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يف أيار )مايو( الفائت 
معدل التضخم 
2.2% دون 

الـتـوقـعـات

      RCI    فادي الهاروني
بلغ معدل التضخم السنوي 
في كن��دا في أي��ار )مايو( 
الفائت %2,2، لش��هٍر ثاٍن 
على التوالي، أي أدنى من 
معدل ال�%2,6 الذي توقعه 
الخبراء وفق ما أفادته اليوم 

وكالة اإلحصاء الكندية.
رئيس��ي  بش��كل  وس��اهم 
ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 
 22,9% بلغ��ت  س��نوية 
الش��هر الفائ��ت ف��ي إبقاء 
معدل التضخ��م في الجزء 
النط��اق  م��ن  األعل��ى 
المستهدف من قبل بنك كندا 
المرك��زي(.  )المص��رف 
كما س��اهم في ذل��ك، وإن 
بنس��بة أقل، ارتفاُع أسعار 
تذاك��ر الطي��ران وخدمات 
المطاع��م وأس��عاِر الفوائد 

العقارية.
والمس��توى المثالي لمعدل 
التضخم السنوي بنظر بنك 

كندا هو 2%.
المقاطعات  صعي��د  وعلى 
ُس��جل أعلى معدل تضخم 
الفائ��ت،  الش��هر  س��نوي 
%3، في ساسكاتش��يوان، 
وتاله المعدل المس��جل في 
كل من بريتي��ش كولومبيا 
فذاك   ،2,7% ومانيتوب��ا، 
المسجل في ألبرتا، 2,6%.

كب��رى  أونتاري��و،  وف��ي 
المقاطع��ات من حيث عدد 
االقتصاد،  الس��كان وحجم 
بلغ معدل التضخم 2,3%، 

أسوةً بنوفا سكوشا.
أم��ا أدن��ى مع��دل تضخم، 
%1,7، فُسجل في كيبيك، 
المقاطعات  كبري��ات  ثانية 
م��ن حي��ث ع��دد الس��كان 

وحجم االقتصاد.
)وكال��ة الصحافة الكندية / 

راديو كندا الدولي(

قرارات دونالد ترامب املتقلبة:

 شـغـل شـاغـل لـلـحـكـومـة الـكـنـديـة
RCI    سمير بدوي

ق��رارات الرئي��س األميركي دونالد ترامب تس��ببت 
بف��رض جو م��ن االضطراب  على أجن��دة الحكومة 
الفدرالي��ة ال ب��ل أجبرته��ا على تكريس ج��زء كبير 
من طاقاتها للتأقلم مع واقع السياس��ة المتقلبة لإلدارة 
األميركية وخاصة في مجال العالقات التجارية وفي 

ملف طالبي اللجوء.
والس��ؤال المط��روح حالي��ا ه��ل س��تؤثر القرارات 
المتقلبة وض��رورة التعاطي معها عل��ى الدور الذي 
يلعب��ه زعم��اء األح��زاب السياس��ية الكندي��ة تمهيدا  
لالنتخابات التي س��تجري العام المقبل س��ؤال محير 

ومقلق في آن معا.
وزي��رة الخارجي��ة الكندية كريس��تيا فريالند تمضي 
كثي��را م��ن الوقت ف��ي واش��نطن ما قد يك��ون أكثر 

مالءمة أن تنتقل إلى هناك لتقيم مع عائلتها.
م��ن جهتها، الحكومة الكندية لن تبخل ببذل أية جهود 
مهم��ا كان حجمها في التفاوض ح��ول اتفاق التبادل 
التج��اري الحر األميرك��ي الش��مالي دون أن تتوفر 

ضمانة أكيدة للوصول إلى خاتمة مرضية.
وف��ي أجواء التقلب المعتادة للرئيس األميركي دونالد 
ترامب ف��إن على الحكوم��ة الكندي��ة أن تكون دوما 
متيقظة لكل المفاجآت الناتجة عن مشاعر الفخر التي 
يتخل��ى بها الرئيس األميركي وت��ؤدي به إلى درجة 

معينة من المفاجآت.
ويقول جوس��تان ت��رودو في آخر لق��اء صحافي قبل 
العطل��ة الصيفي��ة ب��أن الحكوم��ة قب��ل صياغ��ة رد 
عل��ى التعريفات الجمركية ح��ول األلمنيوم والفوالذ 

الموظفي��ن  عل��ى  ف��إن 
ينكب��وا  أن  الحكوميي��ن 
م��ن اآلن وصاعدا على 
مواجهة قرارات ترامب 
في قطاع الس��يارات في 
اإلدارة  فرض��ت  ح��ال 
على  قي��ودا  األميركي��ة 
س��بق  كم��ا  االس��تيراد 

وهددت بذلك.
وحتى السياس��ة الداخلية 
له��ا  ترام��ب  للرئي��س 
انعكاس��ات على الوضع 

العام الكندي فقراراته الرئاس��ية حول الهجرة تفس��ر 
في جزء كبير منها وصول آالف المهاجرين إلى كندا 
مجتازين الحدود بطريقة غير شرعية بهدف اإلقامة 

في كندا.
وكان يتوج��ب عل��ى الحكومة الفدرالي��ة وعلى كافة 
المس��تويات الحكومية الفدرالية والبلدية والمقاطعات 
أن تدي��ر ه��ذا التدف��ق ومعالج��ة الطلب��ات واعتماد 
اس��تراتيجية تحث المهاجرين المحتملين الحقا باتباع 

الطرق المشروعة.
وتبدو كندا أكثر من أي وقت كان في وضع هش في 
مواجهة العواصف العاتية الت��ي مصدرها الواليات 
المتحدة األميركية  وما للحكومة الكندية إال أن تلعب 
دور الخبير في الطقس في محاولة لتوقع اتجاه الريح.
الحكوم��ة الكندية ولمواجهة ه��ذا الواقع تضع جانبا 
قضايا لها أيضا أهمية لمواجهة المفاجآت األميركية.

ووزي��رة الخارجي��ة الكندي��ة كريس��تيا فريالند حين 
تواجده��ا في واش��نطن ال تجتمع بنظرائها لترس��يخ 
عالق��ات جدي��دة وال تعم��ل م��ن أجل وص��ول كندا 
الحتالل مقعد في مجل��س األمن الدولي بل لمواجهة 

قرارات غير متوقعة لإلدارة األميركية.
الموظف��ون الذين عملوا بال هوادة على صياغة بيان 
ختامي لمجموعة الدول الس��بع يكون جامعا ويمزقه 
موقف ترامب بانسحابه منه بعد ساعات قالئل وحبر 
المطبعة لم يجف عنه ما يعني س��اعات وساعات من 
العمل ذهبت في مهب الريح بدل أن تستخدم للصالح 

العام.
وما على جوس��تان ترودو اال القب��ول باألمر الواقع 
ومحاول��ة إدارة بأفضل ما يمكنه أن يعمل وما يتوفر 
ل��ه هذه العالق��ة المعقدة مع دونال��د ترامب في وقت 
لم يحج فيه أي ش��خص الوصفة السحرية ليكون هذا 

الشخص إلى جانبه.

فريالند تؤكد حصول تقّدم بشأن حتديث اتفاق “نافتا”
                                    RCIفادي الهاروني

أك��دت وزي��رة الخارجي��ة الكندية كريس��تيا فريالند 
حص��ول تقدّم بش��أن تحديث اتف��اق التج��ارة الحرة 
ألميركا الشمالية )»نافتا«( ورأت أن التعديالت التي 
ت��م التواف��ق عليها في المفاوضات بي��ن دول االتفاق 
الثالث ستسّهل عمل الشركات الراغبة في االنطالق 

في تبادالت تجارية ثالثية األطراف.
وقال��ت فريالند إن الفصول التس��عة الهادفة لتحديث 
»نافتا« والتي أُقّرت في المفاوضات ستزيل العقبات 
الت��ي كانت لغاية اآلن تصعّب التج��ارة عبر الحدود 
بي��ن الدول الث��الث وإنها تجعل االتفاق يتماش��ى مع 

معايير القرن الحادي والعشرين.
وج��اء كالم فريالند خالل لقاء لها أمس مع جمع من 

أصحاب األعمال في مونتريال.
ورأت فريالن��د أن وس��ائل اإلع��الم ال تتح��دث بما 
في��ه الكفاية ع��ن تحديث »نافت��ا« مفضل��ةً التركيز 
على المصاعب التي تعي��ق توّصل دوله الثالث إلى 

أرضية مشتركة لمجمل االتفاق.

وكان��ت وزي��رة الخارجية قد 
ك��ررت في وقت س��ابق أمس 
انتقاده��ا ق��رار إدارة الرئيس 
ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي 
ف��رض رس��وم بنس��بة 25% 
عل��ى واردات الفوالذ و10% 
عل��ى واردات األلومينيوم من 
بأس��باب متصلة  كندا متذّرعةً 

باألمن القومي.
ويض��م اتف��اق »نافت��ا« كن��دا 
والواليات المتحدة والمكس��يك 
ودخ��ل حي��ز التنفيذ ف��ي اليوم 

األول م��ن ع��ام 1994. وس��بق 
لترامب بأن وصفه ب�«أسوأ اتفاق 

تجاري« على اإلطالق وقعته واشنطن.
ووافقت كندا والمكس��يك على إعادة التفاوض بش��أن 
»نافت��ا« بناًء على طلب ترامب. وبعد ثماني جوالت 
م��ن المفاوض��ات ل��م تنج��ح دول االتف��اق الث��الث 

بالتوصل إلى نس��خة جديدة من االتفاق تكون مقبولة 
منها جميعاً. ومن جهتها جددت إدارة ترامب الرغبة 
بالتوص��ل إلى اتفاق تبادل حر ثنائي مع كل من كندا 

والمكسيك على حدة عوضاً عن »نافتا«.
وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي

كريستيا فريالند



تأمني سفر وتأمني زيارة كندا ومساعدة يف 
احلصول على التأشرية ورحالت من وإىل املطار
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تقرير ملصرف “سكوشا”:
احلرب التجارية قد 
تؤدي إىل حالة ركود

    RCI  فادي الهاروني
يفيد تقرير جديد ل�«سكوش��ا بن��ك« )Scotiabank(، أحد 
أكب��ر المصارف الكندية، أن حرباً تجارية عالمية قد تُدخل 

اقتصادات أميركا الشمالية في حالة ركود.
وتوقع التقرير تراجع االقتصاد في كل من كندا والمكس��يك 
عام 2020 إذا ما فرضت الواليات المتحدة رس��وماً بمعدل 
%20 عل��ى وارداتها من هذْين البلدْين، وهما على التوالي 
جارتاها الش��مالية والجنوبية كما أنهما ش��ريكاها في اتفاق 
التج��ارة الحرة ألميركا الش��مالية )»نافت��ا«( الذي تراوح 

مفاوضات تحديثه مكانها.
وفي كندا س��يتراجع االقتصاد بنسبة %1,8 في هذه الحال، 

حسب التقرير.
يُذك��ر أن إدارة الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب فرضت 
رس��وماً بنس��بة %25 على واردات الف��والذ و%10 على 
واردات األلوميني��وم م��ن كن��دا والمكس��يك ودول االتحاد 
األوروبي ابتداًء م��ن األول من حزيران )يونيو( الجاري. 

وقد ردّت هذه الدول بإجراءات مضادة.
كما أن واشنطن تهدد بفرض رسوم على واردات السيارات.
وكان الرئي��س األميرك��ي قد اعلن فرض رس��وم جمركية 
بنس��بة %25 على واردات صينية بقيمة 50 مليار دوالر، 
فردّت الصين بالمثل معلنةً فرض رس��وم جمركية إضافية 
بنس��بة %25 على 659 منتجاً أميركياً مستورداً بقيمة 50 

مليار دوالر.
)وكالة الصحافة الكندية(

عودة االزدهار إىل قطاع السياحة الكندي
    RCI  مي أبو صعب

يش��هد القطاع الس��ياحي ف��ي كندا 
ازده��ارا ملحوظ��ا ه��ذه الس��نة، 
مع ارتفاع عدد الس��يّاح وال س��يّما 

القادمين من الصين.

وقد دخ��ل 70 ألف س��ائح صيني 
إلى كندا هذه الس��نة ليحّل الس��يّاح 
الصينيّون في المرتب��ة الثانية من 
حيث الع��دد بعد الس��يّاح القادمين 
م��ن الوالي��ات المتّحدة ف��ي حين 
تراجع ع��دد الس��يّاح البريطانيّين 
إل��ى المرتبة الثالثة للم��ّرة األولى 

منذ ثالثة عقود.
وكان ع��دد الس��يّاح ف��ي كن��دا قد 
تراجع في أعقاب هجمات الحادي 

عش��ر من أيلول سبتمبر في نيويورك 
وال س��يّما بس��بب االجراءات األمنيّة 

المتشدّدة على الحدود.

وع��اد االزده��ار إل��ى قطاع الس��ياحة منذ 
فترة بفضل االنتع��اش االقتصادي وارتفاع 
عدد الس��يّاح القادمين من دول االقتصادات 
الناش��ئة ، ولك��ّن األعداد م��ا زالت دون ما 
كان��ت عليه في تس��عينات الق��رن الماضي 

حي��ث كانت كندا تس��تقبل 4 ماليين س��ائح 
شهريّا.

ويش��ار إلى أّن عدد السيّاح الصينيّين ارتفع 
من��ذ ثماني س��نوات بع��د أن منحت الصين 
كندا صفة وجهة مواف��ق عليها ما يعني أنّه 

بات يحّق للصينيّين التوّجه إليها.
وتفي��د بعض المراج��ع بأّن كن��دا أصبحت 

وجهة لرحالت العمل بفضل جمال طبيعتها 
ومناظره��ا الخالّبة، ووج��ود جالية صينيّة 
كنديّ��ة كبي��رة العدد ال س��يّما ف��ي بريتيش 

كولومبيا في الغرب الكندي.

)رادي��و كندا الدولي/س��ي بي س��ي/ راديو 
كندا(

جمال الطبيعة يجذب السيّاح إلى كندا وشالاّلت نياغارا مقصد 
السيّاح من مختلف أنحاء العالم        ) CBCهيئة االذاعة الكنديّة(
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الدكتور طارق لوباني يقول إن رد فعل ترودو أنقذ أرواحًا
زار أوتاوا بهدف إقناع مسؤولني يف احلكومة الفدرالية بتأمني مبلغ 15 مليون دوالر لتمويل مشروع طاقة مشسية ألحد مستشفيات قطاع غزة

     RCI  فادي الهاروني
رأى الطبيب الكندي الفلس��طيني طارق لوباني 
الذي أُصيب بجراح في أحداث غزة األخيرة أن 
ردّ فعل رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 

تجاه تلك األحداث أنقذ أرواحاً.
وج��اء كالم لوبان��ي ف��ي مؤتمر صحف��ي عقده 
مس��اء أمس في أوتاوا بعد يومْي��ن من اللقاءات 
مع مسؤولين وسياسيين كنديين من بينهم رئيس 

الحكومة ووزيرة خارجيته كريستيا فريالند.

وزار لوبان��ي أوتاوا بهدف إقناع مس��ؤولين في 
الحكومة الفدرالية بتأمين مبلغ 15 مليون دوالر 
لتمويل مش��روع طاقة شمسية ألحد مستشفيات 

قطاع غزة.
وب��دا لوباني في مؤتمره الصحف��ي راضياً عن 
لقاءات��ه، وأثنى على موقف ت��رودو من أحداث 
غزة األخيرة التي سقط فيها في 14 أيار )مايو( 
لوح��ده نحٌو م��ن 60 قتي��الً و2700 جريح في 
أوساط الفلسطينيين بنيران الجنود اإلسرائيليين 

عند حدود القطاع مع دولة إسرائيل.

وكان ت��رودو قد أصدر بياناً في 16 أيار )مايو( 
ق��ال فيه إن »م��ا نُقل عن اس��تخدام مفرط للقوة 
والذخي��رة الحية هو أمر ال يُغتفر، ومن الواجب 
توضي��ح الوقائ��ع حول الوضع ف��ي غزة« وإن 
»كن��دا تطالب بإج��راء تحقيق مس��تقل وفوري 
للتحق��ق من الوقائع عل��ى األرض، ومن ضمن 
ذلك أي تحريض وعمل عنف واس��تخدام مفرط 

للقوة«.
يُذك��ر أن لوبان��ي أُصيب ذاك الي��وم برصاصة 
واحدة في كلتا س��اقْيه عندم��ا أُطلقت عليه النار 
وعلى فريق المس��اعدين الطبيين الذي كان معه 
في قطاع غزة. وأُصيب 17 من هؤالء بجراح، 
كما أُصيب المس��اعد الطبي الذي قام بإس��عاف 
لوبان��ي برصاص��ة في صدره بعد نحو س��اعة 
على ذلك فيما كان يسعف أحد المصابين، ففارق 

الحياة.

)وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي(
تعليق الصورة

الطبيب الكندي الدكتور طارق لوباني، الثاني من اليسار بالزي األزرق، في صورة مأخوذة في 11 
أيار –مايو- 2018 مع رفاقه في الفريق الطبي في قطاع غزة، ومن بينهم المساعد الطبي موسى 
 Tarek أبـــو حســـنْين -الثاني من اليمين- الذي قُتل بعد ثالثة أيام برصاصـــة أصابته في الصدر

Loubani  Twitter
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الكنديون يواجهون ترامب مبقاطعة السلع االمريكية.. واملطالبة بالنووي
يواج��ه الكنديون التهدي��دات التجارية الت��ي يطلقها 
الرئي��س االميرك��ي وخطاب��ه العدائي ض��د بالدهم 
بمقاطع��ة البضائع االميركية واالمتناع عن الس��فر 
الى الواليات المتحدة، وصوال الى المطالبة بالسالح 

النووي.
ويعك��س رد الفع��ل الش��عبي غض��ب الكنديين ازاء 
ف��رض الرئي��س االميرك��ي دونالد ترامب رس��وما 
جمركية مرتفعة على الصلب وااللمنيوم المس��تورد 
م��ن كن��دا وغيرها م��ن ال��دول الحليفة لواش��نطن، 

ومهاجمته رئيس حكومتهم جاستن ترودو.
وم��ع تراج��ع العالقات االميركي��ة الكندية الى أدنى 
مستوياتها، واتس��اع الخالفات التجارية الى المجال 
الجوي وقطاع االخش��اب وصوال الى قطاع صناعة 

السيارات، يتّحد الكنديون أكثر فأكثر خلف ترودو.
وترجم��ت فورة الروح الوطنية الكندية عبر وس��وم 
 #BoycottUSA مث��ل  تويت��ر  عل��ى  )هش��تاغ( 
 #BuyCanadian قاطعوا الواليات المتح��دة( و(
 #VacationCanada اشتروا البضائع الكندية( و(
)اقض��وا االجازة في كندا(، كما وحّث الكنديين على 
عدم ش��راء المنتجات االميركية كالكتش��اب والقهوة 

والسيارات.
وكتبت ترايس��ي هي��رش المقيمة ف��ي فانكوفر على 
تويت��ر »اعتقد انني س��اصاب بالغثيان لمجرد رؤية 
العل��م االميركي عل��ى الحدود. نق��ودي المخصصة 

للسياحة لن تُنفق في الواليات المتحدة«.
ونش��ر آخرون صورا كتب عليها »عربات تس��وق 
خالي��ة من ترام��ب )المنتجات االميركي��ة(« وقالوا 
انهم س��عداء بش��راء الفراولة الكندية بضعف الثمن 
ب��دال من أصناف أميركية مس��توردة، او اس��تغراق 
تس��وقهم وقتا مضاعفا حرص��ا على تجنب البضائع 

االميركية.
كذل��ك تلقت متاج��ر البيع بالتجزئ��ة الكندية مطالب 

بالتخل��ص م��ن ربط��ات عن��ق ترام��ب والعالم��ة 
التجارية التي تملكها ابنته ايفانكا.

