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المؤهل؟  هو  فمن  قانونا.  أصبحت  كندا  في  األسنان  رعاية 
وزارة الطاقة في أنتاريو تحذر من االحتيال عبر رسائل اإللكترونية
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وزارة الطاقة في أنتاريو تحذر من االحتيال
 عبر رسـائل اإللكـترونية تعـرض مزايــا من الحكـومة

وشـرطة أونتــاريو تحـذر كبــار السـن من عمليــات االحتيـــال

من  سكانها  أنتاريو  في  الطاقة  وزارة  تحذر 
عملية احتيال عبر الرسائل. وتقول الرسالة إم 
المستلم مؤهل للحصول على دفعة لمرة واحدة 
التدفئة  تكاليف  لتغطية  أنتاريو  حكومة  من  
المرتفعة في المقاطعة، وتشجع المستلمين على 

الرد لتلقي مدفوعاتهم.

من جهته، أكد بالمر لوكريدج المتحدث باسم 
وزارة الطاقة لـ CTV أن هذه الرسائل احتيالية. 
ال  والكهرباء  الطاقة  ومجلس  "وزارة  وقال: 
للترويج  البريد اإللكتروني  بالهاتف أو  تتصل 
لبرامج توفير الطاقة أو تقديم فحص منزلي".

وفي حين أن هذه النصوص احتيالية بالفعل، 
أشار لوكريدج إلى أن الحكومة تقدم تخفيضا 
لفواتير الطاقة في شكل برنامج دعم الكهرباء 
في أنتاريو، والذي يقدم أرصدة تصل إلى 75 

دوالرا شهريا.

سداد  عن  يتأخرون  الذين  "العمالء  وقال: 
فاتورة الكهرباء أو الغاز الطبيعي ويواجهون 
انقطاع الخدمة قد يتأهلون أيضا للحصول على 
دعم مالي طارئ يصل إلى 1200 دوالر من 
الدخول  لذوي  الطاقة  مساعدة  برنامج  خالل 

المنخفضة".
ولمزيد من المعلومات حول عمليات االحتيال 

بزيارة  الوزارة  توصي  الطاقة،  قطاع  في 
www.oeb.ca/scams  :الموقع اإللكتروني
أونتاريو  شرطة  حذرت  اخرى  جهة  من 
تعرض  بعد  االحتيال  عمليات  من  السن  كبار 
الف   800 بمبلغ  لالحتيال  السن  كبار  أحد 
السكان   )Norfolk( شرطة  وطالبت  دوالر 
الشرطة  ،وقالت  للغاية(  )يقظين  يكونوا  ان 
آب  )أغسطس(  في  بدأت  النصب  عملية  أن 
ادعى  رجل  من  مكالمة  الضحية  تلقت  عندما 
سندات  ويبيع  مالية  مؤسسة  في  موظف  بأنه 
ضحية  المسن  الرجل  ارسل  حيث  حكومية، 
مجموعها  بلغ  مالية  تحويالت  ثالثة  االحتيال 
فوائد على  يتلقى  أن  وتوقع  دوالر  ألف   800
الرجل  اتصل  ،وعندما  نوفمبر  في  امةاله  
بمؤسسته المالية ، اخبروه بأنها عملية أحتيال 

، ثم اتصلوا بالشرطة .

جميع  اعالمي  بيان  في  ذكرت  الشرطة 
للغاية  يقظين  يكونوا  بأن   )Norfolk( سكان 
البريد  رسائل  او  المكالمات  من  ويحذرون 
فيهم  المرغوب  غير  الزوار  او  االلكتروني 
واضافة  إقامتك  مكان  الى  يصلون  قد  اللذين 
بهذه  مكالمة  شخص  اي  تلقى  )اذا  الشرطة 
على  المالية  بالمسسة  االتصال  عليه  الطريقة 

الفور .
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العائالت  األطفال  لطب  الكندية  الجمعية  حثت 
على تلقيح كل أفراد العائلة ضد األنفلونزا بسبب 
التأثير  في  التنفسي  الجهاز  فيروسات  استمرار 

على مستشفيات األطفال.

 "CPS" وقالت الجمعية الكندية لطب األطفال
للعائالت  إلحاحا  أكثر  تعد  النصيحة  هذه  إن 
تنتشر األنفلونزا  لديها أطفال صغار حيث  التي 
 19 كوفيد  معدالت  ارتفاع  جانب  إلى  بسرعة، 
والفيروس التنفسي. وأضافت أن األطفال الذين 
تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون 
من حاالت صحية مزمنة هم أكثر عرضة للحاجة 

إلى دخول المستشفى إذا أصيبوا باألنفلونزا.

لجنة  رئيس  تشان  كفين  الدكتور  يقول  كما 
اآلباء  على  يجب  إنه   CPS في  الحادة  الرعاية 
أو  األسرة  طبيب  إلى  اللجوء  الرعاية  ومقدمي 
المكان  لمعرفة  المحلية  العامة  الصحية  الوحدة 
الذي يمكنهم فيه حجز اللقاح المناسب ألعمارهم.

وأضاف: "أريد تشجيع العائالت على الحصول 
على لقاح اإلنفلونزا بأسرع ما يمكن".

وفي وقت سابق أعلن مسؤولو الصحة العامة 
بدء وباء اإلنفلنزا.

من   %7.3 أن  الفدرالية  البيانات  تظهر  كما 
األطفال الذين يبلغون من العمر أربع سنوات أو 
أقل تلقوا جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19، وأن 
2.4% فقط من األطفال في تلك الفئة العمرية قد 

أكملوا سلسلتهم األولية.

الجمعية الكندية لطب األطفال

 دعوة لتلقيح كل أفراد العائلة ضد األنفلونزا 
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رعاية األسنان في كندا أصبحت قانونا. فمن هو المؤهل؟ 

راشيل أيلو  )متابعة البالد(	 

ستتمتع كندا قريبًا بأول شكل من أشكال التغطية 
الوطنية للعناية باألسنان، بعد أن مر في البرلمان 
لألطفال  اإلعانات  برنامج  ينفذ  الذي  التشريع 

دون سن 12 عاًما.
يوم الخميس، 17 نوفمبر 2022 حصل مشروع 
القانون الذي يجلب استحقاق طب األسنان لألسر 
ذات الدخل المنخفض - المعروف باسم مشروع 
وأصبح  الملكية  الموافقة  على   C-31 القانون 
قانونًا. تم طرح هذا المشروع جنبًا إلى جنب مع 
استفادة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض.

من  انطلقت  مبادرة  األسنان  طب  ميزة  كانت 
اتفاق بين رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعيم 
الحزبالديمقراطي الجديد NDP جاجميت سينغ.

االستحقاق  تقديم  سيتم  الحالي،  الوقت  في     •
دخل  يقل  الذين  عاًما،   12 سن  دون  لألطفال 
أمريكي.  دوالر  ألف   90 عن  السنوي  األسرة 
وفقًا للحكومة، ستدفع هذه الرعاية ما يصل إلى 
650 دوالًرا لكل طفل سنويًا ، اعتمادًا على دخل 

األسرة. فمثال:
•   سيتم توفير 650 دوالًرا لكل طفل إذا كان 
الدخل الصافي المعدل لألسرة أقل من 70000 

دوالر ؛
•   سيتم توفير 390 دوالًرا لكل طفل إذا كان 
بين  يتراوح  لألسرة  المعدل  الصافي  الدخل 

70.000 و 79999 دوالًرا أمريكيًا؛ 
•   سيتم توفير 260 دوالًرا لكل طفل إذا كان 
بين  يتراوح  لألسرة  المعدل  الصافي  الدخل 

80.000 و 89999 دوالًرا أمريكيًا.
حكومي  تقويم"  "أفضل  هو  المعروض  المبلغ 
لمقدار التمويل المطلوب لتغطية رعاية األسنان 
واألشعة  والتنظيفات  الفحوصات   - األساسية 
السينية والحشوات - دون أن يتبقى الكثير، وفقًا 
على  المراسلين  أطلعوا  حكوميين  لمسؤولين 

البرنامج في سبتمبر .
إذا كان لدى اآلباء أموال زائدة، فإن األمل هو 
األسنان  احتياجات رعاية  نحو  توجيههم  يتم  أن 
األخرى، ولكن لن يكون هناك شرط إلعادة أي 

تمويل مستحق.
 1 حتى  رجعي  بأثر  النفقات  البرنامج  سيغطي 

أكتوبر 2022.
كندي  طفل   500000 أن  الليبراليون  يقدر 
رعاية  بعض  على  للحصول  مؤهلين  سيكونون 
أسنانهم المغطاة بموجب هذه الخطة، ويتعهدون 
أي  من  يقلل  لن  الميزة  هذه  على  الحصول  بأن 
مزايا فيدرالية سبق اختبار الدخل مثل استحقاق 

الطفل الكندي.

كيف ستعمل؟

األسنان  رعاية  من  األولى  المرحلة  ستوفر 
"مدفوعات  المؤهلين  األوصياء  أو  للوالدين 
نفقات  لتغطية  الضرائب  من  ومعفاة  مباشرة 
طب األسنان". ومع ذلك، من أجل الوصول إلى 
هذه الرعاية، يتعين على الوالدين أو األوصياء 
التقدم بالطلب من خالل وكالة اإليرادات الكندية 

)CRA( واإلقرار بما يلي:
•   ال يتمتع طفلهم بإمكانية الوصول إلى تغطية 

رعاية األسنان الخاصة؛
من  باألسنان  العناية  نفقات  لديهم  سيكون     •

جيوبهم التي سيستخدمون فيها هذه الميزة ؛ و
•   يفهمون أنهم سيحتاجون إلى تقديم إيصاالت 
لزم  إذا  الجيب  من  النفقات  حدوث  من  للتحقق 

األمر.
يمكن لمقدمي الطلبات التقديم للحصول على هذا 
الدعم المالي قبل المواعيد، ولكن سيتعين عليهم 
تقديم دليل على األهلية مثل معلومات االتصال 
الموعد،  وتاريخ  األسنان،  طب  خدمة  بمقدم 
والمعلومات المتعلقة بصاحب العمل والزوج أو 

الشريك المتعلقة بتغطية المزايا الخاصة بهم .
اآلن  تمريره  تم  الذي  القانون  مشروع  يضع 
هذه  من  للتحقق  المسؤولين  للموظفين  عملية 

المعلومات، وقد تكون هناك عقوبات على أولئك 
الذين يقدمون مطالبات احتيالية.

كيف حدث هذا؟

الخطة  هذه  يضع  الذي  القانون  مشروع  كان 
فائدة  مع  إلى جنب  جنبًا  المصادقة  القائمة على 
من  زوج  في  واحدًا  التنفيذ  حيز  المستأجرين 
تحمل  على  القدرة  على  تركز  التي  التشريعات 
التكاليف والتي قدمها الليبراليون في اليوم األول 

من الخريف في 20 سبتمبر.
العموم  مجلس   C-31 القانون  مشروع  أقر 
 ، أكتوبر   27 في  الشيوخ  مجلس  إلى  وأرسل 

.NDP بدعم من الحزب الديمقراطي الجديد
واقعة  حقيقة  األسنان  رعاية  خطة  جعل  كان 
الليبرالي  والتوريد  الثقة  التفاق  أساسيًا  تعهدًا 
األولية  الخطوة  هذه  سمحت   .  NDP الـ  مع 
حصول  بضمان  بالتزامهم  بالوفاء  لليبراليين 
 12 عن  أعمارهم  تقل  الذين  المؤهلين  األطفال 
عاًما على رعاية األسنان التي يحتاجونها ، قبل 

نهاية عام 2022.
صوتوا   Bloc Quebecois و  المحافظون 

ضد خطة تشريع مزايا طب األسنان والتأجير.
أن  العائالت  على  "يتعين  بيان  في  سينغ  قال 
تقرر ما إذا كانت ستدفع تكاليف العناية باألسنان 
أن  ألحد  ينبغي  ال  فواتيرها.  تدفع  أو  ألطفالها 

من  الحياة  مدى  الضرر  أو  األلم  مع  يتعامل 
قريبًا  العائالت  ستتمكن  باألسنان.  العناية  عدم 
وهذه  أطفالهم.  أسنان  إلصالح  التقدم  من  جدًا 
للتأكد من  الكفاح  مجرد خطوة أولى، سنواصل 
أن جميع الكنديين يمكنهم الحصول على رعاية 
أسنان شاملة كجزء من نظام رعايتنا الصحية."

ماذا بعد؟

في حين أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 12 
عاًما فقط هم من سيحصلون أوالعلى الوصول 
إنها ال  تقول  الحكومة  أن  إال  الرعاية،  إلى هذه 
تزال ملتزمة بمتابعة هذا اإلجراء المؤقت حتى 

يصبح خطة وطنية كاملة للعناية باألسنان.
ليشمل  البرنامج  بتوسيع  الليبراليون  وعد 
عاًما   18 عن  أعمارهم  تقل  الذين  األشخاص 
وكبار السن واألشخاص الذين يعانون من إعاقة 
سيكون   ،2025 عام  بحلول   .2023 عام  في 
متاًحا لجميع العائالت الكندية التي يقل دخلها عن 
90 ألف دوالر سنويًا، مع عدم وجود مدفوعات 
ألف   70 من  أقل  يكسب  شخص  ألي  مشتركة 

دوالر سنويًا.
في الميزانية الفيدرالية لعام 2022، خصصت 
الحكومة الفيدرالية 5.3 مليار دوالر على مدى 
خمس سنوات، ثم 1.7 مليار دوالر جارية لهيئة 

كندا لإلشراف على تنفيذ خطة رعاية األسنان.
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معـايير بنــاء فدرالـية جديدة للتكـّيف مع التغيـّر المنــاخي
 	RCI :كندا

أطلقت الحكومة الفدرالية أول استراتيجية لها 
للتكيف مع التغيرات المناخية. ووفقاً لما علمه 
راديو كندا، ستستثمر أوتاوا مبلغاً إضافياً قدره 

1,6 مليار دوالر لجعل كندا أكثر مرونة.
بلير،  بيل  المدنية،  الحماية  وزير  واختار 
والمسؤولةُ  الرسميّتْين  اللغتْين  ووزيرة 
للمقاطعات  االقتصادي  الترويج  وكالة  عن 
جينيت   ،)ACOA / APECA( األطلسية 
بوتيبا تايلور، السفر إلى جزيرة األمير إدوارد 

للكشف عن هذه االستراتيجية.
تحاول  األطلسية،  المقاطعات  وكسائر 
الجزيرة، وهي أصغر مقاطعات كندا، التعافي 

من ’’فيونا‘‘.

فهذه العاصفة ما بعد االستوائية التي ضربت 
ساحل المحيط األطلسي أواخر أيلول )سبتمبر( 
التأمين  مكتب  قدّر  بأضرار  تسببت  الفائت، 
الكندي )BAC / IBC( قيمتها بـ660 مليون 
دوالر، ما يجعلها أغلى عاصفة ضربت حتى 

اآلن مناطق كندا األطلسية.

المناخية  األحداث  تصبح  أن  المتوقع  ومن 
وتقدّر  الزمن.  مرور  مع  تواتراً  أكثر  القاسية 
ستتسبب   2030 عام  بحلول  أنه  الحكومة 
 15,4 إلى  تصل  بخسائر  الطبيعية  الكوارث 

مليار دوالر سنوياً.

األحداث  أغلى  بين  من  الفيضانات  وتُعَدّ 
قدرها  خسائر  تمثّل  فهي  المتطرفة،  المناخية 
2,9 مليار دوالر سنوياً، وهذا فقط لألضرار 

التي تلحق بالمساكن.

معايير بناء جديدة

الفاتورة، سيتم  من األضرار وخفض  وللحدّ 
هذا  في  وسيتم،  جديدة.  بناء  معايير  تطبيق 

اإلطار، وضع دليل لجعل المباني الجديدة أكثر 
مقاومة للفيضانات وحرائق الغابات.

الممكن  من  سيجعل  لوحده  اإلجراء  وهذا 
توفير ما يصل إلى 4,7 مليارات دوالر سنوياً، 

يتبنى  أن  في  الحكومة  وتأمل  للحكومة.  وفقاً 
نصف الكنديين إجراءات لتكييف منازلهم مع 
المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية بحلول 

عام 2025.

تهدف  سنوات،  ثالث  غضون  في  أخيراً، 
إلى  الحاالت،  من   %65 في  الحكومة، 
تطلب  التي  للمقاطعات  إضافي  تمويل  تأمين 
طبيعية.  كارثة  وقوع  أعقاب  في  المساعدة 
وكل ذلك لتطبيق إجراءات التأهب واالستجابة 
الطبيعية  الكوارث  والتعافي من أجل مواجهة 

في المستقبل.

محادثات مع المقاطعات

في المجموع، تقترح حكومة جوستان ترودو 
على  كندا  قدرة  لتحسين  إجراًء   84 الليبرالية 

التكيف مع التغيرات المناخية.
المناخية  والتغيرات  البيئة  وزير  وأجرى 
الفدرالي، ستيفن غيلبو، استشارات في جميع 
لمواجهة  استراتيجيته  لوضع  كندا  أنحاء 
التغيرات المناخية، لكّن الوثيقة التي تّم الكشف 

عنها اليوم ليست مكتملة تماماً.

السكان  ومنظمات  والبلديات  فالمقاطعات 
النهائية.  موافقتها  بعد  تعِط  لم  األصليين 
مع  المحادثات  الفدرالية  الحكومة  وستواصل 
المقبلة  الثالثة  األشهر  خالل  األطراف  هذه 
احتياجات  تلبّي  استراتيجيتها  أّن  تضمن  كي 

الجميع.

)نقالً عن تقرير لفاليري غاماش على موقع 	 
راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني(

بعٌض من األضرار التي تسببت بها عاصفة ’’فيونا‘‘ أواخر أيلول )سبتمبر( الفائت في بلدة روز 
بالنش هابور لو كو )Rose Blanche – Harbour Le Cou( الساحلية في جنوب غرب جزيرة 
LA PRESSE CANADIENNE / FRANK GUNN :نيوفاوندالند في شرق كندا.الصورة
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ثلث الكـنديين سينفق أقل على الهدايــا وخمسهم ينوي اللجوء إلى خدمات خيرية أساسية
 	RCI : كندا

منذ  االرتفاع  المستهلك  أسعار  تواصل  فيما 
ثالثة  كّل  أصل  من  واحدٌ  تقريباً  ينوي  شهور، 
الميالد  عيد  هدايا  على  نفقاته  خفض  كنديين 
شركة  أجرته  جديد  الستطالع  وفقًا  العام،  هذا 

.)Ipsos(”إبسوس“
ومع ذلك، فإّن العدد نفسه تقريباً ينوي أن ينفق 
على الهدايا مبلغاً مشابهاً تقريباً للذي أنفقه العام 
ال  إنهم  المستطلَعين  من   %9 وقال  الماضي. 
 %20 من  نحو  قال  فيما  هدايا،  شراء  يريدون 
منهم إنهم لم يفكروا بعد في المبلغ الذي سينفقونه 
جمعية  لصالح  االستطالع  وأُجري  عليها. 
 CanadaHelps /(”دون كندا   / هيلبس  “كندا 
CanaDon( الخيرية التي تنشط في مجال ربط 
قضايا  لصالح  تعمل  خيرية  بجمعيات  المانحين 

تهمهم.
تقريباً  الكنديين  نصف  أّن  االستطالع  وأظهر 
تدعم  أن  يمكن  هدية  على  الحصول  يفضلون 
هدية  على  حصولهم  من  بدالً  خيرية  مؤسسة 

مادية.
الكنديين  من   %22 أّن  االستطالع  أظهر  كما 
للحصول  خيرية  مؤسسة  إلى  اللجوء  يتوقعون 

على خدمات أساسية في األشهر الستة المقبلة.
لكّن 20% من الُمستطلَعين قالوا إنهم يريدون 
وأحد  الماضي.  بالعام  مقارنة  تبرعاتهم  خفض 

األسباب الرئيسية وراء ذلك هو، حسب قولهم، 
ارتفاع تكلفة المعيشة.

الناس على العطاء وفقاً إلمكانياتهم،  ولتشجيع 
“الجمهور  دون   كندا   / هيلبس  “كندا  تدعو 
أُعطي”  الثالثاء  حدث’’يوم  في  للمشاركة 
 ،)GivingTuesday / Mardi je donne(
الموافق يوم الثالثاء 29 تشرين الثاني )نوفمبر( 
 Black( ”الجاري والذي يلي “الجمعة األسود

بالفرنسية  المجنون”  “الجمعة  أو   ،)Friday
اإلنترنت”  “اثنين  و   ،)Vendredi fou(
“الجمعة  ويُشّكل   .)Cyber Monday(
األسود” بداية موسم شراء هدايا أعياد آخر السنة 
م فيه معظم المتاجر عروضاً وخصومات،  وتقدِّ
على  الناس  لتشجيع  هو  اإلنترنت”  “اثنين  فيما 

التسّوق على اإلنترنت.
وتقترح الجمعية على الناس أن يقدّموا ألحبتهم 

هدايا  “بطاقات  أُعطي  الثالثاء  ’’يوم  في 
مخصصة للعمل الخيري، فيقوم متلقو البطاقات 
من  خيرية  جمعيات  إلى  بتقديمها  بدورهم 
CanadaHelps. اختيارهم مسجلة على موقع
org’’ مع توقّع 22% من الكنديين اللجوء إلى 
خدمات خيرية أساسية مثل الطعام والمأوى في 
الخيرية  التبرعات  تُعدّ  المقبلة،  الستة  األشهر 
وسيلة رائعة لكي تظهروا ألحبتكم أنكم تهتمون 
المحلية  المجتمعات  بدعم  تقومون  بينما  بهم 
رئيسة  ريكيارديلي،  جاين  كتبت  المحتاجة‘‘، 
“كندا  لدى  المؤقتة  التنفيذية  والرئيسة  العمليات 

هيلبس / كندا دون”، في بيان.

سّن  بلغوا  كندي   1.000 االستطالع  وشمل 
الثامنة عشرة فما فوق، وأجرته “إبسوس” على 
اإلنترنت بين 28 تشرين األول )أكتوبر( الفائت 

و1 تشرين الثاني )نوفمبر( الجاري.
هذا  لنتائج  خطأ  هامش  تحديد  يمكن  وال 
على  االستطالعات  عيّنات  ألّن  االستطالع 
لغرض  لكن،  احتمالية.  غير  تكون  اإلنترنت 
المقارنة فقط، سيكون لعيّنة احتمالية بهذا الحجم 
أو  الزيادة  اتجاه  في   ،%3,5 يبلغ  خطأ  هامش 

النقصان، 19 مرة من أصل 20.

بي 	  كندا و “سي  )نقالً عن موقعْي راديو 
سي”، ترجمة وإعداد فادي الهاروني(

القـوات المسـلحة الكـندية تفتـح أبوابهــا للمقيمين الـدائمين

 	RCI : كندا

الموارد  في  مسبوق  غير  نقص  مواجهة  في 
في  الدفاع  أركان  هيئة  رئيس  قرر  البشرية، 
إير،  واين  الجنرال  الكندية،  المسلحة  القوات 
فتح أبواب المؤسسة العسكرية للمقيمين الدائمين 

الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الكندية.

وتُعدّ هذه سابقة في القوات المسلحة الكندية التي 
متذرعة  بذلك  السماح  ترفض  اآلن  لغاية  كانت 

بأسباب أمنية.
وأعطى الجنرال إير في توجيه داخلي وقّعه في 
18 تشرين األول )أكتوبر(، وحصل راديو كندا 
العسكريين  لقائد األفراد  على نسخة منه، اإلذن 

على  حاصلين  مجندين  بإلحاق  التجنيد  وقائد 
ثالثة  ضمن  ولكن  كندا،  في  الدائمة  اإلقامة 

شروط.
طلب  بتقديم  االلتزام  المجند  على  يجب  أوالً، 
يستوفي  أن  ما  الكندية  الجنسية  على  الحصول 

شروطها.
لليد  معيّنة  حاجةً  تجنيده  يلبّي  أن  يجب  ثانياً، 

العاملة يتعيّن على المؤسسة العسكرية ملؤها.
وأخيراً، يجب على القائمين بالتجنيد التحقق من 

أّن المجند لن يلحق األذى بالمصلحة الوطنية.
في  الدفاع  أركان  هيئة  رئيس  كان  السابق  في 
القوات المسلحة الشخَص الوحيد المخّول له، في 
حائزين  غير  أشخاص  تجنيد  استثنائية،  حاالت 

بعد على الجنسية الكندية.

ولم تتأخر قيادة األفراد العسكريين في االستفادة 
من هذه الصالحية الجديدة. فبعد أربعة أيام فقط 
من تلقيهم الضوء األخضر من المقر الرئيسي، 
في  المسلحة  القوات  في  التجنيد  مسؤولو  انتشر 
صالون القادمين الجدد في تورونتو بهدف جذب 

مجندين محتَملين.
وتعليقاً على هذا التطور، أشارت البروفيسورة 
غرازيا سكوبيو، وهي أستاذة في الكلية العسكرية 
الملكية في كندا، إلى أّن القوات المسلحة الكندية 
وصلت إلى مفترق طرق، وإذا لم تُقدم على هذا 
الحفاظ على جيشها  من  كندا  تتمكن  لن  التحول 

الذي نعرفه.
هذا صحيح أكثر من أّي وقت مضى مع بيانات 

قد  كندا  أّن  تُظهر  التي  األخير  السكاني  التعداد 
عدد  في  تاريخي  مستوى  أعلى  إلى  وصلت 
واحد  وهو  البالد،  خارج  المولودين  الكنديين 
من كل أربعة كنديين.نقال عن غرازيا سكوبيو، 

بروفيسورة في الكلية العسكرية الملكية الكندية

حاولت  سكوبيو  البروفيسورة  أّن  إلى  يُشار 
على مدى السنوات الـ20 األخيرة إقناع القوات 
وفتح  التجنيد  قواعد  بتخفيف  الكندية  المسلحة 
أبوابها للمقيمين الدائمين، أسوةً بما هو متَّبع في 

دوٍل أُخرى من بينها الواليات المتحدة.

)نقالً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد 	 
فادي الهاروني(

فتح القوات المسلحة الكندية أبوابها للمقيمين الدائمين يشّكل سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة.
RADIO-CANADA :الصورة

رئيس هيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة الكندية، الجنرال واين إير، يتحدث في مؤتمر صحفي 
LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :أرشيف(. الصورة(

متسوقتان في متجر في مونتريال )أرشيف(
LA PRESSE CANADIENNE / GRAHAM HUGHES :الصورة
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 	RCI : كندا

َمثُلت نائبة رئيس الحكومة الفدرالية، وزيرة 
لجنة  أمام  بدورها  فريالند،  كريستيا  المالية 
األمن  تهديد  إّن  فقالت   ،11-25 يوم  رولو 
االقتصادي لكندا يشكل تهديداً لجميع الكنديين.

رولو  بول  القاضي  برئاسة  التحقيق  ولجنة 
يبّرر  ما  هناك  كان  إذا  ما  بتحديد  ضة  ُمفوَّ
في  الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة  لجوء 
 14 في  الطوارئ  تدابير  قانون  إلى  أوتاوا 
شباط )فبراير( 2022 بهدف إنهاء احتجاجات 
المتظاهرين  من  وسواهم  شاحنات  سائقي 
المتصلة  الصحية  لإلجراءات  المعارضين 

بجائحة كوفيد-19.

أنه  كيف  على  اللجنة  أمام  فريالند  ورّكزت 
بإمكان الحواجز والتجمعات االحتجاجية على 
الطرقات أن تضر باالقتصاد الكندي، ال سيما 
من خالل إلحاق ’’ضرر ال يمكن إصالحه‘‘ 
المتحدة،  الواليات  مع  التجارية  بالعالقات 

الشريك التجاري األول لكندا.

