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ّ
حذر من ّأنه يتعيّن رفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك بهدف محاربة التضخم

بنك كندا يـرفع معدل الفــائدة األســاسي  0.50أســاس إلى %3,75
•RCI
أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) رفع
معدل الفائدة األساسي بمقدار  50نقطة أساس،
من  %3,25إلى .%3,75
وحذّر البنك من أنّه يتعيّن رفع أسعار الفائدة
أكثر من ذلك بهدف محاربة تضخم األسعار
الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عدة عقود.
ويحاول المصرف المركزي منذ شهور تهدئة
التضخم وإعادته إلى نطاق سنوي يتراوح بين
 %1و.%3
ّ
لكن معدل التضخم السنوي تجاوز الحدّ
األعلى من هذا النطاق في نيسان (أبريل)
 ،2021وبلغ  %6,9في أيلول (سبتمبر) بعد
وصوله إلى  %8,1في حزيران (يونيو)،
أعلى مستوى له في كندا منذ كانون الثاني
(يناير)  1983عندما بلغ .%8,2
والزيادة المعلن عنها اليوم هي السادسة على
التوالي في معدل الفائدة األساسي الذي هو
مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة
بين المصارف.
ففي  2آذار (مارس) الفائت رفع بنك كندا سعر
الفائدة بمقدار  0,25نقطة مئوية إلى ،%0,5
ث ّم في  13نيسان (أبريل) بمقدار  0,5نقطة

يخف هذا التشديد مع
ويتوقع بنك كندا أن
ّ
تباطؤ االقتصادات وتراجع حدة االضطرابات
في اإلمدادات.

حاكم بنك كندا ،تيف ماك ِلم (أرشيف)
الصورةLA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :

مئوية ،وفي  1حزيران (يونيو) بمقدار 0,5
نقطة مئوية ،وفي  13تموز (يوليو) بمقدار
نقطة مئوية كاملة ،وفي  7أيلول (سبتمبر)
بمقدار  0,75نقطة مئوية.
وفي معرض شرحه قراره اليوم قال بنك كندا
ّ
إن التضخم ال يزال مرتفعا ً وواسع االنتشار
في جميع أنحاء العالم .وأضاف ّ
أن قوة تعافي

االقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد19-
واالضطرابات في سالسل اإلمداد العالمية
واألسعار المرتفعة للسلع األساسية ،خاصة
الطاقة ،تفسّر هذه الزيادة.
كما ّ
أن إجراءات التشديد النقدي المتَّخذة
ً
للسيطرة على التضخم تلقي بثقلها أيضا على
النشاط االقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وقبل صدور القرار اليوم كان خبراء االقتصاد
منقسمين في الرأي حول ما إذا كان بنك كندا
سيرفع سعر الفائدة  50أو  75نقطة أساس.
“اليوم توقع الكثير من الناس ارتفاعا ً (في
معدل الفائدة األساسي) بنسبة ّ ،%0,75
لكن
البنك رفعه بنسبة  ،”%0,50قال الخبير
االقتصادي دانيال دنيس في مقابلة مع
محطة التلفزة اإلخبارية التابعة لراديو كندا،
مضيفا ً “ أعتقد ّ
أن البنك بدأ ينتبه لتأثير
سياسته”.
يُشار إلى ّ
أن القروض العقارية ذات الفائدة
المتغيرة وخطوط االئتمان وأسعار الفائدة على
قروض السيارات تتأثر جميعها بقرار بنك كندا
اليوم ،كما تأثرت بقرارات زيادة معدل الفائدة
األساسي السابقة .وهذا يعني ّ
أن على المستهلك
إنفاق المزيد من ماله لتسديد هذه القروض.
موقعي راديو كندا ووكالة
•(نقالً عن
ْ
الصحافة الكندية ،ترجمة وإعداد فادي
الهاروني)
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للمرة أالولى منذ إصدارنا لجريدة
(البالد) قبل عقدين من السنوات نكتب
عن تقليص عدد الصفحات ،فقد كانت
إشاراتنا دائما هي لزيادة عدد الصفحات
حيث بدأنا بـ ( )16صفحة واستقرينا بـ
( )64صفحة في السنوات األخيرة حتى
صدورعددنا الماضي الذي صدر بـ
( )40صفحة كلفة طباعتها هي كلفة الـ
( )64صفحة نفسها.
وألننا منذ البدء اخترنا أن نطبع في واحدة
من أفضل مطابع مسيساغا فقد تقبلنا السعر
األخير برحابة صدر ألن المهم عندنا هو
أن نقدم للمعلن والقارئ مطبوعا متكامال
من حيث التحرير والطباعة واالخراج.
ولم نشأ كذلك أن نثقل على المعلنين فنزيد
أسعار اإلعالنات ونحن نعلم أن الوضع
االقتصادي قد أثر على كل األعمال
التجارية والمهنية ،وكان ذلك شأننا طيلة
سنوات إصدار البالد ،فأسعارنا ما زالت
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ثابتة منذ إصدارنا األول.
لم يكن إصدارنا لـ (البالد) منذ البداية
مشروعا تجاريا هدفه الربح وانما كان
مشروعا لدار صحفية مهنية تحترم عقل
القارئ تكون الجريدة نواتها ،وعلى
هذا الطريق كنا نوظف كل مبلغ نحققه
للتطوير ولتحقيق حلمنا في بناء المؤسسة
الصحفية المنشودة.
حاولنا أن ننطلق خارج مقاطعة
اونتاريو فكانت محطتنا مدينة كالجري
التي تضم آالف الكنديين العرب ،وفعال
أصدرنا عدة أعداد من (البالد) نحتفظ بها
في أرشيفنا مع ذكرياتنا عن تلك الرحلة
التي كلفتنا مدخرات تلك المرحلة تكايف
تنقالتنا وسفرنا واقامتنا في كالجري
باالضافة الى طباعة الجريدة وشحنها
إلى مقاطعة ألبرتا.
لم يفشل المشروع ولكننا اضطررنا
إليقافه ألننا لم نجد من يديره هناك .حاولنا

بعدها بسنوات أن نصدر مجلة ساخرة
مستقلة عن (البالد) حين انضم لنا الفنان
الراحل عصام عزوز الذي ترك بصماته
على المشروع ،وأصدرنا عدة اعداد
من (الفلقة) التي كانت مجلة ناجحة من
حيث المعايير المهنية للصحافة الساخرة،
ولكنها كانت مشروعا (خاسرا) ماديا،
من حيث كلفة الطباعة وقلة اإلعالنات
التي لم تكن تغطي النفقات.

عمل احترافي هدفه تقديم مطبوع متميز
للقارئ ،نعتذر اليوم الضطرارنا لتقليص
عدد الصفحات مما جعل (أبوابا) مهمة
تختفي من المطبوع .سنبذل جهدنا
لمعالجة االمر وتقديم تلك (األبواب التي
غابت عن الطبعة الورقية) على موقعنا
االلكتروني على النت.
لقد تحملت الجريدة أعباء النفقات
اإلضافية منذ بداية الجائحة وتوصلنا إلى
قناعة اخيرا بأن ما في اليد حيلة والبد
من تقليص الصفحات.

آخر مشاريعنا الذي ظل على الورق
دراسة كاملة منجزة ونشير له للمرة
االولى هو (اطالق اذاعة عربية في نعتذر من قرائنا ومتابعينا وسنبقى نعمل
لندن) ،لكننا لم نغامر بالتنفيذ بسبب من أجل أن تظل (البالد) الجريدة التي
ارتفاع الكلفة التي لم تكن مدخراتنا يبحث عنها القارئ.
يومها تغطيها رغم ان البنك الذي نتعامل وشكرا مرة اخرى لمعليننا فهم الداعم
معه كان على استعداد إلقراضنا المبلغ االساسي لنا في رحلة (البالد).
بضمانات نقدمها له.
•(البالد)
مشروعنا الصحفي كان وما يزال هو
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تجميد فوري لبيع األسلحة النارية الفردية وشرائها ونقلها في كل كندا
•كندا RCI :

المقدمة في موعد أقصاه  21تشرين األول
(أكتوبر) ،الموافق اليوم ،لشراء أو بيع أو نقل
أسلحة فردية ستت ّم معالجتها.

“نظرا ً للوضع المل ّح في كندا” ،تنفّذ الحكومة
الفدرالية تجميدا ً فوريا ً لبيع األسلحة النارية
الفردية وشرائها ونقلها ،دون انتظار تبني
مشروع القانون الذي اقتُرح في الربيع والذي
يتضمن هذا اإلجراء.
هذا ما أعلنه وزير السالمة العامة في حكومة
جوستان ترودو الليبرالية ،ماركو منديتشينو.
“ال يمكننا قبول الوضع الراهن” ،قال
منديتشينو صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة
راديو كندا في وقت ال يزال فيه مشروع
القانون “سي ”21-الهادف إلى تشديد القوانين
المتعلقة باألسلحة النارية في كندا موضع نقاش
في مجلس العموم في أوتاوا.

وردا ً على سؤال حول األسلحة غير الشرعية
التي تعبر الحدود مع الواليات المتحدة أو تلك
التي يتم تجميعها يدوياً ،أجاب الوزير منديتشينو
أنه ت ّم تخصيص أكثر من  320مليون دوالر
منذ العام الماضي إلضافة المزيد من الموارد
البشرية والتكنولوجية على الحدود.
من جانبه أعلن وزير العدل الفدرالي دافيد
الميتي ّ
أن العقوبات القصوى لتهريب األسلحة
على الحدود سترتفع من  10سنوات إلى 14
سجن.
سنة َ
تشهد حيازة األسلحة النارية الفردية نموا ً متواصالً ،وبحجم  45.000إلى 55.000
تسجيل جديد سنوياً .الصورةGETTY IMAGES :

ويقيّد هذا اإلجراء بشكل فوري بيع األسلحة
النارية الفردية وشراءها ونقلها في كل كندا ،المتصلة باألسلحة النارية ( )%59بين عام ْي
بعد شهرين من فرض حكومة ترودو حظر  2009و ،2020وفقا ً لإلحصاءات الفدرالية.
استيراد مؤقت على هذه األسلحة.
ووصف الوزير منديتشينو القرار الجديد بأنه
“إجراء ملموس لعكس هذا االتجاه” سيترافق،
وقال وزير السالمة العامة ّ
إن حيازة كما يأمل ،مع “تأثير على األرض”.
هذه األسلحة تشهد نموا ً متواصالً ،وبحجم
 45.000إلى  55.000تسجيل جديد سنوياً.
ويأتي هذا اإلعالن غداة جنازة اثنين من
كما ّ
أن هذه األسلحة النارية الفردية كانت أفراد الشرطة لقيا حتفهما األسبوع الماضي
ً
العنف
جرائم
في
ا
استخدام
األكثر
السالح
في حادثة إطالق نار في مدينة إينيسفيل في

جنوب مقاطعة أونتاريو .وقد شارك الوزير
منديتشينو في جنازتهما في مدينة باري
القريبة.
وهناك حاالت استثناء من القرار الجديد
يستفيد منها مزاولو الرماية الرياضية الرفيعة
المصرح لهم بحمل
المستوى وأيضا ً المهنيون
َّ
أسلحة نارية في إطار مزاولة مهنتهم.
كما قالت الحكومة في بيان ّ
إن الطلبات

األرقام ال تكذب ،فهي تظهر ّ
أن أعمال العنف
المميتة تزداد مع توافر األسلحة النارية.نقال
عن دافيد الميتي ،وزير العدل الفدرالي
وأشار الوزير الميتي في مؤتمر صحفي
ي شمال مونتريال (Montréal-
عقده في ح ّ
 )Nordإلى إمكانية إعطاء اإلذن بالتنصت
اإللكتروني لمكافحة الجرائم المتعلقة باألسلحة
النارية.
•(نقالً عن موقع راديو كندا ،ترجمة
وإعداد فادي الهاروني)
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حكومة أنتاريو  :تغييرات شاملة في قوانين اإلسكان
السمـاح ببنـاء مـا يصــل إلى ثـالث وحـدات في كــل قطعة سكـنية
أجرت حكومة أنتاريو تغييرات شاملة في
قوانين اإلسكان من شأنها أن تتجاوز قوانين
تقسيم المناطق البلدية في بعض المواقف،
وتسمح ببناء ما يصل إلى ثالث وحدات في
كل قطعة سكنية.
قال دوغ فورد رئيس الوزراء إن الدفعة
الثالثة من خطة عمل اإلسكان الحكومية
ستتضمن "حلوال جديدة" من شأنها أن تسمح
للجيل المقبل من سكان أنتاريو بامتالك منزل.
وبحسب مصادر ،فإن مدينة تورنتو على
وشك إنشاء  285ألف منزل جديد بحلول عام
 2031كجزء من تشريع اإلسكان .وستحدد
الحكومة أهداف اإلسكان للبلديات بناء على
تعداد السكان وتزايدهم.
وأعلنت الحكومة عن عدد من التغييرات
التشريعية والمقترحات من شأنها أن تساعد
في "بناء المساكن بطريقة أسرع وأرخص
تكلفة" والسماح للمحافظين بتحقيق هدفهم
المتمثل في بناء مليون ونصف منزل خالل
عشر سنوات .وسيسمح حزب المحافظين ببناء
المزيد من المنازل بخيارات سكنية متنوعة
وتكلفة معقولة دون الحاجة للحصول على
المزيد من الموافقات التخطيطية .وبموجب
التشريع ،يمكن بناء ما يصل إلى ثالث وحدات

المستأجرة".
واشارت الى إن أنتاريو ستلغي الرسوم،
بما في ذلك رسوم التطوير العقاري ورسوم
تخصيص الحدائق ورسوم المنافع المجتمعية،
لإلسكان ميسور التكاليف واإلسكان الربحي.
باإلضافة إلى تخفيض رسوم التطوير العقاري
بنسبة تصل إلى  %25للوحدات اإليجارية
الكبيرة .وستجمد رسوم الصيانة على تصاريح
التطوير مؤقتا.
قالت حكومة أنتاريو أيضا إنها ستخصص
أهدافا سكنية لـ  29بلدية كبيرة بناء على حجم
السكان والنمو .وستقوم مدينة تورنتو ببناء
 285ألف منزل جديد بحلول عام .2031

أصدرت حكومة دوج فورد تشريعات جديدة من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة حول كيفية
بناء المنازل في المقاطعة  ،التي تتصارع مع أزمة اإلسكان.
الصورة (باتريك موريل  /سي بي سي)

على قطعة أرض واحدة دون أي تعديالت
على اللوائح أو تصاريح البلدية.
وذكرت الحكومة ،أنه يمكنك بناء شقة في الـ
 basementوالحديقة وتأجيرها .ويمكن بناء
دوبلكس وتربلكس على قطع أراض فردية

بغض النظر عن قوانين تقسيم المناطق البلدية.
وسيتم إعفاء هذه الوحدات من رسوم التطوير
العقاري ورسوم تخصيص الحدائق ،وذلك
حسب التشريع الجديد .ويأمل المسؤولون أن
يؤدي هذا إلى إنشاء "مزيج أوسع من المساكن

تم تحديد هدف سكني في أوتاوا يبلغ 161
ألف منزل ،بينما تستهدف ميساساغا بناء 120
ألف منزل في حين أن برامبتون لديها هدف
بناء  113ألف منزل.
وتأتي هذه التغييرات الجديدة في اليوم نفسه
الذي رفعت فيه الحكومة ضريبة المضاربة
على المنازل المشتركة من قبل الرعايا
األجانب من  %20إلى  ،%25وهو أعلى
معدل ضريبي في كندا.

ذكرى مرور اربعين يوما على وفاة االستاذ االديب سامي مهدي العلي
عمي وأستاذي العزيز أبا نوار
قبل أيام قليلة مرت ذكرى أربعين يوما على وفاتك ،رحمك اهلل ورحمنا جميعا برحمته التي وسعت كل شيء.
بقلب يعتصره األلم والحزن أكتب هذه الكلمات.
لقد كنت وستظل مثال اعلى لجميع أفراد عائلتنا وللعديد من الناس في تواضعك
وأخالقك وإنسانيتك ومحبتك للوطن وإخالصك في العمل.
جزاك اهلل عنا جميعا خير الجزاء وتقبلك قبوال حسنا وغفر لك ولنا جميعا وأدخلك فسيح جناته.
إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وال نقول إال ما يرضي اهلل تعالى
إنـا هلل وإنـا اليـه راجعــون

حيدر الغنــام الجيســات
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 7000عـامل سيتقــاعدون بحلـول العــام 2027
بين طـالب الصف الســـابع حتى الثــاني عشر ..أونتــاريو تبـدأ رحلـة البحث عن العمــال

•بلقيس دارغوث
لندن اونتــاريو -البالد

المهارات فقال لصحيفة “ذا ستار”" :يمكن
للوظائف الحرة أن تعود على صاحبها بمبلغ
يتكون من  6أرقام مع تقاعد ومزايا” .وأوضح
أن أونتاريو تواجه أكبر نقص في العمالة منذ
جيل ،مما يعني أنه امتهان مهنة حرة ،يعني أن
تمتلك وظيفة مدى الحياة.

"حملة مهنية" تنوي حكومة أونتاريو
إطالقها لجذب الطالب من الصف السابع إلى وستتضمن الحمالت نشاطات تفاعلية وعملية
الصف الثاني عشر ،للترويج للحرف الماهرة للطالب ،جنبا ً إلى جنب مع األشخاص الذين
واليدوية ،ضمن خطة حكومية شاملة تتضمن يعملون في  144مهنة ماهرة  -مثل أعمال
بناء  1.5مليون منزل بحلول العام  2030الحديد والنجارة واللحام وتنسيق الحدائق ،كما
وخطوط نقل وأعمال في البنية التحتية وسط تقدم فرصة وبيئة مناسبة لجمع العاملين في
برنامج التدريب المهني للشباب في أونتاريو
نقص حاد في العمالة.
( )OYAPوأصحاب العمل واالتحادات
بد ًءا من ميسيساجا ،ستنتقل الحملة  “Levelوالكليات لشرح الفرص واإلجابة على األسئلة
إلى لندن ثم سادبوري وأوتاوا وثندر ” Upحول كيفية االلتحاق ببرامج التدريب.
باي ،وتستهدف حملة حوالي  1500طالب
وقال ليتشي إنه من المهم السماح للطالب
يوميا ً خالل شهر أكتوبر ونوفمبر 2022
بدوره ،قال وزير التعليم ستيفن ليتشي إن "بأن يروا بأنفسهم" خيارات تناسب أولئك
الحمالت مصممة للوصول إلى الطالب  -الذين ال يريدون االلتحاق بالجامعة ،ومنحهم
وخاصة الفتيات وسكان أونتاريو الذين يعانون هدفا ً يتوقون إليه ويشجعهم على استكمال
من العنصرية  -والذين قد ال يفكرون تقليديا ً في دراستهم .وأضاف" :لدينا عدد كبير جدا ً من
المهن الماهرة أو الحرة ،وتساعد الحملة في األشخاص بدون وظائف ،وهناك عدد كبير
إبقاء بعض الطالب مهتمين بالمدرسة ،بينما جدا ً من الوظائف بدون أشخاص يشغلونها..
تمنع اآلخرين من "العيش في أقبية آبائهم" نحن مصممون على ربط هذه النقاط بشكل
ألنهم ال يستطيعون العثور على وظائف جيدة أفضل”.
وكان ماكنوتون صرح في تصريحات
بعد التخرج”.
أما وزير العمل ماكنوتون ،والذي كان سابقة بأن أصحاب األعمال في جميع أنحاء
يشغل منصب وزير الهجرة والتدريب وتنمية المقاطعة غير قادرين توظيف العمالة الالزمة.

