية.
ثانيا :زيادة كمية السعرات المتناوله يوميا من الدهون،
واقصد الجيد منها.
فإذا نظرنا نظره فاحصة الى الـوجبات المذكورة الحقا (ما
عدا وجبة القمة) فإننا نرى تباديل وتوافيق في نسب المواد
الغذائية اﻻساسية ،وهي تباديل لم تُبْنَ على معرفة او دراية
بكل ما يحيط بتغذية الجسم من تغييرات ﻻ بد من اخذها
بعين اﻻعتبار .ولو اخذنا احدى تلك الوجبات كمثال ،وهي
الـوجبة التي يبشر بها الدكتور باري سيرز ،لتحققنا من
عدم دقة تلك الـوجبة وصحتها وامكانية تطبيقها ،فهو ينصح
بتناول النسب التالية:
• %30من السعرات الحرارية من البروتينات.
• %30من السعرات الحرارية من الدهنيات،
• %40من السعرات الحرارية من النشويات.

تناول اﻻنسان اكثر من جرام واحد بروتين مقابل كل كجم
وزنه الصافي ،فانه يصاب بمضاعفات ﻻ تحمد عقباها.
وبدراسة بقية الـوجبات المشهورة عالميا يتاكد لنا عدم
مطابقتها للنصائح العلمية.
ثالثا -الدهنيات:
الدهن -كما ذكرنا سابقا -مركب اساسا من احماض دهنية
اساسية .وهو يخزن في الجسم على شكل مادة تسمى
الدهنيات ثالثية الجليسيريد" ."Triglyceridesللدهن
وظائف كثيرة منها انه مخزون من الطاقة يلجأ له الجسم
عند الحاجة .مصدر الدهن الثالثي هو االكل على عكس
صنَ ّع في الكبد.
الكليستيرول الذي يُ َ
ما يهمنا هنا ان الدهنيات هي مصدر الطاقة المتوفرة للجسم،
والمخزون بواسطتها اضعاف المخزون على شاكلة "سكر
 ."Glycogenوهو المصدر الذي يلجا له الجسم اثناء
بذل المجهود لمدة طويلة وفي فتـرات الصيام الطويلة"

نحن نعلم ان الرجل البالغ ذا النشاط العضلي المتوسط
يحتاج يوميا الى ثالثة اﻻف سعرة حرارية تقريبا .وباتباع
نصيحة الدكتور سيرز نجد أن على ذلك الرجل تناول
 900سعره حرارية من كل من البروتين والدهنيات
و 1200سعرة حرارية من النشويات .لو حولنا السعرات
الحرارية الى جـرامات الصبح عليه ان ياكل  225جـرام
بروتين و 100جـرام دهنيات و 300جـرام نشويات .هنا
ال بد من مالحظة االتي:
اوﻻ -بما ان  100جـرام من اللحم البقري او الضاني تعطي
 20جم من البروتين  ،فان اردنا ان نحول ما ينصح به
الدكتور سيرز الى لحوم ،سيكون على تلك الرجل تناول
 1.125كجم لحم يوميا.
ثانيا -لو افترضنا ان ذلك الـرجل استطاع شـراء هذه الكمية
والتهامها ،وعلمنا ان وزن ذلك الرجل على اﻻغلب ما
يكون  80كجم ،ولما كان من المفروض صحيا ان يتناول
ذلك الرجل كمية بروتين ﻻ تتجاوز  1جم لكل  1كجم
وزنا صافيا ،ولما كان الوزن الصافي لذلك الرجل على
اﻻغلب ﻻ يتعدى  62كجم ،فالكمية المثلى له من البروتين
ﻻ تتعدى 60جرام في اليوم .فأين هذه الكمية مما وصف
الدكتور سيرز( 225جم يوميا) .وان تتبعنا رأي الدكتور
سيرز نجد ان على هذا الرجل تناول  4اضعاف البروتين
المقرر له صحيا .وبالرجوع الى صفحة  66من كتابه "ذي
زون  "The Zoneنجده في رسمه البياني يذكر "انه ان

كاﻻضراب عن الطعام او فترات اﻻمراض المزمنة".
يجب ان ﻻ يفوتنا ان نُذ ّكر أن هذه المادة يجب ان تشكل
الجزء اﻻكبر من السعرات الحرارية التي نتناولها يوميا.
على ان تكون من الزيوت الجيدة .وتختلف كمية الدهن
المنصوح به من مصدر الخر .سيتضح هذا ﻻحقا اثناء
التعرض ﻻنواع الوجبات.
انواع الوجبات السائدة حاليا:
مر اﻻيام نصائح خبـراء التغذية باﻻضافة الى
تتابعت على َّ
الموروث من العادات والتقاليد .فتشكلت لدينا امثلة ال بد
من ذكرها لفحص مكنونها ،ومن ثم اتخاذ موقف علمي منها
مبني على أسس صحيحة ودونما ت َ َحيُّز.
 -1الوجبة العشوائية:
هي تلك الوجبة التي بنيت على السليقة دونما أسس علمية.
ويحكمها العادات والتقاليد وما توفر من سير اﻻولين.
كذلك ما توفر من مواد غذائية لتلك المجموعة من الناس
وامكانياتها المادية .وهي الوجبة اﻻكثر شيوعا على
المستوى العالمي .فلكل شعب وجباته التي تميز شخصيته
وثقافته وامكانياته المادية وظروف حياته.
 -2الوجبة النباتية:
بنيت طريقة التغذية هذه على فلسفات روحية ونبعت في
اﻻصل في جنوب شرق اسيا كالهند والصين .ويمتنع
اتباع هذه الفلسفة عن تناول أي غذاء حيواني .ومن
الجدير بالذكر أن صيام اﻻخوة المسيحيين كل عام مدة

اربعين يوما تنتهي بعيد الفصح المجيد (عدم اكل لحوم
الحيوان ومنتجاته) انما هو اتباع لهذه الفلسفة .وﻻ اعتقد
شدْتُ بهذا الصيام فله شقان،
اني اخرج عن الموضوع إذا أ َ َ
اﻻول روحي ،اما الشق الثاني فهو الجانب االقتصادي.
فاﻻمتناع عن ذبح الحيوان واكل البيض وشرب الحليب
في هذه الفترة له اثر كبير على الثروه الحيوانية واﻻقتصاد
بشكل عام .ففتـرة الصيام المسيحي تصادف الربيع ،وهي
فترة توالد الحيوانات ونموها .فشرب الحليب يحرم صغار
الحيوانات من اهم عنصر نموهم ،كما ان ذبحها في تلك
الظروف يسبب خسارة مادية جسيمة لالقتصاد ،واﻻنتظار
اربعين يوما (فترة الصيام) يعطي الحيوانات فرصة كافية
للنمو واﻻعتماد على الذات .وعدم ذبحها يوفر كمية اكبر
من اللحوم من الحيوان نفسه بعد انتهاء فترة الصيام.
غير ان ما يعيب تلك الوجبة هو ان المصادر النباتية
للبروتين غالبا ما ﻻ تشتمل على جميع اﻻحماض اﻻمينية
اﻻساسية .وللحصول عليها ،علينا ان نخلط نوعين من
البقوليات او اكثر ( الفول والعدس مثال).
 -3وجبة جمعية اختصاصيي مرض السكري اﻻمريكية:
تنصح هذه الجمعية بوجبات خاصة لمرضى السكري
وغيرهم ،ويتوزع مصدر الطاقة حسب هذه الوجبة كما
يلي:
• %20من السعرات الحرارية من البروتين.
• %02من السعرات الحرارية من الدهنيات.
• %60من السعرات الحرارية من النشويات.
 -4الوجبة الصحية:
يعتقد بعض علماء التغذية ان هذه الوجبة هي السبب في
"سمنة امريكا" .ويتوزع مصدر الطاقة فيها كما يلي:
• %70من السعرات من النشويات.
• %15من السعرات من البروتينات.
• %15من السعرات من الدهون.
 -5وجبة المنطقة (.)The Zone
يعتقد الدكتور باري سيرز ان السعرات الحرارية المرجوة
من الغذاء يجب ان تُست َخلَص من المكونات اﻻساسية.
ويوزع مصدر الطاقة في وجبته حسب تجاربه ودراساته
الشخصية كاالتي:
• %30من السعرات الحرارية من الدهنيات
• %40من السعرات الحرارية من النشويات.
• %30من السعرات الحرارية من البروتينات.
 -6وجبة القمة.
وهذه هي التي نحن بصدد التبشير بها وايضاح مكوناتها
واسباب الدعوة لها .فاستهالك نشويات بكمية تفوق النسبة
الصحيحة يسبب افـراز كميات كبيـرة من الهـرمونات
العشرية السيئة .ولقد تم شرح مضارها سابقا .أما استهالك
البروتين بنسبة تفوق الالزم فانه يسبب مضاعفات تفقدنا
الهدف الذي تحن بصدده .ووجبة القمة هذه وحدها التي
تدعو بالحاح إلى احتـرام العالقة بين ما يستهلك من نشويات
وبروتينات ( 0.6جرام بروتينات لكل جرام نشويات) .زد
على هذا انها تؤكد على اختيار الجيد منها .وحسب الخبـرة
التي توفرت لي من دراساتي لمصادر علمية جمة .ومن
الممارسة العملية اليومية على مدار  50عاما ،فإنني أعتقد
أن النسبة الصحيحة للحصول على الطاقة الحرارية للجسم
يجب ان توزع كالتالي:
• %20من السعرات الحرارية من البروتينات.
• %40من السعرات الحرارية من الدهنيات.
• %40من السعرات الحرارية من النشويات.
ربما يتساءل القارئ هل نحن في مـزاد أو مباراة؟! ول َِم هذا
اﻻختالف الذي ال يظهر له مبرر؟ يتضح لنا اﻻختالف عند
الدراسة الدقيقة لكل وجبة على حدة ،ونكتشف انها تهدف
(حسب امكانية متبنيها العلمية) إلى تطبيق فلسفة غذائية
معينة .ومن المتفق عليه بين اختصاصيي التغذية ان من
يمارس النشاط العضلي العنيف يحتاج الى جرام واحد من
البروتين لكل كيلو جرام واحد من وزنه الصافي .لذا كان
على الوجبات الوفاء بعنصرين متفق عليهما يتحكمان في
التغذية:
اولهما – احترام النسب الصحيحة الستهالك المواد
االساسية.
ثانيهما  -احترام كمية السعرات الحرارية الالزمة لذلك
الشخص.
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية

36
وصفة بسيطة جداً
تخلصكم من انتفاخ المعدة
يسبب انتفاخ المعدة الكثير من الضيق لمن
يعاني منه ،وقد يلجأ للكثير من الوصفات
الطبية أو العشبية للخالص منه ،وقد يظن
أن شرب الماء سيزيد الوضع سوءاً! لكن
هذه هي الوصفة الصحيحة ألن الماء يفيد
في غالب األحيان.
وأكدت إحدى الدراسات الطبية أنه إذا كان
الشخص يتبع حمية غذائية غنية باأللياف
فالجسم في حاجة إلى المزيد من المياه
ليعمل بفاعلية .حيث تمتزج المياه باأللياف
التي تذوب في الماء ،وتجعل منها مادة
هالمية.
يؤثر هذا األمر في حركة األمعاء ويخفف
من الشعور باالنتفاخ ،إضافةً إلى ذلك،
يسهم شرب الماء في التخفيف من االنتفاخ
الناتج عن الجفاف؛ فعندما تكون مصابا ً
بالجفاف ،يتشبث الجسم بالماء الموجود فيه
مما يسبب االنتفاخ.
كيف يحدث االنتفاخ؟
يبدأ الشعور باالنتفاخ بعد تناول وجبة
دسمة كالبرجر مع البطاطس المقلية ،وقتها
يواجه الجهاز الهضمي صعوبة في تفكيك
هذه الدهون ،ويزداد األمر صعوبة عند
تناولها مع كميات كبيرة من المشروبات
الغازية.
التخلص من االنتفاخ
حتى تتخلص من االنتفاخ؛ ابدأ باتباع
الخطوات التالية :صباحا ً اشرب كوبا ً من
الماء الساخن مع الليمون لتحسين حركة
الجهاز الهضمي ،أو ارتشف الشاي
األخضر مع الليمون بدالً من الماء للتخلص
من الغازات .ومن الممكن االستعانة
باأللبان أو الزبادي خالية الدسم ،في حالة
إذا كانت هذه المنتجات ال تسبب انتفاخا ً أو
حساسية لك.
ابتعد عن الملح ،فهو يساعد في حبس
السوائل في الجسم ،وبالتالي الشعور
باالنتفاخ ،يمكنك تجنب الملح عن طريق
تجنب الوجبات السريعة واألطعمة المعلبة،
مع طهي وجباتك اليومية بخضراوات
طازجة ومن دون إفراط في كمية الملح
المستخدمة .أخيرا ً احرص على شرب
الماء طوال اليوم لتتخلص من األمالح
والسموم التي تتسبب في االنتفاخ.
•المصدر :البيان اإللكتروني
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كيف تتجنب نوبات حصوات الكلى؟

تقليل البروتينات الحيوانية يحد من تكونها
•مدينة كمبـردج (واليــة
مـاســـاتشـوستس األميــركية):
•د .هوارد لوين
س :أريد منع تكرار حدوث نوبات
ي مرة أخرى.
حصوات الكلى لد ّ
ما نصيحتك بشأن النظام الغذائي،
والقهوة ،والشاي ،والكحول؟
حصوات الكلى
ج :يمكن أن تساهم األطعمة،
وكميات السوائل التي تتناولها ،في
اإلصابة ببعض أنواع حصوات
الكلى .وبالتأكيد يمكنك منع
تكرار تكون حصوات الكلى من
خالل االنتباه إلى تناول السوائل
واألطعمة.

حصوات «أوكساالت الكالسيوم»
كثيرا ً من األوكساالت.

أوالً وقبل كل شيء؛ تأكد من يجري امتصاص األوكساالت عن
شرب كثير من السوائل كل يوم ،طريق األمعاء وتمر في مجرى
وتجنب الجفاف ( ،)dehydrationالدم ،ليستخدم الجسم ما يحتاجه،
حيث تتكون حصوات الكلى عندما ويرسل الفائض إلى الكلى إلفرازه
تتركز بعض المعادن في البول في البول .لكن في البول ،يمكن أن
وتشكل بلورات صلبة .لكن بشرب يتحد التركيز العالي لألوكساالت
كثير من السوائل يمكنك تقليل مع الكالسيوم ليتسبب في تكوين
تركيز هذه المعادن .ولذلك تناول حصوات الكلى.
من  8أكواب إلى  12كوبا ً من الماء يحتوي كثير من األطعمة التي
نتناولها ،بما في ذلك بعض األطعمة
يومياً.
الصحية ،على األوكساالت،
أكثر أنواع حصوات الكلى شيوعا ً لذلك من الصعب اتباع نظام
حصوات «أوكساالت الكالسيوم» .غذائي مقيد لألوكساالت .وأفضل
في الواقع ،تتكون نحو  80في استراتيجية هي التأكد من أن
المائة من حصوات الكلى من نظامك الغذائي مليء باألطعمة
«أوكساالت الكالسيوم ( calciumالغنية بالكالسيوم .يرتبط الكالسيوم
 .»)oxalateوقد يجعلك االسم الغذائي باألوكساالت داخل
تعتقد أنه يجب عليك اتباع نظام األمعاء ،مما يعني توفر أوكساالت
غذائي منخفض الكالسيوم لتجنب أقل المتصاصها في مجرى الدم،
إصابتك بها ،لكن ما يجب عليك وكميات أقل تمر عبر الكلى.
فعله هو العكس ،حيث يمتص تشمل مصادر الكالسيوم الغذائية
معظم األشخاص الذين يكونون الجيدة منتجات األلبان قليلة الدسم

أو الخالية من الدسم ،مثل الحليب
واللبن والجبن .تشمل خيارات
الكالسيوم األخرى عصير البرتقال
المدعم بالكالسيوم ،وحليب الصويا
المدعم بالكالسيوم ،والتوفو،
والبروكلي ،والسردين ،والكرنب
األخضر ،واللوز ،والفاصوليا
السوداء.
تقليل البروتينات
أنت في حاجة أيضا ً للحد من
البروتين ،خصوصا ً البروتين
الحيواني ،حيث تزيد الكميات
الكبيرة منه من احتمالية اإلصابة
بحصوات الكلى .تعدّ األنظمة
الغذائية الغنية بالبروتينات حمضية
وتقلل من عدد مثبطات الحصوات
الطبيعية في البول .وغالبا ً ما
تحتوي األنظمة الغذائية الغنية
بالبروتين أيضا ً على مزيد من
األوكساالت.
إن تناول الشاي والقهوة باعتدال
ال ينطوي على مشكلة .فرغم

احتواء الشاي والقهوة على بعض
األوكساالت ،فإن السوائل الزائدة
تتغلب على أي عيب محتمل،
حيث تشير بعض الدراسات إلى
أن تناول كميات معتدلة من الشاي
والقهوة يمكن أن يقلل في الواقع
من خطر اإلصابة بحصوات
الكلى .وبشكل عام ،إذا كنت تتناول
المشروبات التي تحتوي على
الكافايين ،فاحرص على أال تزيد
الكمية اليومية من الكافايين على
 400مليغرام ،وهو ما يعادل  4أو
 5أكواب من القهوة العادية.
القصة هنا قريبة الشبه بالكحول.
وإذا كنت ال تشرب الكحول اآلن،
فال حاجة لك به ،رغم أن تناول
الكحول بشكل معتدل يرتبط
بانخفاض خطر اإلصابة بحصوات
الكلى.
•رئيس تحرير (رسالة هارفارد
 مراقبة صحة الرجل)•المصدر  :خدمات (تريبيون
ميديا) (جريدة الشرق االوسط)
لندن

هشاشة العظام تزيد من خطر اإلصابة بحصوات الكلى
وقالت الدكتورة كالياني جانيسان الباحثة
المشاركة في الدراسة وزميلة أبحاث ما بعد
الدكتوراه في جامعة ستانفورد في بالو ألتو
بكاليفورنيا لموقع يو بي أي «هناك انتشار كبير
ألمراض العظام لدى المرضى الذين يعانون
من حصوات الكلى ،إال أن نسبة صغيرة فقط
من المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى
يخضعون لفحص كثافة العظام».

وجد تحليل نشرته مجلة أبحاث العظام
والمعادن األمريكية أن واحدا ً من كل أربعة
بالغين مصابين بهشاشة العظام يمكن أن يصاب
بحصوات الكلى.
وأظهرت البيانات أنه من بين أكثر من 500
ألف شخص يعانون من حصوات الكلى ،تم
تشخيص أقل من  %24منهم بهشاشة العظام أو
كسر في العظام في نفس الوقت تقريباً.
ومن بين أكثر من  400ألف مشارك في
الدراسة يعانون من حصوات الكلى والذين ليس
لديهم تاريخ من اضطراب كثافة العظام ،خضع
 %9أو ما يقرب من  37000شخص لفحص
كثافة العظام ،ومن بين هؤالء ،وجد الباحثون

أن  %20يعانون من هشاشة العظام ،مما يسلط
الضوء على احتمال انخفاض قوة العظام لدى
مرضى حصى الكلى.

وأضافت جانيسان «يمكن أن يؤدي اعتماد
أوسع لفحص كثافة العظام لدى المرضى الذين
يعانون من حصوات الكلى إلى اكتشاف وعالج
مبكر للمرض».
•المصدر :موقع يو بي أي
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ً
حيويا
أسماك قرش تتألق
•د .محمد أمين األعظمي

األلق الحيوي  Bioluminescenceهو
ُ
ب
انبعاث ضوءٍ عن
كائن حي ٍ غير مصحو ٍ
ٍ
بانبعاث حراري أو مصحوب بالقليل منه .وينتج
األلق عادة عن عمل انزيم على تحليل مادة
اسمها لوسيفرين  .luciferinقد يكون األلق
باهتا ً كذاك الذي يصاحب النشاط البكتيري
لحم متفسخة أو عن نشاط بعض
على قطعة ٍ
االبتدائيات ( protozoansاألحياء وحيدة
أكثر
الخلية) في المناطق االستوائية ،أو يكون
َ
وضوحا ً كاإلشارات التي تبعثها بعض الحشرات
مثل شمعة الحاصود  firefliesوالحبار العمالق
 giant squidوعدد من أنواع سمك القرش .ولم
يُسجل حتى اآلن ارتباط هذه الظاهرة بأي نبات.
كما لم يسجل في أي حيوان من رباعيات األقدام
( tetrapodsالبرمائيات والزواحف والطيور
والثدييات) .وينتج األلق في الغالبية العظمى
من الحاالت بفعل عمل انزيم اسمه لوسيفريز
 luciferaseعلى مادة اسمها لوسيفرين
.luciferin
يقدر العلماء أن ثالثة أرباع األحياء في أعماق
البحار حيث ال تصل أشعة الشمس أو تصل
خافتة للغاية تكون متألقة حيوياً ،أي أنها قادرة
على اصدار ضوء .ويختلف هذا األلق باختالف
النوع من حيث الشدة واللون والديمومة .ويهدف
اصدار الضوء الحيوي هذا إلى .1 :استدراج
فريسة .2 ،ردع مفترس أو خداعه بتمويه شكل
الحيوان المتألق  .3التواصل مع أفراد النوع ذاته
لجملة من األغراض ،منها التزاوج والتخفي
والتحذير على سبيل المثال.
تُعَدُ
قروش األعماق من أكبر الحيوانات المتألقة
ُ
سجلت
وقد
العالم.
في
bioluminescent
ُ
ثالثة أنواع جديدة من هذه القروش المتألقة في
الشواطئ الشرقية لنيوزيلندا ،أكبرها ،بل وأكبر
الفقريات المتألقة ذاك الذي يطلق عليه اسم القرش
ذو الزعنفة الشبيهة بالطائرة الورقية kitefin
 Sharkالذي قد يبلغ طوله مترا ً ونصف المتر.
ثان القرش القط  cat sharkبسبب
و ُ
سمي نوع ٍ
ترقط جسمه ،وهو من القروش الصغيرة .إذ ال
يكاد يصل المتر طوالً (ثالثة أقدام) .ولعل صغر
أجسام هذه القروش النسبية ووفرة الطعام في
األعماق هما العامالن اللذان دفعا هذه القروش
الستيطان األعماق .ونُش َِر االكتشاف في عدة
أبحاث آخرها هذا العام.