بسياق  بالتذكير  شهادتها  فريالند  واستهلت 
األشهر التي سبقت احتجاجات شباط )فبراير( 

.2022

فآنذاك كانت كندا تخشى بالفعل حرباً تجارية 
بإعداد  تقوم  كانت  التي  المتحدة  الواليات  مع 
 Build( أفضل”  بشكل  البناء  إعادة  “قانون 
قانون  مشروع  وهو   ،)Back Better Act
نّص على تقديم حوافز مالية لشركات صناعة 
داخل  سياراتها  بإنتاج  تقوم  لكي  السيارات 

الواليات المتحدة.

سائقي  تظاهرات  أّن  إلى  فريالند  وأشارت 
الشاحنات المحتجين على اإلجراءات الصحية 
التي  تلك  المتصلة بجائحة كوفيد-19، السيما 
أعطت  أمباسادور،  جسر  إغالق  إلى  أدّت 
األميركيين حجة إضافية لتشجيع الحمائية في 

صناعة السيارات.

فقداِن  خطر  زاد  ذلك،  أمد  طال  “وكلما 
تضرِر  وخطر  بنا  ثقتها  المتحدة  الواليات 
عالقاتنا التجارية بشكل يتعذر إصالحه، وزادَ 
عن  األجانب  المستثمرين  تخلي  خطر  أيضاً 

كندا”، أوضحت فريالند.

وندسور  مدينة  بين  أمباسادور  ويربط جسر 
في  ديترويت  ومدينة  أونتاريو  مقاطعة  في 
والية ميشيغان األميركية، وهو الرابط العابر 

للحدود األكثر ازدحاماً في أميركا الشمالية.

ضوءاً  يرون  األميركيون  كان  مرة  ألّول 

سلسلة  إّن  ويقول  كندا  في  يومض  أصفر 
للواليات  بمشكلة  تتسبب  قد  الكندية  التوريد 
الخطر  أّن  اللحظة  تلك  في  أدركُت  المتحدة. 
الذي  الضرر  لكن  الفوري،  الضرر  يكن  لم 
مع  التجارية  عالقاتنا  في  إصالحه  يمكن  ال 
فريالند،  كريستيا  عن  المتحدة.نقال  الواليات 

نائبة رئيس الحكومة الكندية ووزيرةُ المالية.

خالل  ذلك  بعد  فريالند  مخاوف  وتأّكدت 
اجتماع مع مديري المصارف الكندية الكبرى 
عشية  أي  )فبراير(،  شباط   13 األحد  مساء 
ترودو،  جوستان  الحكومة،  رئيس  استدعاء 

قانون تدابير الطوارئ إلنهاء االحتجاجات.
بالمّرة”، حسبما  كان االجتماع “غير عادي 
قالت فريالند عدة مرات، مؤكدة على خطورة 

الوضع.

القادة  أّكد  االجتماع،  لمحضر  ووفقاً 
المصرفيون أّن سمعة كندا “في خطر”.

وقال أحدهم في االجتماع إنه أمضى ’’الكثير 
األسبوع  المتحدة  الواليات  في  الوقت  من 
الماضي‘‘ ونقل عن مستثمر أميركي قوله له: 
في جمهورية  لديكم،  واحداً  سنتاً  أستثمر  “لن 

الموز الكندية، بعد اآلن”.

إلى  االستثمارات  في  انخفاٌض  يؤدي  “قد 
مستوى  خفض  وإلى  للكنديين  وظائف  فقدان 
أن  علّي  كان  وأنا   )...( لديهم.  العام  المعيشة 
وعميقة  كبيرة  مسؤولية  ولدّي  القارب،  أقود 
اللجنة  أمام  فريالند  أضافت  الكنديين”،  تجاه 

وقد تأثرت وتحركت الدموع في عينيها.

الحكومة  رئيس  نائبةَ  رولو  لجنة  وسألت 
القومي  لألمن  تهديٍد  بين  الصلة  الفدرالية عن 
يمكن  ما  ردُّها  فأعطى  لالقتصاد،  وتهديٍد 
المنطق  عن  اآلن  حتى  فكرة  أوضح  اعتباره 
قانون  الستدعاء  الحكومة  إليه  استندت  الذي 

الطوارئ.

أمنُنا كدولة مبنّي على أمننا االقتصادي، وإذا 
كان أمننا االقتصادي مهدداً، فإّن أمننا بأكمله 
رئيس  نائبة  فريالند،  كريستيا  عن  مهددٌ.نقال 

الحكومة الكندية ووزيرةُ المالية.

وشرحت فريالند أنه تعيّن على الحكومة إيجاد 
وسيلة لوضع حدّ سريع لتلك االحتجاجات التي 

كانت تلحق ضرراً كبيراً باالقتصاد الكندي.
“نظرنا إلى األدوات المتاحة في تلك المرحلة 
كان  ما  كّل  أّن  مفاده  استنتاج  إلى  وتوصلنا 
استخدامه”،  بالفعل  تّم  قد  استخدامه  بإمكاننا 

قالت فريالند.

ترجمة 	  كندا،  راديو  موقع  عن  )نقالً 
وإعداد فادي الهاروني(

فريالند تقول للجنة رولو إّن تهديد االقتصاد الكندي يشكل تهديدًا لكّل كندا
نائبة رئيس الحكومة الكندية ووزيرُة المالية

أمُننا كدولة مبنّي على أمننا االقتصادي، وإذا كان أمننا االقتصادي مهددًا، فإّن أمننا بأكمله مهدٌد. 

نائبة رئيس الحكومة الفدرالية، وزيرة المالية كريستيا فريالند )بالثوب األحمر(، عند وصولها مع 
ضة بالتحقيق حول حالة الطوارئ. أعضاء من فريق عملها إلى لجنة رولو المفوَّ

LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK :الصورة

ضة بالتحقيق حول حالة الطوارئ، القاضي بول رولو،  رئيس اللجنة المفوَّ
متحدثاً في إحدى جلسات اللجنة.

LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD :الصورة

أحد مظاهر احتجاج سائقي الشاحنات قرب جسر أمباسادور صباح 10 شباط )فبراير( 2022.
RADIO-CANADA / ELVIS NOUEMSI NJIKÉ :الصورة
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ترودو الشاهد األخير أمام لجنة رولو:

“كان الوضع سيفلت من سيطرة قوات الشـرطة”

ترودو :
“كان هناك عسكرة لبعض المركبات، )...( وتم استخدام أطفال كدروع بشرية، السيما على جسر 
أمباسـادور، )...( وكــانت هنــاك أسلحة في كوتس، )...( وكان هنــاك عنف مدفوع أيديولوجيــًا”

 	RCI : كندا

جوستان  الفدرالية،  الحكومة  رئيس  َمثُل 
ترودو، بدوره أمام لجنة رولو، فأّكد أنه كان 
هناك إجماع حول طاولة مجموعة االستجابة 
إلى  اللجوء  بشأن   )GII / IRG( للحوادث 
قانون الطوارئ انعكس داخل الحكومة عشية 

استدعاء القانون.

أمام  َمثُل  الذي  األخير  الشاهد  ترودو  وكان 
بول  القاضي  يرأسها  التي  هذه  التحقيق  لجنة 
ما  هناك  كان  إذا  ما  بتحديد  ضة  والُمفوَّ رولو 
يبّرر استدعاء الحكومة الليبرالية قانون تدابير 
الطوارئ في 14 شباط )فبراير( 2022 بهدف 
إنهاء احتجاجات سائقي شاحنات وسواهم من 
المعارضين لإلجراءات الصحية  المتظاهرين 

المتصلة بجائحة كوفيد-19.

مطلوباً  ليس  اإلجماع  أّن  إلى  ترودو  وأشار 
الحالة  هذه  في  ولكن  القانونية،  الناحية  من 
والتوافق”.  االرتياح  من  “مستوى  هناك  كان 
وأضاف أنه لو اعترض أحد األصوات حول 
طاولة مجموعة االستجابة للحوادث، لكان قد 

أخذ ذلك في االعتبار، مؤكداً أنّه لم يكن هناك 
أّي اعتراض.

اندالع  إنه كان يخشى  الحكومة  وقال رئيس 
الحرية”،  “قافلة  أزمة  خالل  عنف  أعمال 
االسم الذي اختاره ألنفسهم منظمو التظاهرات 
شباط  في  االحتجاجية،  واالعتصامات 
الطوارئ  تدابير  قانون  بأّن  وجادل  )فبراير(. 
تدهور  منع  لحكومته  تتيح  التي  األداة  كان 

الوضع.

“كان هناك عسكرة لبعض المركبات، )...( 
السيما  بشرية،  كدروع  أطفال  استخدام  وتم 
هناك  وكانت   )...( أمباسادور،  جسر  على 
عنف  هناك  وكان   )...( كوتس،  في  أسلحة 
ذئاب  تحرك  ومخاطر  أيديولوجياً،  مدفوع 
“تهديدات  وصفه  في  ترودو  قال  منفردة”، 

العنف الخطير” الشتاء الفائت.

في  وندسور  مدينة  أمباسادور  جسر  ويربط 
والية  في  ديترويت  بمدينة  أونتاريو  مقاطعة 
ميشيغان األميركية، وهو الرابط العابر للحدود 

األكثر ازدحاماً في أميركا الشمالية.
وكوتس قرية في مقاطعة ألبرتا عند الحدود 

مركزاً  وتضّم  األميركية  مونتانا  والية  مع 
شباط  في  االحتجاجات  وخالل  للجمارك. 
مدّججون  “أشخاص  فيها  انتشر  )فبراير( 
بأنفسهم  للتضحية  مستعدين  وكانوا  بالسالح 
سبق  كما  “القضية”،  يعتبرونه  ما  أجل”  من 
)الشرطة  الكندية  الملكية  الشرطة  لرئيسة 

الفدرالية( بريندا لوكي أن قالت للجنة رولو.
كانت  بل  تتحسن فحسب،  األمور ال  تكن  لم 
تزداد  أّن األمور  كنّا نرى   )...( تزداد سوءاً. 
عن  أيدينا.نقال  من  تفلت  كانت  خطورةً، 

جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

وحسب رئيس الحكومة، لم يكن لدى أجهزة 
الشرطة وال المقاطعات خطة لمواجهة الوضع.
هذه  لفتح  خطة  لديك  يكون  أن  كافياً  يكن  لم 
كنا  المرور.  حركة  أمام  تلك  أو  الطريق 
بحاجة إلى خطة لتجنب عودة االحتجاجات أو 
ظهورها في أماكن أُخرى. )...( كان الوضع 
عن  الشرطة.نقال  قوات  سيطرة  من  سيفلت 

جوستان ترودو، رئيس الحكومة الفدرالية

وخالل 43 يوماً استمعت لجنة رولو إلى 75 
مت  قُدِّ وثيقة   7.000 من  أكثر  وتلقت  شاهداً 

كأدلة.
لدّي اآلن ما أحتاجه لإلجابة على سؤال هذه 
تدابير  الفدرالية  الحكومة  أعلنت  لماذا  اللجنة: 
الصالحيات  هذه  استخدمت  وكيف  الطوارئ 
القاضي  عن  راً؟نقال  مبرَّ تصرفها  كان  وهل 

بول رولو
ومن المتوقَّع أن يُصدر القاضي رولو تقريره 

في شباط )فبراير( المقبل.
قانون  استدعاء حكومة ترودو  أّن  إلى  يُشار 
المرة  كانت  إذ  سابقة،  شّكل  الطوارئ  تدابير 
هذا  الستخدام  كندا  فيها  تلجأ  التي  األولى 
مكان  ليحّل   1988 عام  صدر  الذي  القانون 

قانون تدابير الحرب.

ويعّرف القانون حالة الطوارئ الوطنية بأنها 
“حالة طارئة وخطيرة” مؤقتة “تعّرض حياة 
الكنديين أو صحتهم أو سالمتهم لخطر جسيم 
قدرة  تتجاوز  طبيعة  أو  أبعاد  ذات  وتكون 

مقاطعة أو سلطتَها للتعامل معها”.

)نقالً عن موقع راديو كندا وعن وكالتْي 	 
والفرنسية، ترجمة وإعداد  الكندية  الصحافة 

فادي الهاروني(

محتجون يغلقون بشاحناتهم معبر كوتس الحدودي مع الواليات المتحدة في جنوب ألبرتا في 2 شباط )فبراير( 2022.
LA PRESSE CANADIENNE / JEFF MCINTOSH :الصورة
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المغوار في  البطل  الهاللي"  سألوا "أبو زيد 
الحكايات الشعبية: ما أحلى أيامك يا أبوزيد؟

 
 فقال: يوم كنت أكيـِّل الرمل بالطاقية!! 

 
الرد ال يخرج  في  البالغة  معاني هذه  أبسط 
العمر،  أيام  أجمل  هي  الطفولة  براءة  أن  عن 
الطفل حين يمأل  أن  يقصد  أبا زيد كان  ولعل 
"طاقيته" بالرمل من الجهة اليمنى، ثم يفرغها 
في الجهة اليسرى، إنما يريد أن يقول: وبراءة 
نقل "األرض"  قادر على  أنه  له  تهيئ  الطفل 

من مكانها إلى حيث يريد!!  
ولم  الحياة  مع  يتعارك  لم  طفل  تصور  هذا 
كل  من  قاسية  مواجهة  أي  في  معها  يتقابل 

مواجهاتها بالعثرات مرة وباألفراح مرة. 
 في زماننا اليوم تنوعت "الطاقية" واختلف 

رأس  على  خوذة  فأصبحت  عملها،  سحر 
مقدمتها  يتصدر  طاقية عسكرية  أو  المحارب 
أعظم  في  الطاقية  وأصبحت  نسر،  أو  نجمة 
الكبير وعلى الصغير تنفيذه  حاالتها أمرا من 
بال نقاش ألن سيده يملك زمام أمره، وما عليه 
إال الطاعة، فتأتي إشارة له أو هاتف بكلمات 
قليلة تطلب نقل "األرض" من هذه الجهة إلى 
طريقة  على  ليس  ولكن  األخرى،  الجهة  تلك 
براءة أبي زيد إنما بتدمير وحرق وفناء شعوب 
وأراضَي وممتلكات، وكأن سحر الطاقية هذه 
هو سر من أسرار لعبة الكبار التي خلت منها 

أي براءة أو حسن نية تفيد البشرية.  
"الطاقية" الجديدة في فكر البشر هي حالة من 
الجشع والفساد استشرت بكل مقاييسها الواسعة 
واجتاحت في طريقها معظم الفضائل والعادات 
بها  تغنى  التي  النبيلة  واألخالق  الحميدة 
الشعراء، وكتبوا قصائدهم، والتي جعلتنا ننقل 
بالصورة  ومغامراته  حكاياته  زيد"  عن"أبو 
الشعبية التي تناقلتها الروايات وسمعناها على 
عزف "ربابة" المنشدين في المقاهي وجلسات 

السمر في زمن جميل مضى! 
 

لو سألنا طفال من أطفالنا: ما أحلى أيامك؟  
على  أجلس  أن  يقول:  لن  أنه  المؤكد  فمن 

شاطئ البحر "أكيــِّل الرمل بالطاقية حتى لو 
كانت طاقيته من أرقى الماركات العالمية"!  

بوقتي وأنا جالس مع  استمتاعي  بل سيقول: 
في  وأصدقائي   )Game( اإللكترونية  لعبتي 

البيت أو في أي مكان في العالم!  

عن  تعبر  متطورة  إلكترونية  هنا  "الطاقية" 
أسلوب العصر، والطفل على حق فــ"الطاقية" 
تكون  أن  يجب  اليوم  طفلنا  يرتديها  التي 
أو  للنظر  "ماركة" عالمية عليها شعار الفت 

اسم فريق رياضي كبير... إلخ.  
"طاقية أبو زيد" ما عادت تحقق حلمه في نقل 
اليوم هو من  األرض من مكانها بل إن طفل 
ينتقل عبر "األثير" إلى كل بقاع األرض، إذ لم 
تعد أحالم األطفال "صغيرة" بحجم أعمارهم 
بل كبرت وتمددت واتسعت حتى غزت عالم 

الكبار ونافستهم في أحالمهم وتطلعاتهم!  
إنما  السن  في  الصغير  هو  الطفل  يعد  لم 
الصغير من تخلف عن ركب التطور السريع، 
فأدوات  عمراً،  األكبر  هو  الكبير  يعد  ولم 
العصر عملت عملها في تغيير طبيعة األشياء 
حين تمكنت من أن تكون جزءا أساسيا منها ال 

فكاك، بل ال يمكن االستغناء عنها.  
أخرى  طاقية  هناك  الشعبية  الحكايات  وفي 

تخفي  التي  السحرية  اإلخفاء"  "طاقية  وهي 
البسها لينتقل من مكان إلى آخر دون أن يراه 
الشعوب  خيال  في  لعبت  الطاقية  وهذه  أحد! 
عن  عجزوا  "خيالية"  أمنيات  لهم  وحققت 
القصور  فاشتروا  الواقع،  عالم  في  تحقيقها 
الموارد  من  الكثير  في  وتحكموا  والعبيد 

وتزوجوا من األميرات وفتحوا الممالك...  
إلى  صاحبه  يأخذ  أن  الخيال  يستطيع  هكذا 
التوازن"  "بعض  له  يصنع  الذي  المستحيل 
الواقع  إرهاصات  ترهقها  التي  شخصيته  في 

المرير الذي يعيشه.  

سنبقى دائما نبحث عن جواب ألسئلتنا الكثيرة 
مالمحه  تغيرت  قد  العالم  دام  ما  المطردة 
البسيطة وأصابت صور قبيحة جماله، ودمرته 

سلوكيات البشر وغضب الطبيعة!  
األرض  وجه  على  زالت  ما  براءة  من  فهل 
هنا  وخراب  دمار  عن  ونسمع  نرى  ونحن 
أصحاب  األطفال  هم  ضحاياه  أول  وهناك 

البراءة التي تلوثت بفعل الكبار؟  

جيل 	  من  فلسطيني  تشكيلي  فنان 
لندن  الرواد)ناشر ورئيس تحرير الصراحة( 

أونتاريو

د. محمد سعد الدين	 

العـالـم على حـافة أزمة دواء غير مسبـوقة!!

عبد الهادي شــال  	 

عشرين  الصينيون  قتل  اعوام   ثالثة  قبل 
عسكري  حدودي  احتكاك  اثر  هنديا  جنديا 
بين البلدين الجارين في اقليم الهيمااليا. ثار 
من  باالنتقام  وطالب  حينها  الهندي  الشعب 
الصينية.  البضائع  ومقاطعة  جنوده   قاتلي 
فعلوا،  إن  انهم  الهند  قادة  انتبه  فقط،  عندها 
هو   الهندي  األدوية  صناعة  قطاع  سيكون 
جدا  المهم  القطاع  هذا  االولى،  الضحية 
لالقتصاد، والحيوي  لتمكين الفقراء الهنود، 
وهم جل الشعب، من شراء ادويتهم. اكتشف 
المسؤولون ان ٧٥ بالمائة من المواد الفعالة 
بكين  من  تأتي  بالبالد   المصنعة  لالدوية 
وبسعر  رمزي، بل يكاد يكون مجانيا. حينها 
..العجز!!  عند  العفو  طريق  هؤالء  اختار 
ان  قبل  التوك  التيك  تطبيق  بحجب  واكتفوا 
جيل  من  بضغط  قليلة  ايام  بعد  يتراجعوا 
االنترنت  هي  االهم  عقيدته  أضحت  جديد 

وتطبيقاته.

ما حدث بالهند، سيحدث بالعالم كله عندما 
والغرب  الصين  بين  التجارة  باب  يغلق 
امريكا  لمنافستها   تصدر  بكين  يكاد.  او 
الفعالة  المواد  من  حاجتها  من  بالمائة   ٩٠
لعالج  األهم  العالج  االبروفين،  لصناعة 
وبالنسبة   .. المفاصل  واوجاع  االلتهابات 
البارستومول  االشهر  الدواء  من  ذاتها 
والذي يتناوله 52  مليون أمريكي اسبوعيا.. 
الحيوية  المضادات  من  قليال  اقل  وبنسبة 
وشركاتها  واشنطن  استعماال!  األكثر 
كل  عقود  منذ  اغلقت  العمالقة  الدوائية 
الرخيصة  لالدوية  الفعالة  للمواد  مصانعها 
مهما كانت ضرورتها وشرائها من الصين 
باسعار زهيدة جدا مما مكن المستهلك هناك 
من شراء ١٠٠ كبسولة من االبروفين بسعر 

ككوسكو  الكبرى  المتاجر  من  واحد  دوالر 
البحث  على  مدراؤها  وعكف  مارت  وول 
وصناعة االدوية الغالية والمربحة جدا كتلك 
الدهون  وارتفاع  للسرطانات  المخصصة 
سنوية  مكافآت  على  الحصول  ثم   ومن 

بعشرات الماليين من الدوالرات.

األمر يكاد يكون متشابها في اوروبا وباقي 
العالم رغم ان نصف اكبر ١٠ شركات ادوية 
بالعالم من حيث االرباح والقيمة السوقية هي 
امريكية ونصفها األخر سويسرية وفرنسية 

والمانية.

احتياجته  نصف  كله  للعالم  تصدر  الصين 
اهمية  األكثر  لالدوية  الفعالة  المواد  من 
للعامة باسعار مجانية او تكاد لغاية في نفس 
بكين  العظيم.  الصين  سور  بنى  من  أحفاد 

إغالقها  بعد  التهديد  راية  برفع  اآلن   بدأت 
بحجج  ومصانعها  شنغهاي  لميناء  المتكرر 
ازمات  بوادر  ربما  معها  وبدأت  واهية، 
ستمّس  ازمة  ومنها  بالعالم  ستحيق  كبرى 
غير  غالء  او  بندرة  جلها  او  كلها  البشرية 
ستحلق  ربما  التي   االهم  لالدوية  مسبوق 
اسعارها باضعاف مضاعفة. حينها فقط ربما 
بالعودة  الغربية   العمالقة  الشركات  ستبدا 
االهم  لالدوية  الفعالة  بالمواد  لالستثمار 
ان  مدراؤها  استعماال حين يضمن  واالكثر 
الماليين  بمئات  ستبقى   ومكافآتهم  رواتبهم 
من الدوالرات او تزيد  ويدفع بعدها جمهور 
العامة المساكين المزيد من المال للحصول 
على صحتهم كما يفعلون اآلن على وقودهم 

وطعامهم . 

طبيب )من كتاب البالد( لندن-أونتاريو	 
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بقلم د. كيتي وتد   	 

نداء تربوي لآلباء 

اهتموا بأبنائكم عاطفيا وتربويا فدوركم ال يقتصر على تأمين المال!

بنا،  اهتمام  يوجد  ال  معنا،  جدا  شديد  "أبي 
يتحدث بصوت مرتفع وعصبي وبلهجة امرة"
يأكل  يعود  وعندما  اليوم  كل  أبي  "يعمل 
يستمع  وال  عنا  يسأل  وال  التلفزيون  ويشاهد 
مع  يسهر  أو  ينام  األسبوع  وبنهاية  الينا، 

أصحابه"
"أخاف من أبي فهو شديد وعصبي وال يطيق 

أن يناقشه أحد"
"أبي شديد االنتقاد، ال شيء يعجبه، ال تعجبه 
ويستهزئ  منا  ويسخر  يهينها،  دائما  أمي. 

بإنجازاتنا"
كالم  "هذا  أبي:  علي  يرد  أطلبه  طلب  "أي 
يقول:  عنها  التعبير  أريد  فكرة  أي  فاضي"، 

"الرأي رأيي وبس"
"أصحو وأنام وأفكر كيف أشرد من البيت... 

مخنوقة"
هني  كيف  يربونا  وبدهم  كندا  إجوا  "أهلي 

تربوا على الشدة والقسوة والقمع"
أبدأ مقالتي بالتنويه أنه ودون أدنى شك هناك 

القيادي  لدورهم  الواعين  اآلباء  من  الكثير 
الله  وأسأل  الداعمة،  اإليجابية  لألبوة  الشامل 
الثبات لهم جميعا على ما يحبه ويرضاه. ولكّن 
أصواتا كثيرة أسمعها من األبناء، بالذات من 
المراهقين ومن األمهات حول انعدام التواصل 
األب  بين  الداعم  الحنون  الدافئ  اإليجابي 

وأفراد أسرته! 

أي  دون  كندا  الى  بأجسادهم  األهل  انتقل 
أتطرق  الذي  التغيير  أسلوبهم.  لتغيير  محاولة 
له طبعا ال يتعدى وال بأي صورة من الصور 
حدود الله والتعاليم الدينية، لكنه يشمل أساليب 
والدعم  العاطفي  والتعبير  والتواصل  الحوار 
التوجه  في  تغيير  ولألبناء.  للزوجة  النفسي 
وفي اللغة، تغيير من المعاملة القاسية للمعاملة 
الوسطية  من  نحن  أين  الحنون!  المعتدلة 
أفضل  عليه  الكريم  رسولنا  إياها  علمنا  التي 
في  قدوتنا  نحن من  أين  التسليم!  وأتم  الصالة 
أين  البيت؟  تقطن  التي  األرواح  مع  تعاملنا 
الحقيقي  اإلصغاء  أين  الحتياجاتهم؟  المراعاة 
التربوية  بظروفهم  االهتمام  أين  لمشاعرهم؟ 
والنفسية؟ أين بشاشة الوجه وأين الكلمة الطيبة؟ 
أين المالطفة والتربيت عليهم ومداعبتهم؟ أين 
القائد  األب  دور  أين هو  الوالدية؟  القيادة  هي 
البيت  عامود  هو  أين  الحسنة؟  القدوة  المربي 
المحب اللطيف الكريم على أوالده وزوجته في 

المعاملة وفي تلبية احتياجاتهم.

وصفا  وال  الخيال  من  نسجا  ليس  أسمعه  ما 
من  أو  رعب  فيلم  من  مشهدا  أو  رواية  من 
حقيقية  قصص  انها  محزن!  دراما  مسلسل 
كل  ليس  )وطبعا  اآلباء  تقصير  حول  موجعة 
المحبون  الصالحون،  فمنهم  مقصرين!  اآلباء 
وصعب  محزن  واقع  هو  إنما  والمتعاونون( 
من أسر كثيرة تعاني من غياب الدور الحقيقي 
والسالم  الصالة  عليه  الكريم  رسولنا  لألب! 
باإلحسان  يعاملهم  بيته  أهل  مع  حنونا  كان 
والعطف، يساعد في البيت رغم انه كان يقود 
وقدوتنا  رسولنا  عظيما!  تاريخا  ويصنع  أمة 
عليه الصالة والسالم نصحنا بصنع المعروف 
مع أهل بيتنا وبمداعبة الصغار ونصح الكبار 
وأكلنا  سلوكنا  في  حياتنا:  في  الوسط  واتخاذ 

وشربنا وعاداتنا وممارساتنا! 

األب  األم!  فقط  وليس  أجيال  مربي  األب 
في  يتعاونان  التربية!  في  شركاء  معا  واألم 
بناء فلذات أكبادهم، في بناء شخصيات قوية، 
بأبدانهم  معافين  أبناء  وبناء  قوية،  نفوس  بناء 
السفينة  يقودان  معا  واألم  األب  ونفسياتهم! 
الفنية  المهام  يتقاسمان  البيت:  أمور  إدارة  في 
قي  يتعاونان  الجوهرية!  باألمور  ويتعاونان 
البطولة  بطولة!  ليس  فاإلنجاب  االنسان.  بناء 

باألسلوب  هي  البطولة  السليمة!  بالتربية  هي 
متعبا  للبيت  المتفهم! وصولك  الواعي  الراقي 
بدخول  تقصيرك  يبرر  ال  عمل  يوم  بعد 
والزوجة،  األبناء  تحضن  وأن  مبتسما  البيت 
تطلب  وأن  الطعام  اعداد  على  تشكرهم  أن 
عنهم  تطمئن  وأن  الشاي  كأس  بلطف  منهم 
اهتماما  تبدي  وأن  وأصدقائهم  دراستهم  وعن 
الهاتف  اترك  به!  يحدثونك  ما  مع  وتفاعال 
وابتسم  بغرفهم  تفقدهم  لهم،  وأنصت  الخلوي 
وادُع لهم سرا وعالنية على مسمعهم فالدعاء 

لهم بصوت عال يالمس قلوبهم ويشجعهم.
على  تبخل  فال  والعطاء،  السند  هو  األب 
وتحطم  وتقُس  وتتجبر  وتتسلط  الزوجة 
باإلحسان  المعاملة  األبناء!  أمام  شخصيتها 
زوج!  كل  على  وفرض  واجب  أمر  والرفق 
واألمر ذاته مطلوب من الزوجة نحو زوجها: 
األبناء  وتفاهم! ال يصلح حال  وتقدير  احترام 

اال بصالح حال األهل!