واوردت صحيفة »ناش��ونال بوس��ت« الكندية مقاال 
تط��رق إلى بن��اء قنبلة ذرية من أجل اكتس��اب نفوذ 
ف��ي مواجهة الواليات المتحدة عل��ى غرار ما فعلته 

كوريا الشمالية.
وجاء في المقال »لدينا اليورانيوم، والمعرفة ورغبة 

مفاجئة لكي تحترمنا جارتنا االكثر قربا«.
ويب��دو ان الحملة التي راج��ت على مواقع التواصل 
وخش��ي البعض أن تؤدي الى نتائج عكسية، تمكنت 

من استقطاب عدد من األميركيين.
وعلّ��ق رس��ام الكاريكاتي��ر ج��و ووس المقي��م ف��ي 
بيتس��برغ على وس��ائل التواص��ل االجتماعي حيث 
كت��ب »أنا اميركي لكنني س��امضي العطل في كندا 
ه��ذا العام دعم��ا الصدقائنا وجيراننا في الش��مال«. 

.»#BuyCanadian
وح��ذر البروفس��ور في كلي��ة االعمال ف��ي جامعة 
كوين��ز في كينغس��تون في اونتاريو كي��ن وونغ من 

»ردود الفعل االنفعالية«.
وقال البروفس��ور وون��غ إن اندالع ح��رب تجارية 
»يض��ر بالجميع« عب��ر االندفاع »ال��ى حيث يريد 
ترامب«، متس��ائال »ه��ل المقاطعة قابل��ة للتطبيق؟ 

نعم. هل ينصح بها؟ على األرجح ال«.
وفي 2017 بلغت قيمة التبادالت التجارية من السلع 
والخدمات بين الواليات المتحدة وكندا 673,9 مليار 
دوالر، مع تس��جيل فائض لمصلحة واشنطن )8,4 
ملي��ارات دوالر(، بحس��ب مكتب الممث��ل التجاري 

للواليات المتحدة.
وتعتبر الوالي��ات المتحدة المقصد الس��ياحي االول 
لتمضي��ة العطل بالنس��بة للكنديي��ن الذين اجروا 42 

مليون رحلة في 2017 الى االراضي االميركية.
واستخلص تقرير لمركز االبحاث الكندي »سي دي 

هاو انستتيوت« ان ادارة ترامب تتعمد 
استفزاز اآلخرين.

واورد التقرير ان »ادارة ترامب تعتمد 
الضبابية س��الحا جديدا من اجل حماية 

التجارة«.
ويق��ول الباحث��ان ميريدي��ث مراول��ي 
يري��د  ترام��ب  إن  تش��ورياك  ودان 
دف��ع الش��ركات االميركية ال��ى اعادة 
مصانعه��ا ال��ى االراض��ي االميركية 
وتقليص اس��تثماراتها خارج الواليات 
المتحدة لتفادي اقفال السوق االميركية 

امام منتجاتها.
»ادع��اءات  ال��ى  الباحث��ان  واش��ار 

تتخط��ى المعقول، ومطالب، وتهديدات تُس��حب، ثم 
يعاد تأكيدها، وهكذا دواليك« بما في ذلك انس��حاب 
الواليات المتحدة او تهديدها باالنسحاب من اتفاقات 
تجاري��ة كب��رى، وفرض رس��وم، وتقوي��ض دور 

منظمة التجارة العالمية.
لك��ن، وعل��ى الرغم م��ن التوترات االخي��رة، تعهد 
مس��ؤولون كنديون المضي قدما ف��ي المحادثات مع 
الوالي��ات المتح��دة لتعديل معاهدة التب��ادل الحر في 
اميركا الشمالية )نافتا( الموقعة بين واشنطن واوتاوا 
ومكس��يكو. لكن المس��ؤولين الكنديين يأسفون لتعذر 
تليين موقف ترامب، ال سيما بعد انتهاء قمة مجموعة 

السبع التي استضافتها كندا باتهامات متبادلة.
واث��ار ترودو غضب ترامب بقوله إن قرار الرئيس 
االميركي باس��تخدام األمن القوم��ي كذريعة لتبرير 
ف��رض رس��وم جمركي��ة عل��ى واردات الصل��ب 
وااللمينيوم امر »مهين« لقدامى المحاربين الكنديين 
الذي��ن وقف��وا الى جان��ب حلفائه��م االميركيين إبان 

الحرب العالمية االولى.
وقال ترودو »الكنديون مهذبون وعقالنيون لكننا لن 

نقبل تلقي األوامر من أحد«.
وأك��د ترودو ان بالده تتجه ل�«فرض تدابير انتقامية 
في 1 تموز/يوليو، بحيث س��نفرض رسوما مساوية 
لتل��ك التي فرضها األميركيون بش��كل غير منصف 

علينا«.
ف��ي المقاب��ل اتهم ترامب ت��رودو ب�«الضعف وعدم 
النزاهة« وقال إن تصريحاته س��تكلف كندا »الكثير 

من المال«.
وكان بيتر ناف��ارو، المستش��ار االقتصادي للرئيس 
االميرك��ي، قال لش��بكة »فوكس ني��وز« االخبارية 
االميركي��ة إن »أي زعيم أجنبي يتصرف بس��ؤ نية 
إزاء الرئيس دونالد ترامب سيكون مصيره جهنم«، 

اال ان نافارو عاد وقدم اعتذارا عن تصريحاته.
وق��ال م��ارك بالغاتش أس��تاذ الصحافة ف��ي جامعة 
رايرسون في مقال نشرته صحيفة »تورونتو ستار« 
الكندي��ة »اذا تعّمد هذا الرئي��س توجيه اللكمات الى 
وجه��ك وتناول غذاءك، لماذا تس��تمر ف��ي االدعاء 
بان��ه جار عظيم وفي الذهاب الى بالده لقضاء وقتك 

وإنفاق أموالك«.
AFP
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خطة اسرتاتيجية للهجرة قد تساعد يف تقوية سوق العمل يف لندن
يواكيم باليز: »إن جزًءا من اسرتاتيجية الوافد اجلديد يركز على فضح 

اخلرافات، مثل الصور النمطية الضارة عن الوافدين اجلدد كونها »استنزاًفا للنظام«

اشار تقرير جديد لبلدية مدينة لندن اطلعت عليه 
جري��دة )لندن فري بريس( اليومية  إلى أنها تعدّ 
خط��ة الجت��ذاب القادمين الجدد والتمس��ك بهم، 
ويمكن أن تسد الثغرات في سوق القوى العاملة.
 وذكر التقرير إن استراتيجية لندن للوافد الجديد 
- جهد مدته خمس س��نوات الستقبال المهاجرين 
إلى المدينة ودمجهم والتمسك بهم - يتم تأطيرها 

كأداة للنمو االقتصادي.
ق��ال يواكي��م بالي��س الرئي��س المش��ارك ف��ي 
اس��تراتيجية الواف��د الجدي��د ورئي��س مجموعة 
تعمل على ربط الوافدين الجدد مع أرباب العمل 
ف��ي المنطقة ل� )فري بريس( : »هناك قلق حول 
قدرتنا على النم��و اقتصاديًا وبطريقة دائمة. إن 
القادمين الجدد يلعبون دوًرا مهًما جدًا في ذلك«.
ه��ذه الخطة، التي أرس��لت إلى لجن��ة المجتمع 
المحل��ي ولجن��ة خدم��ات الحماية ف��ي المجلس 
البل��دي، تركز خاص��ة على الط��الب الدوليين 

والعمال المهرة ورجال األعمال.
هي تض��م مجموعة م��ن ال��وكاالت التي تدعم 
المهاجري��ن وترك��ز عل��ى األولوي��ات، مث��ل 
الح��د من الصور النمطية ع��ن القادمين الجدد، 
والترحيب المناسب باللندنيين الجدد ومساعدتهم 
عل��ى التعرف على أنظم��ة التوظيف في جميع 

أنحاء المنطقة.
 و نقلت جريدة  )فري بريس( عن التقرير  قوله 
ان لندن تتفوق عل��ى إمكانياتها في جذب بعض 
القادمين الجدد، حيث تصنف على س��بيل المثال 
أنه��ا ثال��ث أفضل وجه��ة للموج��ة األخيرة من 
الالجئين الس��وريين، تأتي في ذلك بعد تورونتو 

وأوتاوا.
 موضحا  ان أكثر من  2400 س��وري  وصلوا 

إلى لندن منذ أواخر عام 2015.
 لك��ن لندن، وبس��بب عوام��ل منه��ا قربها من 
تورنت��و، تناض��ل أيض��ا ف��ي بع��ض النواحي 
لالحتف��اظ بالقادمين الجدد الذي��ن يأتون إلى هنا 
بأنفس��هم أو بواس��طة م��ن يرعونه��م، والكثير 

منه��م يذهبون في النهاية إلى أماكن أخرى. هذه 
الخس��ارة ، كما يقول كثي��رون، في مدينة حيث 
يكاف��ح الكثير من أرب��اب العمل لملء الوظائف 
المهني��ة والتجاري��ة، هي خس��ارة ال تس��تطيع 
المدينة تحملها، ليس مع نموها الس��كاني بمعدل 

1.5 في المائة سنوياً.
 هذا ويوصي الفريق الذي اعد التقرير  باستقبال 
4000 وافد جديد إلى لندن كل عام »للتعويض« 
عن شيخوخة السكان و«تعزيز القوى العاملة«.
من جهتها قالت مورين كاسيدي عضو المجلس 
البلدي ورئيسة اللجنة التي تتلقى التقرير ل� )فري 
بريس( : »أعلم أن هناك بعض األشخاص الذين 

ال يري��دون للن��دن أن تنمو، ويري��دون بقاء كل 
شيء على حاله. ال يمكننا العيش بهذه الطريقة. 
ال يمكنك االحتفاظ بكل شيء كما هو. »إذا فقدنا 
سكاننا، فإننا نخسر قاعدة الضرائب العقارية«. 
مشيرة الى ان  ذاك الشعور يترجم أحيانا إلى بيئة 

أقل ترحيب��ا بالقادمين 
الج��دد. لقد كانت لندن 
في دائرة الضوء تحت 
ضغ��ط محل��ي ق��اس 
من خالل سلس��لة من 
ذات  البشعة  الحوادث 
العنصري��ة  الصبغ��ة 
أو الديني��ة، مث��ل ذلك 
الي��وم الذي وصل فيه 
والطالب  المدرس��ون 
ليج��دوا أن هن��اك من 
أب��واب  عل��ى  كت��ب 
الم��دارس:  إح��دى 
إرهابيون«.  »العرب 
عائل��ة  ض��رب  أو 

كولومبية مهاجرة بمضرب ال�«البيس��بول« في 
ساحة مركز تجاري في سانت توماس في شهر 
ديسمبر الماضي من قبل رجل من تورنتو وهو 

يصيح بهم »داعش!« و »إرهابي«.
في فت��رة التعداد الوطني األخي��رة، التي تغطي 
م��ن 2011 إل��ى 2016 ، كان حوال��ي ثل��ث 
القادمي��ن الجدد إلى منطقة لن��دن من الالجئين، 
أي أكثر من ضعف المعدل الوطني البالغ 15.1 

في المائة.
لكن على الرغم من هذا النجاح، ال تزال منطقة 
لن��دن متخلفة في الهج��رة اإلجمالية، حيث يمثل 
الناس من البل��دان األخرى 19.5 في المائة من 
سكانها، وهو ما يقل كثيراً عن متوسط أونتاريو 
ال��ذي يبلغ 29 ف��ي المائة، وبعي��داً عن المعدل 

الوطني البالغ 21.9 في المائة.
وق��ال يواكيم باليز: »إن جزًءا من اس��تراتيجية 
الوافد الجدي��د يركز على فضح الخرافات، مثل 
الص��ور النمطية الض��ارة ع��ن الوافدين الجدد 

كونها »استنزافًا للنظام«.
وقال:«عندم��ا تكون هناك م��ع القادمين الجدد، 
تع��رف. . . الكثير منهم يبحثون عن المس��اهمة 

ف��ي االقتصاد بأس��رع م��ا يمكن. هن��اك الجزء 
االقتص��ادي، وهذا جزء مهم، ولكنه يدور أيضا 

حول أهمية بناء مجتمع متنوع«.
وقال بالي��ز إن هناك أيًضا إش��ارة إلى التعاون 
اإلقليم��ي. وإن اإلبقاء عل��ى الوافدين الجدد هو 
جهد جماعي، مش��يرا إلى أن مجتمعات جنوب 
غ��رب أونتاريو يمكنها أن تعمل معا لمس��اعدة 
القادمي��ن الجدد على س��د الثغ��رات االقتصادية 

وإيجاد المجتمع المناسب.
وقالت إيميلي لو، أخصائية الهجرة في المجلس 
البلدي إنه إذا تمت الموافقة على الخطة من قبل 
المجل��س، فإن الخطوة التالية هي تش��كيل لجنة 
استشارية خالل األشهر األربعة المقبلة. »نحن 

ندرك أننا بحاجة إلى بعض الدافعين لهذا«.
وقال كاس��يدي: »علينا أن نستمر في تعزيز هذا 
النم��و الذي يحافظ عل��ى المدينة نابضة بالحياة. 
إن هناك س��ببا كبيرا يجعلنا نقوم باألش��ياء التي 
نقوم بها. نريد أن يرى الناس لندن كبديل عملي 

لبعض تلك المراكز الحضرية الكبيرة. »

المصدر : ميجان ستايسي ) لندن فري بريس( 

المهاجرون في مدينة لندن: 

أعلى ست دول يف مقدمة 
البلدان اليت جاء منها القادمون اجلدد 

بني عامي 2016-2011:

سوريا: 1235
اهلند: 1000
العراق: 915

كولومبيا: 615
الفلبني: 550

الواليات املتحدة: 525
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كندا حتتفل باليوم الوطين للسّكان األصلّيني
 RCI   مي أبو صعب

احتفل��ت كندا ف��ي الحادي والعش��رين من حزيران 
يونيو باليوم الوطني للسّكان األصليّين، في مختلف 
المقاطعات. ويش��ّكل اليوم الوطني مناس��بة خاّصة 
أم��ام جمي��ع الكنديّي��ن لتخليد تراث األم��م األوائل 
واالينويت والخالس��يّين الذين يعترف بهم الدستور 
كمجموعات س��ّكان أصليّي��ن. ورغم وجود جوامع 
مش��تركة بين المجموعات الثالث، إالّ أّن لكّل منها 

تراثها ولغتها وتقاليدها و معتقداتها الروحيّة.
ويع��ود االحتفال بالعيد ال��ى العام 1996، وقد أقّره 
حاك��م كندا العام في حينه روميو لوبالن بالتش��اور 

مع مجموعات من أبناء السّكان األصليّين.
ويندرج العيد في إطار االحتفاالت المس��ّماة »كندا 
في عيد« Canada en fête والتي تش��مل إضافة 
لذل��ك، عيد كيبيك الوطني الذي يصادف في الرابع 
والعشرين من حزيران يونيو ويوم التعدديّة الثقافيّة 
في الس��ايع والعش��رين منه وعيد كن��دا الوطني في 

مطلع تمّوز يوليو.
وتوّجه رئيس الحكومة جوس��تان ترودو إلى مدينة 
برن��س روبرت في مقاطعة بريتيش كولومبيا حيث 

التقى عددا من زعماء األمم األوائل.
وتحدّث ع��ن التزام الحكومة بالتعاون مع الس��ّكان 
األصليّي��ن في تنفيذ الخّط��ة التي أعدّها عام 2016 
لحماية المحيط��ات ورصد لها مليار ونصف مليار 
دوالر.»أنا مسرور أن أقول إنّنا كنا قادرين على أن 
نلتقي  لالحتفال باليوم الوطني للس��ّكان األصليّين، 
ال��ذي هو بالغ األهميّة لكّل مواطن كندي، في وقت 
نسير فيه على طريق المصالحة« : جوستان ترودو 

رئيس الحكومة.
»نحتفل اليوم بثقافة الس��ّكان األصليّين  وش��عوبهم 
وتراثهم ومساهماتهم عبر القرون، وخصوصا في 
ه��ذا اليوم الذي ت��ّم االعتراف به من��ذ عقود. نحن 
نض��ع وراءن��ا الي��وم ارثا م��ن التميي��ز واالنكار، 
ونتطلّع إلى األمام  نض��ع وراءنا الماضي ونتطلّع 
قدم��ا إلى مثابرة الس��ّكان األصليّين  ومس��اهماتهم 

على مدى أجيال«
و ب��دأت االحتف��االت ف��ي أكث��ر من مقاطع��ة منذ 
الصب��اح الباك��ر، وكان��ت مقاطع��ة نيوفاوندالن��د 
والب��رادور، في أقصى الش��رق الكندي األولى في 

إحياء هذه المناسبة.
وأقيم احتفال بالمناس��بة في حديق��ة بينرمان العاّمة 
أم��ام تمث��ال يخلّ��د ذك��رى وف��اة أف��راد م��ن قبيلة 
ش��ونوديثيت عام 1829، الذين كانوا آخر األحياء 
المعروفين من أبناء ش��عب بيوثك  Beothuk من 

سّكان كندا األصليّين.
في العاصم��ة اوتاوا أقيم احتفال في متحف التاريخ 
الكندي ش��ارك في��ه فنّانون كث��ر وتضّمن صلوات 
وعروضا غنائيّ��ة وراقصة كما أقيم احتفال لتكريم 

قدامى المحاربين من السّكان األصليّين.
ف��ي بريتي��ش كولومبيا، يقي��م الس��ّكان األصليّون 
والخالس��يّون و أبن��اء قبيل��ة االينوي��ت ف��ي مدينة 
تراوت لي��ك احتف��االت تتخلّلها ع��روض راقصة 

وحفالت غنائيّة وسرد للقصص.
وف��ي تورونت��و تق��ام احتف��االت ، من بينه��ا حفل 
 ،Pow Wow موس��يقي ضخ��م مع��روف باس��م
وه��و حفل تقلي��دي يلتقي في��ه الس��ّكان األصليّون 

إلحياء ثقافتهم وفنونهم وتتخلّله عروض من الغناء 
والرقص على قرع الطبول.

ويتّم تقديم عروض من الموسيقى الحديثة وعرض 
أفالم وعروض مس��رحيّة وحلقات لسرد القصص، 
والعدي��د م��ن النش��اطات الت��ي تجمع بي��ن الترفيه 
واالفادة يشارك فيها بكثافة و بصورة خاّصة طالّب 

المدارس في المدينة الملكة كما تسّمى تورونت.
كم��ا تحتف��ل مدين��ة ريجاين��ا عاصم��ة مقاطع��ة 

سسكتش��وان بالعي��د، وتنّظ��م العديد من األنش��طة 
الثقافيّ��ة والفنيّة ولقاءات ش��عريّة ولقاءات للتعّرف 
إلى الصناعات الحرفيّة الخاّصة بالسّكان األصليّين.