كما اعتمد أيضا ً على بيانات ما قبل جائحة المهن ،إصرار األهالي على تسجيل أوالدهم
كورونا ،التي تفيد بأن هناك  12000وظيفة بالجامعات مقابل التدريب على المهن الحرة.
شاغرة في منطقة لندن وحدها.
 بلغة األرقام
وقال ماكنوتون" :يجب أن يعرف األطفال
واآلباء كيف يصبحون حدادين أو كهربائيين يوجد حاليا ً أكثر من  360ألف وظيفة شاغرة
بنفس الطريقة التي يعرفون بها كيف يصبحون في جميع أنحاء مقاطعة أونتاريو ،ومن المتوقع
أن يقع خمس هذه الوظائف تحت إطار المهن
رجال إطفاء أو محامين".
الماهرة بحلول عام .2025
ولكن ...لماذا تعاني أونتاريو من شح العمالة
تقام هذه الحمالت أو معارض التوظيف في
الماهرة؟
لندن في أيام  9و 10نوفمبر .2022
أونتاريو ،التي تضم أكثر من  155000يضم برنامج التدريب المهني للشباب في
طالب في الصف الثاني عشر سنوياً ،تنتج ما أونتاريو ( )OYAPاآلن أكثر من  60موظفًا
يعادل مدينة صغيرة من خريجي المدارس في  800مدرسة حتى يتمكن الطالب من
الثانوية كل ربيع .فقد ارتفع معدل االلتحاق التعرف على المهن الماهرة في سن أصغر.
بجامعاتها بأكثر من  15في المائة خالل العقد
 تحرر من الديون
الماضي.
ومع ذلك ،حتى قبل أن تُخرج الجائحة العديد
من التدريبات المهنية عن مسارها ،كانت هناك ولعل المشجع األكبر الذي تلوح به هذه
تحذيرات من عدم إنتاج أونتاريو ما يكفي من الحملة أن البرامج التدريبية التي من شأنها
عمال البناء والصيانة والمتدربين اآلخرين تحضير جيل من العمال الماهرين ال تعني
ضمانهم وظائف عمل تدر ماالً كثيراً ،بل
لمواكبة حاجاتها.
في جنوب غرب أونتاريو ،على سبيل المثال ،تحرر الراغبين من أعباء الديون الجامعية
حيث من المتوقع أن ينخفض إجمالي العمالة مبكرا ً في الحياة وتضعهم على أول طريق
في قطاع البناء بمقدار  2800وظيفة بحلول جني المال بالماليين!
عام  ،2027سيحتاج السوق إلى استبدال
•كاتبة وصحفية من كتاب جريدة (البالد)
 7000عامل متقاعد.
يُضاف إلى هذا اإلحجام عن امتهان ومجازة في تقديم الخدمات للقادمين الجدد
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الدكتور عبد الرحمن الوندي

فكـرة لتبسيط غـرفة العمليــات ّ
قصـرت أوقــات انتظــار الجـراحة
أدى الوباء إلى تزايد قوائم االنتظار للعمليات الجراحية غير العاجلة
مستشفى لندن أوجد بديال

وجد الدكتور عبد الرحمن الوندي طرقًا لخفض تكاليف بعض العمليات الجراحية مع الحفاظ
على الجودة( .سي بي سي)

•أمينة ظفر وكريستين بيراك
•أخبار سي بي سي
عندما رأى أحد الجراحين أن المرضى
عالقون في انتظار عمليات جراحة العظام ،قام
بتصميم نموذج غرفة عمليات أفضل – غرفة
عمليات يمولها القطاع العام ويمكنها القيام
بمهامها بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
المستشفيات األخرى تهم اآلن بتطبيق هذا
النموذج.
أعاد الدكتور عبد الرحمن الوندي ،الرئيس
والمدير الطبي للمركز الجراحي المتنقل في
مركز لندن للعلوم الصحية ،تصور غرفة
العمليات  -أحد أكثر األماكن كثافة في
المستشفى  -لجراحات تقويم العظام.
فكرته “مركز الجراحة” تبعد بعض المرضى
عن غرف العمليات األساسية الكبيرة المليئة
بالعاملين والمعدات ،وتختصر ذلك إلى ما هو
مطلوب فقط إلجراء العملية على المرضى
الذين يمكنهم المشي بعد الجراحة والعودة
إلى المنزل في اليوم نفسه .من أمثلة العمليات
الجراحية التي يتم إجراؤها ،إصالح الرباط
الصليبي األمامي الممزق في الركبة ،ACL
وهي إصابة رياضية شائعة .ويتم إجراء
العمليات الجراحية في غرف عمليات خارج
المستشفى ،مع أنها تدار من قبل المؤسسة.
بالمقارنة ،تحتاج غرف العمليات األساسية
بالمستشفى إلى إعدادها للعمليات الجراحية
المعقدة التي تتطلب حوالي ستة من العاملين
لكل غرفة ومجموعة كاملة من األدوات
المعقمة ،فقط لتستعمل في حالة الحاجة إليها.
قال الدكتور الوندي“ :من خالل خفض كل

ترددت جيليان هولبرو  ،المديرة السريرية للمركز  ،في البداية في فكرة وجود غرفة عمليات
مجردة .ثم قالت إنها انضمت مع بقية الفريق( .سي بي سي)

هذه األشياء ،فإنك تقلل التكلفة بشكل كبير ثم
تزيد الكفاءة ،وهو ما ال يترجم بالضرورة
في نظامنا إلى توفير المزيد من المال بل إنه
يترجم إلى عالج المزيد من المرضى”.
يقول مسؤولو المستشفى إن عالج المزيد
من المرضى مهم بشكل خاص اآلن حيث
أدت جائحة  COVID-19إلى إطالة قائمة
االنتظار الطويلة للعمليات الجراحية غير
العاجلة.
كان متوسط وقت االنتظار في كندا العام
الماضي الستبدال مفصل الورك حوالي
عا ،وفقًا للمعهد الكندي للمعلومات
 25أسبو ً
الصحية .لكن ماري كاري انتظرت 14
عا فقط إلعادة بناء مقدمة القدم .وقد أدى
أسبو ً
التهاب المفاصل بالفعل إلى شهور من آالم
القدم التي حدّت من حركة مريض في دنفيلد ،الجودة نفسها بتكلفة أقل
أنتاريو ،وتركها مرهقة نفسياً.
ضا تجربة
أي
يقدم
المركز
وقالت هولبرو إن
ً
الفريق القوي يضيف إلى الكفاءات
رائعة للمريض حيث يتلقى األشخاص الرعاية
هي ومرضى آخرون في مركز ناظم قادري قبل الجراحة وبعدها في المكان نفسه ومن
الجراحي يعودون إلى منازلهم يوم إجراء الممرضة نفسها.
العملية.
كتب معاذ بن يونس شوهان تلميذ الوندي
نظرا ألن ألم كاري لم يكن يهدد حياتها ،أطروحة حول مركز الجراحة ،بنا ًء على
ً
فبدون ابتكار الوندي ،كان من المحتمل أن اختبار البيانات لهذا النهج على أكثر من
تضطر إلى انتظار الجراحة فترة أطول حتى  1000مريض.
تعود إلى المشي على كعبها ،حسب متوسط وقال الدكتور الوندي ،بدل أن يكون الحد
أوقات االنتظار.
األدنى للعملية ستة من العاملين في غرفة
المرضى المؤهلون لخيار الجراحة المتنقلة العمليات ،فإن غرف العمليات األصغر لديها
في مستشفى لندن هم األصحاء نسبيًا ويحتاجون بالضبط ما هو مطلوب لهذا المريض بعينه –
عمليات جراحية في القدم أو الكاحل أو الفتق هم العاملون في الجراحة والتخدير والتمريض
والمعدات.
وتتطلب الحد األدنى من المعدات.
ضا رئيس خدمة إصابات
قالت كاري وهي تُخرج من غرفة العمليات وقال ،وهو أي ً
األصغر ذات الكفاءة العالية“ :كان الطاقم العظام“ :من الضروري أن نوضح أنه يمكننا
رائعا .بقيت مستيق ً
ظة حتى بدأت أشعر خفض التكاليف مع الحفاظ على الجودة وحسن
بالتحرك”
عندما كان هناك تردد في تبني هذه الفكرة
قالت جيليان هولبرو مديرة مركز الجراحة،
إن العاملين أسرع بنسبة  30في المائة على
األقل من معدالت المستشفى القياسية .يقومون
بإجراء ما بين  10و  15عملية جراحية يوميًا
في غرفتي عمليات .في البداية كانت الفكرة
مخيفة بعض الشيء ،ألنها كانت مبتكرة
للغاية .ثم تغير األمر وانضم إليها طاقم العمل.
وأضافت هولبرو التي تشغل أيضا منصب
مدير الـ  ORفي مستشفى فيكتوريا في لندن
أونتاريو“ :لدينا فريق قوي جدًا ،وكلنا نعمل
مجتمعين .وهذا بحد ذاته يخلق الكثير من
الكفاءات”.

العمل”.
لقد وجد الباحثون أن التكاليف في غرف
العمليات التقليدية أو غرف العمليات بالمستشفى
دوالرا لكل مريض .في
تبلغ حوالي 469
ً
هذا المركز ،ذي الكفاءة العالية ،انخفضت
دوالرا لكل مريض .كما أن
التكلفة إلى 172
ً
المرضى الذين يعالجون في هذه المراكز ال
يعانون كثيرا من مضاعفات ما بعد الجراحة،
مما يؤدي إلى توفير المزيد من التكاليف.
تبحث حكومة أونتاريو في نموذج نظام
الدكتور الوندي العام كوسيلة لتسريع العمليات
الجراحية بأمان.
قال“ :هناك أشخاص يأتوننا تقريبا كل أسبوع
من كل أنحاء أنتاريو للقيام بجولة هنا ليروا
كيف يبدو هذا النموذج الجديد”.
الدكتور داني جويل ،أستاذ جراحة العظام
بجامعة كولومبيا البريطانية BCال يشارك
في النموذج الذي قدمه الدكتور الوندي
ووصفه بأنه تحول كبير .وقال في رسالة
بالبريد اإللكتروني“ :مع تحول المزيد من
اإلجراءات إلى طريقة تقديم هذه الرعاية،
يجب تشجيع فرصة االستثمار في هذه المراكز
الجراحية بشدة من أجل تخفيف العبء على
المستشفيات”.
“بينما يمكن أن تكون هناك بعض التحديات
األولية في البنية التحتية والتنفيذ ،فإن فوائد
رعاية المرضى على المدى الطويل ونظام
الرعاية الصحية الكندي بشكل عام ستكون
كبيرة”.
من جانبه  ،يخطط مركز لندن للعلوم الصحية
لتوسيع نطاق ما يصل إلى أربع غرف .OR
•سي بي سي
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االقتصاد العالمي  ..كالذي يتخبطه الشيطان من المس!
•د .محمد سعد الدين
الجميع بال استثناء ،دوال عظمى وصغرى،
شركا ٍ
ت وأفرادًا ،أغنياء وفقراء ،منتجين
للطاقة ومستوردين لها ،الجميع مدين للمخفي
األعظم بمبالغ تفوق حتى قدرة بعض الدول
على سداد الفوائد فضال عن الدين نفسه ،رغم
أن العالم يعيش ،ربما ،أغنى عصوره وأكثرها
رفاهية! دول العالم كلها تشتكي الغالء ونقص
المعروض رغم وفرة اإلنتاج المذهل لدرجة
أن بعض الدول ترمي ماليين األطنان يوميا
من الطعام بالبحار خوفا من انخفاض سعره!!
غالبية البشر تعيش قلقا ال ينتهي خوفا
من المستقبل! حتى بالدول األغنى رغم
كل الضمانات المعيشية وبدالت البطالة
والمساعدات االجتماعية الدائمة غير المسبوقة
بالعصور السابقة ،بل إن أدوية معالجة القلق
واالكتئاب هى األكثر استخداما بالدول المتقدمة

حتى ربما من أدوية الصداع بل ذهب الكثيرون
منهم إلى استخدام المخدرات المشروعة وغير
المشروعة لعلها تنسيهم همومهم االقتصادية
والمالية وتقلل قلقهم ولو إلى حين!
يبدو العالم واقتصاده في تخبط ال يستطيع
العاقل فهم أسبابه أو سبر اغواره .ويبدو أن
قادته فقد فقدوا صوابهم فأصبحوا ،ومعهم
الخبراء االقتصاديون يتخبطون كما لو كان
الشيطان قد اصابهم بمس.
يشتكي الكثيرون بال توقف من أوجاع
وأمراض رغم التقدم المذهل خالل العقود
الماضية بالقطاع الطبي وتطور الدواء
المستمر ،وترفع الدول األغنى صوتها عاليا
قبل شقيقاتها األفقر ،تشكو نقص األطباء الشديد
رغم العدد الكبير من الجامعات الطبية ،ويتباكي
المرضى من صعوبة التواصل مع األطباء او

ايجاد طبيب مناسب ومن عدم االستفادة من
العالجات رغم كل اإلمكانات المتاحة وغير
المسبوقة بتاريخ البشرية ليبدو األمر وكأنما
هناك حلقة مفقودة لم ينجح احد في فك الغازها.
يجد حكماء العالم صعوبة بالغة في تفسير
نقص العمالة المنتشر حول العالم كله ،وشكوى
الكثيرين في الوقت نفسه من عدم ايجاد عمل
يسد رمقهم وحاجاتهم االساسية .معادلة تشير
بوضوح إلى أن اإلنسان عندما يحاول معاندة
قوانين خالقه وسننه بالكون ويشرع ما حرم الله
ويقنن ما حذر منه ربه فإن طريقه سينتهي الى
ما انتهى إليه اآلن.
عندما يضحى الربا هو األصل باالقتصاد،
بل يتسابق الجميع دوال غنية وفقيرة ،أفرادا
مضطرين وميسورين ،محتاجين او باحثين
عن المزيد من الرفاهية والبطر ،شركا ٍ
ت

التحــ ُّرش”..
“
َ

الحركة التي تدعو إلى إثارة الغرائز والرذائل
في أغلبها ،وتقترب من مساحة الحرية الشخصية
لتالمسها وتخترق جدارها الذي حمته القوانين أو
التقاليد.

جرأة حين يقتحم خصوصيات الفرد من خالل
جهاز هاتفه الصغير بتلك الصور والكلمات
البذيئة التي انتشرت في وسائل اإلعالم واألفالم
والمسلسالت التلفزيونية ،وهو أمر استجد مع

•عبد الهادي شــال

•طبيب (من كتاب البالد) لندن-أونتاريو

فال تصبح امتدادا لهذه الظاهرة.
ما نخشاه أن يكون الوقت قد أزف لتصحيح
هذه الصورة التي باتت تؤرق الكثيرين وتسبب
للنساء والفتيات الكثير من الخوف و الفزع حين
ال يشعرن باألمان.
ما يثير الدهشة أن بعض مقدمات البرامج على
الشاشات الفضائية يقمن بما ال يجوز أن يقمن
به من حركات مثيرة او يظهرن بلباس غير
محتشم ،في الوقت الذي يجب أن تكون رسالتهن
تقويم االعوجاج ومعالجة سلوكيات سلبية في
المجتمع وال نقول أن تبقى متحجرة في مكانها إن
استدعت الضرورة منها حركة أو تعليقا يضفي
بعض المرح على المشهد العام .وهذه صورة
يستشعر البعض أنها تقترب من حالة التحرش.

التحرش هو تجاوز حدود
في أبسط وصف،
ّ
األدب في العلن أو في الخفاء ،بالكلمة أو اللمس
تحرش
مما يمكن اعتباره اعتداء على حرية ال ُم َّ
به ويسبب له جرحا نفسيا خاصة اذا كان
المجتمع تحكمه تقاليد اجتماعية صارمة دون
رضى الطرف اآلخر.
وهو بهذا الوصف يعاقب عليه القانون في
أكثر دول العالم وتضبط سلوكيات الناس قوانين
تمنعه.
التحرش ليس وليد الفوضى الجديدة التي غاب
ُّ
فيها القانون ويده الرادعة ،أو في وجود مساحة
من الحرية غير المنضبطة ،بل موجود دائما في
كل بلد ،ولكنه لم يكن بهذه الحدة والجرأة وإنما
كان مع تكراره العديد من النتائج السيئة لفتت
األنظار إليه حين اشتكى الكثير من المتحرش
بهن من النساء خاصة دون مراعاة للظروف
االجتماعية والتقاليد والعادات المتوارثة التي
تميزت بها المجتمعات المحافظة غالبا.
يختلط األمر عند البعض بين التحرش
واإلعجاب ،وذلك من طريقته ووسيلة التعامل
بين الطرفين أو األطراف في بعض المواقف
التي يتواجد فيها أكثر من طرف أو شخص.
فالتحرش جوهره الخروج عن اآلداب العامة
لفظا أو لمسا بشكل محسوس وإيحا ًء بالكلمة أو

رابحة او متعثرة ،يتسابق الجميع الى االستدانة
بالربا الصريح وكأنه فرض عين ،وعندما
يتجرأ بعض علماء األمة على تحليله بل
تشجيع المؤمنين على االستمتاع به بحجة ان
الزمان قد تغير وحاجات االنسان الكمالية
أضحت ضرورية في زمن الرفاهية! وان
ملوك الربا اصبحوا أقل جشعا من أسالفهم!
حينها سيدخل العالم في حرب مع خالقه ومن
بيده األمر من قبل ومن بعد بل االمر كله،
حينها سيدرك ،ربما البعض ،لماذا يعيش العالم
أزمات متالحقة مستمرة رغم كل اإلمكانات
غير المسبوقة والتطور المذهل ،أزمات سيفشل
كل الخبراء حتى بتفسير أسبابها قبل ان تنتهي
الجولة بهزيمة ماحقة للمخلوق أمام خالقه،
وربما بعدها عودة االنسان إلى صوابه .

في بعض الدول المتقدمة نجد أن أي شخص
يقتحم على شخص أخر عالمه الخاص بفجاجة
وإلحاح فإنه يقع تحت طائلة قانون التحرش بعد
أن يكون الطرف األول قد أنذره بعدم تجاوز
حدود خصوصيته والتعليق عليها بأي كلمة أو
كتابة أو لمز قد يسبب للطرف األول ضررا
نفسيا أو حرجا أمام اآلخرين.
بينما اإلعجاب يكون بكلمة لطيفة قد ال يفهم
جوهرها الطرف اآلخر بسبب تحفظه وعدم
خبرته وهو لم يعتدها ولو كانت مزاحا من زميل
في العمل أو من أحد األقارب ،ومن هنا يكون
الصدام الذي سببه هذا اللبس.
التحرش العلني األكثر إيذا ًء هو ذلك الذي يقتحم
البيت أو مكان العمل أو في المقهى واألكثر

انفتاحه على عالم الكون فبدأ يغزو فكره وعينه
وعقله مسببا له الحرج بين أفراد أسرته إن كان
أبا أو أما أو في مكان عام .قد تمر جملة أو مشهد
من خالل ما يعرض يتقبله الشخص الواعي إن
كان ضروريا أما أن يـُستباح عقله وفكره لتصبح
تلك المشاهد تحرشا جريئا يفرض نفسه بتكرار
شديد على المجتمع فذلك ال يقل إيذا ًء عن األول،
األمر الذي يحتاج إلى قوانين يضبطها الرقيب

سيبقى التحرش ظاهرة في كل المجتمعات
بنسب متفاوته ألن من يقوم به ال بد أنه يعاني من
عقدة نقص أو هوس غريزي دون أن يدرك كم
من أذى يسببه بسلوكه هذا الذي ال يتقبله المجتمع
مهما كان المجتمع منفتحا.
•فنان تشكيلي فلسطيني من جيل
الرواد(ناشر ورئيس تحرير الصراحة) لندن
أونتاريو
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ارتفاع نسبة الطالق في المجتمع العربي الكندي
األسـرة العــربية وتحـدي االنفصـــال في الغــربة
مما يؤدي في كثير من الحاالت الى قرار
االنفصال.
"البيوت أسرار" .كم صادقة ودقيقة هذه
المقولة! بكل بيت أسرار ومنها الحلوة
ومنها المؤلمة ومنها أيضا المرعبة!
•بقلم د .كيتي وتد طبيعي أنه تكون هناك أسرار ،وطبيعي
أنه لكل بيت خصوصيته ،ولكن ،بتاتا،
غير طبيعي وغير صحي أن تتحول
للحياة في كندا ثمن باهظ لبعض األسر! شجارات األهل لطقس يومي وان تحتوي
يختارون االنتقال كأسرة ويجدون أنفسهم
بعد حين في خالف زوجي أسبابه كثيرة
ولكن نتيجته واحدة :تمزق األسرة
وانفصال األبوين .لجميعنا واضح أن هذه
الظاهرة في انتشار ونسبة الطالق في
ارتفاع مستمر وبشكل مقلق! والسؤال
الذي يطرح نفسه لماذا؟ لماذا يختار
األهل الطالق وقد حضروا لكندا من أجل
األبناء؟ هل لمصلحة األبناء هذا الطالق؟
أم ان الطالق هنا يأخذ شرعية أكبر؟
هل انتظرت المرأة العربية المقهورة
والمعنفة (في حاالت كثيرة) ان تصل
لكندا لتنطلق نحو هذا الخيار أم أن تحديات
الغربة الكثيرة تكشف الستار عن عالقات
متضعضعة أصال بين الزوجين؟
من المالحظ أن المبادرات للطالق
تحصل بنسبة أكبر من النساء فهل هذه
إشارة ان الطرف "الذي يعتبر أضعف"
قد قرر التمرد في بلد الحريات وحقوق
المرأة؟ هل فعال كندا "أنقذت" هذه
النفوس المقموعة واألصوات الصامتة
لتنطلق وتتمرد وتحلم بالحرية؟ هل هو
ظلم الرجل الشرقي لشريكة حياته؟ أم هو
تسرع الزوجة العربية في التمرد والتفكير
االناني بنفسها دون االهتمام بأوالدها؟
ولكن من قال ان تنشئة األبناء في أسرة
مفككة ومليئة بالخالفات أفضل؟ أليس
االنفصال أرحم لهم من الترعرع في أسرة
محطمة؟
أحد أبرز األسباب أيضا هو غياب
األب للعمل في بلد أخر بعيد عن أسرته كالما مهينا وجارحا وتتعدى أحيانا العنف
وعودته لالستقرار واالقامة مع أسرته لها الكالمي واإلساءة العاطفية لتصل الى
أبعاد كثيرة سلبية لألسف .األم اعتادت عنف جسدي! غير صحي بتاتا أن يدير
االستقاللية في إدارة شؤون األوالد األهل خالفهم أمام األوالد وأن يتبادلوا
والبيت وبعودة الرجل "العربي المسيطر" األلفاظ الجارحة ألن سلوكهم هذا ضرر
تعاني الزوجة من فقدان استقالليتها نفسي كبير لألوالد ،لسالمهم الداخلي،
وحريتها بإدارة شؤون األسرة مما يؤدي لثقتهم باألهل ،للتوازن العاطفي وطبعا
الى خالفات ومن ثم طلبها االنفصال .لمستقبل عالقاتهم مع شركاء حياتهم.
كما ويكون صعبا جدا أيضا على األبناء األهل قدوة بكل سلوك وبكل قول واألوالد
عودة األب ،فبعد ان اعتادوا على سلطة يقلدون قدوتهم ويكتسبون عادات كثيرة
واحدة تنضم سلطة إضافية لتقرر وتسود ،من خالل مراقبتهم لذويهم .فأي قدوة نريد
وهذا يدفع لخالفات مستمرة ولعالقات أن نكون ألوالدنا؟ وبأي أجواء أسرية
مشحونة ،فهم ال ينظرون اليه كما يتوقع نريدهم أن يكبروا؟ وكيف سنتفرغ لحل
هو ،بل يعتبرونه دخيال وال يقبلون سلطته .مشاكل اوالدنا وندعهم في تأقلمهم في
يدفع األب ثمن العمل بمهنته بعيدا عن المجتمع الجديد ان كنا كأهل ال نتقن فن
أسرته سعيا منه في تحقيق ذاته وتأمين التواصل والحوار؟ فن حل النزاعات؟
دخل
عال لضمان مستوى معيشة طيب في المهجر ،ومع زيادة التحديات في
ٍ
ألسرته ويجد نفسه غريبا بين أفراد أسرته اتقان اللغة وايجاد العمل واالنخراط

المجتمعي وايجاد األصدقاء االوفياء ½½الخصوصية
تزداد أيضا التوترات وهذا طبيعي .عدم
االستقرار بكل هذه المستويات يؤدي الى النزاع بين الزوجين يخصهما وحدهما،
توتر وعصبية وشعور بالهم والثقل .وعينا ومهم عدم اقحام األبناء بهذا! اقحامهم
لهذا األمر يسهل علينا السيطرة عليه ومن والمطالبة ان يأخذوا موقفا هو خيار أناني
ثم محاولة ايجاد المصادر االيجابية لنشعر غير واعٍ ،فال يجوز تعليم األبناء االنحياز
لطرف.
بالتوازن ونتمكن من التقدم بخطى ثابتة.
بعض النصائح التي أحب تقديمها في هناك من يبتز األبناء عاطفيا كي يحصل
مقالتي هذه لألزواج في ادارة نزاعاتهم على تعاطفهم وهذا غير صحي للمدى
القريب وللمدى البعيد .مهم ادارة الحوار
البناء بعيدا عن مسامع األبناء وأبصارهم
حرصا على مشاعرهم وعلى تنشئتهم
تنشئة سليمة وداعمة.
½½االستشارة
أحيانا ال ينجح الزوجان في القيام
بالتواصل السليم والبناء ويحتاجان
مساعدة ودعما مهنيا من قبل اخصائيين
في مجاالت التوجيه والتدريب والتربية.
التوجه لطلب الدعم والنصيحة أمر
عادي وطبيعي ،فمن منا ال يشارك طبيبه
بهمومه ومحاميه بمشاكله؟ الوعي لطلب
المساعدة هام في انقاذ العالقة بالذات ان
كان في توقيت مبكر وليس بعد ان تكون
كل القنوات قد "احترقت" واألسس قد
هدمت .تعمل االستشارة على محاولة
تطوير المهارات الشخصية المفقودة في
النزاع ومحاولة فهم مشاعر وسلوك كل
طرف بينما تقع مسؤولية الحل وتطبيقه
على الزوجين فقط.
½½االيجابية

وبناء تواصل سليم للوصول للحل األمثل:
½½األسلوب
الحوار المنطقي الخالي من التوتر
والعصبية هو األداة األفضل لحل أي سوء
تفاهم .الحوار المبني على حقائق ولكن
بالوقت نفسه يراعي المشاعر ويدرك
استعمال كل كلمة.
½½التوقيت
مهم أن يكون التوقيت مالئما للحوار ،فمن
غير الطبيعي فرض حوار قبل ساعة النوم
أو في الصباح المبكر ،أو قبل حضور
ضيوف أو في فترة ضغط .التوقيت السليم
يعطي الحوار حقه ومساحته ويسهل
تحقيق الهدف المرجو منه.