يطول الحديث بهذا الموضوع الهام ولكن هي 
وقفة أولى ونداء للصحوة قبل أن يكون األوان 

قد فات!

كاتبة، اخصائية تربوية ومستشارة اسرية	 
مدربة للتطور الذاتي والمهني 	 
) من كتاب جريدة البالد(	 

اخالقيات المهنة

لي  بد  ال  فكان  المهنة،  اخالقيات  في  محاضرات  أعدّ  كنت 
من العودة الى تراثنا العلمي العربي العظيم بمفرداته في هذا 
أدّون  كي  ليس  الصحية،  المهن  مجال  في  وتحديداً  المجال 
مضمون المحاضرة، ولكن لالستزادة، وتخوفا مما قد أُواِجهه 
أثناء  وفي  لألسف.  االيام  هذه  اختفت  هذه  ولو  تساؤالت،  من 
البحث تمكنت من التعرف على العديد مما يعرف بالمصنفات 
مبحث  العرب  األطباء  تناول  فقد  الصحية.  المهن  ادب  في 
بلغ  وقد  الطبيب".  "ادب  باسم  عرف  ما  في  الطبية  االخالق 
ادب الطبيب اوج نضجه في القرن الثالث الهجري، حيث ظهر 
الطبيب  المجال، ومنها: أخالق  المصنفات في هذا  الكثير من 
للرازي )ت 313 هجرية(، ومحنة الطبيب )امتحان الطبيب( 
ماسويه )ت 243هجرية(،  بن  ليوحنا  الكحالية  ومعرفة محنة 
وامتحان االطباء لحنين بن اسحاق )ت 260 هجرية( وغيرها. 
وقد ناقشْت هذه المصنفات على اختالفها قضايا متباينة يمكن 

تصنيفها ضمن اربعة محاور، هي:

1-اخالق الطبيب وآدابه واآلداب التي يُْصِلُح بها نفسه.

2- المؤهالت واالشتراطات العلمية التي ينبغي توفرها في من 
يمارس مهنة الطب.

3- حدود عمل الطبيب.
4- ضوابط العالقة بين الطبيب والمريض، ما يجوز فيها وما 

ال يجوز.

العلمي  تاريخنا  قديم  في  بها  معموال  كان  الضوابط  هذه  وكل 
الطبيب"  "أدب  كتاب  صدور  الفترة  هذه  وشهدت  العريق. 
لم  اذ  الباب.  هذا  في  تأسيسي  كتاب  وهو  الرهاوي  إلسحاق 
يعرف ان أحدا اختص هذا العلم بكتاب مستقل. وهو اول وثيقة 
مكتملة تبحث في االخالق الطبية. وتضمن الكتاب اهم ما يتعلق 
بآداب الطبيب وواجباته والمشكالت التي تثيرها مهنة الطب. 
لمهنة  الالزمة  االخالقية  المبادئ  من  عددا  الرهاوي  ويورد 

الطب، منها:

ويتحدث 	  الطب.  مهنة  وكمال  العقيدة  صحة  بين  الربط 
في المقدمة عن االعتقادات الثالثة التي ينبغي للطبيب االيمان 
بها، وهي االعتقاد بالخالق، والمحبة الصادقة التي ينبغي للعبد 
ويحذر  واالنبياء.  بالرسل  وااليمان  خالقه،  الى  بها  ينظر  ان 
الرهاوي من مراجعة الطبيب الذي ال ايمان له فيقول: "فليس 
لك ان تراجع من عدل عن هذه األمانات او االعتقادات ظنا منه 

ببطالنها، فتجاوز على الشرائع واظهر الزندقة".

من 	  فكم  األموال.  من  الحرام  في  الطبيب  يرغب  ال  ان 
األموال  ببذل  والنساء  الرجال  من  األشرار  ارغبهم  قد  الذين 

والمواعيد وأنواع الخدمة، فلشرههم وجهلهم وصفوا عالجات 
قاتلة، وأسقطوا أجنة واشباه ذلك من االمور المهلكة، وجميع 

ذلك، جهال بالعواقب وكفرا بالنعم.

ال يجوز للطبيب ان يعالج مريضا لم يتحقق عنده مرضه 	 
فيحتاج ان  يوقعه في مرض اخر يكون أعظم من االول  لئال 
يعالج العالج. ولذلك على الطبيب مواكبة التطور واالكتشافات 
الدراسة واالطالع  مواصلة  في مجاالت تخصصه من خالل 
على مستجدات االدواء واالدوية واالوبئة، األمر الذي تفرضه 
المستشفيات المعاصرة على االطباء من خالل الزامهم حضور 

المؤتمرات السنوية في مجال تخصصهم.

االخالق 	  باستعمال  دائما  ويأخذها  نفسه  الطبيب  يروض 
الناس  بين  ذلك  في  يفرق  وال  المرضية،  واالفعال  المحمودة 

كافة، اي بين صديقه وعدوه.
دون  ممارستها  من  المتطفلين  ومنع  المهنة  انضباط  وألجل 
الرهاوي على االمراء والملوك اشتراط اجراء  معرفة يقترح 

اختبارات لمن يريد ممارسة المهنة.

فما احوجنا اليوم لمثل هذا السلوك المهني المنضبط. 
وإلمام  وصدق  بأمانة  كانت،  أياً  مهنتنا  لممارسة  الله  وفقنا 
يزاولها من  للمهنة ومن  ما يسئ  بحيثياتها، واالبتعاد عن كل 

غش وابتزاز ورشوة …الخ.

اكاديمي عراقي 	 

د. حسين عبد المنعم داود	 

13December 2022 )ديسمبر )كانون األول Issue  249 العدد



بها  اختتم  التي  العبارة  من  مستل  العنوان 
الناقد العراقي باسم عبد الحميد حّمودي روايته 
والتي  كذلك،  تجنيسها  صح  إن  "التاريخية"، 
أعطاها عنوانا الفتا "الباشا وفيصل والزعيم"، 
الماضي،  القرن  ثالثينيات  إلى  عبرها  وعاد 
تاريخ  من  المرحلة  تلك  شخصيات  مستعرضا 
في  تمثلت  فارقة  لحظة  إلى  وصوال  العراق، 
عمامة  أحدهما  يضع  دين،  رجلي  استحضار 
سوداء على رأسه، والثاني يضع عمامة بيضاء، 
وثوب  مع  بدأت  جديدة  مرحلة  بدء  عن  كناية 
األحزاب الدينية الى الحكم بعد الغزو األميركي 

للبالد.
سعى حمودي، في روايته تلك، ألن يتملى تلك 
غير  الجزء  ويستعيد  ويستنطقها،  الشخصيات 
شكوك  طاولته  والذي  تاريخها،  من  المكتوب 
وعليه،  فيه  الرواة  واختلف  كثيرة،  وتأويالت 
عليهم،  يحكموا  كي  عدوال  قضاة  أحضر  وقد 
والمحلل  الحسني  الرزاق  عبد  الريادي  المؤّرخ 
والباحث في التاريخ االجتماعي للعراق الحديث 
حنا بطاطو وسواهما، كما جاء ببعض من قدّر 

وما  ارتكابات،  من  أولئك  فعله  ما  يشهد  أن  له 
الشهود  بين  ومن  ووقائع.  أحداث  من  صنعوه 
القاص عبد الملك نوري والروائي فؤاد التكرلي، 
في  يشاركوا  كي  أحياء  الكاتب  بعثهم  وأخرون 
ينقله  أن  أراد  الذي  المشهد  من  جوانب  إضاءة 

إلى المتلقي.

عرضه  في  محايدا  يكون  أن  حّمودي  حاول 
تأسيس  منذ  العراقيون  عاشها  التي  األحداث 
أجراها  حوارات  خالل  من  الوطنية  دولتهم 
إلى  الشخصية  نظرته  لكن  أبطاله،  ألسنة  على 
عديدة  مقاطع  على  تطغى  بدت  األحداث  تلك 
مكشوف،  نحو  على  لنا،  ويظهر  الرواية.  من 
ما  مع  وتناغمه  الملوك  عهد  إلى  الكاتب  حنين 
انقالب  ثورة/  رجال  قدّمه  ما  ورفضه  فعلوه، 
لعبته  الذي  الدور  1958(، وإدانته   ( 14 تموز 
الشمولية  واألحزاب  العراقية  "العسكريتاريا" 
في وقف النمو الطبيعي للتطور الديمقراطي في 
الروائي في صنع خيوط رفيعة  العراق. ونجح 
وفي  المتخيلة،  واألحداث  الحقيقية  الوقائع  بين 
توظيفه ذلك في استنطاق تاريخٍ تصعب مالحظته 
الماضي  وقائع  إخضاع  في  نجح  كما  بسهولة، 
األمكنة  فيها  تتداخل  متخيّلة،  لسيناريوهات 
بنكهتها  تحتفظ  تظل  لكنها  الزمنية،  والمسافات 
التاريخية التي تعطيها قدرا من "الواقعية" القابلة 

للتمحيص والمراجعة.
معّمقة  تفسيراٍت  أمام  الباب  فتحت  الرواية 

ألحداث ووقائع أصبحت جزءا من الماضي
ألسنة  على  حواراٍت  روايته  في  حّمودي  أدار 
عكست  ملتبسة  أسئلة  عن  عبرت  أبطاله، 
في عهود  العراقيون  عاشه  مريع  تدهور  وقائع 
التي  العريضة  اآلمال  بخالف  "الجمهوريات"، 
كانت معلقة عليها. وبعض هذه األسئلة ظل يتردد 
الشفاه عندما لم يجد جوابا شافيا: من أمر  على 
من  الملكية؟  األسرة  وأفراد  الثاني  فيصل  بقتل 
أطلق حّمامات الدم في هذا االتجاه أو ذاك؟ ما هو 
الدور الذي لعبه العسكر في تأجيج الخالف بين 
العهد الجمهوري األول؟  األطراف الوطنية في 
على  والبريطانيون  األميركيون  تصارع  كيف 
وانقالب  اإلنكليز  بين  ثمة عالقة  العراق، وهل 
التي ما تزال  تموز؟ إلى آخر األسئلة المستفّزة 
تشغل أذهان الباحثين في تاريخ العراق الحديث.
وإذا كان كاتب رواية "الباشا وفيصل والزعيم" 
المكتوب"  الرسمي  "التاريخ  محاكمة  أراد  قد 
باستعادته ما هو غير مكتوب عن مرحلة شائكة 
هذا،  الروائي  بعمله  فإنه،  العراق،  تاريخ  في 
معّمقة  تفسيراٍت  أمام  الباب  فتح  قد  يكون  ربما 

ألحداث ووقائع أصبحت جزءا من الماضي.
يحضرنا هنا، بالمناسبة، عمل روائي للتشيلي 
خورخي أدواردز يلتقي مع عمل باسم حّمودي 
أن  يمكن  ما  يشكل  وبما  نقطة،  من  أكثر  في 
نطلق عليها عملية "توارد حواطر" بين حّمودي 
وأدواردز، فقد عرض األخير في روايته "منزل 
دوستويفيسكي" )أظن أنها لم تترجم إلى العربية( 

استنطقها  التي  الفترة  في  تشيلي  بلده  لتاريخ 
اذ  نفسها،  النتيجة  إلى  معا  وخلصا  حمودي، 
اعتبر أدواردز أن سانتياغو عاصمة بالده ذات 
المعنى الحضاري واالجتماعي قد فقدت بهاءها 
بينوشيه  أوغوستو  الديكتاتور  عهد  في  ومجدها 
الذي حكم بالده بالحديد والنار، مثلما نظر باسم 
حّمودي إلى عاصمة بالده بغداد التي قال عنها 
الذي  الحضاري  دورها  وتراجع  ضاعت  إنها 

ُعرفت به عبر التاريخ.

تبحثان  أنهما  أيضا  الروايتين  ما هو الفت في 
عن معنى جديد للتعلّم من التاريخ، يقول إدواردز 
تكون  كي  مجتمعاتنا  تطور  أن  يعلمنا  "التاريخ 
قوي  سبب  هذا   )..( رفاهية،  وأكثر  عدال  أكثر 
للعودة إلى التاريخ، إننا نشعر بالحنبن إلى أيامنا 
السالفات، لكننا ينبغي أن نكون مسرورين ألننا 

نواصل البحث عن عالم أفضل".
شهادة  تمثل  حمودي  رواية  إن  نقول  أن  يبقى 
بلده  تدهور  مرحلة  عاش  مخضرم  ألديب 
نفسه  تحميل  من  يقترب  هنا  وهو  وانهيارها، 
وجيله مسؤولية المشاركة في صنع تلك األحداث 
الساخنة، أو على األقل، الصمت عن إدانتها في 

حينها.
 

الرواد 	  جيل  من  عراقي  وصحفي  كاتب 
ماجستير عالقات دولية من جامعة كالجري – كندا،

 يكتب مقاال اسبوعيا في )العربي الجديد( لندن	 

خواطر مغترب

عصام الشريدة	 

عبد اللطيف السعدون	 

حب عراقي 

اثرك  واقتفي  االرض  امشط   ... ظلي  اسابق 
بضجيج االمسيات ...

العراق  الجد   .. الجنوب  شطر  وحدي  اركض 
نخلة وغيمة ندية .

   صنعت باصابعي زورقا من ورق من اوتار 
قلبي ووسمت رقائق حسي

وابحرت معه دون غيره .. فكان هو العراق .
         

استودعك وجدا من ذاتي 
ما قيل وقال وانثر راحة اشهى من الصبح

وتمر العراق فكان العراق

اجر في كل ليل اذيال الحزن وااللم
ألعطر وجوده فرحا وبهجة  انه العراق ..

الجعل من حزني شمعة واكتب اسمك نورا
في اخر الليل الحالك ..عراق .

طيرا  بك  ألغدو   ... بك  اتوحد  ان  لي  كيف    
وحقيقة .. ياعراق...

محنة عراقية

ضحيتها 	  االطار  شكلها  حكومة  اسرع 
السوداني      

وعلى 	  مجربة  حكومة  السوداني  حكومة 
وزرائها ملفات فساد فكيف يثق بها الشعب .     

اولويات 	  من  ان  قال  الذي  السوداني  حكومة 

الحكومة محاربة الفساد  .. 
عليه  والذي  البنوك  صاحب  غالم  علي  اعتقل 
واطلق  للمطار  الوصول  حال  اعتقل  قضايا، 

عنها  يتحدث  محاربة  فأي  دقائق  بعد  سراحه 
السوداني؟

الزيارات •  السوداني  استعراضات  من 
وبعض  للمستشفيات  بها  قام  التي  الترقيعية 

اوال  جدي  فعل  الى  يحتاج  ..الشعب  االماكن 
محاربة الفساد واعتفال رؤوس الفساد ..

 من منجزات السوداني السريعة سحب حمايات 

المالكي  حمايات  يستطيع سحب  ..هل  الكاظمي 
مثال ..اشك في ذلك ..

واستغالل  بالنساء  والتحرش  والفساد  الرذيلة   
يستطيع  هل   .. االموال  البتزاز  المناصب 

السوداني الحد منها..
انتهاك السيادة العراقية من قبل ايران بقصف 	 

السوداني  حكومة  تتجرأ  هل  دهوك  منطقة 
باستدعاء السفير االيراني ..

هذه  من  اكبر  ملفات  توجد  القرن  سرقة  بعد 
السرقة هل يستطيع السوداني التحقيق فيها..

عالقة حب امريكية سودانية تبلورت بلقاءات 	 
ولم  االمريكية  السفيرة  مع  لقاء  من  اكثر  ودية 
الشيطان  على  االطار  جماعة  اعتراض  نسمع 

االكبر.. ما معنى هذه االزدواجية..
قبل 	  انه  ..قيل  العراق  في  قرار  لقائاني  هل 

انتخاب السوداني كان في البرلمان ..
حكومة 	  هي  للتطبيع  حاضرة  حكومة  اكبر 

الخزعلي  وجماعة االطار...
     

امنية عراقية

كل محنه ولها فرج وكل الم له امل  وكل غمه لها 
همه وكل شر يعقبه خير وكل حزن يعقبه فرح .. 
متى نراك ياعراق براياتك البيضاء ترتفع عاليا 
ويحتفل ابن الجنوب مع ابن الشمال فرحا ويعم 
االمن واالمان والسالم .. نعم سيكون ذلك قريبا ... 

تشرين راية امل وعمل ...

ورئيس 	  ناشر  وصحفي  تشكيلي  فنان 
تحرير صحيفة )المغترب( الكندية

كاريكاتير للفنان ياسر احمد عن جريدة )العرب( لندن )من اختيار المحرر(

عن "بغداد التي ضاعت في بغداد"
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“يونيفور” تتهم بنك كندا بإعالن “حرب طبقية” بزياداته المتتالية ألسعار الفائدة
 	RCI

تدابير  اعتماد  الكندية  الحكومة  على  يجب 
تسهيل  في  والمساهمة  العمال  لمساعدة  جديدة 
من  بدالً  الخضراء  الطاقات  إلى  االنتقال 
قالت  ترتفع،  الفائدة  أسعار  فيما  استهدافهم 
لعّمال  نقابة  أكبر   ،)Unifor(”يونيفور“

القطاع الخاص في كندا.

الميزانية  من  التوقعات  تقديمها  إطار  ففي 
الفدرالية المقبلة، حثّت أمس رئيسة “يونيفور”، 
النا باين، بنَك كندا )المصرف المركزي( على 
بأّن  مجادلةً  الفائدة،  أسعار  رفع  عن  التوقف 
الكنديين يعانون  العمال  الزيادات “تجعل  هذه 

دون داع”.

حالة  يواجهون  إذ  للعمال،  صعبة  فترة  إنها 
المستمرة  والتداعيات  االقتصادي  اليقين  عدم 
للجائحة )كوفيد-19(.نقال عن النا باين، رئيسة 

نقابة “يونيفور”

“أزمة القدرة على تحمل التكاليف، وسالسُل 
التوريد المعطلة، والتضخم المرتفع، وارتفاع 
ذلك  في  بما  عامة،  وخدماٌت  الفائدة،  أسعار 
العمال  الرعاية الصحية، تحت الضغط تضع 

وأسرهم في سيناريو أزمة”، أضافت باين في 
بيان مكتوب واصفةً الوضع المعيشي.

ودعت رئيسة “يونيفور” في بيانها الحكومة 

الفدرالية إلى “معالجة أزمة القدرة على تحمل 
التكاليف”، وإجراء إصالح دائم لنظام إعانات 
كسر  لمنع  “صارم”  قانون  واعتماد  البطالة، 

االقتصاد  لتحويل  دفعة  وإعطاء  اإلضرابات، 
المناخية  التغيرات  مكافحة  بهدف  الوطني 

بشكل أفضل.
وفي نظر باين، ما قام حاكم بنك كندا، تيف 

متتالية  مرات  الفائدة  أسعار  زيادة  من  ماكِلم، 
ليس أقّل من “إعالن حرب طبقية في بالدنا”.

يوم  من  سابق  وقت  في  أقّر  قد  ماكِلم  وكان 

المنخفض  الدخل  الكنديين من ذوي  بأّن  أمس 
التضخم  ارتفاع  من  تضرراً  األكثر  هم 
باالنكماش  سواهم  من  أكثر  سيتأثرون  وأنهم 

االقتصادي الوشيك.

وإذا كان الكنديون يعانون بالفعل من ارتفاع 
المركزي  المصرف  فإّن حاكم  الفائدة،  أسعار 
يرفض فكرة التوقف عن فرض هذه الزيادات 

كما تطالب رئيسة “يونيفور”.

إجراء  الضروري  من  يزال  ال  أنه  “نعتقد 
التشديد  نهاية دورة  نقترب من  لكننا  زيادات، 
هذه. ال أستطيع أن أقول لكم بالضبط ما سيكون 
عليه األمر. لم نبلغ )النهاية( بعد، لكننا نقترب 

منها”، قال ماكِلم.

يُذكر أّن بنك كندا رفع معدل الفائدة األساسي 
ست مرات منذ 2 آذار )مارس( الفائت، ناقالً 
إياه من 0,25% إلى 3,75% في 26 تشرين 

األول )أكتوبر(.
ومعدل الفائدة األساسي مؤشر مرجعي يمثّل 

سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.

ترجمة 	  كندا،  راديو  موقع  عن  )نقالً 
وإعداد فادي الهاروني(

النا باين، رئيسة “يونيفور”، أكبر نقابة لعّمال القطاع الخاص في كندا )أرشيف(.
LA PRESSE CANADIENNE / TIJANA MARTIN :الصورة
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وزيرة التوظيف كارال كالترو

الحكومة الفيدرالية ستمدد استحقاقات المرض للتأمين على العمل إلى 26 أسبوًعا ، بعد أن كانت 15 أسبوًعا
الجمعة  كالترو  كارال  التوظيف  وزيرة  أعلنت 
25-11 أن الحكومة الفيدرالية ستمدد استحقاقات 
 ، أسبوًعا   26 إلى  العمل  على  للتأمين  المرض 

بعد أن كانت 15 أسبوًعا.
على  للحصول  المتقدمون  العمال  سيكون  كما 
سخاء  أكثر  مزايا  على  للحصول  مؤهلين   EI
اعتباًرا من 18 ديسمبر ، حيث أشاد المدافعون 
بهذه الخطوة ولكنهم حثوا الحكومة على الوفاء 

بوعدها بإصالح أكبر للنظام.

و قالت كالترو: "يدفع عدد كبير جدًا من العمال 
في EI ، ومع ذلك عندما يصابون بمرض خطير 
فإن   ، للتعافي  إصابات  لديهم  يكون  وعندما   ،
اإلصابة.  مدة  تغطي  ال  الخمسة عشر  األسابيع 
نحن نعلم ذلك وقد دعت منظمات مثل منظمتك 
طويلة  لفترة   EI مرض  أسابيع  عدد  زيادة  إلى 

جدًا ".
اإلجازة  لمدة  األقصى  الحد  تمديد  تم  ايضا 
الطبية غير مدفوعة األجر المتاحة للعاملين في 

أسبوًعا   27 إلى  اتحاديًا  المنظم  الخاص  القطاع 
من 17 أسبوًعا ، بدًءا من نفس التاريخ.

و سيضمن هذا التغيير أن هؤالء العمال يمكنهم 
الحصول على إجازة غير مدفوعة األجر كافية 
الممتدة  المرض  استحقاقات  لتلقي  وظائفهم  من 

.EI من

في سبتمبر ، اجتمعت الوزيرة مع قادة العمال 
 15 من   EI مرض  استحقاقات  بتمديد  ووعدت 
إلى 26 أسبوًعا بحلول نهاية العام ، وهو تغيير 
تم إرساله ببرقية في ميزانية 2022، حيث يوم 
الجمعة ، وصف متحدث باسم المجلس الوطني 
للعاطلين عن العمل اإلعالن بأنه "خطوة كبيرة 

إلى األمام".

كذلك، قالت كالترو في وقت سابق إن الحكومة 
يوم  العام. وأضافت  نهاية  بحلول  ستقدم خطتها 
الجمعة أن الحكومة "سيكون لديها الكثير لتقوله" 

وزيرة التوظيف كارال كالتروبشأن التحديث.

19December 2022 )ديسمبر )كانون األول Issue  249 العدد



20December 2022 )ديسمبر )كانون األول Issue  249 العدد



21December 2022 )ديسمبر )كانون األول Issue  249 العدد



شعر المسيحيين العرب 
في النبي الصادق األمين

وفي  وسلم  عليه  الله  النبي محمد صلى  في  كثيرة  قصائد  العرب  المسيحيون  الشعراء  كتب    
وكانت  والعالم،  منطقتنا  في  وانتشاره  اإلسالمي  الدين  انطالقة  في  مؤثرة  أخرى  شخصيات 
تلك القصائد تعبيراً عن العروبة كرابطة مشتركة بين المسيحيين والمسلمين. وشجع هذا األمر 
تسامح اإلسالم واعترافه بحق المسيحيين ومعهم اليهود في ممارسة شعائرهم الدينية، وحفظه 
هذا الحق ودفاعه عنه في وجه حاالت سلبية نتيجة الجهل بتعاليم اإلسالم قبل أي شيء آخر. ولم 
تكن األحوال وردية طوال قرون من العيش المشترك بين المسلمين وأهل الكتاب، بل مّر هذا 
العيش بسوء فهم وتفاهم وصراع مصالح أدى في أحيان كثيرة إلى عسف وعجز عن التفاهم 
وتقديم المصلحة العابرة على أصول للعيش أرستها تعاليم اإلسالم بوضوح منذ انطالقة الرسالة.
ويتعرف المسيحي العربي على اإلسالم من خالل االحتكاك اليومي بمواطنيه المسلمين فهو يتكلم 

مثلهم اللغة العربية، لغة القرآن، وينتمي إلى العرب أهل النبي ومهد اإلسالم.
أدباء عرباً مسيحيين  المسيحيين" أن  ويذكر فارس يواكيم في مقدمة كتابه "اإلسالم في شعر 
صدّروا كتبهم بالبسملة، منهم ناصيف اليازجي في كتابه "العرف الطيب في شرح ديوان أبي 

الطيب" والخوري يوسف عون لدى نشره ترجمته لإلنجيل.
وقد تبلورت النهضة العربية الحديثة، بحفظ اللغة العربية والدفاع عنها وتطويرها لحمل موجات 
الجديد في العالم، وكذلك بمواجهة حملة التتريك المستجدّة التي اعتمدتها جماعة االتحاد والترقي 
الترك  مساواة  على  القائمة  التوحيد  نزعات  وكبحت  العثمانية  الدولة  حكم  على  التي سيطرت 

باألقوام األخرى ومنهم العرب.
كتب جبران خليل جبران في هذا الشأن: "أنا لبناني ولي فخر بذلك، ولست بعثماني ولي فخر 
في ذلك أيضاً. أنا مسيحي ولي فخر بذلك، ولكنّي أهوى النبي العربي وأكبّر اسمه وأحّب مجد 
اإلسالم وأخشى زواله. أنا أجّل القرآن ولكني أزدري من يتخذ القرآن وسيلة إلحباط مساعي 
يا  المسيحيين. خذوها  برقاب  للتحّكم  اإلنجيل وسيلة  يتخذون  الذين  أمتهن  أنني  المسلمين، كما 
مسلمون كلمة من مسيحي أسكن يسوع في شطر من حشاشته ومحمداً في الشطر اآلخر: إن لم 

يتغلّب اإلسالم على الدولة العثمانية فسوف تتغلب أمم اإلفرنج على اإلسالم.
إلى  وبانتمائهم  لبالدهم.  العثماني  االحتالل  المسيحيون  األدباء  يماثله رفض  وما  الموقف  بهذا 
أم  كانت  فرنسية  جنسياته،  بكل  األجنبي  االستعمار  رفضوا  بها،  والتزامهم  الجامعة  العروبة 

بريطانية، فالخالف مع العثماني ليس لكونه مسلماً بل ألنه سلطة محتلة.
ولم تخُل كتابات األدباء المسيحيين العرب من إشارات إيجابية إلى األماكن اإلسالمية المقدّسة 
والنبي العربي الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فمن القصائد المعنية بذلك، ما كتب اللبناني سعيد 

عقل ونشره في ديوانه "كما األعمدة":

غنـيت مكــة أهلهــــــــا الصـيـدا       والعيـد يمــــأل أضلـعي عيــــــدا
فــرحوا، فـألأل تحت كــل سمــــا           بيـت علـى بيـت الهــدى زيــــدا
وعلى اســم رب العــالــمين عال       بنيـــــــانهم كـــالـشهب ممـدودا
يــا قــــارئ القـــرآن صـّل لـهـم،       أهلـي، هنــــــاك، وطيـّب البيـدا
مــَْن راكــٌع ويـداه آنستــــــــــــا       أن ليـس يبـقى البــاب موصودا
أنـــا أينمــــا صلى األنـــــام رأت            عيني السمــــــاء تفتحت جــودا
لـــو رمـلـة هتـفت بمبـدعهـــــــا            شجـــواً، لكنـُت لشـــجوها عودا
ضـّج الحجيـج هنــاك فـــاشتبكي                  بفمي هنــــا يــــا ُورُق تغــــريدا
وأعــزَّ ربـي النــــــــاس كـلـهــم            بيضــــاً فال فـــرقت أو ســـــودا
ال قفــــرةٌ إال وتـُخصبهــــــــــــا،       إالّ ويـعطي العطـــر، ال ُعـــــودا
األرض، ربــّي، وردةٌ ُوعــــــدت       بك أنَت تقطف، فــارِو موعــودا
وجمـــــال وجهـــك ال يزال رجـا       يــرجى، وكـــلُّ سـواه مـــردودا

ومن مطولة في مدح النبي كتبها الشاعر السوري في المهجر األرجنتيني الياس قنصل )ولد في 
يبرود- سورية وتوفي في بوينس آيرس- األرجنتين(

إنــي ذكرتـك يـــا محمد نــــاشراً       روح األخّوة في بني اإلنســــان
يعــلو بـــالل العبـد أشـرف قبـــة       ليذيع منها أشرف األلحـــــــــان
حـّق المــواهب أن يقــرر أهلُهــا       ال فرق في األجنـــاس واأللـوان
والحكـم لألعمــال: فــاسَع بغيرة            ترجـح بفضلك كـفة الميــــــزان
وذكـرت مــا كتب الفرنج وما بدا            من حكمهم في ســـــائر البلـدان
قــالــوا التســاوي واّدعوه بينما       أنيـــــابهم في أضلـع الحمـــالن

فعرفت صدقك حين شمت نفاقُهم       مــــا الفحم مثل الماِس باللمعان
إنـي ذكــرتك يــا محمد مقــــابـالً       أسراك: أسرى الشك والعصيان
لــم يظفـروا بك مثلما رغبوا ولو       ظفـروا لـجّد الـحقد بـالغليـــــان
وظفـرَت أنَت فلـم تشـأ تجـريمهم       أو رميـهم بمـعرة وهــــــــــواِن
مــا كان صفحك صفح واٍه خائف       بل كان صفح القادر المحســـاِن
بعـث الــرميم عجيبـة مــا مثلهــا       إالّ نبــــالــة ذلـك الغفـــــــــران.