كما يق��دّم مركز الت��راث التابع للش��رطة الفدراليّة 
الكنديّة في ريجاينا برنامجا ثقافيّا يشارك فيه تالميذ 

المدارس.
)رادي��و كندا الدولي/ س��ي بي س��ي/ هيئة االذاعة 

الكنديّة(

وزيرة الخدمات للسّكان األصليّين جين فيلبوت -إلى اليسار- تشارك في اوتاوا في االحتفال بالعيد الوطني للسّكان 
David Kawa-CP-األصليّين
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AA  Advantage Garage Doors
Aldus Printing
Canadian Accounting &        
 Financial Services
Eid Dental Clinic
Ernest Dental Office
Ernest Pharmacy
Fanshawe College
Fred Motors
Ghada El-Rayes
Gipton Express
Home Childcare Town
Irene Mathyssen MP

Jalna Pharmacy
Kathy Watad
Lee & Company
Luna RX Pharmacy
Master Fabrication
Merit Group - Moe Zebian
Michael Loebach Law Office
Micro Fix
Miranda Efthimakis   
 Insurance
Mobeen
Osama Watad Law Office
Oxbury Pharmacy

Peggy Sattler MPP
PharmaSave - Adelaide   
 North
Pond Mills Pharmacy
POSH Travel
Raja Restaurant
Rasha El-Tawil - Siskind Law
Rogers
Sahara Travel
Shakir Akrawi
Silver Peak Accounting
Silver Peak Immigration
Southdale Dental Office

Sunridge Dental
Superking Supermarket
Teresa Armstrong MPP
Trad Furnature
Wellington Fitness
Wellness Centres
Western Driving1
Wil Employment
W[lkins Pharmacy
Wonderland Dental Office
Wonderland Guardian   
 Pharmay
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ضد النهش في صالح الدين
في  أتمّشى يوماً  كنت 
صيف 1978، أحاور 
أس��تاذي المستش��رق 
في  جاكس��ون  ديفي��د 
حدائق جامعة س��انت 
االسكتلندية.  أندروس 
س��ألته: من هو أعظم 
الزعم��اء في نظرك؟ 
مباش��رة:  أجابن��ي 
األيوبي  الدين  صالح 
عن��ه،  كتب��ت  ال��ذي 
برفق��ة الزميل اليونز، كتاب��ا كبيراً. هو بطل حقيقي 
حاربه المسلمون أكثر من أعدائه الصليبيين! واليوم، 
تجتاح ثقافتنا العربيةعاصفة هوجاء أبطالها مثقفون 
عرب يع��ادون تاريخهم، فأخذوا ينهش��ون فيه وفي 
رموزه، ويس��يئون إلى بعض صفحاته، وتتحكم في 
أغلبهم نزعاتهم السايكولوجية الموروثة، أو تربيتهم 
المنحرفة، وتصل حماقاتهم إلى درجة أس��وأ من كّل 
األع��داء األلّداء لنا في العال��م.. أي تتفوق عداءاتهم  
ضدّ تواريخهم ورموزهم على كتابات الخصوم من 
مستش��رقين وصهاينة ومناوئين لتاريخنا ووجودنا. 
وك��م تمنّيت أن تتم كتاب��ة التاريخ بموضوعية، وأن 
يحك��م الت��وازن أصحابها في دراس��ة الش��خصيات 
المؤش��كلة، وفهم الكليّات كاملة من دون اجتزاءاٍت 

ينقسم حولها الناس. 
ال أح��د ينك��ر ما يمارس��ه المخالف��ون العرب، وهم 
يش��ّوهون التاريخ، ألسباٍب طائفيٍة ومذهبية وعرقية 
وأيديولوجي��ة.. والم��رء يق��ف، بي��ن حي��ن وآخر، 
عل��ى نماذج منهم، وهم يص��درون أحكامهم القاتلة، 
وتوصيفاته��م الجائ��رة، وكأنه��م يمتلك��ون الحقائق 
األس��انيد،  كّل  وتش��ويه  المعلوم��ات،  بتحريفه��م 
واختالقهم ش��تّى االتهام��ات، وتضخيمهم األخطاء. 
وهم ب��ال مناهج نقدية، وال مص��ادر موثوقة لديهم، 
ويمه��رون في القدح وإط��الق الش��تائم، وكلهم من 

المتطفلين على كتابة التاريخ. 
أطلق يوس��ف زي��دان من مصر وصف��ا ظالما على 
ص��الح الدي��ن األيوب��ي، إذ ق��ال ف��ي ح��واره مع 
اإلعالمي عمرو أدي��ب »إن صالح الدين واحد من 

أحقر الشخصيات في التاريخ اإلنساني« 

)كذا(، واتهمه ع��دّة اتهامات جائرة، قد ال يكون لها 
أي أس��اس من الصحة أبدا.. هن��ا أتوقف قليال للرد، 
فالحقائ��ق التاريخية التي يغيبّه��ا بعضهم ألغراٍض 
سياس��ية وأيديولوجي��ة هي بضاعة ه��ذه األيام التي 
تش��هد فوضى فكرية ضالة.. فالزعيم صالح الدين، 
وهو من أصل كردي، كان بطالً رياديا تاريخيا قبل 
أن يلّم��ع الرئيس جمال عبد الناصر صورته في فيلٍم 
أخرجه يوس��ف ش��اهين عام 1963 باسم »الناصر 
صالح الدين«، ولم يكن مجهوالّ حتى يعّرفنا به عبد 
الناص��ر، بل كتب عن��ه أبرز المستش��رقين الكبار، 
واعتن��وا بس��يرته ومنجزات��ه الكب��رى ومش��كالته 
م��ع معارضيه، ومنه��م: هاملتون كيب ورنس��يمان 
وس��تانلي بول وبوزوورث وكلود كاهن ودي سالن 
وبرن��ارد لويس وس��وفاجييه وستيفنس��ون واليونز 
وديفيد جاكس��ون. ووصف أحدهم صالح الدين بأنه 
أشرف محارب عرفه التاريخ، كونه أخرج األعداء 
األس��رى من ملوك أوروبا واألباطرة ورجال الدين 
من القدس، من دون أن يمسسهم بأذى، ثم اقتحمها. 
أزع��م أنن��ي خب��رت تاريخ الرج��ل بجزئيات��ه بعد 
كتابتي سيرته في سيناريو س��ينمائي سّميته »النسر 
األحم��ر.. صالح الدين األيوبي« بأكثر من تس��عين 
مش��هداً، وكان سيخرجه فيلماً دولياً المخرج الراحل 
مصطفى العقاد، لكن الق��در كان له بالمرصاد، وقد 
نش��ر الس��يناريو في كتاٍب عن الدار األهلية للنش��ر 
والتوزي��ع في عّمان ف��ي 1997. وعليه، أعتراض 
على أوصاف مقذعة وش��تائم تطلق على هذا الرمز 
الكبير في تاريخنا الوس��يط، والذي يشّكل بإنجازاته 
عالمة تاريخية فارق��ة، فكيف يمكن أن يكون رمزاً 
مخفياً أحي��اه عبد الناصر؟ وإذا كنتم ضد سياس��ات 
الرئي��س المصري الراحل، فما دخ��ل صالح الدين 
بها، حتى يُنعت بأسوأ النعوت؟ علماً أن أغلب الدول 
العربية اتخذت ش��عاره رمزا لها، فش��عاره »النسر 

األحمر«. 
ألّي عه��د سياس��ي في التاريخ خطاي��اه، وكانت كل 
دول تاريخ اإلسالم متصارعة في ما بينها، فالشيعة 
ضد األمويين في دمشق، والعباسيون في بغداد ضد 
الفاطميي��ن في مصر. وكان صالح الدين محس��وباً 
على العباس��يين، وللعباسيين والفاطميين أخطاؤهم، 
فقد عاش��ت الدولتان في العصور الوسطى، واكتنز 

الخلفاء فيهما األموال، واتبعوا سياس��ات جائرة. وقد 
وص��ل صالح الدين إلى مصر بطلٍب من الفاطميين 
أنفس��هم، ف��كان أن حفظ الرجل مص��ر وحماها من 
الصليبيين، ولم يؤس��س دولت��ه إال بعد موت الخليفة 
الفاطم��ي األخير، وأن��زل أعالمه��م الخضر ورفع 
أعالم العباس��يين الس��وداء، مغتنماً ضعفها وشللها، 
فأعلن دولته، والتّف الناس حوله.. وإذا كان قد عزل 
من تبقّى من األس��رة الفاطمية الحاكمة، وسجنها كي 
ال تس��تعيد قوته��ا ثاني��ة، فقد أعت��ق آالف الجواري 
والعبي��د، كم��ا احتفظ ب���120 ألف مجل��د، في حين 
أمر بإحراق كّل ما يدعو إلى التش��يّع اإلس��ماعيلي. 
وم��ن جانب آخ��ر، أعاد إلى مص��ر هيبتها في وجه 
الصليبيي��ن، بع��د دح��ره إياه��م في معرك��ة دمياط 

ومعارك أخرى. 
تع��د إنجازات��ه انتص��اراً تاريخي��اً، وال يمكن إنكار 
دوره العظي��م في معركة حطي��ن، أو دوره البطولي 
واإلنس��اني في فت��ح بيت المقدس، وف��ّك حصارات 
عس��قالن والكرك وصور وعكا وتحرير بالد الشام 
م��ن الصليبيي��ن.. وتس��اقطت من خالل��ه الحصون 
وتح��ّركات س��راياه ف��ي عم��وم فلس��طين، وتوحيد 
المنطق��ة، وصوال إلى الموصل.. وه��ذا ما لم يفعله 
غي��ره أبدا. أيحّق، بعد ه��ذا وذاك، أن ينعت صالح 
الدين بأنه أحقر الش��خصيات ف��ي التاريخ؟ علينا أن 
ندرك أنه لم يحَي ف��ي عصرنا الحديث، حتى تطبّق 
علي��ه أحكام��ه وموازين��ه، فينبغي اعتب��ار تجربته 

ضمن معايير العصور الوسطى. 
ال يمكن أن تجد زعيماً مالئكياً ومثالياً بال أخطاء أو 
خطايا، فهو إنساٌن يحكم أنواعاً متباينة من البشر، وأن 
تاريخ أي زعيم وس��يرته يكتنفها الصواب والخطأ. 
وربم��ا كان الصواب خط��أ عند بعضه��م، والخطأ 
صواباً عند بعضهم اآلخر، وخصوصاً أن مجتمعاتنا 
اإلس��المية قد احتدمت تنّوعاتها، وتعدّدت فصائلها، 
وتباينت أفكارها واختلفت سياساتها ومعتقداتها.. وإذا 
عرفنا حجم ذلك التنوع واالختالف على عهد صالح 
الدي��ن، أدركنا ثقل المس��ؤولية الت��ي تقلّدها الرجل، 
علم��اً أّن كّل المؤرخين أك��دوا أن إنجازاته الكبرى 
في التاريخ حمايته مجتمعات الش��رق األوسط قاطبة 
من التشرذم والتفكك والضياع، فقد نجح في توحيدها 

وانتصارها على أعتى األعداء، وردّ كيد 

الحمالت القاسية التي عاثت في بلداننا فساداً عشرات 
الس��نين.. فكيف يكون صالح الدي��ن حقيراً إذا غلبنا 
ق��ّوة إيجابياته عل��ى أخطائه في الداخ��ل؟ وحتى إن 
اتبع سياس��ة قاس��ية ضدّ معارضي��ه المتمّردين من 
الحشاشين والباطنيين وأرتال الخونة، أمثال جوهر، 
والمتآمري��ن أمثال كمش��تكين، وكلهم كانوا يناوئونه 
الحك��م لفقدان الخالف��ة الفاطمية من مصر، وهم من 
بقاياها، بإثارتهم الفت��ن واالضطرابات، كما حيكت 
جملة مؤامرات داخلية وخارجية ضده، فهل يتركهم 

يفعلون ما يريدون، وقد حاولوا اغتياله مرات؟ 
من يقرأ س��يرة صالح الدين األول��ى يجده مثقفاً من 
الط��راز األول، وكان يحف��ظ ديوان الحماس��ة ألبي 
تم��ام، وقد تضلع في عل��وم الدين والدني��ا والحياة، 
كما أن��ه تربّى في قصور األتابكة الزنكيين، س��واء 
ف��ي طفولته في الموصل أم في ش��بابه في دمش��ق، 
واكتس��ب من أدبياتهم وأخالقياتهم الكثير، وأرس��له 
الس��لطان ن��ور الدين زنك��ي إلى مص��ر، من أجل 
إنقاذها من الصليبيي��ن، بطلب من خليفة الفاطميين، 
وكانت تعاني ضعفاً وتفككاً في أواخر عهدهم، ليغدو 
وزي��راً فيه��ا في ظلهم، ثمن��اً لما قدّم��ه لمصر ضد 
تهديدات الصليبيين وفرس��ان االس��بتارية البحريين 

)جماعة دينية صليبية(.
عانت الخالفة الفاطمية شلالً وانهياراً، وانتهت على 
يديه بعد م��وت الخليفة األخير العاضد، وانتهوا بعد 
مض��ي قرابة 250 عاما في الحك��م. وعلى المؤرخ 
أن يعل��م كم حاربه األع��داء في الداخل.. وإذا خضع 
أحد المؤرخي��ن إلرادته، فإّن جمل��ة مؤرخين كبار 
س��جلوا أدّق المعلومات، كابن األثير، واألصفهاني، 
والبنداري، وأحمد بن إبراهيم الحنبلي، وأبو ش��امة، 
وابن ش��داد، والقلقشندي، وابن واصل، والوهراني، 
والقاض��ي الفاض��ل، والمقري��زي، وغيره��م. ولم 
يس��بّح ه��ؤالء بحمده، بل كتبوا س��يرته كما جرت.. 
وأخضعت أعمالهم للنقد والتحقيق العلمي في العالم. 
لنكن موضوعيين في كتابة تاريخنا، وأن ال تنس��اق 
ثقافتنا العربية إلى تش��ويهه، بل إخضاعه للمقارنات 
الموازي��ة، وتحكيم الضمائر بمع��زل عن العواطف 

واالنتماءات.
اكاديمي واس��تاذ جامعي  )مسيس��وغا –   •

كندا(

تمثال لصالح الدين األيوبي في دمشق )2011/8/26/فرانس برس(

سيّار الجميل*
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الفنان عماد حجاج عن جريدة )العربي الجديد( لندن

رايتس ووتش: محلة قمع املعاَرضة بالسعودية »ال ترحم«
واشنطن – الخليج أونالين

أدان��ت منظمة »هيوم��ن رايتس ووت��ش« الدولية،  
استمرار الحكومة الس��عودية في انتهاكاتها باعتقال 
الناش��طين والمدافعين عن حقوق اإلنسان، وفرض 

إجراءات تعسفية بحقهم.
وقالت س��ارة ليا ويتس��ون المدي��رة التنفيذية لقس��م 
الشرق األوسط بالمنظمة، في بيان: »تبدو الحكومة 
السعودية عازمة على أال تترك لمواطنيها أي فرصة 
إلظهار مجرد الدعم الخطابي للناشطين المسجونين 

في حملة قمع المعارضة التي ال ترحم«.
وأضاف��ت ويتس��ون: »يب��دو أن جريم��ة )اعتق��ال 
الناش��طتين( ن��وف عب��د العزيز ومي��اء الزهراني، 
الوحي��دة، ه��ي التعبير عن التضامن م��ع زمالئهما 

الناشِطين المعتقِلين«.
الكاتب��ة  اعتقل��ت  الس��لطات  إن  المنظم��ة  وقال��ت 
والناش��طة نوف عبد العزي��ز، في 6 يونيو الجاري، 

بعد أن عبرت عن تضامنها مع 7 نشطاء اعتُقلوا في 
مايو الماضي.

وأضافت أن السلطات اعتقلت أيضاً مياء الزهراني، 
بعد ما تردد عن نشرها رسالة على اإلنترنت، طلبت 

منها عبد العزيز نشرها في حالة اعتقالها.
وأش��ار بي��ان المنظمة إلى أن الس��لطات الس��عودية 
اعتقلت، خالل يونيو الجاري، الناشطتين المدافعتين 
عن حقوق المرأة، وفرضت حظر سفر على آخرين، 

في إطار حملة صارمة بالمملكة.
وقالت المنظم��ة: إن »االعتقاالت جددت االنتقادات 
ه��ة لنهج ول��ي العهد محمد بن س��لمان، الذي  الموجَّ
يه��دف إلى إج��راء إصالح��ات من خ��الل تخفيف 

القواعد االجتماعية الصارمة«.
وتكهَّن نشطاء ودبلوماس��يون بأن الهدف من موجة 
االعتق��االت الجديدة قد يكون اس��ترضاء محافظين 
مناهضي��ن لإلصالح��ات، وأنه��ا قد تكون رس��الة 

للنشطاء بعدم الدفع باتجاه تحقيق مطالب ال تتفق مع 
األجندة الخاصة بالمملكة.

وج��رى اعتقال نحو 12 من النش��طاء البارزين منذ 
مايو الماضي، بحس��ب أشخاص على صلة بهم؛ ما 
دف��ع مكتب مفوض األم��م المتحدة الس��امي لحقوق 

اإلنسان للتعبير، أكثر من مرة، عن قلقه.
وه��ؤالء اعتُقل��وا ضم��ن حمل��ة ش��نتها الس��لطات 
الس��عودية ضد عدد من الناش��طات الالت��ي لم يَُحْل 
رفعُه��نَّ لواء تحري��ر الم��رأة دون اعتقالهن؛ ألنهّن 

يرفضن السير في ركب ولّي العهد على ما يبدو.
وتواصل السعودية اعتقال النشطاء: إيمان النفجان، 
ولُجي��ن الهذل��ول، وعزي��زة اليوس��ف، وإبراهي��م 
المديميغ، ومحمد الربيعة، وس��ط قلق من إمكانية أن 

يستمّر االحتجاز شهوراً دون تهمة.

كومنت  

عقالنية خامنئي مـع اسـرائـيـل!

الشيخ حسن مشيمش
نفى المرش��د اإليراني عل��ي خامنئي أن يكون 
إليران ص��راع مع الكي��ان الصهيوني ولكنها 

تلعب دوراً عقالنياً في هذا الصراع!
وأض��اف خامنئي على حس��ابه على تويتر أن 
إيران لم تقل يوماً إنها سترمي اليهود في البحر 
كم��ا قال جمال عبد الناص��ر لكنها تلعب دوراً 

عقالنياً مع الكيان الصهيوني.
تغريدة خامنئي تس��ببت في ردود فعل واس��عة 
عل��ى تويتر حيث قال الكات��ب والمحلل اليمني 

محمد جميح:
أوالً: هذه العبارة ليست لعبد الناصر كما يردد 

العامة ، ومنهم خامنئي فيما يبدو.
ثانياً: نحن نعلم أنكم عقالنيون جداً مع إسرائيل.

وبادله الرأي محمد الودعاني قائالً:
“دكتور محمد: إذا عرف السبب بطل العجب”.

)جنوبيه(

خامنئي

إعرتافاته انُتِزَعت بالتعذيب:

طـهـران أعـدمـت “الـصـوفـي” الـربيء )مـحـمـد ثــالث(!
أعلنت الس��لطات القضائي��ة اإليرانية تنفيذ حكم 
اإلع��دام بح��ق الصوف��ي اإليران��ي المعارض 
محم��د ث��الث، ، بعد اتهامه بده��س ثالثة جنود 

إيرانيين.
وكانت مواجهات دامية قتل خاللها 3 ش��رطيين 
دهساً، اندلعت في طهران، بين السلطات األمنية 
و”الدراويش الغنآباديي��ن”، إثر محاولة اعتقال 
الزعي��م الصوف��ي نعم��ت اللهي، عل��ى خلفية 
تصري��ح انتقد في��ه “الروايات التي تنس��ب إلى 
السيدة زينب وتقديسها لمستوى سمح باستغالل 
قضي��ة الدفاع عن مرقدها الش��ريف بدمش��ق، 
سياس��ياً، للزج بالش��باب اإليرانيين في الحرب 

األهلية السورية”.

وكان ث��الث اعترف أم��ام المحكمة 
بدهس غي��ر متعمد لعدد من عناصر 
الش��رطة، لكنه بعد انتهاء الجلسات، 
نش��ر تس��جيالً صوتياً، أكد فيه أنه لم 
يكن سائق الحافلة التي نفذت الدهس، 
وأن االعت��راف انت��زع من��ه تح��ت 

التعذيب.
وقال الناشط الصوفي وحيد بهشتي، 
إن الس��لطات القضائي��ة اإليرانية قد 
نفذت حكم اإلع��دام ضد ثالث، فجر 

أمس، بعد أن عزلته عن بقية الس��جناء 
منذ أس��بوع تقريباً. وأمس األول س��مح ألس��رة 
ث��الث بمالقاته للم��رة األخيرة، وناش��دت ابنته 

نرجس الس��لطات إعادة محاكمته دون أن تلقى 
أي آذان صاغية.