توجهنا االيجابي في كل نزاع مهم .أهم ما
في التوجه االيجابي هو القناعة والرغبة
باستمرار العالقة ،التفاؤل بان لكل مشكل
حال وأن لكل منا جوانب ايجابية واخرى
سلبية وال أحد كامل .التوجه السلبي في حل
النزاع دائما سيساهم لالبتعاد عن حلول
بينما التوجه االيجابي هو قاعدة مهمة
نبني عليها استراتيجيات التدخل والحل.
االيجابية تبني الثقة التي هي أساس في
ترميم العالقة وتوطيدها.
األسرة السعيدة ال تكتمل اال بتوافق
وانسجام الوالدين .صحة االبناء النفسية،
تفاؤلهم ،ايجابيتهم وتفاعلهم واندماجهم
يعتمد بجزء كبير على المحبة بين االم
واألب وعلى دعمهما وحسن اصغائهما
لالبناء.
ان كان نجاح وسعادة األبناء هدفنا االول
واألخير فحسن التواصل بين الشريكين هو
المفتاح لهذا الهدف وهو السبيل لتحقيقه.
•كاتبة ،اخصائية تربوية ومستشارة اسرية
•مدربة للتطور الذاتي والمهني
•( من كتاب جريدة البالد)
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العـراق" ...كـأننــا ال رحنــا وال جينــا"
العراق يحتل المرتبة السابعة والخمسين بعد المائة في ذيل قائمة الدول التي تنعم بـالسالم واالستقرار
ال وعـد يخص الســالح المنـفلت ،ال إشـــارة إلى قتـلة ثـوار تشـرين ،ال ذكــر لحيتــان الفســاد الكبـــار

•عبد اللطيف السعدون

والمخدّرات ،بشهادة المجتمع الدولي ،إلى دولة
فاشلة ال تملك من أمرها شيئا ،ولحق برافديها
الجفاف ،وبأرضها التصحّر ،وكفّت عن أن تمنح
عطاءها وبركتها ،وسجلت المنظمات الدولية
يصر بعضهم على
كل هذه التداعيات المرة التي
ّ
تجاهلها في تقارير موثقة ودقيقة.
من هذه التقارير ما ثبته "مقياس السالم

في مرتبة متدنية طوال السنوات التسع عشرة
المنصرمة.
بعد هذا كله ،ماذا ننتظر من حكومة تلدها عملية
سياسية هجينة أعطتنا كل هذه "المآثر"؟ ماذا
ننتظر من حكوم ٍة جاءت بعد فترة مخاض دامت
 12شهرا استغرقتها مساومات ومفاوضات
واختالفات واتفاقات ومحاصصة شملت اقتسام

المرة ،لم
" ..بعد تسعة عشر عاما من التجربة ّ
يعد ث ّمة ما يرجى من الوجوه نفسها التي حكمت
جربناها
وتح ّكمت بنا طيلة تلك الفترة ،وقد ّ
فأذاقتنا الوبال وسوء المآل ،وبعد ما قيل لنا إن
يجرب ثانية ،عادوا إلينا في صفقة
المجرب ال ّ
ّ
شريرة لم يستغرق إبرامها سوى بضع ساعات
ّ
بعد عام من انتخابا ٍ
ت برلمانية أردناها مب ّكرة،
كي تم ّكننا من تصحيح أوضاعنا لكننا أدركنا،
ولو بعد حين ،أن المطالب ال تُؤخذ بالتمنّي ،وها
نحن نعيش اليوم المأساة نفسها ،وكأننا ،يا بدر،
ال رحنا وال جينا".
هكذا بدأ السياسي العراقي المتقاعد حواره
معي ،وقد اعتدتُ الرجوع إليه أسأله رأيه حول
ما يجري في العراق وما يحيط به ،أضاف:
"تسعة عشر عاما ذهبت في مهبّ الريح ،كانت
خساراتنا فيها كبيرة ومكلفة ،مئات مليارات
الدوالرات ذهبت هدرا ،وأكثر من مليون مواطن
أخذوا إلى الموت عنوة أو غيلة ،ومثلهم جرح
عوق ،وماليين آخرون أكرهوا على الهجرة
أو ّ
إلى بالد الله أو نزحوا إلى حيث شاء لهم القدر.
تحولت البالد إلى غابة
وبفعل قوى وحشية
ّ
سالح منفلت بأيدي مليشيات ومافيات ال أول
لها وال آخر ،واستبيحت كرامات الناس وديست
وتحولت دولة العراق التي قضت
هاماتهم،
ّ
على أقوى آفتين تهدّدان أمن المجتمع :األمية

كاريكاتير بريشة الفنان عماد حجاج
العالمي" هذا العام أن العراق يحتل المرتبة
السابعة والخمسين بعد المائة في ذيل قائمة الدول
التي تنعم بالسالم واالستقرار ،والتي تعيش في
ظل أنظم ٍة ال سلطة فيها لمليشيات جانحة وال
شريرة ،وتقرير مؤ ّ
شر األمم المتحدة
لمافيات ّ
اإلنمائي الذي يضع العراق في المرتبة الواحدة
والعشرين بعد المائة في ذيل قائمة الدول التي
تضع هدف التنمية واإلعمار في أولى أولوياتها،
كذلك صنّفت منظمة الشفافية الدولية العراق

وزارات ،وهيئات ،ودرجات ،ومواقع؟ ماذا
ننتظر من حكوم ٍة ال تجد ما تعدنا به سوى ما
وعدتنا به سابقاتها ثم أخلفت؟
وعلى منوال من سبق ،يعدنا رئيس الحكومة
المكلف محمد شيّاع السوداني بمعالجة "نقص
الخدمات والفقر والتضخم والبطالة" ،و"توفير
فرص العمل والسكن" و"غلق منافذ الفساد"،
ويعدنا أيضا بأنه في حال لم يعجبنا األمر
فسيسعى ،بعد أربع سنوات طبعا ،وبعد أن يكون

قد استوفى المقسوم ،لـ"إجراء انتخابات محلية
حرة ونزيهة" ،وعندها سوف
ونيابية في أجواء ّ
تدور الدائرة من جديد وتبدأ فترة مخاض أخرى،
وسيلد الجبل فأرا آخر" .ونكتشف أن ال وعد
يخص السالح المنفلت ،ال إشارة إلى قتلة ثوار
تشرين ،ال ذكر لحيتان الفساد الكبار ،ال حديث
ع ّمن تسبب في تسليم الموصل وفي مجزرة
سبايكر ،ال تلميح إلى إعادة النازحين والمهجّرين،
يخص تجاهل القضاء لفضائح النهب
وال شيء
ّ
واستغالل السلطة ووقائع "التسريبات" الموثقة
التي تزخر بها مواقع التواصل ..وال ..وال.
ويمعن من صنعوا لنا الحكومة الجديدة في
استغفالنا والضحك على ذقوننا بتكرار القول
إنهم سوف يعيدون لنا هيبة الدولة وسيادتها،
ويخترعون وصفا جديدا لها ،إذ يس ّمونها
"حكومة خدمة وطنية" من باب تسمية األشياء
بأضدادها ،وأيضا لخداعنا في أن ال هيمنة لدولة
"والية الفقيه" على قراراتنا ،وال سطوة لهذا
الطرف األجنبي أو ذاك على مسار سياساتنا"!
وإذ أسهب السياسي المتقاعد في الشرح
والتوضيح ،ونفث ما في صدره من شجون،
صمت لحظات قبل أن يقول عبارته األخيرة،
والتي أرادها أن تكون الحكم الفصل في ما يراه
بخصوص ما يجري في العراق وما يحيط به:
" ..يريدوننا أن نصدّق ما يعدوننا به ،وكأن
مرت لم تكن كافية إلقناعنا بكذبهم
السنوات التي ّ
وسوء طويتهم .وفي هذه الحال ،ليس أمامنا
سوى الصبر على المواجع لزمن أطول ،وإلى
أن تحدُث معجزة ٌ ما".
•كاتب وصحفي عراقي من جيل الرواد
• ماجستير عالقات دولية من جامعة كالجري – كندا،
• يكتب مقاال اسبوعيا في (العربي الجديد) لندن

خواطر مغترب
•عصام الشريدة

من مبدا ان نضع ايدينا مع الحكومة والبرلمان لنا ...مطالب الثبات حسن النية..
ال نطلب محاكمة الفاسدين مثال المالكي والجعفري وهادي العامري والخزعلي والحلبوسي ومن
لف لفهم الن هذا لم يتم  ...صح
النطالب باقالة فائق زيدان مثال ..الن هذا لم يتم  ...صح
ال نطالب بمحاكمة من باع الموصل ..الن هذا لم يتم ...صح
ال نطالب بمحاكمة ضحايا اسبايكر ..الن هذا لم يتم ...صح
ال نطالب باطالق سراح الناشطين المدنيين ..الن هذا لم يتم ...صح
ال نطالب بحل قضية جرف الصخر ...الن هذا لم يتم ...صح
ال نطالب ببناء الشوارع والمجاري والمدارس ...الن هذا لم يتم ...صح
ال نطالب باقالة اللصوص والمرتشين ..الن هذا لم يتم ...صح
ال نطالب بتغييرالدستور...الن هذا لم يتم ...صح
ال نطالب بالكهرباء ابدا ....صح
ال نطالب بالمستشفيات والصحة ابدا ..صح
ال نطالب بعدم تدخل ايران في الشان العراقي الن هذا لم ...صح
والممنوعات كثيرة نكتفي ما ذكر اعاله ...
اما المسموح لنا هو
نطالب بجعل العراق والية ايرانية او امريكية ..نعم هذا يتم ...صح

نطالب ان تكون بغداد العاصمة الصيفية اليران ..نعم هذا يتم ...صح
نطالب بتسفير االدباء والفنانين والكتاب واالطباء والمهندسين والشرفاء واالطفال والنساء...نعم
هذا يتم ...صح
نطالب بفتح الحدود دون قيد او شرط وخاصة مع ايران ..نعم وهذا يتم ..صح
نطالب بتجويع الشعب وتشريده ...نعم وهذا يتم ..صح
نطالب ببناء السجون والمعتقالت ...نعم وهذا يتم صح
نطالب بمحاكمة الشعب العراقي من االنبار الى البصرة النه تاخر في الموافقة على الحكومة نعم
هذا يتم ..صح ..
نطالب بفتح قنصليات للحكومة االيرانية وفي جميع المحافظات ..نعم ...وهذا يتم ...صح
نطالب بالحرس الثوري االيراني ليحافظ على العراق حدودا وشعبا  ....نعم ...وهذا يتم  ...صح..
واخيرا وليس باخر ان يمنح الشعب العراقي جوازات سفر ايرانية من الدرجة الثانية ...نعم وهذا
سيتم ...صح ..
يعين بشير االفغاني اميرا لمملكة االفغان في النجف االشرف التي اقامها مؤخرا وسيصدر لها
دستورا ايرانيا خاصا وجوازات سفر ايرانية من الدرجة االولى ..نعم وسيتم ...صح
•فنان تشكيلي وصحفي ناشر ورئيس تحرير صحيفة (المغترب) الكندية
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أونتاريو :الضريبة على العقارات التي يشتريها األجانب ترتفع إلى %25
•كندا RCI :
أعلنت حكومة دوغ فورد في أونتاريو  ،خالل
ليلة االنتخابات البلدية في المقاطعة ،عن زيادة
معدل ضريبة المضاربة على العقارات التي
يشتريها غير المقيمين من  %20إلى %25
اعتبارا ً من الثالثاء .10-26
وهذا القرار لحكومة كبرى المقاطعات الكندية
من حيث عدد السكان وحجم االقتصاد يجعل
هذه الضريبة على الشارين األجانب األعلى
مستوى في كل كندا.
وقالت حكومة الحزب التقدمي المحافظ في
بيان ّ
إن الهدف هو “ردع المستثمرين غير
المقيمين عن االنخراط في المضاربة في سوق
اإلسكان في المقاطعة”.
وتُعدّ المضاربة من قبل المستثمرين األجانب
أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع األسعار في
بعض األسواق العقارية في كندا ،ومن ضمنها
سوق تورونتو ،عاصمة أونتاريو وكبرى مدن
كندا ،وجعلت تملّك منزل أكثر صعوبة على
المواطنين والقادمين الجدد كمهاجرين.
يُذكر ّ
أن حكومة فورد زادت الضريبة على

المستثمرين األجانب الذين يشترون عقارات في
ك ّل أونتاريو من  %15إلى  %20في  30آذار
(مارس) الفائت.
وكانت هذه الضريبة محصورة قبل التاريخ
المذكور بالمنطقة المعروفة بـ “حدوة الحصان
الذهبية الكبرى” (Greater Golden
 )Horseshoeالتي تض ّم منطقة تورونتو
الكبرى ( )GTAوعدة مدن مجاورة ويقيم فيها
نحو ثلث ْي سكان المقاطعة.
وفي سياق متصل ،من المقرر أن يقدّم وزير
الشؤون البلدية واإلسكان في حكومة أونتاريو،
ستيف كالرك ،اليوم تشريعا ً يعزز هدف
الحكومة المتمثل في بناء  1,5مليون مسكن
ضمن فترة  10سنوات.
وتستأنف الجمعية التشريعية في أونتاريو
أعمالها اليوم بعد فترة استراحة بدأت منتصف
أيلول (سبتمبر) الفائت.
ومع بدء هذه الدورة التشريعية الجديدة ذ ّكرت
الحكومة ّ
بأن اإلسكان واالقتصاد والرعاية
الصحية هي في رأس أولوياتها.
موقعي راديو كندا و “سي بي
•(نقالً عن
ْ
سي” ،ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
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التضخم اإلجمالي يواصل التراجع فيما أسعار األغذية تواصل االرتفاع
•كندا RCI :
في أسعار األغذية معد َل التضخم السنوي
اإلجمالي.
ترا َجع معدل التضخم السنوي لألسعار في كندا وتراجعت أسعار البنزين ،التي كانت مساهما ً
لشهر ثالث على التوالي وبلغ  %6,9في أيلول رئيسيا ً في التضخم في وقت سابق من العام
(سبتمبر) ،مسجالً تراجعا ً طفيفا ً على الرغم الحالي ،لشهر ثالث على التوالي .وهي
من استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع
والخدمات ،حسب بيانات صادرة عن وكالة
اإلحصاء الكندية.

 %22,1في آب (أغسطس).
ّ
لكن بريتيش كولومبيا المطلة على المحيط
الهادي شكلت االستثناء الوحيد بالنسبة لالتجاه
ٌ
إغالق
في أسعار وقود السيارات .فقد ساهم
غير متوقَّع في عدة مصافي نفط في المقاطعة

 %27,0في أيلول (سبتمبر)
وعادة ً ما تكون أسعار األغذية والمحروقات
متقلبة ،وهذا هو السبب في ّ
أن وكالة اإلحصاء
الكندية تستثنيها من أرقامها الحتساب ما
يُعرف بمعدّل التض ّخم األساسي (core
 )inflationالذي يعطي صورة أفضل عن
الضغوط السعرية الكامنة في مجمل االقتصاد.
وإذا ما استُثنيت أسعار األغذية والمحروقات
يرتفع معدل أسعار باقي السلع والخدمات
بنسبة  %5,4على أساس سنوي في أيلول
(سبتمبر) ،بعد أن كان عند مستوى  %5,3في
آب (أغسطس).

وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ في آب
(أغسطس)  ،%7وفي تموز (يوليو) ،%7,6
وفي حزيران (يونيو)  .%8,1وهذا األخير
كان أعلى مستوى للتضخم السنوي في كندا
منذ كانون الثاني (يناير)  1983عندما بلغ
“من الرائع أن يكون التضخم الرئيسي قد
.%8,2
اتخذ خطوة صغيرة في االتجاه الصحيح في
َ
ّ
وكان خبراء االقتصاد ال ُمستطلعون قد توقعوا
أيلول (سبتمبر) ،لكن ضغوط التضخم الكامنة
ُ
تراجعا ً أكبر في معدل التضخم السنوي الشهر
ي عالمات
أ
ظهر
ت
لم
األساسية
المقاييس
في
ّ
الفائت ،إلى حوالي ّ ،%6,7
لكن أسعار المواد
تهدئة” ،قالت لسلي بريستون ،وهي من كبار
الغذائية رفعت الرقم الرئيسي لألعلى.
خبراء االقتصاد في “تي دي بنك” (TD
 ،)Bankأحد أكبر المصارف الكندية ،تعليقا ً
فقد ارتفعت أسعار األغذية المشتراة من متاجر
البقالة بنسبة  %11,4على أساس سنوي .وهذه
على أرقام التضخم.
أسرع وتيرة زيادة في أسعار األغذية منذ آب
مقر وكالة اإلحصاء الكندية في أوتاوا.
(أغسطس) .1981
موقعي “سي بي سي”
•(نقالً عن
ْ
وأيلول (سبتمبر) هو الشهر العاشر على ارتفعت ،على أساس سنوي ،بنسبة  %13,2في ارتفاع أسعار البنزين فيها من  %17,7ووكالة اإلحصاء الكندية ،ترجمة وإعداد
التوالي الذي فاق فيه معد ُل التضخم السنوي في أيلول (سبتمبر) بعد تسجيلها ارتفاعا ً بنسبة على أساس سنوي في آب (أغسطس) إلى فادي الهاروني)
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افتتــاح سـوق
تم يوم الجمعة الرابع عشر من شهر أكتوبر
 2022افتتاح أحدث أسواق مدينة لندن
 PISTACHIOSلصاحبيه السيدين سليم
شحبر وعلى شحبر شمال المدينة.
حضر االفتتاح جمع من األهل واألصدقاء
والضيوف في مقدمتهم عمدة المدينة السيد إد
هولدر الذي قام مع الحاضرين بقص شريط
االفتتاح ،والسيد ترينس كرنيغان النائب عن
دائرة شمال وسط لندن عن الحزب الديمقراطي
الجديد .NDP
تجول الضيوف واطلعوا على األقسام المختلفة
في السوق.
في  PISTACHIOSكل ما يلزم األسرة
العربية وغير العربية من المواد الغذائية،
الخضروات والفواكه والحلويات وجميع أنواع
اللحوم الحالل.
جريدة البالد تبارك للسيدين علي وسليم شحبر
وترجو لهما التوفيق والنجاح والتقدم.
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أونتـاريو تـوسع نطــاق القـوى العـاملة الصـحية
تغييرات جديدة تجعله أسهل وأسـرع لـعمــال الرعــاية الصحية للتسـجيل والممــارسة في أونتـاريو
•وزارة الصحة (متابعة البالد)
تورونتو  -تجري حكومة أونتاريو تغييرات
إضافية من شأنها كسر الحواجز ،لتمكين المزيد
من المهنيين الصحيين من العمل في أونتاريو.
واكدت وزارة الصحة انها تبذل المزيد من الجهود
لتوسيع القوى العاملة الصحية في المقاطعة وهذا
يعدّ جز ًءا أساسيًا من خطة استقرار النظام الصحي
وتعافيه لضمان استمرار وصول المواطنين إلى
خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها،
عندما يحتاجونها.
قالت سيلفيا جونز ،نائبة رئيس الوزراء ووزيرة
الصحة" :هذه التغييرات ستجلب المزيد من
العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى نظامنا
الصحي بشكل أسرع ،مما يساعد على رعاية
األشخاص عندما يحتاجون المساعدة .وستعمل
حكومتنا مع جميع الشركاء لضمان حصول
الممرضات واألطباء وموظفي الدعم الشخصي
وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية
في أونتاريو على الموارد والدعم والتوجيه الذي
يحتاجون إليه لدخول سوق العمل ومواصلة تقديم

الرعاية التي يستحقها سكان أونتاريو".
هذه التغييرات التي اقترحتها وزارة الصحة وكلية
التمريض وكلية األطباء والجراحين في أونتاريو
ستدعم جهود التوظيف وتجعل التسجيل والممارسة
في أنتاريو أسرع وأسهل لمهنيي الرعاية الصحية
المدربين في أونتاريو والمقاطعات األخرى وعلى
المستوى الدولي.
وتشمل التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ على
الفور ما يلي:
• السماح للممرضات الحاصالت على تعليم
دولي بالتسجيل في فصل مؤقت والبدء في العمل
في أقرب وقت ،مع عملهن على التسجيل الكامل.
• تسهيل عودة الممرضين والممرضات غير
الممارسين أو المتقاعدين إلى حقل العمل من خالل
إضفاء المرونة على المتطلبات التي يحتاجونها
لممارسة التمريض في غضون فترة زمنية معينة
قبل التقدم بطلب الستعادة الوظيفة.
• إنشاء فصل جديد مؤقت لتسجيل الممارسة
المستقلة لألطباء من المقاطعات األخرى ،مما
يسهل عليهم العمل لمدة تصل إلى  90يو ًما في
أونتاريو.