ويالحظ أن الغالبية الساحقة من شعر المسيحيين العرب في النبي األكرم كانت لشعراء من لبنان 
وسائر المشرق ومن مصر والسودان حيث مواطنون يدينون بالمسيحية، لذلك ال توجد أشعار 
في هذا الموضوع صادرة عن بلدان أخرى في شمال أفريقيا وغربها. وهذا يفتح قضية شغلت 
العالم  الذي كان يسيطر على معظم  العثماني  الحكم  بالموقف من  يتعلق  ما  العربية في  النخبة 
العربي وصوالً إلى آخر الجزائر وقسم من المغرب، حيث لم يستطع العثمانيون السيطرة تماماً 

وأن يصلوا إلى شواطئ المحيط األطلسي.

بدأ  إسطنبول عندما  في  الحكم  تجاه  سلبياً  طابعاً  فشيئاً  تتخذ شيئاً  المشرق  أهل  كانت مواقف 
يضعف وينسحب من البلدان األوروبية التي كان يحتلها، فانصرف إلى ممارسة الشدة والعنف 
على المناطق العربية التي كان يسيطر عليها، وبدأ العثمانيون منذ أواخر القرن التاسع عشر 
يغلّبون الطابع التركي على حكمهم، ووصل األمر في عهد جماعة االتحاد والترقي في مطلع 
القرن العشرين إلى إعالن نزعة التتريك والتعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم درجة ثانية 
بعد األتراك، بل إن أجهزة الحكم بدأت تنظر إلى العرب نظرة التخوين والتشكيك في الوالء، 
خصوصاً مع الضعف المتزايد في اإلدارة العثمانية واالنتصارات التي حققتها الدول األوروبية 
التي امتد نفوذها بشكل واضح إلى لبنان وبالد الشام ومصر، وصوالً إلى احتالل أجزاء متعددة 
من شمال أفريقيا حين استعمر الفرنسيون الجزائر وتونس واإليطاليون ليبيا واإلسبان مناطق من 

المغرب بمشاركة من فرنسا الحقاً التي سيطرت على مناطق واسعة وأدخلتها في استعمارها.
التتريك،  نزعة  ضد  له  شعاراً  العروبة  المشرق  في  التحرري  الوطني  النضال  اتخذ  هكذا 
واندرجت النخب المشرقية في سياق جمعيات "العربية الفتاة" في مواجهة "تركيا الفتاة" المعبّرة 
عن نزعة التتريك والتي ما لبثت أن سيطرت على الحكم في إسطنبول فأصبح السلطان مجرد 

صورة بال تأثير يذكر.

والحق العثمانيون النُّخب العربية المشرقية فُسجن عدد كبير من طالبي االستقالل ودُفع كثيرون 
المثقفين  من  كبير  عدد  إليها  لجأ  التي  مصر  نحو  وكذلك  وأميركا،  أوروبا  نحو  الهجرة  إلى 

"الشوام" الذين ناضلوا بمؤلفاتهم وجمعياتهم وصحفهم ذات التأثير الواسع.
هذه الهجرة أو هذا اللجوء بدأ فعالً مع انسحاب جيش إبراهيم باشا من بالد الشام التي احتل 
قسماً كبيراً منها لمدة عشر سنوات )1830- 1840( وانسحب معه لبنانيون وسوريون كانوا 
مقّربين من جيشه خوف انتقام العثمانيين، وشيئاً فشيئاً أصبحت دمياط والقاهرة، ثم اإلسكندرية 
الحقاً، مقصداً لقطاع عريض من الشوام، خصوصاً من نخبهم، إذ رأوا في مصر متنفّساً إنسانياً، 
االستبداد  على  الضاغط  السياسي  الشأن  في  هؤالء  من  كبير  عدد  وعمل  بالطبع،  واقتصادياً 
العثماني ضد أهلهم في لبنان وسورية. وشّكلت مصر مجاالً رحباً لعيش هؤالء حيث ال نزاعات 
قبلية أو طائفية مؤثرة، وحيث النظام مستتب والحرية متاحة واالنفتاح الثقافي متوفّر في بلد بدأ 

يشكل مختبر الحداثة العربية األول في تلك المرحلة.

لكن هذا لم يمنع أصواتاً تهاجم نشاط الشوام في مصر وأخرى تدافع عنهم فأصدر رياض باشا 
إلى تخفيف  لكنه عمد الحقاً  المصرية  الدولة  بوقف توظيفهم في مؤسسات  1890 قراراً  سنة 
القرار والسماح بتوظيف من أقام في مصر 15 عاماً فأكثر. وهنا عمد بعض أصحاب الصحف 

الشوام إلى الحصول على جنسيات أجنبية، خصوصاً فرنسية، أّمنت لهم حصانة وحماية.
واستمر الصراع بين الشوام والسلطنة العثمانية حتى نهاية تلك السلطنة في الحرب العالمية 
األولى، لكن هذا لم يمنع وجود الرأي اآلخر لدى النُّخب الشامية، فبرز أحمد فارس الشدياق الذي 
أوصله تأييد السلطنة إلى إصدار جريدته "الجوائب" من إسطنبول، فضالً عن بروز شخصيات 
تقلّدت مناصب في إسطنبول الحقاً مثل سليمان البستاني النائب عن والية بيروت وتولى وزارة 
التجارة والزراعة والمناجم، وهو مثقف بارز أصدر "دائرة المعارف" ونقل إلياذة هوميروس 
الشرقية وخليل غانم  أوروبا  في  ملحمة حاكم واليات عثمانية  العربية، ومثل سليم  إلى  شعراً 
أحد واضعي الدستور العثماني مع مدحت باشا، كما نذكر نجيب ملحمة )شقيق سليم( الصحافي 
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بانة القاسم	 

مسلسل تركي 
المقّرب من السلطان عبدالحميد على رغم أن هذا السلطان كان محل غضب 

الشوام والكثيرين من رعايا الدولة العثمانية.

السلطنة في بالد  السياسية في صورة غلبة معارضي  الخريطة  تبدو  بذلك 
عن  انفصلت  التي  مصر  في  والمعارضين  المؤيدين  بين  وصراع  الشام، 
السلطة شيئاً فشيئاً منذ انسحاب جيشها الذي احتل لفترة مساحات واسعة من 
التي احتلها  أفريقيا  الخالص بقي في بالد شمال  التأييد  تلك، لكن  الشام  بالد 
الفرنسيون واإلسبان واإليطاليون، فكان تأييد السلطنة رمزاً من رموز مقاومة 
االحتالل األوروبي وهو اتخذ طابعاً إسالمياً ألن اإلسالم هو ديانة أهل تلك 
البالد المحتلة. وبين العروبة الجامعة بين وطنيي بالد الشام والنزعة المصرية 
بشكل طبيعي على  المسيطر  اإلسالمي  واالتجاه  الغالبة على وطنيي مصر 
العربية،  الوطنية  النزعات  بين  المزاج  فارق  يبدو  أفريقيا،  شمال  وطنيي 
وانسحاب  االستقالل  بعد  الحاضرة  أيامنا  في  حتى  مالمحه  تبيّن  ونستطيع 

المستعمرين.

أخيراً ال بد من إشارة إلى عمل فريد من نوعه في سياق إشعار المسيحيين 
حليم  اللبناني  للشاعر  رباعيات  هو  الكريم،  ورسوله  اإلسالم  موضوع  في 
دموس )1888- 1957( كتبها مستوحياً ُسَور القرآن الكريم وبلغ عددها 114 
رباعية. وقد ولد دموس في زحلة وتوفي في بيروت وهاجر بضع سنوات إلى 
البرازيل وعمل وأقام في دمشق حتى العام 1932، كما زار فلسطين ومصر 
واألردن والعراق. وأنشأ دموس في بيروت جريدة "األقالم" األسبوعية لمدة 

ثالث سنوات وكتب في جريدة "االتحاد اللبناني". 

وبتأّمالت  والرسول  لإلسالم  بمدائح  "الرباعيات"  عن  فضالً  شعره  تميّز 
روحية ودعوات إلى الوحدة الوطنية، وفي العام 1943 اعتنق أفكار الدكتور 
مؤلفاته  إلى صياغة  وانصرف  العشي(  موسى  سليم  الحقيقي  )اسمه  داهش 
العدالة  مبدأ  على  األديان  وحدة  إلى  سبيالً  واعتبرها  مقفّى  موزوناً  شعراً 

اإللهية، قائالً:

وليس كــالعلم بين النـــاس من صلة       تدني السالم وتقصي كل عدوان
عيسى بن مريم أو موسى بن عمران ـال وال  فــال محمد بــالتفــريق قـــــــــ
فقل لمن أفسدوا في الشرق واختلفـوا       وفــــــــــّرقوا بين أديــان وأديـــان:
ال فــرق بيـن بـــوذي يعيـش بـــــه   ومســلم ويهــــودي ونصــــراني

محّرك  هو  الجامعة  العربية  والحضارة  األديان  وتعايش  المواطنة  هاجس 
شعرية حليم دموس:

أنا كيفمـا سـرت أرى العروبـة قبلتي          وبني العروبة منيتي ومرامي
إخــوان قـــــرآن بشيــر هدايــــــــــة          ورفـــــاق إنجيل رسول سالم

وقد تضّمن ديوانه "يقظة الروح" قصيدة قائمة على رباعيات استوحاها من 
القرآن الكريم، فمن سورة النساء استوحى:

اللـه أوصـى بالنســـــــــــــــــــــــــاء             والعــــــادلون لـــهــم جـزاء
لكــن إذا زوٌج أســــــــــــــــــــــــــاء          فله عــذاب الخـــــــاسريــــن

واستوحى من سورة التوبة:

يــــــــــــــــا مـــن يـعـيـش ليــهتـدي          تــْب تــوبـــــــــــة المتــــعـبّد
لــدين وإذا قضيـت فـفـي غــــــــــــــــــــــــدٍ          تحـيـــــا حيــــاة الخـــا

ومن سور أخرى استوحى:

هـــــالّ أتــــاك حـديـث هـــــــــــــــود          وحـديـث نــــــوح أو ثمــــود
ذهبــــوا كمــــــــــــــا ذهـب الجــدود          واللــــه يجـــــزي المحسـنين

والـــــرعد فـي القــــــــرآن جـــــــاء          تسبيـــح خـــــالّق السمـــــاء
وبـه جنـــــــــــــــــــــان األنقيــــــاء          والنــــــــــار عقبى الكــافرين

 
والنحـــــــــــل فـي جنّــــاتهـــــــــــــا               والطيــــــر فـي وكنــــاتهــــــا
فــــاسمع صـدى آيـــــاتهـــــــــــــــــا            واسلـك سبيـــــــــل المهتـدين

موقع )لبنان الكبير( 	 

مسلسال  الفضول  بدافع  أتابع 
عن  مأخوذا  )ستليتو(،  يدعى  عربيا، 
تذاكي  وبحالة  تركي.  مسلسل  قصة 
الحوار  بتعريب  قاموا  ناجحة،  غير 
وأغنيات التتر والشخصيات. الخطير 
في األمر هو سحب المشاهد العربي 
إلى هاوية أخرى على سبيل تسليته، 
قصص  في  المراجل  هاوية  غير 
والعنتريات  الدمشقية  الحارات 
جيل  لظهور  كرست  التي  الفارغة 
الفني  الذوق  في  متخلفين  شبان  من 

ومضيعين تاريخيا.
تلك  الخطيرة،  الفن  رسالة  هي   
كثيرة  رساالت  للمشاهد  تقدم  التي 
وأخرى  دينية  تاريخية،  ،أخالقية، 
هي  التي  الدراما  طريق  عن  كثيرة، 
بغض  االفكار.  النتشار  سبيل  أوسع 
تدعى  التي  تلك  تلميع كل  النظر عن 
)نجوًما( والتي تستمد نجوميتها من كم 
والمعجبين،  والمصفقين  المشاهدين 
مكاٍن  عن  لها  وتبحث  تلتمع  حتى 
أتكلم،  الفنانين  عن  القمة.  في  متميٍز 
العمل  هذا  في  تشترك  التي  فاألسماء 
بلغة  )بياعة(  أي  تجارية  أسماء  هي 
سوق الفن، أي أن العمل سوف يسوق 
تحفل  باتت  التي  للقنوات  سريعا 
بالكيف  االهتمام  دون  والقشرة  بالكم 
القنوات  أغلبية  وهي  والمضمون، 

العربية على مااعتقد. 
أما المضمون فهو كارثي ، فالجميع 
يدور حول فكرة تافهة، قصص شديدة 
وانهيار  متداعية  األحداث  البالهة، 
نضيع  ماذا  على   ... شديد  أخالقي 
على  الممثالت؟  مالبس  على  وقتنا؟ 

الشوارع النظيفة والفلل الراقية، على 
فيها  تحاك  التي  البيوت  ديكورات 
أعمال  هكذا  السخيفة؟  المؤامرات 
تدخل ضمن عصر االنحطاط الفكري 
لعقولنا،  تسفيه  انه  نشهده،  الذي 
تسخيف لذكائنا، وإضاعة لوقت ثمين 
أو  التأمل  في  ننفقه  أن  األجدر  كان 
الصمت على األقل، لالحتفال بآدميتنا 

واحترام مستوى تفكيرنا.
هذه السقطات الالفنية، هي نجاحات 
مهرجانات،  وشراء،  بيع  تجارية، 
واحتفاليات وتكريم. أما كل ماله دعوة 

بالفن الراقي يتنحى جانبا.
في يوم من األيام قبل عشر سنوات 
كانت  وعندما  أعتقد،  ما  على  وأكثر 
المارة  من  تخلو  العربية  الشوارع 
التركي،  )نور(  مسلسل  تتابع  التي 
كتبت مقالة في جريدة بلدنا السورية، 
أطالب الفنان السوري أن يتوقف عن 
دبلجة الحوارات األجنبية وأن يسارع 
والتجاري  الفني  مشروعه  لصناعة 

بآن معا.
السوري  الفنان  سوق  لقد  كيف؟ 
والمالبس  التركي،  للفن  بصوته، 
التركية،  والسياحة  التركية، 
حتى  الخ...  التركية  والمفروشات 
كل  استخدموا  األذكياء،  األتراك  أن 
بلدهم  من  يصنعوا  لكي  إمكاناتهم 
ازدهرت  وهكذا  سائح.  لكل  حلما 
بالدنا  سياحة  حساب  على  سياحتهم 
فنانوهم  وازدهر  )األرخص(، 
فنانينا.  بدل  وكرموا  عربيا  وعرفوا 
بالمالبس  العربية  األسواق  وامتألت 
حلب  في  النسوة  وصارت  التركية 

وجلب  للتسوق  يذهبن  ودمشق 
وحفلت  البيوت.  في  لبيعها  البضائع 
بالمفروشات  السورية  المحالت 
وجهد  صناعتنا  حساب  على  التركية 
عمالنا، وأغلقت عدة ورشات، قبل أن 

تكمل الحرب على البقية...
في ذلك الوقت وقف رئيس التحرير 
حملة  أقود  بأنني  واتهمت  ضدي، 
السوري  الشعبين  بين  اإلخاء  ضد 
والتركي، ومع أنه نشر مقالتي إال أنه 

حذرني من النتائج. 
إطالق  بالدنا  في  السهل  من  طبعا 
أحد  أي  على  والمسميات  األحكام 
أننا  ترى  فالحكومة  القطيع،  يخالف 
في  سنتهاوى  إذن  أصدقاء،  وتركيا 
أننا  نكتشف  ذلك  وبعد  أحضانها. 
نعاديهم  أن  علينا  وأن  إخوة،  نكن  لم 
ولنكتشف  كثيرة  سياسية  ألسباب 
استخدمونا كي يسوقوا  أنهم  ذلك  بعد 

منتجاتهم.

واليوم أعود مرة أخرى ألحث الفنان 
السوري أن يستيقظ ويصنع نجوميته 
بيئته،  وقصص  أعماله  خالل  من 
ويلبس  وطنه،  لصناعات  يسوق  أن 
يصبح  ال  كي  عليه.  يليق  الذي  ثوبه 
المسلسل  هذا  لنا  قدم  مثلما  مسخا 
ممثلين مسوخا بشرية تتحرك كالدمى 
باهت،  عرائس  مسرح  في  الخشبية 
بال روح أو قيمة .... و رأي حضرتي 

يحتمل آراء أخرى.

كاتبة وصحفية من اسرة )البالد( 	 
لندن اونتاريو
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الشفاء لمرضى السكري !!
الجزء الثالثزراعة الخاليا الجذعًية هنا في كندا

د. قيس ابوطه	 

تكلمنا خالل الثالثة اعداد السابقة من هذه الجريدة الرائدة عن 
أحدث العالجات في عالج مرض السكري الذي يصيب أكثر 
أحدث  اليوم عن  ونكمل  العالم.  مليون مريض حول  من٥٠٠ 
المرضى واعني  األبحاث والتجارب واألمل ان تشفي هؤالء 

العالج بالخاليا الجذعية.

ماهي الخاليا الجذعية؟

من المعروف ان جسمنا يتألف من ماليين بل باليين الخاليا 
الموجودة في أعضائنا المختلفة، وكل مجموعة من الخاليا لها 
وظيفة مميزة، ولكن في بداية تكوين الجنين فإن ذلك يبدأ من 
خلية واحدة، وهذه الخلية تبدأ باالنقسام وتبدأ بالتميز والتخصص 
لوظيفة المستقبل في الجسم. في األيام األولى من حياة الجنين 
تكون هذه الخاليا بدائية لم تتحدد وظيفتها بعد وتسمى الخاليا 
الجذعية والتي فيما بعد تتفرع الى خاليا متخصصة ومتميزة.  
والجينات أو الكروموسومات  الموجودة في نواة الخاليا تعتبر 

العامل األهم الذي يحدد تطور ووظائف الخاليا.
هناك اهتمام طبي هائل في دراسة الخاليا الجذعية و تطويرها 
ألنه  والخطيرة،  المستعصية  األمراض  وعالج  الطب  لخدمة 
المختبرات  في  الجذعية  الخاليا  تطوير  و  توليد  الممكن  من 
المتخصصة لكي تحل مكان الخاليا المريضة والقيام بوظائف 
القلب وبعض  السكري وأمراض  التالفة ومنها مرض  الخاليا 

أمراض الدم الخطيرة.

مصادر الخاليا الجذعية

الخاليا  على  المتخصصة  المختبرات  في  العلماء  يحصل 
الجذعية من عدة مصادر أهمها:

١. خاليا األجنة التي في بداية تخلقها أي خالل انقسامها في 
االيام األولى من تكوينها. 

من  تأتي  األبحاث  في  المستخدمة  الجذعية  الخاليا  معظم 
األنابيب،  بأطفال  يعرف  ما  مثل  مخبريا  مخصبة  بويضات 
وتستطيع هذه الخاليا الجذعية العيش والنمو في محاليل خاصة 

داخل أنابيب االختبار في مختبرات فائقة التخصص.

٢. نخاع العظم
٣. الحبل السري

٤. اعادة البرمجة الوراثية لبعض الخاليا البالغة
بدراسة  يوجد مراكز تختص  استثناء  بال  العالم  في كل دول 
الجذعية اكثر من اي فرع من فروع الطب.  وتطوير الخاليا 
أمراضا  تعالج  أنها  تَدًعي  مراكز  دولة  كل  في  هناك  ان  كما 
كثيرة بالخاليا الجذعية… بعضها يحاول أن يكون صادقاً ولكن 

معظمها تجارية.
المراكز  فإن   ،١ النمط  وخاصة  السكري  لمرضى  بالنسبة 
التي  للجامعات  تابعة  المعروفة عالميا مراكز محدودة، وكلها 
تعترف  المراكز  هذه  متخصصة.  أبحاث  مراكز  لديها  يوجد 
بالخاليا  تعالجوا  الذين  السكري  مرضى  عدد  بأن  وتصرح 
الجذعية محدود جدا وأنهم يخضعون الى متابعة مركزة حتى 
يمكنهم من تطوير العالج من ناحية الشفاء ومن ناحية التغلب 
على المضاعفات التي تظهر لهم عند المتابعة الدقيقة لمرضاهم.

المملكة األردنية

قلنا ان جميع دول العالم تبدي االهتمام البالغ بأبحاث الخاليا 
علمية  مراكز  عدة  األردن  في  المثال  سبيل   فعلى  الجذعية، 

للخاليا  العربي  المركز  منها  المجال  هذا  في  تعمل  وبحثية 
الجذعية الذي افتتحه حديثا الملك عبد الله الثاني.

جامعة هارفارد: أول مريض يشفى

البروفيسور دوغ ميلتون Doug Milton من جامعة هارفارد 

على  أبحاثه  يجري  عاما  عشرين  مدى  على  كان  األمريكية 
السكري.  مرض  لعالج  استخدامها  وامكانية  الجذعية  الخاليا 
أن  هو  اهتمامه  على  يثابر  جعله  الذي  الرئيسي  الحافز  ولعل 

اثنتين من ابنائه أصيبتا بالسكري في عمر مبكر.

المتخصصة   Vertex فيرتكس  مختبرات  مع  وبالتعاون 
ايضاً في هذا المجال امكن تحويل الخاليا الجذعية من األجنة 
الملقحة اصطناعياً في المختبر الى خاليا بيتا التي تصنع وتفرز 

.VX880 األنسولين، أعطيت هذه الخاليا االسم
جاءت األخبار في بداية هذا العام ان المريض برايان شيلتون 
وأنه  المحلول  بهذا  أول مريض حقن  كان   Brian Shelton
السكري  من  يعاني  طويلة  سنوات  بعد  السكري  من  تعافى 
ومضاعفاته… واآلن هناك ٢٢ مريضا خضعوا لنفس العالج  
ويخضعون للمتابعة.. كل األوساط العلمية في العالم متفائلة بهذا 

التقدم و النجاح.

جامعة البرتا الكندية و العالج بالخاليا

ادمونتون  بروتوكول  عن  السابق  العدد  في  كتبت  قد  كنت 
الذي يعالج مرضى السكري بزراعة خاليا بيتا التي تستخرج 
من بنكرياس سليم لمتبرع توفـي حديثا، ولكن أهم عيوب هذا 
المسؤول عن  المتبرعين. ولكن  توفر هؤالء  ندرة  العالج هو 
بروتوكول ادمونتون الدكتور شابيرو شعر أن العالج بالخاليا 
الجذعية هو الحل األمثل، ومنذ عدة سنوات، هو وفريقه يعملون 

على تطوير العالج الشافي لمرض السكري. 

ما الجديد؟..الكبسولة.

بعد أن أصبح لدى أطباء وعلماء بروتوكول ادمونتون القدرة 
على تطوير وإنتاج خاليا تصنع األنسولين من خاليا جذعية، 
أصبح السؤال كيف يمكن زرع هذه الخاليا في جسم المريض 
خافضات  الى  اللجوء  وبدون  الجسم،  يرفضها  ال  ان  بحيث 

المناعة المضرة للجسم؟ ويبدو انهم توصلوا الى الحل.

خاص   غشاء  من  مصنوعة  دقيقة  كبسولة  اخترعوا 
الكبسولة  هذه  من  والهدف    ,permeable Membrane
منها  يخرج  بحيث  المعدلة  الجذعية  الخاليا  فيها  توضع  أن 
األنسولين الى الجسم، وتدخل  اليها الشعيرات الدقيقة لتغذيها، 
لتدميرها.)انظر  إليها  الدخول  من  المناعة  جهاز  تمنع  لكن  و 

رسماً للكبسولة (.
وبمتابعة  مريضاً،   ١٧ ل  الجلد  تحت  الكبسولة  هذه  حقن  تم 
كافية  األنسولين  نسبة  كانت  منهم   ٪  ٦٣ أن  وجد  حاالتهم 

ومناسبة لحالتهم بعد شهرين من زراعة الكبسولة. 

من  تعمل  وأمريكا  كندا  في  علمية  مراكز  ستة  هناك  واآلن 
خالل هذا البروتوكول الجديد وكانت النتائج مبهرة حتى اآلن .
ان هذا االنجاز يعتبر خطوة رائدة في االتجاه الصحيح ليس 

لعالج مرض السكري.. بل للشفاء من هذا المرض.

ان  جدا  قريبا  نرى  وقد  التجارب،  هذه  بنجاح  متفائل  انني 
عالما كنديا آخر سوف يحصل على جائزة نوبل في الطب بعد 
الدكتور فريدريك بانتنغ الذي اكتشف األنسولين قبل مائة عام.