 “الجريدة” الكويتية

الصوفي االيراني المعارض محمد ثالث
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من كوريا  اىل ايران 
مابـني اجلـد واحلفيد

ليث الحمداني 
تابع العالم باهتمام كبير القمة بين الرئيس��ين االمريكي دونالد 
ترامب والكوري الش��مالي كيم يونغ اون وماتمخض عنها من 
اتفاق��ات ، هذه القمة اعادتني عقودا من الس��نوات الى الوراء 
وتحديد الى اواخر الستينات وبداية السبعينات يوم كان  الحاكم 
ف��ي كوريا الش��مالية هو كيم ايل س��ونغ جد الحاك��م الحالي ، 
فق��د ظل ذل��ك الرجل يحل��م بتصدير افكاره للعال��م الخارجي 
وانف��ق من اجل ذلك االف الدوالرات لترجمة اقواله واحاديثه 
الخرافي��ة الى لغات العالم الحية والميتة ، ومازلت اذكر نهاية 
الس��تينات في العراق كانت الصحف الرئيسية صحفا حكومية 
تص��در امتدادا لق��رار التاميم الذي صدر ف��ي العهد العارفي 
الثاني )اي انها صحف التتعامل مع السفارات( ، يومها كانت 
تصدر صحافة اس��بوعية ابرزها جري��دة )الراصد( التي كان 
يصدرها مصطفى الفكيكي ، كان الملحق الصحفي في سفارة 
كوريا الش��مالية يدور على تلك الصحف االسبوعية ويشتري 
منها صفحات كاملة ينش��ر فيها افكار )الزعيم المحبوب جدا( 
و)العظي��م ج��دا( كيم ايل س��ونغ ، وطبعا الاع��رف ان كانت 
ه��ذه ال� )جدا( اجتهاد من المترجم العربي ام انها نص كوري 
ش��مالي وبالمناسبة فأن افكار ومؤلفات كيم ايل سونغ المعادية 
لالمبريالي��ة ترجمت للغة الكردي��ة يومها وقيل بأن وراء تلك 
الترجم��ة قائ��د كردي هو الي��وم )في ذم��ة هللا( ،كان الملحق 
الصحفي الكوري الشمالي ياتي الى مطبعة الزمان حيث كانت 
تطبع جري��دة )المجتمع( التي كان يصدرها جاس��م الكلكاوي 
وجري��دة )الراص��د( االنف��ة الذك��ر مصطحبا مع��ه مصورا 
س��ينمائيا لتصوير المكائن وهي تطبع افكار الزعيم المحبوب 
كيم ايل سونغ وارسالها الى كوريا الشمالية لالحتفال بوصول 
افكار الزعيم الى العراق ، وش��اء الح��ظ ان اذهب يومها الى 
بيروت انا وزميلي الصحفي سامي عاشور الذي كانت تربطه 
عالقات واس��عة بصحفيي ذلك الزمان ورايت المش��هد نفسه 
امام��ي جرائد  هزيلة تفرد صفح��ات كاملة  للزعيم المحبوب 
، واالكث��ر من ذلك زرنا دور نش��ر معروفة يومها ووجدناها 
تطب��ع كتبا عل��ى ورق ابيض وبغالف صقيل مش��مع للزعيم 
المحب��وب عل��ى نفقة الس��فارة الكورية ، كانت ت��وزع مجانا 
وتذه��ب الى  محالت البقالة لتس��تخدم كم��واد تغليف دون ان 

يقرأها احد.
ظل كيم ايل س��ونغ يحلم بنش��ر افكاره في العالم وينفق الكثير 
م��ن اجل ذلك فيما انكب ج��اره الجنوبي على تطوير اقتصاده 
وبن��اء قلعة صناعية قدر لي ان اش��اهد بعض��ا من مصانعها 

العمالقة نهاية الثمانينات .
م��ات كيم ايل س��ونغ واقتن��ع وريثه بان مافعل��ه ابوه كان بال 
جدوى فترك تصدير االفكار ولكنه ظل منغلقا عن العالم وظل 
ش��عبه يعاني من المش��اكل االقتصادية الى الحد الذي تبرع له 
ج��اره الجنوبي في احدى الس��نوات بقطعان م��ن البقر النقاذ 
ش��عبه م��ن المجاعة ، اليوم جل��س الحفيد بمواجه��ة اللرئيس 
االمريك��ي )صاحب المزاج المتقلب( النه كما اعتقد ادرك ان 
العالم يتغير وان سياس��ة )االنغالق( والتهديدات بالحروب لن 
تقدم ش��يئا للكوريين وان لغة )الصواريخ( و)المدافع( تتراجع 
ح��ول العالم الذي جعلته وس��ائل االتص��االت قرية صغيرة ، 
وانه س��ياتي اليوم الذي اليستطيع فيه عزل شعبه عما يجري 
ف��ي العال��م كما فعل جده وابيه ، كانت ش��قيقته قد س��بقته الى 
زي��ارة الجار الجنوبي فلمس��ت عن قرب الفرق بين اس��لوب 
الحياة في البلدين ونقلت له الصورة بالتفصيل  فادرك استحالة 

استمرار الوضع كما هو بعد عدة سنوات  .
لقد ادرك الحفيد الك��وري مالم يدركه الجد،  فهل ننتظر حفيد 
الس��يد خامنئ��ي ليدرك اس��تحالة  تصدير االف��كار والثورات 
ويقلع عنها، ام يقتنع الس��يد المرشد  بعد المليارات التي انفقها 
بخطأ سياس��اته فيعي��د النظر بها ويلتفت لش��عبه الذي ارهقته 
البطال��ة وارتفاع تكاليف المعيش��ة وصعوبة الحياة ، ويصالح 
جيرانه مصالحة صادقة  ويحتفظ بامواله لش��عبه بدل تبديدها 

هنا وهناك من اجل تصدير ثورة لم تعد تقنع احدا .

انقسام عراقي بشأن قرار احملكمة االحتادية 
عالوي:  قرار احملكمة االحتادية هو ضربة قاصمة إلرادات الفساد والتزوير«

بغداد – أكثم سيف الدين
انقس��مت الكتل السياسية العراقية، بين مرحب 
ومتخ��وف من قرار المحكم��ة االتحاديةوالذي 
أيد ق��رار البرلمان بإعادة الع��د والفرز لنتائج 
االنتخابات، وس��ط ش��كوك من جدوى القرار 
وم��دى قدرته عل��ى تحجي��م دور التزوير في 

االنتخابات.
وقال رئيس ائتالف الوطنية، إياد عالوي، في 
بي��ان صحافي، ، إّن »قرار المحكمة االتحادية 
هو ضربة قاصمة إلرادات الفساد والتزوير«، 
معرباً عن ثقته ب�«قدرة القضاء وإدارته المهنية 
المستقلة على تصويب االنحراف الذي شهدته 
العملية االنتخابية، سواء عن طريق إجراءات 
العد والفرز اليدوي، أم عن طريق النظر بالكم 
الهائ��ل من عملي��ات التزوير الذي ش��هدته«. 
ودعا إل��ى »اتخاذ اإلج��راءات القانونية بحق 

المزورين وحماتهم«.
م��ن جهته، ع��دّ رئيس تحالف القرار، أس��امة 
النجيف��ي، في بي��ان صحافي، ق��رار المحكمة 
س��المة  عل��ى  حرصه��ا  »دلي��ل  االتحادي��ة 
االنتخابات التش��ريعية وانس��جامها مع أحكام 

الدستور«، معلناً »الدعم الكامل للقرار«.
ودع��ا النجيف��ي إلى »إح��كام الس��يطرة على 
مناطق خزن الصناديق االنتخابية كافة، تمهيداً 
لعمليات التدقيق إلنصاف إرادة الشعب وإعادة 
الثقة بالعملية السياس��ية، وحرصاً على حماية 
حقوق القوى السياس��ية الشرعية من التالعب 
أو التزوير، فضالً عن اتخاذ إجراءات قانونية 
س��ريعة ضد المتالعبي��ن والمزورين«، مبدياً 
أمله ب��أن »يكون القرار لبنة أساس��ية في بناء 
الثقة بالعملي��ة االنتخابية، وبوابة للمضي نحو 

المستقبل«.
كما رحبت الجبهة التركمانية البرلمانية بقرار 
المحكمة، وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، 

في تصريح صحافي، إّن »قرار المحكمة جاء 
ملبياً لتطلعات ومطالب أهالي محافظة كركوك 
م��ن المتظاهري��ن والمعتصمين، وه��و قرار 

تاريخي ومنصف لمطالبنا«.
وأش��ار الصالحي إلى أّن »م��ا جاء في القرار 

بخص��وص رف��ض إلغ��اء انتخاب��ات الخارج 
والتصويت الخاص، إذا ثبت فيها تزوير، جاء 
متطابقاً أيضاً مع تطلعات الش��ارع العراقي«، 
داعي��اً القض��اة المنتدبين لإلش��راف على العد 
الي��دوي، إل��ى »ض��رورة انتداب خب��راء في 

المجال التكنولوجي«.
ف��ي المقاب��ل، تتخ��وف الكت��ل الفائ��زة ف��ي 
االنتخاب��ات من نتائج قرار المحكمة، وتأثيرها 
عل��ى م��ا حصل��ت علي��ه م��ن مقاع��د، وقال 

القيادي في تحالف س��ائرون، أمجد السوداني، 
ل�«العرب��ي الجدي��د«، إّن »عملية إع��ادة العد 
والف��رز التي أقره��ا القضاء العراق��ي اليوم، 
يجب أن تكون منصفة، ومهنية وش��فافة، وأن 

تطلع جميع الكتل على نتائجها«.
وأك��د أّن »هن��اك تخوف��اً م��ن تل��ك النتائ��ج، 
خصوص��اً مع ح��رق مخ��ازن المفوضية في 
الرصافة، وما نتج عنه من هدر كبير بأصوات 
الناخبين، وهذا يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار«.
ويش��كك مراقبون بع��دم خض��وع عملية العد 
والفرز إلى المس��اومات السياسية، على الرغم 

من وجود القضاة المنتدبين.
وقال الخبير السياسي، ناظم محمد، ل�«العربي 
الجدي��د«، إّن »ق��رار المحكم��ة الي��وم راعى 
بش��كل واضح األزمة السياس��ية، وهذا واضح 
من خ��الل رفضه إع��ادة عد وف��رز أصوات 
النازحين في كردس��تان«، مبيناً أنّه »من غير 
الممك��ن أن يعيد العد والف��رز األصوات التي 
ضاعت، وذلك بس��بب الضغ��وط الكبيرة التي 
تم��ارس على القضاء، ما يعن��ي أّن نتائج العد 
والفرز ستكون خاضعة للمساومات والصفقات 

السياسية من دون أدنى شك«.
وكان��ت المحكمة االتحادية العراقية، قد أعلنت 
الي��وم الخميس، تأييدها للتعدي��ل الثالث لقانون 
االنتخاب��ات الذي ص��وت علي��ه البرلمان في 
جلسته االستثنائية، بينما رفضت إلغاء أصوات 

انتخابات كردستان والخارج والنازحين.
وص��وت البرلم��ان العراق��ي مطل��ع الش��هر 
الجاري، خالل جلس��ة اس��تثنائية على التعديل 
الثالث لقان��ون االنتخاب��ات، والذي نص على 
إعادة الع��د والفرز لنتائج االنتخابات األخيرة، 
بع��د اتهامات بتزوير كبير في االنتخابات التي 

جرت في 12 مايو/أيار الماضي.
)العربي الجديد( لندن

األمم املتحدة: جرائم حرب ارتكبت خالل حصار الغوطة بسوريا
المصدر: دبي - وكاالت

ق��ال محقق��ون تابع��ون لألم��م المتح��دة، ، إن 
قوات الحكومة الس��ورية والقوات الموالية لها 
ارتكب��ت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس��انية 
ف��ي أثناء حصارها الطويل للغوطة الش��رقية، 
وذل��ك من خالل القصف المكث��ف و«التجويع 

المتعمد« لنحو 265 ألف شخص.
وأض��اف المحققون أن نحو 20 ألفا من مقاتلي 
»لجماع��ات  ينتم��ي  وبعضه��م  المعارض��ة، 
إرهابي��ة«، تحصنوا داخل المنطقة المحاصرة 
وقصف��وا العاصم��ة دمش��ق القريب��ة منهم في 
هجمات أدت لسقوط قتلى ومصابين على نحو 

يصل إلى حد جرائم الحرب.
ويعتم��د أحدث تقري��ر للجنة التحقي��ق الدولية 
المس��تقلة بشأن س��وريا برئاس��ة باولو بينيرو 
على 140 مقابل��ة، إضافة إلى صور ومقاطع 
فيدي��و ولقطات باألقمار الصناعية وس��جالت 
طبية. وقال عضو اللجنة هاني مجالي في بيان 
»حت��ى وإن كان��ت القوات الموالي��ة للحكومة 
تق��وم بقص��ف وتجوي��ع الس��كان المدنيين في 
الغوطة الش��رقية بهدف إخضاعهم، فإنه ليس 
هن��اك م��ا يبرر القص��ف العش��وائي للمناطق 

المأهولة بالمدنيين في دمشق«.

أساليب القرون الوسطى
وأف��اد التقري��ر أن الق��وات الموالي��ة للحكومة 
طوق��ت الغوط��ة ف��ي أبري��ل/ نيس��ان 2013 
و«فرض��ت أطول فت��رة حصار ف��ي التاريخ 

المعاصر وأنهك��ت المقاتلي��ن والمدنيين على 
السواء بشكل تدريجي من خالل ما يشبه حرب 

استنزاف طويلة«.
ودان التقري��ر ما قال إنه أس��لوب حرب »من 

أساليب القرون الوسطى«.
وأض��اف التقرير أن األس��اليب الت��ي اتبعتها 
القوات السورية منذ فبراير/شباط حتى أبريل/
نيسان 2018 الستعادة الجيب كانت »طبيعتها 
غير قانونية بشكل كبير وتهدف لمعاقبة سكان 
الغوطة الش��رقية وإجبار جمي��ع قاطنيها على 

االستسالم أو الجوع«.
وتابع البيان »من خالل القصف الواسع النطاق 
والمستمر للمناطق واألعيان المأهولة بالمدنيين 
ف��ي الغوط��ة الش��رقية، وحرم��ان المدنيي��ن 
المحاَصرين باس��تمرار م��ن األغذية واألدوية 
باالس��تعراض...  المش��مولة  الفت��رة  خ��الل 
ارتكب��ت القوات الموالية للحكومة جريمة ضد 
اإلنسانية متمثلة في التسبب في معاناة عقلية أو 

بدنية شديدة«.

ظروف عصيبة
وأضاف أن القوات الجوية السورية والروسية 
كان��ت تس��يطر عل��ى س��ماء الغوط��ة ونفذت 
ضرب��ات جوية مكثف��ة على مناطق س��كنية، 
حيث قامت األس��ر »باالحتم��اء داخل مالجئ 
مؤقت��ة واقع��ة تح��ت األرض، حيث عاش��وا 

شهورا داخل األقبية وفي ظروف عصيبة«.
وج��اء ف��ي التقري��ر أن الطائ��رات قصف��ت 

المستش��فيات مما ح��رم المصابين من الرعاية 
الطبي��ة، مضيفا أن »ه��ذا النمط م��ن الهجوم 
يش��ير بقوة إل��ى أن القوات الموالي��ة للحكومة 
اس��تهدفت المنش��آت الطبي��ة بش��كل منهج��ي 
وارتكبت بشكل متكرر جريمة الحرب المتمثلة 
في تعمد مهاجمة أعي��ان محمية والعاملين في 

المجال الطبي«.
واستش��هد خب��راء األم��م المتح��دة بأدلة على 
اس��تخدام غاز الكلور ف��ي الغوطة أربع مرات 
عل��ى األقل هذا العام، لكنهم قالوا إن تحقيقاتهم 

مستمرة.
وكان��ت جماع��ات مس��لحة م��ن بينه��ا جيش 
اإلس��الم، األكبر في المنطق��ة، وفيلق الرحمن 
وأحرار الش��ام وهيئة تحرير الش��ام تس��يطر 
على الغوطة، وقال التقري��ر إنها أدارت أنفاقا 
وخنادق عميقة واعتقل��ت وعذبت أعضاء من 

جماعات دينية تمثل أقلية.
وق��ال التقري��ر إن هجم��ات الحكوم��ة كان��ت 
»تقابلها عادة ردود وحش��ية«، حيث اس��تخدم 
مقاتلو المعارض��ة »قذائف هاون غير ُمَوجهة 
صوب مدينة دمش��ق المجاورة«، بهدف نشر 

الذعر.
وأضاف التقرير أن��ه بحلول منتصف مارس/
آذار نفذت القوات الحكومية هدنات و«اتفاقات 

إجالء« تم التفاوض عليها.
وغادر عش��رات اآلالف عبر ممرات إنسانية 
وس��ط حالة من الفوضى، وال يزال الكثير من 

المدنيين رهن »االحتجاز«.
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أمان يا ربي أمان!!
)1( ... ه��ي جملة تركية وتعني حرفيا »يا الهي يا هللا« 
وتقال عند االس��تغراب الش��ديد من امر م��ا... وبما ان 
امورنا هذه االيام كلها جلل في جلل وعلى كافة الُصعُد، 
ف��ال غرو ان تكون ه��ذه العبارة ب��كل مدلوالتها عنوانا 

للمقال...

)2( بحضور الملك الس��عودي س��لمان، أشاد صالح بن 
حميد إمام الحرم المكي الش��ريف في خطبة عيد الفطر، 
بقمة مكة لدعم األردن ومساعدتها للخروج من أزمتها، 
مش��يراً س��ماحته الى ان ب��الده تعتبر »أم��ان الخائفين 
... وع��ون المحتاجين ... ويد حانية تواس��ي المكلومين 
... وت��داوي ج��راح المس��لمين...!!« أال يخاف هللا هذا 
الرج��ل وه��و يك��ذب من على منب��ر أطه��ر بقعة على 
االرض ويسمعه ماليين المسلمين الخائفين والمحتاجين 
والمكلومين؟! اال يعلم وهو المستشار في الديوان الملكي 
أن ه��ؤالء المس��لمين ما انقلب حالهم ال��ى ما هم عليه، 
اال بمال بل��ده وبفكرها االعوج وبس��الحها وبطائراتها 
وبصواريخه��ا وبدسائس��ها!؟ أم��ا كان االج��در به��ذا 
»الش��يخ« وهو المتس��لح برهبة المكان وعظمة االوان 
ان يكون أكثر ش��جاعة ويقول كلمة حق أمام »س��لمان 
جائر« وهو في اخريات ايامه بل ويطلب منه الكف عما 
يمارس��ه من ظلم وقهر وبطش في سائر بالد المسلمين 
لعل هللا يخفف عنه بعض عذاب يوم ال ينفع فيه مال وال 

بنون ...وال تحالفات ... وال شيوخ منافقون ...!؟

)3( ان ع��دم التصوي��ت للمغ��رب في اس��تضافة كأس 
العال��م 2026 وتفضيل امريكا على دولة عربية ش��قيقة 
كانت قاب قوسين أو أدنى من الدخول في النادي الملكي 
العرب��ي هو قم��ة النذالة والحقارة والمكاي��دة الصبيانية 
التى ال تليق بمس��توى رجاالت الدولة. على ان هللا كان 
لهم بالمرصاد حي��ن خذلهم واخزاهم بهزيمة مدوية في 
مب��اراة االفتت��اح تّوجها الروس بخمس��ة أه��داف قلبت 
وجوه المسئولين عن الرياضة هناك وتشفى فيهم ماليين 
المكلومين والمحتاجين والخائفين من المسلمين في آخر 
يوم من ايام ش��هر رمضان المب��ارك!! نعود ونقول أن 
االداء المخج��ل الفراد فريقهم هو انعكاس طبيعي الداء 
قيادته��م في باقي الميادين... عل��ى ان تواجد ولي العهد 
بين صف��وف المتفرجين اثناء موقعة موس��كو وهو من 
كان يعل��ق اآلم��ال العظ��ام على فريقه كان أش��د ايالما 
ووقعا .. ال س��يما حين صارت الرياضة السعودية مثار 
س��خرية المعلقي��ن والمتابعين في العال��م، إذ قال أحدهم 
»إن��ه لمن الع��ار تواج��د المنتخب الس��عودي في كأس 
العالم، فالعبوه��م بال روح... كيف وصلوا الى هنا؟!« 
وق��ال آخر » ليس لدى أفراد المنتخب الس��عودي فكرة 
ع��ن اللعب عندما تكون الكرة معه��م«.. فيما قال معلق 
ثالث مستهزئا »إستطاعت الدول المتخلفة اقناع شعوبها 
ب��أن التأهل لكأس العالم انجاز كبير، بينما انهيار التعليم 
وتردي الخدمات الصحية وتفشي الفقر والبطالة هو من 

طبائع االمور«...!  