كفيلة بكشف ذلك .تعرض أسماك القرش ذوات
الزعنفة الذنبية والقروش سوداء البطن وقروش
الفانوس الجنوبية ،بفعل االجهاد والتوتر أو بفعل
الخوف ،أضواءها الزرقاء المخضرة.
توصل باحثو أسماك القرش الذين يعملون قبالة
الساحل الشرقي لنيوزيلندا إلى اكتشاف مهم
تم نشره في مجلة Frontiers in Marine
 .Scienceفقد وجد العلماء أن ثالثة أنواع من
أسماك القرش في أعماق البحار ذات إضاءة
وأخضر ناع ًما
حيوية ،وتنتج ضو ًءا أزرقَ
َ
يصدر عن نشاط خاليا متخصصة في جلدها.
سجل قبل هذه الدراسة
وكان األلق الحيوي قد ُ
في اثني عشر نوعا ً من أسماك القرش األخرى،
وبهذا يصبح مجموع أنواع القروش المتألقة اثني
عشر نوعاً.
تمتلك أغلب الحيوانات المتألقة خاليا أو
أعضاء متخصصة تحوي لوسيفرين ،بل ويمكن
أن تأوي مستعمرات من البكتيريا المتألقة
 bioluminescent bacteriaالتي تقوم
بالمهمة عنها كما هو الحال مع السمكة الشصية،
ولكن هذه القروش ،كما يذكر الباحثون ،كانت
تفتقد البكتريا واللوسيفرين ،وتمتلك بدالً من
ذلك خاليا في جلودها تسمى الخاليا الضوئية
 ،photocytesولكن آلية عمل هذه الخاليا
ليست معروفة لدى الباحثين حتى تاريخ نشرهم
البحث.
•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من
كتاب البالد) لندن اونتاريو
المصادر:

Mallefet, Jérôme, D. W. Stevens,
and
L.
Duchatelet
(2021):
Bioluminescence of the Largest
Luminous Vertebrate, the Kitefin
Shark, Dalatias licha: First Insights
and Comparative Aspects.
(PDF) Bioluminescence of the
Largest Luminous Vertebrate, the
Kitefin Shark, Dalatias licha: First
Insights and Comparative Aspects
)(researchgate.net
وتتمتع أنواع القرش الثالثة التي شملتها الدراسة Oullet, J. (82019/8/): A new study
بتراكيز عالية للخاليا المضيئة has found that three species of deep- photocytes
على الجهة البطنية (السفلى) ما يوحي أنها ،أي sea shark, including the six-foot-long
األنواع المضيئة موضوع الدراسة ،تتخفى من
kitefin shark, are bioluminescent.
المفترسات بما فيها القروش األكبر حجماً .كما h t t p s : / / a r s t e c h n i c a . c o m /
تمتلك هذه القروش خاليا مضيئة في مواضع science/201908 //we-now-know-
أخرى من أجسامها ألغراض شتى ،منها what-causes-these-two-shark-
التجاوب مع اإلشارات الضوئية التي يبعث بها
species-to-glow-green/
أفراد من النوع ذاته .ويعتقد بعض المختصين Roth, A. (2021): This deep-sea shark
أن أنواعا ً أخرى كثيرة من أسماك القرش قادرة is one of the world’s largest glowing
على إصدار ضوء .إذ يقدر أحد الباحثين أن
animals.
ً
 10%من أنواع القروش البالغ عددها  540نوعا https://www.nationalgeographic.
ّ
قادر على إصدار ضوء،
ولكن آخرين يرون أن com/animals/article/deep-sea-
تشكل
المضيئة
القروش
هذه نسبة متحفظة وأن
shark-largest-glowing-animalنسبة أعلى من ذلك ،وأن الدراسات المستقبلية
bioluminescence
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ماذا تعرف عن الحليب النباتي؟ | إليك حقيقة بعض بدائل الحليب واألفضل بينها
بطلنا هو حليب القنب وهو أفضل منتجات األلبان النباتية ،ثم يليه حليب الشوفان

•أحمد حسن
ليس سرا ً أن حليب األبقار أصبح "طرازا قديما" مع زيادة اإلقبال
على الحليب النباتي ،والخيارات البديلة التي يمكن االستعانة بها.
وعلى الرغم من كونه مصدرا ً جيدا ً للكالسيوم والبروتين ،فقد أظهرت
العديد من الدراسات التي أجراها الباحثون في جامعة أكسفورد عام
 2018أن إنتاج كوب من حليب األبقار ينتج عنه ما يقرب من ثالثة
أضعاف انبعاثات غازات االحتباس الحراري مقارنة بأي حليب
نباتي آخر ،ويتطلب مساحات أكبر بمعدل تسعة أضعاف.
ومع أن بعض المزارع تتجه نحو إنتاج الحليب العضوي من األبقار
ذات المراعي الحرة ،إال أن هناك دراسة أظهرت أن ربع البريطانين
قد تخلوا بالفعل عن منتجات األلبان إلى األبد .ولكن هل جميع أنواع
األلبان النباتية متساوية ،وهل ألي منها محاذير معينة؟
يقول مارك دريسكول ،مؤسس ومدير :Tasting the Future
"جميع أنواع األلبان النباتية أفضل فيما يخص مؤشرات االستدامة
من استخدام المياه واألراضي ،وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
من منتجات ألبان األبقار" .وعلى الرغم من أنه يتم تفضليها على
منتجات األلبان ،إال أن هناك مخاوف كبيرة من تأثير زراعة اللوز
المفرطة على أعداد النحل ،إلى التقارير التي تشير إلى تدمير غابات
األمازون المطيرة للحصول على فول الصويا الذي يعد مصدر تغذية
للحيوانات هناك ،مما يعني أن عالم الحليب النباتي ليس كما نتخيل.
كما أن نقله وتصديره ستكون مهمة صعبة جدا ً وغالية الثمن.
إليك أهم منتجات األلبان النباتية ونبذة عنها.


حليب اللوز

حليب اللوز هو الخيار النباتي األكثر شعبية في المملكة المتحدة،
ولكن وفقا ً للخبراء فإن إنتاج اللوز يتسبب في إجهاد نحل العسل
في الواليات المتحدة.تأتي غالبية اللوز المستخدم في صنع حليب
اللوز من البرك المائية ،ويتم تحضير النحل التجاري من جميع
أنحاء الواليات المتحدة في شهر فبراير لتلقيح هذا اللوز .ويوضح
كاميرون نيويل الذي يدير " Bee Better Certifiedيعد نحل
العسل التجاري سلعة ثمينة ويستخدم لتلقيح العديد من المحاصيل في

الواليات المتحدة ،واللوز هو أبرزها".
ويضيف أنه مع استمرار نمو زراعة اللوز في كاليفورنيا والعوامل
األخرى التي تؤثر على صناعة تربية النحل واستخدام مبيدات
اآلفات فإن "استدامة هذا الوضع هو بالتأكيد موضع تساؤل ،ما أن
نقل النحل بالشاحنات من جميع أنحا البالد إلى كاليفورنيا لتلقيح أكثر
من مليون فدان من نوع واحد من األشجار سيضغط على الصناعة
األخرى بما فيها صناعة نحل العسل" .عالوة على ذلك يتطلب كوب
من حليب اللوز ما متوسط  74لترا ً من الماء إلنتاجه ،وهي كمية
كبيرة جدا ً مقارنة مع حليب بذور الشوفان والقنب.


حليب الصويا

في حين أن حليب الصويا هو الحليب النباتي الذي يقترب من
تقديم محتوى من البروتين يضاهي منتجات األلبان .إال أن دراسة
أكسفورد أثارت المخاوف بشأن تأثير زراعة فول الصويا على
غابات األمازون المطيرة .ومع ذلك يقول دريسكول إن نتائج الدراسة
مضللة ،ألن الكثير من فول الصويا يصبح علفا ً حيوانيا ً وليس حليبا ً
"معظم فول الصويا في أمريكا الجنوبية يستخدم كعلف في صناعة
الثروة الحيوانية وال يتحول إلى حليب ،في حين أن مصدر فول
الصويا لالستهالك البشري مصدره أمريكا الشمالية وأوروبا أو
آسيا" .كما أن حبوب الصويا تستخدم أقل من عُشر الماء المستخدم
في عملية صنع حليب اللوز مما يجعله بديالً جيدا ً وصديقا ً للبيئة.


حليب جوز الهند

مع أن حليب جوز الهند يتم اإلعالن عنه على أنه خيار بيئي جيد،
إال أنه يتطلب قدرا ً كبيرا ً من وسائل النقل للوصول إلى باقي العالم.
حيث أن زراعته محصورة في إندونيسيا والفلبين والهند والمناطق
االستوائية الرطبة.


حليب الشوفان

بدأ االهتمام المتزايد بحليب الشوفان مدفوعا ً بالمخاوف المتعلقة

بالصحة واألخالق والبيئة .ويعتبر حليب الشوفان ليس مغذيا ً فحسب
بل يحتوي على مستويات عالية من األلياف والبروتين إضافة إلى
طعمه الرائع .كما أن حليب الشوفان سهل على البيئة حيث يزرع
الشوفان في المناخات الباردة وال ترتبط زراعته بإزالة الغابات.


حليب البندق

يتم تلقيح أشجار البندق بواسطة الرياح التي تحمل حبوب اللقاح
الجافة جوا ً للنباتات المجاورة ،مما يعني أن النحل يترك بسالم.
وتنمو األشجار في المناطق ذات األمطار الغزيرة ،وتتطلب مياه ألٌ
بكثير من أشجار اللوز مما يجعل البندق خيارا ً جيدا ً وصديقا ً للبيئة.
ويقول اختصاصي التغذية ريانون المبرت لصحيفة اإلندبندنت
مصدرا لفيتامينات ب وفيتامين
"حليب البندق إذا تم تعزيزه ،قد يكون
ً
هـ ويمكن أن يحتوي على حمض ألفا لينولينيك (أوميغا  ،)3كما
أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وهو خيار لذيذ
للشاي الساخن والشوكوالتة".


حليب بذور القنب

يصنع القنب من نفس النبات المستخدم في إنتاج الماريجوانا ،وينمو
بشكل طبيعي دون استخدام مبديات األعشاب أو المبيدات الحشرية
ويحتاج إلى القليل جدا ً من الماء.
كما أن القنب يتنفس ثاني أكسيد الكربون بمعدل أربعة أضعاف
األشجار ،مما يحسن جودة الهواء ،إضافة إلى أن هذه النباتات مالذا
ً مثاليا ً للنحل.
ويقول دريسكول " القنب سريع النمو ،ويزدهر في مجموعة متنوعة
من التربة وال يتطلب إلى األسمدة أو المبيدات" .إضافة إلى ذلك
يمكن استخدام كل جزء من نبات القنب ،من البذور إلى الزهور
والسيقان واألوراق مما يعني أنه ال يوجد هناك نفايات.
بالتالي بطلنا هو حليب القنب وهو أفضل منتجات األلبان النباتية ،ثم
يليه حليب الشوفان.
•المصدر  :عربي  21اليت

أشود بابازيان ورحلة عبر الزمن بمحل عريق للساعات في القاهرة
يبدو الزمن وكأنه متوقف في متجر بابازيان
األرميني للساعات في القاهرة ،المقام منذ
العام  1903في أسفل بناية ُ
شيدت على طراز
هوسمان الفرنسي من القرن التاسع عشر ،حيث
يحاول الستيني أشود الحفاظ على تقليد عائلي
متوارث منذ عقود.
يزخر المحل الصغير الواقع في ميدان العتبة،
وهو أحد أكثر ميادين العاصمة المصرية ازدحاما ً
وضجيجاً ،خلف واجهاته الزجاجية المؤطرة
بالخشب الملون بساعات جيب قديمة ،وأخرى
اصفر
بسوار تعود إلى عقود غابرة ،وبإعالنات
ّ
ورقها بمرور الزمن تشهد على العصر الذهبي
للمكان العريق.
وتحت طاولة البيع العتيقة التي ال تزال صامدة
منذ ما يزيد على قرن ،توجد في أدراج خشبية
قطع غيار لكل أنواع الساعات وماركاتها.
وتحتل ساعات حائط من طرازات مختلفة يعود
بعضها إلى القرن التاسع عشر كامل مساحة
جدران المحل ،وهي مملوكة لزبائن أتوا بها
إلصالحها ،أو إلى أشود بابازيان نفسه الذي
يجمعها ويرفض بيعها.
وداخل مكتبه الصغير الزاخر بالمحفوظات من
كتب وساعات رقاصية شتى ،يجلس بابازيان،
البالغ من العمر  64عاماً ،حارسا ً لذاكرة المكان.
وتشهد على ذلك صورتان باألبيض واألسود
معلقتان فوق كرسيه ،األولى لجده نرسيس،
المعروف بـ"فرنسيس" ،وهو مؤسس المحل،
والثانية لوالده سركيس.
ويُعدّ محل بابازيان اليوم من األماكن النادرة
في القاهرة التي تُصلح فيها ساعات تعمل وفق
اآلليات القديمة .ويقول الساعاتي مرتديا ً كنزة
من الصوف وسروال جينز "لدي قطع غيار
تعود إلى أيام جدي".

أشود بابازيان أمام محل أسسه جده عام ( 1903فرانس برس)

مشاهير
في العام  ،1893هجر نرسيس بابازيان الجيش
العثماني وقفز في سفينة ال يعرف وجهتها
ووجد نفسه في مدينة اإلسكندرية الساحلية،
شمال مصر ،بحسب ما يؤكد حفيده أشود لوكالة
"فرانس برس".
بعد عشر سنوات ،افتتح محل الساعات الخاص
به في القاهرة والذي ما زال يحمل اسمه على
واجهته الخارجية.
وبحسب أشود بابازيان ،تردد الكثير من
المشاهير من العصر الذهبي للسينما المصرية
على المحل ،مثل يوسف وهبي وفؤاد المهندس
وعبد المنعم إبراهيم.
كما كانت العائلة المالكة المصرية في عهد
الملك فاروق (آخر ملوك مصر) ،تستدعي والده
إلى القصر الملكي الختيار ساعات ،وفق أشود.
ويروي الرجل أنه "بعد الثورة كان الضباط
(الذين أطاحوا بالملكية عام  ،)1952يأتون.
كانوا أصدقاء لوالدي وكانوا يعشقون الساعات".
ولم يعد زبائن المحل اليوم من السياسيين أو

فني يصلح إحدى الساعات في محل بابازيان (فرانس برس)
المشاهير ،لكنهم كثر وأوفياء للمحل و"غالبيتهم
أصبحوا أصدقاء" ،وفق بابازيان ،الذي يقول
"ليس لدينا زبائن من المارة الغرباء".
ويقول طلعت فرغلي ( 71عاماً) ،وهو تاجر
من زبائن بابازيان ،إنه يتردد على المحل منذ
العام  .1965ويضيف أن الساعاتي "موثوق فيه
للغاية ،ونحن نسميه الخواجة (كلمة دارجة في

مصر تطلق على األجنبي)".
أما أحمد المليجي ( 62عاماً) ،فهو من هواة
جمع ساعات الحائط وبدأ في اقتنائها اعتبارا من
العام  1984ويمتلك اآلن  35منها .يقول لوكالة
فرانس برس" :كنت أمر أمام محل أشود وكنت
مولعا بالساعات على الجدران .وذات يوم قررت
أن أشتري واحدة ،ومنذ ذلك الحين لم أتوقف".

واستقبلت مصر عددا ً كبيرا ً من األرمن اعتبارا ً
من القرن التاسع عشر ،لكن عددهم حاليا ً ال
يتجاوز بضعة آالف ،وفق تقديرات عدة.
ولم يب ِد ولدا أشود حتى اآلن اهتماما ً بمواصلة
مهنة األسرة ،لكنه ال يستبعد أن يغيّرا رأيهما
الحقاً ،قائالً "ال أحد يعلم" ما قد يحصل.
•(فرانس برس)
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محو األمية في المخيم

•جمال الشريف
•الحلقة السادسة والعشرون
فلسطيننا التي أنجبت أجياالً عريقة من أبطال وقادة
وشعراء ومجاهدين ومجاهدات وخنساوات وعلماء
ومخترعين واقتصاديين وفناننين وعمال مهرة
وكل شيء جميل ومؤثر ومبهر ملء سمع العالم
وبصره بإصرار شعبنا على الحياة الكريمة المكافحة
والمثابرة ،وضرب أروع األمثال في التضحية
وتحويل المستحيل إلى ممكن....
هذه الصفات وغيرها وتلك الصور الجميلة التي
يحملها الفلسطيني أينما ذهب ويترك أثرا ً طيبا ً أينما
حل ،وتشهد الدول العربية جلها بالخدمات التي قدمها
شعبنا وخصوصا ً التعليمية منها ألهلهم وإخوتهم
وأشقائهم في ربوع الوطن العربي الكبير....
ولهذا لم يكن عصيا ً على شعبنا التعليم حتى وإن
اتى متأخرا ً للظروف القاهرة التي مررنا بها ،ويجعل
مقولة "لما شاب ودوه عالكتّاب" المكان لها عند شعبنا
نسبياً...
ومازال شعبنا حتى اللحظة يتمتع بأعلى نسبة
تعليم في الوطن العربي تصل حسب االحصاءات إلى
 96%وتجعله من أعلى النسب عالميا ً خلف اليابان
والسويد.
وإلدراك من قاموا على التعليم من أبناء شعبنا أهميته
فقد وضعوا نصب أعينهم مكافحة األمية بين أبناء
شعبنا في مخيمات اللجوء وفي الشتات.
وكان لمحو األمية في المخيم دور ورواد ال ينبغي لنا
أن ننساهم ،ونترحم على من مات منهم ،وخصوصا ً
أنني وثقت لمعظم األشياء الجميلة في المخيم في زمنها
الجميل.
وقد كان األساتذة توفيق أبو الجديان قبل أن يتم إبعاده
إلى مخيم اليرموك في سوريا واألستاذ عصام واألستاذ
حسين إبراهيم (أبوشفيق) عليه رحمة الله رواد تلك
المرحلة من أهل المخيم لمحو األمية للرجال.
وكانت تتم دروس التعليم للرجال في مدرسة ذكور
مخيم غزة بعد انتهاء الفترة الثانية للدوام أي بعد
الرابعة مسا ًء في أحد الفصول الدراسية يومين في
األسبوع.
وأما للنساء فقد بدأت المرحلة بعد مرحلة الرجال
بفترة وال أذكر كم بالتحديد ولكنها سنوات وربما كان
ذلك لحكمة ،ربما إقناع الرجال أوالً لكي يتم السماح
للنساء فيما بعد وهذا ما يسمى كسر حاجز الرهبة
والخوف الذي يسبق كسر حاجز الصمت...
وكان من رواد تلك المرحلة الست نايفه أبو طعيمة
والست نجاح أبو عتيلة و كانت الدراسة في مدرسة
إناث مخيم غزة وبالتفصيل نفسه.
وكون الدراسة مسائية والكهرباء لم تكن قد وصلت
وال يتوفر في المدرسة كهرباء ،كان البد من وجود
اللوكس إلنارة الصف حيث يدرس الكبار وخصوصا
في الشتاء حيث آذان المغرب يحل في حدود الرابعة
والنصف...
منظرا في غاية الجمال ويبعث على الفخر
وكان
ً
حينما كنا صغارا ً ونرى نسا ًء ورجاالً من الحارة
وبعض الحارات األخرى وهم في طريقهم للمدرسة
ذهابا ً وإيابا ً وهم يحملون كتب محو األمية .
وكان للعائلة نصيب من ذلك حالها حال بعض
العائالت األخرى فى المخيم ،فقد كان سيدي الشيخ
ليمون (محمود الشريف) عليه رحمة الله ممن التحق
بمحو األمية وكذلك كانت والدتي وبقيت مواظبةً حتى

أنهت الثالث إبتدائي في محو األمية وأصبحت تستطيع
كتابة كل أسماء العائلة واألرقام وتميزها...
وأذكر أنني كنت أحيانا ً أذهب مع سيدي الشيخ ليمون
لحضور بعض الحصص وكان يوجد غيري من
األوالد وألننا كنا صغارا ً فقد كان يسمح لنا األستاذ
بمرافقة اآلباء واألجداد...
ولم نكن نرافقهم كثيرا ً وخصوصا ً أننا كنا في
المرحلة اإلبتدائية وأمامنا مهام في الحارة وفي
الحارات األخرى وعلى الجبل واليوم الذي يذهب ال
يعود أبدا ً فال بد من إعطاء كل يوم حقه من اللعب
والمهام األخرى.
وكما وعدتكم في بداية الحلقات أن نأتي على ذكر
سالم الحقيقي فقد كان سالم الحقيقي هو الشخصية
المحوريه في كتاب محو األمية..

وكنت أعيد الجملة كذا مرة وأحاول أن أرشد
سيدي على الكلمات ولكنه كان يحفظ الكلمات
(بصم) ولذا ما كان بنفع سيدي يدرس علمي بل ال
بد من األدبي...
ي وخصوصا ً أن
وكانت ستي وعمتي تشفقان عل ّ
أوالد الحارة في الخارج ينتظرون انتهاء مهمتي
والكل ينادي بصوت عال من برة ،فكانت ستي تقول
الله يقطع سالم وأهل سالم ،ونكش والله إن شاء الله
عمره ما نكش ،سيب الولد خليه يطلع يلعب ،شلة
األنس كلهم بره وشدهت باله للولد...
أنا كنت أنتظر قوات التدخل السريع (عمتى يسرا
وستي) كي آخذ إفراج والقرش قبل اإلفراج حيث
دكانة أبو فوزي تنتظر والقضامة أو الحلقوم لنا معهن
موعد.

والبد من رفع القبعة إجالالً وتقديرا ً وعرفانا ً لمن
قاموا على ذلك البرنامج حينها فقد صوروا سالما ً
رجالً فالحا ً يلبس اللباس الفلسطيني التقليدي الديماية
والقمباز والساكو والحطة...ويحمل معوله فوق ظهره
وهو شاتل ديمايته على جنب.
وكانت الكلمات مكتوبة بخط كبير وذلك حرصا ً على
اآلباء واألجداد واألمهات حيث إن نظرهم لم يكن
يسعفهم كثيرا ً فكان البد من مراعاة فارق التوقيت..
وكان مما ورد في الكتاب – نكش سالم البستان -كما
كان لرباب وميسون حصة في كتاب القراءة...
وكان المعلمون يحرصون على أن يعلموا الكبار
الكتابة على قدر إستطاعتهم فكانوا يرسلون معهم
الوظيفة للبيت كي ينسخوا الدرس وتأخذ أيديهم على
الكتابة ،وأكيد ما كان في فلك ٍة لمن ال يكتب درسه
مثلما كان للصغار ولكن كان هناك مجال للغش..
فقد كان سيدي الشيخ يستعين بي كوني كنت أصغر
اخوتي يومها ،وكما قلت سابقا ُ من يومي وأنا بحب
أقدم خدمات وخصوصا ً أن خدماتي لسيدي الشيخ
كنت آخذ عليها راتبي يوم بيوم وأنا ولألمانة كنت أقدم
الخدمات طمعا ً في القرش نهاية اليوم ...وكما يقول
المثل مش حزنان على رمضان ولكن حزنان على
طبخاته...