أخصائي األمراض الباطنية.	 
كاتب من اسرة )البالد(	 

	   Doctorkais@yahoo.com
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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" األمريكية 
تقريًرا كشفت فيه عن كيفية إدمان الميالتونين 
وطرق اإلقالع سواء كنت قد استخدمته لدرء 
"كورونا سومنيا" الذي ظهر أثناء الجائحة أو 
فإن  لسنوات،  الغذائية  المكمالت  إلى  تحولت 
تناول الميالتونين يمكن أن يصبح طقوًسا ليلية 
ال  لمن  التأمين  بوليصة  مثل  تقريبًا  مريحة؛ 

ينامون.
فقد  الطقوس  تلك  أن  الى  الصحيفة  وأشارت 
أصبحت بالنسبة للبعض مصدر إزعاج، فمع 
إلى  يتحولون  الذين  األشخاص  أعداد  تزايد 
استخدام الميالتونين، والمزيد من التقارير عن 
يجد  قد  المكمالت،  من  عالية  جرعات  تناول 
أولئك الذين يحاولون التخلي عن المكمالت أن 
العملية أصعب مما كانوا يتوقعون. مضيفة أن 
تيك  على   "melatoninaddict#" هاشتاج 
حيث  مشاهدة؛  مليون  من  أكثر  حقق  توك، 
في  الرغبة  حول  قصًصا  المتفاعلون  تبادل 
تناول المكمالت الغذائية، أو عدم القدرة على 

النوم بدونها.
وأوضحت الصحيفة أن الميالتونين ال يسبب 
النفس؛  وعلماء  النوم  لخبراء  وفقا  اإلدمان، 
االعتماد  يمكنك  أنه  على  دليل  يوجد  ال  حيث 
جسديًا على المكمل، ولن تظهر عليك أعراض 
إذا  ولكن  تناوله،  عن  توقفت  إذا  االنسحاب 
أصبحت مقتنعًا بأن تناول الميالتونين أمر بالغ 
تواجه  فقد  الخبراء،  يقول  كما  للنوم،  األهمية 
صعوبة في التخلص من هذه العادة. مشيرة إلى 
النفس  علم  أخصائي  جيرمان،  فيليب  قاله  ما 
جامعة  في  سليب"  "بن  مركز  في  السريري 
بنسلفانيا: "يمكنك أن تصبح معتمدًا نفسيًا على 
العلكة إذا كنت تعتقد أنه يجب عليك مضغها".
جينيفر  لسان  على  جاء  ما  الصحيفة  ونقلت 
األكاديمية  إدارة  مجلس  رئيسة  مارتن، 
األمريكية لطب النوم وأستاذة الطب في الجامعة 
على  يعتمد  الذي  الشخص  أن  من  األمريكية، 
الميالتونين قد يشعر بالقلق من أنه ال يستطيع 
النوم بدونه، وهو القلق الذي في حد ذاته يجعل 
النوم أكثر صعوبة، مؤكدة على أن كلية ديفيد 
جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس 

المرضى. من  عدد  في  النمط  هذا  رأت   لقد 

فطام  تريد  كنت  إذا  تفعل  أن  يجب  ماذا  إذن 
نفسك عن الميالتونين؟لإلجابة عن ذلك أفادت 
الصحيفة أن أخصائيي النوم واألطباء حددوا ما 
يجب أن تعرفه عن المكمالت، وقدموا بعض 

النصائح التي يجب وضعها في االعتبار.

كيف يعمل الميالتونين؟

الميالتونين هو هرمون  أن  الصحيفة  وبينت 
تُسمى  الدماغ  ينتج بشكل أساسي في غدة في 
النوم  دورة  تنظم  والتي  الصنوبرية،  الغدة 
الميالتونين  الغدة  تنتج  ال  حيث  واالستيقاظ؛ 
الشمس،  غروب  بعد  ولكن  النهار،  خالل 
يسبب  مما  الهرمون،  إلفراز  الظالم  يحفزها 
حان  قد  الوقت  بأن  أخرى  وإشارات  النعاس 

للنوم.
وتذكر الصحيفة أن بعض الدراسات أظهرت 
على  الناس  يساعد  أن  يمكن  الميالتونين  أن 
النوم بشكل أسرع والبقاء نائمين لفترة أطول؛ 
من  العديد  في  إنه  مارتن  الدكتور  قال  حيث 
فعالة  المكمالت  كانت  السريرية،  التجارب 
قوة  أن  إلى  يشير  مما  الوهمي،  العالج  مثل 

المساعدة على النوم قد تكون نفسية جزئيًّا.

هل استخدام الميالتونين على المدى الطويل 
آمن؟

الدكتور  قاله  ما  إلى  الصحيفة  وأشارت 
مستشفى  في  قسم  رئيس  كزيسلر،  أ.  تشارلز 
اضطرابات  يعالج  الذي  والنساء  بريغهام 
معظم  "مثل  البيولوجية:  الساعة  وإيقاع  النوم 
الواليات  في  تباع  التي  الغذائية  المكمالت 
المتحدة؛ ال يتم تنظيم الميالتونين من قبل إدارة 
الوصفات  مثل  بدقة  األمريكية  والدواء  الغذاء 
الطبية أو األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية - 
ويمكن أن تختلف كمية الميالتونين في الحبوب 

أو حلوى المضغ بشكل كبير".
الخبراء  يعتبر  عام؛  بشكل  أنه  وأوضح 

المدى  على  لالستخدام  آمن  الميالتونين  أن 
في  ليال  بضع  المثال،  سبيل  على  القصير، 
كما  أسابيع،  أربعة  إلى  أسبوع  لمدة  األسبوع 

قالت الدكتورة هورفات.
يعرفون  ال  األطباء  بأن  الصحيفة  وأفادت 
المدى  طويلة  التأثيرات  عن  القليل  سوى 
الدكتور جيرمان:  أوضح  للميالتونين؛  حيث 
"نادًرا ما يتم إجراء دراسات طويلة األمد ألي 
دواء، سواء أكان وصفة طبية أو بدون وصفة 
المراجعات  من  العديد  أن  إلى  مشيًرا  طبية"، 
اآلثار  تحديد  المراجعات  من  العديد  حاولت 
الجانبية طويلة المدى للميالتونين لكنها وجدت 
القليل من البيانات القيّمة من الدراسات الدقيقة.
تناول  بأن  الخبراء  قاله  ما  أيًضا  وأضاف 
يشكل  أن  المحتمل  من  لسنوات  المكمالت 
ال  لكن  العادي،  الشخص  على  ضئياًل  خطًرا 

توجد أدلة كافية لتأكيدها.

كيف تبدأ النوم لياًل دون استخدام الميالتونين؟

بدون  النوم  محاولة  أن  إلى  الصحيفة  وتلفت 
الميالتونين يمكن أن تسبب شعوًرا باإلرهاق، 
قدم  لذلك  لسنوات،  تناوله  اعتدت  إذا  خاصة 

الخبراء نصائح لجعل العملية أسهل قلياًل:

ضع خطة "حيلة" قبل النوم

بداًل من تأجيل قرار تناول المكمل أو عدمه 
قد  النوم، ضع خطة مسبقة؛ حيث  حتى وقت 
يؤدي خالف ذلك إلى معاناتك مع اتخاذ القرار 
في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه مسترخيًا، 
تناول  المثال يمكن أن تتخلى عن  فعلى سبيل 
الميالتونين ليالً بوضع خطة احتياطية، تخبر 
فيها نفسك أنك إذا كنت ال تزال غير قادر على 
النوم بحلول الساعة 11 مساًء، فسوف تتناوله.

اختر ركائز لنوم صحي جيد

تُعد عادات النوم الصحية مهمة بشكل خاص 
الميالتونين ألول  بدون  النوم  تحاول  إذا كنت 

مرة منذ فترة، لذلك عليك التخطيط لالستيقاظ 
تقريبًا  الموعد  نفس  في  الفراش  إلى  والذهاب 
كل يوم، بما في ذلك عطالت نهاية األسبوع، 
ومظلمة  هادئة  غرفتك  أن  من  كذلك  وتأكد 
التمارين  ممارسة  وتجنب  الكفاية،  فيه  بما 
على  ونصف  ساعة  لمدة  القاسية  الرياضية 

األقل قبل النوم.
كما يجب أيًضا الحد من تناول الكافيين على 
لمدة  بأنواعها  الشاشات  وتجنب  اليوم،  مدار 
ساعة إلى ساعتين قبل النوم، وذلك ألن الضوء 
األزرق يثبط إنتاج الميالتونين الطبيعي؛ حيث 
يمكن استبدال ذلك بتدوين يومياتك قبل النوم، 
على  ووضعها  النوم  بشأن  مخاوفك  وإخراج 

الورق بدالً من التفكير فيها.

استبدل المكمل بطقوس أخرى:

الميالتونين  فعالية  أن  الناس  بعض  يجد  قد 
يشير  مريًحا  وطقًسا  روتينًا  توفيره  في  تكمن 
لذلك  للنوم،  استعداد  على  بأنك  عقلك  إلى 
ليلة  تكراره  يمكن  آخر  بشيء  استبداله  يمكن 
بعد ليلة، مثل كوب من البابونج أو حمام دافئ 
الممارسات  من  جزًءا  يجعله  مما  النوم،  قبل 

الصحية لنومك.

اطلب المساعدة اإلضافية إذا احتجت إليها

يلجأ بعض الناس إلى الميالتونين كحل سهل 
األساسية  المشاكل  معالجة  من  بدالً  وسريع، 
واالكتئاب  فالقلق  النوم،  من  تمنعهم  التي 
كلها  النوم  أثناء  النفس  انقطاع  مثل  وحاالت 
مسببات لألرق، لذلك يجب عليك التواصل مع 
طبيب الرعاية األولية أو أخصائي اضطرابات 
النوم إذا كنت قلقًا بشأن أنماط نومك، أو كنت 
غير قادر على النوم لفترة طويلة؛ حيث يمكنهم 
فحص أي مشاكل أساسية وتقديم إستراتيجيات 
للتعامل مع األرق، بما في ذلك العالج السلوكي 

المعرفي.

 المصدر : عربي21 اليت	 

مـا هو الميالتونين؟ وهل من الممكن أن يدمنه اإلنسـان؟
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CHEST PAIN - ألم الصدر
د. خالد الخيري االدريسي	 

شيوعا  الشكاوى  واكثر  اهم  من  الصدر  الم 
هذه  ارتباط  من  االهمية  تلك   نبعت  واهمية. 
الرجال  الشكوى  هذه  تصيب  بالقلب.  الشكوى 
والنساء  على حد سواء،  في كل االعمار، من 
المهد الى اللحد. ال تفرق بين اي جنس او لون 
الحميد  البسيط  بين   االسباب  تعددت  اثنية.  او 
والخطير القاتل. بعض المرضى المصابين  بالم 
الصدر يصرف من العيادة الطبية ببعض حبوب  
االخر  والبعض  بالتطمين  واخرون   االسبرين 
المجهزة  االسعاف  بسيارة  لالستغاثة   يحتاج 
الفور  على  واعطاءه  الفائقة  العناية  باجهزة 
حقنة  مذيب الجاطات بالوريد على عين المكان 
الصدمات  جهاز  الستعمال  يحتاجون   واخرين 

الكهربائية واستخدام وسيلة
" االنعاش القلبي الصدري".

بعد تلك المقدمة القصيره ، تعودنا نتعرف على 
اسباب  شكوي الم الصدر:

Panic  Psychological cause  "1- اسباب نفسية "الهلع
                           

للمريض  يتهيأ    ، النفسية  الحاالت  تلك  في 
السباب نفسية ان لديه الم  كما يتبع هذا اعتقاده  
شعوره   فيزيد   القلب،   عن  ناتج  االلم  هذا  ان 
بالخوف وهكذا يدخل المريض في حلقة مفرغة.
أخذ التاريخ المرضي والغوص في  وصف االلم 
هو مفتاح التشخيص الصحيح. حيث اللم القلب 
او  عضو  عن  ناتج  الم  اي  تشبهها  ال  خاصية 
سبب آخر.  في هذه الحالة يصف المريض االلم  
بانه  كسهم غرس في صدره ) الم حاد، مستمر، 
باستعمال  يختفي  وال  بالمجهود  له  عالقة  ال 
المسكنات   العادية مثل التايلنول وال اقراص  او 
بخاخة النيترجلسرين  تحت اللسان بالطبع( مع 
حصول  سبب  الذي  النفسي  االضطراب  خلفية 
الهلع.  ال بد من إجراء تخطيط القلب والفحوص 
 . التشخيص  لتاكيد  التريبونين    مثل  االمخبرية 
النفسي  بالعالج  يباشر  التشخيص  من  اتاكد  بعد 

والطمأنينة وربما يستعمل بعض المهدأت بالفم 
وان لزم االمر بالحقن وريدا.

: Cardiac Causes  2- اسباب قلبية

   Angina Pecoris   .أ- الذبحة الصدرية

هذه أكثر الحاالت حصوال ، وهي عادة تتكرر 
الستشارة  المريض   يلجئ  ان  قبل  مرارا  
الطبيب، ففي اغلب االحيان يفسر المريض هذا 
االلم  على انه عسر هضم  او برد او الم ناتج 
هذا عدم  يشجع على  وما  الصدري  القفص  من 
توفر الخدمة الطبية على الفور وعليه االنتظار 
.زد  الطبيب  الى  يصل  ان  قبل  ايام  او  ساعات 
على هذا التكلفة المالية. واثناء االستراحة) عادة 
المريض  يشجع  مما  االلم  يختفي  دقائق(  بضع 

على االهمال.

االلم الصادر عن القلب عادة يتلع مجهود عضلي 
او وجبة سمينة او نوبة غضب شديد. وهو عادة  
القص،  خاف عظمة   ، الصدر  وسط  في  يكون 
على شكل ضغط او ثقل وضع على الصدر بشكل  
مستمر  وفي اغلب االحيان  ينتشر  "يسمع" في 
اليد اليسرى او اليمنى او االثنتين معا ، كما انه 
ممكن  ان ينتشر الى الرقبة او الظهر او منطقة 
المعدة.  هذا يعتمد على المنطقة في القلب التي 
ممكن   و   . بلوكسجين  التروية  نقص  من  تشكو 
في  وصعوبة  تعرق،  االلم  هذا  يتبع  ان   ايضا 
التنفس وخفقان في القلب. هذت االلم يختفي  بعد 
راحة بضع دقائق ، نما انه يختفي لعد استعمال 
تحت  حبوب  شكل  على  النيتروجلسرين   مادة 

اللسان او بخاخ او  لزقات  تحت اللسان.

في هذه الحاله تخطيط القلب " ان عمل اثناء نوبة 
النزيمات  الدم  تحليل  التشخيص.   يؤكد  االلم" 
هذه  عالج  طبيعية.  عادة  تكون  القلب  عضلة 
الالزم   الدواء  المريض  باعطاء  يتم   ، الحاالت 
وعالج ما يتبين من امراض اثناء الكشف العام 
وعمل   . الدم  ضغط  وارتفاع  السكري  مثل 
الشرايين  او  الشريان   لتحديد  القلب  قسطرة 
التاجية المتضيقة وتحديد التدخل القلبي 
جراحة  او  دعامات   " الالزم 
خطة  تهمال  مفتوح".  قلب 
ستؤدي  هذه  الطريق 
وهي  اال  الثانية  للمرحلة 
الجلطة القلبية فنكون " في 

الصيف ضيعنا اللبن".

 – القلبية  الجلطة  ب- 
Myocardial Infarction

استعجاال،  الحاالت  اكثر  هذه 
ويلزم التجخل السريع في عين 
المكان ان كانت الوسائل الطبية 
االسعاف  سيارة  في  او  متاحة 
 )Flying CCU  ( المجهزة 
باالدوات والطبيب  الكفؤ " اعطاء 
التشخيص  من  التاكد  بعد  المريض 
مسكن  حقنة  القلب"  تخطيط  "عمل 
بالوريد وليس عضليا ، االوكسجين وحقنة  
ايضا  يا  وريد   )  R.T.P.A( الجلطة  مذيب 
منهم  والطلب  الحالة  في  المستشفي  وإبالغ   .
التشخيص  لتحديد  القلب  قسطرة  غرفة  باعداد 
بالدقة الالزمة والجراء التدخل الالزم ) دعامات  

الطب هنا هو  اهم عامل في عمل  او جراحة(. 
القلب،  عضلة  اختناق)انسداد(  وقت   تقصير 
االختناق   وقت  قل  فكلما  اهمية  لها  هنا  الثواني 
ثم  ومن  الجلطة  مذيب  حقنة  بالعالج)  امكن 
الدعامة( الحصول على عضلة سليمة وان تاخر 
العالم ومات الجزء المخنوق من عضلة القلب ال 

فائدة  من العالج .

طب القلب التداخلي هو اكثر فروع الطب تطورا 
من  االكبر  الجزء   ، منصفا  والكون  وتقدما. 
الفضل في هذا التقدم يرجع للمهندسون. صحيح 
ان االطباء المخترعون يالحظون الحاجة  لجهاز 
احالم.  افكارهم  تبقى  الهندسة  بدون  ولكنهم  ما، 
ومن صناعة جهاز  االشعة الى جهاز الصدمات 
الى مختلف  الشريانيه  الدعامات  الى  الكهربائية 
منها  كل  في  نتلمس  الخ،   القلب  قساطر  انواع 

فضل ووجود المهندسون.
الصدرية  الذبحة  الم  نفس  هو  القلب  جلطة  الم 
ولكن اقوى بكثير ومستمر  الى وقت اطول وال 

يزول عادة  بالراحة.  
Myocarditis-ج- التهاب عضلة القلب

في هذه الحاالت ال يكون  الم الصدر هو العامل 
المجهود  نقص  و  التنفس  ضيق  بل  الرئيس، 

العضلي هم االعراض البارزة.
والتهاب عضلة القلب اما ان يكون:

1- روماتيزميا.
2- فيروسيا

 Alcoholic الكحول  ادمان  عن  ناتج   -3
Cardiomyopathy

في هذه الحالة عالج االلم يكون جزء من كل اال 
وهو عالج السبب المباشر.

Pericarditis -د- التهاب غشاء التامور
وهذا يمكن ان يكون:

1- روماتيزميا.
2- فيروسيا.

3- مرض السل.
4- خمجيا

نوع االلم مختلف يكون مستمر ويمكن ان يختفي 
او يقل او يزيد بتغير وضع المريض نائما على 
الجنب االيسر او على الظهر في الحاالت التي 
قليال.  القلب  حول  االلتهاب  ساءل  فيها   يكون 
وضع  اثر  فيختفي   كثيرا  السائل   كان  ان  اما 
المريض الن السائل يفصل بين طبقتي التامور 
العيادي  القلب  االحتكاك وااللم. فحص  وتختفي 
كفيلة  االعيادية  الصدر  واشعة  القلب  وتخطيط 

بتاكيد التشخيص.
السائل  من  عينة  باخذ  هو  الحاالت  تلك  عالج 
اساس  التصرف على  ثم  للتحليل ومن  وارساله 

النتيجة.
 Dissecting- ه- انشطار جدار الشريان االورطي

Aorta
الجراحة تعلى  هذه حاله خطيرة جدا وتستدعي 
الدم  سؤيان  الن  كثيره  أآلًماًَََ  وتسبب   . الفور 
داخل جدار االورطى يسبب اغالق لعدة شرايين 
القلب  الم  يسبب  هنا  التاجية)  الشرايين  اولها 
للراس  للدم  المزودة  الشراين  او  الكالسيكي( 
هنا يسبب مع االلم  ظواهر عصبية مثل الشلل 

النصفي وغيره. او الشرايين الكلويه الخ.

كما ذكرت اعاله العالج هنا الجراحة الفورية.
 Sever-االبهر الصمام  في  شديد  تضيق  و- 

Aortic Valve Stenosis
تضيق الصمام االورطي يمكن ان يكون  خلقيا 
الروماتيزم  بحمى  االصابة  بسبب  مكتسبا  او 
عادة  السببين  بين  التفريق  الطفوله.  سن  في 
واالتراساوند  بالسماعة  العيادي  والفحص  سهل 
التشخيص  تحديد  في  كفيلون  القلب  وتخطيط 
وشدة لتضيق. عالج مثل هذه الحاالت  ينراوح 
اما  الصمام  وتبديل  الكالسيكية  الجراحة  بين 
طريق  عن  حيوانياو  صمام  او  معدني  صمام 
العمليات التداخلية اما توسيع الصمام او تركيب 

) Hetrograft( صمام حيواني
Pulmonary Causes - 3-اسباب في الرئة

 
Pleurisy-التهاب غشاء البلورا-I

يمكن ان يكون بسبب:

أ- مرض السل.
نومونيا-  ( الرئة  التهاب  من  ب-جزء 

برونكونومونيا(.
ج- فيروس.

Mesothelioma-د- سرطانالبلورا
Autoimmune dieases-ه-امراض الحساسية

Asbestosis-و- االسبستوس
ز- جلطة في الشريان الرؤي.

ح- عمليات جراحية على الصدر.
Meig‘s Syndrome -ط- مرض  ميغ

ي- بعض االدوية مثل هيدراالزين وايزونيازايد 
وبروكين امايد.

هنا نوع االلم يكون  حاد كما لو غرس خنجر  في 
جنب المريض ويكون مرتبطا بالتنفس

II- التهاب الحلق والقصبة الهوائية.
Asthma -مرض اآلزمه -III

البلورا- فراغ  الى  الهواء  دخول   -VI
Pnemothorax

V-ارتفاع ضغط دم الشريان الرءوي.
4- اسباب في القفص الصدري:

ا- كسر او شعر في احد االضالع.
الزياده  مع  مستمرا  االلم  يكون  الحالة  هذه  في 

اثناء التنفس وعند الضغط على منطقة الكسر
ب- حزام النار.

)Tietz Disease )Costochondritis-ج-مرض تيتز
Multiple Myaloma- د- سرطان الدم

الصدري  القفص  عضالت  التهاب  ه- 
Fibromyalgia

5- اسباب في الحهاز الهضم
أ- التهاب البلعوم .

Mediastineitis-ب- التهاب الميدياستانيوم
Heart Burn.-ج- الشعطة

.Dysphagia-د- صعوبة البلع
ه-التهاب البنكرياس.
و- التهاب المراره.

ز- التهاب الحجاب الحاجز.

زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة – ادنبره	 
زميل الكليه الملكية الخصائيي الباطنة- لندن	 
زميل كلية اختصاصيي القلب االمريكية	 
مستشار جراحة القلب التداخلية	 
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 24: يوسف محمد	 

من  العديد  من  للثوم  الصحية  الفوائد  تستمد 
المركبات الطبيعية التي يحتوي عليها، وخاصة 
الدراسات  من  العديد  وأظهرت  األليسين، 
وجود تأثير فعال للثوم على تحسين ضغط الدم 
احتوائه  إلى  إضافة  الكوليسترول،  ومستويات 
في  تساعد  للفيروسات  مضادة  خصائص  على 

تقليل حدة نزالت البرد.

وبحسب دراسة أجريت في جامعة نوتنغهام أن 
التي  الكبريت  مركبات  في  متجذرة  الثوم  فوائد 
إلى  تتحلل  والتي  التربة،  من  النبات  يمتصها 
الكبريت  يحتوي على  مختلفاً  50 مركباً  حوالي 
نشطة  وتصبح  وهضمه،  الطعام  تناول  أثناء 

بيولوجياً داخل خاليانا.

الجسم  إنتاج  تعزز  المركبات  هذه  أن  يبدو 
مفتاح  وهي  الغازية،  اإلشارات  لجزيئات 
المنخفضة  المستويات  ترتبط  الخلوي.  االتصال 
ذلك  بما في  الجزيئات بحاالت خطيرة  من هذه 

أمراض القلب.

الثوم مفيد لمرضى ضغط الدم

ووجدت دراسة نشرت في مجلة “إكسبرمينتال 
أن   2020 عام  في  ميديسن”  ثيرابيتيك  أند 

الدم  ضغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  المرضى 
الذين تناولوا 600-900 مجم من مكمالت الثوم 
في  ملحوظاً  انخفاضاً  أشهر، شهدوا  ثالثة  لمدة 

ضغط الدم.

يُعتقد أن األليسين يحفز إنتاج أكسيد النيتريك، 
الذي يوسع األوعية الدموية، باإلضافة إلى تثبيط 
نشاط اإلنزيم المحول لألنجيوتنسين، وهذا يريح 

األوعية الدموية ويقلل من ضغط الدم.

الثوم يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات

تشير الدراسات المعملية أيضاً إلى أن األليسين 
لها  الثوم  في  الموجودة  األخرى  والمركبات 
خصائص مضادة للفيروسات. وبحسب الدكتورة 
جامعة  في  المناعة  أخصائية  ماكيوتشي،  جينا 

م ساسك، فإن هناك تجربتين لتأثير  لثو ا
إحداهما  وجدت  البشر:  ن على  أ
األشخاص الذين تناولوا 180 

لمدة  األليسين  من  ملغ 
ثالثة أشهر أصيبوا 

برد  بنزالت 
مقارنة  أقل 
ص  شخا أل با
لم  الذين 

ا  لو و يتنا

األليسين.

 2.56 تناول  أن  الثانية  الدراسة  وأظهرت 
جرام من مستخلص الثوم يحسن وظيفة الخاليا 
البرد  أعراض  حدة  من  يقلل  قد  مما  المناعية، 

واإلنفلونزا.

الصيدالني  غوغينز،  آيدن  يقول  جهته  من 
والمستشار المستقل لصناعة المكمالت الغذائية: 
حوالي  تبلغ  عالجية  جرعة  على  "للحصول 
األليسين،  مجم   8-3 يعادل  ما  أي  مجم   900

عليك تناول فص ثوم نيئ يومياً”
باسم  المتحدثة  وود،  ثورنتون  كلير  وتضيف 
جمعية الحمية البريطانية: "يتشكل األليسين فقط 
عندما يتم تقطيع فص الثوم أو سحقها، ويتوقف 
التشكل بمجرد تعرضه للحرارة، لذلك من  عن 
تقريباً  دقائق  عشر  لمدة  الثوم  فص  ترك  الجيد 
من  األقصى  الحد  إنتاج  لضمان  التقطيع  بعد 

األليسين.”
كما نصحت وود، بعدم طبخ الثوم لفترة طويلة، 
إذ وجدت دراسة أجريت عام 2018 ونشرت في 
مجلة “نيوترينتس” األمريكية أن الثوم المسلوق 
يحتوي على كمية أقل من األليسين بنسبة 
بنسبة  المحمص  والثوم   ،%16
الخام،  الثوم  من  أقل   %30
وفق ما أوردت صحيفة ديلي 

ميل البريطانية. 

هل تتأثر األسنان بالصحة أهم خصائص وفوائد الثوم العالجية
النفســية؟.. طبيب يجيب

الفم  صحة  بين  العالقة  فإن  شك،  بدون 
عالقة  هي  ككل  الجسم  وصحة  واألسنان 
وطيدة، وفي هذا السياق أكد طبيب ألماني 
أن األسنان يمكن أن تتأثر بالحالة النفسية، 
يتسبب  الذي  التوتر  يؤذيها  أن  يمكن  حيث 

في قلة إفراز اللعاب.

يوخن  األلماني  البروفيسور  وأوضح 
أنه  في  تكمن  اللعاب  أهمية  أن  شميت 
القيمة  المكونات  من  العديد  على  يحتوي 
األسنان،  مينا  تحمي  التي  المعادن،  مثل 
والجلوبولينات المناعية، التي تقتل مسببات 
تحمي  التي  والبروتينات،  األمراض، 

األسنان من التآكل بفعل األحماض.

أن  يمكن  النفسي  التوتر  أن  إلى  وأشار 
يتسبب في ضعف جهاز المناعة، مما يرفع 
وصرير  اللثة  بالتهابات  اإلصابة  خطر 

األسنان.

يجب  األسنان،  مشاكل  تجنب  ولمحاولة 
تقنيات  ممارسة  من خالل  التوتر  مواجهة 

االسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

ويمكن اللجوء إلى العالج النفسي في حال 
المعاناة من التوتر النفسي بشكل مستمر.

يجب  التسوس  من  األسنان  ولحماية 
نستعرضها  خطوات  عدة  على  الحرص 

فيما يلي:

األطعمة 	  تناول  من  اإلكثار  تجنب 
يزيد  ذلك  ألن  الرئيسية،  الوجبات  بين 
على  )البالك(  الجير  تراكم  احتمالية  من 

األسنان، ومن ثم اإلصابة بالتسوس.