التغييرات اإلضافية التي تدخل حيز التنفيذ في 1
يناير  ،2023تشمل ما يلي:
• إلزام الكليات الصحية التنظيمية التقيد بالحدود
الزمنية التخاذ قرارات التسجيل.
• منع الكليات الصحية التنظيمية من طلب
خبرة عمل كندية لغرض التسجيل  ،مع بعض
االستثناءات مثل قبول خبرة دولية معادلة.
• قبول اختبارات اللغة المعتمدة بموجب قانون
الهجرة وحماية الالجئين (كندا) لتقليل اختبارات
الكفاءة اللغوية المكررة للمهاجرين.
أخيرا ،في  31أغسطس  ،2023سيُطلب من
ً
الكليات الصحية التنظيمية أن يكون لديها فئة جديدة
من التسجيل يمكن استخدامها لتسهيل التسجيل
السريع للمساعدة في حماية إمداد القوى العاملة
الصحية في حالة الطوارئ المستقبلية.
حقائق سريعة
• عند اكتمال تنفيذ هذه التعديالت ،ستكون
خطة الحكومة لتعافي واستقرار النظام الصحي
قد أضافت ما يصل إلى  19000عامل رعاية
صحية إضافي ،بما في ذلك الممرضات وعمال

الدعم الشخصي  ،إلى القوى العاملة الصحية في
أونتاريو .وإضافة أكثر من  11900متخصص
في الرعاية الصحية (بما في ذلك أكثر من 8700
ممرض محلي وخارجي) إلى النظام الصحي منذ
شتاء .2020
• تعمل حكومة أونتاريو مع كلية التمريض
ووزارة الصحة في أونتاريو على توسيع التمويل
لبرنامج شراكة تجربة الممارسة الخاضعة
لإلشراف والذي دعم بالفعل أكثر من  800ممرض
دولي في الحصول على ترخيص منذ شهر يناير.
وتتوقع المقاطعة أنه بحلول  31مارس ،2023
ستكتسب  200ممرضة دولية أخرى متطلبات
الممارسة واللغة الالزمة للعمل في أونتاريو.
• تعمل الحكومة أيضًا مع كلية التمريض في
أونتاريو لتقليل الحوائق المالية التي قد تمنع بعض
الممرضين والممرضات المتقاعدين أو المدربين
دوليًا من التسجيل الستئناف أو بدء الممارسة،
من خالل تغطية تكاليف الفحص والتقديم ورسوم
التسجيل مؤقتًا ،وتوفير لهم ما يصل إلى 1500
دوالر.
• لقد استثمرت الحكومة  764مليون دوالر
لتزويد ممرضات أونتاريو بحافز استبقاء يصل
إلى  5000دوالر لكل شخص.
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الكتابة والصمت ..بين الحرية والمقاومة
الحرية ،وال يغيب عنا أن مراعاة الكاتب لقارئه
المتخيل ،أو للرقيب المتمثل بالسلطة الزمانية
أو المكانية ،يشكل ضربا ً من ضروب القيود
التي تحد من فورة اإلبداع وتلوي عنق الحقيقة
التي يراها الكاتب أو يهدف للتبشير بها ،كل
هذا يحدث بمقادير نسبية متفاوتة لدى الغالبية
العظمى من الكتاب.

•محمد برو
فعل الكتابة في سياقات المواجهة مع القمع
والسلطة القمعية ،فع ٌل يعلن فيه الكاتب استحواذه
على شطر مهم من حريته ،حيث تكتنف الكتابة
في جوهرها ،على مقاومة الكبت والقمع وكم
األفواه والسجن بشتى تجلياته.
ومن خالل قص الحكايات وفضح ما خبأته
عتمات الزنازين وأقبية التعذيب ،وتوثيق تاريخ
المقاومة وتخليد الضحايا وحكاياتهم ،يمكننا
القول إن فعل الكتابة يشكل إصرارا ً معاندا ً رغم
مخاطره على اجتراح أسباب الحرية ،التي ال
تتأتى إلاّ بمقاومة السلطات ومحاربتها في نهاية
المطاف ،فالكتابة بوصفها فعالً توثيقيا ً وتأريخيا
وتثقيفيا وتعليميا وفاضحا ً ومدينا ومحاكماً،
ال تكفي منفردة بإسقاط الديكتاتوريات وتغيير
القوانين الجائرة ،لكنها وبضربة واحدة جريئة
تثقب جدار الصمت وتسقط إهاب الخوف،
وتقدح شرارة الرفض ،وتحط من قدر تلك
الديكتاتوريات بعد أن كانت تتربع على عرش
آلهة االستبداد.
تحرر أو ثورةٍ ،لم
ومن الصعب تذكر حركة
ٍ
تنطلق شرارتها من مقوالت وآراء ضمها كتاب
أو مجموعة من الكتاب ،حتى ليمكننا أن نعتبر
الكتّاب ،أنبياء الثورات والمبشرين بمخاضاتها.
يقول سارتر "إن حرية االختيار هي سمة
مشتركة بين الكتاب جميعاً ،ملتزمين وغير
ملتزمين ،وهي أساس المطالبة بااللتزام"
فالكتابة أوالً فع ٌل ينطوي على قدر وافر من

على الضفة الموازية لفعل الكتابة وهو فعل
مبادر يكاد يشبه الصرخة في صحراء مظلمة،
مقاوم ،يتمثّل
يتجلى بعض الصمت هناك كفع ٍل
ٍ
به بعض من يرفض الثغاء مع القطيع ،وفي
تجارب معاصرة بدءا من التجربة النازية
والشيوعية الصينية والسوفييتية ،وكثير من
األنظمة العربية التي ضارعتها ،وربما بزتها في
فرض التسلط المفرط ومسخ إنسانية اإلنسان،
وإكراه المجتمعات التي حكموها على التصفيق
والتهليل ،والركوع والسجود آللهتهم الحاكمة،
والتي صورها جورج أورويل في روايته
" "1984أبلغ تصوير ،وهذا حال الكثير الكثير

من السوريين ،خارج سوريا وداخلها ،ممن
يتمسكون بالصمت كفعل مقاوم في مواجهة
سيول هادرة من القطعان المهللة ،والمؤيدة بنفاق
يذري بما تبقى من كرامة إنسانية.
خالل سبعين سنة من حكم األنظمة الديكتاتورية
في الوطن العربي ،يمكننا تتبع آالف المسيرات
المؤيدة والمهللة ألدنى فع ٍل ،أو قرار تقدم عليه

تلك األنظمة ،وال سيما القرارات المتخاذلة
والمشينة ،وكأنها تؤكد ولو كرهاًّ ،
أن شرعيتها
إنما تستمد من تلك الجماهير الغفيرة ،التي تهدر
في الشوارع وهي ترفع صورة القائد الملهم،
الذي أنار البالد وبارك العباد بفيوضاته العلوية،
في هذه األجواء الهيستيرية المحكومة بالرعب
الطامي والخوف المطبق ،يتجلى الصمت كفع ٍل
ورافض لالنسياق مع الجموع ،إن القدرة
مقاوم
ٍ
ٍ
على اختيار اتجاه يخالف اتجاه القطيع ،لهو
مغامرة كبرى وفعل ينطوي على روح البطولة
والبسالة ،فكيف إذا كان تعبيرا ً عن موقف سلبي
من تلك السلطة ،التي تقود ذلك القطيع ،مع

معرفة ما فعلته تلك السلطة بمعارضيها حتى
الصامتين منهم.
في تجرب ٍة فريدةٍ من نوعها خالل حياتنا في
سجن تدمر ،اقترح بعضنا أال نصرخ خالل
جوالت التعذيب ،تلك التي كنا نتعرض لها
كفرض يومي صباح مساء ،حيث كانت
الساحات تضج بصراخنا الذي يطاول عنان
السماء ،ويمتع جالدينا فيزدادون نشوة ً وسعارا ً
كلما عال ذلك الصراخ ،كان االمتثال لهذا
االقتراح "عدم الصراخ في أثناء تلقي التعذيب"
فعالً مقاوما وتحديا مجنونا ،وربما عده بعضنا
محض انتحار ،لكنه سرعان ما أثار غضب
الجالدين ورؤسائهم ،فبالغوا في مقدار التعذيب
الذي كانوا يسوموننا إياه حتى ضاعفوه ،لكن
أثر ذلك التعذيب كان يذوي في نفوسنا بفعل
المقاومة التي كنا نبديها ،وبفعل الغضب الذليل
الذي كنا نراه باديا ً في وجوه معذبينا وكأنهم
يتذوقون الهزيمة للمرة األولى ،وهكذا انتقلنا
من طور الجسد الضحية ،الذي يتلقى التعذيب
مستسلما ً متوحدا ً مع عذابه ،إلى طور المقاومة
والمجالدة التي تشتعل فرحا ً بألم الخصم عن
آالمها المألوفة ،وصرنا ننتظر ساعة التعذيب
وكأننا ننتظر فسحة للمجالدة ،إلى أن وصل بهم
األمر أن يصدروا األمر للجالدين أن يستمروا
في تعذيبنا حتى نصرخ ألماً ،فإذا صرخنا كفوا
عن فعلهم ،وهذا ما اعتبرناه يومها انهزامهم أمام
صمتنا.
واليوم ونحن نعاتب كثيرين ممن عرفناهم
واضطرتهم الظروف البائسة والقهر الذي
يعيشونه إلى مداهنة عصابة اإلجرام في سوريا
ورفع الصوت عاليا ً مناصرة ً منافقةً لها ،ال نرجو
منهم مواقف تتسم بالبطولة ،وهي فوق طاقتهم
بآماد ،إنما نتمنى عليهم أن يلتزموا بفضيل
وبطولة الصمت ،وليس دون ذلك حد مقبول.
•كاتب سوري (تلفزيون سوريا)

ً
حديثـا
صـدر

روايـة "طـريق الشـر"
للـروائية اإليطــــالية غراتسيــا ديليـدا
المترجم المصري مينا شحاتة ،تصدر النسخة العربية من رواية
بتوقيع
ِ
"طريق الشر" للروائية اإليطالية غراتسيا ديليدا ( )1937 - 1871عن
مرة عام  ،1896وتوالى صدوره في
"مكتبة المتنبّي" .صدر العمل ّأول ّ
دوريات عديدة آخرها وبصورة نهائية في روما عام  ،1916وفيه يُال َحظ

أسلوب الروائية الواقعي ،والذي ميّز كتاباتها بعد أن اعتمدته في أعمال عديدة
مثل" :الحبّ والحقد" و"رماد" و"إلياس بورتو لو"؛ األمر الذي جعل الموقف
النقدي منها في جد ٍل دائم ،بين مر ِ ّحب بنبرتها الهادئة وموضوعاتها اإلنسانية،
وبين النظر النقدي في أسلوبها وإيقاعها السردي

النسخة العربية
مـن روايـة "العــــار"
بترجمة مبارك مرابط ،صدرت ،عن "منشورات الجمل" ،النسخة العربية
من رواية "العار" للكاتبة الفرنسية ،الحائزة قبل أيام جائزة "نوبل لألدب" لعام
 ،2022آني إرنو .تأتي الترجمة في سياق عمل الدار ،منذ أعوام ،على ن ْقل
أعمال إرنو ( )1940التي تتناول في هذه الرواية السيَرية (صدرت بالفرنسية

ي ،عندما كانت في الثانية عشرة من
عام  )1997تفاصيل من تاريخها العائل ّ
عمرها ،حيث كانت شاهدة على والدة تلك الرغبة لدى والديها في الخروج
من الفقر والصعود اجتماعياً ،واصفةً ما رافق ذلك من إحساس بالخجل والعار
مرتبط بطبقتها االجتماعية.
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زوايا حادة
•بانة القاسم

يستطيع أن يخرج من الصندوق إلى مجال آخر
يرى فيه نفسه ،ويشحن إبداعه .فال للتشاؤم
وال لالتكاء على رؤى قاتمة تضعنا على حافة
مدببة الزاوية مدى العمر لنندب حظنا.

عندما كنت أسكن في إحدى الدول العربية،
تعرفت إلى شابة في أحد النوادي الرياضية.
كانت الفتاة في غاية اللطف وعلى قدر كبير
من الجمال والثقافة ،ولكنها شخصية غاضبة،
متأففة ،وغير راضية .أخبرتني أوال أنها
ترفض أن تكمل حياتها في هذا البلد ،ألنه ال وبالعودة إلى الصبية ،أخبرتها ان الشاب الذي
يتسع لطموحاتها العريضة .وثانيا أنها ترفض أرسل أهله لرؤيتها ،ربما يعيش نفس إحساسها
الخاطبين ،بحجة ممانعة الزواج التقليدي .بالغربة في وطنه ،النهما أبناء جيل واحد،
قالت لي حرفيا :أنا لست كيس بطاطا يبحث أعطته التكنولوجيا حاسوبا صغيرا ،ليفتح آفاقه
شار .الحقيقة لم أفاجأ بما سمعته ،ألنها على العالم كله في تجاذبات انسانية خادعة
عن ٍ
تعبر عن رأي الكثير من أبناء جيلها المتمرد ومواصالت بشرية ال تختصرها حدود .أال
على األعراف .لكنها على األقل دعتني للتفكير يرى هو اآلخر فيها شابة سطحية تجلس في
بعد حوارنا ،كيف يعيش الناس الجزء األكبر البيت تنتظر عريسا قادما من الفضاء يحمل
من عمرهم على حافة الزوايا الحادة ،بل ربما إليها الخالص من بيت العائلة ،ومن لقب
ينفقون العمر كله قبل أن يتجاوزوا هذه الحالة عازبة ،ومن هموم الوحدة في مجتمع عربي؟
المتشنجة إلى األقل انفراجا .فلماذا ال نستطيع
أن نرى أكثر مما تسمح لنا عيوننا برؤيته؟ عندما يقفل أحدنا الباب في وجه الريح ،قد
لماذا ال نوسع اآلفاق لنتجاوز مرحلة اإلحباط يستريح لفترة وجيزة ،ولكن صريره الحاد
الراهن المؤقت ،إلى اإليمان بالقادم األفضل .سيظل يطرق أذنيه طوال الوقت ،فلماذا ال
إن كان ال يعجبك العمل الذي تقوم به ،فهذا ال نحاول أن نرى بزاوية منفرجة قليال ،دون
ينهي قيمة الطموح للوصول إلى عمل أفضل .عقد نفسية ،فقط ألجل مصلحتنا الشخصية.
ففي كندا مثال يستطيع اإلنسان أن يبدأ دراسته ودون تصورات مسبقة قد تلغي المفاجأة
في حقل مختلف تماما عما درسه في شبابه .السعيدة من برنامج الغد .اإليمان هو ببساطة

كل ما نحتاجه ،فاإليمان بأنفسنا سيعزز العزم
على مواجهة الحياة ،ويجعل من المتداري
وراء ظهورنا غموضا محببا .األمل أيضا،
ذلك الذي يأتي متحررا من كل الذرائع ممسكا
بمجداف النجاة.
أخبرتها :ربما تكون الرسالة اإللهية التي
أرادت أن تصل عبر كل الرسل إلى اإلنسان
كي يفتح عقله بزاوية واسعة على قلبه الذي
سيدله إلى الخير ،فعسى أن نكره شيئا وننكره
ويجعل الله به كل الخير ،وعسى أن نتمسك
بفكرة متشنجة قد تطوينا العمر كله في دهليز
من التشاؤم.
هذا الشاب(التقليدي) الذي جاء من باب
عريض ليراها بصحبة أهله ،قد يكون عاديا،
رجعيا ،فاقد النكهة ،وقد يكون شابا عدم الوسيلة
ليصل إلى فتاته ،وقد يكون الحبيب المنتظر ...
لم ال؟ أال تحمل الدنيا من المفارقات ما يدهشنا
ويذهلنا أحيانا؟ إفتح الزاوية وانظر بعمق.
•كاتبة وصحفية من اسرة (البالد) لندن
اونتاريو

جاسم الزبيدي  ..الثائر بعدسته
كتــاب للبــاحث والمصـــور
الفنـــان هيثـــم فتـــح اهلل
اصدر الباحث والمصور الفوتغرافي هيثم فتح الله كتاب عن المصور الراحل جاسم الزبيدي
بعنوان جاسم الزبيدي  ..الثائر بعدسته .
يقع الكتاب بواقع  300صفحة من الحجم الكبير والتجليد الفاخر ...
تناول الباحث سيرة حياة الفوتغرافي جاسم الزبيدي
مع تحليل وقراءة لصور الزبيدي الثورية باالظافة الى العديد من الوثائق الفوتغرافية التي
ارخها الزبيدي خالل رحالته الى ارتيريا وظفار واليمن و لبنان باالضافة الى فصل مصور
عن الطفولة التي شغلت الزبيدي كمشروع انساني طيلة حياته.
كما ضم الكتاب بعض من لقطات الزبيدي الفنية.
يعتبر الكتاب وثيقة مهمة في تاريخ الحركة الفوتغرافية العراقية.
مباركة جهود االستاذ هيثم فتح الله على هذا االنجاز الرائع مع تمنياتي له بمزيد من االنتاج
التوثيقي للفن العراقي بمختلف اشكاله.
•د .هاني عبد الله
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•د .قيس ابوطه

نتابع اليوم موضوع زراعة خاليا بيتا التي
تفرز االنسولين ودور بروتوكول ادمونتون
الذي يرأسه البروفيسور شابيرو في تطوير
الزراعة.
و يهمنا ان نستعرض بعض نتائج زراعة
خاليا بيتا التي تفرز اإلنسولين:
في المعدل فإن المريض الواحد يحتاج إلى
 ٧٠٠ألف خلية من خاليا بيتا لكي تكون
النتائج مرضية.

زراعة خاليا بيتا
ماذا عن الخاليا الجذعية!!
سنوات ،وهذا ال يعني ان هؤالء المرضى
استغنوا عن األنسولين نهائيا ً بل إن الحالة
العامة للمريض أصبحت أفضل بكثير.
جامعة ماكجيلMcgill University.
مستشفى جامعة ماكجيل (ماكيل) في
مونتريال له باع طويل في عمليات زراعة
خاليا بيتا منذ اكثر من عشر سنوات .في
 ٣٠يونيو الماضي أعلنت وزارة الصحة في
مقاطعة كيبيك اعتماد المركز الصحي لجامعة
ماكجيل بأنه المرجع الرئيس لمعالجة مرضى
السكري من النمط  ١بواسطة زراعة خاليا
بيتا

كان نصف عدد المرضى الذين تلقوا
الزراعة في صحة ممتازة لمدة ست سنوات،
 ٪٧٩من المرضى توقفوا عن حقن األنسولين
لمدة خمسة أشهر بعد الزراعة األولى ،و  ٪٣٥يقول الدكتور ستيفن باراسكيفاس Steven
توقفوا عن حقن األنسولين لمدة وصلت لخمس  Paraskevasرئيس قسم ابحاث الزراعة
سنوات
أن اولى عمليات زراعة خاليا بيتا أجريت
للمريضة زهرة نابوس Zohra Nabbus
يقول بروفيسور شابيرو إن الهدف الرئيس التي كانت تعاني من السكري النمط واحد
من الزراعة ليس التوقف عن تناول األنسولين لمدة  ٣٥سنة ،وكانت مضاعفات المرض قد
بقدر ما هو تحسين نمط الحياة اليومية وتجنب وصلت بها الى مراحل خطيرة تهدد حياتها،
مضاعفات السكري الخطيرة كالفشل الكلوي وكانت محظوظة جدا ً بأن تحليل دمها كانت
والعمى وأمراض القلب واألعصاب
مطابقة للمتوفى حديثا الذي كان موافقا ً أن
يتبرع بالبنكرياس كما أن فريق فصل خاليا
وبسبب العدد المحدود من المتبرعين بيتا عن بقية خاليا البنكرياس وتحضيرها
بالبنكرياس فإن الضرورة تحتم إيجاد مصادر لتكون مناسبة للزراعة كان جاهزا بالخاليا
بديلة ،ولذلك بدأ شابيرو تجاربه على ما يعرف المناسبة ،وتحسنت صحة السيدة زهرة
بالخاليا الجذعية إلنتاج خاليا بيتا.
بشكل ممتاز بحيث انها بدأت تستغني عن حقن
اإلنسولين بعد عدة ساعات.
هناك عدة مراكز في عدة دول تستعمل
بروتوكول ادمونتون منذ  ،١٩٩٩وتتبادل فيما الجديد والتطور المهم في بروتوكول جامعة
بينها النتائج بهدف تحسين األداء.
ماجيل أن المشرفين على تحضير خاليا بيتا
في كندا والواليات المتحدة وبعض الدول استطاعوا ان يبتكروا اسلوبا لتزويد البنكرياس
تعتبر زراعة خاليا بيتا ال تزال في مراحل باالكسسجين قبل وبعد نزعه من جسم المتوفى
التجارب السريرية ،وليست معممة كعالج وبذلك بقيت خاليا بيتا اكثر حيوية واكثر نجاحا ً
لجميع مرضى السكري
بعد الزراعة .ويسمى هذا اإلجراء Pancreas

نواة لتزويد المراكز االخرى في كندا بكل
.Persufflation System
كما ان المريض ال يحتاج الى اكثر من الخبرات التي يحتاجونها لنجاحهم في تقنية
يوم واحد في المستشفى بعد عملية الزراعة زراعة خاليا بيتا وعالج مرضى السكري
بالمنظار ،كما يمكن ان تجرى في العيادات الذين يعانون من مضاعفات تهدد حياتهم.
الخارجية المجهزة لمثل هذه الزراعة ..وذلك
افضل بكثير من الجراحة التي تجرى لزراعة حاولت ان اجد دور مستشفيات مدينتنا لندن
البنكرياس كامال والكلية كاملة والتي تحتاج اونتاريو في هذا المجال ولكنني لم اجد ..نأمل
الي اكثر من ست ساعات في غرفة العمليات .أن يكون لها دور فاعل في هذا المضمار
مستقبال.
وهذا يعني صعوبة هذه الجراحة وخطورة
بعد زراعة الخاليا سوف نتناول دور الخاليا
تعرض المريض للبنج هذه المدة الطويلة.
واآلن منذ أكثر من عشر سنوات فان فريق الجذعية لعالج السكري ان شاء الله.
جامعة ماجيل يجري الزراعة بنجاح مشهود
•أخصائي األمراض الباطنية.
له من كل األوساط الطبية في العالم.
•كاتب من اسرة (البالد)
يقول البروفسور ستيفن براسكيفاس رئيس
	•
Doctorkais@yahoo.com
قسم زراعة الخاليا انه يأمل ان يكون مركزه

هناك مراكز طبية ربحية عديدة حول العالم
تجري الزراعة للمرضى مقابل تكاليف غالية
جداً .بعض المراجع تقول ان تكلفة عملية
الزراعة تتراوح بين  ٥٠-٣٠ألف دوالر.
والعملية التي تجري بالمنظار أي بدون فتح
البطن تستغرق حوالي ربع ساعة فقط ..ولكن
يسبق هذه الربع ساعة إجراءات معقدة ومكلفة
وأهمها ،كما قلنا سابقاً ،تصفية وفرز خاليا
بيتا من بنكرياس المتبرع المتوفى حديثاً…
واحيانا فإن عدد الخاليا المزروعة ال يكون
كافيا ً ويحتاج المريض الى بنكرياس آخر!
وبالطبع فإن المريض يتحسن بعد عدة أشهر،
فإذا لم يحصل على متابعة دقيقة بعد الزراعة
فإنه لن يحصل على أفضل النتائج.
أما في مراكز األبحاث الجامعية فإن نسبة
نجاح زراعة الخاليا بلغت  ٪٧٠لمدة خمس

الجزء الثاني

Pancreas Persufflation System.
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نقص هرمون التستوستيرون عند بعض الرجال االسباب والعالج !