وبما أن التوثيق أمانة فقد كان معظم الرجال الكبار
يذهبون للمدرسة وهم يرغبون بالتعلم ولكن عالفاضي
أمضوا السنة كلها وتيتي تيتي زي ما رحتي زي
ما جيتي ،وفي أحسن األحوال كانوا يكتبون اسماءهم
رسم ،وكان األساتذة يراعونهم كثيرا ،وكان شعبان
النادي أبو فتحي ال يحلو له تدخين سيجارة الهيشة إال
في الصف ...وكان زميله شكري إسماعيل السوافيري
(ابورأفت) يشاركه فكرة التدخين وعندهم إستعداد
يزعلوا ويقوموا يروحوا لو طلب أحد منهم مجرد
طلب عدم التدخين...
ومين يقدر يطلب من أبو فتحي يطفي السيجارة ،ألن
أبو فتحي جاي يتعلم وهو محمل العالم جميلة أنه جاي
يتعلم...
أما التعليم عند النساء فقد كانت له طقوس أخرى
حسبما كانت تأتينا التقارير من الحجة أم حسن أدامها
الله ومتعها بالصحة والعافية ...فقد كانت الست نايفه
تعطيهن فسحة للحديث وأحيانا كانت تتحول الحصة
لدرس للطبخ أو أمومة وطفولة وكله تعليم ومفيد....
أما عندما تتأخر الوالدة في المدرسة شوية ،نسألها
شو القصة يا أم حسن؟؟!!! تقول قعدنا نتخرف

(نتحدث)
بعد الحصة...
شو يه
طبعا ً هذا أسلوب من أساليب التشويق لمنع التسرب
من المدرسة والحجات مش ناقصهن ضبط وربط
وخصوصا ً أنهن هاربات منا ومن شغل البيت ولهذا
كانت أمي حريصة كل الحرص على عدم الغياب
وكانت دائما ً تذكر لنا أن نكبة فلسطين واألحداث التي
صدام مع اإلنجليز واإلضرابات التي
سبقت النكبة من ِ
كانت تعم عموم فلسطين باإلضافة لبعض العوامل
األخرى كانت السبب لتفشي األمية ذلك الوقت....
ومن المناظر التي ال يمكن أن أنساها ولها في
نفسي اثر كالنقش في الحجر عندما كنا نجتمع في
البركية (غرفة مصنوعة من األسبست) حول الطبلية
ّ
والكل منشغل بحل دروسه وكذلك الوالدة ...وكانت
تحتفظ بكتاب القراءة ودفترها وقلم الرصاص في
كيس نايلون سميك أبيض اللون وشفاف وتحتفظ به
بين الفرشات واللحف على حامل األواعي ،وحامل
األواعي هو تقليد فلسطيني حملناه معنا من الوطن
وما زالت الكثير من األسر الفلسطينية تحافظ على هذا
التقليد خصوصا في المخيمات أو المدن والقرى ،أما
نحن من نعيش في الغرب...يا حسرة علينا رغم أننا ما
زلنا نحافظ على كثير من العادات والتقاليد والتراث.
ذلك المنظروأمثاله من اجتماع األسرة الفلسطينيه
تحت سقف واحد هو أحد أسرار ديمومة الفلسطيني
أينما ذهب وتجعلنا دائما ً متعلقين باألسرة والعائلة
وجعلتنا أكثر شعوب األرض اندماجا ً واختالطا ً
وتأقلماً ،وفاعلين إجتماعيا ً وتأثيرا ً فيمن حولنا...
وهنا البد أن أستشهد بحالةً ،عندما زارتنا الوالدة
في مدينة جدة في بالد الحجاز في أرض الحرمين
في اخر الثمانينات وقبل هجرتي الى كندا ،وكان
لنا في العمارة جيران اتراك وهنود ،وكانت والدتي
تجمع الجارة الهندية غيرالمسلمة التي ال تتكلم العربي
وال تجيد إال الهندي وقليالً من اإلنجليزي مع جارتنا
التركية المسلمة التي ال تجيد ال العربية وال اإلنجليزية
وال الهندية عنا في البيت مع إجادة والدتي لكل لغات
العالم أال وهي لغة اإلشارة ...فكنا نسألها كيف كنتوا
تتفاهموا مع بعض؟ فكان يأتينا الجواب بنتفاهم!!!!..
كيف؟؟!!! الله أعلم وحتى هذه اللحظة ال أعلم ولكن
بال شك كان هناك تفاهم بدليل أن الجلسات الصباحيه
تكررت ...لألسف ذلك الوقت لم تكن المسلسالت
التركية قد شاعت وإال كنا استعنا بخدمات الوالدة في
الترجمة...
ومن الخدمات التي سعدنا بها فترة محو األمية،
السينما فقد كان يحضر من مكتب الوكالة من عمان
بعض األشخاص وهم يحملون إسطوانات كبيرة
(السينما القديمة بنظام العرض بالبكرات الدائرية
الكبيرة) ويتم نصبها في أحد الصفوف وتكون شاشة
العرض أحد جدران الصف ،فكانت شاشة كبيرة،
وكانت بالنسبة لنا شيء أكثر من رائع (دَ َحه) حيث
كنا في أحسن األحوال نتفرج على التلفزيون األبيض
واألسود مقاس عشرين بوصة....
يعني كنا نكيّف ..كنا نكيف ...ولإلمانة ولدقة التوثيق
ال أدري هل كان المقصود بتلك األفالم التي غالبا ً
كانت وثائقية ،أهل المخيم بشكل عام أم دارسي محو
األمية؟؟!!
وأحد األفالم كان عن الثروة الحيوانية وكيف يتم
اإلستفادة منها والعناية بها.
تابعونا في الحلقة القادمة وتفاصيل جديدة.
•كاتب من اسرة (البالد) لندن اونتاريو
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موقع "برايت سايد" األمريكي

ماذا تعرف عن سوء تصرف األطفال عندما يتواجدون مع أمهاتهم

•أروى بن نصر
نشر موقع "برايت سايد" األمريكي تقريرا تحدث فيه عن األسباب التي تفسر سوء تصرف األطفال
عندما يتواجدون مع أمهاتهم.
وقال الموقع ،في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي 21اليت" ،إن األمهات هن مقدمات الرعاية
األساسيات لذلك غالبا ما يشهدن جميع سلوكيات الطفل السيئة ،من التذمر والصراخ إلى رفض تناول
الطعام ونوبات الغضب الكارثية دون سبب تقريبا.
ربما الحظت أن األطفال يتصرفون بشكل مالئكي مع أشخاص آخرين بينما يفعلون العكس تماما
عندما تكون والدتهم في األرجاء .لكن هذه التصرفات ال تعكس فشل األم في تربية طفلها ،بل هي في
الحقيقة أشبه بمجاملة من طرف الطفل .لمعرفة سبب تعرض األمهات لكل هذه التجارب أكثر من
أي شخص آخر ،ينبغي النظر في نفسية األطفال.


إنهم يشعرون باألمان بجانب أمهاتهم

ذكر الموقع أن األمهات يمثلن مصدر األمان في حياة الطفل .وعادة ما يسيئ األطفال التصرف
أمام آبائهم ،وخاصة أمهاتهم ،ألنهم يشعرون بالراحة واألمان والدعم من حولهم .ال أحد يحب إظهار
سلوكه السيء أمام الغرباء ،ومن المحتمل أن تحتفظ بصفاتك الشقية فقط عندما تكون مع أحبائك
واألشخاص المقربين منك .وينطبق الشيء نفسه على األطفال .عندما يقرر األطفال إساءة التصرف،
ضا إظهار ضعفهم .لذلك ،في المرة القادمة التي تحاولين فيها معرفة سبب تصرف
فإنهم يقررون أي ً
طفلك بأدب مع الجميع ما عداك ،فاعلمي أنك مميزة عن الجميع ألنك والدته وأنك تقومين بعمل رائع.


يؤثر "السلوك الجيد" عليهم

أضاف الموقع أن أي موقف اجتماعي يشمل الغرباء يكون غير مريح للطفل إلى حد ما .جميعنا
نتصرف بشكل مختلف عند التواجد مع أشخاص جدد ،فعادة ما نكون أكثر تحفظا وانضباطا ونشعر
بالحاجة إلى التصرف بأفضل طريقة ممكنة أمام األشخاص الذين ال نعرفهم جيدا .وهذا صحيح
أيضا بالنسبة لألطفال.
لكن أدمغة األطفال تحتاج إلى الكثير من الجهد للتحكم في دوافعهم في معظم األوقات .يتطلب األمر

طاقة لكي "تكون مأدّبا" وتتبع القواعد ،خاصة بالنسبة لألطفال الصغار .لذلك ،عندما يصلون إلى
المنزل يطلقون العنان ألنفسهم .يمكن لألطفال أيضا أن يمروا بيوم سيئ ،ونوبات الغضب التي
يظهرونها لألم فقط هي طريقتهم للتخلص من المشاعر السلبية.


إنهم يبحثون عن االهتمام

لعل السبب اآلخر الذي يدفع األطفال إلى إساءة التصرف هو شعورهم بأنه قد يكون هناك بعض
المنافسة لجذب انتباه األم ،إما مع األشقاء أو البالغين اآلخرين أو الحيوانات األليفة أو حتى عمل
األم .األطفال يحبون أن يكونوا موضع اهتمام ،وإحداث الصخب هو الورقة الرابحة .بعد كل شيء،
غالبا ما تُكسبهم هذه الطريقة االهتمام ،حتى لو وقعوا في مشكلة .يحدث هذا في الغالب في حضور
األمهات ألن اهتمامهن هو ما يتوق إليه األطفال أكثر من أي شخص آخر.


إنهم يختبرون الحدود

أوضح الموقع أن اختبار الحدود يعد أمرا طبيعيا يجب القيام به ،خاصة بالنسبة لألطفال المتعلقين
حقا بأمهاتهم .يعرف األطفال أن عالقتهم بأمهم آمنة ،لذلك يشعرون أنهم قادرون على العصيان
وتجاوز الحدود .هذا ال يعني أنهم يحاولون مضايقتهن عن قصد ،بل يعني أنهم يتطورون بشكل
طبيعي ولديهم عالقة جيدة معهن.
إذا لم تكن هناك حدود ،سيحاول األطفال التمرد فقط ليروا إلى أي مدى يمكنهم الوصول في إساءة
التصرف .يحدث هذا غالبا عندما تحاول األمهات أن تكن صديقات ألطفالهن .في أعماقهم ،يشعر
األطفال بعدم االرتياح وعدم األمان عندما ال توجد حدود على اإلطالق ،لذا سوف يسيئون التصرف
حتى يجدوا تلك الحدود.


إنهم يريدون تحقيق شيء ما

في بعض الحاالت ،ال تعني نوبة الغضب أن الطفل يتصرف بشكل طبيعي أمامك .بدال من ذلك ،قد
تعني أنه يحاول التالعب بك عن طريق إساءة التصرف .يمكنك تمييز هذه الطريقة في التالعب عن
االنهيار الحقيقي ألن لها دائ ًما هدفا منطقيا وعقالنيا .إن تشجيع هذا السلوك لن يؤدي إال إلى تأكيد
فعاليته للطفل وسيجعل األمور أكثر صعوبة بالنسبة لك.
•عربي  21اليت
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أالن دونو الفيلسوف الكندي صاحب كتاب (سلطة التفاهة )

لماذا تولى التافهون السلطة؟
•حاورته :فيكتوريا جايرين ـ ترجمة :عبد
الله الحيمر
بنوع من التمرين المفاهيمي ،يقدم لنا الفيلسوف
الكندي أالن دونو ،إشكاليات نظام التفاهة .كنظام
رأسمالي احتكاري استغاللي ،أصبحت فيه المهن
نوعا من العبودية باألزمنة الحديثة .شارحا في
كتابه (سلطة التفاهة ) ،كيف استطاع هذا النظام
ترميز األشياء ،وكيف عمل على تغيير نسق
العالقة االجتماعية ،والسياسية واالجتماعية.
فأرجع أسباب هذا التحول ،إلى عاملين اثنين،
أولهما في السوسيولوجيا واالقتصاد ،وكذلك في
السياسة والشأن العام الدولي .وثانيا في السياسة،
كحكم التكنوقراط ،واستبدال اإلرادة الشعبية
بالمقبولية االجتماعية .لقد تغير الزمن واستولى
التافهون والحقراء وأصبحوا يقودون المجتمع في
تكتل تافه .فأصبحنا نواجه كمشكلة ونظام سلطة
جديدة في عصرنا .ويؤكد الفيلسوف أالن دونو أن
التافهين قد حسموا المعركة ،وربحوا الحرب.
وفي هذا الحوار ،يقدم لنا إجابات عن هذه األسئلة
المعقدة والعسيرة عن نظام التفاهة .وكيف نخرج
من أفق سلطته وصايته كمعيار وكنموذج.
■ ماذا تعني ( بالتفاهة)؟ وما هو الفرق مع كلمة
(الوسطية)؟
□ كلمة «الوسطية» في الفرنسية تعني
موضوعيا ما هو وسط أو متوسط .ال يقال هذا
عن «المواطنة» بالضبط .لكن هناك شيئا ً ما
يميز المصطلحين بوضوح .يشير التافه إلى
فكرة مجردة ـ سنتحدث عن متوسط الدخل ،وعن
متوسط المهارات… بينما انحدر مفهوم العمل
إلى «التافه» وصار أشخاصه متوسطين بالمعنى
السلبي للكلمة .ومع ذلك ،هذا ليس كتابا ً عن
الوسطية ،وال مقاال أخالقيا ،ولكنه محاولة لفهم
اتجاه ،ديناميكية اجتماعية تفرض إنتاجا متوسطا.
إنه «نظام التفاهة» المرحلة الوسطى التي رفعت
إلى مرتبة السلطة .إنه يؤسس نظاما لم يعد فيه
مجرد يسمح بمفهوم تركيبي
التافه مجرد تفصيل
ّ
لحالة األشياء ،بل معيارا غير معقول يتمثل في
تجسيده .إذا كنا صادقين ،فنحن جميعا في يوم أو
آخر جيدون في شيء ما – وال يمكننا دائما أن
نكون على أكمل وجه! المشكلة هي أننا مجبرون
على أن نكون كذلك في جميع األشياء.
«نظام التفاهة»
■ متى بدأ العمل بنظام التفاهة؟ ومتى استولى
التافه على السلطة؟
□ حدث ذلك بشكل تدريجي ،ساهم تقسيم العمل
وتصنيعه ـ يدويا وفكريا ـ إلى حد كبير في صعود
القوة المتواضعة المتوسطة .في القرن التاسع عشر،
أصبحت «التجارة» متكونة أساسا من «العمالة».
ومختصرا إلى نشاط
والعمل ،اآلن أصبح موحدًا،
ً
تافه بمعايير دقيقة وغير مرنة ،ال معنى له .وهكذا،
يمكن للمرء أن يقضي عشر ساعات في اليوم ،في
إعداد وجبات متسلسلة بدون أن يكون قادرا على
إعداد الطعام في المنزل ،أو تثبيت البراغي على
سيارة ،بدون معرفة كيفية إصالح سيارته ،أو بيع
الكتب والصحف التي «لم تعد تأخذ الوقت الكافي
لقراءتها بنفسك» لذلك فإن فخر العمل الذي يتم
إنجازه بشكل جيد يميل إلى االختفاء .يشرح كارل

ماركس ذلك جيدا في مقدمته العامة لنقد االقتصاد
السياسي ،عندما يحلل أن «الالمباالة بعمل معين
تتوافق مع شكل من أشكال المجتمع ينتقل فيه
األفراد بسهولة .من عمل إلى آخر ،والذي فيه نوع
العمل مجرد وظيفة يمكن استبدالها بسهولة ،ويمكن
ألي كان القيام بها .فأجهزة السلطة تعمل ،بواسطة
استراتيجياتها ،من أجل اإلبقاء على الفاعلين
االجتماعيين «عاديين» .والمزعج في ذلك أنه
يفرض كبت إمكانياتهم .فالتفاهة على مستوى
السلطة تمنع بروز األداء المميز والمستقيم .في
السابق عند الكاتب جان دي البرويير ،على سبيل
المثال ،غالبًا ما ظهر « التافه» في شكل خادع،
يشق طريقه بين األشخاص المستحقين واألكفاء.
وفي أعقابه ،على الرغم من االختالف الشديد،
يقدم مؤلفون مثل كارل ماركس أو ماكس فيبر،
أو هانز ماغنوس إنترنسبيرغر ،أو لورانس جاي
بيتر ،تقارير عن تطور التافه وكيف أصبح مرجعا
لمنظومة بأكملها.
■ نظام كهذا يتطلب قبل كل شيء «لعب اللعبة».
في رأيك ،هل يمكن أن يكون هذا التعبير الشائع
شعارا «لنظام التفاهة» ماذا تقصد بذلك؟
□ وهذا التعبير الشائع اآلن ،في حد ذاته يمثل إلى
حد ما المشكلة ألنه فرق لغوي .لدينا الكلمة نفسها
مرتين في شكلين مختلفين .لكن تحت مالعبها،
غير المؤذية وطفولتها الخارجية ،فإن معناها أكثر
خطورة.
أوال ستكون اللعبة ،وقبل كل شيء مجموعة من
القواعد غير المكتوبة ،واإلجراءات الروتينية،
على الرغم من أنها غير رسمية ،والتي يجب على
المرء االمتثال لها ،إذا كان ينوي تحقيق غاياته.
سا معينة ليست
وهذا يتضمن بشكل أساسي طقو ً
إلزامية ،ولكنها تشير إلى عالقة الوالء بالجسد،
وإلى العالقة بالشبكة ،لكن الجانب اآلخر العنيف
من هذه األحداث االجتماعية هو – الحفالت،
ووجبات الغداء ،وجوالت التسوق .نحن نقتل
رمزيا ً لنعاقب على عدم الوالء للشبكة ،في سياقات
تترك لألقوى مجاالً واسعا ً للتعسف .وفي النهاية،
ينتج عن ذلك ،بدون سابق اهتمام ،المؤسسات
والمنظمات الفاسدة بأقوى معانيها ،بمعنى أن
ممثلي المؤسسات غالبًا ما يغفلون عما تقوم عليه
هذه المؤسسات ،لصالح قضايا ليس لديها عالقة
بمزاياها االجتماعية والتاريخية .وهكذا نظام
التفاهة يكتسب مواقع جديدة.
■ هل في رأيك ،الرقم الذي يجسد بشكل أفضل،
مستوى نظام التافه هو رقم «الخبير» .لكننا نميل
غالبا إلى االعتقاد بأن هذا على وجه التحديد
يؤدي إلى سحب المجتمع الى األعلى .أليست هذه
مفارقة؟
□ عالج المفكر إدوارد سعيد هذه المفارقة
بشكل مباشر ،ممي ًّزا بوضوح بين مفهوم الخبير
والمثقف ،غالبًا ما يكون الخبير ،في التكوين
المعاصر ،هو الشخص الذي يعمل بطريقة معدلة،
ومن يتستر على المعرفة بخطب المصالح .وهو
ممثل السلطات التي تستأجره مرتديًا مالبس العالم
النزيه .المثقف ،على العكس من ذلك ،ينظر إلى
القضايا ألنه مهتم بها في حد ذاتها ،بدون كفيل
محدد ،وبدون أي مرجعية موضوعية ،للمعرفة.
في حين ال يكتفي الخبير بإعطاء معرفته للناس

حتى يكون لديهم جميع األدوات للتداول :إنه يضع
موقفا ً أيديولوجيا كمرجع موضوعي ،على وجه
التحديد .األمثلة ال تنضب عن مساهمة التفاهة
في فساد اللغة واألفكار والمثقفين ،والوسط
الجامعي واالقتصاد ،والفن والثقافة والدولة
ككل .في الجامعة ،هذا سؤال حقيقي يجب على
الطالب اآلن طرحه على أنفسهم :هل يريدون أن
يصبحوا خبراء أم مثقفين؟ إذا كانت الجامعة ،التي
يقوم الباحثون بأبحاث ترضي الممولين ،ويعمل
الجامعيون كزبائن لدى السلطة ،ال تزال قادرة
على جعل هذا االختيار ممكنا .وتتكون الخبرة في
كثير من األحيان من بيع األدمغة لممثلي الشركات
الذين يستفيدون منها.
■ ماذا تقصد بذلك؟
□ اليوم ،بعيدا عن ذلك ،لم يعد الطالب في الجامعة
فقط الكتساب المعرفة ،بقدر ما لها صلة اجتماعية.
من الواضح أنهم يمرون للحصول على سلعة
بأنفسهم ،تخفي المؤسسة شيئًا فشيئًا عن حقيقة أنها
تبيع ما تفعله بها للشركات الخاصة والمؤسسات
األخرى التي تمولها .ليست المجموعات الخاصة
هي التي تمول الجامعة ،بقدر ما هي الدولة التي
تمنحهم الجامعة كمركز للبحث والتطوير المدعوم.
في خريف عام  ،2011أكد جاي بريتون رئيس
جامعة مونتريال ،أن «العقول يجب أن تتوافق
مع احتياجات الشركات» وهذه الشركات نفسها
(المصرفية ،والصيدالنية ،والصناعية ،أو الغازية
أو اإلعالمية) التي تضم مجلس إدارة الجامعة .نجد
أنفسنا في مواجهة انعزال عن التفكير النقدي .وهذا
هو الجانب اآلخر من المشكلة :لم يكن لدينا أبدا
حاجة كبيرة لعلماء االجتماع والفالسفة واألدباء،
لفك شيفرة هذه الظاهرة أو تلك .وبمجرد أن يغلق
ممثلو هذه المجاالت أنفسهم في عوالم محكمة،
فائقة التخصص ،نجد أنفسنا محرومين اجتماعيًا
مما نحتاجه حقًا :البحث والتفكير المتحرر من قيود
إضفاء الطابع المهني.
صعود الحوكمة
■ في أصل نظام التافه ،تتحدث عن صعود
الحوكمة .بماذا يتعلق األمر؟
□ هذا هو الجانب السياسي لسيطرة التافهين على
الحكم ،في الثمانينيات ،تولى تكنوقراط في عهد
رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت ثاتشر إدارة
هيئة «الحوكمة» التي تم تطويرها أوالً في نظرية
المشاريع الخاصة ،إلخضاع الدولة لثقافة القطاع
الخاص .تحت ستار اإلدارة األفضل للمؤسسات
العامة ،كان األمر يتعلق بتطبيق الدولة على
أساليب إدارة الشركات الخاصة ،التي كان من

المفترض أن تكون أكثر كفاءة .في نظام الحكم،
حلت اإلدارة محل الفكر السياسي ،يتم عكس
كل المفردات التقليدية ،نقول الحوكمة للسياسة،
والمقبولية االجتماعية لإلرادة الشعبية ،والمواطن
بمفردة «الشريك» والشأن العام بتقنية «إدارة» ال
منظومة قيم ومثل ومبادئ ومفاهيم عليا .تحولت
الدولة بكاملها إلى شركة استثمار ومجلس إدارة.
التفاهة تخدرنا بلغة خبرائها الفارغة واالستشارات
العامة والملخصات المكتوبة مسبقا ،التي ال تفيد
سوى تأييد خيارات السلطة .نحن اآلن نقوم بحل
المشاكل من خالل البحث عن حل فوري وتقني
للرد على مشكلة فورية .هذا اإلقصاء من السياسة
يستبعد أي تفكير قائم على المبادئ ،أي رؤية
واسعة تتمحور حول الشؤون العامة .هذا هو
تقدم الصحراء اإلدارية :عينت وزارة في مقاطعة
سا وزاريا إلدارة
كيبيك في كندا ،مؤخرا «مهند ً
الشركات» كان عليه «إتقان نهج العميل» ويعرف
أنه «مالك العملية» .أشك في أننا نفهم بعضنا
بعضا حقًا في هذه الدوائر .ومن المثير للدهشة
أنه من خالل حرمان أنفسنا من تراثنا المعجمي
السياسي ،فإننا نحذف تدريجيا ً األفكار والمبادئ
األساسية التي سمحت لنا بتوجيه أنفسنا علنًا .وبهذا
المعنى ،فإن مصطلح «الحكم» يمثل حقبة تفضل
المفاهيم التي ال معنى لها ،والتي كلها مدعومة
بأدلة من المشاركين الحاليين« :الهجرة» «البقاء»
«النضال»..
■ إذا كانت مرتبطة ،كما قلت ،باقتصاد السوق،
فكيف يمكننا مقاومة «نظام التفاهة»؟
□ لن أقوم بحل المشاكل :ال توجد هناك استجابة
إدارية وعملية لذلك ،لكن على الرغم من كل
شيء ،هناك العديد من الطرق لمحاربة هذه الحالة
المحيطة ،التي ال تدفعنا إلى األعلى .الزم نقاوم
بمعنى مقاومة طبق الطعام ،كمجموع المزايا
الصغيرة التي تجعلك مثير للشفقة .العودة إلى
المفاهيم القوية للتفكير في األمور ،وعدم ترك لغة
اإلدارة الرديئة تقع علينا ،وتمسك بطبيعتها الذاتية،
وأن تعود هذه اللغة الفاسدة كموضوع للفكر.
ترجمة بتصرف عن المجلة الفرنسية LE
POINT
أالن دونو حاصل على دكتوراه في الفلسفة
ومحاضر في العلوم السياسية في جامعة
مونتريال.