)4( رغ��م وفاته –رحم��ه هللا- في مثل ه��ذه االيام قبل 
تس��عة عش��ر عام��ا، اال انه وف��ي كل رمضان تنتش��ر 
مقاطع قصيرة يتداولها الناس وبش��غف ش��ديد مش��وب 
بالحني��ن الى ليالي رمض��ان قبل دخول العصر الرقمي 
لحلقات برنامج »على مائدة االفطار« للش��يخ السوري 
الجليل ذي الوجه السمح الجميل على الطنطاوي أسكنه 
هللا فس��يح جناته. كان هذا الرج��ل بحق أحد كبار أعالم 

الدعوة اإلس��المية واألدب العربي في القرن العش��رين 
بعلمه الواسع وتبحره في شتى العلوم ناهيكم عن اعتداله 
في الطرح. لم نسمع منه ما يعيب الغير ولم يتملق لحاكم 
ولم يتبن رأيا سياسيا. حاول دهاقنة الوهابية االطاحة به 
اال ان الملك فيصل تدخل شخصيا وفي اكثر من مناسبة 
متصدي��ا لحمالت مس��عورة لوق��ف برامج��ه االذاعية 
والتلفزيوني��ة من خالل ال��راد والرائي كما كان يحلو له 
وص��ف الراديو والتلفزيون. عاش رحمه هللا تقيا ومات 
عفيف اليد واللس��ان. وعن فلسطين قال هذا االمام الفقيه 
»متى صلحت أخالقن��ا، وعاد لجوهرنا العربي صفاؤه 
وطهره، وغس��لت عن��ه األدران، اس��تعدنا فلس��طين، 
وأعدن��ا مل��ك الج��دود...« كن��ا نتعلم منه أش��ياء كثيرة 
بعك��س بعض ش��يوخ هذه االي��ام الذين هم ف��ي الحقيقة 
تجار دين وال دخل لهم ال بالدعوة وال باالرشاد ويفتون 
أو باالص��ح يعلنون لمن يدف��ع أكثر، تمام��ا كالمغنيين 
والراقصات بل وبعضهم كبائعات الهوى والعياذ باهلل!! 
الطنطاوي نموذج للمس��لم الصادق غير الملوث بأدران 
الطائفية التى صنعته��ا المخابرات البريطانية.. لم يعلن 
يوم��ا مذهبه وما تطاول على اي مذهب آخر كما يحدث 
ف��ي هذه االيام الس��وداء م��ن حياة امتنا. الله��م اغفر له 
وارحم��ه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووس��ع مدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى 

الثوب االبيض من الدنس..ِ

)5( هن��اك رائح��ة خبيث��ة تفوح في االف��ق العربي منذ 
عدة اش��هر تحت مسمى »صفقة القرن«... بعد ان انهك 
الحص��ار المفروض عل��ى اكثر من مليوني فلس��طيني 
في ابش��ع جريمة ف��ي التاريخ المعاصر ب��دأت أمريكا 
وإس��رائيل فج��أة تتحدثان عن المس��اعدات اإلنس��انيّة 
لقط��اع غزة!! وها هو كبير مس��اعدي الرئيس ترامب 
وزوج ابنت��ه جاري��د كوش��نر عل��ى رأس وف��د يجوب 
المنطق��ة لبحث اع��ادة إطالق المفاوضات الفلس��طينية 
اإلس��رائيلية وبحث مشروع مس��اعدات غّزة... الهدف 
هو تحويل االنظار عن حصار غزة من قضية سياس��ية 
الى وضع انساني مأساوي سببه »حماس االرهابية!!« 
والذى س��يدفع بالطبع هو المال العربي باوامر امريكية 
إذ تس��عى امري��كا إلجب��ار دول الخليج  على اس��تثمار 
م��ا بين 500 إل��ى 1000 مليون دوالر لتنفيذ مش��اريع 
اقتصاديّ��ة وإصالح البنية التحتيّة للقطاع. وصدق او ال 
تصدق بمس��اعدة اسرائيل، كما جاء على لسان أفيغدور 
ليبرمان الذى لم يستبعد تقديم مساعدات لغزة!! انا اشك 
ان الرئيس الفلسطيني الهرم في وضع صحي يمكنه من 
اس��تيعاب ما يج��ري، فالكل اال هذا الرئيس المتخش��ب 
يعلم أن هذا المش��روع هو عبارةع��ن مؤامرة أمريكية 
إس��رائيلية مدعومة من عرب النف��ط بهدف عزل غزة 
ع��ن الضفة الغربية وتصفية القضية الفلس��طينية بإقامة 
تحال��ف أمريكي صهيوني عربي هدف��ه مواجهة إيران 

وحماية االنظمة السياسية لنواطير النفط.

)6( هزيم��ة الح��زب الليبيرالي المدوية ف��ي انتخابات 
اونتاري��و التى جرت مؤخرا، تش��به هزيم��ة المنتخب 
السعودي امام الروس فالنتائج كانت متوقعة ولكن ليس 

بهذا القدر ..!! وهاردلك للحزب الديمقراطي..

ال تنس كامريتك اخلاصة
والدع��وة يا أعزائي ليس��ت الى هواة التصوير الضوئ��ي ، أو الى مقتني أحدث 
وأفخم آالت التصوير الحديثة . األمر ببس��اطة الى من يمتلك أهم كاميرا يحملها 
معه حيثما ذهب ....عينيه. أما الذي لم يس��اعده القدر على امتالكها ، فلديه حتما 
كاميرا داخلية أكثر حساس��ية تلتقط له أدق الصور التي ال يراها أصحاب المقل 

الكبيرة والبصر الواضح.
عندما تودع صغيرك أمام عتبة الباب قبل أن يذهب الى روضة طفولته ، التقط 
له صورة وضعها في ألبوم قلبك، وعندما تحتضن ذراعيك مريضك الغالي على 
الس��رير األبي��ض، التقط له صورة قبل أن يذهب الى غرف��ة العمليات أو غرفة 
الوالدة أو أية غرفة ينش��د بها أمال بالعودة ال��ى بيته معافى .... التقط له صورة 

لئال تفقده الى األبد.
وحت��ى عندم��ا ت��ودع أصدقاء ال��روح )بما أن الصيف موس��م حار لالس��تقبال 
وال��وداع( جه��ز عزيزي القارئ لقطتك وارحل الى مش��اهدك الغالية لتتش��يث 
بألوانه��ا وتتمس��ك بروائحها وتتعلق بأذي��ال ذكراها. ودع أصدقاءك بابتس��امة 
عاب��رة ،و دع قلبك يقوم بالباقي ، فما يتبقى لك بعد كل األحداث هو ذلك األلبوم 

المكتنز باللوجع واللوعة أو ....بقايا الفرحة.
في مرة كنت أراقب على شاش��ة التلفاز أحد الش��هداء الفتيان صغار السن يحمل 
بندقيته بيد وكفنه بيده األخرى ، خارجا يعلن على المأل موته القادم بعد ساعات 
....تس��اءلت ترى ه��ل تذكر وجه أمه قبل الموت بثاني��ة واحدة، وهل ناداه ذلك 
الوج��ه الحنون ال��ى العودة أم لالس��تمرار. وعلى الضفة األخ��رى ثمة وجه أم 
ثكل��ى رح��ت افتش في ذاكرة عينيها عن أخر ص��ورة التقطتها للعزيز المنطلق 
كالصاعق��ة م��ن حضنها الى حضن الرحيل.. هل احتفظ��ت عيناها بكل األلوان 
وتمسكت بحرارة لحظة العبور منها ونقلتها الى القلب لتظل حية الى األبد؟ هل 

ماتزال تحتفظ برائحة اللحظة ووجعها كما هي رغما عن أنف الزمان؟
اصب��ح للهات��ف المحمول كاميرت��ه الخاصة وبتن��ا نباهي بحساس��ية ودقة تلك 
الكامي��را فنالح��ق الصور في كل مكان و زمان حس��ب اهتماماتن��ا واولوياتنا، 
ولك��ن ال تعنيني كثيرا صور االجس��اد البش��رية المتراصة ف��ي وقفة مصطنعة 
لذكرى عابرة، وال صور )الس��يلفي( التي تقدمنا كتماثيل محنطة تبرز ش��فاهها 

بحالة غباء وبالهة. 
صورنا الخاصة نحن نلتقطها بعدس��اتنا الذاتية، صورة الحبيب الذي لم يفارقنا، 
وص��ورة االب��ن الذي يبحث عن رزقه ف��ي مكان ما ولكنه يس��كن فينا، صورة 
ش��جرة حمل��ت قصة حب في م��كان دافئ، وصورة مدينة بدت لن��ا عابرة يوما 

ولكنها سكنت فينا كل الوقت .
ف��ي الفيل��م األميركي)باتجاه الن��ورtowards light   ( أخبرت الطبيبة األم أن 
تتهيأ لرحيل طفلها الذي استنفذ العالج واألمل ، قالت لها: »التقطي بقلبك له كل 
الصور التي تريدين لها أن تبقى معك لألبد« وهكذا ظلت المس��كينة تخبر طفلها 
عن النور الذي س��يرحل اليه وهي تلتقط له عش��رات الص��ور التي مألت بيتها 

وقلبها بها بعد ذلك. 
وبعيدا عن الغصات والوجع هناك مساحة من الفرح تسكن في مجموعات الصور 
الحية في ذكرياتنا كلما جلس��نا على ناصية الزمن نس��تحضر أرواحا اشتقنا لها 
، بيوتا« يس��كنها الحنين، حبيبا« له في القلب منزلة، نكهة طفولة، شقاوة شباب 
، ومغام��رات بريئة ...صورنا هي نحن ، هي أرواح تنبض في داخلنا ،هي كل 

مايتبقى لنا بعد أن يرحل األحبة واألماكن ويكبر الصغار وتتشوش عدساتنا. 
كاتبه من اسرة )البالد( لندن اونتاريو   •

نـافـذة

بانة القاسم

صالح العثامنة خواطر
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دروس من التعايش السلمي في األندلس
ع��دت  إن 
 1,300 بالزم��ن 
مض��ت،  س��نة 
ف  د س��تصا
التناغ��م المثال��ي 
بي��ن  كان  ال��ذي 
وأهل  المس��لمين 
المقيمين  الكت��اب 
الجزيرة  شبه  في 
األيبيرية الواقعة 
البح��ر  غ��رب 
األبيض المتوس��ط. ه��ذه المنطق��ة والملقبة من 
قبل المؤرخين العرب باألندلس ُغزيت بواسطة 
الجيوش اإلسالمية، وكان يدير هذه المنطقة قبل 
الغزو اإلس��المي القبائل القوطية األلمانية. هذه 
المنطق��ة - وهي مكان إس��بانيا والبرتغال اآلن- 
كانت عام��رة بالمس��يحيين الكاثوليكيين. وكان 
القوطي��ون تابعين لمذهب اعتُبِ��ر مذهبًا منحرفًا 
بالنسبة للكاثوليكيين، وهو ما أدى إلى صدامات 
طائفية عنيفة. في هذه األثناء كان السكان اليهود 
في ش��به الجزي��رة معرضين الضطه��اد وظلم 
دين��ي وأجبروا على ترك مدنهم. كانت اليهودية 
محظ��ورة تماًم��ا في إس��بانيا بي��ن عامي 616 

و711.
انتهت هذه الحالة من الصراع الداخلي في ش��به 
الجزي��رة األيبيري��ة بعد دخول المس��لمين إليها 
وتأسيس��هم إدارتهم في المنطقة. كان هذا نتيجة 
وضعهم قواني��ن تمنح حقوقًا وحري��اٍت مختلفة 
للس��كان المحليي��ن بداًل م��ن اللجوء إل��ى القوة. 
وظه��ر أول األمثلة على ذل��ك في االتفاقية التي 
ُوقعت عام 713 بين عبد العزيز بن موس��ى بن 
نصير حاكم األندلس، وثيوديمر حاكم ُمرس��ية، 
أم��ان  المس��يحيين ضمان��ات  والت��ي أعط��ت 
عل��ى حياته��م وممتلكاتهم، وحفظ��ت لهم دينهم 

وكنائسهم، وحرية ممارسة طقوسهم وعباداتهم 
والحق في العيش بحرية.

غيّرت معاملة المس��لمين العادل��ة ألهل الكتاب 
األندلس إلى حضارة يختلط ويتعايش فيها الناس 
من مختلف المعتقدات والعرقيات بسالم. لدرجة 
أن طريق��ة عيش المس��لمين تحول��ت إلى نزعة 
ب��دأت تظهر بين المس��يحيين واليه��ود، إذ تبنى 
المس��يحيون خصيًصا الثقافة العربية اإلسالمية 
في مس��ائل مثل المالبس والطعام والمشروبات 

وتسمية أوالدهم.
على الجانب اآلخر، حظي اليهود، المقيمون في 
األندل��س بالحرية والرفاهية التامة، وعين القادة 
المس��لمون يهودًا كإداريين ف��ي مناصب معينة. 
وه��و األمر الذي جعل العالقات بين المس��لمين 
واليهود ف��ي األندلس وديّة لعدة قرون. اعتُبرت 

اليهودية، وفقًا للشريعة اإلسالمية، دينًا سماويًا، 
وتبعً��ا له��ذا حظ��ي الزعم��اء الديني��ون اليهود 
بالتقدير وأُعُطوا اإلذن ليطبقوا قوانينهم الخاصة 
بي��ن المجتمع اليهودي، وظل اليهود يمارس��ون 
معتقداته��م بحرية، وُعيّن اليهود من قبل الخلفاء 
في مناصب مهمة كوزراء ومستشارين وأطباء 

للبالط الملكي.
 لخص البالط األموي األندلسي المجتمع بكل ما 

فيه من تنوع. فقد تمتعت جميع العناصر الدينية 
والعرقي��ة التي تش��كل المجتمع ف��ي هذا الوقت 
بفرص��ة الدخ��ول إلى الب��الط الملك��ي والعمل 
ب��ه. وضم البالط خليفة مس��لما، وطبيبا يهوديا، 
ومترجم��ا مس��يحيا، وق��ادة س��الفيين، ووزيرا 
م��ن العرب أو البربر، وقاضيا إس��بانيا متحوال 
عن دينه في المحكمة العليا، ومبعوثا س��ودانيا، 

وعالما عراقيا تحت مظلة القصر نفسه. 
وق��د صاحب ه��ذه األج��واء االجتماعي��ة التي 
تتمتع بالس��الم والطمأنينة تقدم غير مسبوق في 
المجالي��ن العلمي والفن��ي باألندلس. والواقع أن 
النس��اء في األندلس وصلن إلى مكانة مهمة في 
كل م��ن األعمال األدبية والعلمية قبل قرون من 
وص��ول باق��ي أوروبا لها. فقد تأسس��ت جامعة 
القرويي��ن -وه��ي واح��دة م��ن أق��دم الجامعات 

الموج��ودة� عام 859 على يد س��يدة ذات أصل 
عربي تسمى فاطمة الفهري.

حتى انهي��ار األندلس وتالش��يها وانزوائها إلى 
صفح��ات التاريخ، وقفت األندل��س كواحدة من 
أكث��ر األمثلة إث��ارة لإلعج��اب الت��ي تثبت أن 
المس��لمين وغي��ر المس��لمين يمكنه��م التعايش 
بس��الم، كما أنها تقدم دروس��اً قيم��ة لعالم اليوم 

أيضاً.

عندما ضعفت الحضارة األندلسية ووصلت إلى 
نهايته��ا، تولي الملك فردينان��د والملكة إيزابيال 
حكم إسبانيا، وقد فرضا في البداية بعض القيود 
على الحقوق المدنية للمسلمين، وتبع ذلك إطالق 
حمل��ة إلجب��ار المس��لمين على التح��ول للديانة 
المس��يحية. بناًء عل��ى أوامر محاك��م التفتيش، 
استشهد آالف المسلمين بينما أجبر آالف آخرون 

على النفي أو تعرضوا للتعذيب. 

يظل مثال األندلس دليالً على حقيقة أنه في الدول 
الت��ي تم فيها تجن��ب الصراع العرق��ي والديني 
وتع��ززت فيها الصداق��ة والعل��وم والفنون، ال 
شيء يقف في طريق س��يادة السالم والرفاهية. 
ال يمك��ن إلقاء اللوم على األديان بس��بب العنف 
واإلره��اب اللذين ابتل��ي بهما العال��م، بل يُلقى 
الل��وم على إبعاد الناس ع��ن المعتقدات الحقيقية 
للدي��ن. تعتب��ر الصراعات الحالي��ة بين األديان 
نتيجة مرعب��ة للعقلية المؤمنة بالخرافات، وهي 
خطة يضعه��ا هؤالء الذين يتوقون للصراع في 
العال��م. لقد دعمت األديان دائماً وبش��كل فطري 
الس��الم والح��ب واإلخاء مع الس��ماح بالتعايش 
الس��لمي بين المعتقدات المختلفة وتش��جيعه. ما 
يجب فعله اآلن هو االتس��اق مع جوهر األديان 
وممارس��ته، وخاصة المفاهيم المتعلقة بالس��الم 
والح��ب والحرية التي يأمر به��ا القرآن لتحرير 
المؤمني��ن م��ن مخال��ب الح��روب المصطنعة. 
وفي ه��ذه اللحظة فقط لن يش��هد العالم بعد ذلك 
أي اعت��داءات على كنائ��س أو معابد يهودية أو 
مس��اجد، أو حروب��اً مذهبية بين المس��لمين، أو 
المشكلة بين إسرائيل وفلسطين أو إقصاء »ذوي 
المعتقدات المختلفة« من المجتمع. عندما تُماَرس 
مفاهي��م الح��ب والعدالة والس��الم الموجودة في 
جوهر األدي��ان دون إعطاء األولوية للتعصب، 

سوف يسود الحب والعدل العالم بأسره.