انخفاض هرمون التستوستيرون يؤثر على عمل بعض الوظائف الحيوية عند الرجل
•ويب طب
من المعروف أن هرمون التستوستيرون
ترتفع مستوياته وسماته عند الذكور بشكل
حاد خالل فترة البلوغ ،والتي تتميز بتضخم
الخصيتين ،والعانة ونمو شعر الجسم
والعضالت والعظام ،وخشونة الصوت
وغالبا ما يظهر حب الشباب.
ولكن مع تقدم العمر والتعرض لبعض
األعراض الصحية ،يعاني بعض الرجال
من انخفاض في معدالت هذا الهرمون،
األمر الذي قد يؤثر على عمل بعض
الوظائف الحيوية عند الرجل ،خاصة تلك
المتعلقة بالجانب الجنسي.
ووفقا ً لموقع “ويب طب” ،فإن من أبرز
أسباب نقص هرمون التستوستيرون عند
الرجال:
إصابة في الخصيتين
تلف أو تضرر الخصيتين الناتج من

اإلصابة يؤثر على تدفق الدم للخصيتين
وإنتاج هرمون التستوستيرون.
الحاالت االلتهابية
يؤدي االلتهاب الذي يسببه مرض
الساركويد ( )Sarcoidosisوالتهاب
الخصية إلى تدني مستوى هرمون
التستوستيرون في الدم.
االضطرابات األيضية
تساهم االضطرابات األيضية مثل
مرض ترسب األصبغة الدموية
( )Hemochromatosisوالذي يعمل على
رفع نسبة مستوى الحديد في الدم ويسبب
مشكالت في الخصية أو الغدة النخامية
في انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون
وتشكل الحيوانات المنوية
الهرمونات المستخدمة في عالج األمراض
تعد الهرمونات المستخدمة في عالج
سرطان البروستات من أسباب نقص
هرمون التستوستيرون عند الرجال.

المتالزمات الوراثية
تعد متالزمة كالمان (Kallmann
ومتالزمة
،)Syndrome
كالينفلتر()Klinefelter’s syndrome
من المتالزمات التي تؤثر على الغدد
التناسلية وانخفاض هرمون التستوستيرون.
المشكالت المتعلقة بالوزن
تؤدي السمنة وفقدان الوزن الشديد إلى
نقص في نسبة هرمون التستوستيرون.
الفشل الكلوي المزمن
يعد انخفاض هرمون التستوستيرون
عالمة شائعة عند الرجال المصابين بالفشل
الكلوي واألمراض المزمنة األخرى.
ارتفاع هرمون اإلستروجين
يؤثر ارتفاع هرمون اإلستروجين على
مستوى هرمون التستوستيرون.

آثار قد ال ّ
تتوقعونها للبندورة
على سرطــان البروستــات..
عا لدى
يُعتبر سرطان البروستات النوع األكثر شيو ً
الرجال .إذ يُش َّخض حوالي  56ألف رجل بالمرض
سنويًا في بريطانيا .ويتوفى رجل بسبب سرطان
البروستات كل  ٤٥دقيقة في العالم .في هذا الشأن،
تحدّث موقع إكسبرس البريطاني الى خبراء صحيين
حول كيفية تفادي هذا المرض ،من خالل تناول أنواع
معينة من الطعام.
ويقول مركز أبحاث السرطان البريطاني إن ما يجعل
سرطان البروستات معقّدًا أنه غير مرتبط بشكل واضح
بالوقاية من عوامل خطر معينة .غير ّ
أن ذلك ال يعني
أن الطب “أعمى” كليًا عندما يتعلق األمر بمساعدة
الرجال على تخفيض خطر اإلصابة بالمرض القاتل.
ووفق بعض الخبراء ،إن تناول األطعمة الصحيحة
يمكنه أن يساعد في الوقاية من سرطان البروستات .في
هذا اإلطار ،يقول الطبيب “بول إتينغر” إن البندورة
والليكوبين الموجود في قشرة البندورة ،كما ان حبة من
الليكوبين يوميا والتي تعمل كمضاد األكسدة ،عوامل قد
تكون نافعة .ووجهة نظر الطبيب البريطاني انعكست
ضا في دراسة حديثة نُشرت في جامعة كاليفورنيا.
أي ً
إذ تقاطعت وجهة نظر الطبيب مع نتائج الدراسة
الجامعية التي وجدت أن حصتين من صلصة البندورة
تطور
(ليس الكاتشاب) في األسبوع ارتبطتا بتخفيض ّ
خطر سرطان البروستات بنسية  ٢٠بالمئة.
وقالت نتائج الدراسة“ :البندورة مصدر جيد لليكوبين
المضاد لألكسدة ،الذي يبطل مفعول الشوارد الحرة
ويخفّض ضرر التأكسد للخاليا ،كما أن طهي البندورة
باستخدام قليل من الزيت يزيد امتصاص الليكوبين
مقارنةً بالبندورة النيئة أو عصير البندورة ،لهذا السبب
ننصخ باستهالك منتجات البندورة المطهية على األقل
مرتين في األسبوع”.
باإلضافة الى ذلك ،البندورة ليست الطعام الوحيد الذي
يمكنه أن يخفّف خطر سرطان البروستات .ويضيف د.
إتينغر ” :هناك احتمال أن يكون الرمان ،والقرنبيط،
ضا
والبروكولي ،والملفوف ،وحبوب الصويا نافعة أي ً
مشيرا الى أن بعض الدراسات قد
في هذا اإلطار”،
ً
أظهرت أن الوزن الزائد والسمنة قد يزيدان خطر
اإلصابة بالمرض القاتل.
كما أن اتباع نظام غذائي متوازن هو واحد من معايير
أسلوب الحياة التي تساعد في الوقاية من هذا النوع من
السرطان ،وأشارت نتائج نُشرت في مجلة European
 Urologyأن أسلوب الحياة الصحي مرتبط بتخفيض
خطر اإلصابة بنسبة  ٤٥بالمئة.
وعلى الرغم من الدور الوراثي في زيادة فرص
اإلصابة بسرطان البروستات ،فإن تعديالت في العادات
اليومية ،والكشف والعالج المبكرين عوامل قد تساعد
على التعامل مع هذه العوامل الوراثية.
•إكسبرس
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تخطيط كهرباء القلب
من البداية الى االن
Electrocardiography
(ECG) from The beginning up to Now

فوائد غير متوقعة لليقطين
اكتشفها العلماء األميركيون
اكتُشف ّ
أن إدراج اليقطين في النظام
الغذائي يساعد على تخفيض خطر
اإلصابة بإعتام عدسة العين ،ويساعد
أيضا على تقوية األنسجة العضلية
والعظام واألغشية المخاطية.
وأشار الدكتور ماكينزي بيرجيس،
األميركي إلى أن اليقطين يساعد بفعالية
في تخفيض الوزن ،ألنه يتكون أساسا
من الماء ،ويحتوي على سعرات حرارية
قليلة ،بيد أنه مع ذلك يحتوي على مواد
مغذية كثيرة.
وأضاف :يساعد فيتامين  Сالموجود
في اليقطين خاليا المناعة على التخلص
من البكتيريا الضارة .أما البوتاسيوم
فينظم توازن السوائل والمعادن في خاليا
الجسم ،ويحافظ على مستوى طبيعي
لضغط الدم.
ويشير خبير التغذية ميشيل راوخ ،إلى
أن اليقطين غني باأللياف الغذائية التي
تجعل الشخص يشعر بالشبع خالل فترة
طويلة ،باإلضافة إلى أنها تخفض مستوى
الكوليسترول في الدم .كما تحتوي بذور
اليقطين على مضادات األكسدة التي
تبطئ عملية الشيخوخة ،كما تحتوي على
المغنيسيوم والحديد والزنك والمنغنيز.

الجزء الثاني

•د .خالد الخيري االدريسي
ينتج عند مراقبة كهرباء القلب موجات ذات
شكل محدد تتكون من خمس وحدات:
اوﻻ -وحدة تنبيه عضلة اﻻذين وعودتها للحالة
الطبيعية “"P Wave
ثانيا -فترة سكون كهربائي اثناء مرور
التيار الكهربائي في حزمة التوصيل " P-R
."interval
ثالثا -موجة النشاط الكهربائي اثناء تنبيه عضلة
البطينين اﻻيسر واﻻيمن وتلك تدعى "."QRS
رابعا -فترة سكون كهربائي تدعى "S-T
. "segment
خامسا -موجة كهربائية تدل على عودة عضلة
القلب الى الحالة الطبيعية
" ."T Wave

ثانيا -امراض شرايين القلب:

ج -توقف القلب Asystole
تخطيط القلب
اثناء نوبة اﻻلم

تخطيط القلب
بعد زوال االلم
تخطيط القلب في حالة التوقف التام

 الذبحة الصدرية -الجلطة القلبية

خامسا -اضطراب سريان موجة التنبيه داخل
القلب Conduction Defects

كما هو مبين في الرسم ادناه والذي يشير
لحصول جلطة حادة في السطح السفلي للقلب
أ -انقطاع التوصيل الكامل بين اﻻذين والبطين
Complete Heart Block

إستمر تطوير اﻻستفادة من تلك الموجات عن
طريق مراقبتها من زوايا متعددة والحصول
على اشكال مختلفة للموجات الكهربائية الصادرة
بسبب اختالف مكان المراقبة .فقامت هيئة القلب
اﻻمريكية واللجنة البريطانية المراض القلب
في سنة الف وتسعمائة وست وثالثون باعتماد
ما يعرف اﻻن باقطاب الصدر” ”V1-V6
وهكذا اصبح تخطيط كهرباء القلب يظهر على
شكل ما نراه اﻻن مكون من اثني عشر قطبا .
بدأ استعمال تخطيط القلب في تشخيص
اضطراب ضربات القلب التي كانت تدعي
“ ”Delirium Cordisاي “ توهان القلب”.
ومن ثم بدأت محاوﻻت ربط تخطيط القلب
بدراسة الم الصدر وتفرقة اسبابه القلبية من
غيرها .وذلك بدراسة شكل التسجيالت  .في سنة
الف وتسعمائة وثالثين توصل العلماء الى اشكال
محددة ومشخصة للذبحة الصدرية والجلطة
القلبية واصبح تخطيط القلب هو الطريقة المثلى
لتأكيد وتوثيق تلك الحاﻻت.
يختص جهاز تخطيط كهرباء القلب بتقديم
معلومات ﻻ يمكن لغيره من اﻻجهزة تقديمها،
وتلك المعلومات هي ملخصة بالحاﻻت التالية:
اوﻻ -الشكل الطبيعي “السليم” لتخطيط القلب

”“Infero-posterior Myocardial infarction
ثالثا-

ب -اضطراب توصيل الموجة الجزئي
incomplete heart block

أ -تضخم عضلة البطين اﻻيسر كما هم مبين
بالرسم ادناه

د -انقطاع توصيل الحزمة اليمنى Complete Right
bundle branch block

ب -تضخم عضلة البطين اﻻيمن

ج -انقطاع توصيل الحزمة اليسرى Complete
Left bundle branch block
رابعا – اضطراب ضربات القلب
أ -الذبذبة اﻻذينية Atrial Fibrillation

ب -ذبذبة البطينVentricular Fibrillation

كل من التخطيطات السابق ذكرها تعطي
معلومة كما ذكرنا ﻻ يمكن الحصول عليها
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره
•زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة -لندن
•زميل كلية اختصاصيي القلب اﻻمريكية
•مستشار جراحة القلب التداخلية
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أيهما أفضل للتخفيف من آالم الظهر ....الحرارة أم البرودة..
الحرارة تجعل آالم التهاب العصب الوركي أكثر حدة والبرودة مفيدة في حالة وجود كدمات
برلين  -عند الشعور بآالم الظهر بعد يوم عمل
شاق ،فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن الجسم
بحاجة إلى الدفء .غير أن الحرارة ليست الخيار
األفضل في جميع الحاالت ،بل البرودة أيضاً.
فماذا يقول األطباء والمختصون عن ذلك؟
يعتقد األشخاص عند شعورهم بآالم الظهر
أنهم بحاجة إلى الدفء .لذلك يلجأون إلى تدفئة
الجسم عن طريق استخدام أكياس الماء الساخن
أو االستحمام بماء ساخن مع إضافة بعض
األعشاب العطرية مثل الالفندر لما له من تأثير
مهدئ ومسكن لأللم .كما قد يستشعر العديد من
األشخاص الذين يعانون من آالم الظهر الراحة بعد
زيارة “الساونا”.
غير أن األطباء يحذرون من عالج آالم الظهر
باستخدام الحرارة ،ألن اآلالم قد تزداد سوءا ً
بسببها .لذلك ال تعد الحرارة الخيار األفضل
دوماً ،إذ في حالة التهاب العصب الوركي أو باقي
األمراض االلتهابية األخرى يمكن للحرارة أن
تجعل تلك اآلالم أكثر حدة.
في هذه الحاالت يُنصح بتبريد المناطق
المتضررة ،على سبيل المثال باستخدام كمادات
الجل الباردة أو كمادات الثلج ،ألن البرودة تبطئ
انتقال إشارات األلم إلى الدماغ وبالتالي تخفّف آالم
الظهر.
وقال الدكتور مونتر ساباريني “يمكن تخفيف
آالم الظهر بواسطة السخونة أو البرودة ،وذلك
تبعا لنوع األلم”.
وأوضح جراح األعصاب األلماني أن السخونة
تعمل على تخفيف آالم الشد العضلي واآلالم
المزمنة؛ باعتبار أنها تسهم في تحسين سريان
الدم ،ومن ثم تساعد على الشعور باالسترخاء.
أما البرودة فتقوم بتخفيف آالم الكدمات أو
االلتهابات الحادة أو انحصار األعصاب؛ ألنها
تعمل على إبطاء انتقال محفزات األلم إلى
الدماغ ،األمر الذي يعد مفيدا في حاالت االنزالق
الغضروفي أو ألم الظهر أو األلم الوركي.

وبشكل عام أكد جراح األعصاب األلماني أن
السخونة والبرودة ال تعالجان سبب آالم الظهر،
ولكنهما تخففان المتاعب فقط؛ لذلك ال تحالن محل
العالج الطبي.
وأشار الدكتور منذر صباريني ،جراح الدماغ
والعمود الفقري بمستشفى ابن سينا في برلين،
إلى أن الحرارة تعمل على تحسين الدورة الدموية
والشعور باالسترخاء ،لذلك أوصى باستخدام
الحرارة عند المعاناة من توتر العضالت أو اآلالم
المزمنة.
كما ينصح الطبيب باستخدام البرودة في عالج
آالم الظهر ،في حالة وجود كدمات أو التهاب حاد
أو ما يعرف بـ “العصب المقروص” أو العصب
المنضغط.
ويمكن وضع كيس ثلج على منطقة األلم ،وهذا
يساعد كثيرا ً في التخفيف من األلم .ووفق تقرير
نشرته مجلة “شتيرن” األلمانية ،عن العالجات
المنزلية البسيطة والمستخدمة في معالجة آالم
الظهر وأنواع أخرى من اآلالم ،فإن للثلج تأثيرا
مخدرا طفيفا ،ألن البرودة تمنع تدفق الدم في
منطقة األلم وبالتالي تمنع انتقال محفزات
األلم إلى الدماغ .ومن شأن قطعة القماش
المجمدة ،التي تم نقعها في الماء المالح مسبقًا،
أن تساعد في معالجة الصداع الحاد ،أو يمكن
استخدام مكعبات الثلج أو أكياس الهالم الباردة من
الصيدلية ،فهي ذات قيمة إجرائية.
وفي حالة آالم الظهر الحادة يجب تبريد مناطق
األلم عدة مرات في اليوم لمدة دقيقة إلى ثالث
دقائق .أما في حالة األلم االلتهابي فيجب أن تصل
مدة التبريد إلى  30دقيقة ،ألن التعرض الطويل
للبرد يبطئ زيادة التمثيل الغذائي في مثل هذه
الحاالت ويقلل من التورم .لكن من المهم عدم
وضع الكمادات الباردة مباشرة على الجلد ،ألنها
قد تتسبب في الشعور باأللم جراء البرودة الشديدة.
لذلك ينصح دائما ً بلف عبوات الثلج أو عبوات
الهالم بقطعة قماش قطنية جافة سميكة نوعا ً ما

قبل االستخدام.
غير أن هذه العالجات المنزلية البسيطة ال تحل
محل العالج الطبي ،ألنها ال تقضي على أسباب
األلم ،بل تعمل فقط على تخفيف أعراضه.
وتأتي آالم الظهر في المقام األول من حقيقة أن
األشخاص يقضون معظم الوقت في مكاتبهم ،أثناء
في العمل ،ويضطرون أحيانًا إلى الجلوس لمدة
ثماني إلى اثنتي عشرة ساعة على كرسي غالبًا
ما يكون غير جيد على اإلطالق .وما قد يثير
الدهشة أو المخاوف أن آالم الظهر قد تحدث في
سن مبكرة وغالبا ما تحتد هذه األعراض ،لتصبح
مؤلمة ومزعجة باستمرار.
ولمنع آالم الظهر من الضروري أن تكون لدى
األفراد عضالت قوية وكافية ،إذ كلما زاد عدد
العضالت التي تدعم العمود الفقري ،قل اإلجهاد،
وبالتالي سيقل األلم.
المستمر
التدريب

ضروري
و من
أجل تقوية
ا لظهر ،
ومن ثمة منع
األلم في أسفل
الظهر ،ال بد
من دعم القدرة
على التحمل.
و يو صي
أ خصا ئيو

العالج الطبيعي بقاعدة الـ 66يو ًما .وتنص هذه
القاعدة على ضرورة ممارسة تمارين الظهر
باستمرار لمدة  66يو ًما على األقل وبشكل متتا ٍل؛
فكلما زادت قوة العضالت زادت المسافة بين
كل فقرتين متجاورتين وزادت مساحة العصب،
بحسب موقع “تي  -أونالين” األلماني.
ويوصي الخبراء بتمرين بسيط من أجل ظهر
قوي ،وللقيام بذلك ينصحون بالوقوف بشكل
مستقيم مع مباعدة الرجلين واالنحناء قليالً .ثم شد
األرداف والمعدة بقوة وشد الذراعين ألعلى لمدة
 45ثانية ،وسيالحظ الشخص كيف تقوى عضالت
ظهره بشكل كبير.
ويجب أن يكون جذع الرياضيين المحترفين
قويا ليستطيعوا ممارسة الرياضة التي يحترفونها
ويحافظوا على قوتهم البدنية .لكن تقوية عضالت
الجذع ضرورية ومفيدة للناس العاديين أيضا.
ومن التمارين البسيطة األخرى على سبيل المثال
أن يستلقي الشخص على بطنه ويرفع
ذراعيه ورجليه قليالً
و ير فعهما

وينزلهما
با لتنا و ب ،
غرار
على
السباحة ،أو يستلق
على بطنه فوق األرض،
ثم يحاول سحب الجزء
العلوي من جسمه إلى أعلى.
وهنا يمكنه أن يرى بالفعل حجم
العجز في عضالت ظهره.
لذلك فإن التدريب المستمر
ضروري.