•المصدر ( :القدس العربي) لندن
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فيلم بعيدا عن ّ
بشار:
يروي رحلة عائلة عدنان المحاميدي من الحرب في سور ّيا إلى كندا
ويضيف أنّه تم ّكن بفضل الله ودعم عائلته ،من
وتحول األلم لديه إلى
تجاوز المرحلة الصعبة،
َّ
أمل.
األمل بماذا؟ يجيب األستاذ عدنان المحاميد إنّ
السجن ال ولن يدوم ،وهذه المرحلة السوداء من
تاريخ سوريا لن تدوم ،واألمل يكمن في ما حقّقه
والتحرر
الثوار الذين استطاعوا كسر األصفاد
ّ
ّ
من الخوف.

•مي أبو صعب | القسم العربي في راديو
كندا الدولي
دخلت الحرب في سوريا عامها الحادي عشر
في الخامس عشر شهر آذار مارس.
 10سنوات مضت على انطالق حركة
االحتجاجات السلميّة للمطالبة بالحريّة ومكافحة
الفساد ووقف القمع واإلفراج عن المعتقلين.
وتطورت حركة االحتجاجات التي انطلقت
ّ
شرارتها من مدينة درعا ،حيث كتب الناشطون
شعارات على الجدران تدعو إلى إسقاط النظام،
إلى حرب مد ّمرة.
 10سنوات من الحرب خلّفت الخراب والدمار
وأسفرت عن سقوط ما يزيد على  380ألف
وشردت
قتيل ،وآالف الجرحى والمفقودين،
ّ
وهجّرت أكثر من نصف الشعب السوري،
وأدّت إلى أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة.
وفتحت كندا أبوابها الستقبال الالجئين
السوريّين ،واستقبلت نحوا من  60ألف الجئ،
معظمهم وصلوا بكفالة حكوميّة ،والبعض بكفالة
من الكنائس والعائالت.
قد وصل عدنان المحاميد مع زوجته وأوالده
واستقرت العائلة
األربعة إلى كندا عام ،2014
ّ
في مدينة مونتريال ،واندمج األب بعد أيّام على
وصوله في برنامج في جامعة ماكغيل يتناول
الصراعات في الشرق األوسط و حول العالم.
وفتح عدنان المحاميد أبوابه للمخرج السينمائي

عدنان المحاميد ،المحاضر وأستاذ العمل االجتماعي في جامعة ماكغيل في مونتريال/تقدمة عدنان المحاميد

الكندي باسكال سانشيز الذي أنتج فيلما يروي
صة العائلة ومعاناتها وتأقلمها في المجتمع
ق ّ
الكندي.
"بعيدا عن بشار" ،فيلم يروي فيه عدنان
المحاميد وزوجته وأوالده معاناتهم من ويالت
الحرب ،وتجربة التأقلم في المجتمع الجديد.
يتحدّث عدنان المحاميد في البداية عن انطباعاته
مع اقتراب دخول الحرب في وطنه األ ّم عامها
الحادي عشر ،ويقول ّ
شرعت األبواب
إن الثورة ّ
وسنحت للشعب السوري من كافّة األطياف أن
بغض
يتحدّث عن الحريّة والحقوق والواجبات،
ّ

النظر إن كان المتحدّث يؤيّد الثورة أم ال.
واأللم كبير كما يقول عدنان المحاميدّ ،
ألن
أكثر من نصف السوريّين نزحوا في الداخل أو
هاجروا خارج البالد ،ويقبع السوريّون تحت
الفقر ،وزادت جائحة كورونا األوضاع تفاقما.
ومع مرور الوقت ،أصبح أمل العودة شبه
مستحيل بالنسبة للذين اقتُلعوا من ديارهم.
ويتحدّث األستاذ عدنان المحاميد عن ظروف
اعتقاله فيشير إلى أنّها كانت مرحلة صعبة
للغاية ،تركت آثارها نفسيّا وجسديّا ،وما زال
جسمه يحمل آثارها ،واآلثار النفسيّة تمتدّ
لسنوات ،ولكنّه يشعر باألمل كما يقول.

ويقول ردّا على سؤال ّ
إن النظام فقد شرعيّته
األول للثورة ،والشرعيّة الدوليّة
منذ اليوم
ّ
مختلفة تماما عن الشرعيّة األخالقيّة ،والويالت
التي جلبها نظام البعث منذ عقود ،ونظام األب
واالبن  ،أكبر بكثير من مناقشة شرعيّته حسب
قوله.
وما حدث في سوريا يكفي بالمقاييس العالميّة
ّ
ولكن النظام متعنّت ويتحدّث
كي يتنحّى الرئيس،
عن مؤامرة عالميّة ضدّه.
ويتحدّث عدنان المحاميد عن مشاركته في
فيلم "بعيدا عن ب ّ
شار" ،الذي يروي فيه معاناته
في االعتقال ،ويقول ّ
إن هذه اللحظات حيّة في
ذاكرته ولن ينساها أبدا.
ونشاهد في الفيلم زوجة عدنان المحاميد ،بسمة
المحاميد ،وأوالده األربعة الذين يتحدّثون عن
تأقلمهم في المجتمع الكندي.
وينتهي فيلم "بعيدا عن ب ّ
شار" بمناجاة مؤثّرة
من عدنان المحاميد إلى شقيقه زايد ،الذي توفّي
عندما كان عدنان في االعتقال.

إدوارد سعيدِ ...شعر عروبي وروايات غير مكتملة
ذُكر في تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"
البريطانية ،وترجمه ابراهيم درويش الى
العربية ،إن الباحث والناقد الفلسطيني األميركي،
إدوارد سعيد ،صاحب كتاب "االستشراق"
و"الثقافة واالمبريالية" ،حاول دائما ً كتابة رواية
لكنه لم ينجح ،أو فشل ،وبقيت كتاباته مخطوطات
في أدراجه .كما كتب بعضا ً من ال ّ
شِعر في
الخمسينيات وكان متجذرا ً في عروبته .ويتوقع
أن يكون هذا الكشف عن جوانب في مسيرة
سعيد ،بابا ً جديدا ً للنقاش حول ثقافته واختياراته،
وأن يطرح أسئلة جديدة حول الرواية ودورها
وتأثيرها.
فقد كشفت سيرة ذاتية جديدة لسعيد ،أعدها
تيموثي برينان ،أحد طالب سعيد وهو حاليا ً
يدرس األدب المقارن في جامعة مينيسوتا ،إن
ّ
تدريس سعيد لألدب جعله يرفض الرواية كنوع
أدبي ،في العام  ،1992من ناحية قدرتها على
تغيير الكون( ...مع أنه تناول في أبحاثه الكثير
من الروايات العالمية ،وساهم في الترويج لبعض
األسماء العربية مثل الياس خوري ،وأثنى بشكل
خاص على رواية "موسم الهجرة الى الشمال"
للطيب صالح) .واستطاع برينان الوصول ،بعد
نَيل موافقة عائلة سعيد ،إلى مخطوطات غير
منشورة وغير مكتملة للناقد ،في كتاب صدر
عن دار بلومزبري بعنوان" :أماكن العقل :حياة
إدوارد سعيد" .وكان سعيد يعتقد ،بشكل واضح،
أن عمل الناقد األدبي أهم من العمل الذي يقوم به

رواية ،تجعله يتخذ هذا المواقف؟ وماذا لو نجح
في كتابة رواية ،هل كان ليقدم موقفا ً آخر؟ وهل
إن قدراته الفكرية وكثافة نصوصه ،تجعله ال
ينسجم مع السرد األدبي؟ وهو هنا ،بشكل من
األشكال ،يذكرنا بموقف بورخيس من الرواية..

الشعراء والروائيون ،ألن النقاد في الحياة العامة
هم الكتّاب الذين لديهم القدرة على تحدي السلطة
وتغيير العالم .لكن برينان يكشف أن سعيد كانت
له محاوالت شعرية وروائية ،مع أنه لم يذكرها
ألصدقائه.

التدخل السياسي عبر كتابة الرواية .لكنه قرر أن
يُبقي هذه النظرة الشخصية المحرجة ،سراً ،مع
روايتين غير منشورتين وغير مكتملتين ،واللتين
يعلق برينان عليهما بأنهما تحمالن رؤية سياسية
وذاتية وتدور أحداثهما في الشرق األوسط.

وخلّف سعيد الذي توفي في  ،2003نصين
روائيين غير منشورين ،وقصة قصيرة ُرفضت،
و 20قصيدة .ويقول برينان" :أعتقد أنه عانى
صعوبات كبيرة في كتابة الرواية" ،مضيفاً:
"اكتشف فشالً في مشروع الرواية إن كنتَ تريد
تغيير العالم" .واكتشف سعيد بشكل مباشر،
التحديات التي تواجه الكتّاب الذين يحاولون

األولى وهي بعنوان "المرثية" وتتكون من 70
صفحة وتدور أحداثها في القاهرة حيث قضى
سعيد طفولته في حقبة األربعينات من القرن
الماضي ،وبدأ بكتابتها العام  ،1957عندما
كان في سن  22عاماً ،وقبل عشرين عاما ً من
كتابه "االستشراق" .والسؤال الذي سيطرحه
كثيرون ،هل عدم نجاح إدوارد سعيد في كتابة

ويرى برينان أن أعمال سعيد األدبية األولى
تظهر أنه لم يكن بعيدا ً من السياسة ،وال كما قيل
أنه لم يهتم بها إال بعد حرب األيام الستة في
 ،1967مؤكداً" :هذه أسطورة ،وبطرق عديدة،
قبل هذا التاريخ ،كان منغمسا ً بعمق في ما جعله
الحقا ً مساره االحترافي".
وفي العام  1987بدأ سعيد عمله الروائي الثاني،
والذي كان عبارة عن رواية إثارة سياسية عن
الخيانة ،وتدور أحداثها في بيروت العام 1957
وحافلة بالتجسس ،مثل رواية من روايات جون
لوكاريه ،و"كانت عن التآمر السياسي المحيط
بغزو أميركي والقوى المختلفة المشاركة فيه".
وكتب سعيد  50صفحة منها ،لكنه تركها من
أجل التفرغ لكتابة مذكراته "خارج المكان"
بعدما اكتشف إصابته بمرض سرطان الدم
(لوكيميا) .وحينها خرج بقناعته بأن المثقفين أهم
من الكتّاب "فهم الذين يغيرون األجندة ويتحدّون
السلطة" ،وتجلت تنظيراته في هذا المجال في
كتابه "صور المثقف".
•(المدن) البيروتية
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ألبوم الصور
من أغري الذكرى بالبقاء في نفسي أطول
وقت ،كشيء من الوفاء  ...ومؤلم هو
هذا الوفاء .ومشكلتي الكبيرة أنني أهوى
التصوير والتقاط اللحظات خوفا من غياب
تذكرها.
•بانة القاسم

في كل زاوية من دقائق عمرك ،تتربص
بك الذكريات .فحقيبة الصور مألى،
وشيء ما شرير في داخلك يدعوك الى
الولوج في عالم الصور الساكن -النابض
بوجع الذكرى  .في كل صورة يحملها
األلبوم ثمة قصة تستدعيها مخيلتك سريعا
فتغرق في عالم الدموع الرحيم الذي يشفق
على روح جففها قهر البعاد ،ثم يسكب من
مقلتيك نهر دموع يبلل ما يبس منك .وهناك
أيضا عالم آخر من الصور المتحركة التي
التقطتها كاميرا الفيديو لمناسبة سعيدة مرت
وتركت وراءها كل تلك الحياة التي أمست
متجردة من الوقت اآلن ،أو رحلة أخذت
معك فيها أحبة يبهجك وجودهم قرب قلبك،
فتغدو الرحلة أجمل ويغدو الوجع أكبر.
ستوجعك هذه أكثر ال شك ألنك ستسمع
صدى ضحكاتهم ،وتحاول أذنك أن تتلقط
تنهيداتهم بحساسية بالغة الدقة .سيالحقهم
حواس
قلبك حتى نهاية الشريط لتوجع
َّ
أكثر فيك معنية بـمر الذكرى .كأنما تجتمع
التكنولوجيا في حالة تآمرعلى حواسك.
الذكرى ألم للمحب ،ألنك عندما ترحل
تترك وراءك حقال من ألغام الذكرى
سينفجر بأحبتك في كل خطوة يخطوها
باتجاهك .رائحتك ستلتصق بجلودهم حتى

يستحضروا روحك .فقط ألنك أنت رحلت
وبقوا هم يتقاسمون الوجع مع قلوبهم.
حديقة الروائح التي خلفتها وراءك ستقتلهم
حزنا في كل مرة يفتحون ألنوفهم بوابة
الذكرى ،رائحة مالبسك رائحة أشيائك
الخاصة رائحة أنفاسك بطعم القبالت
التي تركتها فوق خدودهم قبل أن تمضي
في طريقك .وثمة رائحة مرعبة حقا هي
رائحة ملتصقة بحضورك ،شيء ما ،يشبه
رائحة القهوة المعطرة الموصى عليها
لكما ،ال تتسع نكهتها لدخيل على الصحبة.
شيء ما يشبه رائحة الزعتر البري الذي
قطف ورقة ورقة من أرض تشبه وطنا
مشتركا وصنع مشروبه بعناية تتناسب مع
مزاج خاص.

ما أصعب أن يحب اإلنسان  ...بل ما
أصعب أن تتفتت روحه بين صور أحبة
تركهم على قارعة الذكرى ،إنه ينشر كل
نبضة من روحه مع أحد األحبة ليرحل
معهم واحدا واحدا ويبقى جسده يتلفظ
أنفاسا ال معنى لها بدونهم .هكذا يشاء
القدر ،أن تجمع في كتاب واحد كمية هائلة
من الصور تصفع قلبك كلما شاء الرحيل
أن يخطف أحدهم منك .وأنت ،من أنت
أيها المنسي في ليل غربة طويل ،تحاول
أن تجد لروحك ملجأ من الوجد فيعتصرك
ألبوم الصور بحضنه القاتل ويفتح بوابته
لذكريات الناس التي يخسرها قلبك يوما
بعد يوم.

أهدي كلماتي هذه لروح غالية على قلبي،
روح رجل صارع الحياة بكل شجاعة،
فحمل السالح يوما ليذود عن حمى وطنه،
ثم دعته دموع أمه الى الخروج من وطن
مكلوم ،حتى يصير من كبار رجال األعمال
في أحد الدول اِلعربية ،أفنى حياته وهو
يرأب صدع روحه التي تهيم في وطنه،
فما وجد سبيال إليه إال بدعم الشباب في
العلم والعمل ،فأنفق ماله وجهده كي يساعد
أكبر قدر منهم في إتمام علمه أو إيجاد عمل
...اسميه أنا جابر عثرات الكرام ،ألنه ستر
الكثيرين وأنفق بسرية تامة على عائالت
تحمل له في قلوبها كل الوفاء  ...ماأجمل
أن يغمض المرء عينيه وفي األفق دعاء
لترقد روحه بسالم من غرباء ال يعرفهم،
ولكنهم يعرفونه بجميله.
صورك أيها الغالي تمأل ألبومي ،فتحتها
اليوم ألتسلل إليك  ،أشتم رائحتك ،أحاول
أن اطبع قبلة الرحيل على جبينك الذي
مألنا فخرا بانتسابنا إليك ....أنت هناك في
مأمن عند رب كريم ،وأنا وحيدة مع بضع
صور تواسي قلبي الحزين.

•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد)
في بيتي الكثير من الصور ،ألنني أنا لندن اونتاريو
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قراءة جديدة في كتاب قديم

الشيخان ..اللذان أتعبا من جاء بعدهما من الخلفاء (1من)2
سيـرة أبي بكـر الصـديق وبـالؤه فـي خدمة اإلســالم..
•محمد بدر الدين
كتاب" :الشيخان"
الكاتب :طه حسين
الناشر :دار المعارف.2019 ،
يقول الرواة :إن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه ،قال عن أبي بكر الصديق" :إنه أتعب من
بعده".
وليس من شك في أن عمر كان أشد إتعابا ً لمن
جاء بعده ،فسيرة هذين اإلمامين قد نهجت
للمسلمين في سياسة الحكم ،وفي إقامة أمور
الناس على العدل والحرية والمساواة ،نهجا ً شق
على الخلفاء والملوك من بعدهما أن يتبعوه.
فكانت نتيجة قصورهم عنه ـ طوعا ً أو كرها ً ـ
هذه الفتنة التي قتل فيها "عثمان" رحمه الله،
والتي نجمت منها فتن أخرى قتل فيها "علي"
رضي الله عنه ،وسفكت فيها دماء كثيرة كره
الله أن تسفك ،وانقسمت فيها األمة اإلسالمية
انقساما ً ما زال قائما ً إلى اآلن.
يحدثنا عميد األدب العربي في هذا الكتاب
"الشيخان" ،عن شخصيتي شيخي اإلسالم،
وأهم أعمدته :أبي بكر الصديق وعمر بن
الخطاب رضي الله عنها.
وما أجمل أن تقرأ سيرتهما ،على يد طه حسين،
الذي يُعمل العقل ،قبل أن يتقبّل أي رواية ،مهما
بلغ تقديسها.
لم يرد عميد األدب العربي أن يجعل من هذا
الكتاب تاريخا ً وسردا ً لألحداث الجسام التي
مألت عصرهما القصير ،وال شاء أن يجعله
تفصيالً للفتوح التي تمت على أيديهما أو
أداة لمدحهما والثناء عليهما ،فطالما انبرت
أقالم الكتاب القدماء منهم والمحدثين في هذه
األغراض ،وإنما شاء أديبنا الكبير أن يقدم إلى
القراء شيئا ً جديدا ً لم يسبقه إليه أحد ،أال وهو
بيان الجوانب والمميزات من هاتين الشخصيتين
الجليلتين كما تصورها سيرتهما واألحداث التي
وقعت في أيامهما ،ويجلو لنا إيضاح النهج
الذي نهجه كل منهما في سياسة الحكم ،وفي
تدبير شؤون المسلمين ،وإقامة العدل والمساواة
والحرية بينهم ،ثم يستخلص من هذا النهج معالم
شخصية كل منهما قوية واضحة تدعو إلى
التأمل واإلعجاب.
كان الصديق أول من أسلم من الرجال ،وكان
إسالمه صفوا ً خالصاً ،قوامه التصديق العميق،
واإليمان الخالص من كل شائبة ،واالطمئنان
الصادق السمح إلى كل ما يحدث به النبي صلى
الله عليه وسلم ،ثم إيثاره النبي على نفسه في
كل موطن.
يقول المؤلف في صفحة (" :)20الرواة يتحدثون
بأن النبي أنبأ ذات يوم بأنه أسرى به من ليلته
من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ،كذبته

قريش ،وتردد بعض المسلمين في تصديقه ،ولم
يطمئن لنبئه هذا في غير شك وال ارتياب وال
تردد إال رجل واحد هو أبو بكر".
ويكمل المؤلف في صفحة (" :)21لم يعرف قط
أن أبا بكر قال أو صنع شيئا ً يؤذي النبي منذ
أسلم إلى أن مات ،ذلك إلى إيثاره المسلمين على
نفسه ،وإنفاق ماله في معونتهم .فالرواة يتحدثون
بأنه كان رجالً تاجراً ،وبأنه أسلم وعنده أربعون
ألف درهم ،فلما هاجر إلى المدينة مع النبي
(ص) لم يكن قد بقي له من هذا المال إال خمسة
آالف درهم ،أنفق سائر ماله في مواساة النبي
والمسلمين ،كان ال يرى رقيقا ً يعذب في اإلسالم
إال اشتراه وأعتقه".
من أجل هذا كله ،لم يكن أسبق الرجال إلى
اإلسالم فحسب ،بل كان أحسنهم فيه بالء،
وأثبتهم فيه قدماً ،وأشدهم له اطمئناناً.
قوى شخصيته
وقد أدبه الله في القرآن تأدبا ً رائعا ً ّ
وز ّكى نفسه وعلمه كيف يرتفع عن الصغائر،
وذلك في قصة اإلفك حين غضب أبو بكر على
قاذف ابنته عائشة رحمها الله ،وكان هذا القاذف
من ذوي قرابة أبي بكر ،وكان أبو بكر يحسن إليه
ويعطيه ما يعينه على أثقال الحياة .فلما اقترف
ما اقترف من اإلثم أزمع أبو بكر أن يقبض عنه
إحسانه ومعونته ،فأنزل الله في سورة "النور"
"ولاَ يَأْت َ ِل
بعد قصة اإلفك هذه اآلية الكريمةَ :
ْ
ُ
سعَ ِة أَن يُؤْ تُوا أُو ِلي الق ْربَ ٰى
أُولُو ْالفَ ْ
ض ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
س ِبي ِل اللَّ ِه ۖ َو ْليَ ْعفُوا
اج ِرينَ فِي َ
َو ْال َم َ
ساكِينَ َو ْال ُم َه ِ
صفَ ُحوا ۗ أَلاَ ت ُ ِحبُّونَ أَن يَ ْغ ِف َر اللَّهُ لَ ُك ْم ۗ َواللهَُّ
َو ْليَ ْ
َ
ور َّر ِحي ٌم".
غفُ ٌ
فلما سمع أبو بكر هذه اآلية قال ـ فيما يحدث
المؤلف عن الرواة ـ :بلى والله إني ألحب
أن يغفر الله لي ،ثم عفا وصفح وعاد إلى ما
كان يصنع بقاذف ابنته من البر والمعروف
واإلحسان.
فال غرابة وهو من النبي بهذه المنزلة ،وهو
أنصح المسلمين لله ولرسوله ولإلسالم ،أن
يختاره النبي ليصلي بالناس حين ثقل عليه
المرض.
تم ألبي بكر فتح العراق العربي بعد القضاء
على الردة ،ولكنه أرسل خالد بن الوليد إلى الشام
مددا ً للمسلمين هناك ،فلم يثبت العراق على ما
تركه خالد عليه من الخضوع لسلطان المسلمين،
وإنما كاد الفرس وكروا واستعدوا ،ثم عادوا إلى
العراق وقد انتفض أكثر أهله ،ونظر المثنى بن
حارثة فإذا خالد قد فارقه ومعه نصف الجيش
إلى الشام عن أمر الخليفة ،وهو ال يستطيع بمن
معه من المسلمين أن يقاوم الفرس والعرب
مجتمعين ،فعاد إلى المدينة.
ُشرع نظاما ً الختيار
والواقع أن القرآن لم ي ّ
الخلفاء ،والسنة كذلك لم تُشر إلى هذا النظام،
وإنما تعود المسلمون نظام البيعة أيام النبي
(ص) ،حين كانوا يبايعونه على اإلسالم بمكة