هارون يحيى

غربة من أجل »مستقبل أفضل« لألبناء واألهل؟ بين الندم والرضوخ

جميل��ة هي كن��دا بطبيعته��ا ومس��احتها، أمنها 
وأمانها، قوانينها ونظامها، خدماتها وجامعاتها. 
جميلة ونضرة ولكن هي للكثيرين غريبة وباردة، 
واس��عة وبالوقت نفس��ه تضيق ألحالمهم، مليئة 
بالف��رص ولكن فق��ط ألبنائها، مليئة بمس��ارات 
واتجاهات ولكن تعج بالقيم المتناقضة والش��ذوذ 
المش��روع!. قد يقول البع��ض هو الحال في كل 
األوط��ان! ارتب��اك وضي��اع وفق��دان للبوصلة 
ولألس��رة ولمعانَي كثيرة هامة ف��ي الحياة. نعم 
ه��ي مرحلة حرج��ة في حياة البش��رية، مرحلة 
نعتقد انها نعمة لعظمة التكنولوجيا وما يس��رته، 
بينما هي نقمة العص��ر وبداية تدهوره. وعندما 

تك��ون ه��ذه المرحلة ف��ي بيئة تع��رف قوانينها 
وثقافته��ا وتج��د من يفهم��ك ويس��معك فاألمر 
سيكون أس��هل. ولكن عندما تمر بكل هذا وأنت 
ف��ي انعزال ووح��دة عن بيت��ك األصلي فاألمر 

يبدو أكثر تعقيدا وأكثر حساسية.
ك��م م��ن التخبطات يعي��ش المغت��رب! وكم من 
التس��اؤالت تقفز في ذهنه يوميا! وكم من القلق 
ي��راود قلبه وهو يعد ش��هور وس��نوات غربته! 
ق��د تكون كن��دا أكثر أمن��ا من أوط��ان العرب، 
ولكن م��اذا يفيد األم��ن واألبن��اء يتخبطون في 
هويته��م؟ ينحرف��ون عن الطريق ف��ي عالقات 
عش��وائية وتج��ارب غرامية وضي��اع أخالقي 
وارتباك بالمعايي��ر والقيم؟ والمصاب ان األهل 
ال يعلم��ون ف��ي معظ��م األحيان ع��ن انحراف 
األبناء لش��رودهم ف��ي همومه��م ولعزلتهم عن 
العالم من حولهم... حتى عن افراد األس��رة! أي 
مس��تقبل أفضل نتوهم لجيل فقد البوصلة؟ لجيل 
ال »هو عربي وال هو أجنبي! ال هو مس��لم وال 
هو مس��يحي! ال هو محافظ وال هو علماني«!! 
أين هو المجتمع العربي في لندن؟ أين هو البيت 
الواحد؟ أي��ن هي الثقافة الجامعة والتراث الحي 
المتناق��ل؟ أين هي أج��واء المناس��بات وتالحم 
األف��راد؟ غربة عن الوطن وغربة عن المجتمع 

المحل��ي وغربة في البي��ت وغربة عن الذات!! 
غرب��ة بكافة المس��تويات! غربة حتى عن الحلم 
الش��خصي وعن أمان��ي القل��ب! ونتظاهر بأننا 
بخي��ر وأن األبن��اء بخير واألس��ر بخي��ر وكله 
عل��ى ما يرام..... نتظاهر ألن��ه ال مكان بالقلب 
لمزيد من الندم ولمزيد من القهر فالغربة علمتنا 
»مه��ارات في معرك��ة التواج��د«... علمتنا ان 
نغترب عن اوجاعنا ونتمس��ك بأمل كبير »الغد 

سيكون أفضل«.
اقابل أس��ًرا كثيرة، منها المتالحم��ة والواعية، 
منها المش��رذمة هنا وهن��اك )في الخليج الغني( 
»م��ن أج��ل لقمة عي��ش كريمة«، منه��ا أضاع 
الطري��ق فانفصل األهل ليب��دأ كل منهما طريقا 
جديدة »على حس��اب اس��تقرار األبناء«، ومنها 
الكثير التي »تتماسك وتتظاهر« بأن كل األمور 
بخير ولكنها »تعرج« »وتتخبط« فلألم أسلوب 
ولألب اس��لوب  مختل��ف، لألم قي��م ولألب قيم 
مناقض��ة، لألم رس��الة ولألب رس��الة أخرى! 
عندما يحدث هذا في الوطن يكون سيئا! وعندما 
يحدث هذا في الغربة يكون مأساويا!! في الغربة 
كل خط��أ ثمنه مضاع��ف وكل ارتب��اك نتائجه 
وخيمة! في الغرب��ة ال مجال للخطأ! في الغربة 
علي��ك أن تتجند ب��كل طاقات��ك اإليجابية وبكل 

حكمت��ك ومهارات��ك لتحس��ن المض��ي وتقطف 
الثم��ار. التكافل االجتماع��ي، الترابط والتآخي، 
التالحم والتماسك، التزاور واالهتمام هي أساس 
بناء مجتم��ع قوي، من يعتقد انه س��يكون بخير 
فقط ان اهتم ألموره فهو مخطئ. س��تكون بخير 
ان كان مجتمعك الصغير والكبير بخير، ستكون 
بخير عندما تهتم وتس��عد بمن حولك! لن ننهض 
ان نهجن��ا األنانية ولن نؤثر ان نهجنا االنفرادية 
ول��ن نس��عد ان كرس��نا وقتن��ا ومالن��ا وجهدنا 
وطاقاتنا فقط نحو أنفسنا. في المهجر ستسعد ان 
بنيت لك نس��يجا متينا م��ن الروابط، فهي طوق 
النج��اة في بح��ر االغتراب وهي جس��ر األمان 
ف��ي فوضى القي��م وارتباك المعايي��ر. أدعو كل 
فرد يقرأ مقالتي أن يس��أل نفس��ه: ماذا أفعل من 
أج��ل الترابط مع مجتمعي العرب��ي؟ ماذا أقدم؟ 
كيف أبادر؟ ما هي خطتي؟ ما هي أهدافي؟ أين 
أريد أن أرى نفس��ي، أسرتي ومجتمعي بعد 10 
س��نوات؟ كيف أبني ط��وق نجاتي وأحافظ على 

هويتي وهوية أسرتي واألجيال القادمة؟

)كاتبة من اسرة البالد – لندن اونتاريو(
مستش��ارة تربوية, ناش��طة اجتماعي��ة ومدربة 

أسرية

د. كيتي وتد* 

عندما ُتاَرس مفاهيم احلب والعدالة والسالم

 املوجودة يف جوهر األديان دون إعطاء األولوية للتعصب،

 سوف يسود احلب والعدل العامل بأسره

المقاالت تعبر عن وجهة نظر كتابها
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مع الضحية في فلسطين مع الجالد في سورية
محاول��ٍة  ف��ي 
صوت  إليج��اد 

فلس��طيني 
ومعالجة  جديد، 
ض��ع  لو ا
بلغٍة  الفلسطيني 
نقدي��ٍة، وصوالً 
البح��ث  إل��ى 
ف��ي  الج��دي 
إمكانية التوافق على صيغ تقدّم رؤية جديدة فلسطينيا، 
أش��هر مثقفون فلس��طينيون »ملتقى فلسطين«، عبر 
إعالن سياس��ي إلى ال��رأي العام الفلس��طيني، مذيٍّل 
بقائم��ة الموقعين عليه. امتلك اإلعالن لغة سياس��ية 
معقول��ة، وطموح��ا سياس��يا إلح��داث ف��رق، على 
األقل في اللغة السياس��ية الفلسطينية السائدة، وإيجاد 
صيغ وأش��كال كفاحية تحاول استعادة وحدة الشعب 
الفلس��طيني ف��ي كل أماك��ن وج��وده، بعد التش��ظي 
واالنقس��ام الذي ش��هده في العق��ود األخيرة. وهو ما 
تحتاجه الساحة الفلسطينية بشدة. وقد بذل الصديقان 
ماجد كيالي وأحمد برقاوي مع أس��عد غانم وس��عيد 
زيداني وغيرهم جهدا مشكورا إلخراج هذه المبادرة 

إلى حيز الوجود. 
ف��ي أثن��اء النق��اش األول��ي للوصول إل��ى صياغة 
اإلعالن، كانت المفارق��ة أنه يمكن إيجاد توافق بين 
طيف واس��ع من المثقفين والناشطين على ما تحتاج 
إليه الساحة الفلسطينية، لكن المتوافقين على الوضع 
الفلس��طيني على طرفي نقيض في الوضع السوري. 
وعند أول احتكاٍك بش��أن المأس��اة السورية، أصبح 
وضع النقاش متوت��را. لذلك تم الصمت عن الوضع 
السوري، على قاعدة أن األولوية في النقاش للوضع 

الفلسطيني. 
يطرح هذا الوضع س��ؤاال تقليديا في علم السياس��ة، 
أي تحت أي سقٍف من الخالفات يمكن العمل معا في 

قضية سياسية؟ ومن ثم السؤال األخالقي، هل يمكن 
لضحيٍة في صراع أن تقف مع  

الج��الد في صراع آخر وقريب جدا؟ وهل يمكن أن 
يك��ون الم��رء مدافعا عن الضحية، وع��ن قيم الحق 
والعدالة واإلنس��انية هنا، ويؤي��د الجالد في مواجهة 
الضحي��ة على الجانب اآلخر م��ن الحدود؟ وإذا كان 
راضيا بهذا التناقض، أو ال يراه كذلك، هل أس��تطيع 
أن أعمل معه؟ وبالطبع ولد هذا س��يال من األس��ئلة، 
هل يمكن أن نختلف بش��أن القضية الس��ورية ونتفق 
بش��أن القضية الفلس��طينية، هل يمك��ن أن أعمل مع 
مؤيدي مجرم الحرب في سورية للدفاع عن الحقوق 
الفلس��طينية؟ وه��ل القي��م تختل��ف بي��ن القضيتين، 
الفلس��طينية والس��ورية؟ وكي��ف ل��ي أن أعم��ل مع 
شخٍص يرى في القابع على رأس السلطة في سورية 
مدافعا ع��ن الوطن، ويملك الحق ف��ي حماية الدولة 
الس��ورية بذبح ش��عبه، وأن يكون مثل شخٍص كهذا 
ش��ريكي في صنع تصور مستقبل فلس��طينّيٍ، مبني 
عل��ى العدالة والحق والقيم اإلنس��انية؟ ه��ل العدالة 

والقيم يمكن أن تكال بمكيالين، فلسطينيا وسوريا؟ 
ثنائي��ةً واضح��ةً  تب��دو  الت��ي  المش��كلة  أعتق��د أن 
ومتصادمةً في اإلطار النظري، تتخفى بأقنعٍة كثيرةٍ 

ف��ي الواقع الموضوعي. وعندما يكون المرء خارج 
الدائرة المباش��رة للصراع )وأحيان��ا كثيرة داخله(، 
يستطيع تزييف الحقائق والقناعات. وهناك في اللغة 
العربي��ة كلمة »لك��ن« المفتاحية لمثل ه��ؤالء التي 
تجب كل ما قبلها. فقل ما ش��ئت عن النظام السوري 
»لك��ن« هو يدافع عن س��يادته الوطنية! هذا خطاب 
ال�«لك��ن« ليس تبريرا فحس��ب، بل هو خطاب ضد 

القي��م والعدال��ة على ط��ول الخط، ف��ي الوقت الذي 
يدّعي صاحبه أن��ه مدافع عن الحق، ليس في قضية 
أخ��رى، بل في القضية نفس��ها التي يؤيد فيها الجالد 

في مواجهة الضحية. 
التطابق الكبير بين الظلمين، الفلس��طيني والسوري، 
يجع��ل القضيتين تنتميان إلى أقس��ى ح��االت الظلم 
التاريخ��ي ال��ذي يتعرض إليه ش��عب من الش��عوب 
وأقصاه��ا. وبالتأكي��د ال تس��تمد القضي��ة الس��ورية 
عدالته��ا من تش��ابهها مع القضية الفلس��طينية، فهي 
تس��تمد هذه العدال��ة من حجم الظلم ال��ذي وقع على 
الس��وريين في العقود األربعة األخيرة، وخصوصا 
الس��نوات الس��بع المنصرم��ة م��ن الذب��ح المعل��ن 
للسوريين. أي إن القضية السورية تتناقض مع القيم 
اإلنسانية نفسها، وتتناقض مع العدالة والحق. أي أن 
القضيتي��ن تنتميان إلى عال��م الضحايا الذي يمارس 

فيه الظلم التاريخي على ضحايا، مطلق ضحايا. 

العدالة والقيم اإلنس��انية التي ال تتجرأ على المستوى 
النظري، هي كذلك ال تتجزأ على المستوى العملي، 
فعل��ي عندم��ا أري��د تحدي��د موقف من ص��راع أن 
أرى أي��ن موقع أطراف القضي��ة بين موقعي الجالد 

والضحي��ة، م��ن الظالم ومن المظلوم؟ ه��ذا التحديد 
ض��روري ألعرف مع م��ن أتضامن، وهو ال يكون 
وفقا لمعايير شخصية، أنا أحدّدها، إنما وفقا لمعايير 
موضوعي��ة. وبذلك يكون موق��ع األطراف في هذه 
القضية أو تلك واضحا. قد يختار الش��خص أن يقف 
مع الطاغية المجرم ضد شعبه الذي احتج عليه، لكن 
الغريب في مؤيدي النظام الس��وري خارج س��ورية 

أنهم يصّرون على أن النظام الس��وري هو الضحية. 
أي أنهم ال يكتف��ون بالوقوف مع الجالد في مواجهة 
الضحي��ة، ب��ل ويزيف��ون الحقائ��ق، ويتعاملون مع 

تزييفهم بوصفه الحقيقة المطلقة. 
وألن القي��م ال تتج��زأ، ال يمك��ن أن يك��ون من يقف 
م��ع الضحايا في قضية، يقف م��ع الجالد في قضية 
أخ��رى، وال أعتقد أن فلس��طينيا ع��رف الظلم على 
مدار حياته، س��واء عاش في الوطن أو في المنافي، 
يمكن أن يكون مؤيدا للنظام السوري في حربه على 
ش��عبه. ومن يدّعي الدفاع ع��ن القيم في هذه القضية 
الفلس��طينية، من دون أن يمدّها إلى القضية السورية 
أو غيرها من القضايا، يكون مدّعي قيم وليس حامال 
حقيقيا لها. إن شخصا ال يرى سبع سنوات من القتل 
في س��ورية، وال في مئ��ات آالف المعتقلين، وال في 
تدمي��ر بلد ومجتمع بالكامل ظلم��ا تاريخيا يقع على 
ش��عب/ أخ يس��كن في الج��وار، وليس ف��ي أميركا 
الالتينية. ش��خص من هذا الن��وع، أي مقياس للظلم 

يملك، وبأي عيون يرى، وبأي عقل يفكر؟! 
في الحالتين، الس��ورية والفلسطينية، القيم ال تتجزأ، 
وال يمك��ن لم��ن يكون م��ع العدالة في فلس��طين أن 
يك��ون مع الظلم في س��ورية. وال يمك��ن الدفاع عن 
قتل السوريين بوصفه دفاعا عن القضية الفلسطينية، 
وهو أس��وأ دف��اع ممكن، ألنه ببس��اطة يس��يء إلى 

القضيتين. 
ل��كل ه��ذه األس��باب ولغيره��ا، كم��ا يقال ف��ي لغة 
المحاكم، ال يمكنني العمل فلس��طينيا مع أي شخص 

يؤيد الجالد، وال يتضامن مع الضحية في سورية.

*كاتب وروائي فلسطيني، من كتبه »النظام العربي 
� ماضي��ه، حاضره، مس��تقبله«، »تحوالت التجربة 
الفلس��طينية«، »واقع الفلس��طينيين في س��ورية« ، 
»قب��ر بال جثة« )رواية(. نش��ر مقاالت ودراس��ات 
عديدة ف��ي الدوريات والصحف العربي��ة. )العربي 

الجديد( لندن

فلسطين: غزة ورام اهلل وبالعكس

سالمة كيلة*

أظه��ر حراك مس��يرة الع��ودة حالة فلس��طينية 
جدي��دة، ووضعاً فلس��طينياً بدا أن��ه يقدّم صورة 
مختلف��ة، حيث ظهر ش��كٌل من النض��ال جديدٌ، 
وظهر نش��اط ش��بابي ملف��ت، لكن أيض��اً ظهر 
تضام��ن ش��بابي كبي��ر، كان حراك حيف��ا الفتاً 
في��ه، وه��و الذي ف��رض التظاهر دعم��اً لغزة، 
وض��د حصاره��ا، وأكثر من ذل��ك توضيحاً أن 
الشعب الفلسطيني واحدٌ، وأن حيفا في فلسطين. 

ليتبيّ��ن أن فلس��طين واحدة، وأن التقس��يم الذي 
ط��اول الش��عب الفلس��طيني بعد طرح مس��ألة 
»الدولة المس��تقلة« في الضف��ة الغربية وقطاع 
غزة )%22 من فلس��طين(، والذي »ش��طب« 
األرض المحتلة سنة 1948، وجعل فلسطينييها 
»إس��رائيليين«، وم��ن ثم االنقس��ام الذي فصل 
قطاع غزة ع��ن الضفة الغربي��ة، والذي جرى 

الظن أنه تكّرس، بات إلى زوال.
ظهرت صورة فلسطينية جديدة، و«نشأ« شعب 
جدي��د جرت كل المحاوالت من��ذ عقود لتفتيته، 
ودفع��ه إل��ى التالش��ي. ربم��ا هذا م��ا يمكن أن 
يق��ال اآلن، وهو م��ا يمكن أن يؤس��س لمرحلة 
جدي��دة بالضرورة، مرحلة أخ��رى من النضال 
الفلسطيني. بقوى ورؤى جديدة، وعلى أرضية 
ص��راعٍ جدي��دة، فق��د اهت��رأت الفصائ��ل التي 
خاضت النضال الفلس��طيني، وظهر أنها أفشل 
م��ن أن تحق��ق م��ا طرحت��ه، وأنها بات��ت قوى 

ل الى سلطة فاسدة. هزيلة، وأكبرها تحوَّ
طرح هذا الحراك ما يجب أن يعالج فلس��طينياً، 
وه��و حصار غزة، المنطق��ة التي تخنقها الدولة 
الصهيوني��ة والنظام المصري، وكذلك الس��لطة 
الفلس��طينية، وأصولية حركة حماس، ما فرض 
ط��رح التحّرك ف��ي رام هللا للضغط من أجل أن 
تنتهي مهزلة حصار الس��لطة قطاع غزة، حيث 

بات الش��عب ف��ي وضعٍ صع��ب ج��داً، وانهار 
الوض��ع المعيش��ي، بالتال��ي ال بدّ م��ن أن تبدأ 
الس��لطة بإعادة الرواتب، وحل مشكلة االنقسام. 
لهذا سار الشغل على تحريك الضفة الغربية، من 
أجل الضغط على السلطة، لكي تنهي حصارها، 
وتعيد رواتب الموظفين. هذا مطلب بس��يط، أن 
يقف الش��باب الفلسطيني مع ش��عبه المحاصر، 
وأن يضغ��ط من أج��ل فك الحصار من س��لطٍة 
تتسمى أنها فلسطينية، وأنها معنيةٌ بموظفيها في 
قطاع غزة، فالحالة التي أوجدتها مسيرة العودة 
فرضت أن يكون على الش��عب الفلسطيني دوٌر 
في إعادة ترتيب الوضع، وكس��ر الحصار على 
غزة، ومن ثم إنهاء االنقس��ام. هذه مس��ائل ال بدّ 
منها، ونح��ن نقاوم االحت��الل، ونذّكر بالعودة، 
وبالنضال من أجل تأكيد أن الش��عب الفلسطيني 
واح��د. بمعنى أن��ه، لكي نتقدم ف��ي النضال من 
أجل فلسطين والعودة، ال بدّ من ترتيب وضعنا، 
ولنبدأ من مشكالتنا. ربما هذه بديهياٌت فرضتها 
الحال��ة التي انتعش��ت، وأعطت ص��ورة جديدة 

لشعٍب ال يزال يريد المقاومة من أجل التحرر.
طبعاً، غير المفاجئ لبعضهم، أو حتى لكثيرين، 
أن السلطة الفلسطينية قّررت سحق المتظاهرين، 
ومنع التظاهر، ومارست العنف الشديد ضد من 
خ��رج يتضامن مع غزة، واعتقلت العش��رات، 

وسحلت. أظهرت أنها ال تريد للشعب الفلسطيني 
أن يتضامن، وأن يدافع عن نفس��ه، وباألس��اس 
أنه��ا ال تريد أن يتحّرك الش��عب، ب��ل يجب أن 
يخض��ع ألجه��زة أمني��ة صنعته��ا المخاب��رات 
المركزي��ة األميركي��ة )س��ي آي إي��ه(، وقامت 
عقيدته��ا على »محاربة اإلره��اب«، اإلرهاب 
الذي يعني مقاومة االحتالل. وبالتالي، أُنش��ئت 
لك��ي تح��ل مح��ل س��لطة االحت��الل، وتمارس 
مهمات سلطة االحتالل. واالحتالل ال يريد ربط 
الضف��ة الغربية وقطاع غزة، ألنه يريد أن يبتلع 

كالً منهما على حدة، وبشكل مختلف.
في المقابل، واجهت حركة حماس، عبر بلطجية، 
تظاهرة ف��ي غزة تريد إنهاء االنقس��ام، وكانت 
عنيفة ف��ي تصدّيها، ومزقت العلم الفلس��طيني. 
وكأنه��ا هي كذلك تقب��ل بالمنظ��ور الصهيوني 
الذي يريد بقاء االنقس��ام، فِرَحة بس��لطتها التي 
تكمل حصار غزة من خ��الل القمع واألصولية 
الت��ي تفرضه��ا، والتحك��م باالقتص��اد. وكذلك 
المراوغة في المصالحة كما تفعل السلطة ذاتها.
إذن، ل��م يبَق س��وى االنتفاض ضد الس��لطتين، 
وربما كان��ت مظاه��رة رام هللا، وتحّرك غزة، 
بداية لهذه المواجهة التي عمل الشباب الفلسطيني 

على تجنبها طوال عقود سابقة.
•  كاتب فلسطيني )العربي الجديد( لندن

»القيم ال تتجزأ، وال ميكن ملن يكون مع 
العدالة يف فلسطني أن يكون مع الظلم يف سورية«

سمير الزبن*
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)إنها الهجرة يا غبي(!