تجنب المشروبات الغازية المحالة	 

تجنب المنبهات كالقهوة والشاي	 

غسل األسنان بالفرشاة والمعجون بعد 	 
تناول الطعام مباشرة

إلزالة 	  يوميا  األسنان  خيط  استخدام 
الطعام بين األسنان

مع دخول فصل الشتاء قد تصاب 
بسبب قصر  باكتئاب موسم، وذلك 
فترة النهار وقلة التعرض للشمس، 
لكن يمكن عالج اكتئاب الشتاء من 
الرياضية  التمارين  ممارسة  خالل 
التي تحسن المزاج وتخفف الشعور 
موقع  بحسب  واالكتئاب،  بالحزن 

.”Health“
مكديفيت،  جيمس  الدكتور  قال 
وإعادة  الفيزيائي  الطب  أستاذ 
للطب  بايلور  بكلية  التأهيل 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات 

العاطفي  االضطراب  “مع  إنه 
من  الشتاء”  “اكتئاب  الموسمي 
ممارسة  في  االستمرار  المستحسن 
الرياضة أو حتى زيادة التمارين”.

وأضاف: “تؤثر التمارين الهوائية 
المستمرة نسبيًا على الحالة المزاجية 
عليك  ليس  ولكن  إيجابي،  بشكل 
التمارين  ممارسة  أو  الجري  فقط 
بأشياء  القيام  يمكنك   – الرياضية 
مثل اليوجا أو التأمل، والتي تساعد 

في عالج أعراض االكتئاب.”
بيان صحفي:  وقال ماكديفيت في 

مستويات  انخفاض  من  “تعاني 
في  والدوبامين  السيروتونين 
الموسمية  العاطفية  االضطرابات 
أو االكتئاب أو حاالت أخرى، لكن 
مستويات  تعزيز  في  فائدة  هناك 
الناقل العصبي من خالل التمرين”.
الهواء  في  الرياضة  لممارسة 
ابحث عن  الشتاء  في  بأمان  الطلق 
لتكون  كافية  بدرجة  منعزل  مكان 

محميًا من حركة المرور.
الذين  أولئك  أن  إلى  وأشار 
في  الرياضة  ممارسة  يفضلون 

أو  الدمبل  استخدام  يمكنهم  المنزل 
للحصول  المرنة  المقاومة  أشرطة 
المقاومة  تدريبات  بعض  على 

الجيدة.
واأللواح  الضغط  تمرينات 
التمارين  من  والقرفصاء  الخشبية 
الجسم  لوزن  األخرى  الجيدة 
أضف  المزاجية،  الحالة  ولتعزيز 
مثل  اليقظة  عناصر  من  عنصًرا 

اليوجا أو تمارين التمدد.

المصدر :مواقع إلكترونية	 

ما هي فوائد الرياضة خالل فصل الشتاء ؟
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د. محمد أمين األعظمي 	 

ُعْسر القراءة

واضح  عجز  هو  القراءة  ُعسر 
لتعلم القراءة والتهجئة بغض النظر 
األخرى.  الفكرية  الجوانب  عن 
القراءة  عسر  مؤشرات  وأخطر 
هي اضطراب فرط الحركة ونقص 
االنتباه والتاريخ العائلي لهذه الحالة. 
ويُمثُِل ُعسُر القراءة لبعض األطفال 
ألولياء  وكابوساً  التعلم  في  مشكلة 
أمورهم. فهذه إحدى األمهات تقول 
لحفظ  كامالً  عاماً  تطلب  ابنها  إن 
تهجئة كلمة the. ويمكن أن يؤدي 
المرتبطة  الجينية  المتغيرات  فهم 
بشكل   dyslexia القراءة  بعُسر 
كان  إذا  ما  يبين  اختبار  إلى  أفضل 
أو  به  لإلصابة  عرضةً  الطفل 
يساعد  أن  ويمكن  فعالً.  به  مصاباً 
فهم المتغيرات الوراثية ذات العالقة 
بإمكانية  التنبؤ  في  القراءة  بعسر 
ظهور  قبل  بها  ما  طفٍل  تعرض 
أن  البعض  ويعتقد  العلة.  أعراض 
عسر القراءة مرتبط بعمر الطفولة 
ويزول بعد تجاوزه، وهو معتقد ال 
يستند إلى دليل. وفي أوسع دراسة 
اآلن،  حتى  القراءة  لعسر  وراثية 
جينياً  ُمتغايراً   42 الباحثون  حدد 
المرء  إصابة  إلى  يؤدي  أن  يمكن 

بعسر القراءة.
يصيب عسر القراءة ما يصل إلى 
1 من كل 10 أشخاص في المملكة 
المتحدة وحدها. ويؤثر إلى حٍد ما، 
القراءة  على  الشخص  قدرة  على 
والكتابة والتهجئة. وبالرغم من أن 
فإن  معروف،  غير  الدقيق  السبب 
األبحاث السابقة تشير إلى أن عسر 
دراسات  وتربطه  وراثي،  القراءة 

محدودة ببعض الجينات. 
وللحصول على فهم أوسع الرتباط 
المشكوك  بالجينيات  القراءة  عسر 
لوتشيانو  ميشيل  أجرت  بها، 
Michelle Luciano من جامعة 
وزمالؤها  المتحدة  بالمملكة  إدنبرة 
مستوى  على  ارتباطه  دراسة 
مليون  من  أكثر  على  الجينوم)1( 
أصول  من  معظمهم  بالغ،  فرد 
خمسين  من  أكثر  قال  أوروبية، 
بعسر  تشخيصهم  تم  أنه  منهم  ألفاً 
مسح  الدراسة  وتضمنت  القراءة. 
المؤشرات في مجموعات كاملة من 

الجينومات لكثير من الناس للعثور 
على أي اختالفات مرتبطة بسمٍة أو 
الباحثون  شخص  وقد  معينة.  حالٍة 
تفاوتاً  أظهرت  وراثياً  متغايراً   42
بين المتطوعين المشاركين للدراسة 
القراءة  عسر  من  يعانون  ممن 
وبينت  بها.  المصابين  غير  ومن 
الفرد  معاناة  احتمال  أن  الدراسة 
بازدياد  يزداد  القراءة  عسر  من 
المسببة  الجينية  المتغايرات  عدد 
المتبع. وتم ربط  التعليم  لها وبنمط 
الـ  الجينية  المتغيرات  ثلث  حوالي 
نقص  اضطراب  مثل  بحاالت   42
وكانت  النشاط.  وفرط  االنتباه 
الروابط المتبقية أكثر حداثة، حيث 
المتغيرات  هذه  بعض  ارتبطت 
غير  وكونها  أقل  ألم  بعتبة  أيًضا 
هذه  أن  لوتشيانو  وترى  مألوفة. 
المتغيرات الجينية قد ال تسبب عسر 
تزيد  قد  ولكنها  ذاتها،  بحد  القراءة 
من احتمالية حدوثها باتباع أساليب 

تعليم معينة.

وفي إشارة إلى عسر القراءة، تقول 
معقدة  سمةٌ  العلةَ  “إن  لوتشيانو: 
تتأثر بالعديد من الجينات. ولكل من 
هذه الجينات تأثير ضئيل جدًا على 
لعُسر  التراكمي  الوراثي  االستعداد 
أنشأ  نتائجهم،  ولتأكيد  القراءة”. 

لمجموعة  تسجيل  نظام  الباحثون 
منفصلة من 2800 من المتطوعين 
من البالغين والمراهقين، بناًء على 
المتغيرات المرتبطة بعُسر القراءة. 
الدرجات  أعلى  أُعطيت  وقد 
قدراً  أظهروا  الذين  للمشاركين 
أكبر من عالمات عسر القراءة في 
اختبار القراءة واإلمالء )التهجي(. 
ولم يبين الباحثون ما إذا كان أي من 
المشاركين يعاني من ُعسر القراءة.
 In-Hyun ويرى هن-هيون بارك
في  المشارك  الوراثة  أستاذ   Park
 Yale University ييل  جامعة 
تغير  قد  الجينية  المتغيرات  إن 
يمكن  التي  العصبي  النمو  عملية 
من  العديد  على  بدورها  تؤثر  أن 
 synapses العصبية  االشتباكات 
يؤدي  وقد  العصبية  الخاليا  بين 
أو  القراءة  عسر  إلى  بدوره  هذا 
إلى أعراض أخرى. وعندما تذكر 
إلى  يتبادر  شيء  أول  فإن  الوراثة 
األذهان أنه أمر ثابت ال يقبل التغير 
من  إذ  الصائب.  باألمر  ليس  وهذا 
المعلوم اليوم أن عمل الجينات يتأثر 
بالبيئات، وبالتالي فإن من المهم أن 

نأخذ البيئة بنظر االعتبار.

الجينات  مجموعة  هو  الجينوم   
الكاملة   )DNA أو  )المورثات 

وتحوي  صفاته.  تحدد  التي  للفرد 
هذه  الجسم  خاليا  من  خلية  كل 
الخاليا  باستثناء  كاملة  المجموعة 
الجنسية التي تحمل كل منها نصف 
جينوم وكريات الدم الحمر التي تفقد 

نواها وتفقد بالتالي الجينوم.

المغناطيسي  الرنين  وباستخدام 
تمكن   ،MRI technology
الحزمة  مسار  تحديد  من  الباحثون 
 arcuate fasciculus المقوسة 
من  األيسر  الصدغي  الفص  في 
أو  ألياف  حزمة  وهي  الدماغ، 
يدل  كما  مقوسة  عصبية  محاور 
عن  المسؤولة  أنها  يُعتقد  اسمها 

عسر القراءة. 

رياض  أطفال  أن  الباحثون  ووجد 
درجات  على  الحاصلين  األطفال 
حزمة  لديهم  القراءة  في  عالية 
 arcuate fasciculus مقوسة 
تنظيماً  وأفضل  قوة  وأكثر  أكبر 
)أسفل اليمين في الشكل أعاله( من 
الحاصلين  األطفال  لدى  التي  تلك 
على درجات متدنية )أعلى اليمين(.

اصول 	  من  كندي  اكاديمي 
لندن  البالد(  كتاب  )من  عراقية 

اونتاريو

ما أفضل طريقة الختبار مستوى
هرمون التستوستيرون المنخفض؟

ماساشوستس 	  )والية  كمبردج 
األميركية(: هوارد إي ليواين

س: أنا قلق من احتمال انخفاض مستويات 
يتم  كيف  لدي.  التستوستيرون  هرمون 
يمكن  معينة  هناك خطوات  هل  اختباري؟ 

أن تضمن قراءة دقيقة؟

ج: يطلب األطباء عادة إجراء فحص دم 
اختبار  يقيس  الكلي.  التستوستيرون  لقياس 
من  كالً  المختبر  في  الكلي  التستوستيرون 
 free»الحر« التستوستيرون  هرمون 
unbound( testosterone( غير المرتبط 
 ،Free Unbound testosterone
وكمية الهرمون المرتبطة ببروتينات الدم. 
وتتراوح مستويات هرمون التستوستيرون 
الطبيعية بين 300 و1000 نانوغرام لكل 

ديسيلتر )نانوغرام/ديسيلتر(

على الرغم من أنه يعتبر االختبار األكثر 
الحذر  توخي  الواجب  من  فإن  استخداماً، 

عند تفسير النتائج. 

التستوستيرون  هرمون  من  الكثير  أوالً: 
المرتبط بالبروتينات غير نشط في الجسم. 
ترتبط  التي  المئوية  النسبة  تختلف  كذلك، 

بالبروتينات، وتختلف من رجل آلخر.

الكلي خالل  التستوستيرون  يتقلب  ثانياً:   
الطبيعية  القيم  المختبرات  وتحدد  النهار، 
بناء على سحب دم الرجال بين الساعة 7 

صباحاً و10 صباحاً.
قليالً  المنخفضة  القراءات  فإن  أخيراً، 
وكبار  العمر  منتصف  في  الرجال  لدى 
أعراض  بوجود  باستمرار  ترتبط  السن ال 
تختلف  أن  يمكن  وكذلك  االنخفاض. 
مستويات هرمون التستوستيرون اإلجمالية 
إلى آخر، ومن مختبر  المقيسة من اختبار 

إلى آخر. 
وبالنسبة لألشخاص الذين لديهم مستويات 
فإن  الحد،  منخفضة  تستوستيرون  هرمون 
االختبار المتكرر سيُظهر نطاقاً طبيعياً نحو 

30 بالمائة من الوقت.

رئيس تحرير رسالة هارفارد »مراقبة 	 
صحة الرجل«، خدمات »تريبيون ميديا«.
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الذكرى األولى إلسقاط اتفاق حمدوك– البرهان 

1

تزامن االتفاق اإلطاري الذي أعلنت عنه قوى 
الحرية والتغيير األربعاء إلعادة إنتاج الشراكة 
مع العسكر، مع مرور عام على إسقاط اتفاق 
توفمبر   21 في:  تم  الذي  البرهان  حمدوك– 
2021 الذي وجد رفضاً كاسحاً وذهبت ريحه، 
مواكب  في  اإلطارى  لالتفاق  تّم رفض  مثلما 

الخميس 17 نوفمبر.

اإلطاري  االتفاق  ريح  تذهب  سوف  وقطعاً 
لتوسيع قاعدة االنتقال إلنهاء االنقالب كمرحلة 
أولى، مع تأجيل جوهر قضايا الثورة المتمثلة 

في:

لإلفالت  للشهداء تمهيداً  العدالة والقصاص   –
من العقاب والمحاسبة.

– اإلصالح األمني والعسكري لتكريس هيمنة 
اللجنة األمنية على الجيش وإصالحه بعيداً عن 

الحكومة المدنية والخدمة العامة.

– السياسة االقتصادية التي جوهرها االستمرار 
اكتوت  التي  االقتصادي  التحرير  سياسة  في 

الجماهير الكادحة بنارها.

الحرب  وقف  في  فشل  الذي  جوبا  اتفاق   –
ومنافع شخصية  وفساد  لمحاصصات  وتحول 
ال  أصبح  بحيث  البالد،  وحدة  ويهدد  وأسرية 

مناص من إلغائه والحل الشامل والعادل.

يونيو  من  الثالثين  لنظام  التمكين  تفكيك   –
واستعادة أموال الشعب المنهوبة.

باختصار تمت ممارسة االحتيال والمراوغة 
لقيام شراكة  البرهان  اتفاق حمدوك–  في  كما 
جديدة وتقاسم للسلطة مع العسكر بدعم إقليمي 
وعالمي يهيمن فيها العسكر على السلطة، مع 
ويمكن  قوة،  وال  لها  حول  ال  مدنية  واجهات 
تهديد  تم  إذا  لحظة  أي  في  عليهم  االنقالب 
مع  والعسكرية  الطفيلية  الرأسمالية  مصالح 
مشاركة “فلول” النظام السابق وأقماره التابعة 
حتى  اإلنقاذ  نظام  في  مشاركة  كانت  التي 
إسقاط البشير مثل: االتحادي األصل، المؤتمر 

الشعبي، أنصار السنة. إلخ.
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ال شك أن هذه التسوية الهادفة لتصفية الثورة 
االنقالب  مع  التاريخ  لمزبلة  تذهب  سوف 
اتفاق  مصير  مصيرها  وسيكون  العسكري، 
حمدوك- البرهان الذي تزامن مع مرور عام 
على االتفاق اإلطاري، ورفضته الجماهير في 

مليونية 21 نوفمبر 2021.

فقد كّرس اتفاق البرهان- حمدوك ما جاء في 
بيان االنقالب في 25 أكتوبر كما في:

– التأكيد على الوثيقة الدستورية المعيبة واتفاق 
جوبا الذي فشل في وقف الحرب واالستقرار.

حكومة  وتكوين  العسكر،  مع  الشراكة   –
كفاءات.

الفلول تحت  بإدخال  الشراكة  قاعدة  توسيع   –
اسم اإلدارة األهلية.

– إعادة هيكلة لجنة التفكيك.

– التحقيق في األحداث بعد 25 أكتوبر بدالً من 
والحركات  والجنجويد  االنقالب  قادة  محاكمة 
في خرقهم للوثيقة الدستورية وعلى مسؤوليتهم 
في الجريمة ضد اإلنسانية بإطالق النار على 
مجزرة  لجريمة  إضافة  السلمية،  المظاهرات 
الجماعية  اإلبادة  وجرائم  االعتصام،  فض 

وضد اإلنسانية في دارفور وبقية المناطق.

باختصار اعترف االتفاق بكامل ما جاء في 
أذاعه  الذي  الدموي  العسكري  االنقالب  بيان 
البرهان، علماً بأن العسكر ال ضمان لهم، فقد 
اتسموا بخرق العهود والمواثيق مثل: االنقالب 
الدموي في مجزرة القيادة العامة التي ما زالت 
الدستورية،  الوثيقة  خرق  القصاص،  تنتظر 
وإبرام اتفاق جوبا الذي كان انقالباً كامالً على 
الصداقة،  قاعة  وانقالب  الدستورية،  الوثيقة 
وانقالب اعتصام القصر حتى تنفيذ انقالب 25 

اكتوبر.
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المقاومة  بعد  البرهان  حمدوك–  اتفاق  جاء 
الدوائر  وخوف  لالنقالب  الجماهيرية  الباسلة 
أدى  مما  مصالحها،  على  واإلقليمية  المحلية 
لإلسراع بالضغط لتوقيع االتفاق لحماية مصالح 
واستمرار  اإلسالموية،  الطفيلية  الرأسمالية 
شركات الجيش واألمن والشرطة خارج والية 
وجيوش  الجنجويد،  قوات  حل  وعدم  المالية، 
الحركات وفق الترتيبات األمنية وقيام الجيش 

القومي الموحد.

لها  وإقليمية  محلية  دوائر  بضغط  تم  كما 
مصالح في نهب ثروات السودان مثل: مصر، 
اإلمارات، السعودية، مثل: الذهب، المحاصيل 

النقدية: “الصمغ، السمسم، الكركدية، التبلدي. 
إلخ”، الماشية، إضافة لنهب أراضي السودان 
تصل  بعقود  األفدنة  ماليين  بتأجير  الخصبة 
في  إسرائيل  لمصالح  إضافة  عاماً،   99 إلى 
واستمرار  البالد،  ثروات  لنهب  التطبيع 
اليمن،  حرب  لمحرقة  المرتزقة  إرسال 
ومصر  للفشقة،  إثيوبيا  احتالل  واستمرار 
لحاليب وشالتين. إلخ، والمخطط إلنهاء ميناء 
اإلماراتي  الميناء  بقيام  وسواكن  بورتسودان 
أن  وباعتبار  األحمر،،  البحر  ساحل  على 
البرهان والمجلس العسكري هو الذي يضمن 

لهم تلك المصالح.

سارعت مصر والسعودية واالتحاد األفريقي 
الذي  الهش  االتفاق  لتأييد  اليونتاميس  وبعثة 
سوف يعيد إنتاج األزمة كما في اتفاق الوثيقة 
العسكري،  المكون  هيمنة  تحت  الدستورية 
استمرار  بأن  علماً  الشباب،  دماء  حقن  بحجة 
االنقالب العسكري واالتفاقات السابقة معه لم 
تحقن الدماء، بل استمر النزيف الدموي طيلة 
أكثر من العامين السابقين، فضمان وقف الدم 
في السالم الشامل والعادل، وقيام الحكم المدني 

الديمقراطي.
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كما رفضت القوى السياسية وتجمع المهنيين 
وتجمع األجسام المطلبية ولجان المقاومة. إلخ. 
نوفمبر   21 مليونية  في  والجماهير  االتفاق، 
السودان  مدن  أغلب  في  انطلقت  التي   2021
شعارات:  وارتفعت  وتفصيالً،  جملةً  االتفاق 
“حمدوك يا ني الشارع حي”، “ال شراكة وال 
مساومة وال تفاوض مع العسكر”، “القصاص 
المشوار”،  للشهداء”، و”ثوار أحرار حنكمل 
للثكنات”،  والعسكر  شعب  ثورة  “الثورة 
ما  “لساها  البرهان”،  إسقاط  يريد  “الشعب 
حقتنا  دي  “البلد  الحكم عسكر”،  لسه  سقطت 

مدنية حكومتنا”، إلخ.
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مرور  بعد  الجماهيرية  الحركة  أن  الشك 
البرهان،  حمدوك–  اتفاق  رفض  على  عام 
والمقاومة الباسلة التي خاضتها ضد االنقالب 
وإضرابات  مواكب  من  األشكال  بمختلف 
قدّمته  وما  احتجاجية،  ووقفات  واعتصامات 
 )120( استشهاد  فيها  تم  غالية  تضحيات  من 
)7 آالف( مصاب،  أكثر من  شهيداً، وإصابة 
واعتقاالت وتعذيب وحشي للمعتقلين، حاالت 
االغتصاب، في وضع متقدم، وسوف تواصل 
المقاومة بمختلف األشكال حتى إسقاط االتفاق 
بعد  االنقالب  عمر  إلطالة  الهادف  اإلطاري 
وتواصل  جانب،  كل  من  محاصرته  تمت  أن 
الشاملة  الشعبية  االنتفاضة  حتى  المقاومة 
المدني  والعصيان  العام  السياسي  واإلضراب 
المدني  الحكم  وقيام  االنقالب،  إلسقاط 
ومهام  الثورة  أهداف  وتحقيق  الديمقراطي، 

الفترة االنتقالية.

 	alsirbabo@yahoo.co.uk
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بشرى المقطري	 

واألحزاب  للجماعات  الدينية  الهوية  توّجه 
المجال  على  السيطرة  بغرض  أدواتها  الدينية 
مبدأ  تكيّف  إذ  لمقوالتها،  وإخضاعه  االجتماعي 
التمكين واالستخالف الذي يمثل عصب نظرياتها 
غايات  في  ومنهجاً  رؤيةً  والسلطة  الحكم  في 
من  وسائلها  تباين  فمع  واإلخضاع،  السيطرة 
الجماعات  فإن  السياسي،  إلى  الراديكالي  الخيار 
واألحزاب الدينية، على اختالف مذاهبها، تستلهم 
مفاهيمياً  إطاراً  الماضوي  الالمادي  تراثها  من 
إزاحة  مقابل  الدولة والمجتمع،  إلدارة  ومؤّسسياً 
القانونية.  ومرجعيتها  المدنية  الوطنية  البُنى 
للمنحى  وتمثل جماعة الحوثي في اليمن نموذجاً 
الدينية  الجماعات  إليه  تذهب  الذي  الراديكالي 
التي أصبحت سلطة أمر واقع، إذ تعكس سلطتها 
تجلّت  التي  المذهبية،  أيديولوجيتها  وأداتياً  بنيوياً 
فرضت  بحيث  والمجتمع،  الدولة  إدارة  في 
هويتها المذهبية على المجالين، العام والشخصي. 
البنى  من  الوطني  المشترك  تقويض  مقابل  ففي 
المؤسسية والقيمية، شّكل إخضاع المجتمع محور 
بفرض  أخيراً،  تجلت،  التي  الهوياتية  سياساتها 

"مدّونة السلوك الوظيفي" على موظفي الدولة.
محموالتها  اإلطالق  على  الدينية  الهوية  تنتج 
بحيث  رئيسية،  بدرجة  المجتمع  تجاه  التمييزية 
في  يتمظهر  ما  وهو  جسيمة،  انتهاكات  تولد 
الهيمنات  وأشكال  سلطتها  الحوثي  جماعة  إدارة 
إذ  المجتمع،  على  تفرضها  التي  واإلخضاع 
جماعة  منه  تستمد  التي  "الوالية"  مبدأ  يحكم 
مشروعية  الزيدي،  الوسط  من  القادمة  الحوثي، 
في  عكسته  فقد  أداءها،  السلطة،  على  تسيدها 
إلى  المدني  سياقها  من  نُزَعت  التي  السلطة  بنية 
الجماعة  هي  السلطة  أصبحت  بحيث  الديني، 
التي  الطائفية  وبمحموالتها  المتعدّدة  بأجنحتها 
فرضت على مظاهر الحياة اليومية ومؤّسساتها، 
التي قامت على تقويض  الجماعة  بأجهزة  ابتداًء 
مؤّسسات الدولة، واستثمار ما بقي منها لصالحها 
إلى فرض "الُخمس" )ركيزة االقتصاد الشيعي( 
على الحياة التجارية وعلى المواطنين، إذ يعكس 
النظام االقتصادي الذي تكّرسه الجماعة مضامين 
اليمنيين لصالحها،  تمييزية، تتجاوز نهب أموال 
بين  تتحدّد  جديدة،  اجتماعية  تراتبية  إنتاج  إلى 
الحق،  نفسها  تمنح  الجماعة  تمثلها  دينية  طبقة 
بناًء على تحيّزات مذهبية في امتصاص خيرات 
اآلخرين، وبين مجموع من المستعبدين من دائرة 
السلطة والثروة والمواطنية أيضاً، ومن ثم، وتبعاً 
لنظرية الحكم التي تتبنّاها جماعة الحوثي، يصبح 
بموجب  يحصلون  رعايا،  مجّرد  المواطنون 
تفضالتها على المكرمات أو على العسف، مقابل 
في  تدعمها  الطائفية،  بقوانينها  الدستور  استبدال 
ولدتها  انزياحات  الطائفية  سلطتها  تثبيت  سياسة 
في  الزيدي  المركز  تصدّعات  إن  إذ  الحرب، 
متنافسة  أطراف  بين  تنازعها  نتيجة  السلطة، 
استثمار غياب  الجماعة من  مّكنت  ومتصارعة، 
بديل متفق عليه، بحيث احتكرت تمثيل النطاقات 
بينيٍة  صراعاٍت  ظهور  مع  حتى  الزيدية، 
وتملمالٍت من احتكارها السلطة، فإن بيئة الحرب 
اتخذ، في المراحل األولى،  التي أنتجت صراعاً 
ولكن  البارزة،  الزيدية  القوى  دفع  مذهبية،  سمة 

المتذبذبة، إلى إسناد الجماعة لضمان بقاء السلطة 
التصدّعات  إلى  إضافة  الزيدية،  الدائرة  في 
استثمارها  على  الجماعة  عملت  التي  المذهبية 
الحرب  أن  عن  فضالً  المواجهات،  مناطق  في 
الطائفية،  سلطتها  لمأسسة  سنداً  منحتها  المؤقلمة 
الداعمة لخصومها،  اإلقليمية  القوى  إلى  فإضافة 
الذين عملوا على تنمية صراعاٍت بين وكالئهم، 
الجماعة،  سلطة  استقرار  إلى  أفضى  ما  وهو 
منحها  إليران  محلي  وكيل  إلى  تحّولها  فإن 
والسياسي  العسكري  الدعم  من  متعدّدة،  مكاسب 
الهوياتية  التجارب  استلهام  واالقتصادي، واألهم 
والمذهبية في إدارة المجتمع من إيران ووكالئها 
في المنطقة، بحيث عكسته الجماعة في اشتغاالٍت 
ممنهجة وقوانين تستهدف فرض هويتها المذهبية 

وتعميمها على الرعايا.
جماعة  تعمل  التي  الهوياتية  السياسة  تتبدّى 
الحوثي على فرضها قسراً على الدولة والمجتمع 
في مستويات عديدة، بحيث تحقّق غايتها النهائية 
السلطة  مستوى  ففي  المجتمع.  تشكيل  إعادة  في 
وإدارة الدولة، تتجلى سياسات الهوية في حصر 
التعيين في المناصب العليا على دائرتها الضيقة 
للقوى  محدوٍد  تمثيٍل  مع  الهاشمية،  األسر  من 
العقائدي  والئها  لمدى  ويخضع  معها،  المتحالفة 
الوظيفي  الكادر  هكيل  تغيير  مقابل  للجماعة، 
فقط  ليس  ذلك  عن  نجم  الدولة،  مؤّسسات  في 
إفساد الوظيفة العامة، بل صبغها بطابع طائفي، 
تشّكل  التي  الثقافية  الدورات  فرض  جانب  إلى 
على  للجماعة  االجتماعية  الهوية  سياسة  عماد 
قطاعاٍت  أدلجة  يعني  ما  وهو  الدولة،  موظفي 
حيادية  نزع  ذلك  إلى  يضاف  الموظفين،  من 
بفرض  أسلمتها،  عبر  هوية  بال  ككيان  الدولة، 
العامة. ومن جهة  التقويم الهجري على المرافق 
أخرى، تسخير موارد الدولة الحتفاالتها الدينية، 
مقابل تجريم االحتفال باألعياد الوطنية، وهو ما 
والمجتمع،  للدولة  الوطنية  الهوية  تجريف  يعني 