قبل الهجرة ،وحين بايعه نقباء األنصار على أن
يؤووه وينصروه ويسمعوا له ويطيعوا ،وحين
كانوا يبايعونه على مثل ذلك في المدينة :يبايعه
الرجل على نفسه حين يسلم ،ويبايعه الوفد عن
قومهم حين يسلمون ،ثم حين بايع أصحابه على
الموت يوم الحديبية ،وبايعته قريش على اإلسالم
يوم الفتح ،ثم تتالت مبايعة الوفود له عن قومهم،
فاستقر في نفوس المسلمين من أجل هذا أن
الخالفة عن النبي يجري أمرها مجرى سلطان
النبي في حياته ،أي تقوم على المبايعة.
يقول المؤلف في صفحة (" :)44ونظرا ً للفرق
الواضح بين النبي وغيره من الناس ،كان هناك
فرق في نفوس المؤمنين بين مبايعة النبي
ومبايعة الخلفاء ،فقد كان النبي يوحى إليه ولم
يكن يبايع عن نفسه وحدها حين يبايع ،وإنما كان
يبايع عن الله الذي أرسله أوالً وعن نفسه بعد
ذلك ،ومن أجل هذا قال الله عز وجل في سورة
الفتح بمناسبة بيعة الحديبية" :إِ َّن الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
ِإنَّ َما يُبَا ِيعُونَ اللَّه َ،يَدُ اللَّ ِه فَ ْوقَ أ َ ْيدِي ِه ْم ۚ فَ َمن نَّك َ
َث
فَإِنَّ َما يَن ُك ُ
علَ ْيهُ
عا َهدَ َ
علَ ٰى نَ ْف ِس ِه ۖ َو َم ْن أ َ ْوفَ ٰى بِ َما َ
ث َ
َ
ع ِظي ًما".
ا
ر
أ
ه
ي
جْ
ِ
سيُؤْ تِ
ً َ
اللَّهَ فَ َ
من أجل هذا لم يكن لمن يبايع رسول الله أن
يتحلل من بيعته ،ال ألنه إن فعل كان ناكثا ً لعهده
مع النبي فحسب ،بل ألنه إن فعل كان ناكثا ً مع
ذلك لعهده مع الله عز وجل ،أما بيعة الناس
للخلفاء فهي عقد بينهم وبين هؤالء الخلفاء،
قوامه أن يلزم الخليفة نفسه أن يعمل بكتاب الله
وسنة رسوله ،من أجل ذلك قال أبو بكر في
خطبته التي تُروى عنه إثر بيعته" :إن أحسنت
فأعينوني وإن أسأت فقوموني" ..ثم قال بعد
ذلك" :أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ،فإذا
عصيت الله ورسوله فال طاعة لي عليكم".
وأعطاهم العهد على أن يكون الضعيف عنده
قويا ً حتى يأخذ له الحق ،وأن يكون القوي عنده
ضعيفا ً حتى يأخذ الحق منه.
موقف أبي بكر من الردة:

يقول المؤلف في صفحة (" :)67موقف أبي
بكر من الردة يجلو خصلتين متناقضتين أشد
التناقض ،من خصال أبي بكر فيما يظهر .فقد
كان أبو بكر منذ أسلم ،معروفا ً بلين الجانب ورقة
القلب والرحمة للضعفاء والمكروبين ،لكنه حين
ولي الخالفة ،ورأى ما كان من كفر العرب حين
اتبع فريق منهم الكذابين ،وحين أنكر فريق آخر
منهم الزكاة ،وحين تنكر أولئك وهؤالء لمن كان
فيهم من المسلمين ،فقتلوا من قتلوا ،وفتنوا من
فتنوا ..فلم يكتف بمقاومة الردة ،وحمل العرب
على أن يدخلوا طوعا ً أو كرها ً فيما خرجوا منه،
بل أقسم ليبلغن في الثأر لمن قتل المسلمين،
وأوصى قواده أن يتتبعوا بعد النصر أولئك الذين
قتلوا المسلمين ،وأن يقتلوهم ويجعلوهم لغيرهم
نكاالً".
أتيح ألبي بكر بفضل هذا المزاج المعقول من
الرفق في موضع الرفق ،والعنف في موطن
العنف ،أن يقضي على الردة ،ويعيد العرب إلى
اإلسالم ،في العام األول من خالفته ،وأتيح له
بعد ذلك من تحرير العرب في الشام والعراق.
تم ألبي بكر فتح العراق العربي بعد القضاء
على الردة ،ولكنه أرسل خالد بن الوليد إلى الشام
مددا ً للمسلمين هناك ،فلم يثبت العراق على ما
تركه خالد عليه من الخضوع لسلطان المسلمين،
وإنما كاد الفرس وكروا واستعدوا ،ثم عادوا إلى
العراق وقد انتفض أكثر أهله ،ونظر المثنى بن
حارثة فإذا خالد قد فارقه ومعه نصف الجيش
إلى الشام عن أمر الخليفة ،وهو ال يستطيع بمن
معه من المسلمين أن يقاوم الفرس والعرب
مجتمعين ،فعاد إلى المدينة.
ثم قبض الله أبا بكر إلى جواره قبل أن يشهد ما
أتاح الله لجيوشه في الشام من النصر ،وكان
على عمر بن الخطاب أن يسترد العراق ويتم
فتح الشام.
•(عربي)21
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برلمان األكاذيب

•علي حسـين
هناك تقدم ،بالتأكيد .قبل أعوام كانت كلمة
"الدولة الدينية" وقفا ً على همام حمودي وجالل
الدين الصغير ومحمود المشهداني الذين كانوا
يعتقدون أننا أقوام خارجة عن اإلسالم ومهمتهم
هدايتنا إلى الطريق المستقيم ..أما اليوم فصار
الحديث عن تأسيس دولة دينية يتقاسمه الشيعة
والسنة  ،حيث صار الحديث عن فقهاء المحكمة
االتحادية حديثا ً ذو شجن بين محمد الحلبوسي
ونائبيه حسن كريم وبشير حداد ..فالثالثة يجدون

في قانون المحكمة فرصة جديدة للسيطرة على قرارا بحبس الرئيس البرازيلي السابق مثل لوال
دا سيلفا بتهم فساد  ،وكان " سيلفا " االقرب الى
مقدرات الناس .
سيقول البعض حتما ً يارجل أنت تتهم نوابا ً الفوز في انتخابات الرئاسة التي جرت قبل اعوام
انتخبهم الشعب وال يزال مصرا ً على انتخابهم  ،قبل ايام كتانت المفاجاة  ،فقد اصدر قاضي
ثانية ..نعم صديقي القارئ نحن جميعا ً شركاء فدرالي قرارا بتبرئة " سليفا "  ،كان عامل
في إقرار قانون المحكمة االتحادية الذي يريد مصنع الحديد ،الذي عندما قرر أن يقاتل الفقر،
مجلس النواب أن يوهمنا أنه قانون سيخدم لم يجعلها معركة ثأرية بل جعلها حربا ً من أجل
جميع العراقيين ..المشكلة الكبرى في هذه البالد فقراء البرازيل ،لم يطل "لوال" الخطب بل أطال
ّ
أن الجميع يشعر بالمتعة وهو يطلق بالونات العمل والجهد وتعمق في محبة الناس .وجعل
ً
الخديعة ،وفي الدول العاديّة يكون القضاء سيفا شعاره إغناء الفقراء ال إذالل البالد .لقد شهدت
قاطعا ً إلقامة العدالة االجتماعية .أما في بالد بلدان العالم ،والدة صنف جديد من السياسيين،
"محكمة الفقهاء" فأكثر ما يخشاه المواطن أن سوف يأخذون المواطنين معهم إلى الحرب على
الفقر واألمراض والجهل واألمية واالنتهازية،
يخرج عليه ساسته للحديث عن الدولة المدنية.
منذ سنوات عاشت البرازيل صراع سياسي بين لم يكن لوال يحمل الشعارات الثورية ،بل بدأ
احزاب اليمين واليسار  ،وكان القضاء المسيس من عائلة معدمة ليخوض النضال من أجل
والذي ال يختلف كثيرا عن قضائنا قد اصدر جعل البرازيل ثامن أكبر اقتصاد في العالم

ولينقذ ثالثين مليون جائع من موت محقق .كأنما
الدرس الذي تعطيه بعض الشعوب موجه على
نحو خاص ،إلى بلد البرلمان الذي يصر على
إقامة الدولة الدينية.
ظل لوال في الحكم حتى عام  2010عندها
شعر أهالي البرازيل بنوع من الخيبة ألن
الدستور ال يسمح لـ"رئيسهم المحبوب" بالبقاء
رئيسا ً للبرازيل ،قدم صورة أخرى للزعامات
في العالم ،فبينما يلقي بعض الرؤساء الخطب
الرنانة أعطى الفقراء وعدا ً وقطع لهم عهداً ..لم
يكذب عليهم ولم يركب على أكتافهم ..لم ينس
يوما ً أنه فقد والده بسبب الفقر وسيطرة احزاب
اليمين التي تتشدق بالفضيلة .
•(المدى) البغدادية
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الحكاية وما فيها !!

•بالل فضل
كنت يومها في سنتي الثالثة بكلية اإلعالم،
وكنت أعيش قصة حب عاصفة ،من طرفي
طبعاً ،فمن الطرف الثاني لم يكن هناك ال
عاصفة وال حب ،كانت هناك فقط قصة تدور
أحداثها بالكامل في المسافة الواقعة بين خيالي
وقلبي ،وكأي محب غارق في األوهام لشوشته،
تصورت أنني لو اقتربت من الله تعالى
وصليت الفرض بفرضه في الجامع ،بدالً من
االكتفاء بالصالة أيام االمتحانات ،سيكرمني
الله وسأتزوج حبيبتي وأحقق كل أحالمي التي
أرفض االعتراف بكونها أوهاماً.

كلب الوحدة الوطنية
وصديقي أكرم متواضع الوندي اسطفانوس،
الذي كنت أحفظ اسمه الرباعي ألنه كان يجلس
قبلي في لجان االمتحانات وكنت حتى قبل أن
أعرفه ،أقرأ اسمه قبل اسمي في سائر الكشوف
الجامعية.
رجعت إلى مكاني على كنبة الصالون وسط
سيل من االعتذارات والتأسّفات ،مع أنني متأكد
أن كل من حضر الموقف كان يتمنى أن تتاح له
فرصة االرتماء على األرض من الضحك
كان والد أكرم يمتلك مصنع زبادي في منطقة
العمرانية بالقرب من شارع المحطة الذي أسكن
فيه ،وأذكر أنني وجدت لدى البقال ذات مرة
علبة زبادي تحمل اسم عائلته (الوندي) ،فقلت
للبقال بفخر إن ابن صاحب المصنع "زميلي في
الكلية وحبيبي يعني وكده" ،وبالطبع كان رده
المباشر علي" :طيب ما تكلمه ينزل لنا السعر

أعلم أنني لو صعدت إلى غرفتي لن يتركني
أنزل ثانية.
لم أعمل مع األسف حساب أن أكرم صعيدي
األصل مع أنه مولود في الجيزة ،ولذلك كان
يستحيل أن يسمح لي بالتعدية تحت بيته دون أن
أطلع وآخذ واجبي كامالً ،ولذلك وجدت نفسي
فجأة وسط احتفال عائلته بالعيد ،وأنا أرتدي ذلك
الترينج المزري والشبشب الذي يزيد قبحه من
ي ،وكانت تلك
تجسيد العيوب الخَلقية ألصابع قدم ّ
المرة األولى التي ألتقي فيها بأم أكرم التي كانت
قد أرسلت لي معه من قبل في رمضانين سابقين
متواليين ،صينية بسبوسة رائعة ،وصينية رقاق
أروع ،وتعاملت مع كليهما بوصفهما غنيمة ال
بد أن أنفرد بها وأخبئها بعيدا ً عن أيدي الوحوش
التي كنت أسكن معها ،ألنني لم أكن أستطيع
القيام بكل صينية على ب ُّق واحد ،أو الكذب خيبة،
كنت أستطيع ،لكنني كنت أحب أن أطيل مدة

كان الجامع األقرب إلى بيتي يقع على أول
شارع المحطة في الجيزة ،وكان يصلي بنا
فيه إمام غريب جدا ً استلهمت من شخصيته
الغرائبية قصة (عندما انفضح الشيخ عرفة
فضيحة القطط على المنبر) ،والتي نشرتها
في مجموعتي القصصية األولى (بني بجم)،
وكان من النوع الذي كلما فتح فمه يضعك في
اختبارات حقيقية مع الدين والوجود ،حتى أن
صديقا ً مهووسا ً بنظرية المؤامرة كان يرى أن
الشيخ عرفة يقبض من السفارة اإلسرائيلية مرتبا ً
شهريا ً لكي يقوم بتكفير وتطليع دين أغلب من
يصلون خلفه ويستمعون إلى خطبه البلهاء .في
تلك األيام من عام  ،1994حدثت ضجة بسبب
خطبة لواعظ كان شهيرا ً وقتها ،اسمه الدكتور
عمر عبد الكافي ،أفتى فيها مع أنه ليس مفتيا ً
بحرمة تهنئة المسلمين للمسيحيين في أعيادهم،
وشنت عليه مجلة (روز اليوسف) حملة عنيفة
اضطرته إلى أن يكذب أنه قال ذلك ،فنشروا له
نص ما قاله مستندين إلى شريط مسجل .وفي
وسط تلك األجواء المتوترة التي توسع فيها
النقاش عن موضوع عيد القيامة وتهنئة المسلمين
للمسيحيين ،شعر الشيخ عرفة باالستفزاز لسبب
كاريكاتير عن (المصري اليوم) من اختيار (الساخرون)
غير معلوم ،ودون أن يطلب رأيه أحد ،قام بعد
صالة المغرب ونَت َع كلمة حذر فيها المسلمين
من تهنئة المسيحيين بعيدهم ،فتفاعل معه بعض شوية عشان نطلع بمصلحة من وراك وأنا االستمتاع بها ،ولألسف كانت نتيجة طمعي في
الحضور وطنّشه البعض اآلخر.
هاراعيك" ،وهو ما لم أقم به بالطبع ،فضالً المرتين ،أن النمل والصراصير شاركتني في ما
عن أن تسرعي في الكشف عن صداقتي بأكرم ،تبقى في الصينية ودفعتني إلى رميها ،فتمنيت لو
من شدة استفزازي من الجهل الطائفي الذي حرمني من حقي في تغيير نوع الزبادي الذي كنت قد قمت بالصينيتين مرة واحدة.
دلقه الشيخ عرفة علينا بعد الصالة ،كنت أتمنى أشتريه ،لكي ال يفتح ذلك باب شك لدى البقال أم أكرم بلطفها وجمالها ،تعاملت معي كأنني
أن يقوم أحد باالعتراض على كالمه لكي أضم فيضر بمنتج أكرم ،خصوصا ً أن "زباديهم" كان فرد من العائلة ،ولذلك من الطبيعي أن يكون
صوتي إلى صوته وأنتهز أي فرصة لكي أطبق ممتازا ً بالفعل.
موجودا ً في الصالون بالترينج والشبشب وسط
ً
في زمارة رقبته مكافأة له على مجمل أعماله
عائلته .لم يكن أبوه موجودا يومها على ما أذكر،
السوداء ،لكن أحدا ً لم يعترض على ما قاله كنت أعرف مكان المصنع وأعرف أن أكرم وأخوه األكبر استقبلني أحسن استقبال .كل شيء
بصوت عال ،بل اكتفى البعض القليل بلوي شفته يسكن فوقه مباشرة ،لكنني لم أكن قد دخلت بيته كان على ما يرام ،إلى أن خرج من عرفت أنه
امتعاضا ً مما سمعه ،وحين انفض جمع المصلين من قبل ،وألنني كنت ذاهبا ً من غير موعد ،فقد كلب العائلة من غرفة ما ودخل إلى المشهد
وخرجت معهم شعرت بتأنيب الضمير ألنني قررت أن أنادي على أكرم من الشارع وأطلب بصورة غير متوقعة .كان كلبا ً ضئيل الحجم من
سكت على كالم الشيخ عرفة المليء طائفية منه أن ينزل لكي أهنئه وأنصرف ،خاصة أنني النوع الذي علمتنا السينما أن اسمه "كنيش"،
وجهالً ،وقررت أن أقوم باتخاذ موقف إيجابي كنت قد ذهبت إلى الجامع وأنا أرتدي "تريننج ولم يكن شكله "الكيوت" يوحي بالعدوانية التي
على الفور.
سوت" أو كما ندعوه اختصارا ً "ترينج" ،كانت سرعان ما بدت حين جثم في مدخل الصالون
ميزته الوحيدة أنه نظيف وال تفوح منه رائحة وهو ينظر إلي شزراً ،ثم بدأ في الزمجرة،
هداني تفكيري إلى ضرورة اتخاذ فعل رمزي العرق ،وشبشبا ً غير مشرف على اإلطالق ،فتوترت ألني أخاف من الكالب جداً ،وأكرم قال
لمعاندة الشيخ الجهول ،فقررت الذهاب إلى صنع في الصين من مواد بترولية مشكوك في لكي يهدئني إن كلبهم العزيز غير متعود على
صديق مسيحي يسكن بالقرب مني لكي أهنئه سالمتها ،وقد جعلني إدراكي لحقيقة ما أرتديه ،الضيوف الذين يراهم ألول مرة ،ثم بدأ يكلم
بعيد القيامة ،بالطبع كان يمكن أن أنتظر حتى أفكر للحظات في العودة إلى شقتي لكي أقوم الكلب ويشتمه بهزار كان يفترض أن يهدئه،
أذهب إلى الكلية في اليوم التالي وأقوم بذلك ،بتغيير مالبسي ثم أذهب ألكرم ،لكنني قلت ويبدو أن الكلب لم يعجبه أن يهزر معه أكرم أمام
ب غريب المظهر ،فقام فجأة بتشغيل وضع
لكنني قررت أال أؤجل فعل الوحدة الوطنية إلى لنفسي" :أل حالوتها في حموتها" ،متغلبا ً على غري ٍ
الغد وأن أذهب في التو واللحظة ألهنئ أخي شيطاني الموسوس لي دائما ً بالكسل ،والذي كنت الطيران ،وأخذ المسافة من أول الصالون وحتى

رجلي في وثبة واحدة انتهت في رجلي ،لكنه
لحسن الحظ لم يقرر عض إصبع رجلي الكبير
البادي من الشبشب ،مفضالً أن يقوم بهبش رجل
بنطلون الترينج والتعلق به.
عرفت ذلك ،ألنني حين دفعني الرعب للقفز
فوق الكرسي ،أخذت الكلب معي وهو متشبث
برجل البنطلون ،في حين كنت أسند على الحائط
بيد لكيال أقع ،وأمسك باليد الثانية وسطي لكيال
ينزل البنطلون مع فم الكلب فيظهر ما ينافي
الوحدة الوطنية ويسيء إليها ،ولحسن الحظ لم
يطل الموضوع ،ألن أكرم شد الكلب وأبعده عني
بقوة ،فكشف بذلك عن متانة تصنيع الترينج الذي
لم يلتصق ببعضه بأسنان الكلب الحادة ،أو أن
الكلب لم يحب طعم ما ذاقه فلم يستنظف أخذ
ذكرى من البنطلون.
رجعت إلى مكاني على كنبة الصالون وسط
سيل من االعتذارات والتأسّفات ،مع أنني متأكد
أن كل من حضر الموقف كان يتمنى أن تتاح
له فرصة االرتماء على األرض من الضحك،
ضحك بدموع وأصوات حلقية ودبدبة رجلين
على األرض وما إلى ذلك ،لكنهم بكل جدعنة
ولطف تحملوا وصمدوا وقرروا تأجيل الضحك
حتى أنزل.
برغم إبعاد الكلب عن المكان وهو يتعرض
للتعنيف واللوم ،ظل صوت نباحه الغاضب
واصالً إلى الصالون ومخيما ً على أجواء القعدة،
وبرغم أنهم ذهبوا به إلى أقصى ناحية في البيت
الكبير ،إال أن صوته القوي ظل مسموعاً،
وقال أكرم تعليقا ً يحاول به فتح موضوع لتغيير
الجو المتوتر ،شارحا ً بلهجة الخبير البيولوجي
أن الكالب الصغيرة تحاول بالصوت العالي
والشراسة أن تعوض إحساسها بالنقص ،لكنها
في النهاية شراسة تافهة ،ولو كان شراسة مؤذية
لكان قد عضني بالفعل ،فزغرت أم أكرم له ألن
تعليقه بدا لها غير مناسب.
اتسحبت من لساني ،وقررت أن أضيف إلى
القعدة "التاتش بتاعي" ،فقلت محاوالً إظهار
أنني أخذت الموضوع ببساطة" :أحسن يكون
الكلب ده ما بيحبش المسلمين" ،وبالطبع لم
يكن تعليقي موفقا ً بالمرة ،وحين رأيت ذلك
على وجوه الحاضرين ،اضطررت للتأكيد على
أنني ّ
أهزر والله ،وهزاري سخيف دائماً" ،حتى
اسألوا أكرم" ،وبعد لحظات من الصمت ،نطق
أحد أفراد العائلة الذي يبدو أنه كان منشغالً
بمحاولة إيجاد تفسير لما قام به الكلب ،وقال
ببراءة" :الغريب إن دي أول مرة يعملها مع
أي حد من ضيوفنا مسلمين أو مسيحيين" ،وبعد
لحظة تفكير أضاف قائالً" :يمكن عشان أول
مرة ييجي لنا ضيف البس شبشب" ،لكنه من
كرم أخالقه لم يكمل قائالً "شبشب معفن زي
ده" ،وبالطبع كان من الصعب بعد تعليق كهذا
أن يكتم أحد رغبته العارمة في الضحك ،خاصة
أنني كنت أول الذين انفجروا في الضحك العالي
الذي غطى أخيرا ً على صوت الكلب.
•صحفي وكاتب وسيناريست مصري
(مدونة الكشكول –العربي الجديد) لندن
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«أسبوع بال سكر» حملة لوزارة الصحة في سوريا

الـسوريـون يسخـرون
روال شاليش :
“أسبوع بال رز وأسبوع بال زيت وأسبوع بال مازوت وأسبـــوع بـال كهـربـــــا وأسبــوع بال غــــاز..