عثمان ميرغني*

العن��وان أع��اله تحوي��ر طفيف للعب��ارة التي 
دخل��ت القام��وس السياس��ي عب��ر االنتخابات 
الرئاسية األميركية، التي فاز فيها بيل كلينتون 
على الرئيس ج��ورج بوش األب عام 1992، 
مس��تغالً أزمة الكس��اد االقتصادي التي قضت 
على الش��عبية التي تمتع بها بوش عقب حرب 
تحري��ر الكويت. حملة كلينتون ابتدعت عبارة 
»إن��ه االقتصاد يا غبي« ش��عاراً رئيس��ياً في 
حمالته��ا اإلعالني��ة االنتخابي��ة للهجوم على 
ب��وش من بوابة األزم��ة االقتصادية، وتركيز 
اهتم��ام الن��اس عل��ى ه��ذه النقط��ة بالتحدي��د 
باعتبارها »كعب آخيل« الجمهوريين في تلك 

االنتخابات.
الي��وم تطغى قضية الهجرة على حيز كبير من 
النقاش السياس��ي واإلعالمي م��ن أميركا إلى 
أوروبا، ومن أفريقيا إلى أس��تراليا، وأصبحت 
موضوعاً ساخناً يس��تخدمه السياسيون سالحاً 
ف��ي مع��ارك االنتخاب��ات لكس��ب أص��وات 
قطاع��ات كبي��رة م��ن الناخبي��ن المش��غولين 
بالقضي��ة وتداعياته��ا؛ خصوص��اً ف��ي ظ��ل 

الظروف االقتصادية الضاغطة. 
المتطرف  واليمي��ن  الش��عبويون  السياس��يون 
والحركات العنصرية كانوا أكبر المس��تفيدين 
من توظي��ف أزمة الهج��رة ف��ي االنتخابات، 
وحققوا بها مكاسب سياسية وانتخابية في عدد 
من الدول بش��كل أثار قلق كثيرين؛ خصوصاً 

مع تنامي العنصرية واإلسالموفوبيا.

في المج��ر مثالً، صّوت البرلم��ان أمس على 
حزمة من التش��ريعات التي تستهدف الالجئين 
والمهاجري��ن، وتضمن��ت إج��راءات قاس��ية 
أث��ارت انتق��ادات أوروبية ودولية، إذ ش��ملت 
قواني��ن بس��جن كل م��ن يس��اعد مهاج��راً أو 
الجئ��اً على الدخول أو اإلقامة، وتفرض قيوداً 
مش��ددة على منح الجنسية لهؤالء، كما تفرض 
ضرائ��ب عالية على منظمات المجتمع المدني 
التي تعم��ل في مج��ال مس��اعدة المهاجرين، 

بهدف إجبارها على التوقف.
في إيطاليا تدرس الحكومة الش��عبوية الجديدة 
سلس��لة م��ن اإلج��راءات والتش��ريعات التي 
تس��تهدف المهاجري��ن، وذل��ك بع��د الضج��ة 
التي أثارتها بقرارها منع رس��و س��فينة محملة 
بالمهاجري��ن القادمي��ن عب��ر البح��ر األبيض 

المتوسط.
حت��ى ف��ي ألمانيا التي كانت ق��د فتحت أبوابها 
عل��ى مصراعيها لموجات الالجئين في عامي 
2015 و2016، وأس��همت بذل��ك في إش��عال 
الجدل ح��ول الهجرة، أصبح��ت القضية مثار 
صراع سياس��ي يه��دد اليوم االئت��الف الحاكم 
وحكوم��ة أنجي��ال مي��ركل. فوزي��ر الداخلي��ة 
هورست س��يهوفر الذي يتزعم حزب االتحاد 
المس��يحي االش��تراكي، الط��رف الثان��ي في 
المس��يحي  االتح��اد  يض��م  ال��ذي  االئت��الف 
الديمقراط��ي، ق��رر تح��دي مي��ركل ومنحها 
مهلة أس��بوعين لتقدي��م مقترحاتها لحل قضية 
المهاجرين. ويريد هورس��ت الذي سبق له أن 
ص��رح بالقول: »إن اإلس��الم لي��س جزءاً من 
ألماني��ا«، تش��ديد قوانين اللج��وء وإعطاء كل 
والية ألماني��ة حق رفض اس��تقبال الالجئين، 

وعدم التقيد بأي قرار مخالف تتخذه ميركل.
ميركل في محاولة إلنق��اذ حكومتها والحتواء 
القضية التي بات��ت تزعزع االتحاد األوروبي 
كله، دعت إلى قمة أوروبية يوم األحد المقبل، 
تناقش معالجات لموضوع الهجرة المش��تعل. 
وسبقت هذه الدعوة بلقاء مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون منتصف األس��بوع الحالي، 
لتنس��يق المواقف وبلورة اقتراح��ات في عدد 
من القضايا، ومن بينها قضية الهجرة واللجوء 

الت��ي ت��دل كل المعطي��ات على أنها س��تكون 
م��ن بين التحديات الرئيس��ية خالل المس��تقبل 

المنظور.
ف��ي أمي��ركا أيض��اً اندل��ع ج��دل واس��ع هذا 
األس��بوع، وتعرض��ت إدارة الرئي��س دونالد 
ترم��ب إل��ى انتقادات عنيفة بس��بب المش��اهد 
التي بثت في وس��ائل اإلع��الم لألطفال الذين 
ج��رى عزلهم عن آبائهم وأمهاتهم، في مراكز 
احتج��از المهاجري��ن غير الش��رعيين. بعض 
التعليقات في وس��ائل اإلع��الم وضعت األمر 
في إط��ار »االمتح��ان األخالق��ي« ألميركا، 
واتهم��ت ترم��ب باس��تخدام األطف��ال كورقة 
سياس��ية للضغ��ط عل��ى الكونغ��رس، لتمرير 
تش��ريعات تتماش��ى م��ع حملته ض��د الهجرة 
غي��ر الش��رعية، ومن بينها تمويل مش��روعه 
لبن��اء جدار عازل على الحدود مع المكس��يك. 
ترمب كعادته س��اهم في تأجي��ج الجدل عندما 
اس��تخدم لغ��ة فظ��ة وتحقيري��ة للحدي��ث عن 
المهاجرين، مثل كالمه عن أن أميركا ستصبح 
»موب��وءة« بالمهاجرين، وأنه لن يس��مح بأن 
تصب��ح الواليات المتحدة مث��ل أوروبا، مرتعاً 

للمهاجرين.
بغ��ض النظر ع��ن المزايدات السياس��ية، فإن 
الحقيقة التي ال مفر منها هي أن قضية الهجرة 
تش��كل تحدي��اً كبي��راً، وتحتاج إل��ى معالجات 
جدية تتجاوز القش��ور واإلجراءات السطحية 
إلى جذور المش��كلة، إذا كان للعالم أن يتفادى 
آثاره��ا المدمرة. المفوضية الس��امية لش��ؤون 
الالجئي��ن التابع��ة لألم��م المتح��دة تحدثت في 
تقرير صدر هذا األسبوع عن أن العالم يواجه 
»نقطة تح��ول فاصلة«، ويحت��اج إلى اعتماد 
نهج جديد أكثر شمولية لمواجهة قضية اللجوء 
والنزوح القس��ري، بعدما بلغ عدد من س��جلوا 
في عداد الالجئين والنازحين قس��رياً أكثر من 

68 مليون إنسان بنهاية عام 2017.
سياس��ة بناء األس��وار على الحدود، وإصدار 
التش��ريعات المتش��ددة قد ترضي السياس��يين 
والناخبين شكلياً؛ لكنها إجراءات وقتية لن تحل 
القضية ولن توقف زحف اليائس��ين. المطلوب 
خط��وات لمعالج��ة ج��ذور المش��كلة بتكثيف 
الجه��ود لح��ل النزاعات مبك��راً، مثل األزمة 
الس��ورية أو الليبي��ة أو في جنوب الس��ودان، 
واتخ��اذ حزم��ة إج��راءات لمس��اعدة ال��دول 
الت��ي تتع��رض لك��وارث طبيعية، ولتش��جيع 
اس��تثمارات في الدول األش��د فقراً التي يهرب 
ش��بابها بحث��اً عن فرص عم��ل وحياة أفضل، 
يعتقدون أنهم س��يجدونها س��هلة في أوروبا أو 

أميركا. 
ه��ذه اإلج��راءات قد تب��دو مكلف��ة اآلن؛ لكن 
تكلفتها س��تكون أقل بكثير من مواجهة تبعات 
موجات الهجرات القسرية التي يتوقع أن تكون 
من بين أبرز التحدي��ات؛ خصوصاً مع تنامي 

مد التيارات الشعبوية والعنصرية.
*كاتب سوداني )الشرق االوسط( لندن

مبناسبة إستشهاد 
اإلمام علي

يف 21 رمضان سنة 40 
هجرية ..

نعم ..الفقر رجل
 وباإلمكان قتله

ينس��ب لإلمام علي بن أبي طال��ب أنه قال »لو كان 
الفقر رجال لقتلته«.

إن كثيرا مما يقال يمكن ان يفس��ر بإتجاهات متعددة 
وحتى متناقضة فيما لو اُستقطع من زمانه أو مكانه 
. ول��ن يعقل أن يصار إلى فهم قول��ه )لو كان الفقر 
رجال لقتلته( على اس��اس كون��ه محاولة لتصريف 
عج��ز حقيقي عن معالجة آفة إجتماعية خطيرة عن 
طريق تحويلها إلى )كائن ال مرئي( ليس هناك قدرة 
على رؤيته, فكيف بالقضاء عليه, مما سيكفل بالحتم 
تبرئة ذمة الحاكم ويجعل الفقر بالنتيجة قدرا ُمْحكما 

ومستمرا.
بالنس��بة لألنظمة اإلنس��انية التقدمية أو المتحضرة 
الحالي��ة: الفقر رج��ل ويجب قتل��ه. وال عذر لنظام 
يتج��اوز ه��ذه الحقيقة, وه��ذا س��يجعل المقارنة مع 
قول إبن أبي طالب تأتي لغير صالحه. لكن اإلقرار 
بحقيقة تطور النظم السياس��ية والمناهج اإلجتماعية 
س��يجعلنا موقني��ن بأن تقيي��م أي نظ��ام أو فكرة أو 
منه��ج يجب ان يك��ون خاضعا إلى ظرف��ه المكاني 
والزماني. إن تجاوز ه��ذا القانون العقلي, أي إلغاء 
الزم��ان والم��كان بمعطياتها الذاتي��ة والموضوعية 
ي��ؤدي إلى إس��قاط حالة في زمان عل��ى أخرى في 

زمان آخر. 
في زمن علي بن أبي طالب لم تكن النظم اإلقتصادية 
واإلجتماعي��ة والفكري��ة ق��د تطورت لكي تؤس��س 
لقوانين ومناه��ج وضعية مرافقة لها ومتوافقة معها 
األمر الذي يتقاط��ع مع إمكانية المقارنة دون األخذ 
بمعطيات الزمانين المختلفين, ولهذا ال يمكن التقليل 
من شأن قول بن أبي طالب ذاك من خالل محاكمته 

بموجودات العصر. 
ول��و أن علي بن أبي طالب ظه��ر في يومنا الحالي 
فلسوف يؤمن بدون تردد أن الفقر رجل يمكن ويجب 
قتله, ولش��رع بِدايةً في التخلص من كل أولئك الذين 
يحكمون بإس��مه, أليس هو من أحرق يد أخيه عقيل 
بسيخ حار بعد أن طلب منه أن يعطيه مبلغا من بيت 
المال يس��تعين به على فقر حالته, فماذا تظنه سيفعل 
مع أدعياء محبته م��ن أمثال نوري المالكي وموفق 
الربيع��ي وعمار الحكي��م الذين س��رقوا بيت المال 
نفس��ه تاركين نس��بة عظمى من العراقيين يعيشون 

بمستويات هي أدنى بكثير من خط الفقر.
ول��ن يك��ون غريب��ا ل��و أن )عل��ي( الق��رن الواحد 
والعشرين صار علمانيا, معتبرا الحاكم )الكافر( في 
الس��ويد أو النرويج أقرب إليه من الحاكم )المس��لم( 

في العراق أو إيران أو السعودية

كاتب عراقي  - بافالو – الواليات المتحدة االمريكية 

جعفر المظفر*

املطلوب خطوات ملعاجلة جذور املشكلة بتكثيف اجلهود حلل 
النزاعات مبكرًا، مثل األزمة السورية أو الليبية أو يف جنوب السودان،
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بين السياس��ة واالقتصاد، ووضع داخلي بدا في 
اآلونة األخيرة هّش��اً، واألزمات التي تش��هدها 
طبيعة تدخالته التوس��عية، ذات الطابع المذهبي 
الخال��ص، والطائفي البين بين، وتجييره الحلفاء 
الطبيعيي��ن وغي��ر الطبيعيي��ن، يترن��ح النظ��ام 
اإليراني على صفيحه الساخن، ويُدخل ذاته في 
عين أزمٍة تس��تفحل تدريجياً، بفعل عوامل ذاتية 
وموضوعية، تتعلق بتغ��ّول طموحاته االقليمية 
ف��ي الهيمنة، وانس��حاب الوالي��ات المتحدة من 
االتفاق النووي، وتهديدها بمزيد من العقوبات، 
والتضييق على الوجود العسكري المباشر وغير 
المباشر في سورية، ومواقف موسكو وإسرائيل 
اللتي��ن تبدوان أكثر ميالً إل��ى إخراج اإليرانيين 
ومليش��ياتهم؛ من مع��ادالت األزمة الس��ورية، 
ليس عل��ى صعي��د وجودهم العس��كري هناك، 
ب��ل وإلخراجهم من كعك��ة التس��وية وغنائمها 
المتوقع��ة، ف��ي حال نض��وج الحل السياس��ي، 
وعودة س��يطرة النظام الس��وري، بدعم وإسناد 

روسيين على معظم األراضي السورية.
ووسط األجواء المشحونة ضد نظام الماللي في 
المنطقة، ال يبدو أنه في صدد التخلي أو التفريط 
طواعية، بمش��روعه التوس��عي الضامن لنفوذه 
اإلقليم��ي لالحتفاظ بطموحات��ه االمبراطورية، 
ولو ب��دا »ال أدري��اً« وغير مهت��م إزاء تدهور 
وضعه الداخلي، في ظل حراك شعبي عمالي  

ونقابي يزداد باضطراد، على الرغم من مرور 
عامين مما يفترض إنه تحّس��ن اقتصادي نسبي، 
من��ذ إب��رام االتفاق الن��ووي، ورف��ع العقوبات 
الجزئي، وعدم عودة االنتعاش إلى سوق العمل، 
حيث أفاد صندوق النقد الدولي أن %30 من قوة 
العمل الش��بابية عاطل��ة، وال تجد لها أي فرص 
عم��ل حقيقية، في وقت تزداد عزلة طهران عن 
الدفق المالي العالمي، واتجاه البنوك الدولية إلى 
النأي بنفس��ها عن السوق اإليرانية، وذلك خشية 
مواجه��ة مخاطر قضائية في الواليات المتحدة، 
في وقت لم ترفع بع��د العقوبات األميركية كلها 
م��ن جهة، وم��ن جهة أخرى ربم��ا كانت هناك 
عقوبات جديدة بعد انسحابها من االتفاق النووي.
ولهذا فاقمت العقوبات األميركية، ليس مخاطر 
اس��تثمار عديدة في إي��ران فقط، ب��ل ومخاطر 
التظاه��رات واإلضراب��ات الش��عبية، م��ا ق��د 
يس��تدعي مخاوف قادة النظ��ام، على الرغم من 
مكابراتهم، خصوصاً في القادم من أيام الس��خط 
والغضب، على وقع اهتزاز االستقرار، وتزايد 
حركات االحتجاج في عشرات البلدات والمدن، 
حيث س��قط ضحية قمع الحركات هذه أكثر من 

25 شخصاً.
وبعي��داً م��ن األض��واء، كانت قد كّرت س��بحة 
إضرابات متناثرة في أنحاء إيران، في صفوف 
المعلمين في يزد )وسط إيران( وعمال الصلب 
في األهواز )الجنوب( وعمال س��كة الحديد في 
تبريز )شمال - غرب(. وتشكل هذه اإلضرابات 
امتداداً لمروحة واسعة من االحتجاجات الناجمة 
من توترات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ففي 
ديس��مبر/ كان��ون األول 2017 ويناير/ كانون 
الثان��ي 2018 المنصرمي��ن، خ��رج الناس إلى 

الشوارع في تظاهراٍت دامت أسبوعين احتجاجاً 
على خسارة ودائعهم في مؤسسات مالية مفلسة. 
وقمع��ت الس��لطات ه��ذه االحتجاج��ات، وهي 
األوس��ع منذ حوالي عقد. ومذ ذاك، تبث نس��اٌء 
تس��جيالت فيديو تظهرهن يخلعن غطاء الرأس 

اإللزامي.
وف��ي اآلونة األخي��رة، ووفق تقاري��ر متعدّدة، 
بلغت تظاهرات الش��ارع اإليران��ي وإضراباته 
واحتجاجاته ذروة غير مسبوقة، منذ ثورة العام 
1979 التي أطاحت نظام الشاه، ففي شهر مايو/ 
أيار الماضي وحده، ش��هدت إي��ران نحو 489 
حرك��ة احتجاج، بمع��دل 69 إضراباً في اليوم، 
طاول��ت 242 مدين��ة و31 محافظ��ة. وتنّوعت 
اإلضراب��ات، إذ ش��ملت 33 حرك��ة احتج��اج 
نفذه��ا عمال، و9 من مواطني��ن نُِهبت أموالهم، 
فيما نظم سائقو شاحنات 406 إضرابات خمسة 
أي��ام )22– 27 مايو/ أي��ار(، بمعدل 75 حركة 

احتجاج في اليوم.
وفي وقت ألقى إضراب سائقي الشاحنات بظالله 
على الش��أن االقتصادي اإليران��ي، كما أغلقت 
محط��ات وقود كثي��رة في مدن إيراني��ة، نتيجة 
ع��دم تزويدها بالوق��ود؛ كذلك أعل��ن المعلمون 
اإلضراب في مدينة يزد )وسط ايران(. وعمال 
مصانع الفوالذ، وموظفو المستش��فيات خرجوا 
م��ن أعماله��م للمش��اركة في مس��يرات جنوب 
غربي مدينة األهواز. ونظَّم عمال السكة الحديد 
تظاه��رات على مقربة من تبريز. بينما تتصدى 
نقابة س��ائقي الباصات في طهران، للش��ركات 
الخاص��ة التي تمس��ك بمقاليد حرك��ة النقل في 

شطر كبير من الطرق. 
هذه االحتجاجات هي حلقات في سلس��لة طويلة 
من مئات االضطرابات العمالية في إيران، وهي 
تش��ير إلى حال مقيم من تفاقم األزمات، الوثيق 
الصلة بمش��كالت إيران االقتصادية والسياسية، 
فالعمال ال يحتجون على أرباب عملهم فحسب، 
بل وكذلك على الحكومة اإليرانية، ويضغطون 

على الزعماء الذين وعدوا بحلول، لكنهم أخفقوا 
في تحس��ين ظروف العيش منذ س��نتين، أي منذ 
رف��ع العقوبات االقتصادية عن البالد، إثر إبرام 

االتفاق النووي.
وفي مدينة كازرون، شارك مواطنون في تشييع 
ثالثة أش��خاص قُتل��وا نتيجة عنف الس��لطات، 
مردّدين هتافات مناهضة للنظام، بينها »الموت 
للديكتاتور« و«أخي الشهيد نثأر لك«. وشهدت 
أس��واق ف��ي طه��ران وم��دن أخ��رى، بينها قم 
وأصفهان، كس��اداً كبيراً وتوقفاً في حركة البيع 
والش��راء، إذ أغلق��ت متاجره��ا نتيجة إضراب 
البائعي��ن فيها. وتع��ّرض قطاع النقل لما يش��به 

حالة ش��لل تام، خصوصاً أن عماالً في الس��كك 
الحدي��د يواصل��ون إضرابه��م، احتجاج��اً على 
عدم تس��لّمهم أجورهم المتأخرة وأقساط التأمين 

الخاصة بهم.
وف��ي اعت��راف لمرك��ز بح��وث تاب��ع لمجلس 
الشورى )البرلمان( اإليراني، كشف عن إخراج 
أكثر من 59 بليون دوالر من العمالت الصعبة، 
من إيران خالل الس��نتين الماضيتين. ما يش��ّكل 
رقماً مهماً بالنس��بة إل��ى الوضع المالي إليران، 
مرّجح��اً خ��روج باليي��ن أخ��رى، ف��ي أعقاب 
انس��حاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي. 
وخرج من إيران خالل األشهر ال�12 الماضية، 
39.2 بلي��ون دوالر، يع��ادل %83 م��ن الدخل 
الس��نوي للب��الد م��ن صادراتها غي��ر النفطية. 
وأش��ار المركز إلى خروج 20.2 بليون دوالر 
م��ن إيران ع��ام 2016، مبّرراً األم��ر بعوامل 
بينه��ا »عدم الق��درة عل��ى التكّه��ن بالوضعَين 
الدع��م  و«نق��ص  واالقتص��ادي«،  السياس��ي 
لالستثمارات في السياس��ات العامة للحكومة«، 
و«األخطار العالية لالستثمار«، وصعوبات في 

تنفيذ نشاطات اقتصادية.
ف��ي هذه األجواء العاملة على نس��ف اس��تقرار 
النظ��ام، اته��م حس��ين داع��ي اإلس��الم، عضو 
اإليراني��ة«،  للمقاوم��ة  الوطن��ي  »المجل��س 
نظ��ام الماللي في طه��ران، بإش��عال »أزمات 
وصراع��ات في المنطقة«. ويعان��ي هذا النظام 
»تضييق��اً كبيراً في الش��ارع، لكنه يتظاهر بقوة 
زائف��ة«. مذّكرا بقول الجنرال حس��ن س��المي، 
نائ��ب قائد »الح��رس الث��وري«، إن إيران لن 
تتخلّى عن نفوذها اإلقليمي، معتبراً أن »سالمي 
بتصريحات��ه، أش��ار بوضوح إل��ى أن تصدير 
أصولي��ة نظ��ام المالل��ي وتدخالته ف��ي الدول 
األخ��رى، تن��درج تح��ت عن��وان اس��تراتيجية 
تصدي��ر األزم��ات، ف��ي ظ��ل الظ��روف التي 
يواجهها النظام في طهران، من انتفاضة الشعب 

التي ستستمر حتى سقوطه«.