واستبدالها بهوية الجماعة.
قواعد  وفق  تشتغل  طائفية  سلطة  ظل  وفي 
للمذاهب والعقائد  الهيمنة واإلخضاع، ال احترام 
رديفاً  جهازاً  الوزارات  وتصبح  األخرى، 
والزكاة  األوقاف  هيئات  من  همينتها،  لفرض 
الدعوي  بشقّيه  الديني،  المجال  استثمرت  التي 
قطاعات  وكذا  الجماعة،  لصالح  واالقتصادي، 

الدولة اإلعالمية والثقافية والتربوية، إذ أصبحت 
وزارة التربية والتعليم أداة لتكريس هوية الجماعة 
والجامعات،  المدارس  في  عناصرها  إحالل  من 
واستُبِدلَت المناهج الحكومية بمناهج طائفية تعلي 
شطب  مقابل  في  المذهبية  معتقداتها  شأن  من 
المناهج.  من  ورموزها  الجامعة  الوطنية  القيم 
إفساد  إلى  وبالتالي فرض مناهج طائفية موّجهة 
أشكال  كانت  وإذا  اليمنيين.  من  جديدة  أجيال 
الجماعة  فيها  تستخدم  التي  المجتمعية  السياسات 
سلطتها قد صبغت الحياة العامة بصبغة طائفية، 
يمثل  والدعوي،  الديني  المجالين،  استثمار  فإن 
فرض  من  الجماعة،  لسياسة  بارزاً  ملمحاً  أيضاً 
إلى إخضاع  المساجد،  منابر  في  خطب زعيمها 
تشكيل  إعادة  ذلك  مع  تتوازى  لدعاتها.  الجوامع 
التي  الصيفية  المراكز  من خالل  األطفال  ذهنية 
يتم فيها ليس فقط إنتاج مقاتلين أطفال، بل تخريج 
تترادف  المقابل،  في  المجتمع.  يعادون  عقائديين 
سلطة  تفرضها  التي  اإليمانية  الهوية  سياسة 
الجماعة على المرأة مع الوالية الذكورية، بحيث 
من  مستقالً،  كائناً  بوصفها  حقوقها  من  تجّردها 
منعها من العمل في قطاعات متعدّدة، إلى فرض 
تقييد  يعني  ما  لسفرها،  شرطاً  أخيراً،  الُمحرم، 
سلبها  ثم  ومن  العمل،  وحرمانها  تنقلها،  حرية 
الجماعة  ثم راكمت  اآلدمية، ومن  أبسط حقوقها 
المذهبية،  هيمنتها  لتكريس  الهوياتية،  سياساتها 
إلزامية سلوكية  بحيث اتجهت إلى فرض مدّونة 

بمحدّدات مذهبية على موظفي الدولة.
في جميع التجارب المؤسسية الخاصة والعامة، 
أهداف  لضمان  الوظيفية  المدّونات  تفرض 
بحيث  للموظف،  وأيضاً  للمؤسسة  مشتركة، 
إطار  في  عامة  مبادئ  السلوك  مدّونة  تشمل 
إلى رفع مستوى  يؤدّي  بما  الواجبات والحقوق، 
اإلنتاجية وتحسين شروط العمل، وضمان حقوق 
بما  الوظيفة،  حيادية  تأكيد  ثم  ومن  الموظفين، 
في ذلك عدم تعارض مدّونة السلوك مع المبادئ 
الوظيفي  السلوك  مدّونة  أن  بيد  العامة،  الوطنية 
التي فرضتها جماعة الحوثي، أخيراً، على موظفي 
الدولة تفتقر إلى أدنى المعايير المفاهيمية، وكذلك 
األخالقية  ذلك  في  بما  والواجباتية،  الحقوقية 
حقوق  تجاهلها  جانب  فإلى  سلوك.  لمدّونة 
وهي  القوانين،  عليها  تنّص  التي  الدولة  موظفي 
حقهم الدستوري في األجر، قفزت الجماعة على 

فرضها  مقابل  الموطفين،  رواتب  انقطاع  قضية 
سياق  وفي  ثانية،  جهة  ومن  أخرى.  اشتراطاٍت 
الواجبات على  الجماعة  لم تحدّد مدّونة  وظيفي، 
مؤسسات  إنتاجية  لتحسين  بها  والقيام  الموظف 
الدولة، ما يعني أنها لم تهدف في فرضها مدّونة 
بل  الدولة،  مؤّسسات  عمل  تنظيم  إلى  السلوك 
السلوك  مدّونة  تحوي  إذ  مذهبية،  مبادئ  فرض 
بوالية  اإليمان  من  العقائدية  المبادئ  من  حزمة 
في  الموظفين  بقاء  شرط  يحدّد  كمبدأ  الجماعة، 
بالهوية اإليمانية  القبول  إلى  الحكومية،  وظيفتهم 
للجماعة، بما في ذلك فرض مالزم قياداتها قواعد 
أدرجت  بحيث  باعتناقها،  الموظفين  تلزم  قيمية 
أو خضوعهم  بتوقيعها،  الموظفين  تلزم  استمارة 
السياسة  السلوك  ثم عكست مدّونة  للعقاب، ومن 
السلطة  واستغاللها  الحوثي،  لجماعة  الهوياتية 
لفرض هويتها المذهبية على موظفي الدولة. فمن 
جهة، تتعارض مبادئ المدّونة مع مبادئ الدستور 
ذلك  في  بما  المدنية،  الخدمة  وقوانين  اليمني 
قوانين العمل، بحيث تُعَدّ إجراًء ال دستورياً، ومن 
ثم غير قانوني، إذ تمثل مبادئ المدّونة، وبشكل 
عالقة  ينّظم  الذي  للدستور  تعطيالً  صريح، 
بمدونة  واستبداله  الدولة  بمؤسسات  الموظف 
المدّونة  تعكس  ثانية،  جهة  ومن  مذهبية.  سلوك 
المستوى  على  خطير،  اجتماعي  فرز  عملية 
المذهبي، انتقل بفضل السياسة الهوياتية للجماعة 
من قطاعات المجتمع إلى مؤسسات الدولة، وذلك 
بفرض اإليمان بمذهب الجماعة ومبادئها الدينية، 
كقانون ملزم يخضع بموجبه المواطنون لتعاليمه. 
الذي  اإللزامي  الشرط  يحوي  ثالثة،  جهة  ومن 
فرضته الجماعة على الموظفين بتوقيع المدّونة، 
قاعدة  بامتالكها  وذلك  استخباراتية،  أهدافاً 
تستطيع  الدولة،  مؤسسات  في  ضخمة  بيانات 
ثم،  ومن  ترهيبهم.  أو  الموظفين  لتجنيد  توظيفها 
الهوياتية  للسياسة  تتويج  الوظيفي  السلوك  مدّونة 
مواطنيتهم  من  الموظفين  تجريد  مقابل  للجماعة 
واألهم  واالجتماعية،  االقتصادية  حقوقهم  ومن 
تطييف  فقط  ليس  يعني  ما  اعتقادها، وهو  حرية 
أجراء  إلى  الموظفين  تحويل  بل  الدولة،  كادر 
يواجهون  العقائدية،  والحرية  الكرامة  مسلوبي 

عسف سلطة مذهبية عمياء وهيمنتها.

كاتبة وناشطة يمنية  )العربي الجديد(	 

مدّونة أم هيمنة سلطة الطائفة في اليمن؟

عن )العربي الجديد( لندن
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غزة- عربي-21 أحمد صقر	 

"الوقح"  السلوك  إسرائيلية،  صحيفة  استهجنت 
األمم  أروقة  داخل  أبيب"  "تل  تنتهجه  الذي 
المتحدة، مؤكدة أن "وقاحة إسرائيل سجلت رقما 

قياسيا جديدا".

مقال  في  العبرية  "هآرتس"  صحيفة  وقالت 
إسرائيل  "وقاحة  لنداو:  نوعا  اإلسرائيلية  للكاتبة 
أردان،  جلعاد  سفيرها  بقيادة  المتحدة  األمم  في 
سجلت في نهاية هذا األسبوع رقما قياسيا جديدا".

الفلسطيني  القرار  تبني مشروع  وفي رده على 
الدولية  العدل  محكمة  من  للطلب  أمس  من  أول 
مؤقتا  زال  ما  المناطق  احتالل  "هل  في  البت 
قرار  بأنه  علما  فعلي؟"،  ضم  إلى  تحول  إنه  أم 
عقوبات..  بفرض  توصية  إلى  يؤدي  أن  يمكن 
"انفجر" سفير االحتالل في األمم المتحدة وقال: 
العملية السياسية  الذين يعيقون  "الفلسطينيون هم 
سياسي  لغز  هذا  إسرائيل،  تريدها  التي  الخيالية 

حقيقي؛ كيف يمكن إعاقة شيء غير موجود؟".
بين  الحوار  تفضل  "إسرائيل  أردان:  وأضاف 

للمحكمة  الجانب  أحادي  تدخل  على  الطرفين، 
في العملية السلمية"، لكن أي عملية؟ "وكل دولة 
أيدت هذا القرار، قامت بقتل فرصة المصالحة"، 
ما هذه المفارقة في اختيار التعابير؟، مضيفا أن 
للفلسطينيين  ستعطي  الطلب،  على  "المصادقة 
طاولة  مقاطعة  لمواصلة  الكامل  المبرر 

المفاوضات"، أين هذه الطاولة؟

وأكد أن "السالم ال يمكن تحقيقه بدون مفاوضات 
بين الطرفين مع تقديم تنازالت متبادلة"، بحسب 
الرئيس  أن  إلى  نوهت  التي  "هآرتس"  نقلته  ما 
وقال:  "التهديد"  إلى  ذلك  بعد  انتقل  التركي 
الرد  للفلسطينيين سيتم  الجانب  أحادية  "خطوات 

عليها بخطوات أحادية الجانب".

ونبه أردان إلى أن "مقارنة التوجه إلى المحكمة 
باستخدام سالح الدمار الشامل، ليس أقل من ذلك، 

أما المدهش، أنه لم يسم ذلك "إرهابا قضائيا".

وذكرت الصحيفة أن "السفير اإلسرائيلي، نسي 
أنه يمثل الحكومة الحالية التي قامت على أساس 
خطوط أساسية بحسبها لن يتم إجراء في فترتها 

هناك  تكون  لن  وبالتأكيد  سياسية،  عملية  أي 
تنازالت".

ووزير،  كنيست  كعضو  عهده  "في  وأضافت: 
وخطاب  صقورية  أجندة  برعاية  أردان  قام 
بشكل  أيد  أخرى،  أمور  ضمن  متطرف،  قومي 
صريح ضم المناطق، وهو بالضبط القرار الذي 
يريد منعه اآلن في "الهاي"، وفي عهده كوزير 
الراهن  الوضع  بتآكل  قدما  دفع  الداخلي،  لألمن 
في المسجد األقصى، وقاد مالحقة نشطاء حركة 
المقاطعة "BDS"، وكمم أفواههم في البالد وفي 

العالم".

أن  روج  "أردان  أن  إلى  "هآرتس"،  ونبهت 
مقاطعة المستوطنات حكمها مثل فرض المقاطعة 
على إسرائيل نفسها، وأن المستوطنات وإسرائيل 
المحكمة  لدى  كان  وإذا  واحد،  قانوني  كيان  هما 
الدولية قطرة من الخجل فإنه سيستخدم كل ذلك 
كدليل لصالح الطلب الفلسطيني حول ضم فعلي 

إلسرائيل، وأردان سيشهد على ذلك".

ونوهت إلى أن "إسرائيل لسنوات أملت أن يترك 

يتبنون  عندما  ولكن  النضال،  الفلسطيني  الجانب 
للمؤسسات  التوجه  مثل  عنيفة  غير  مسارات 
أيضا  أن هذا  يتبين  المقاطعة،  أو تشجيع  الدولية 
اإلسرائيلية  "الدعاية  أن  موضحة  ممنوع"، 
النشاطات  من  نوع  كل  تصنيف  في  منشغلة 
نفس  وفي  السامية،  بأنها  للفلسطينيين  المؤيدة 
إلى  الفلسطينيين  مع  المفاوضات  تحولت  الوقت 
فكرة مرفوضة في أوساط الجمهور اإلسرائيلي، 
إلى  تحول  الفلسطينية  القيادة  وإضعاف  وتقسيم 

خطة عمل".

تنشغل  "إسرائيل  أن  إلى  "هآرتس"  ولفتت 
والمكشوف  التصريحي  بالجانب  سنوات  منذ 
وبتعميق االحتالل وتثبيته إلى األبد والضم الفعلي 
لديها  ليس  عمليا،  "ج"،  ومناطق  للمستوطنات 
االعتراف  الفلسطينيين  لطلب  للتنكر  سبب  أي 
بذلك رسميا وارتداء قناع الدولة التي تريد إجراء 
مفاوضات، وبالعكس، هذه فرصتها في "الهاي" 
التي  الحالية  الحكومة  مع  بالتأكيد  الضم،  لتبرير 

هي على الباب".

المصدر : عربي 21 - لندن 	 

السلطات  إن  الخميس،  المتحدة  األمم  قالت 
ألف شخص خالل  اعتقلت حوالى 14  اإليرانية 
االحتجاجات التي انطلقت في أيلول/سبتمبر. فيما 
ردت إيران بأن الدول الغربية "تفتقد إلى الصدقية 

األخالقية" النتقادها.
في  اإلنسان  لحقوق  السامي  المفوض  وطالب 
األمم المتحدة فولكر تورك إيران بوقف االستخدام 
"غير الضروري" للقوة ضدّ المتظاهرين، خالل 
الخميس،  اإلنسان  حقوق  لمجلس  عاجل  اجتماع 
عالي  دولياً  تحقيقاً  ستبدأ  كانت  إذا  ما  لمناقشة 
لالحتجاجات  العنيفة  القمع  حملة  بشأن  المستوى 

التي تهز إيران.

رقم صادم

وقال تورك: "مما تمكنّا من جمعه، تّم حتى اآلن 
أطفال،  بينهم  شخص،  ألف   14 حوالى  اعتقال 
في سياق االحتجاجات. هذا رقم صادم"، مضيفاً 
الضروري  غير  لالستخدام  حدّ  وضع  "يجب 
وعقلية  القديمة  األساليب  للقوة.  المتناسب  وغير 
ال  ببساطة  السلطة  يمارسون  من  لدى  الحصانة 
تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".

أطياف  جميع  من  الناس  أن  تورك  وأضاف 
ويُظهرون  بالتغيير،  يطالبون  اإليراني  المجتمع 
شجاعة كبيرة جدا. وقال: "أحث الحكومة وهؤالء 
مشيراً  االصغاء"،  على  السلطة  في  الموجودين 
إلى أن "القوات األمنية استخدمت الذخيرة الحية 
والغاز  الخردق  من  أخرى  وأنواع  والخرطوش 

المسيل للدموع والهراوات".
تقديراً  فإّن  موثوقة،  لمصادر  "وفقاً  وتابع: 

متحفّظاً لعدد القتلى يصل إلى اآلن إلى نحو 300 
قتيل، بينهك 40 طفالً. هذا غير مقبول". كذلك، 
 21 يواجه  رسمية،  لمصادر  وفقاً  أنه  إلى  أشار 
شخصاً على األقل اعتُقلوا في سياق االحتجاجات، 
عقوبة اإلعدام، ستة منهم على األقل دينوا بتهمة 

الحرابة واإلفساد في األرض.
إلى  سعت  رسمية  تصريحات  إن  تورك  وقال 
بأنهم  ووصفهم  المتظاهرين  عن  الشرعية  نزع 
"هذه  وأضاف  أجنبية.  ودول  لألعداء  عمالء 
رواية مناسبة للسلطات. فكما رأينا عبر التاريخ، 
إنها الرواية النموذجية لالستبداد". وشدد على أن 
حقوق  النتهاكات  العقاب  من  المستمر  اإلفالت 
اإلنسان يبقى أحد التحدّيات الرئيسية في إيران، 

مّما يغذّي االستياء وانعدام الثقة.
مستقلّة  تحقيق  عمليات  إلى  أدعو  "لذلك  وقال: 
المفترضة  االنتهاكات  في  وشفّافة  وحيادية 
الدولية".  المعايير  يتّفق مع  بما  لحقوق اإلنسان، 
عن  فوراً  الكف  إلى  السلطات  "أدعو  وأضاف 
المتظاهرين  في حق  والمضايقة  العنف  استخدام 
المعتقلين  جميع  عن  "اإلفراج  وإلى  السلميين"، 
تجميد  إلى  وكذلك  السلمي،  احتجاجهم  بسبب 
عقوبة اإلعدام". وقال: "التغيير أمر ال مفر منه. 
ذات  إصالحات  عبر  يمر  األمام  إلى  الطريق 

مغزى".

رد إيران

من جهتها، قالت معاونة نائبة الرئيس اإليراني 
أمام  كريمي  خديجة  واألسرة  المرأة  لشؤون 
المجلس في جنيف، إن الواليات المتحدة والدول 

الخميس  اجتماع  لعقد  دفعت  التي  األوروبية 
اآلخرين  لوعظ  األخالقية  الصدقية  إلى  "تفتقر 
بشأن  اإلنسان وطلب جلسة خاصة  بشأن حقوق 

إيران".
اإليرانية  الجمهورية  "تأسف  كريمي:  وقالت 
اإلسالمية بشدة، الستغالل مجلس حقوق اإلنسان 
مجدداً من قبل بعض الدول المتغطرسة الستعداء 
وملتزم  المتحدة  األمم  في  عضو  سيادة  ذي  بلد 
اإلنسان".  حقوق  وحماية  لدعم  بتعهداته  تماماً 
لحقوق  المشتركة  القضية  "اختزال  وأضافت 
اإلنسان وتحويلها إلى أداة ألغراض سياسية من 
بشع  أمر  الغربية،  الدول  من  بعينها  مجموعات 

ومخٍز".
ما  مقتل  إلى  إيران  في  التظاهرات  قمع  وأدى 
وفقاً  51 طفالً،  بينهم  يقل عن 416 شخصاً،  ال 
تتخذ من  التي  إيران  في  اإلنسان  لمنظمة حقوق 

أوسلو مقراً.
وتُعقد جلسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
وفاة  أشعلتها  التي  االحتجاجات  في ظل  المتحدة 
الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً، بعد أيام من 
الجمهورية  في  اللباس  قواعد  النتهاكها  توقيفها 

اإلسالمية.

االحتجاجات مستمرة

وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات 
ضد السلطة، غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها 

منذ الثورة اإلسالمية عام 1979.
كردستان  جامعة  أساتذة  خرج  والخميس، 
وطالبها في وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي 

في  سيستمرون  أنهم  بيان،  في  معلنين  للجامعة، 
اعتصامهم حتى إطالق سراح المعتقلين منهم.

"تبريز  جامعة  طالب  من  مجموعة  ونشرت 
الجامعة  الطلبة وأساتذة  فيه  بياناً، دعت  للفنون" 
الحرج،  الوضع  هذا  في  المسؤولية  "تحمل  إلى 
اإلضرابات  إلى  واالنضمام  مواقفهم  وتحديد 
الوطنية، ومقاطعة الفصول الدراسية حتى تحقيق 

حقوق المواطنين والطالب".
من جهتهم أيضا، أعلن طالب في جامعة طهران 
في  نشارك  "لن  وقالوا:  الدراسة،  عن  إضرابهم 
الفصول الدراسية لمدة أسبوع واحد، تضامنا مع 
حق  من  وحرمانهم  اعتقالهم،  تم  الذين  الطالب 
والضرب"،  للسب  وتعرضهم  الجامعة،  دخول 

بحسب موقع "إيران إنترناشونال".

السابقة  السكرتيرة  السلطات  اعتقلت  أن  وسبق 
بعد  طهران،  لجامعة  العام  النقابي  للمجلس 
مكان  من  بالقرب  والجرح،  للضرب  تعرضها 
عملها. وبحسب الموقع ذاته، فإنها نُقلت إلى سجن 
"إيفين" لقضاء عقوبة بالسجن لمدة ثالث سنوات 

وثمانية أشهر.
وفي السياق، أعلن نائب وزير الخارجية اإليرانية 
علي باقري كني الخميس، أن إيران شكلت لجنة 
تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في الوفيات الناجمة 
عن االحتجاجات األخيرة. وأضاف أن نحو 50 
جراء  المئات  وأصيب  قتلوا  الشرطة  رجال  من 
أن  دون  من  البالد،  تشهدها  التي  االحتجاجات 
يتطرق إلى عدد القتلى والجرحى من المحتجين.

المصدر : جريدة )المدن( البيروتية 	 

إيران:300 قتيل و14 ألف معتقل..والجامعات تعلن االضراب حتى اطالق المحتجزين

كاتبة إسرائيلية في صحيفة "هآرتس": 

وقاحتنـا في األمـم المتحدة تسجل رقمـا قيـاسيـا
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فيه  القديم  السودان  قوى  بيد  الحل  أن  تخيل 
استخفاف واضح بثورة الشباب والشعب السوداني 
التي فجرها في ديسمبر ٢٠١٨ واليزال يناضل من 
وأهدافها  وتحقيق شعاراتها  تأمين  أجل  ومن  أجلها 

وضحي واليزال ألجل هذا..
وبشدة  رفضنا  وزاد  التسوية  اتجاه  نرفض  ظللنا 
المحامين  تسيرية  بوثيقة  يُعرف  ما  ظهور  منذ 
وعلمنا بإدخال الكيزان في المؤتمر الشعبي والفلول 

حكومة”  كل  األصل”شعب  اإلتحادي  في  متمثلين 
هو  “أيوة”   .. البشير  نظام  الُسنة حاضنة  وأنصار 
إستخفاف بالثورة ألنه وببساطة أن الثورة قد قامت 
الحل  أن  عبقرية  تفتقت  أين  من  أعلم  ال   .. ضدهم 
بتوسيع قاعدة إنتقال تأتي بالقوة اإلجتماعية المتخلفة 
واألمية والقيادات البالية والمرفوضة والفاشلة لتقود 
للسودان  اإلنتقال  فترات  أهم  من  “مفصلية”  فترة 
في العصر الحديث … الذين يتخوفون علي تالشئ 
دولة السودان اليقرأون التاريخ وال يتعلمون منه ، 
ماهو أبعد سناريو اليس هو الحرب األهلية ؟؟ فمتي 
توقفت الحرب ؟؟ ومتى توقف نهب ثروات السودان 
؟؟ ومتي توقف التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية 
وسيادتنا ؟؟ .. ثم هل سيرضي دول اإلقليم وأوروبا 
من  الحساسة  المنطقة  هذه  في  بالحرب  والغرب 
العالم وكم المشاكل التي يمكن أن تأتيهم إذا حدثت 
الحل   .. مصلحتهم  من  ليست  الشاملة  فالحرب  ؟؟ 

وعلي  القديم  السودان  قوي  إبعاد  في  وهو  واضح 
رأسهم الكيزان وباي وسيلة من المشهد وفي إبتعاد 
الجيش وجنراالته عن الُسلطة والسياسة وفي اقناع 
قوي الثورة المضادة بعدم التدخل فيما يخص بالدنا 
ألن القادم والبديل بالنسبة لهم هو األسؤا .. الحل في 
إقناع أمريكا وادارتها الحالية بأن الشراكة والتعاون 
هي األفضل من فرض نموذج اليرضاه شعبنا لن 
بإبعاد  وال  حقيقية  بديمقراطية  يعلمون  كما  يأتي 
روسيا وايران والصين في ظل وجود هؤالء وأن 
إال  تعيد  لن  الُسودان  لتقسيم  “خفية”  محاوالت  أي 
الحرب وبصورة أكثر وحشية وبدمار هذه المنطقة 
وخلق حرب شاملة وتهديد لكل دول المنطقة لجهة 

خصوصية تركيبة الُسودان…
لشباب  المشروعة  بالحقوق  باإلعتراف  الحل 
التغيير  في  ورغبته  وثورته  السودان  مستقبل 
المشهد  من  القديم  السودان  قوي  بإبعاد  هذا  ودعم 

العلمانية  إقرار  وبدعم وحدة وإستقرار بالدنا وفي 
للمواطنة  والتمهيد  الدولة  من  الدين  فصل  ومبدأ 
الفدرالية  وتطبيق  الحقيقية  والديمقراطية  المتساوية 
القديمة  الدولة  نظام  اإلنتقالية وتصفية  العدالة  وفي 
مع  اإلقتصادية  الشراكة  وفي  والمتجبر  الفاشي 
الغرب واالستثمار مع اآلخرين القائمة علي مصالح 
فقد ُجرب مع شعبنا كل  باألساس …  العليا  بالدنا 
قوي  وتدخالت  الثورات  إجهاض  سناريوهات 
ولن  تفلح  ولم  المطامع  وأصحاب  الُمضادة  الثورة 

تفلح.

الثورة ُمستمرة
علمانية و وحدة الُسودان مبادئ فوق دستورية

22 نوفمبر 2022	 
موقع )التغيير( 	 

70 في المئة من النخب اإليرانية يرغبون بالهجرة 
ونصر الله يثابر على دعم حكامهم

بيروت،  في  تستنسخ  طهران  في  الرواية 
األميركية  المؤامرات  مع  أبدية  مواجهة  هناك 
في  مجيدة  أيام  لبنان  وفي  متتالية،  وانتصارات 

مواجهة الشياطين صغاراً وكباراً.
في بيروت يتم النقل دون اجتهاد لما يصوغه حكم 
الماللي من خطاب حول كل ما يجري في العالم، 
واليمن  وسوريا  العراق  في  ثم  نفسها  إيران  في 
في  الزكزاكي  الشيخ  إلى  وصوالً  بلبنان  مروراً 
اإليراني  الخط  ممثلو  ينفرد  وال  نيجيريا،  أصقاع 
االستفاضة  يتولى  إذ  الخطاب،  هذا  بنقل  وحدهم 
في شرحه شخصيات تفرد لها الوكاالت اإليرانية 
من  كشهادات  وتعممه  لتعود  وأثيرها  صفحاتها 

العالم على صوابية مواقف اإلدارة ومرشدها.
اللبناني  الله"  لـ"حزب  العام  األمين  هجوم  كان 
حسن نصر الله في خطابه األخير على المحتجين 
وسائل  في  فوري  تندر  مدار  ولبنان،  إيران  في 
التواصل االجتماعي، لم يحصل هذا الهجوم فور 
اندالع احتجاجات أكتوبر )تشرين األول( 2019، 
من  وتأييد  تقدير  موضع  االحتجاجات  كانت  بل 
التظاهرات  اجتاحت  عندما  لكن  نصرالله،  جانب 
ونصف  شهر  من  أكثر  منذ  وتواصلت  إيران 
الشهر بات لزاماً تغيير الخطاب لينسجم مع الرؤية 
األميركيين  مع  مواجهة  طهران  ففي  اإليرانية، 
النصر  سيكون  المكانين  وفي  لبنان،  في  وكذلك 

حليف" األنظمة المقهورة".
هيمنة  على  رداً  اللبنانية  أكتوبر  انتفاضة  كانت 
وهدر  البالد  نهب  في  والفساد  الميليشيا  تحالف 
أعوام  بثالثة  وبعدها  مؤسساتها،  وإفراغ  سيادتها 
جاءت انتفاضة المرأة والشباب اإليراني رداً على 
عوامل مماثلة يضاف إليها القمع المزمن للحريات.
لقد شبع الشعب اإليراني كالماً عن االنتصارات، 
محسن رضائي أول قائد للحرس الثوري ومبعوث 
لبنان  في  الله"  "حزب  وتدريب  إلنشاء  الخميني 
)1982(، طمأن مريديه أنه "إذا أخطأت إسرائيل 

فسنزيلها عن وجه األرض".