ألنهـم كمــان مضـرين بالـصحة… هيـك بتعيـش الحكــومة بســـــالم مع المـــواطنين”

دمشق ـ بعد اختفائه من األسواق وارتفاع
أسعاره ،أطلقت وزارة الصحة لدى حكومة
النظام السوري حملة “أسبوع بال س ّكر” ،بحجة
الوصول إلى “مجتمع صحي أفضل” ،ما أثار
موجة من السخرية وجدالً واسعا ً على مواقع
التواصل االجتماعي.
وقالت وزارة الصحة إن األسبوع المقبل
هو تحدي (أسبوع بال سكر) ضمن حملة
توعية صحية تشمل إقامة فعاليات مجتمعية
ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات إرشادية
حول مضار السكر األبيض على الصحة العامة
وضرورة اتباع نمط حياة صحي للوقاية من
األمراض.
وأوضح مدير المشافي في وزارة الصحة
د .أحمد ضميرية ،في نص الحملة التي أعلن
عنها المكتب االعالمي التابع لوزارة الصحة
السورية ،أن الحملة التي تطلقها الوزارة تأتي
ضمن مشروع صحي طويل المدى.
وستنطلق الحملة عبر ماراثون من مقر وزارة
الصحة في ساحة النجمة حتى ساحة األمويين،

وتشارك فيها مجموعة من األطباء والرياضيين،
وتتضمن نشاطات عدة تهدف لتشجيع األشخاص
على ممارسة الرياضة ،إضافة إلى نشر الرسائل
والكتيبات التوعوية والمعلومات الصحية.
واصطدم إعالن الحملة بعاصفة من الردود
الساخرة ،حيث كتبت روال شاليش على أحد
إعالنات الحملة “أسبوع بال رز وأسبوع
بال زيت وأسبوع بال مازوت وأسبوع بال

كهربا وأسبوع بال غاز ..ألنهم كمان مضرين
بالصحة… هيك بتعيش الحكومة بسالم مع
المواطنين” ،بينما ردت سامية الدوز “الواضح
أنها حملة تمهيدية لشي أكبر من أنو يكون مجرد
خوف على صحتنا ..ممكن أسبوع بال سكر
وأسبوع بال أكسجين” .وتساءلت مها سراح
قائلة “شو رأيكم أنكم تعملوا تحدي أسبوع بال
سرقة ونشوف تأثيرها على صحتنا؟” ،وكتبت

رؤى جميل “بدأنا بالسكر وبكرا منكمل عالخبز
والزيت ..ال عيني ال أنتم أمنوا لنا متطلبات
الحياة ونحن براسنا نهتم بصحتنا” ،فردت عليها
رزان شوقي قائلة “لو يعملوا شي أسبوع بال بلد
ويطلعونا شعب كلو برا البلد ونرتاح من فهمهم
وهضامتهم”.
وكتب سعيد الجزار“ :سخيفين ،يعني الناس
قدرانة تشتري سكر! بعدين النظام الغذائي
الصحي هو آخر هم الناس ،يا دوب مأمنين
ربطة الخبز… ينطبق عليكم المثل القائل…
الطبل بدوما والعرس بحرستا”.
ودعت لينا العبد وزارة الصحة لالهتمام بشؤون
المشافي الخارجة عن الخدمة ،أو الخارجة عن
الرقابة ،بدل خدمة األهالي وإرشادهم لالستغناء
عن السكر المفقود أصالً ،وكتبت أيضا ً “يا
وزارة الصحة لو تهتموا بالمشافي الواقفة،
والمشاكل اللي بتصير فيها ..مو أحسن من هيك
حمالت ،ألن وزارة التموين إجباري خلتنا نقنن
من الرز والسكر والسمنة والزيت”.
•«القدس العربي»

فتش عن الطعام!

•عــاصم حنـفي
وألننا من هواة المركز األخير فى الدراسات واالستطالعات
العديدة بين شعوب األرض ..فقد شعرت بالفرح واالنبساط..
وأحدث دراسة علمية للمعهد الدولى للتغذية والرشاقة فى باريس..
تؤكد أن شعبنا العربى من المحيط للخليج يحتل المركز األول
بجدارة وبإجماع اآلراء فى السمنة والوزن الزائد ..متقد ًما على
الشعب األمريكانى الذى يأتى فى المركز الثانى ..والشعب الكندى
الذى يحتل المرتبة الثالثة.
فى حين يقبع الفرنسى فى ذيل القائمة بحجة أنه ال يتمتع بمواهب
كافية فى عالم السمنة والوزن الثقيل ..وفتش عن المرأة ..فهى
المسئولة عن ترهل شعوبها ..والدراسة األكاديمية تؤكد أن الشعب
العربى يعانى األزمات الصحية الحادة والمزمنة نتيجة للوزن
الزائد والمطبخ الشرقى هو المسئول بوجبات المحمر والمشمر
والمسبك والمعمر ..والغارق فى بحور الشحم والدهن ..بما يؤدى
إلى الشراهة الزائدة وأمراض المعدة والضغط والقلب والفشة
والطحال!..

الشعب األمريكانى سريع جدا فى إيقاع الحياة ..يدمن السرعة
فى كل شىء ..وعلى رأسها السرعة فى التعامل مع الطعام..
وهو صاحب اختراع الطعام السريع أو التيك أواى على الماشى
وعلى الواقف ..وهو الشعب الذى اكتشف اختراع الساندويتش
والهامبورجر والكوكاكوال.
وهذه كلها أصناف خطرة على الصحة وتضاعف السعرات
الحرارية فى جسم اإلنسان ..إضافة لكونها لذيذة تغرى بتناول
المزيد ..والنتيجة أن قوام األمريكانى واألمريكانية يترهل بسرعة
الصاروخ ..ومن النادر بالفعل أن تجد مواطنًا أو مواطنة أمريكية
فوق سن األربعين وال يعانى أو تعانى من الوزن الزائد!
والغريب يا أخى أن أفالم هوليوود تقدم نماذج لملكات الجمال
ذوات القوام المثالى ..وهؤالء تجدهن فى السينما فقط ..أما فى
الشارع والطريق العام فالحال يختلف!..
الشعب الكندى صاحب المركز الثالث هو أكثر شعوب األرض
ممارسة لرياضة الكسل اللذيذ ..وقد تأثر الكنديون بجيرانهم
األمريكيين ..فيأكلون مثلهم الطعام الخاطف والسريع وعلى
الماشى ..باإلضافة إلى إدمان الكندى لمشاهدة التليفزيون وقضاء
ساعات طويلة أمام الشاشة الصغيرة ال يفعلون شيئًا سوى األكل
الزائد مع الكوال والشيبسى والهامبورجر والكاتشب والمايونيز..
والغريب يا أخى أن طعامهم مضاعف باستمرار الساندويتش
عندهم ثالثة أضعاف الساندويتش الذى يعرفه األوروبى..
وزجاجة الكوال عندهم من حجم اللتر واللتر ونصف ..بما يعنى
أنهم شعوب تأكل فقط ..بما يدمر الرشاقة والجسم السليم!
الدراسة الفرنسية تؤكد أن الشعوب المختلفة تترجم سلوكها

الغذائى إلى سلوك حضارى يعبر عن طبيعة الشعب ..وفى
حين أن الرقصة المفضلة لدى الشعوب العربية هى هز البطن
والخصر واألرداف ..ورقص الشمعدان والعصا ..فإنك تجد أن
الشعب العربى هو الزبون الدائم فى عيادات أمراض المعدة
والقلب ..وهى شعوب ال تغضب من حكامها إال ألسباب تتعلق
بندرة الطعام ورغيف العيش!..
الشعب األمريكى صاحب مبادرات ..وقد اكتشف أن أفراده
ينتمون لحزب أشجار الجميز ..وال يحبون الحركة أو الجرى
والرياضة ..فاخترعوا لهم السيارات الفارهة تتسع ألوزانهم الثقيلة
واكتشفوا لهم الرقص الكالسيكى الهادئ الذى ال يحتاج إلى كثير
من الحركة ..أما عن الموضة فال تنس أن األمريكى هو مخترع
موضة الشوال والبرميل على جسد نسائه وجنسه اللطيف!..
الشعب الفرنسى صاحب المطبخ المتميز والذى ال يعرف من
الطعام سوى العينات المنتقاة ..وهو صاحب اختراع الشورت
ليبرز جمال الساقين ..وهو مكتشف رقصة الكان كان السريعة
والصاخبة تفضح السيقان الرشيقة وال تنس أن الشعب الفرنسى
هو الذى قدم للعالم تايير كوكو شانيل ليكشف عن مفاتن الجسم
الجميل!..
الغريب يا أخى ..أن شعوبنا العربية صاحبة الوزن الثقيل هى
من مستهلكى الموضات الفرنسية التى تكشف مفاتن األجساد..
وهذه قضية أخرى تحتاج إلى كونسولتو من علماء النفس يفسرون
الحكاية!..
•صحفي مصري مخضرم( ،روزا اليوسف) المصرية
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الخياط العبقري
•أحمد عمر

الـخيل والنســاء

•يوسف غيشان

أراد رجل ان يخيط بذلة من قطعة قماش
يملكها ،فدخل إلى خياط وسلّمه إياها ،نظر
الخياط للرجل ،وبدون ان يأخذ القياسات
قال له:
– بترجع بعد ساعة بتوخذ بذلتك!!
اندهش الرجل وتساءل عن القياسات،
فقال الخياط:
– هذول الخياطين الهمل اللي بعملوا
بروفة وبوخذوا قياسات … ارجع بعد
ساعة وخذ بذلتك.
عاد الرجل بعد ساعة ولبس البذلة
الجديدة ،فإذا هناك ك ّما أطول من كم،
وسحاب البنطلون اعوج ،واألزرار التلتقي
مع الثقوب التي هي أصال أصغر أو أكبر
من الزر… كفة البنطلون اليمنى ملوية…
وهكذا.
الخياط نظر إلى الرجل وقال له:
– إطعج حالك هيك … خلي رقبتك
لليسار… إفكح رجلك اليمين  ،انفخ
صدرك..خلي كوعك أفقي… وقف على
رجلك اليسار… ..أيوه هيك تمام… البذلة
ع قياسك مبروك.
الخياط مفتول العضالت ومتجهم
ونرفوز ،فلم ينبس الزبون ببنت شفة ،خوفا
من سوء العاقبة.
خرج الرجل بهذه الحالة المزرية وهو
يفكح ويعرج ويطعج رقبته ويلوي يده حتى
يتناسب مع تفصيل البذلة ،فشاهده الناس.
قال األول:
– شوف الزلمه كيف كسماته مطعوجة!!
فقال الثاني:
– أنا اللي عاجبني الخياط العبقري اللي
عمل له بذله ع كسماته بالضبط.
نحن أبناء هذه البقعة العمالقة المحشورة
بين المحيط والخليج .نحن نمشي
بذات طريقة الرجل تقريبا مع بعض
االختالفات من دولة ألخرى ومن خياط
آلخر ،اختالفات اقتضتها طبيعة المنطقة
الجغرافية والسياسية(الجيوسياسية) ،لكننا
نتشابه كثيرا…
ونحن… .نحن بنستاهل!!
•كاتب اردني موقع (سواليف)

أحببت الخيول حبا "عذريا" .وكنا في االبتدائية
نشهد ،من خالل شبك باب المدرسة الحديدي،
عرض الشرطة الصباحي ،وكانت فيه خيول
وشارات عسكرية .كان عرضا يشبه السيرك،
وكانت مدرستنا تشرف على زريبة خيو ٍل من
الجانب اآلخر ،فكنت أقضي وقتي في الفرصة
المدرسية ،في النظر إلى الخيل ،وكان اسمها
فرصة .وفي سيرة الزير سالم ،عندما يفقد
ذاكرته يركب الحيطان خيوال.
الرد
المرة الوحيدة عندما زرت جنوب َّ
وكانت ّ
قريبا من حدود العراق ،وكنت فتى جفرا ،ووافقنا
جمعا من فرسان إحدى القبائل يستعرضون
خيولهم ،فرآني أحدهم مسحورا بجوا ٍد أبيض،
هرة برية،
له رأس جرادة ،وقوائم زرافة ،ووثبة ّ
وشراع سفينة.
ُّ
أظن عنوان كتاب
إنّه يخلب األبصار ،وكنت
عبد السالم العجيلي "الخيل والنساء" بدعة،
عائِشَة،
فإذا به مأخوذٌ من كالم ألم المؤمنين َ
عندما رأت بَنَات َ
طارق الالتي يقلن" :نَحن بَنَات
طارق /نمشي على النمارق" ،فَقَالَت أَخ َ
َ
طأ من
ساء ،لقد كان قوالً
يَقُول إِن ْالخَيل أحسن من ال ِن َّ
شائعا ً في العرب .قال أحدهم ،وكان يكيد لي:
فقال :أتركبه؟ قلت :يا لثارات كليْب .حذّرني،
وقال :هذا فهد وليس حصانا .قلت :أركب.
وذُكر تفسير لكائنات السانتورس اإلغريقية،
وهو أنهم كانوا فرسانا ال يترجّلون ،فقيل َّ
إن
نصفهم بشر ونصفهم خيول ،وإنّه ل ّما قتل دريد
بن الصمة ،وكان من فرسان العرب المعدودين،
س ْي ِف ِه
قتله َر ِبيعَةُ بْنُ ُرفَيْعٍ ال ّ
ي .قَالَ :فَ َ
ض َربَهُ ِب َ
سلَ ِم ّ

سلّ َحتْك أ ُ ّمك!
فَلَ ْم يُ ْغ ِن َ
س َما َ
ش ْيئًا .قَا َل د َُر ْيدٌ :بِئْ َ
الرحْ ِل فِي ال ّ
ار فَاض ِْربْ
س ْي ِفي ِم ْن َو َر ِ
اء ّ
ُخ ْذ َ
ش َج ِ
َ
ع ْن الطعام واخفض عن الدّماغ،
ع
ف
ار
ِب ِه َو ْ ْ َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
الر َجالَ ،ث ّم إذَا أتَيْت أ ّمك
فإن ُك ْنت َكذَلِكَ أقت ُ ُل ّ
ص ّم ِة ،فَ َربّ يَ ْو ٍم
ال
ب
د
ْنَ
فَأ َ ْخ ِب ْرهَا أَنّك قَت َْلت د َُر ْي َ
ّ
سلَي ٍْم أ َ ّن َربِيعَةَ
ع َم ْ
ت بَنُو ُ
سا َءك! زَ َ
قَ ْد َمنَ ْعت فِي ِه نِ َ
ت ِع َجانُهَُ ،وبُ ُ
ض َربَهُ ت َ َك ّ
طونُ فَ ِخذَ ْي ِه
ف ِل ْل َم ْو ِ
لَ ّما َ
ش َ
ْ
ْ
ُ
ب ال َخ ْي ِل .وفي الخبر:
ِمثْ َل القَ َر ِ
اط ِ
يس ِم ْن ُركو ِ
الريحِ َو ِلذَلِكَ َجعَلَ َها
س ِمنَ ِ ّ
ِإ َّن اللَّهَ َخلَقَ ْالف ََر َ
ْ
َّ
َّ
ض
ت َِط ُ
ير بِلاَ َجنَاحٍ .وفِي ال َخبَ ِر" :إِن اللهَ َ
ع َر َ
علَى آدَ َم َج ِمي َع الد ََّوابّ ِ ،فَ ِقي َل لَهُْ :
احدًا
اخت َْر ِم ْن َها َو ِ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ار
س ،ف ِقي َل لهُ :اخت َْرتَ ِعزكَ  ،ف َ
ص َ
فَاخت َ
َار الف ََر َ
ْ
ْ
َ
س ِ ّميَ ْ
ت َخ ْيلاً لأِ نَّ َها
ا ْس ُمهُ ال َخي َْر ِم ْن َهذَا ال َوجْ ِهَ .و ُ
سو َمةٌ ِب ْال ِع ِ ّز ،فَ َم ْن َر ِكبَهُ ا ْعت ََّز ِبنِحْ لَ ِة اللَّ ِه لَهُ
َم ْو ُ
َ
اء الله تعالى .وسمي فرسا
علَى أ ْعدَ ِ
َويَ ْخت َا ُل بِ ِه َ
ْ
اس الأْ ََ
ْ
َ
س ِد َوثَبَانًا،
ر
ت
ف
ا
و
ج
ال
ت
ا
ف
ا
س
م
ِ
ِ
لأِ َنَّهُ يَ ْفت َِر ُ
س َ َ
َ ِّ َ َ
ً
ويقطعها كااللتهام بيديه على شي خبطا وتناوال.
وكنتُ عشقت الخيول في أفالم الكاوبوي،
وقرأتُ عنها في أشعار العرب ،فأُغرمت بها،
حتى أني كنت أهمز أي شيءٍ أركبه حتى المقعد
المدرسي ،حتى تدمى أعقاب قدمي الزير سالم.
ضحك الفرسان كيدا ،وساعدوني على ارتقاء
برج صهوته ،وركبت ،وقلت :يا خيل الله
اركبي .. .وعندما ضغطت على الزناد ،وانطلق
بي الجواد إلى المعركة ،وأنا أهتف :هبّي يا ريح
الجنّة ،انقذف وحلَّق ولم يعد يطأ األرض ،ونبتت
له أجنحة ،وفقد الجاذبية .الجواد ليس بحاجة إلى
أجنحةٍ ،قوائمه أجنحته ،لم يكن حيوانا ،كان
رصاصة ،مقذوفة منجنيق ،حصاة مقالع.

ضحكت لكني فكرت بعد حين أن أوقفه فوجدت
َّ
وعق ،أشدُّ ساقي القصيرتين
أن فات أوان لجمه،
على بطنه فال يجيب ،فأرخيت له العنان ،حتى
عرف السحاب .وال أعرف كم مضى من
ماج ُ
ويعض على
أشباحا،
يسابق
والجواد
الوقت،
ُّ
اللجام ،ويزأر ويزمجر ،وأنا أتشبث بالعنان،
حتى إني نويت أن أقذف بنفسي من فوق
صهوته ،فهو يمضي إلى سدرة المستحيل،
وقد غشاني ما غ ّ
شى ،لكني استسلمت للريح،
ثم أني وجدت عاصفتين من الغبار تلحقان بي
من اليمين والشمال ،صانعتين وتريْن في مثلثين
لفيثاغورث ،حتى أدركني الفارسان ولجما
الفهد الذي كان سيعدو حتى الموت ،فأنقذوني
من الموت خيالء .توقفنا وسكنت العواصف
الغبارية ،وسدّت عين الشمس حتى غابت ،ثم
أشرقت من جديد .قال الفارس األول :دخلت
األرض الحرام!
كنتُ دخلت الحدود العراقية ،وبينها وبين
محرمة ،تكثر فيها
المنطقة السورية منطقة
ّ
أعشاش الطيور والنباتات البعلية العذراء
َّ
لتظنن نفسك
وزواحف الكومودو الكبيرة ،حتى
في إندونيسيا .كبرت ولم أركب الخيل سوى
المرة ،وأتذكر عبرة خالد بن الوليد ،وهو
تلك
ّ
يندب موته على فراشه كما يموت البعير،
فأعتبر وأبكي مثله ،وأنا أُطعن بسنان إبرة لقحة
صنة الثغر ،فال
كورونا ،من حسناء ملثّمة مح ّ
نامت أعين الجبناء.
•كاتب سوري (العربي الجديد) لندن
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WEBSITE RANKS MOST LIVEABLE COMMUNITIES IN CANADA
small town or rural area.
Housing prices have gone up
dramatically in many of Canada’s
urban centres and 61 per cent of
•	 Lynn Desjardins
•	 english@rcinet.ca respondents said affordability
was a key point in their deciding
The pandemic has prompted to relocate. The survey found that
many Canadians to seek new 51 per cent of those who moved
living arrangements and a website in 2020 because of the pandemic
specializing in rate comparisons did so to “live in an area with
has ranked the best communities more nature” and 36 per cent felt
to live in.
pressure to find a less expensive
home.
RATESDOTCA commissioned
a survey that found that of the 12 Several towns in British
per cent of those who plan to buy Columbia ranked in top ten
or already have bought a primary
residence since April 2020, almost The website ranked over 150
a quarter said the pandemic played communities based of affordability,
a role in their decision making. the potential for growth in the
One in five said they would move investment and lifestyle. The top
or had moved from a big city to a destination it chose was Langford

in the western province of British
Columbia (B.C.). It got high marks
for growth, affordability, property
tax costs, desirable climate and
proximity to spectacular nature.
It is on Vancouver Island, not far
from the Pacific Ocean and the
provincial capital Victoria, and has
a provincial park nearby.
Next came Kelowna, also in B.C.,
Trois-Rivières in the province
of Quebec, Bathurst in New
Brunswick and Rossland in B.C.

affordability, economic momentum
and livability.”
Ranking called a ‘useful tool’ for
homebuyers
McLister said the ranking is a
useful tool. “This list shows that
there are affordable home options
for homebuyers willing and able to
broaden their horizons,” he said.

“Canadians
who
find
a
community of interest on this list
“Canada has some incredible can research properties and use a
hidden gems if you’re relocating mortgage calculator to estimate if
for a change in lifestyle; places they qualify for financing.”
people seldom think about,” The online survey of 1,514
said Robert McLister, Mortgage Canadians was conducted by Leger
Editor, RATESDOTCA. “We set Marketing between Jan22 and 24,
out to discover which of these 2021 using Leger’s online panel.
areas have the best combination of Respondents were aged 18 to 55+.
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SMALLER CITIES ATTRACTING MORE IMMIGRANTS
A recent Ryerson University paper outlines the prospects for immigration in small and mid-sized Canadian cities
•	 Mohanad Moetaz,
•	 Shelby Thevenot – CIC News

Toronto, Montreal, Calgary and
Vancouver are popular destinations
for immigrants coming to Canada.
However, it is Canada’s small to
mid-sized cities that are starting
to attract more immigrants from
abroad.
Over the same period between 2013
and 2019, the number of immigrants
settling in smaller urban centres
went up by 45 per cent between
2013 and 2019, compared to nine per
cent in Canada’s four major cities,
according to a Ryerson University
paper authored by David Campbell.
In the same period, the number of
new immigrants increased by 40 per
cent in the rest of Canada’s Census
Metropolitan Areas (CMAs).
CMAs are major urban centres that
consist of multiple municipalities
around a population centre. For
example, the Toronto CMA consists
of the city of Toronto, Mississauga,
Brampton, Vaughan and Pickering.
The immigration rate, which is the
number of immigrants per 10,000
residents, of these smaller to midsized urban centres is still lower
than the larger cities. This may come
as no surprise since the smaller
urban centres started with a lower
population.
Toronto has one of the highest
immigration rates in Canada at 163
per 10,000 residents. Vancouver
is similarly impressive at 128 per
10,000 residents. But how do small
and mid-sized urban centres fair?
The immigration rate was over 100
per 10,000 residents for a total of 14
smaller urban centres. Regina and
Saskatoon in Saskatchewan both had
immigration rates of 193 and 178
per 10,000 residents respectively,
both higher than Toronto.
The remaining 12 smaller urban
centres with high immigration
rates were: Halifax, Charlottetown,
Fredericton,
Moncton,
Swift
Current,
Winkler,
Steinbach,
Brandon, Thompson, Brooks, High
River and Wood Buffalo. These
smaller urban centres saw an influx
of immigrants as a direct response to
the challenges faced due to an aging

population and workforce.
Many of these cities have a
declining natural population. This
means that there are more deaths
than there are births. They depend
on migration between provinces
to stay competitive economically,
so they have begun to attract more
immigrants to continue growing.

