أوراق العملة

امرأة لكل العصور

ورقة البنكنوت الكندية اجلديدة من فئة العشرة دوالرات تعطي درسا يف التاريخ
غلين غوتسيليغ

الصورBANK OF CANADA :

تعرضــت ســيدة أعمــال ناجحــة مــن صاحبــات البشــرة
الســوداء للســجن واإلدانــة والغرامــة ألنهــا رفضــت مغــادرة
مــكان خمصــص للبيــض يف إحــدى دور العــرض الســينمائي
عــام  .1946ويتدخــل ملســاعدتها قــادة الكنيســة املعمدانيــة
احملليــة .وتبــدأ إجــراءات الطعــن يف احلكــم أمــام القضــاء ،لكنهــا
تبــوء بالفشــل يف نهايــة املطــاف .وبعدهــا بســتين عامــا ،تتقــدم
احلكومــة باعتــذار للســيدة وتصــدر عفــوا عنهــا ،يف حماولــة
لتصحيــح اخلطــأ.
أهــي صفحــة مــن كتــاب تاريــخ يســجل أحداثــا شــهدها
اجلنــوب األمريكــي؟ ليــس تمامــا.
فهــذه احلكايــة تذكرنــا بأحــداث دارت أوائــل القــرن
العشــرين يف مــكان أبعــد نحــو اجلنــوب ،وهــو نوفــا سكوشــا،
إحــدى املقاطعــات البحريــة علــى
ســاحل كنــدا الشــرقي.
لقــد أصبحــت الســيدة فيــوال
ديســموند وقضيتهــا التــي تداولتهــا
احملاكــم مصــدر إلهــام ملــن يســعون
إىل حتقيــق املســاواة العرقيــة يف
أنحــاء كنــدا .ويف شــهادة علــى
حلظــة كثيــرا مــا تُغْفَــل وإن كانــت
فارقــة يف التاريــخ الكنــدي ،تظهــر
اآلن صورتهــا علــى ورقــة البنكنــوت
الكنديــة مــن فئــة العشــرة دوالرات.
وبوصفهــا أول ورقــة بنكنــوت رأســية
تطبعهــا كنــدا ،تتميــز هــذه العملــة
اجلديــدة مــن فئــة العشــرة دوالرات
بخصائــص أمنيــة معــززة يس ـهُل
التحقــق منهــا ويصعُــب تزييفهــا،
مثــل:
• 		ريــش طائــر النســر ذي األلــوان
املتغيــرة التــي تتحــول مــن
الذهبــي إىل األخضــر،
• 		الكتابــة باحلبــر البــارز علــى
أجــزاء خمتلفــة مــن الورقــة،
• 		الصــور التفصيليــة ذات البريــق
املعــدين – ســقف مكتبــة البرملــان
ذو القبــة املقوســة ،وأوراق
شــجرة القيقــب ،وعلــم كنــدا
وشــعار النبالــة الكنــدي  -داخــل
اجلــزء الشــفاف وحولــه.
ورقــة البنكنــوت اجلديــدة مــن فئــة العشــرة دوالرات هــي أول عملــة
ورقيــة رأســية يف كنــدا .ويســمح ذلــك بإظهــار صــورة أوضــح لفيــوال
ديزمونــد والتمييــز بيــن ورقــة البنكنــوت اجلديــدة مــن فئــة العشــرة
دوالرات والورقــة القديمــة املصنوعــة مــن البوليمــر.
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عملية استثنائية

يف عــام  ،2014اســتعرض بنــك
كنــدا اإلجــراءات املتبعــة يف اختيــار

احملتــوى املرئــي يف عمــات البنكنــوت املصنوعــة مــن مــادة
البوليمــر .وكانــت النتيجــة هــي تعهــد البنــك بالتشــاور داخــل
كنــدا علــى نحــو أكثــر انفتاحــا وأوســع نطاقــا لبلــورة الفكــرة
األساســية يف سلســلة البنكنــوت اجلديــدة وحتديــد املوضــوع
الــذي تتناولــه والصــورة التــي تُطبــع عليهــا.
ويف نوفمبــر  2018عنــد إطــاق ورقــة البنكنــوت اجلديــدة
مــن فئــة العشــرة دوالرات التــي حتمــل صــورة فيــوال ديزمونــد،
وصــف حمافــظ بنــك كنــدا ســيتفن بولــوز املراحــل املبكــرة مــن
العمليــة اجلديــدة بقولــه« :وافقنــي وزيــر املاليــة بيــل مورنــو يف
أننــا تأخرنــا كثيــرا يف وضــع صــورة امــرأة تمثــل أيقونــة كنديــة
علــى وجــه ورقــة بنكنــوت يجــري تداولهــا بانتظــام» وأضــاف:
«وعليــه فقــد طلــب البنــك إىل الكندييــن اختيــار هــذه املــرأة.
وأطلقــت هــذه الدعــوة العنــان لســيل مــن الترشــيحات — مــا
يزيــد علــى  25ألــف ترشــيح».
ونتجــت عــن الترشــيحات قائمــة ضمــت  461مرشــحة
مؤهلــة .وقــام جملــس استشــاري مســتقل بتخفيــض القائمــة
إىل  12ترشــيحا ،ثــم أجــري اســتطالع للــرأي العــام طُلــب فيــه
إىل الكندييــن اإلدالء برأيهــم .وأعــرب أقــل بقليــل مــن  %90مــن
اجمليبيــن عــن عــدم اعتراضهــم علــى اختيــار أي مــن االثنتــي
عشــرة امــرأة .وســاعد خبــراء التاريــخ اجمللــس علــى اخلــروج
بقائمــة قصيــرة ضمــت خمســة أســماء ،واجتمعــت بعــد ذلــك
جمموعــات تركيــز لتقديــم آراء الكندييــن العادييــن يف النســاء
اخلمــس .وحظيــت القائمــة باملوافقــة وقُدِّمــت إىل البنــك،
فتشــاور بشــأنها احملافــظ مــع وزيــر املاليــة .وبموجــب قانــون
بنــك كنــدا ،اتخــذ الوزيــر القــرار النهائــي.
وقــال بولــوز إن «أوراق البنكنــوت ليســت جمــرد وســيلة
مأمونــة يمكــن أن يســتخدمها الكنديــون ألداء املدفوعــات
بثقــة .إذ أنهــا حتكــي لنــا القصــص التــي شــكلت بالدنــا
أيضــا” ،ويضيــف« :اآلن ،كل مــرة تتــداول فيهــا األيــدي هــذه
العملــة الورقيــة الرأســية مــن فئــة العشــرة دوالرات ،ســنتذكر
ســعينا املتواصــل إلرســاء حقــوق اإلنســان وإحــال العدالــة
االجتماعيــة يف كنــدا».

حان وقت التغيير

عندمــا اشــترت فيــوال ديزمــود تذكرتهــا يف دار العــرض
الســينمائي ذلــك اليــوم مــن عــام  ،1946أُعطيــت مقعــدا يف
الشــرفة — ذلــك املــكان الــذي يخصــص عــادة للمشــاهدين
غيــر البيــض .لكــن نظرهــا كان قصيــرا ،وألنهــا ليســت علــى
درايــة بسياســة الــدار ،انتقلــت إىل مقعــد يف الصالــة الرئيســية
لتكــون أقــرب إىل شاشــة العــرض .ونبههــا جامــع التذاكــر
إىل أن تذكرتهــا هــي ملقعــد يف الشــرفة العلويــة ،فعــادت إىل
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