مصلحة  أمين  منصب  شغل  الذي  رضائي 
التشخيص لحماية النظام، ويعمل اآلن نائباً لرئيس 
مسؤول  إنه  أي  االقتصادية،  للشؤون  الجمهورية 
المهمة  فوق  قفز  لإليرانيين،  اليومية  الحياة  عن 
إلى  أخيراً  ترشحه  لدى  ليطرح  منه  المطلوبة 
منصب الرئيس، ما سماه مشروع "الحزام الذهبي 
اإليراني بهدف السيطرة الكاملة على منطقة الشرق 
أن  يجب  إيران  أن  "أعتقد  وأضاف،  األوسط"، 
تصبح الدولة األولى في المنطقة، وسيمتد الحزام 
بالعراق  مروراً  إيران  إلى  أفغانستان  من  الذهبي 
وسوريا حتى مياه البحر المتوسط في لبنان، والقوة 
سيكون  الحزام  هذا  على  تسيطر  التي  اإلقليمية 

بإمكانها اإلشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها".
طموحات رضائي، التي يتشاركها مع نظرائه في 
في  الله  نصر  أجلها  من  ويعمل  اإليرانية،  القيادة 
لبنان وشخصيات مماثلة في اإلقليم، بدا أنها بعيدة 
واهتماماتهم  اإليرانيين  واقع  من  ضوئية  سنوات 
إلى  وتؤدي  النظام  مع  تتناقض  التي  الفعلية 

انفجارات متتالية في وجهه.
لبنان  في  الله  نصر  يواليه  الذي  النظام  ظل  في 
والحوثي في اليمن وأركان الحشد العراقي هاجر 
"أمانة  إحصاءات  بحسب  إيراني  ماليين  أربعة 
الخارج"  في  اإليرانيين  لشؤون  األعلى  المجلس 
الهجرة  لـ"مرصد  أحدث  إحصاء  وفي   ،)2019(

اإليراني ")2021( أرقام فاضحة.
من  المئة  في   66 أن  اإلحصاء  هذا  أظهر  لقد 
وأن  الهجرة،  في  يرغبون  اإليرانيين  الطالب 
المئة من األطباء والممرضات واألساتذة  71 في 

والباحثين يفكرون في األمر نفسه.
يدفع  الذي  الوحيد  السبب  العقوبات  ليست 
بالدهم،  مغادرة  في  الرغبة  إلى  اإليراني  الشباب 
على  تشتمل  الدوافع  سلة  أن  نفسه  اإلحصاء  ففي 
من  واليأس  االقتصادي  والوضع  التضخم، 
واالجتماعية  الفردية  الحريات  وانعدام  المستقبل 

وأسلوب الحكم وغياب نظام الجدارة والكفاءة.
المتعدد  األبرز  النظام  ممثل  رضائي  محسن 

الوظائف فيه، هو اآلن هدف االنتقادات حتى من 
"وطن  فصحيفة  األصولية،  المجموعات  داخل 
أمروز" الناطقة بلسان تلك المجموعات دعت في 
خضم المواجهات الدائرة اآلن إلى إقالته، قائلةً إن 
تصريحاته تدل أن صاحبها من كوكب آخر، فعن 
أي اقتصاد وتطور يتحدث، هل لديكم علم أن خط 
وهل  شهرياً؟  تومان  مليون   18 إلى  وصل  الفقر 

تعلمون بأن الدوالر يساوي 36 ألف تومان"؟
الهموم  في  وإيران  لبنان  بين  غريب  تشابه 
المعيشية، في األخيرة يقارب خط الفقر نظيره في 
لبنان والدوالر يدفع بالعملة الوطنية إلى الحضيض 
)36 ألفاً للدوالر بالعملة اإليرانية و40 ألفاً بالليرة 

اتهام  النظام  رجال  يستسهل  ذلك  ومع  اللبنانية(، 
أميركية-  مؤامرة  بتنفيذ  المحتجين  المواطنين 
مناطق  في  رجاالتهم  ويتبنى  عربية،  إسرائيلية- 

"الحزام" نظريتهم حرفياً.
يعتبر  فمن  السياق،  عن  نصرالله  يخرج  لم 
يجد  لن  أميركياً  طاعوناً  بالده  أبناء  احتجاجات 
جزم  اإليرانية،  االنتفاضة  إدانة  في  صعوبة 
نصرالله بثقة أن "إيران انتصرت من جديد على 
الغربية.  اإلسرائيلية  األميركية  والمؤامرة  الفتنة 
سيزيد  وهذا  وحاسماً  كبيراً  انتصاراً  انتصرت 
قوتها قوة"، وكما في حالة رضائي يبدو هذا الكالم 
اإليرانيون  فالمنتفضون  من كوكب آخر"،  "قادماً 
هم من دفع أكثر من 300 ضحية وآالف المعتقلين 
فيما  النظام،  قائمة وتهز أركان  في ثورة ال تزال 
يأتي ممثلون للماللي من الخارج ليصنفوا الشعب 

اإليراني ويسهمون في محاولة قمعه.
الكالم  يقول  لكن ال غرابة في األمر، فنصرالله 
هذه  بدأت  أن  منذ  اللبنانيين،  انتفاضة  عن  نفسه 
وتطرح  اإليرانية  الهيمنة  ترفض  االنتفاضة 

استعادة الدولة كسلطة شرعية وحيدة.
في خطابه األخير، وفي توصيف إيراني متطابق، 
"األميركيين  أن  الله  لحزب  العام  األمين  اعتبر 
تشرين،  انتفاضة  في  لبنان  إلى  بالفوضى  جاءوا 
هذا الحراك الذي كان لنا منذ اليوم األول شجاعة 
فوضى  مطالب  أن  وإدارته"،  خلفيته  في  اتهامه 
17 أكتوبر تقويض للدولة، ولعنة وطاعون ووباء 

األميركيين"!
يفعل  كما  اإلنكار  سياسة  في  نصرالله  يمعن 
إلى  سارعوا  منتقديه  لكن  طهران،  في  مرشده 
تذكيره بما قاله بعد أسبوع من انطالق احتجاجات 
لها في كلمة معلناً  لبنان منذ ثالثة أعوام، ودعمه 
"بعد يومين من بدء الحراك الشعبي قلت، إن هذا 
عابر  صادق،  عفوي  إنه  نحترمه،  شعبي  حراك 
للطوائف وللمناطق، يعبر عن آالم وأوجاع وهموم 

الناس وليس خاضعاً ألي حزب أو سفارة"!
ما الذي جرى بين 25 أكتوبر 2019 و11 نوفمبر 
تقلص  من  الخشية  غير   2022 الثاني(  )تشرين 
نفوذ النظام اإليراني وانكفاء أذرعته؟ ال شيء آخر 
تقييم  واختالف  بالدهم  في  الماللي  تصعيد  يفسر 
نصرالله لالنتفاضة في بالده من التأييد إلى اإلدارة 
والتخوين والقمع، في وصفة جاهزة للتعميم حيث 

يتعرض المحور اإليراني لالهتزاز.

إعالمي وكاتب ومحلل سياسي لبناني	 

تعليقًا على عودة الخليفة محمد عثمان الميرغني

 نضال عبد الوهاب	 

تمطر في طهران فتتبلل الممانعة

طوني فرنسيس 	 

كاريكاتير للفنان ياسر احمد عن جريدة )العرب( لندن )من اختيار المحرر(
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	 Laurence Ashworth

Canada has some of the highest 
interchange fees in the world. 
Interchange fees are the fees 
businesses pay each time their 
customers pay by credit card.

The average interchange fee in 
Canada is about 1.5 per cent of 
the transaction value, with fees 
typically falling between one and 
2.5 per cent. The makeup of these 
fees can be complex, but the bulk 
of it tends to go to the issuing bank, 
with the remainder going to credit 
card networks.

Up until last month, credit card 
networks did not allow businesses 
to pass these fees to customers. 
That recently changed with the 
settlement of a class-action lawsuit 
that alleged certain banks and 
credit card networks conspired 
to set high interchange fees and 
prevent businesses from adding 
surcharges or refusing high-cost 
cards.

Several banks, along with Visa 
and Mastercard, admitted no 
fault but agreed to contribute to 
a $188 million settlement fund 
that will be dispersed to Canadian 
businesses that have accepted Visa 
or Mastercard since 2001.

In response to the lawsuit, 
Visa and Mastercard agreed to 
remove their no-surcharge rule, 
leaving businesses free to pass the 
interchange fee to their customers. 
For example, on a $50 purchase, a 
consumer could pay a credit card 
surcharge of up to $1.25.

So, what does this mean 
for Canadian consumers and 
businesses? Now that businesses 
are allowed to, will they add a 
surcharge to cover credit card fees 
or will they continue to absorb 
the cost? What should businesses 
know about consumers‘ reactions 
to surcharges? And what are the 

costs and benefits of credit card 
surcharges for consumers?

Predicting customer reactions

To help businesses predict how 
consumers will react to credit 
card surcharges, we can turn to 
behavioural economics, which 
combines elements from economics 
and psychology to understand how 
and why people behave as they do 
in the marketplace.

Behavioural economics has long 
noted that people show strong 
diminishing reactions to both 
losses and gains. This means, for 
example, that the pain of a $10 loss 
is much greater than a tenth of the 
pain of a $100 loss. A surcharge 
will almost certainly enhance the 
”pain of paying“ compared to 
including the fee in the overall 
price.

As a teenager working in our 
family furniture business in the 
U.K., I recall the time a customer 
angrily threw his credit card at 
my mother after she informed 
him of our credit card surcharge. 
But the psychology of losses and 
gains doesn‘t provide the whole 
picture here — part of the reason 
the customer was so angry was 
because he blamed us for the 
surcharge.

This is a reaction that businesses 
should rightly fear. Blame can 
dramatically enhance perceptions 
of unfairness. No one blames 
businesses for adding tax, but there 
is a strong possibility customers 
will blame businesses if they add 
credit card surcharges.

This means consumers are 
unlikely to support credit card 
surcharges, especially if they are 
simply added to existing prices. In 
fact, the U.K. banned credit card 
surcharges in 2018 on the basis 
that surcharges were simply a ”rip-
off fee.“

Suggestions for businesses

Although businesses can make 
an educated guess about how 
customers will react to surcharges, 
it is difficult to fully predict. To 
play it safe, most businesses in 
Canada will probably refrain from 
adding a surcharge for credit card 
use for the time being.

According to a Canadian 
Federation of Independent 
Business survey, most businesses 
either don‘t plan to add the 
surcharge )15 per cent(, aren‘t sure 
whether they should )40 per cent( 
or will simply follow what others 
in their industry do )26 per cent(. 
About one in five businesses )19 
per cent( said they do intend to use 
the surcharge.

For businesses that are 
contemplating using the surcharge, 
there are better ways to implement 
it than simply tacking it on to 
existing prices. One approach 
involves reframing the situation for 
consumers by offering a discount 
for cash or debit, instead of adding 
a surcharge for credit cards.

For the same reason a separate 
credit card surcharge enhances 
the ”pain of paying,“ adding a 
discount — typically perceived as 
a small, separate gain — will have 
an outsized positive impact on 
customers‘ reactions.

Although prices could be adjusted 
so this process ends up being 
objectively identical to an added 
credit card surcharge, a cash 
discount is also much less likely 
than a surcharge to be considered 
unfair by credit card users.

A second option is for businesses 
to reduce their prices before 
adding the surcharge, making 
sure customers are aware of the 
reduction. As long as customers 
perceive that a business has made 
efforts to lower prices first, a credit 

card surcharge is more likely to be 
seen as a charge imposed on the 
business, rather than an attempt by 
the business to boost profits.

Fees improve decision-making

If implemented appropriately, 
surcharges also have the potential 
to improve consumer decision-
making by allowing consumers to 
make better decisions about their 
credit card use.

Credit cards provide benefits for 
consumers at a cost. In exchange 
for convenience, credit, rewards, 
and other perks, customers pay 
annual fees, interest, and — 
embedded in prices — interchange 
fees.

Currently, interchange fees, which 
are substantial, are hidden from 
consumers, meaning consumers 
cannot fully account for the costs of 
their decision. Not only that, cash 
and debit card-paying customers 
cannot avoid interchange fees 
when businesses are forced to 
include them in prices despite 
receiving none of the benefits.

Credit card surcharges, then, 
would allow consumers to avoid 
the cost if they don‘t perceive 
the benefits to be sufficient. In 
other words, surcharges or cash 
discounts could actually help 
consumers make better decisions 
by allowing them to appropriately 
account for the costs of credit card 
use.

	 Professor, Marketing, Queen's 
University, Ontario

Disclosure statement

Laurence Ashworth does not 
work for, consult, own shares in or 
receive funding from any company 
or organisation that would benefit 
from this article, and has disclosed 
no relevant affiliations beyond 
their academic appointment.

HOW CANADA’S NEW CREDIT CARD SURCHARGE 
WILL AFFECT CONSUMERS AND BUSINESSES
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	 Ministry of Colleges and   
 Universities

TORONTO — The Ontario 
government is providing over 
$10 million to help Mitacs 
— an organization that builds 
research partnerships between 
postsecondary institutions and 
industry — create 2,700 paid 
internships for postsecondary 
students which will help them gain 
the skills they need to secure in-
demand jobs after graduation. 

This latest investment supports 
high-quality research in the 
province and demonstrates 
Ontario‘s commitment to 
experiential learning.

”We are proud to support high-
quality research internships to 
help provide the next generation 
of talent with the real-world 
experience they need to get good 
jobs after graduation, and help 
businesses address their talent 
and research needs,“ said Jill 
Dunlop, Minister of Colleges and 
Universities. ”This support for 
innovative, hands-on learning, 
and the efforts of employers, 
students and postsecondary 
education institutions to expand 
opportunities, has made Ontario 
a national leader in experiential 
learning.“

Through partnerships with Mitacs, 
the government is continuing 
to fund thousands of research 
internships for undergraduate and 
graduate students, and postdoctoral 
fellows. 
These internships range widely 

in discipline, with support for key 
provincial priorities like critical 
minerals, manufacturing, and 
health care.

For example, interns with the 

University of Toronto recently 
worked on a project with local start-
up Quantum Bridge Technologies 
that focused on building a faster, 
more secure internet for everyday 
communication and commerce.

Ontario‘s latest funding for 
Mitacs builds on the government‘s 
ongoing efforts to help advance 
Ontario made research and 
innovation at postsecondary 
institutions across the province 
and helps position businesses and 
students for success.
 
Quick Facts

Mitacs internships are paid 
learning placements that last four 
months and may be online, on-site 
or a combination of both.
The investment will fund 
internships in the following 
programs:

• Accelerate enables college, 
polytechnic, and university 
students across all disciplines to 
participate in applied research 

projects, while allowing industry 
and not-for-profit organizations to 
benefit from students‘ talents to 
achieve their innovation goals.

• Elevate is a two-year 
research management training 
program and postdoctoral 
fellowship designed to develop 
critical career skills while 
completing a collaborative 
research-based project with a 
partner organization.
• Globalink offers 
programs designed to promote 
two-way international research 
collaborations for senior 
undergraduate and graduate 
students. Globalink builds 
international networks and 
experiences, and positions Canada 
as a top destination for innovation 
and research.

• Business Strategy 
Internship is a program that offers 
collaborative internships and 
matches students with businesses 
or not-for-profit organizations to 
apply their technical expertise 

to support business innovation 
activities.

• Since 2017, Ontario has 
allocated over $57 million to 
Mitacs to support up to 14,205 
research internships.

• The government is 
investing more than $500 million 
over the next 10 years to support 
high‐value research undertaken 
across Ontario‘s universities, 
colleges, research institutes and 
research hospitals.
 
- John Hepburn, CEO, Mitacs says:
"Mitacs is a proud partner of the 
Government of Ontario. 

Together, we are building 
innovative partnerships that 
drive cutting-edge innovation 
and create job opportunities for 
students and postdocs across the 
province. Through the investment 
announced, we will be able to help 
match more top talent to industry, 
improve productivity and drive 
economic growth."

ONTARIO SUPPORTING MORE PAID 
INTERNSHIPS FOR POSTSECONDARY STUDENTS

$10 million investment will create more than 2,700 research 
internships, helping students prepare for in-demand jobs
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We all need to access emergency 
health care sometimes. If our 
child breaks a bone while playing 
sports, or our parents need urgent 
help for a heart attack, we all rest 
easier knowing that timely access 
to quality health care will be there 
when we need it. 

In Ontario, we value our public 
health care system. We know that 
it‘s essential for our health and 
safety, and we rely on it being 
there. Doug Ford does not seem to 
share those values, and right now, 
London is paying the price.

London Children‘s Hospital 
is cancelling some surgeries 
indefinitely. Bed capacity has 
reached 115 per cent, a higher 
rate than at any time during the 

COVID-19 pandemic. Children 
over the age of 14 are being moved 
to adult ICUs without specialized 
pediatric nurses. 

This is absolutely heartbreaking. 
This cannot become the norm in 
Ontario. 

In pediatric hospitals from 
London to Ottawa to Toronto, we 
are seeing a heartbreaking pattern 
of hospitals in crisis because the 
Ford government is pushing our 
health care system to the brink. 

Doug Ford refused to put a single 
dollar into our health care system in 
his latest Fall economic statement. 
He refuses to acknowledge the 
scale of this crisis and he seems 
intent on letting things spiral out 

of control. 
In November, five of the largest 

unions representing health care 
workers came together to sound 
the alarm once again on this crisis. 
They warned that after years of 
neglect, underfunding, and failure 
to improve staffing levels, the 
health system is now buckling 
under the weight of severe staff 
shortages and a triple threat of 
respiratory illnesses.

It is not too late to fix this. We 
believe the Ford government must 
repeal its wage-capping Bill 124, 
and replace it with a plan to recruit, 
train, retain, and return nurses who 
have left. We know we can ensure 
we have the staff needed to keep 
these hospitals running smoothly 
by offering competitive wages and 

benefits to nurses. 
We know that there are solutions 

to solving this crisis and we are 
committed to making sure they 
happen. Our London team of New 
Democrats is fighting every day to 
advocate for a better future, and we 
are always ready to listen to your 
concerns and stories. We take our 
public healthcare system seriously 
and are always ready to raise your 
voices at Queen‘s Park.

We know a better Ontario is 
possible for our children. Together, 
we can make it happen. 

Teresa Armstrong, MPP London-
Fanshawe
Peggy Sattler, MPP London West
Terence Kernaghan, MPP London 
North Centre

FORD’S INACTION IS PUSHING LONDON’S 
CHILDREN HOSPITALS INTO CRISIS
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	 Avis Favaro
	 CTV National News

A Canadian toddler is being 
celebrated in the scientific world as 
the first treated in utero for a genetic 
disease that would have quickly killed 
her.

"She's our little miracle baby, and 
she's showed us that )the treatment( 
does work," said Sobia Qureshi, 
mother of 16-month-old Ayla.
Ayla, who lives in Ottawa with her 

parents Zahid Bashir and Sobia, 
underwent an experimental treatment 
in 2021, while still a fetus; after 
prenatal tests showed she had Pompe 
disease.

It's an inherited and usually fatal 
disorder that ended the lives of two 
of her sisters. Ayla, however, is not 
only surviving, she is also thriving, 
according to her family and doctors, 
detailed in a New England Journal of 
Medicine study describing her case as 
the world's first in-utero treatment for 
the disease.
Doctors at the Ottawa Hospital and 

the Children's Hospital of Eastern 
Ontario teamed up to deliver an 
enzyme that is missing in those with 
Pompe. The therapy is sometimes 
used in babies after birth, or in adults 
with the disease. But in the landmark 
case, Ayla's mother was given six 
infusions between the 24th and 37th 
weeks of pregnancy. The enzyme 
was delivered into the fetal umbilical 
cord vein, using needles guided by 
ultrasound.
Babies born with infantile-onset 

Pompe disease usually have enlarged 
hearts and muscle weakness. The 
disease is rare, seen in fewer than 
one in 100,000 babies, though is 
more common in certain ethnic 
backgrounds. It's caused by a faulty 

gene that prevents cells from releasing 
certain waste products, which 
accumulate in the body.

"There's damage being done even 
before a baby's born and that damage 
can't be reversed," said Dr. Pranesh 
Chakraborty, a pediatrician and 
metabolic geneticist at CHEO and co-
lead of the case study, who treated the 
family‘s previously affected children. 
"No matter how well you treat after a 
baby's born, you may never actually be 
able to achieve an optimal outcome," 
he told CTV News.

Zahid and Sobia were initially 
unaware they were both carriers of 
the genes for this disease. They have 
also two unaffected children, ages 13 
and 5.
When they decided to try for another 

child, they knew it was a genetic roll 
of the dice. When tests confirmed 
Sobia was carrying another fetus with 
Pompe, she was devastated.

"Shock, fear, upsetting obviously but 
then we took a breath and we were 
like, 'OK, how do we move forward 
now?'"
Dr. Chakraborty's research on 

their behalf led him to a team at 
the University of California San 
Francisco )UCSF Health( where Dr. 
Tippi Mackenzie and her team were 
preparing to launch a study in 10 
children with diseases like Pompe, 
to see if giving them the therapy 
before birth would normalize their 
development.
Studies in mice had shown that early 

treatment worked, with the suggestion 
the replacement enzyme could 
better cross the blood-brain barrier, 
improving the development of the 
neurological system in utero.

When Dr. Chakraborty approached 

the Ottawa couple early in the 
pregnancy in 2021, they were excited 
but declined. The infusions would 
require Sobia to be in California for 
up to six months. She and Zahid were 
worried about travelling during the 
pandemic and leaving their other two 
children in Canada.
The scientists, however, worked 

out a deal. The Ottawa medical team 
could use the study protocol, with the 
UCSF researchers helping along the 
way and charting the effects.

After six prenatal enzyme 
replacement treatments at the Ottawa 
hospital, Ayla was born at term June 
22, 2021. Tests show her heart and 
muscle development are normal.

Ayla's first laugh as an infant was an 
important sign.

"That's something that our other two 
daughters could not do," said Zahid.

She's now a busy toddler, walking 
and climbing and getting into cabinets 
and cupboards, "which is fantastic," 
her parents say with a smile.
Ayla underwent an experimental 

treatment in 2021, while 
still a fetus, after prenatal 
tests showed she had 
Pompe disease.

Doctors were 
also monitoring 
for risks to the 
mother and fetus, 
including the 
risk of premature 
delivery. But there 
were no problems 
noted in Ayla's 
treatment.

"So we 
learned from this 

family that it's possible to diagnose 
and treat a fetus with infantile Pompe 
before birth," said Dr. Mackenzie. "I 
feel like it represents a new chapter 
in fetal therapy, one in which we 
can potentially treat and potentially 
even cure fetuses with many genetic 
diseases."

"I think that could be a game changer 
for families to know that," said Brad 
Crittenden, the executive director for 
the Canadian Association of Pompe, 
from his home in Pentiction, B.C. The 
key is early testing.

"Pompe is very underdiagnosed," 
he said, with some U.S states 
now starting regular screening in 
newborns. Pompe is not screened for 
in infants in Canada.
Ayla, meanwhile, continues to get 

weekly infusions of enzyme therapy at 
CHEO to maintain her development.

The U.S. researchers are now 
recruiting other families with 
pregnancies where the fetus has been 
identified as being affected with 
Pompe disease, or similar genetic 
disorders.
Canadian researchers want to treat 

other patients as part of a study 
but haven't been able to get 

funding to continue the 
work started with Ayla.

Her parents know 
she will be closely 
monitored for the 
coming years.

"We don't know 
what's going to 
happen in the 
future. All I hope 
for is that she has 
a happy, healthy 
and fulfilling 
life," said Sobia.

RARE, DEADLY GENETIC DISEASE 
SUCCESSFULLY TREATED IN UTERO FOR FIRST TIME
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Canada will soon have its first form of national 
dental care coverage, now that legislation 
implementing a benefit program for children 
under the age of 12, has passed.
On Thursday, the bill bringing in the dental 

benefit for lower-income families—known as 
Bill C-31— received Royal Assent and has 
become law.

Brought forward alongside a benefit for 
low-income renters, the dental benefit was an 
initiative sparked by an agreement between 
Prime Minister Justin Trudeau and NDP Leader 
Jagmeet Singh.

•  For now, the benefit will be offered to 
children under the age of 12, with an annual 
family income of less than $90,000.
According to the government, this benefit 

would provide payments up to $650 per child 
per year, depending on family income.
For example:

•  $650 would be provided per child if the 
family‘s adjusted net income is under $70,000;
•  $390 would be provided per child if 

the family‘s adjusted net income is between 
$70,000 and $79,999; and
•  $260 would be provided per child if 

the family‘s adjusted net income is between 
$80,000 and $89,999.

The amount offered is the government's "best 
calibration" of how much funding is needed 
to cover basic dental care—exams, cleanings, 
X-rays, and fillings— without much left over, 
according to government officials who briefed 
reporters on the program in September. 
Should parents have excess funds, the hope 

is they would be put towards other dental-care 
needs, but there will not be a requirement to 
return any outstanding funding.
The program would cover expenses retroactive 

to Oct. 1, 2022.

The Liberals estimate that 500,000 Canadian 
children would be eligible to have some of 
their dental care covered under this plan, and 
are vowing that receiving this benefit will not 
reduce any pre-existing federal income-tested 
benefits such as the Canada Child Benefit.

HOW WILL IT WORK?

The first phase of dental care will provide 
eligible parents or guardians with "direct, 
up-front tax-free payments to cover dental 
expenses." However, in order to access the 
benefit, parents or guardians need to apply 
through the Canada Revenue Agency )CRA( 
and attest that:

•  Their child does not have access to 
private dental care coverage;

•  They will have out-of-pocket dental 
care expenses for which they will use the 
benefit; and

•  They understand they will need 
to provide receipts to verify out-of-pocket 
expenses occurred if required.
Applicants can submit to receive this financial 

support ahead of appointments, but will have 
to provide proof of eligibility such as contact 
information for the dental service provider, date 
of the appointment, and information related to 
their employer and spouse or partner related to 
their benefit coverage.
The now-passed bill sets up a process for 

bureaucrats to check this information, and 
there could be penalties for those who submit 
fraudulent claims.

HOW DID THIS COME TO BE?

Bill C-31 passed the House of Commons and 
was sent to the Senate on Oct. 27, with the 
support of the NDP.

Making a dental-care plan a reality was a 

core pledge of the Liberal-NDP confidence-
and-supply deal. This initial step allowed the 
Liberals to meet their commitment of ensuring 
eligible children under 12 receive the dental 
care they need, before the end of 2022.

The Conservatives and Bloc Quebecois voted 
against the plan to enact the dental and rental 
benefits. "Families are having to decide whether 
to pay for dental care for their kids or pay their 
bills. No one should have to deal with the pain 
or lifelong damage of going without dental 
care," said Singh in a statement. "Families will 
very soon be able to apply to get their kids teeth 
fixed. And this is just the first step, we're going 
to keep fighting to make sure all Canadians can 
access comprehensive dental care as part of our 
healthcare system." 

WHAT'S NEXT?

While only those under 12 years old will get 
first access, the government says it remains 
committed to following through on seeing 
this stop-gap measure become a fully-fledged 
national dental care plan.

The Liberals have promised that the program 
will expand to under-18-year-olds, seniors, and 
people living with a disability in 2023.
By 2025, it would be available to all Canadian 

families with incomes of less than $90,000 
annually, with no co-pays for anyone earning 
less than $70,000 annually.

In the 2022 federal budget the federal 
government earmarked $5.3 billion over five 
years and then $1.7 billion ongoing for Health 
Canada to oversee implementation of the 
dental-care plan. 

A NATIONAL DENTAL-CARE BENEFIT IS NOW LAW; HERE'S WHO IS ELIGIBLE

	 Rachel Aiello
	 Senior Digital Parliamentary  
 Reporter
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Canada will soon have its first form of national dental care 
coverage, now that legislation implementing a benefit program 
for children under the age of 12, has passed.  CONTINUED ON PAGE 38
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