The provinces with the largest
growth of immigrant workers also
had the fastest growing economies.
A shrinking workforce is not the
only challenge that comes with an
aging population. Canada is facing
an increasing demand for healthcare
services as well as income support
programs.

The
COVID-19
pandemic,
however, played a big part in
reducing the number of immigrants
coming into small to mid-sized
urban centres. This is due to the
current travel restrictions in place to
curb the spread of the virus.

Campbell concluded the paper
noting that the above-average
unemployment rates and increasing
number of COVID-19 cases could
lessen some people’s support for
immigration. However, for the long
term, immigration will play a crucial

Even though there exists some
exemptions to the travel restrictions
including
some
international
students and temporary workers,
those who have a Confirmation
of Permanent Residence (COPR)
approved after March 18, 2020, are
still not allowed to travel to Canada.
Temporary foreign workers became
heavily relied upon during the
pandemic. Many of Canada’s export
industries regularly hire short term
international workers. Examples of
these industries include agriculture
and fish processing.

role in the economic growth of
major urban centres as well as small
to mid-sized urban centres all over
Canada.

Canada will need to depend on
immigration now more than ever to
spearhead post-pandemic economic
recovery. The country’s workforce
increased by 1.95 million between
2009 and 2019— almost all came
from immigrants. The table below
illustrates this well. It shows the
growth rate of the workforce by
landed immigrants and by those
who were born in Canada.

Factors resulting in higher
regional immigration
Regional immigration programs are
mutually beneficial to immigrants
and the local economy. Governments
have identified gaps in the labour
market that need to be filled by
immigrants, in turn immigrants get
to work in their field.
The Provincial Nominee Program
(PNP) allows provinces to nominate
immigration candidates who they
think will be good fits for their
labour market. These programs
benefit less populous provinces,
because they have more urgent
needs for immigrants to support their
economies. The prairie province of
Manitoba was the first to sign up for
the PNP in 1996, and was one of the

first to start their program in 1999,
along with New Brunswick and
Newfoundland and Labrador.
The launch of the Express Entry
system in 2015 brought with it the
first enhanced PNPs. Provincial
government could search the
Express Entry pool of candidates
for people whose professional skills
would benefit the labour market.
The number of immigrants admitted
through the PNPs rose from about
47,600 in 2014 to 68,600 in 2019.
Also, the Atlantic Immigration
Pilot (AIP) was launched in March
2017. This pilot allows employers
from Canada’s four Atlantic
provinces to expedite the hiring
process for international employees.
Through this program, immigrants
come to Canada with a job and a
settlement plan from a designated
service provider. In 2019, 1,141
new immigrants came to the region.
The most popular province for new
immigrants was New Brunswick,
followed
by
Nova
Scotia,
Newfoundland, and Prince Edward
Island. A recent government review
found that the AIP was helping to
improve retention in the region.
Finally, there has also been higher
regional
immigration
simply
because Canada has been increasing
its immigration levels every year.
Although the pandemic caused a
significant drop in new immigrants
in 2020, Canada still committed to
welcoming more than 1.2 million
immigrants over the next three
years. Of these, the PNP is expected
to bring in about 80,000 per year,
and the AIP is expected to welcome
about 6,000.
Also, Canada has yet to come
out with the Municipal Nominee
Program,
which
will
allow
communities,
chambers
of
commerce and local labour councils
to sponsor new immigrants. This
new program is expected to bring
in about 5,000 newcomers per year
after it is launched.
© CIC News All Rights Reserved.
Visit CanadaVisa.com to discover
your Canadian immigration
options.
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"WHY WAS I EVER BORN"
Righting the Wrongs

While tens of thousands of Yemeni men, women and children are dying from starvation
and disease the world is shamelessly watching with deafening silence
•	Professor Alon Ben-Meir
The bombing continues unabated.
The explosions are heard in the
distance.
A family with seven children is
cowering in fear in a corner of their
shack,
Daring not to step out
Dreading instant death from shrapnel
or a sniper’s bullet.
Occasionally looking up to the sky
through a hole in the roof,
hoping still for some rain drops
collected in a bucket underneath.
Drinking water is nowhere to be found
and only the rain drops keep the family
alive.

cause a greater disaster for failing to
act
When will they try to bring the Yemeni
calamity to a close?
What will it take to bring the
combatants to what’s left of their
sanity?
There is nothing left to fight for
Though however hopeless the
conditions are
We can still be determined to change
course.
And if we succeed in saving even a
single life,
as the Abrahamic religions teach us
it is as though we have saved the
whole world.

The mother is careworn;
She tries to breast-feed her baby boy,
Mahmood
But her milk runs dry.
The baby’s eyes are open still, gazing
at nothing
perhaps wondering what’s happening
to him and why.
Slowly he tries to raise his weakened
hand
to touch his mother’s breast
as if pleading for just one more drop
of milk.
His arm falls back, hanging;
he can’t move, he can’t cry, his eyes
run dry
He has no tears left to shed to ease his
agonizing pain!
If you bent to ask him how he is feeling
and if he could only talk, he would say,
why, why was I ever born?
Weeks of starvation finally took their
turn
his body surrenders
and he dies in his mother’s arms.
How correct was James Baldwin when
he said
“A child cannot, thank Heaven,
know how vast and how merciless is
the nature of power,
with what unbelievable cruelty people
treat each other.”
Countless Yemeni children
are dying from starvation and disease
while the world shamelessly watches
in silence
as if this was just a horror story
from a different time and a distant
place,
seeing a country ravaged by a
senseless, unwinnable war

Artwork by Florence Dabby

while a whole generation perishes in
front our eyes.
Those at the top who are fighting the
war
are destroying the very people they
want to govern;
They are the evil that flourishes on
apathy
and cannot endure without it.
What’s there left for them to rule?
Twenty million Yemenis are famished
One million children are infected with
cholera
Hundreds of thousands of little boys
and girls are ravenous
Dying, leaving no trace and no mark
behind
to tell the world they were ever here.
And the poorest country on this planet
earth
lies yet in ruin and utter despair.
The civilian casualties became a

weapon of choice
and the victor will be the one who
inflicts the heaviest fatalities
and as the higher the death toll of
civilians continues to rise,
climbing ever higher
the closer they believe they come to
triumph.
“People speak sometimes about the
“bestial” cruelty of man,” Dostoyevsky
said,
“but that is terribly unjust and offensive
to beasts,
no animal could ever be so cruel as a
man,
so artfully, so artistically cruel.”
When will the international community
wake up?
Evil humans can do much horrific
harm
But those who watch them with
deafening silence

President Biden cannot allow this
human catastrophe
to take such a toll on the Yemeni
people
and degrade our morals and numb our
conscience.
It is time to warn Iran to end its support
of the Houthis
as Tehran will never be permitted to
establish
a permanent foothold in the Arabian
Peninsula.
As an ally, Saudi Arabia should be
encouraged to maintain the ceasefire
and sue for a peace agreement.
The Houthis must remember that there
will be no victors
Only losers—losers, for they have
already lost the country.
The country they are fighting for is no
longer there
They must now start at the beginning
And only together with the beleaguered
government
put an end to these unspeakable
atrocities.
And maybe, just maybe
The community of nations will come
together
to right the wrong
Not only for the sake of the Yemeni
people
But for the sake of humanity.
We are facing the test of time
and will never be forgiven for failing
to rise up
and answer the silent call of that little
boy, Mahmood
who died so cruelly so much before
his prime.
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IT'S NOT THE FIRST TIME A PALESTINIAN DIES THIS
WAY DURING A NIGHTTIME ISRAELI ARMY RAID
•	

Gideon Levy / Haaretz

It was a pleasant evening in the home
of the Dalu family in the small village of
Abu Nujaym, perched on the edge of the
Judean Desert, adjacent to Bethlehem,
in the West Bank. A grandmother,
Rahma Dalu, was watching television
with her son, her daughter-in-law
and her grandchildren, along with a
neighbor, before going to bed a little
before midnight. At 1:15 A.M., the
members of the household were jolted
awake by noises. The children went
on sleeping, but Ali Dalu, Rahma’s
son, sat bolt upright in bed, gripped by
fear. His mother, who was asleep in the
next room, also woke up because of the
goings-on outside her window. She too
must have been very frightened.
About 20 soldiers of the Israel Defense
Forces were in the house’s yard,
accompanied by a dog or two. The
troops made their way up to the second
story of the building’s four floors, in
search of Ali’s cousin, Mohammed Abu
Aahur, a divorced man of 30 who works
at his father’s studio in Bethlehem.
Ali, 45, still sitting up in bed, heard
increasingly loud coughing from his
mother’s bedroom, which faces the yard
where the soldiers were milling about.
He rushed into the room; it’s very
colorful, with birdcages hanging on the
walls and an iron bed covered with a
purple blanket. Rahma was sitting up
in her bed. She complained that she felt
chest pains and was having a hard time
breathing. Ali didn’t know that these
would be among the last breaths his
69-year-old mother would take.
Abu Nujaym, home to some 1,500
souls, is being increasingly suffocated
on all sides by the huge burgeoning
settlements of the Etzion Bloc
surrounding it. The largest of these,
Efrat – bolstered by various offshoots,
satellites and outposts – is advancing
eastward with giant steps toward the
small village, boasting tall apartment
buildings such as exist in few West
Bank settlements. Only a few hundred
meters now separate the sprawling
settlement from Abu Nujaym. Soon
Efrat will in effect be part of the
Jerusalem metropolis, when it achieves
territorial contiguity with the city’s
Har Homa neighborhood. Thus, the
Bethlehem District will become yet
another Palestinian enclave, with no
exit. For Israelis, Efrat, of course, is in
the “settlement-lite” category: wholly
“within the consensus,” with residents
considered to be politically “moderate.”

Ali Dalu is a gardener who works for
the municipality of Beit Sahur, east of
Bethlehem. He’s has four daughters and
a son, and earns 2,400 shekels ($720) a
month. He has never been to Tel Aviv,
has never seen the sea. His extended
family – his brother, three sisters and
parents – lived in Jordan for years.
Three years ago, his father, Ahmed, 68,
took a second wife, after which Ali’s
mother, Rahma, returned to the family
home in Abu Nujaym. Since then she
had lived with her son and his family in
their apartment.
Every few months, Rahma would
travel to Jordan to visit her daughters
and grandchildren there but since the
outbreak of the coronavirus pandemic
she hasn’t been able to visit Jordan.
For his part, Ahmed has been unable
to visit his family in the West Bank
since submitting a request for family
unification, in 1995, which Israel turned
down. Indeed, Ali hasn’t seen his father
since his last visit to Jordan, in 2015.
On February 17, 2021, the IDF
raided the Dalu house. Rahma had
not complained about feeling unwell
that evening, her son tells us now;
she’d given herself her nightly insulin
injection for her diabetes and gone to
bed. She had suffered a minor stroke
three months earlier – but was released
from Al-Hussein Hospital in nearby
Beit Jala without palpable damage and
had felt well ever since.
The U.S. billionaires secretly funding
the right-wing effort to reshape Israel
The cousin, Mohammed Abu Aahur,
a wedding photographer, lives upstairs.
Last year, soldiers arrested him:
According to Ali, they treated the other
members of the household respectfully.
Abu Aahur was charged with being in
possession of firecrackers and other
fireworks, and also accused of shooting
in the air at weddings. He was sentenced
to four months in prison for being in
possession of weapons and was slapped
with a fine of 25,000 shekels ($7,775).
He’d never been arrested before and,
according to his family, is not active in
any political organization.
Then, on February 17, troops came
to arrest him again. They woke up his
father, Ibrahim Abu Aahur, who lives on
the floor above him, and ordered him to
open his son’s apartment. Mohammed
wasn’t home – he was sleeping at a
friend’s place. The soldiers carried out a
thorough search, leaving mattresses and
other items strewn all over the floor. Ali

relates that Mohammed’s father told
the soldiers he could call his son and
ask him to come home, but the soldiers
said there was no need. There were
still posters on the walls congratulating
Abu Aahur on his release from prison
a few weeks earlier; the soldiers took
them down and tore them up. While all
this was going on, for about an hour,
Ali recalls, he was afraid to leave his
apartment, but his mother’s condition
was deteriorating.
Ali woke his wife, Rana, 32, who had
slept through the ruckus, and told her
that he had to take his mother to the
hospital. Rahma tried to dress herself
but was unable to stand up. Ali and Rana
were afraid to ask other family members
in the building for help, because the
soldiers were still there, but somehow
he managed to take Rahma to their car.
The soldiers didn’t keep them from
leaving the house or from driving off,
nor did they offer to help. Rahma lay on
the back seat, her head in Rana’s lap as
Ali drove to Al-Hussein Hospital, about
10 kilometers away. But just before
they arrived, when they were about 200
meters away, Rahma stopped breathing.
Efforts to resuscitate her failed. The
physicians pronounced her dead. Cause
of death: myocardial infarction. Rahma
was laid to rest on the one day it snowed
last month in a family plot near Rachel’s
Tomb in Bethlehem.
The IDF Spokesperson’s Unit issued
the following response to Haaretz’s
query about the reason for the raid on
the house in Abu Nujaym: “During
the night of February 17, 2021, IDF
forces carried out a hunt for weapons
in a house in Abu Nujaym village,
which is in the jurisdiction of the
Etzion territorial brigade. In the wake
of a report following the operation
regarding the death of a family member
of a resident of the house, the event will
be investigated.”
Ali tells us now that he doesn’t
blame anyone for his mother’s death.
He denies outright any rumors to the
effect that she was beaten by soldiers
before she died. The troops didn’t even
enter their apartment, he says. Was
she overcome by fear when hearing
troops outside her window in the night,
and did that cause her heart to fail?
There is no way to assess that. But the
disturbing question is why the soldiers
showed up in the first place, as they do
at so many Palestinian houses every
night. Moreover, Mohammed Abu

Aahur has been living at home without
any problems since the incident a few
weeks ago, and is not in hiding; as far as
is known, he is not wanted by the Israeli
authorities. The army has not returned
to the house since. Why, then, did they
raid it?
His cousin Ali is convinced that the
troops were involved in an exercise
intended to train them in carrying out
arrests. This would not be the first time
soldiers have done such a thing – rousing
women, men, the elderly and children
whilse they are fast asleep in their beds.
It’s also not the first time people have
died during such frightening nocturnal
activities.
The Israel human rights organization
B’Tselem has documented some similar
episodes. On November 26, 2008,
Hikmat Shukari al-Sheikh died of a heart
attack when soldiers arrived to arrest
her son in the Qalandiyah refugee camp.
On September 18, 2018, Mohammed
Khatib, from Beit Rima, died a few
hours after being arrested in his home.
Mussa Abu Miala, 67, from the Shoafat
camp, was injured on the night of June
1, 2019, when he was pushed by Border
Police personnel, disguised as Arabs,
who arrived to arrest his grandson; he
died 18 days later from complications
resulting from his injury.
In a sense, even more distressing than
the deaths is the appalling number of
nighttime raids and arrest operations,
some of which are intended solely to sow
fear, demonstrate control and power, or
as part of training the forces undergo
so they will maintain their vigilance.
Naturally, the fact that most of these
operations are in blatant contradiction
of the Oslo Accords no longer stirs any
interest within Israel.
According to data of B’Tselem, in
2020, a relatively quiet year, Israeli
security forces carried out at least 3,000
nocturnal raids on Palestinian towns
and villages. They invaded at least
2,480 homes and roughly woke up their
occupants. According to data from the
Palestinian coordination and liaison
headquarters, from the beginning of
2021 until this past Monday, the IDF
and the Shin Bet security service had
carried out 692 patrols and 627 home
invasions in Palestinian towns and
villages, arresting 731 Palestinians, 63
of them minors. Virtually no night goes
by without a raid, without an arrest.
And it’s always frightening. You can
even die from it.
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WHAT CANADA COULD DO TO
SHOW LEADERSHIP ON PALESTINE
•	 Jonathan Kuttab – Rabble.ca
Canada claims to support a two-state
solution to the Israeli-Palestinian
conflict, yet has resisted a number of
initiatives to involve the international
community in peacemaking efforts,
claiming such initiatives hamper
ongoing efforts. As Yves Engler
recently reminded us in rabble.
ca, Canada sent a letter to the
International Criminal Court (ICC)
last year indicating Canada felt the
court should not get involved as it
did not have jurisdiction to look into
Israel's alleged crimes.

has proven meaningless, and in fact
emboldens Israel to continue violating
law as there are no consequences. This
is especially true where Canada fails
to recognize Palestine as a state and
opposes efforts to make it accountable
before international law.
Political process
While peace can only be negotiated
between the parties themselves,
Canada and other interested outside

weapons from entering Gaza (a
failed exercise in all cases) draconian
controls over the civilian life and
economy of two million souls in the
Gaza Strip cannot be a permanent
state of affairs. It must end.
Lifting restrictions on the boycott,
divestment and sanctions movement
As Canada urges Palestinians to use
nonviolent methods to struggle for
their rights, it needs to encourage, not
discourage, their reliance on boycott,

In April 2020, 42 Canadian civil
society organizations were among 183
Palestinian, regional and international
human rights organizations that
wrote to the ICC asking that Israel
be held accountable for possible war
crimes. These organizations received
no response from the Canadian
government. It is curious that for
all its stated support for a two-state
solution, Canada has refused to
recognize the state of Palestine as it
has been requested to do.
As it becomes increasingly clear
that a two-state solution is no longer
a viable possibility, are there interim
measures Canada can work towards
or support? Building on ideas that I
proposed last year during the Trump
"deal of the century" flurry, and more
specific to the Canadian context
based on my conversations with civil
society and government officials, here
is what I would suggest. If Canada is
serious about promoting justice for
Palestine, it needs to break out of the
conventional paradigm and seek out a
policy based on its own principles and
ethics. It must not slavishly follow the
U.S. line, which has proven incapable
of promoting peace.
The areas of activity to consider
would be as follows.
Broad political approach
This approach must insist on respect
for international law and agreements,
must continue to oppose building and
expansion of settlements, but must add
a substantive element of forcing Israel
to pay a price for blatant violations of
international law. Merely denouncing
settlements without effective action

Free Palestine Protest on Parliament Hill in Ottawa, 2014.
Image credit: Tony Webster/Flickr
countries can assist the process by
urging negotiations with all parties,
including Hamas. In the past, Canada
began talking with the Palestine
Liberation Organization (PLO) and
helped bring it into the peace process
at a time when Israel and the United
States were refusing to have any
contact with the group. Canada can
initiate talks with Hamas and indicate
frankly what it needs to do to arrive
at meaningful negotiations. In this
way, Canada can make an actual
contribution to the peace process.

divestment and sanctions (BDS) as
a form of activism that is nonviolent
in nature. Attempts by Israel and
its supporters to combat BDS only
encourages those who wish to resort
to armed struggle. Furthermore,
adopting the International Holocaust
Remembrance Alliance definition of
antisemitism which conflates antiZionism with antisemitism further
restricts genuine nonviolent activism
on behalf of Palestinians, in addition
to restricting Charter rights of free
speech.

Calling for an end to the siege of
Gaza -- and allowing freedom of
people and goods into and out of the
Gaza Strip
The siege, initially undertaken by
Israel as a political move to punish
Gazans for their support of Hamas,
and to prevent continuity between the
West Bank and Gaza as a measure to
fragment Palestinians and to prevent
Palestinian statehood, cannot be a
permanent feature of life. With due
consideration for the desire to prevent

Human rights advocacy
Canada can advocate for specific
actions to improve the human rights
situation by demanding the following
practices:
Ending the policy of house
demolitions and other forms of
collective punishments.
Ending military trials, especially
against children, as well as the
traumatizing practice of midnight
arrests.

Ending administrative detention,
the holding of individuals in jail
indefinitely without charges or trial,
and release of all administrative
detainees.
Calling for removal of all barriers,
checkpoints and obstructions within
the West Bank, allowing freedom of
movement for goods and persons.
These restrictions currently hamper
economic development, create daily
humiliations and bedevilment, and
their contribution to Israel's security
is negligible, while their impact on
the lives of Palestinians and their
contribution to increasing hatred and
enmity is enormous.
Demanding that the same laws and
procedures apply to Jews and nonJews in the occupied territories as well
as in Israel. Canada opposes apartheid
and discrimination on principle, and
it must make that position clear to
Israel.
All of the above actions can be
undertaken by Canada as a friend of
Israel, fully cognizant and sympathetic
to its security needs, but requiring
the amelioration of the harshness of
the occupation upon Palestinians.
Whatever justification was given in
the past for these actions, after half
a century of occupation, there is no
justification for their continuation.
All of these measures can be
championed by Canada without
prejudicing the eventual outcome of
peace between Israel and Palestine,
and without endangering Israeli
security. Canada can make its position
known to Israel on each of these issues,
and can utilize diplomatic methods to
push for them without endangering its
good relations.
Jonathan Kuttab is a leading human
rights lawyer, founder of Al-Haq, and
a partner with Kuttab, Khoury, and
Hanna Law Firm in East Jerusalem.
In Canada, he is founder and board
member of Just Peace Advocates.
Jonathan's book Beyond the Two
State Solution is available here.
You can join Jonathan Kuttab in a
conversation with Sabri Jiryis on The
Palestinian people's future within the
Ongoing Zionist Settler-colonial and
Apartheid Project here.
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CANADIAN UNIVERSITIES TO RETURN
TO IN-PERSON CLASSES THIS FALL
A list of some Canadian universities and their fall plans for students
•	 Shelby Thevenot - CIC News
With promises that Canadians will be
vaccinated by the end of September
this year, post-secondary institutions
are more confident that it will be safe
to return to in-person classes for the fall
semester.
The return to in-person learning
activities depends partially on the
public health authority, as well as
each institution’s administration. At
this point, those universities that have
officially announced fall returns have
also said they will monitor the threat
of coronavirus, and act accordingly to
keep students and staff safe.
Under the current travel restrictions,
international students are allowed
to come to Canada as long as they
are going to an institution with a
COVID-19 readiness plan. Canada’s
travel restrictions are expected to be
updated for U.S. residents later this
month, and in mid April for the rest of
the world.
A November 2020 Statistics Canada
report shows that roughly two-thirds of
new international student enrolments at
Canadian post-secondaries in the 201819 school year were at universities.
Here is a look at some of the Canadian
universities that have plans to welcome
students back to campus, and some
that plan to make their official
announcements soon
•	 British Columbia
On March 8, B.C.’s health minister
advised post-secondaries in the
province to prepare for a full return to
on-campus activities. Following this
announcement, many B.C. universities
announced plans to return to in-person
classes, but keeping student and staff
health and safety at the forefront of
their planning.
University of British Columbia
confirmed that they are planning
to return to in-person classes and
increased in-person research in the
fall. The UBC is also working to
accommodate quarantine arrangements
for international students, if it is
required, and options for on-site
immunization.
The University of Victoria is also
planning for a full return to in-person
classes in September. The following
institutions also expressed plans to
allow in-person classes: Vancouver
Island University, Thompson Rivers
University, Simon Fraser University,

the University of Northern British
Columbia, Capilano University and
Trinity Western University.
•	 Alberta
The University of Alberta plans to
welcome more students and staff back
to campus this fall, relying on a blended
model of in-person and remote learning.
A spokesperson from the University
of Calgary told CIC News: “The
University of Calgary has not made a

announce a course of action for Fall
2021 that we can commit to, without
needing to backtrack or pivot midway
through the term.” The University of
Manitoba is planning to allow classes
with a maximum of 20 students to
return to in-person instruction. Lab
classes will be limited to no more
than 25 students. Larger classes will
continue to operate remotely.
•	 Ontario
The University of Toronto is aiming to

one day a week. Physical distancing
measures must be respected both in and
out of class, and that students and staff
must wear government-issued face
masks at all times.
McGill University is expecting to return
to in-person classes in September. Some
courses will continue to incorporate
online teaching, but the university says
students and staff should prepare to
return to “more regular rhythms” of oncampus activity.
Concordia University is planning for
an announcement about the fall term in
May, but is considering offering a mix
of in-person and online classes, Global
reports.
•	 New Brunswick
St. Thomas University is planning to
offer both online and in-person classes
for fall 2021. The university will make
a final announcement between May
and June.
•	 Nova Scotia

decision on the delivery method (faceto face or online) for classes in the
Fall 2021 semester. This decision will
be made in April 2021 and will then
be communicated to students and the
campus community.” The University of
Lethbridge is planning for a “significant
return to campus” this fall, but says it is
likely some health directives pertaining
to the use of masks and physical
distancing will remain in place.
•	 Saskatchewan
The University of Saskatchewan is
planning to bring back some level of
in-person instruction this fall. The
university’s president, Peter Stoicheff,
said that due to the uncertainties around
the vaccine roll-out it is too early to
say what will be offered on campus.
However he expects a full return to
in-person classes for the winter 2022
semester.
•	 Manitoba
The University of Brandon has not
released any details on returning to
in-person instruction. The university’s
registrar, Andrea McDaniel, said in
a media release, “Our intention is to

allow in-person instruction and supports
for students in the fall. Faculty, staff,
and librarians are expected to return to
campus. Students can do research on
campus, with certain safety measures.
Brock University is planning to offer as
many courses on campus as possible,
including labs and other experiential
learning, graduate seminars and
undergraduate classes, according to a
media release.
The University of Ottawa expects to
provide a full on-campus experience,
offering more courses in person or in
“hybrid formats.” The university will
equip classrooms with technology that
will allow for simultaneous in-person
and video conferencing teaching, CBC
reports.
Western University is planning to
return to face-to-face instruction, and
offer more on-campus activities.
The University of Windsor is also
planning a measured return to faceto-face programming and on-campus
activities in fall 2021.
•	 Quebec
Quebec has previously announced
that universities and CEGEPs could
gradually return to in-person instruction