الكشف عن السرطان بمجرد سماع صوت المريض في تطبيق على الهاتف المحمول
لندن ـ تمكن علماء مختصون من ابتكار تطبيق يمكن تثبيته على
الهواتف الذكية ،ويستطيع تشخيص مرض السرطان من خالل
الصوت فقط ،حيث يرصد التغيرات التي تحدث بسبب المرض في
الحبال الصوتية ،ومن ثم يقوم باكتشاف المرض في وقت مبكر،
األمر الذي يسمح بعالجه ويرفع احتماالت الشفاء من الورم الخبيث.
ويعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء االصطناعي ،حيث يقوم التطبيق
بتحليل الصوت فقط وبالتالي يقوم بالتنبيه لوجود المرض الخبيث قبل
أن يتفاقم وينتشر في جسم المصاب.
وقال تقرير نشرته جريدة «دايلي ميل» البريطانية ،إن العلماء
تمكنوا من بناء التطبيق باستخدام الذكاء االصطناعي الذي يقوم
بدوره بتحليل االهتزازات في أنماط الكالم والتنفس للبحث عن أدلة
على المرض.
ويجري تطوير التطبيق من قبل «المعاهد الوطنية للصحة» التي
تقوم بتمويل مشروع بحثي ضخم لجمع البيانات الصوتية التي ستبني
الذكاء االصطناعي.
و»المعاهد الوطنية للصحة» هي منظمة أمريكية تضم  27مؤسسة
صحية عمالقة ،وتعمل من أجل التعاون فيما بينها لتحسين الصحة
العامة ودراسة األمراض والعالجات الالزمة لها.
ويعرف الخبراء بالفعل أن الكالم يتغير بسبب حاالت مثل
باركنسون أو السكتة الدماغية ،بينما يتأثر التنفس بأمراض الرئة،

وهو ما يعني أن التطبيق قد يكتشف العديد من األمراض ويقوم
بتشخيصها بواسطة تحليل الصوت ،حسب ما تقول «دايلي ميل».
لكن األمل هو أن يكون هذا البرنامج قادرا ً على تشخيص مجموعة
واسعة من الحاالت ،بما في ذلك السرطان واالكتئاب.
وسيبدأ تحالف من الخبراء بجمع أصوات األشخاص المصابين
بأمراض في خمسة مجاالت :االضطرابات العصبية واضطرابات
الصوت واضطرابات المزاج واضطرابات الجهاز التنفسي
واضطرابات األطفال مثل التوحد وتأخر الكالم.
وتقول الصحيفة إن هذا التطبيق هو جزء من جسر إلى الذكاء
االصطناعي التابع للمعاهد الوطنية للصحة ،وهو برنامج بقيمة 130
مليون دوالر يهدف إلى تسريع االستخدام الواسع النطاق لتكنولوجيا
الذكاء االصطناعي في المجال الطبي.
وتقود الدكتورة يائيل بن سوسان ،مديرة مركز الصوت الصحي
بجامعة جنوب فلوريدا ،باحثين من  12مؤسسة بحثية في هذا
المشروع الضخم.
وتعتقد بن سوسان أن «الصوت لديه القدرة على أن يكون عالمة
بيولوجية للعديد من الحاالت الصحية».
وإذا كان التطبيق ناجحاً ،فقد يكون تغييرا ً للعبة لألشخاص الذين
لديهم وصول محدود إلى الرعاية الصحية.
وقالت« :إن إنشاء إطار عمل فعال يتضمن مجموعات بيانات

ضخمة باستخدام أفضل تقنيات اليوم بطريقة تعاونية سيحدث ثورة
في طريقة استخدام الصوت كأداة لمساعدة األطباء في تشخيص
األمراض واالضطرابات».
والتكنولوجيا التي يمكن أن تسد الفجوة بين المناطق التي يصعب
الوصول إليها ومقدمي الخدمات المرخصين ،ستكون أيضا ً نعمة
للتوسع السريع في خدمات الرعاية الصحية عن بُعد.
وقال الدكتور أوليفييه إليمنتو ،الباحث المشارك ومدير معهد
إنغالندر للطب الدقيق« :يمكن أن تؤدي نتائجنا المستقبلية إلى
ثورة في الرعاية الصحية حيث يمكن لمراقبة الصوت المستمرة أن
تنبه األطباء في وقت أبكر مما هو ممكن حاليًا لحاالت معينة ،مثل
العدوى .أو األمراض العصبية».
ويأمل الفريق في جمع حوالي  30ألف عينة صوتية فريدة تم التبرع
بها بحلول نهاية أربع سنوات ،باإلضافة إلى بيانات عن المؤشرات
الحيوية األخرى مثل البيانات السريرية والمعلومات الجينية.
وحسب تقرير «دايلي ميل» فإن تعهد الدكتور بن سوسان ليس أول
جهد لتحديد القوة التشخيصية للصوت البشري.
لكن الدراسات السابقة اعتمدت على مجموعات بيانات صغيرة جدًا
وكانت المخاوف بشأن خصوصية البيانات على رأس أولوياتنا.
ويحظى المشروع بدعم مالي من المعاهد الوطنية للصحة ،وهي
وكالة أبحاث مترامية األطراف تابعة للحكومة الفيدرالية في الواليات
المتحدة.
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علم التطور Evolution
•د .محمد أمين األعظمي

"قل سيروا في األرض فانظروا كيف بدأ الخلق ۚ ثم الله
ينشئ النشـأة اآلخرة ۚ إن الله على كــل شيء قديـر"
سورة العنكبوت اآلية 20

يعني التطور بمفهومه العلمي تغير أنواع األحياء بمرور
الزمن لتتالءم مع بيئاتها .ويظن كثيرون أن علم التطور يمثل
دعوة إلى الكفر واإللحاد ،ال بل يرى بعضهم أنه هو الكفر
والضالل .وما أن يُ ْذك ََر جارلس دارون ( )1882-1809حتى
تُكال له صنوف الشتائم واللعنات التي تذكرني باللعنات التي
كالها علي بن الجهم للوزير العباسي محمد بن عبد الملك
الزيات( ،)1علما ً أن الرجل ،أعني دارون ،كان مسيحيا ً ملتزما ً
ومواظبا على الصالة في الكنيسة.
ولم يكن دارون أوفر حظا ً مع معاصريه .فقد كان هؤالء ،أو
الكثيرون منهم ،يكيلون له شتى صنوف الشتائم حتى أنهم في
رسم كاريكاتوري أظهروا قردا ً يشتكيه ،أي يشتكي دارون،
ألنه يدعي أنه من ساللته وفي رسم آخر غوريال تشتكيه هي
األخرى .أما في وقتنا هذا ،فيربط كثيرون بينه وعلم التطور
من ناحية واإللحاد من ناحية أخرى ،ظنا ً منهم أنه هو من أوجد
علم التطور وفكره ،وهو أمر مجافٍ للحقيقة وال يدعيه ال
دارون وال ُمريدوه ُمطلقاً.
فقد سبقه إليه كثيرون ،أذكر منهم اخوان الصفا والفرنسي
المارك( Jean-Baptiste Lamarck )1829-1744و َجدَ
دارون نفسه ايراسماس دارون  ،Erasmus Darwinغير أن
أحدا ً ممن سبقه لم يوفق في طرح آلية منطقية ومقبولة لحصول
التطور.

أنواع المقدمة  !Primatesوأطلقوا عليها االسم العلمي
.Australopithecus afarensis
قام د .برونوفسكي بما ُ
لب منه ،ولكن لوسي هذه كشفت عن
ط َ
موهبة اإلعالمي المبدع فيه .فقام بكتابة مسلسل ارتقاء اإلنسان
 The Ascent of Manوقدمه من خالل التلفزيون البريطاني
وأضاف إليه الكثير في ثالث عشرة حلقة ثم أصدره في كتاب.
وكنت حينها في دبلن/ايرلندة أترقب المسلسل وال أفوت منه
شيئاً .وحصلت على كتاب برونوفسكي الذي يحمل العنوان
ذاته الذي حمله المسلسل .ولم يكن البروفسور برونوفسكي في
فقد اقترح المارك اإلهمال واالستعمال ( )use and disuseهذا أستاذ رياضيات لجأ إليه باحثون في مجال تطور اإلنسان مسلسله وكتابه إال إنسانا ً متجردا ً ومنصفا من كل تعصب لدين
آليةً للتطور .ووفقا ً لهذه اآللية ،فإن العضو الذي يُكثر الفرد ليبين لهم ما إذا كانت لوسي ، Luciوهو االسم الذي أطلقه أو قومية ،ينطلق من حديثه وكتاباته من علمه وإنسانيته ،كما
سي َُو َّرث .فالزرافة مثالً كانت الباحثون على فتاة ُ
ع ِرفت من خالل متحجر جمجمتها الذي يفترض بكل باحث عن الحقيقة أن يكون.
من استعماله سينمو ،ومن ثم َ
عثر عليه في أثيوبيا ،أقرب إلى االنسان أم إلى غيره من
ُ
ذات عنق معتدل الطول وتقتات على ما تصل إليه من أوراق
الشجر .ثم تناقصت هذه األوراق فصارت تمد عنقها إلى أعلى
مصبحـــــات ومهجـــرات
لعــــــائــن اللـه مـــوفـــــرات
لتصل إلى األوراق العالية .وكلما تناقصت األوراق مدت
عرض شمــــــل الملك للشتات
على ابـن عبـد الـلك الـزيـــات
الزرافة عنقها أكثر فأكثر ،ثم أورثت هذه الزرافات أعانقها
معقدات غير مفتوحــــــات
يـرمي الــدواوين بتوقيعـــــات
الطويلة إلى األجيال الالحقة.
كأنهــا بالـزيت مدهونــــات
أشبـه شيء بـرقى الحيـــــــات
وبعد بيع الــزيت بالحبــات
بعد ركوب الطوف في الفرات
وهذه اآللية ،كما يرى كل ُم ٍلم بعلم الحياة ،غير منطقية .فبطل
هارون يا بن سيد الســـادات
سبحــان من جـل عن الصفات
كمال األجسام مثالً ال يخلف ولدا ً جميل الجسم مفتول العضل
تشكو إليك عدم الكفـــــاة
أمــا تـرى األمــور مهمــالت
كأبيه ما لم يمارس التمارين التي مارسها أبوه من قبل .وهنا،
أذكر أن عنق الزرافة يحتوي  7فقرات تماما ً كما هو حال عنق
يقول أحدهم ،وأظنه الكاتب البريطاني سومرست موم
اإلنسان والثدييات األخرى باستثناء الكسالن  slothوله عشر
 Somerset Maughamإذا لم تخني الذاكرة ،ما ترجمته:
فقرات عنقية وبقر البحر  manateesولها  6فقرات .كما ان
المارك كان يعتقد أن كل عمليات التطور تجري من األقل
“لقد نبذت أوربا دينها وعبدت العلم ،وال أمان للعلم فهو يثبت
تعقيدا ُ وتطورا ُ إلى األعلى.
اليوم ما نفاه باألمس ،وينفي غدا ً ما أثبته اليوم ”.ويصدق هذا
درسنا ،ونحن طالبٌ في الثانوية ،إنسان نياندرتال ،ولكنه لم
على علم التطور كما يصدق على غيره من العلوم .فبعد أن
كانت األرض مركز الكون كما يراها الجميع ،أصبحت كوكبا ً
يشدني وال غيري من زمالئي إلى علم التطور .ومررت به
في كلية العلوم ،وبخاصة في مادة التشريح المقارن للفقريات
من كواكب عدة في مجموعة شمسية من مجاميع ،وهذه بدورها
التي درسنا إياها المرحوم د .منير بني بكفاءة متناهية .ثم قرأت
كون من األكوان .والله أعلم.
في ٍ
للمرحوم د .أحمد زكي (1894م1975،م) رئيس تحرير مجلة
References:
العربي رحمه الله سلسلة مقاالت تحت عنوان “وحدة الله
Evolution-before-Darwin/ Evolutionary Thought
تتجلى في وحدة خلقه”.
Before Darwin (2019).
لم يشدني كل ما سبق إلى علم التطور( )2قدر ما شدني إليه
https://plato.stanford.edu/entries/
مسلسل رقي اإلنسان ( )The Ascent of Manالذي قدمه د.
جيكوب برونوفسكي )Jacob Bronowski (1908 –1974
	•اكاديمي كندي من اصول عراقية (من كتاب البالد) لندن
البولندي المولد البريطاني الجنسية الحقاً ،أما أصدقاؤه
اونتاريو
المقربون فكانوا يدعونه برونو  .Brunoود .برونوفسكي
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السودان :الطغمة العسكرية سنة بعد االنقالب

كاريكاتير للفنان عماد حجاج عن جريدة (العربي الجديد) امن ختيار المحرر

•جلبير األشقر
مرت سنة كاملة على االنقالب العسكري الذي
ّ
نفّذته القيادة العسكرية السودانية بزعامة عبد
الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو في الخامس
والعشرين من أكتوبر /تشرين األول  ،2021وقد
كان انقالبا ً من العسكر على شركائهم المدنيين في
إدارة المرحلة االنتقالية التي سبق أن اتفق عليها
الطرفان في صيف  .2019أي أن االنقالب لم
يستهدف استيالء العسكر على السلطة مثلما هي
عادة االنقالبات ،بل استهدف إزاحة من شاركهم
بها ولو بصورة دونية وخاضعة ،بغية االستئثار
بالحكم والشروع في ترميم أعمدة نظام عمر
البشير السياسية من خالل إرجاع عدد هام من
رجاالت ذلك النظام ،وعلى األخص المتاجرين
بالدين ،إلى مناصب الحكم.
والحصيلة بعد عام هي فشل ذريع للحكم
العسكري في إدارة شؤون البالد ،إذا ما قيس
بانهيار االقتصاد السوداني ومعه مستوى معيشة
الغالبية العظمى من شعب السودان ،وانفالت
الوضع األمني ،بما في ذلك مواصلة المجازر
في دارفور والنيل األزرق بما أودى بحياة
المئات ،وإخفاق العسكر في اتكالهم على المحور
الرجعي الداعم لهم ،والذي يشمل مصر السيسي
واإلمارات المتحدة والمملكة السعودية وروسيا،

كي يكسبوا شرعية دولية ،وإخفاقهم كذلك في
ّ
شق صفوف القوى المدنية التي تسبّبت باإلطاحة
بنظام البشير بما يتيح لهم ادّعاء العودة إلى مسار
ديمقراطي زائف ،وفوق كل ذلك بالطبع رفض
غالبية الشعب السوداني لالنقالبيين واستمرار
النضاالت الجماهيرية التي تقف لجان المقاومة
في طليعتها.
وإنه لفش ٌل ساط ٌع سطوع الشمس في سماء
صافية ،إلى حدّ أن عضو الطغمة العسكرية دقلو
أقر به في تصريح ملفت أدلى به قبل ما
نفسه ّ
يناهز ثالثة شهور .وكان ذلك التصريح مناسبة
لتصعيد مسرحية توزيع األدوار بين ركني
الحكم العسكري ،وهما يتش ّكالن من الجيش
النظامي الذي يمثّله البرهان ومن «قوات (القمع)
السريع» التي يتزعّمها دقلوّ .
لكن المسرحية لم
تنط ِل على قوى الثورة الحيّة وال يمكن أن تنطلي
عليها ،إذ تعلم أن البرهان ودقلو شاركا سوية في
ز ّج القوات المسلّحة السودانية في دور المرتزقة
في حرب اليمن وأن المؤسستين منخرطتان في
نهب ثروات السودان الطبيعية كما واالقتصادية،
وأن البشير رفع مقام قوات دقلو من ميليشيات
صصة في حرب اإلبادة في دارفور
متخ ّ
(جنجويد) إلى قوات أنيطت بها مهمة «دعم»
الحكم العسكري بتنفيذ أقذر المهمات في عموم
البالد وخارجها ،وهو دور لم تتوقف قط عن
ممارسته بعد إطاحة الطغمة العسكرية بالبشير.
ليتجرؤوا على
والحقيقة أن العسكر ما كانوا
ّ
إزاحة شركائهم المدنيين قبل عام لوال اتكالهم

على تغطية المحور العربي الرجعي لهم لدى
العواصم الغربية ،وقدرتهم على تهديد واشنطن
بانضمامهم الكامل إلى المحور الروسي ـ
الصيني ،بما يشمل منح روسيا قاعدة بحرية
على البحر األحمر تنضاف إلى القاعدة البحرية
الصينية في جيبوتي بما يش ّكل تغييرا ً خطيرا ً في
الخريطة االستراتيجية اإلقليمية .فإن العسكر
يستفيدون من الصراع بين المحورين العالميين،
مثلما تستفيد منه دول المحور العربي الرجعي،
كي يوسّعوا مجال مناورتهم ويتقّوا ضغط
العواصم الغربية عليهم.
فإن الحالة السودانية ال تزال كما وصفنا قبل
أشهر حيث «إن القيادة العسكرية أعجز حتى
اآلن من أن تجازف بفقدان السيطرة على
قواعدها من خالل عصيان أفرادها» في حال
أمرتهم بتصعيد القمع الدموي للمتظاهرين على
غرار ما تشهده إيران حاليا ً وما شهدته سوريا
بدءا ً من عام « ،2011والقيادة الجماهيرية أعجز
حتى اآلن من أن تقنع أفراد القوات المسلّحة
بالتمرد على قادتهم واالنحياز إلى الثورة تحقيقا ً
ّ
لمطلبها األول ،أال وهو تسليم الحكم لسلطة مدنية
ديمقراطية وعودة القوات المسلّحة إلى ثكناتها»
(«عسكر السودان :أخالق مسالمة أم خوف من
الشعب؟».)2022/7/5 ،
والحقيقة أن ال طريق ثالث بين الطريقين ،فما
دامت القوات المسلّحة ُمشرفة على ما تُشرف
عليه اليوم من مؤسسات وامتيازات ،سوف تبقى
مهيمنة على النظام السياسي السوداني حتى ولو

تظاهرت بالوقوف على الرصيف ،على غرار
الحاالت الكثيرة ،ومنها في منطقتنا العربية
حالتي مصر والجزائر ،حيث رعت القوات
المسلحة حكومات «مدنية» خاضعة لرقابتها وال
سيادة فعلية لها ،بل تبقى السيادة بيد الحائزين
على السالح .وهو السبب الذي جعل بعض
أركان النظام القائم ،من دقلو نفسه إلى بعض
الجماعات المتاجرة بالدين ،يرحّبون بمشروع
الدستور االنتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية
لنقابة المحامين السودانيين ،إذ يرون فيه خشبة
خالص قد تسمح للطغمة العسكرية عند الحاجة
إخراج ح ّل وهمي لألزمة المستعصية ،يتيح
للعسكر تسليم الحكم شكليا ً لمدنيين يعملون
وسيف القوات المسلحة مسلّ ٌ
ط فوق رقابهم.
فال سبيل إلى نزع الهيمنة العسكرية عن
النظام السياسي السوداني سوى بتقليص القوات
المسلّحة إلى الدور المنوط بها في إطار نظام
ديمقراطي ،أال وهو الذود عن الوطن وخدمة
الدولة المدنية ،بال انخراط في أعمال اقتصادية
تجني منها القيادات العسكرية أرباحا ً وامتيازات
تجعلها متشبّثة بالسلطة .ولن يحصل ذلك من
غير تم ّكن الحراك الشعبي السوداني من ّ
شق
صفوف العسكر ،ليس بين البرهان ودقلو ،وهما
وجهان لعملة واحدة ،بل بين أبناء الشعب الفقير
في قاعدة القوات النظامية ورتبها الدنيا ،من
جهة ،والطغمة العسكرية الحاكمة بكافة أركانها
في الجهة المقابلة.
•كاتب وأكاديمي من لبنان (القدس العربي)
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أمر يكا… حليف ًا!

•محمد جميح

جن جنون عدد من دوائر صنع القرار في
واشنطن ،بعد أن أقدمت منظمة «أوبك بلس»
على تخفيض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل
نفط يومياً ،وعلى الرغم من أن دول إنتاج
نفطي كثيرة تنضوي تحت مظلة المنظمة إال
أن السعودية نالت نصيب األسد من االنتقادات
والهجمات ،حيث اُت ُ ِهمت الرياض في واشنطن
بـ«تسييس النفط» ،و«االصطفاف إلى جانب
روسيا» في الحرب الروسية األوكرانية.
وتوالت تصريحات من مستويات مختلفة
تراوحت بين المطالبة بعقوبات ووقف بيع
األسلحة وغيرها ،وهدد البيت األبيض بإعادة
النظر في شكل العالقة بين الرياض وواشنطن،
وقال إنه سوف يتشاور مع الكونغرس في كيفية
التعاطي مع تلك المستجدات بما يضمن تحقيق
المصالح القومية األمريكية.
جون كيربي منسق االتصاالت االستراتيجية
لمجلس األمن القومي قال في حديث للصحافيين
«يعتقد الرئيس أنه يجب علينا مراجعة العالقات
الثنائية مع السعودية ،لمعرفة ما إذا كانت هذه
العالقة في المكان الذي يجب أن تكون فيه،
وأنها تخدم مصالح أمننا القومي».
أما السناتور الديمقراطي بوب مينينديز،
رئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس
الشيوخ فدعا لتجميد فوري «لجميع جوانب
تعاوننا مع السعودية» ،متعهدا باستخدام سلطته
لـ «منع مبيعات األسلحة المستقبلية» للمملكة،
معتبرا ً أن الرياض تؤيد موسكو في حربها
على كييف .ومع أن األوكرانيين أنفسهم ـ وهم
المعنيون في المقام األول – يتهمون اإليرانيين
ال السعوديين باالصطفاف إلى جانب الروس
إال أن بعض أعضاء الكونغرس يبدو أوكرانيا ً
أكثر من األوكرانيين أنفسهم ،وهو ما يعني
أن الخالف ليس سعوديا ً أوكرانياً ،قدر ما هو
أمريكي سعودي ،تحاول من خالله واشنطن
أن تزج بالورقة األوكرانية لتعضيد موقفها
وتسويقه.
وعلى أية حال ،فإنه من حق واشنطن أن
تنتقد ما تراه إجراء ال يتفق والمصالح القومية
األمريكية ،كما أن هذا أيضا ً حق ألية دولة
لضمان مصالحها االقتصادية والسياسية ،غير
أن واشنطن ال ترى أن من حق دول أخرى
ذات سيادة أن تقرر ما تراه متفقا ً مع مصالحها
القومية كذلك ،وهنا مكمن اإلشكال في العالقة
بين واشنطن وحلفائها التي يرى البيت األبيض
أنه يجب إعادة النظر فيها ،وهو األمر الذي
رأت ريما بنت بندر سفيرة السعودية لدى
أمريكا بأنه أمر «إيجابي» ،مشيرة إلى أن
«السعودية اليوم ليست السعودية قبل خمس
سنوات أو عشر سنوات».
وهنا يمكن أن تساق جملة من األسئلة
حول تصرفات واشنطن المضرة بالحلفاء