Acadia University is expecting a full
return to campus this fall. Staff and
students are asked to begin preparing
for in-person learning. Some courses
may start the term in a virtual or hybrid
format and will move to fully in-person
classes later in the term.
Dalhousie University expects that classsize restriction may keep larger lecture
classes online. In a media release, the
university says it “hopes” to offer inperson learning activities of less than
100 people, such as tutorials, labs, and
small-to-medium-sized classes.
•	 Prince Edward Island
The University of Prince Edward Island
is expected to return to a “more normal”
teaching and learning environment this
fall, CBC reports.
•	 Newfoundland and Labrador
Memorial University is already
resuming in-person research work, after
reversing its decision to fully return
to in-person work this past February.
A spokesperson told CIC News that
the university expects to make an
announcement soon on whether or not
it will return to in-person classes this
fall.
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CANADA’S 2020 ECONOMY WAS ITS WORST PERFORMANCE ON RECORD
•	 Terry Haig | english@rcinet.ca

Moreover, the data showed the
January unemployment rate rose 0.6
percentage points to 9.4 per cent–its
highest since August. That decline
left Canada with 858,300 fewer
jobs–4.5 per cent fewer–than last
February, just before the first wave
of the pandemic hit.

The COVID-19 pandemic drove
Canada’s economy to its worst
showing on record, according to
data released today by Statistics
Canada.
Figures from the federal data agency
show real gross domestic product
shrank 5.4 per cent in 2020–the
steepest annual decline since
comparable data was first recorded
in 1961.
The 5.4 per cent compares with the
pullback of 2.9 per cent during the
global financial crisis in 2009.
It was also worse than experts had
previously expected.
Preliminary estimates from late
January had suggested the economy
suffered contraction of 5.1 per cent
last year.
Statistics Canada said GDP–the
total value of all goods and services
produced–grew by 2.3 per cent
during the last three months of the
year, but that was not enough to
offset the plunge it experienced

during the middle half of 2020.
It said the drop for the year was due
to the shutdown of huge parts of the
economy in March and April during
the first wave of the COVID-19
pandemic.
A recovery began in May.
After that, economic activity
steadily–and slowly–grew until last
December, when the economy lost
63,000 jobs and the unemployment
rate moved up slightly–to 8.6 per

cent from 8.5 per cent.
(It was 5.6 per cent last February,
before COVID-19, and peaked at
13.7 in May.)
As well, this past January–as the
country’s vaccine rollout lagged,
the economy took a hit for a second
straight month, as Statistics Canada
reported a loss of 213,000 jobs–the
biggest loss since last April when
some two million jobs disappeared
as the COVID-19 pandemic
widened.

Another 529,000 people managed to
keep their job but were working less
than they would normally because
of the pandemic. Statistics Canada
noted that total economic activity in
December was about three per cent
below the pre-pandemic level in
February 2020.
Looking ahead to January, the
agency said its early estimate was
for a 0.5 per cent growth in the
economy. The economic ill-effects
of the pandemic hit Canada harder
than they did the U.S., where
preliminary data suggests the U.S.
economy shrank by 3.5 per cent last
year.
•	 With files from CBC News, The
Canadian Press,

NEW REPORT FINDS BIG WAGE GAP BETWEEN MEN AND WOMEN IN THE SKILLED TRADES
•	 Terry Haig | english@rcinet.ca

As Canada continues its collective quest to shed
the sour darkness of COVID-19’s attack on–
among other things–the country’s job market, a
new report offers some perspective on where to
go looking for work as things (hopefully) return
to what once passed for normal.
Released the report, from the Labour Market
Information Council (LMIC) and the Education
Policy Research Initiative (ERPI) puts some
numbers of the wage gap between men and
women in the so-called skilled trades.
It comes in a country that still has about 600,000
fewer jobs than it had last February when the
pandemic hit.
Honing in on early career earnings of Canada’s
skilled trades certificate holders, the study
found that women in skilled trades earn about
half of what men do, mainly because they are
concentrated in lower-paying fields, such as
cooking, baking and hairstyling.
The study found people in “Red Seal” trades,
which are those that have national standards,
started out making $64,000 in their first years
and those incomes grew on average 2.1 per cent
annually over the eight-year study period to reach

$73,800.
But female tradespeople made more than
$31,000 less in their first years and that gap didn’t
close as the years passed.
About one-fifth of Canadians work in the skilled
trades, like construction, manufacturing and in
the service sector. About three-quarters of all
certified workers qualify as red-seal tradespeople.
The Canadian Press reports the Labour Market
Information Council’s executive director, Steven

Tobin, as saying the figures begin to answer a
key question for workers as they consider postpandemic career changes.
“How much can I earn?”
The full report can be read at: https://lmic-cimt.
ca/trade-earnings-report/.
•	 With files from The Canadian Press (Jordan
Press) CBC News
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LIFE EXPECTANCY IN QUEBEC FELL IN 2020 DUE TO AN INCREASE IN DEATHS
COVID-19 pandemic.
“The number of deaths started to rise significantly
in late March when the first deaths associated
with COVID-19 were recorded,” the report said.
“Numbers spiked in April and May; the increase
was less pronounced towards the end of the year.”

•	 VincenzoMorello
•	 english@rcinet.ca

After a sharp increase of deaths, life expectancy
in Quebec dropped in 2020, according to a report
published by the Institut de la statistique du
Québec on Wednesday.
In 2020, life expectancy at birth within the
province was at 80.6 for men and 84.0 for
women—a drop of 0.4 years, five months, and
0.7 years, eighth months respectively, when
compared to 2019.
The report said that the fall in life expectancy
is due to the amount of deaths linked to the

The number of deaths recorded in Quebec in
2020 was about 74,550, which was an increase
of 6,740 or 10 per cent over 2019. Between 2010
and 2019, the average annual increase of deaths
was less than 2 per cent. The report said that the
increase of deaths on this scale was “remarkable.”
A volunteer with the Red Cross shows a doorway
between beds in a mobile hospital set up at
Jacques-Lemaire Arena to help care for patients
with COVID-19 in April 2020. PHOTO BY
CHRISTINNE MUSCHI /Reuters

The death rate for people aged over 60 rose
significantly from 2019 to 2020, which is in
contrast with trends from recent years. In all age
groups over 80, the death rate increased by over
8 per cent.

SLEEP EXPERT: PERMANENT DAYLIGHT TIME COULD BE EVEN WORSE FOR YOUR SLEEP
•	 Tom Yun - CTVNews.ca writer

TORONTO -- This Saturday night,
most Canadians will be setting their
clocks an hour ahead for daylight
time. But one expert says the practice
of changing the clocks can have
negative health impacts and staying
on daylight time permanently, as
some provinces have proposed,
could be even worse for your sleep.
Joseph De Koninck, who is a
professor emeritus of psychology at
the University of Ottawa, has been
studying sleep for almost 50 years.
"Our biological clock, which
governs everything that we do, is
synchronized with the sun," De
Koninck said in a phone interview
with CTVNews.ca.
"All the research shows that
(changing the clocks) does have
a negative impact on functioning.
There are more car accidents, more
health issues, heart attacks, things
like that."
After the clocks change, it can take
people a week or two to adjust to
their new sleep cycle. But the bigger
problem comes from what sleep
researchers call "social jet lag,"
which can be attributed to the fact
that the sun sets later in the evening.
"You tend to go to bed later because
the light exposure tells your body,
'Oh, it's still daytime,' so you can't
sleep," De Koninck said.
Having the sun set late in the

evening during the summer delays
the bodily functions that promote
sleep, such as the decrease in body
temperature and the secretion of
melatonin.
Going to bed later often leads to

less sleep, which De Koninck notes
is associated with a whole host of
health consequences.
"Sleep is a common denominator
for physical and mental health.
So, the research shows that there
are problems associated with sleep
deprivation. For example, there's
more obesity because our hormones
are not well rejuvenated. There are a
host of consequences," he said.
Some
governments
have
investigated staying in daylight
time permanently. In 2019, British
Columbia passed legislation to

permanently stick to daylight time
if Washington state, Oregon and
California also make the move. A
similar bill passed in the Ontario
legislature would do the same,
contingent on Quebec and New York

state also sticking with daylight
time.
Saskatchewan uses central standard
time year-round, and Yukon moved
to year-round daylight time in 2020.
But De Koninck warns that staying
on daylight time permanently could
be worse than maintaining the status
quo. Most people would be left
waking up in the dark during the
winter, which can cause people to
feel moody in the morning.
"For Canada, this means that all
major cities would experience
sunrises well after 8 a.m. and

sometimes after 9 a.m.," said De
Koninck.
"The most important synchronizer
for our biological clock is light. It's
light in the morning that starts us,
that says our body, 'This is a daytime
now.' So, all of the (body functions),
meal digestion… everything is
synchronized on the basis of that,"
De Koninck said.
Russia, another large and northern
country like Canada, experimented
with permanent daylight time in
2011 before abandoning it in 2014.
Given the massive size of the
Eastern Time Zone, staying on
permanent daylight time could be
particularly bad in Thunder Bay and
other areas in Northwestern Ontario,
which could see the sun rise as late
as 9:45 a.m. in the winter. Calgary
and Edmonton, as well as other cities
located at higher latitudes, could see
sunrises as late as 9:30 a.m.
De Koninck says the ideal solution
is to switch to permanent standard
time. But if we are going to have
daylight time, De Koninck suggests
that it should begin later in the year
to ensure that there's more morning
light for early risers. He also suggests
having the clocks change on Friday
nights to give people more time over
the weekend to adjust.
"The worst thing to do is to go for
daylight savings time year-round,"
said De Koninck.
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CANADA UPDATES ITS DIVORCE ACT TO
PROVIDE MORE PROTECTION FOR CHILDREN

•	 Terry Haig | english@rcinet.
ca
The first major changes in over 20
years to Canada’s Divorce Act are
now law.
Among other things, the changes
include a list of factors that courts
must take into consideration when
weighing the best interests of
children.
“Children who experience family
violence can suffer physical and
psychological
harm.
Family
violence can change their brain
development, potentially leading
to the development of emotional,
cognitive, behavioural and social
problems that can last a long time,”
the Department of Justice said in a
statement.
“In family law, all decisions
about children are based on what
is in the best interests of the child.
The new Divorce Act has a list of
factors for judges to consider when
deciding what is in a child’s best
interests, and the most important
factor is always a child’s physical,
emotional and psychological
safety, security and well-being.”
The changes, the Department of
Justice says, were made because
“family violence can take many
forms and can cause significant
harm to both victims and

witnesses.”
Initially set for last July, the
changes were delayed by the
pandemic and took effect on
Monday.
The updated Act defines family
violence as “any conduct that is
threatening, forms a pattern of
coercive and controlling behaviour,
or causes a family member to fear
for their safety or the safety of
another individual.”

reports that in addition to family
violence, the legislation also
establishes guidelines for when
one parent wants to relocate with
a child.
The term “custody order”
has been replaced by the more
neutral “parenting order,” which
aims to discourage the idea there
are winners and losers in these
decisions.

Duhatschek reports that in
And the new definition includes a response to questions from CBC
child’s exposure to acts of violence, News, a spokesperson for the
saying that violence need not rise Department of Justice said in
to the level of a criminal offence to a statement the office plans to
be considered family violence.
“actively monitor” the outcome of
The previous version made no the amendments through case law,
reference to family violence, academic research and ongoing
according to the Department of consultations.
Justice.
The statement went on to say
“The changes that we have made officials plan to work with
to modernize the Divorce Act have provinces and territories to address
been a long time coming and I am any issues that arise.
proud that they are coming into
force today,” Minister of Justice “The Department of Justice has
and Attorney General of Canada also trained lawyers and justice
David Lametti, said in a statement. system officials about the legal
“We understand how important changes around family violence,
the changes to the Divorce Act and is developing further public
are to Canadians affected by education materials and an online
separation and divorce, especially course on the same topic,” the
to vulnerable family members,” statement says.
Lametti said.
•	 With files from CBC News
The CBC’s Paula Duhatschek (Paula Duhatschek)
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LEGISLATION AND POLICY MUST MAKE THE LIVES OF
PEOPLE IN LONDON EASIER, BETTER, AND SAFER

•	 Lindsay Mathyssen
		 MP-London-Fanshawe
Drive anywhere around London, especially in
London--Fanshawe and you see payday loan shops
popping up on every other corner. We need to take
on this predatory lending that forces so many of our
neighbours and friends into a vicious debt spiral
with skyrocketing interest rates of up to 500 per
cent. That’s why I am proud to have seconded my
NDP colleague’s bill, C-274 to limit the interest
rates private companies can charge on loans to
vulnerable Canadians.
We are a year into the pandemic, and people are
struggling financially; it’s clear that the federal
government and the banking sector have failed low
and moderate-income people. They’re standing by,
collecting billions of dollars in profits, while the
poorest and most vulnerable struggle to survive.
People are using high-interest loans to buy food,
pay rent, or meet their basic needs. But these loans
are not properly regulated by the government and
instead of helping people the loans often shackle
people for years to pay them off. Payday loans are
built to take advantage of people who are struggling
and that is why New Democrats are moving forward
with legislation to regulate them.
We also need a government that will make sure
there are supports for people who are struggling

through the pandemic. Sadly, even though we
are still dealing with COVID-19 and trying to
keep infection rates down, a lot of the emergency
supports have ended. People in London are dealing
with the third wave of COVID-19 and now is not
the time for the government to walk away from its
responsibilities.
According to Statistics Canada, more than 3
million Canadians live below the poverty line,
and with the COVID-19 pandemic, many families,
small business owners and vulnerable individuals
have seen their financial situation deteriorate. To
make ends meet, without any other options, I fear
even more of our friends will be forced to turn to
high-interest rate lenders. While they might see
this as an immediate solution, it could be one that

haunts them for years.
Rather than protecting large banks and predatory
lenders, the Trudeau government should immediately
invest in the establishment of Cooperative or Nonprofit Lending Circles to protect low-income and
other vulnerable consumers from abusive lending
practices and improve access to fair banking
options. The government also needs to make sure
the emergency supports exist so long as Canadians
are still dealing with this pandemic.
I will continue to stand in the House of Commons
to promote legislation and policy that will make the
lives of people in London easier, better, and safer.
We need to continue to pressure the government to
do the same.

OTTAWA ANNOUNCES IT WILL EXTEND RENT AND WAGE SUBSIDIES INTO JUNE
their heads above water,” he said.
“The NDP will continue to fight for
support for small businesses.”
The plan also includes an extension
of the rent subsidy program so that
small businesses can continue to
afford their rent and invest in their
businesses, as well as what the NDP
called an “excess profit tax” on
pandemic profits to better support
small businesses.

•	 Vincenzo Morello
•	 english@rcinet.ca
The federal government announced
today that the Canada Emergency
Rent
Subsidy
and
Canada
Emergency Wage Subsidy will
remain unchanged and be extended
from March 14 until June 5, 2021.
According to a press release from
the Department of Finance Canada,
the extensions are meant to provide
certainty and continued support for
workers and businesses.
“Workers and businesses have
showed incredible resilience over
the past year, especially through
this difficult winter, and today’s
announcement makes clear that
they can continue to rely on their
government to be there for them,
every step of the way,” Chrystia
Freeland, the deputy prime minister

and minister of finance, said in a
statement.
The announcement came a day after
the opposition New Democratic
Party made an election style promise
on Tuesday, unveiling a plan to help
small businesses that have been hit
by the COVID-19 pandemic.
NDP Leader Jagmeet Singh said
that the plan includes a commitment
to extending the wage subsidy
program until the pandemic is over
so that small businesses can keep

their workforce and hiring bonus to
pay employers for new or rehired
staff.
“Small businesses are the backbone
of our communities and we must
ensure they get all the support they
need to recover from this pandemic,”
Singh said in a statement.
“The Liberals are only interested
in protecting the interests of
big corporations that have been
profiteering from this pandemic, not
small businesses struggling to keep

“As we aim for a recovery, we need
to ensure our small businesses grow,
innovate and stay competitive in
Canada and around the world,” said
Gord Johns, the NDP critic for small
business.
This is not the first election promise
that Singh and the NDP revealed.
In February, the party called for
an end to for-profit long-term care
homes and promised to implement
a care guarantee standard that aims
to protect people in long-term care
homes and the people that care for
them.
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ONTARIO PHARMACIES TO BEGIN OFFERING VACCINE AS PART OF PILOT PROGRAM

•	 Vincenzo Morello
•	 english@rcinet.ca
Starting on Friday, eligible
Ontarians aged 60 to 64 will be able
to book an appointment to receive
the AstraZeneca COVID-19 vaccine
at a pharmacy as part of the vaccine
delivery pilot program in specific
regions.
The Ontario government announced
Wednesday that over 325 pharmacies
in three public health regions within
the province, Toronto, WindsorEssex and Kingston Frontenac,
Lennox & Addington (KFLA), will
administer 194,500 doses of the
AstraZeneca COVID-19 vaccine.
Vaccine rollout is also expected to
expand to more pharmacies in other
regions as supply increases.
In a statement, Ontario Premier
Doug Ford said that the province

Ontario Premier Doug Ford answers questions from the media
expects to reach the one million
mark for doses administered by the
end of the day.
“But we are just ramping up and
mobilizing even more members of
Team Ontario in our pharmacies and
primary care settings,” Ford said.
“We have a plan to get vaccines
into arms as quickly as possible

in order to keep people safe and
we will do that as long as we have
a steady supply from the federal
government.”
All vaccinations through pharmacies
will require appointments to be made
in advance, and so far only adults
aged 60 to 64, as defined by year of

birth between 1957 to 1961, will be
able to make an appointment.
“Ontario’s pharmacists are proud
to support the Ontario government
in the COVID-19 vaccine rollout,”
said Justin Bates, the chief executive
officer of the Ontario Pharmacists
Association.
“Our pharmacy professionals are
ready to support a safe and effective
vaccination campaign that provides
Ontarians with greater access and
convenience working closely with
all health care providers,” he added.
The Ontario government also
announced that over 120 mass
immunization clinics are planned to
open this month across the province
which will increase the province’s
vaccine administration capacity to
over 150,000 doses a day, depending
on supply.
According to a press release, the
first phase of Ontario’s COVID-19
vaccine rollout is nearing completion
with nearly one million doses
administered and over 279,000
people fully immunized.

ONTARIO SUPPORTS HANDS-ON TRAINING OPPORTUNITIES FOR POSTSECONDARY STUDENTS
Thousands of paid internships will help build highly skilled workforce and prepare people for in-demand jobs
TORONTO — The Ontario government is
providing $39.5 million to help Mitacs - an
organization that builds partnerships between
education and industry - create up to 8,000 paid
innovative research internships and upskilling
opportunities for postsecondary students,
postdoctoral fellows and recent graduates.
This investment will help build a highly skilled
workforce and prepare Ontarians for the indemand jobs of today and tomorrow.
"By increasing funding in work-integrated
learning, we are preparing the next generation
of talent with the experience they need to get
good jobs after graduation," said Ross Romano,
Minister of Colleges and Universities. "We're
also supporting employers, who are looking for
students and graduates with real-world experience
so they can make an immediate impact in the
workforce."
Mitacs is a national non-profit organization
that builds partnerships between education
and industry to facilitate high-quality research
internships in various fields, including law,
technology, business, environment and health.

Recently, at Ontario Tech University, interns
worked on a project that conducted wastewaterbased community testing to predict the local
spread of COVID-19 and help with long-term
planning for disease prevention. In another
project, interns at Myant Inc. supported the
development of reusable surgical masks and N95
respirators.
"While COVID-19 has changed the way we work
today, our government is making sure people
in Ontario are ready for the jobs of tomorrow,"
said Monte McNaughton, Minister of Labour,
Training and Skills Development. "There are tens
of thousands of well-paying, high-skilled jobs
going unfilled across the province every day. This
funding will help young people who are ready to
roll up their sleeves and find their dream careers."
Investing in experiential learning opportunities
for students and recent graduates is part of the
government's plan to ensure it is building a skilled
workforce that will help Ontario's economy
recover from the effects of COVID-19.
"Mitacs is proud to partner with the Government
of Ontario in support of students and business
across the province," said Dr. John Hepburn, CEO

and Scientific Director, Mitacs. "This significant
investment will provide practical skills and job
opportunities for postsecondary students, while
helping businesses grow and commercialize their
products and services.
Together, thanks to Ministers Romano and
McNaughton, we will work to connect students
and businesses—and grow the provincial
economy."
QUICK FACTS
•	
Mitacs internships are paid learning
placements that last four months and may be
online, on-site or a combination of both.
•	
The government has introduced a new,
historic, ‘made-in-Ontario’ performance-based
funding model that links a larger portion of
provincial postsecondary operating funding to
student and economic outcomes. Targets related
to experiential learning are included in these
metrics.
•	
The Government of Ontario has funded
Mitacs since 2007.
•	
Funding for this project comes from
the Canada-Ontario Workforce Development
Agreement.
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