المفترضين :هل فكرت اإلدارة الديمقراطية
الحالية – مثالً – في أثر حرصها على إحياء
االتفاق النووي مع طهران بمعزل عن التشاور
مع «حلفائها اإلقليميين»؟
هل أشركت واشنطن هؤالء الحلفاء في
المشاورات السرية التي جرت على عهد إدارة
أوباما تمهيدا ً لإلعالن عن اتفاق؟
هل فكرت في تمويل نظام طهران لميليشياته
الطائفية التي تنشر الخراب في بلدان عربية
عدة ،بأموال أفرجت عنها واشنطن لصالح
طهران؟
هل كانت ضغوط واشنطن وحليفتها لندن من
أجل وقف معركة الحديدة في اليمن ،والضغط
عبر األمم المتحدة ومبعوثها السابق مارتن
غريفيث للذهاب التفاق استوكهولم الذي ُزعم
أنه كان لدواع إنسانية ،هل كان ذلك كله يتسق
ومصالح هؤالء الذين تسميهم واشنطن حلفاءها
في المنطقة؟
تريد أمريكا إيران قوية بالقدر الذي يهدد
المصالح العربية وال يهدد المصالح الغربية،
وتريد إبقاء السعودية قوية بالقدر الذي يحفظ
مصالح أمريكا ،ولكن ليس إلى القدر الذي
تستغني عنده الرياض عن تحالفها مع واشنطن
هل وقف صفقات أسلحة ،ووقف التعاون
العسكري ،والضغوط األمريكية المستمرة
على التحالف والحكومة اليمنية التي تصب في
مصلحة الحوثيين وكالء إيران في اليمن ،هل
يخدم ذلك مصالح الحلفاء؟
هل تتعامل واشنطن مع الحليف األوكراني
تعاملها مع الحليف العربي على سبيل المثال؟
هل أحدث ضرب الطائرات المسيرة اإليرانية
لمدن في اليمن والسعودية واإلمارات الضجة
ذاتها التي نسمعها اليوم في واشنطن حول أثر
هذه المسيرات في أوكرانيا؟ ،ولماذا لم تُفرض
عقوبات على إيران بخصوص تلك المسيرات
إال بعد أن أصبحت تشكل تهديدا ً للمصالح
الغربية واألمريكية تحديداً؟

هل جاءت مواقف واشنطن لصالح الحلفاء في
ملفات سوريا والعراق ولبنان واليمن ،وكل بلد
عربي طالته يد إيران ،دون أن نتحدث عن
مواقف أمريكا الثابتة في دعم إسرائيل ضد
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؟
لماذا تختل معادالت التحالف بين واشنطن
وحلفائها العرب عند التعامل األمريكي مع كل
من :إيران وإسرائيل؟
يقول البيت األبيض إن العالقة مع الرياض
بحاجة لمراجعة ،ويبدو أن هذه العالقة بحاجة
إلى مراجعة تأخذ في االعتبار مصالح جميع
أطرافها ،حسب مراقبين سعوديين وأمريكيين،
هذه المراجعة ينبغي أن تضع النقاط على
الحروف ،بما يضمن المصالح العربية
ومصالح واشنطن على السواء.
وهنا ،يبدو أن مأزق واشنطن غير سهل ،ذلك
أنها تريد أن تراجع في الوقت الخطأ ،إذ تريد
أن ترسل رسائل قوية إلى الرياض ،وفي الوقت
نفسه تعرف أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين يترقب أي تصدع في العالقات التاريخية
بين الحليفين من أجل أن يستثمر في هذا
التصدع ،إضافة إلى أن مزيدا ً من المراجعات
من طرف قد يعني مزيدا ً من المراجعات من
الطرف اآلخر ،وهو ما ال يريده الديمقراطيون
قبيل انتخابات نوفمبر المقبل التي ال يُتوقع أن
تكون نتائجها سارة بالنسبة لهم.
ولعل رغبة اإلدارة الحالية في إرسال رسائل
قوية للرياض من جهة وخشيتها من تداعيات
محاولة إرسال تلك الرسائل من جهة أخرى
هو السبب وراء تضارب التعليقات الصادرة
من هناك ،حيث نلحظ إزاء األصوات الداعية
إلى الحزم مع الرياض دعوات أخرى تدعو
إلى تفهم الموقف ومعالجة أسباب ما جرى،
إذ حذر عدد من المراقبين إدارة بايدن من
اتخاذ إجراءات قد تستفيد منها الصين وروسيا
اللتان تريدان العودة بقوة للشرق األوسط،

وقال مارتن إنديك ،الدبلوماسي السابق في
الشرق األوسط إنه «يجب على الواليات
المتحدة أن تسعى إلى إبرام اتفاق استراتيجي
جديد مع السعودية بدال من الطالق معها»،
وأشار آخرون إلى أن الرياض في وضع
تفاوضي مريح ،فواشنطن تحتاجها في ملفات
أخرى غير الطاقة مثل ملف اإلرهاب والنفوذ
اإليراني ،كما أن الكثيرين ال يريدون اإلضرار
بصفقات األسلحة ،لما قد يتيحه ذلك من فتح
المجال ألسواق أخرى منافسة.
وفي الوقت الذي تؤكد واشنطن أنها بصدد
مراجعة العالقات ،لكنها تعود لتؤكد أن
«السعودية حليف مهم» ،وأن العالقات بين
الطرفين لن تتأثر ،وأن مراجعة العالقة لن تكون
على حساب التعاون فيما يخص أمن الخليج
ومواجهة النفوذ اإليراني ،وهو النفوذ الذي لم
يكن ليصل إلى ما وصل إليه لوال السياسات
األمريكية التي عملت بشكل مباشر أو غير
مباشر على تعضيده ،رغم بعض المحاوالت
الشكلية لكبح جماحه ،األمر الذي يعكس حقيقة
أن أمريكا ال تريد إيران قوية إلى الدرجة التي
تهدد المصالح الغربية واإلسرائيلية ،ولكنها
تريد إيران قوية إلى الدرجة التي تهدد بها
المصالح العربية والخليجية ،بما يبقي الخليج
محتاجا ً للتنسيق مع واشنطن ،وبين الرغبتين
المتضادتين تجد طهران مجاالً الستغالل
الهوامش والتوسع والخلوص من المآزق،
وهذا كله بفعل سياسة التوازنات التي تديرها
واشنطن للحفاظ على إيران قوية إزاء العرب
وضعيفة أمام إسرائيل ،وإبقاء السعودية قوية
إلى القدر الذي يحفظ مصالح أمريكا ،ولكن
ليس إلى القدر الذي تستغني عنده الرياض عن
تحالفها مع واشنطن.
•كاتب يمني
•(القدس العربي) لندن
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مزبلة التاريخ ..أكثر األمكنة ازدحـامـًا
"مزبلة التاريخ" عبارة تتر ّدد كثيراً على ألسنة السياسيين ،وكثيراً ّ
جداً عبر وسائل التواصل االجتماعي
حيث يستعملها النـــــاس في مجمـلهم للتعبيـر عن نهــاية شخص أو حـدث أو أيـديـولـوجية

كاريكاتير بريشة الفنان عامر الزعبي

•زياد عيتاني
"مزبلة التاريخ" عبارة تتردّد كثيرا ً على ألسنة
السياسيين ،وكثيرا ً جدّا ً عبر وسائل التواصل
االجتماعي حيث يستعملها الناس في مجملهم
للتعبير عن نهاية شخص أو حدث أو أيديولوجية.
التتبّع التاريخي لهذه العبارة يوصلك إلى ّ
أن
األول كان في القرن التاسع عشر في
ظهورها ّ
أماكن عديدة من كتب وخطابات .إال ّ
أن شعبية
هذا المصطلح جاءت عبر ليون تروتسكي*
الذي استخدمه ردّا ً على "المناشفة*" الذين
انسحبوا من مؤتمر السوفييت الثاني الذي انعقد
في بتروغراد في  25تشرين األول ،1917
وكانت النتيجة تمكين البالشفة من السيطرة
على الحكم ،فصاح تروتسكي قائالً" :إنّكم أناس
بائسون منعزلون! أنتم مفلسون انتهى دوركم،
اذهبوا إلى حيث تنتمون من اآلن فصاعداً ،أنتم
في مزبلة التاريخ".
تواصل استخدام هذا المصطلح عبر كبار
السياسيين في العالم ،وأبرزهم الرئيس
األميركي األسبق رونالد ريغان الذي قال
أمام مجلس العموم في  8حزيران ّ 1982
إن
"الحرية والديمقراطية سيخلّفان الماركسية
ّ
واللينينية في مزبلة التاريخ" .أ ّما أبرز
السياسيين العرب الذين استعملوا هذه العبارة

فكان الرئيس الليبي الراحل مع ّمر القذافي في
شهر آذار  2011موجّها ً حديثه للدول التي
هاجمت ليبيا عندما فُرض حظر الطيران
عليها قائالً" :إنّه عدوان ...من قبل مجموعة
من الفاشيين ،سينتهي بهم األمر في مزبلة
التاريخ" .ث ّم استعملها وزير الخارجية اإليراني
السابق محمد جواد ظريف مخاطبا ً رئيس
العدو اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في
حكومة
ّ
 4حزيران  2021بعد خسارته لالنتخابات
اإلسرائيلية قائالً" :نتانياهو يذهب إلى مزبلة
التاريخ مثل ترامب وبولتون وبومبيو".
لبنانيّا ً أبرز من استعملها الفنّان راغب عالمة،
في حديث مع قناة "سكاي نيوز العربية" في
 14تموز  ،2022على هامش حفلة فنّية له في
قبرص لمناسبة عيد األضحى ،منتقدا ً قيادات
سياسية لبنانية" :هذا بلدنا (لبنان) ،وبالتأكيد
سيعود ،وقياداته السياسية ستذهب إلى مزبلة
التاريخ" .وكان استعمال النائب العوني جورج
عطا الله لهذا المصطلح في تغريدة له في
 27أيار  2021منتقدا ً القضاء والقضاة ،سببا ً
ألزمة قضائية بين التيار الوطني الحر والجسم
القضائي ممثّالً بالمدّعي العام التمييزي غسان
عويدات.
لماذا الحديث اآلن عن مزبلة التاريخ ،تلك
التي ال نعرف مكانها وال شكلها وال تفاصيلها
التكوينيّة ،لكنّنا نعلم جيّدا ً ّ
أن فيها الكثير

الكثير من السياسيين ،والعسكريين والطغاة
والمستبدّين والفاسدين واللصوص والمرتكبين،
وفيها الكثير من األيديولوجيات البائدة واألفكار
المتطرفة واآلراء الحاقدة؟ الحديث عن تلك
ّ
المزبلة ّ
حق طبيعي لنا نحن اللبنانيين فيما
نعيش في جهنّم التي ب ّ
شرنا بها رئيس البالد
وك ّل السياسيين.
من حقّنا أن نتساءلَ :م ْن ِمن ك ّل هؤالء سيذهب
صة ّ
أن هناك مقولة يفتخر
إلى تلك المزبلة ،بخا ّ
بها السياسيون اللبنانيون ومفادها أن ال نهاية
ألحد من السياسيين في لبنان ،وحتى َمن هم
تحت التراب ما زالوا ناشطين؟
من حقّنا أن نعرف ماذا سنجني نحن الشعب إن
ذهب ك ّل الساسة إلى مزبلة التاريخ ما دامت
يوميّاتنا مزبلة ،وأحالمنا ال تفارق المزبلة،
وأفكارنا تشبه نفايات المزبلة؟
أجمل ما سمعت في هذه المناسبة ما قاله لي
صديقي الشاعر السعودي الكبير طالل حمزة
في جلسة عام  2004بمقهى النخيل على
كورنيش مدينة جدّة عروس البحر األحمر:
"أكثر األمكنة ازدحاما ً في العالم هي مزبلة
التاريخ".
* ليون تروتسكي :اسمه الحقيقي ليف
ماركسي بارز،
دافيدوفيتش برونشتاين .هو
ّ

وأحد زعماء ثورة أكتوبر (تشرين األول)
في روسيا عام  ،1917والحركة الشيوعية
األول من القرن الماضي،
العالمية في النصف ّ
سس المذهب التروتسكي الشيوعي
ومؤ ّ
بصفته أحد الفصائل الشيوعية الذي يدعو
إلى الثورة العالمية الدائمة .بعد الثورة
سس
تسلّم مفوضية الحرب .هو أيضا ً مؤ ّ
الجيش األحمر ،وعضو المكتب السياسي
في الحزب البلشفي إبّان حكم لينين ،وكان له
األثر الفعّال في القضاء على أعداء الثورة.
مفوض العالقات الخارجية عندما
عيّنه لينين ّ
سس حكومته البلشفية األولى عام ،1917
أ ّ
إذ اعتبره أفضل العقول في الحزب الشيوعي.
* المناشفة :كلمة روسية تعني "األقليّة".
تكونت عام
والمناشفة هم جماعة سياسية ّ
 1903بعد انقسام حزب العمل االشتراكي
الديمقراطي الروسي إثر خالفات داخلية إلى
شقّين :البالشفة بقيادة فالديمير لينين وكانوا
يسعون إلى الح ّل الثوري واستخدام السالح
س ّميت
لح ّل المعضالت السياسية ،وأقليّة ُ
الحقا ً المناشفة انضوت تحت قيادة يوليوس
مارتوف وانتهجت الطريق السلمي في ح ّل
المشكالت السياسية التي كانت رائجة حينها.
•المصدر ( :اساس ميديا) البيروتي
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المشروع اإليراني التمددي يحتاج إلى تشكيل نظام عربي إقليمي رادع

•محمد الحمامصي
يشكل المشروع األيديولوجي اإليراني خطرا
يهدد استقرار العديد من دول المنطقة العربية،
وفي مقدمتها سوريا والعراق ولبنان واليمن،
هذا باإلضافة إلى دول الخليج ،خاصة السعودية
واإلمارات والبحرين؛ إذ أنه مع مجيء الثورة
اإليرانية عام  1979وقيام الجمهورية اإلسالمية
سهم أوصياء وحماة للمذهب
نصب قادتُها أنف َ
الشيعي وأتباعه ورموزه ومقدساته ،وت ّم جعل
آياتها ومالليها مراجع دينية وسياسية لشيعة
العالم قاطبة وليس شيعة المنطقة العربية وحدها،
بغض النظر عن أوطان هؤالء الشيعة وهوياتهم
الوطنية المختلفة ،آملين التمدد بتصدير ثورتهم
إلى الخارج وتخليق والء عابر للحدود الوطنية،
واعتبروا ذلك جزءا من مشروع الجمهورية
اإلسالمية ورؤيتها وأمنها القومي ،وهو ما يركز
عليه الباحث اإلماراتي والدبلوماسي السابق
جاسم محمد الخلوفي ،الذي يرى أن ال سبيل
لوضع حد لهذا النظام إال بتشكيل نظام عربي
رادع.
وفي كتابه “المشروع األيديولوجي اإليراني في
الشرق األوسط” الصادر أخيرا يتناول بالوصف
والتحليل المشروع األيديولوجي اإليراني
وامتداداته اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط
من خالل النظر في مرتكزات هذا المشروع
ومنطلقاته ،وتسليط الضوء على آلياته وأدواته
ومؤسساته وتحليل أهدافه ومآالته ،واستشراف
مستقبله.

ويرى الخلوفي أنه مع مجيء الثورة اإليرانية
عام  1979حدث تواصل مع مشروع الدولة
الصفوية في أوائل القرن السادس عشر ،بجعل
بناء الهوية والدولة اإليرانية مستندا على المذهب
الشيعي الذي تم تسييسه وإعطاء الدولة اإليرانية
حق الحديث باسم الشيعة جميعا .لقد كان قيام
الدولة الصفوية األيديولوجية حدثا مفصليا بارزا
في تاريخ الشرق ،السيما محاوالتها التمدد ونشر

المذهب الشيعي ،وهو ما تكلل في احتالل العراق
عام  1510للسيطرة على العتبات المقدسة فيها.
ويؤكد أن صعود الدولة الصفوية والثورة
اإليرانية عام  1979حمل في داخله مشروعا
أيديولوجيا للتمدد في المنطقة ،وتنصيب حكام
إيران أنفسهم أوصياء وحماة للمذهب الشيعي
ومقدساته وأتباعه ،وهكذا طرحت إيران نفسها
من خالل مشروعها األيديولوجي كمركز
وقلب األمة اإلسالمية ،ومحور المرجعية
الشيعية و”أم القرى” وزعيمة األمة اإلسالمية.
لقد طرحت نفسها بوصفها المرجعية الدينية
والسياسية الشرعية لشيعة العالم ،وأنها زعيمة
المستضعفين ضد قوى االستكبار العالمي ،وأن
الشيعة في مختلف أوطانهم هم بالتالي رعايا
تابعون للولي الفقيه في طهران ،وأنهم يحظون
بالرعاية والحماية من إيران .ومن هنا ترى
إيران أن الصراع قد بات حتميا بين الثورة
اإليرانية اإلسالمية وبين القوى الطاغوتية التي
اغتصبت السلطة من المستضعفين ،فالصراع
بين المعسكرين “الخير والشر” أصبح حتميا
وأزليا من المنظور اإليراني ،وأن إيران قائد
معسكر الخير (المستضعفين) ستنتصر في نهاية
المطاف على معسكر االستكبار.
ويلفت الخلوفي إلى أن هذه النظرة الصراعية
تقوض مفهوم
االستقطابية الحادة تتعارض ،بل ّ
الدولة القومية الحدودية الحديثة ،وتطرح
تساؤالت عديدة حول مسألة الهوية الوطنية،
وانتماء الشيعة إلى أوطانهم وحكوماتهم ،وتسعى
لخلق والء عابر للحدود الوطنية يمر فوق الوالء
الوطني والهوية الوطنية؛ وعليه ترى إيران أن
تصدير الثورة إلى الخارج جزء ال يتجزأ من
األمن القومي اإليراني للمحافظة على ثورية
اإلسالم وزخم الثورة .هذه الرؤية األيديولوجية
اإليرانية إزاء أمنها القومي ساهمت في إرباك
عالقات إيران اإلقليمية والدولية وانعدام الثقة
بالمواقف اإليرانية المعلنة ،واتساع الفجوة بين
األقوال واألفعال .ويزداد األمر تعقيدا وصعوبة
عندما يمسك ويدبر الحرس الثوري اإليراني،
الذراع األيديولوجية للثورة ،ملفات الدول
العربية وقضايا السياسة واألمن مع دول الخليج
والمنطقة العربية .لذلك تتسم المقاربة اإليرانية
للملفات الخليجية والعربية بجرعات كبيرة من
األدلجة ،بينما تتسم المقاربة اإليرانية لملفات
أميركا وأوروبا وآسيا بالبراغماتية والمرونة
السياسية ،ألنها تقع ضمن والية وإشراف وزارة
الخارجية اإليرانية “الدولة”.
ويقول “تتصاعد مخاوف دول الخليج العربية
من إمكانية عسكرة برنامج إيران النووي ألنه يقع
تحت سيطرة وإشراف الحرس الثوري اإليراني،
الذراع األيديولوجية للثورة ،وينسحب األمر
أيضا على برنامج تطوير منظومة الصواريخ
البالستية البعيدة المدى ،والتي تشكل خطرا على
األمن القومي للدول الخليجية والعربية ،وقد
أكدت تسريبات مقابلة وزير الخارجية محمد
جواد ظريف في أبريل  2021سيطرة وهيمنة
الجناح الثوري األيديولوجي على مفاصل
القرار السياسي في إيران ،ممثال في مؤسسة
والية الفقيه والحرس الثوري ،وخضوع الدولة
الرسمية للمشروع األيديولوجي ،مما يؤكد أن
الدولة الرسمية اإليرانية ال تمتلك القرار النهائي
والحاسم في العملية السياسية”.

ويشير إلى أن إيران بما أنها ال تعترف بالحدود
الجغرافية وبالدولة الوطنية ،فإنها تحتفظ لنفسها
بالحق الشرعي في التدخل في الشؤون الداخلية
للدول األخرى وتصدير الثورة ،األمر الذي
يطرح إشكالية أساسية في العالقات الدولية.
ولتمرير مشروعها األيديولوجي في المنطقة
العربية ،سعت إيران إلى إضعاف الدولة العربية
الوطنية واختراق نسيجها االجتماعي والسياسي،
واستغالل األقليات الشيعية سياسيا وإنشاء
ميليشيات طائفية مسلحة موالية لها في الدول
العربية ،أقوى من الدولة المركزية ،وتوظيفها
في إستراتيجية الحرب الالمتناظرة والحرب
بالوكالة ،واستخدام الدول العربية كساحات
لتصفية حساباتها اإلقليمية ،بعيدا عن األراضي
اإليرانية ،ناهيك عن توظيف أدوات وبيادق
عربية لتنفيذ مشروعها اإلقليمي بالوكالة .وتبرز
هنا ظاهرة تصاعد دور ونفوذ وقوة فواعل من
غير الدولة في المشهد السياسي العربي ،حيث
تلعب هذه الفواعل دورا أقوى تأثيرا من الدولة
الوطنية على صنع القرار السياسي ،وهذا ما
استثمرت فيه إيران استثمارا سياسيا كبيرا،
انصب على إضعاف سلطة وقوة الدولة العربية
الوطنية ،وتعزيز نفوذ وفاعلية وتأثير الفواعل
ما دون الدول في المنطقة العربية خاصة في
سوريا ولبنان والعراق واليمن.
ويلفت إلى أن ما يسعى إليه المشروع اإلقليمي
اإليراني يتمثل في إعطاء األولوية للهويات
الثانوية الصغرى ،الطائفية والعرقية والمذهبية،
على حساب الوالء للهوية الوطنية الجامعة؛
فإيران تنظر إلى العراق ولبنان كمجتمعات
موزاييك متعددة األعراق والطوائف واألديان،
وليس كهوية جامعة لهذه المجتمعات ،ومن هنا
يسهل اختراق نسيجهما االجتماعي ـ الثقافي
وبسط نفوذها ،لذا فإن نمو وتعاظم الشعور
الوطني لدى شيعة العراق ولبنان يمثالن ضربة
قاصمة للمشروع األيديولوجي اإليراني ،الذي
يستند إلى تفكيك الدولة الوطنية وإضعافها
ومحاربة الهوية الوطنية الجامعة وترسيخ
الهويات الثانوية واالدعاء بحماية الشيعة
والوصاية عليهم.
ويذكر الخلوفي أن إيران اتخذت قرارا
إستراتيجيا بامتالك الخيار النووي لحماية
نظامها السياسي ومشروعها األيديولوجي
وأمنها القومي وتحقيق الردع المتبادل والتوازن
النووي مع إسرائيل النووية والواليات المتحدة،
واكتساب مكانة إقليمية متميزة في الشرق
األوسط ،ومنع أي هجوم استباقي على منشآتها
النووية وتعويضها عن اختالل الميزان العسكري
التقليدي ،وفرض ترتيبات أحادية أمنية على دول
الخليج لقبول األمر الواقع ،وتغيير قواعد اللعبة
في المنطقة ،وإحداث تغيير جذري في ميزان
القوى اإلقليمي لصالحها ،وإرغام واشنطن على
االعتراف بها كقوة نووية ،وعقد صفقة سياسية
كبرى معها على حساب مصالح دول مجلس
التعاون الخليجي .وفي هذا اإلطار يرى بعض
الخبراء اإلستراتيجيين أن السيناريو األرجح هو
وصول إيران إلى العتبة النووية ،دون تفجيرها
لقنبلة نووية ،وتبنيها سياسة الغموض النووي
على غرار اإلسرائيلي ،وعدم اإلعالن عن
امتالكها للخيار النووي ،نظرا لتداعياته الوخيمة

إقليميا وعالميا .ويذهب هؤالء اإلستراتيجيون
إلى القول بأن إيران ترغب في االقتراب من
العتبة النووية ،والقدرة على ممارسة الضغوط
يسرع
وابتزاز القوى اإلقليمية والدولية ،مما
ّ
عملية تنازل الدول الغربية عن سقف مطالبها
وشروطها السترضاء إيران على حساب
المصالح األمنية لدول الخليج العربية ،بعبارة
أخرى ترغب إيران في االقتراب من العتبة
النووية واالستمرار في انتهاج سياسة حافة
الهاوية البتزاز الدول األخرى والتلويح بالخيار
النووي.
ويرى أن نجاح المشروع األيديولوجي اإليراني
ُمرتهن بقوة وضعف االقتصاد وقدرته على
تمويل وإسناد مشروعه اإلقليمي وتمدده المفرط،
خاصة أن المحللين االقتصاديين يحذرون من
مغبة وصول المؤشرات االقتصادية اإليرانية
إلى معدالت خطيرة ومقلقة؛ فبعد مرور أربعين
عاما على قيام الثورة عام  1979وصلت
معدالت التضخم إلى مستويات قياسية بلغت 40
في المئة وفقدت العملة أكثر من  70في المئة
من قوتها الشرائية ،ويرزح  30في المئة من
الشعب اإليراني تحت خط الفقر ،ناهيك عن
معدالت الفقر المرتفعة في إيران حيث أن ثلث
عدد الخريجين ال يحصلون على وظائف.
ويعتقد الخلوفي أن بصعود العقائدي رئيسي
إلى سدة الرئاسة يمكن استقراء االتجاهات
المتشددة التي ستسلكها ملفات المنطقة العربية
مستقبال ،واستمرارية النهج األيديولوجي
التدخلي للجنرال اإليراني الراحل قاسم سليماني
في المنطقة العربية .ويمكن القول إنه بعد مضي
أربعين عاما على قيام الثورة لم تتحول إيران إلى
نموذج ناجح وملهم لشعوب ودول المنطقة ،ولم
تنجح في جذب واستقطاب الماليين من شعوب
الشرق األوسط إلى نموذجها السياسي ،الذي
وضع العربة السياسية أمام العربة االقتصادية
والتنموية ،والذي غلّب ،في خطاباته وسياساته،
اللغة األيديولوجية والمواجهات السياسية على
مقتضيات القوة الناعمة والمصالح المشتركة؛
وبعبارة أخرى لم يبن النموذج اإليراني جسورا
للتفاعل والتواصل مع اآلخر على قاعدة
المصالح المشتركة ،ولم يخلق شراكات مستقرة
ومستدامة.
وخلص إلى أنه في ظل الصراع بين الثورة
والدولة ضمن النظام اإليراني ،وإشكالية
ازدواجية الخطاب السياسي وقوة وضعف
االقتصاد اإليراني ،يبقى نجاح أو إخفاق
المشروع األيديولوجي مرتهنا بنجاح الحراك
الداخلي العراقي واللبناني ،واستعادة قوة الدولة
الوطنية والهوية الوطنية الجامعة ،وإخضاع
كافة الفصائل والميليشيات العسكرية المسلحة
لسيطرة الدولة ،وتأكيد سيادة الدولة على قرارها
السياسي ،كما أن ذلك سيعتمد على استعداد
إيران لتحمل التكاليف السياسية واالقتصادية
الناجمة عن تمدد مشروعها اإلقليمي .وأخيرا
إن مستقبل المشروع اإلقليمي اإليراني مرتهن
ببروز وتشكيل نظام عربي إقليمي فاعل ،يشكل
رادعا قويا لتمدده في المنطقة العربية.
•كاتب مصري
•(العرب) لندن
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HOUSING MARKET SLOWDOWN CONTINUES WITH SALES
AND AVERAGE PRICES WELL DOWN FROM LAST YEAR

*

Average price of a home that sold in September was $640,479

•	 RCI - Pete Evans
•	 CBC News
New numbers from the Canadian
Real Estate Association confirm
what buyers, sellers and owners
have known for a while: the housing
market is in a funk.
The group that represents more
than 155,000 Realtors across the
country said in a release Friday that
sales for September were down by
more than 30 per cent compared to
the same period a year ago.
Prices are down on an annual basis,
too, with the average selling price
of a home listed on the MLS system
going for $640,479. That's down by
6.6 per cent compared to a year ago,
and down by more than 21 per cent
from the all-time high of $816,720
reached in February.
That was before the Bank of Canada
began its aggressive campaign of rate
hikes to rein in runaway inflation.
The central bank has moved its
benchmark lending rate up by more
than three percentage points in the
past six months, pushing rates on
variable rate loans above five and
even six per cent.
That's poured cold water on the

once red-hot housing market.
The important thing to remember is
we're still in the middle of a period
of rapid adjustment, with buyers and
sellers trying to feel each other out
while a lot of people have had to
take their home search plans back
to the drawing board, CREA's chief
economist Shaun Cathcart said in a
release.
As such, resale markets may
remain on the quiet side for some
time yet, with the flipside of that
coin being even more pressure on
rental markets.
Rental market is hot
That's the case in many markets
across the country, including
Brampton, Ont., where realtor
Shaun Ghulam said he's noticed an
interesting dichotomy: the market to
own has cooled, but competition for
rentals is red hot.
Lease prices are ridiculous now, he
said in an interview. If it's $3,000
a month, people are coming in at
$3,500.
That uncertainty in the rental market
is one reason why Earl Hypolite
and Naomi Zitt-James say they're
looking to buy a house of their own,
sooner rather than later. The couple

rents an apartment in downtown
Toronto, but with a seven-month-old
baby and a large dog, they feel it's
time to make the leap.
When it was just the two of us, I
think it was really appealing, ZittJames said of renting.
But now to have that amount of
money ... go into renting as opposed
to paying down something that we
own, it's a little bit more unappealing
than it was when we first moved in.
While they have no imminent plans
to buy, they have been looking at
properties outside the city, where
prices have come down a lot.
I'm feeling a lot better now that I
know that the prices have come
down a little bit, Zitt-James said. I
just feel a little sad for those people
that went in and got those houses
only to have it come down.
Bank of Canada hikes rate to 2.5%.
Here's what it means for you (new
window)
Bank of Canada hikes interest
rate to 3.25%, triggering higher
payments for more borrowers (new
window)
Realtor Ghulam said selling prices
have declined considerably in

*

Brampton since the spring. Sellers
are still asking for prices they
might have gotten six months ago,
and when they don't get any offers,
they delist their home and try again
at a lower price, hoping to spark a
bidding war that rarely comes.
Check how many times the property
has been listed, Ghulam said. If it's
been listed for four or five times,
you know the seller is not serious to
sell and they're just playing.
The result is a wide gap between
seller expectations and those of
buyers. Sellers are holding off,
they're waiting to see where the
interest rates go, he said. Buyers are
a little hesitant because they want to
wait until the prices drop more.
TD Bank economist James Orlando
says the numbers make it clear that
recent rate hikes have taken a lot
of momentum out of the market,
spooking buyers but also would-be
sellers.
Listings fell for the third straight
month, indicating that a softening
economy and higher interest rates
have yet to force a meaningful
increase in supply, he said of the
numbers. If anything, soft price
conditions are keeping potential
sellers on the sidelines.
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ONTARIO DOING MORE TO FURTHER EXPAND HEALTH WORKFORCE
New changes making it easier and faster for
health care workers to register and practice in Ontario

•	 Ministry of Health
TORONTO — The Ontario
government is making additional
changes that will break down barriers
so that more health professionals
can work in Ontario. Doing more
to expand the province’s health
workforce is a key part of the Plan to
Stay Open: Health System Stability
and Recovery to ensure people can
continue to access the health care
services they need, when they need
them.
“These changes will bring more
health care workers into our health
system faster, helping to care for
people when they need it,” said
Sylvia Jones, Deputy Premier
and Minister of Health. “Our
government will work with all
partners to ensure Ontario’s nurses,
doctors, personal support workers
and other health care professionals
have the resources, support and
guidance they need to enter the
workforce and continue delivering
the care Ontarians deserve.”
These changes proposed by the
Ontario Ministry of Health, the
College of Nurses of Ontario and the

College of Physicians and Surgeons
of Ontario, will support recruitment
efforts and make it faster and
easier for health care professionals
trained in Ontario, other provinces
and internationally to register and
practice in Ontario.
Changes that will come into effect
immediately, include:
•
Allowing
internationally
educated nurses to register in a
temporary class and begin working
sooner while they work towards full
registration;
•
Making it easier for nonpracticing or retired nurses to return
to the field by introducing flexibility
to the requirement that they need
to have practiced nursing within
a certain period of time before
applying for reinstatement; and
•
Creating a new temporary
independent practice registration
class for physicians from other
provinces and territories, making it
easier for them to work for up to 90
days in Ontario.
Further changes, which come into
effect on January 1, 2023, include:

•
Requiring health regulatory
colleges to comply with time limits
to make registration decisions;
•
Prohibiting
health
regulatory colleges from requiring
Canadian work experience for the
purpose of registration, with some
exceptions such as when equivalent
international experience is accepted;
and
•
Accepting language tests
approved under the Immigration and
Refugee Protection Act (Canada)
to reduce duplicate language
proficiency testing for immigrants
to Canada.
Finally, on August 31, 2023, health
regulatory colleges will be required
to have a new category of registration
that can be used to facilitate quicker
registration to help safeguard the
health workforce supply in the event
of future emergencies.
Quick Facts
•
When fully implemented,
the government’s Plan to Stay
Open: Health System Stability and
Recovery will add up to 19,000
more health care workers, including

nurses and personal support workers,
to Ontario’s health workforce. Over
11,900 health care professionals
(including over 8,700 nurses and
externs) have been added to the
health system since Winter 2020.
•
Ontario is working with
the College of Nurses of Ontario
and Ontario Health to expand
funding for the supervised practice
experience partnership program
which has already supported over
800 international nurses in getting
licensed since January. The province
anticipates that by March 31, 2023
another 200 international nurses
will gain the practice and language
requirements necessary to work in
Ontario.
•
Ontario is also working with
the College of Nurses of Ontario
to reduce the financial barriers
that may be stopping some retired
or internationally trained nurses
from registering to resume or begin
practicing, by temporarily covering
the cost of examination, application,
and registration fees, saving them up
to $1,500.
•
The
government
has
invested $764 million to provide
Ontario’s nurses with a retention
incentive of up to $5,000 per person.
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SEEKING FOREIGN DOCTORS TO CANADA
•	 Catherine A Sas K.C.
•	 South Asian Post
It comes as no surprise to most Canadians that we are
facing an extreme shortage of doctors across Canada.
Many people have been lacking a family doctor for
years. With a view to alleviating this problem, Friday,
September 23, 2022, Canada’s Minister of Immigration,
Refugees and Citizenship, the Honourable Sean Fraser,
announced significant changes to the way that doctors
are assessed for permanent residence to Canada under
the Express Entry selection program.
The path to permanent residence in Canada for the
medical profession has been historically challenging.
Over thirty years ago when I began practicing
immigration law, many medical professionals, including
doctors, were precluded from applying for permanent
residence. At the time, there was a negative occupations
list where such occupations as doctors, nurses, dentists,
teachers, lawyers and many other such professionals
were specifically listed as being ineligible to apply for
permanent residence through Canada’s independent
application category (a precursor to the current Federal
Skilled Worker (FSW) program). On June 28, 2002,
with the introduction of the Immigration and Refugee

Protection Act (IRPA) this was changed and the negative
occupations list was eliminated. However, this did not
open the door for medical and other professionals to
apply directly for permanent residence - they still had to
demonstrate that they could obtain licensing from their
respective provincial or territorial licensing bodies.
This requirement remains to this day.
Many doctors have come to Canada on work permits to
work in the more remote regions of Canada. They first
need to apply for and obtain a provisional licence from
their regulatory licensing body which allows them to
work, generally under the supervision of other doctors.
Concurrently they are able to go through the standard
licensing process which includes studying for and
writing Canadian exams. This process is both necessary
and appropriate to ensure that foreign professionals are
able to demonstrate that they have the education and
ability to perform their profession in accordance with
Canadian standards. Similar requirements apply to
most foreign professionals seeking to work in Canada.
The process of coming to Canada to work and then
progressing to permanent residence is longstanding.
The challenge for doctors is the manner in which
they are paid in accordance with the “fee for service”
remuneration model. Most doctors are not employed in a
traditional “employer-employee” relationship. Doctors
frequently work in clinics, whether self-employed
or in association with other doctors, and payment for
their service comes from the provincial or territorial

governments in the province or territory that they work
in and are paid based upon the service that they provide
to each individual patient. This “fee for service” model
is characterized as self-employment by Immigration,
Refugees and Citizenship Canada.
There lies the conundrum for foreign medical doctors
working in Canada seeking to obtain permanent
residence to Canada. As of January 1, 2015, Canada’s
primary economic immigration stream is the Express
Entry selection program.
Express Entry only recognizes Canadian work
experience as an “employee”. Self-employed work
experience is not counted towards the Comprehensive
Ranking Score (CRS) points system such that many
doctors, if not most, are not able to qualify for permanent
residence to Canada under the Express Entry selection
system.
Friday’s announcement by Minister Fraser both
recognizes and corrects this hindrance to foreign doctors
in obtaining Canadian permanent residence and being
able to provide their skills to the benefit of Canadians
desperately needing medical services (see link).
Modifying the evaluation of Canadian work experience
for foreign-trained doctors working in Canada is a
positive step in order to enhance the ability to retain
such much-needed medical talent from doctors who
have both established themselves in and contributed to
the Canadian health care system.
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ONTARIO LAUNCHES SKILLED TRADES
CAREER FAIRS FOR STUDENTS
Province unveils new initiatives to tackle labour shortages and modernize skilled trades
•	 Ministry
of
Labour,
Immigration, Training and Skills
Development

family.

TORONTO — The Ontario
government is working for workers
by launching career fairs this fall to
prepare the next generation of young
people for rewarding and wellpaying jobs in the skilled trades.
These fairs address labour shortages
in high-demand sectors and help
deliver the province’s ambitious
infrastructure plans, including
building 1.5 million homes by 2031.

•
There are currently more
than 360,000 jobs going unfilled
across the province, while one in
five new job openings in Ontario are
projected to be in the skilled trades
by 2025.
•
The Level Up! skilled trades
career fairs are open to all students,
including First Nations schools and
all publicly funded school boards. In
addition to Mississauga on October
25 to 27, career fairs are taking
place in London, November 9 and
10; Sudbury, November 14 and 15;
Ottawa, November 22 and 23; and
Thunder Bay, November 29.
•
Grade 7 to 12 students
interested in attending the career
fairs are encouraged to contact
their school board’s Ontario Youth
Apprenticeship Program (OYAP)
recruiter, a teacher or school
guidance counsellor to register.
•
A virtual career fair is also
on its way for anyone who could not
attend in person. More information
on the virtual career fair will be
provided through the schools in the
coming weeks.
•
The
Ontario
Youth
Apprenticeship Program (OYAP)
now has more than 60 recruiters
across 800 schools so students can
learn about the skilled trades at a
younger age.
•
The new digital logbooks
are being piloted to new apprentices
from 10 trades across motive power,
construction, industrial and service
sectors.

“Ontario is facing the largest labour
shortage in a generation, which
means when you have a job in the
skilled trades, you have a job for
life,” said Monte McNaughton,
Minister of Labour, Immigration,
Training and Skills Development.
“Our government is launching these
annual career fairs so more students
and parents know university isn’t
the only path to success. We
will continue to make historic
investments to attract more young
people to rewarding, lucrative and
purpose-driven careers in the trades,
and ensure employers can find the
skilled workers they need to grow
their businesses and our economy.”
Level Up! is a series of dynamic,
multi-day career fairs highlighting
the 144 different skilled trades. For
the first time, students in grades 7
to 12 will have the opportunity to
learn about these trades through
interactive exhibitions and handson activities, while hearing directly
from tradespeople and local

Quick Facts

employers about these life-changing
careers. The first career fair kicks
off October 25 to 27 in Mississauga,
with subsequent fairs planned in
London, Sudbury, Ottawa and
Thunder Bay.
“We are on a mission to fill the
skills gap by better connecting and
ultimately inspiring Ontario students
to enter these good-paying jobs that
are in demand. We are expanding
career fairs and enhancing pathways
to apprenticeship throughout the
curriculum,” said Stephen Lecce,
Minister of Education. “By placing
a real emphasis on life and job skills
like coding, financial literacy and
budgeting, we are ensuring Ontario
students graduate with a competitive
advantage and land good-paying
jobs."
Additionally,
is
bringing
apprenticeship
21st century.
Ontario (STO)
agency leading

the
government
the
province’s
system into the
Skilled Trades
— the provincial
the transition to

a simplified, modernized skilled
trades and apprenticeship system —
is introducing digital logbooks that
allow apprentices to electronically
track their progress, instead of
carrying paper books. This new
online solution coincides with the
launch of the agency’s official logo
and branding, now on their website.
“At Skilled Trades Ontario, our job is
to make it easier for apprentices and
trades professionals to reach their
goals and get the word out to more
people about career opportunities
right here in Ontario,” said Melissa
Young, CEO and Registrar, Skilled
Trades Ontario. “Digital logbooks
are part of our plan to revolutionize
Ontario’s apprenticeship system,
while our new brand celebrates
there is a skilled trade out there for
every passion.”
These initiatives build on the
government’s ongoing efforts to
attract, support, and protect workers,
making Ontario the top place in
the world to work, live and raise a
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NEW DEMOCRATS USE THEIR POWER TO FORCE
LIBERALS TO IMPLEMENT ANTI-SCAB LEGISLATION
LONDON - New Democrats
used their power in Parliament to
force the Liberals to finally move
towards implementing anti-scab
legislation that will allow workers
to fight for better wages, especially
as they face a rising cost of living
crisis. This is an important first
step to give workers the power to
fight for their rights and the best
working conditions possible.

During labour disputes, the use
of scab replacement workers
undermines workers’ ability to
negotiate fairly. Scabs prolong
strikes and lockouts and give the
employer little incentive to reach
a fair deal for workers. For years,
New Democrats have tried to ban
replacement workers for good,
but Conservatives and Liberals
stopped us every time. In 2016,
Liberals and Conservatives teamed
“London workers know how up and voted against the NDP’s
important anti-scab legislation is most recent anti-scab legislation.
for their workplaces and we will But this did not stop us from
keep pushing for better working keeping up the fight for workers
conditions for all Canadians,” and their families.
said NDP MP Lindsay Mathyssen
(London-Fanshawe).
“New “New Democrats know that
Democrats will always fight London workers deserve a fair
for London workers and their collective bargaining process. We
families.”
will always advocate to strengthen

workers power to bargain for
better wages, benefits, and a safe
workplace,” said Mathyssen. “The
Liberals and Conservatives have let
employers undermine workers'
rights for years – that’s wrong.
No one should ever stand in
the way of workers fighting
to protect their livelihoods
and their ability to provide
for their families. We’ll
keep fighting for Liberals
to introduce and adopt an
anti-scab legislation that
bans replacement workers
during strikes, not just
lockouts. Workers
in
London
can
always
count on New
Democrats to
stand up for

them.”

A MESSAGE FROM “ALBILAD”

*

Apology for reducing “Albilad’s” pages. We had to!

For the first time, since we
published Al-Bilad newspaper
two decades ago, we write about
reducing the number of pages. Our
references have always been to
increase the number of pages. We
started with (16) sixteen pages and
settled with (64) sixty four pages
in recent years until our last issue,
which was issued with (40) forty
pages at the cost of printing 64
pages.

of “Albilad’s” publication, as our
prices have been stable since our
first publication.
From
the
beginning,
our
publication of Albilad was not
a commercial project aimed
at profit, but rather a project
for a professional journalistic
establishment that respects the
mind of the reader. On this road, we
used every amount we achieved in
developing our project to achieve
our bigger dream of building the
Because we chose from the desired press institution.
beginning to print in one of the
best Mississauga presses, we We tried to go outside the province
accepted the last price with open of Ontario, and our first station was
arms, because the important thing the city of Calgary, which inhabits
for us is to provide the advertiser thousands of Arab Canadians, and
and the reader with an integrated we actually issued several issues
publication in terms of editing, from “Albilad” that we still keep
printing and designing. We also in our archives with our memories
did not want to burden advertisers of that trip, which cost us the
and increase advertising prices, savings of that stage to support our
knowing that the economic situation transportation, travel and residence
has affected all commercial and in Calgary, in addition to printing
professional businesses, and that the newspaper and shipping it to
was our idea throughout the years Alberta. The project didn't fail

but we had to stop it because we
couldn't find anyone to run it there.
Years later, we tried to publish
a satirical magazine independent
of (Al-Bilad), when the late artist
Essam Azzouz joined us, who left
his mark on the project. We issued
several issues of (Al-Falaqa),
which was a successful magazine
in terms of professional standards
for satirical journalism, but,
financially, was a (losing) project,
in terms of the cost of printing and
the lack of advertisements that did
not cover the expenses.

*

was and still a professional work
aimed at presenting a distinguished
publication to the reader.
Today, we apologize for having
to reduce the number of pages,
which made important (sections)
disappear from the publication.
We will do our best to address the
matter and present those (missing
sections from the paper edition) on
our website on the Internet.
The newspaper has borne the
burden of the additional expenses
since the beginning of the
pandemic, and we have finally
come to the conclusion that we are
obliged to reduce the pages.
We apologize to our readers and
followers, and we will continue
to work in order for (Al-Bilad)
to remain the newspaper that the
readers look for.
Thanks again to our advertisers,
who are our main supporters in
“Albilad’s” journey.

Our last project, which remained
on paper with its completed study,
and which we refer to for the first
time, was (launching an Arabic
radio station in London), but
we did not risk implementation
because of the high cost that our
savings did not cover at that time,
even though the bank we deal with
was willing to lend us the amount
with guarantees that we offer to it.
Our journalistic project “Albilad” Albilad
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