اتهم النظام من جهته، ووفق تصريحات مرشده 
)خامنئي( ف��ي فبراير/ ش��باط الماضي، أعداء 
إي��ران والمعارضي��ن اإليرانيي��ن بأنه��م وراء 
االضطراب��ات العمالية. واس��تناداً إلى توازنات 
األمر الواقع السلطوي في إيران، عادة ما تذهب 
االضطرابات العمالية إلى خلخلة ركائز النظام  
وهّزه��ا حي��ث أدت إضرابات القط��اع النفطي 
قب��ل 1979 إلى إبطاء وتيرة إنتاج النفط، فحرم 
العمال الطبقة الحاكمة من مواردها االقتصادية، 
وس��اهموا في نج��اح ثورة 1979. لذا، يس��عى 
قادة النظ��ام إلى عرقلة بروز اتح��ادات عمالية 
مستقلة، فهم يرونها مصدر خطر وتهديد. وحتى 

األح��وال المالية ألصح��اب الياقات الزرق، أي 
عمال المصانع، وس��ائر أفراد الطبقة الوسطى، 
لم تتحّس��ن منذ نحو أربعة عقود، فمتوسط دخل 
أسرة مدينية يبلغ حوالى 800 دوالر شهرياً، في 
وق��ت ال يزيد الحد األدن��ى للرواتب عن مائتي 
دوالر ش��هرياً. م��ا دفع عامالً إل��ى القول بحدة 
»في أي بقع��ٍة من العالم تجبر الش��رطة عامالً 
يتقاض��ى مبلغاً أربع مرات أدنى من خط الفقر، 

على العمل؟ هذه جريمة. هذا رّق وعبودية«. 
هكذا، وف��ي ظل معطيات واقعٍ كه��ذا، يبدو أن 
الدولة في إيران باتت عاجزةً عن استعادة دورها 
الطبيعي؛ س��واء إزاء داخلها، أو بإزاء عالقاتها 
الخارجية مع دول اإلقليم أو مع الدول األخرى، 
لطالما اس��تمر النظام الثيوقراطي يرخي الحبال 
لقي��ادات ق��وات »الح��رس الث��وري«، وفيالقه 
العس��كرية ذات الطابع المليش��ياوي، وأدوارها 
الرئيسة في تمويل وكالء خارجيين، وتسليحهم 
وتدريبهم، يقوم المش��روع التوس��عي اإليراني 
عل��ى أكتافهم، حت��ى أن العقوب��ات األميركية، 
وربم��ا بعض األوروبية، بدأت تالحظ ضرورة 
أن تش��مل ف��رض عقوب��ات على رئي��س البنك 
المركزي اإليراني وضرورة إضعاف التدفقات 
المالي��ة الهائل��ة التي تتمتع بها ق��وات »الحرس 
الثوري« ومليش��ياتها المنتش��رة ف��ي المنطقة، 
أو المناط��ق الت��ي يراد إخضاعه��ا لهيمنة نفوذ 

النظام، الهادف إلى التوسع باضطراد.

كات��ب وصحف��ي فلس��طيني مقيم في   •
لبن��ان. موالي��د 1954. عم��ل ف��ي الصحاف��ة 
الكويتي��ة منذ منتصف الس��بعينات إلى 1986، 
أقام في قبرص، وعمل مراسال لصحف عربية. 
ينشر مقاالته ودراس��اته في عدة صحف لبنانية 

وعربية. 

)العربي الجديد( لندن

في مأزق استراتيجية 
إيران لتصدير األزمات

»يبدو أن الدولة يف إيران
 باتت عاجزًة عن استعادة

 دورهـا الـطـبـيـعي«

»فاقمت العقوبات األمريكية، ليس 
خماطر استثمار عديدة يف إيران فقط، 

بل وخماطر التظاهرات واإلضرابات الشعبية«

ماجد الشيخ*

حـد يـث الـسـاعـةالعرب والعالم



الربوتـني يـفيـد
مـرضى فـشـل 

الــقــلــب
أظهرت دراس��ة حديثة عرضت 
أم��ام مؤتم��ر الجمعي��ة األوربية 
ألمراض القلب، أن أكثار مريض 
فش��ل القلب من تن��اول البروتين 
يعم��ل عل��ى وقايت��ه م��ن تدهور 
حالته الصحية، األمر الذي يمكن 
أن ينق��ذ حيات��ه م��ن تل��ك الحالة 

المهددة.
يحت��اج كبار الس��ن إل��ى الحفاظ 
للتمت��ع  العضلي��ة  الكتل��ة  عل��ى 
بالصحة الجي��دة، ولكن ما يحدث 
ه��و تراجعه��ا م��ع تق��دم العمر، 
ويصب��ح الجس��م أق��ل كف��اءة في 
استخدام البروتينات الغذائية لبناء 
العضالت، وما يجعل األمر أكثر 
سوءا هو تناول المسن للبروتينات 
بكميات أق��ل من الس��ابق، وذلك 
عل��ى الرغ��م م��ن أن الكثير من 
بإم��كان  أن  وج��دت  الدراس��ات 

المسنين تناول المزيد منها.
ال يع��رف حت��ى اآلن الكثير عن 
م��دى تأثير كث��رة أو قل��ة تناول 
البروتين في مرضى فشل القلب، 
وه��ي حالة تزيد م��ع تقدم العمر، 
لذل��ك ق��ام الباحث��ون م��ن خالل 
الدراس��ة الحالية ف��ي البحث في 
العالق��ة بين تناول البروتين وبين 
نجاة مرضى فش��ل القلب، ووجد 
أن المرض��ى ف����ي المجموع��ة 
األقل تناوال للبروتين، بلغت نسبة 
خطر الوفاة بينهم %46، مقارنة 
بمرضى المجموعة األكثر تناوال 

له.
ل��م يخ��ض الباحثون في أس��باب 
البروتي��ن  تن��اول  بي��ن  العالق��ة 
وبي��ن خطر الوفاة ل��دى مرضى 
فش��ل القلب، ولكنهم يعتقدون أن 
البروتي��ن الغذائ��ي يبن��ي الكتل��ة 
العضلي��ة المهم��ة للصح��ة لدى 
بض��رورة  وي��رون  المرض��ى، 
إجراء المزيد م��ن البحث لتحديد 
البروتين  المناس��بة م��ن  الكمي��ة 
اليومي التي يجب على المرضى 

تناولها.

)FSHC(  دراسة جديدة أجرتها املؤسسة الكندية لصحة الرجال

غالبية من الرجال الكنديين يعانون من مشاكل صحية
       RCI  سمير بدوي

أظه��رت دراس��ة جديدة أجرتها المؤسس��ة الكندية 
لصحة الرجال )FSHC( بأن أكثر من س��بعة من 
أصل عش��رة رجال كنديين ليس��وا في صحة جيدة 
غير أن الدراس��ة أظه��رت أن الرجال في مقاطعة 
بريتي��ش كولومبيا هم أفضل حاال من نظرائهم في 

باقي المقاطعات الكندية.
وأف��ادت الدراس��ة أن ع��ددا أكبر م��ن الرجال في 
بريتيش كولومبيا يعتم��دون عادات حياتية صحية 
وبالفع��ل ف��إن %67.5 من الرجال ف��ي المقاطعة 
ليس��وا في صح��ة جيدة مقابل مع��دل وطني يصل 
إلى %72 من الرجال في كندا يعانون من مش��اكل 

صحية.
وتسعى الدراسة إلبراز تصرفات الرجال في كندا 
في مج��االت التغذية والن��وم والتمارين الرياضية 

والتدخين واستهالك الكحول.
ويق��ول جو راش��ير المس��ؤول ع��ن إدارة برنامج 
األبح��اث ف��ي المؤسس��ة راعي��ة الدراس��ة ب��أن 
اس��تهداف دراس��ة العادات الحياتي��ة والتصرفات 
عوض��ا عن األمراض نتمنى أن نفهم الطريق بدل 

نقطة الوصول.
ويضي��ف بأن الرجال الذين تعتبرهم الدراس��ة في 
وضع صحي سيء هم الذين يتبعون عادتين سيئتين 
على األقل: نظام غذائي غير مناس��ب واس��تهالك 

التبغ )التدخين( مش��كلة اس��تهالك الكحول والقليل 
من التمارين الرياضية ونوم غير كاف.

وأفادت الدراس��ة أخيرا أن %6 فق��ط من الرجال 
الكنديين هم في صحة جيدة جدا وهو ما يؤخذ على 
الكنديي��ن بأنه��م ال يتابعون حالته��م الصحية ومن 
جمل��ة اإلهمال هناك من صابون بجروح ومع ذلك 

يذهبون للعمل.
أم��ا في بريتيش كولومبيا فإن نس��بة المدخنين هي 
أقل ع��ددا مقارنة بالرجال في بقي��ة المقاطعات إذ 
أن الدراسة أظهرت أن %87.5 ال يدخنون أما في 
ألبرتا فهم بنسبة %80 وفي سسكتشوان 76,5%

راديو كندا/راديو كندا الدولي

واحد من أصل أربعة كندييم يشكو من الترهل/أيستوك

دراسة طبية حديثة نشرتها جملة »بروسيدينغز أوف ذا ناشونال أكادميي أوف سانسيس«

لماذا تشيخ أسرع من أصدقائك؟
هذه العوامل تساعد يف تأخري الشيخوخة والتمتع مبظهر حسن وجسم شاب

يحاول علماء اإلجابة عن س��بب شيخوخة البعض 
بشكل أسرع مقارنة بمن هم في سنهم.

وأج��رى العلم��اء دراس��ة طبي��ة حديث��ة بقي��ادة 
دانيال بيلس��كي، وهو أس��تاذ مس��اعد بالطب بقسم 
طب الش��يخوخة، في كلي��ة الط��ب بجامعة ديوك 
األمريكية، ونش��رت في مجلة »بروسيدينغز أوف 

ذا ناشونال أكاديمي أوف سانسيس«.
واختب��رت الدراس��ة 18 مقياس��اً تش��ير إلى مدى 
سرعة شيخوخة الش��خص، وشملت 954 شخصاً 
ولدوا في العام 1972 أو 1973 في نيوزيلندا، وتم 

تتبعهم من سن 26 إلى 38 عاماً.
وم��ن المقاييس كان ضغط ال��دم، ووظائف الرئة، 

والكولس��ترول، ومؤشر كتلة الجس��م، وااللتهاب، 
وسالمة الحمض النووي.

وبناًء على نتائجهم في هذه المقاييس، قام الباحثون 

بحس��اب عمر بيولوجي لكل متطوع، وكان بعض 
األشخاص أكبر س��ناً بيولوجياً ويتقدمون في السن 
بشكل أس��رع من اآلخرين، رغم كونهم من العمر 

الزمني نفسه.
ووفق��اً للباحثين فإن الغالبي��ة العظمى من العوامل 
الت��ي تؤثر عل��ى س��رعة الش��يخوخة )تصل إلى 
%80( ليس��ت وراثية، ومن ثم يمكن أن يتحكم بها 

الشخص ويغيرها.
ولذل��ك ف��إن اتباع نظ��ام غذائي صح��ي منخفض 
الدهون والملح، والحفاظ على وزن صحي، والحد 
من التوتر، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، 
وع��دم التدخي��ن، كلها عوامل تس��اعد ف��ي تأخير 

الشيخوخة والتمتع بمظهر حسن وجسم شاب. نظام الغذاء الصحي يؤخر الشيخوخة
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أظهر بح��ث جديد أن المس��نين الذين لديهم 
عوامل أقل لخطر اإلصابة بأمراض القلب، 
يكون��ون أق��ل عرض��ة لح��االت الوهن، ما 
يجع��ل منها حالة يمكن تجنبها، وهي النتائج 

التي نشرتها مجلة »علم الشيخوخة«.

يعتق��د الكثي��رون أن الوهن حال��ة ال بد منها 
م��ع تقدم العم��ر، ربما ألن القل��ة القليلة من 
المسنين ال تصيبهم، وفي الدراسة الحالية قام 
الباحث��ون بتحليل بيانات أكثر من 420 ألف 
ش��خص تتراوح أعمارهم بين 60-69 عاماً 

م��ع متابعة حالتهم على م��دى أكثر من 10 
أعوام، وركز الباحثون على تحليل بيانات 6 
عوامل يمكن أن تؤثر في صحة القلب، وهي 
ارتفاع ضغط الدم، والكولس��ترول، وس��كر 
الدم، والبدانة أو زيادة الوزن، وقلة النش��اط 
البدني، والتدخين، وخلصت الدراسة إلى أن 
األش��خاص الذين لديهم انخف��اض كبير في 
العوامل المؤدية ألم��راض القلب واألوعية 
الدموي��ة، لديهم نتائج جي��دة فيما يتعلق بعدد 
من العوامل التي ال ترتبط مباشرة بأمراض 

القلب، كما أنهم ال يعانون حالة الوهن.

الدراس��ة  م��ن  وتبي��ن 
عوام��ل  تراج��ع  أن 
بأم��راض  اإلصاب��ة 
القلب واألوعية الدموية 
ال تق��ي المس��نين حالة 
ب��ل  فحس��ب،  الوه��ن 
تجعله��م أق��ل عرض��ة 
للخ��رف وآالم الجس��م 
واإلعاق��ات  المزمن��ة 
األخرى المرتبطة بتقدم 

العمر

صحـة قلـب املـسنـني تـجـنـبـهـم وهـن الـشيخـوخـة

الزهايمر...
 عندما يفقد االنسان نفسه!!

قيس ابوطه *

كان اول من وصف هذا المرض بالتفصيل العالم 
األلماني لويس التسهايمر ) كما تلفظ بااللمانية( 
ف��ي العام  1906. انه احد اكثر امراض عته او 

خرف الشيخوخة انتشارا وأكثرها ايالما.
إن ه��ذا الم��رض هو القل��ق الحقيق��ي لكل من 
تجاوز الخامس��ة والستين  من العمر. ولكل فرد 
من اف��راد العائل��ة. اوال ألن ع��دد الحاالت في 
ازدياد مضطرد، والنه ليس له عالج ناجح حتى 
اآلن. وألنه يؤدي آلى الموت بعد ثماني سنوات 
في اغلب الحاالت. ولكن المش��كلة الكبرى هي 
في أثناء هذه السنوات الثماني حيث تبدأ المأساة.

كأي مرض فإن األعراض تبدأ بالتدريج. ولكي 
تتض��ح الص��ورة اكث��ر ارج��و ان تتخيل جدك 
او  وال��دك او عمك او اخاك االكبر يس��ألك كم 
الس��اعة اآلن؟ وتجيب��ه: الس��اعة العاش��رة. ثم 
بع��د دقائ��ق معدودة يس��ألك: كم الس��اعة اآلن؟ 
ويتك��رر الجواب و يتكرر الس��ؤال عدة مرات. 
وتكتش��ف آن قريبك ه��ذا بدأ يعانى م��ن فقدان 
الذاك��رة وفقدان القدرة على تعلم اي جديد. وبعد 
لحظات يسألك، اين وضع ساعته؟ فتقول له انها 
ال تزال حول معصمه فيهز رأس��ه موافقا. وفي 
ايام تالية قد تدخل عليه وهو جالس في كرس��يه 
المفضل وتسلم عليه وتالحظ انه بالكاد يعرفك، 

وتس��أله من انا؟ ويجيبك: آنت حبيبي. وتكتشف 
انه يداري نس��يانه لك بجواب دبلوماس��ي حتي 
ال يحرج نفس��ه، النه لم يس��تطع آن يتذكرك او 
يتذكر اس��مك. وقد ينعك��س ذلك على انه يفضل 

الصمت لمدد طويلة.
ث��م تزداد حالة فقدان الذاكره، ونكتش��ف انه بدأ 
يجه��ل اي��ام االس��بوع  وتاريخ اليوم والش��هر 
والس��نة. والبلد الذي يعيش فيه، او الشارع الذي 

يسكن فيه.
كما اننا نالحظ انه ينس��ى اس��ماء االش��ياء التي 
يرغ��ب ان يطلبه��ا او يتكل��م عنه��ا او آن يكمل 
الجمل��ة التي بدأها وهذا يعرف بعدم القدرة على 

معرفة األشياء بأسمائها.
ف��ي هذه المراح��ل األولي��ة م��ن الزهايمر فان 
المريض يش��عر  بمشكلة النسيان التي تسبب له 
القلق والتوتر، وهذا ينعكس على كل من حوله.  
وتتطور الحالة بانح��دار في القدرات اإلدراكية 
ب��كل معانيه��ا. م��ن اضط��راب اللغ��ة  واللفظ 
والقدرات الحركية، فهو بالكاد يستطيع ان يلبس 

قميصه و يزرر ازراره. 
وبعد اش��هر تتط��ور الحالة الى األس��وأ. قريبك 
ه��ذا س��وف يخطر ببال��ه آن يخرج م��ن البيت 
النه يرغب في ش��راء بعض الفواكه من البقال 
القري��ب. وتمر الس��اعات ولكنه لم يعد بعد. وقد 
تقول لنفسك انه ربما ذهب لمالقاة احد اصدقائه 
ف��ي القهوة الت��ي تعود في الماضي ان يتس��امر 
م��ع اصحابه هناك.  و لكن الوقت يمضي ويحل 
اللي��ل  ولم يعد الى آلبيت.... ال بد انه تاه وضاع 

في الطرقات وال تدري اين ساقته ساقاه.
ال بد اذن ان نبلغ الشرطة للمساعدة وخاصة انه 
في اآلونة االخيرة بدأ ينس��ى من هو وما اسمه. 
وم��ا عن��وان بيت��ه... وعندما تص��ل الى مدخل 
مخفر الش��رطة ي��رن جرس تلفون��ك المحمول 
لتخبرك زوجتك بان احد الجيران  شاهده هائما 
تائها فساعده  في العودة الى المنزل الذي ضاع 
عنه. ليس هذا فحس��ب بل تكتشف انه لم يستطع 

السيطرة على التبول وانه قد بلل ثيابه. 
هذه بعض االع��راض التي يعاني منها مريض 

الزهايمر...
وه��ي تظهر لن��ا ان هذا م��رض مؤلم للمريض 

وألهل المريض.
م��اذا تقول اإلحصاءات؟ يصيب الزهايمر 2% 
من الناس ف��ي عمر 69-65 وي��زداد الى 5%  
بي��ن عمر 79-75، و٪20 ف��ي عمر 80-90 . 
وهذه نس��بة ال يس��تهان بها الن نسبة المعمرين 

في ازدياد.
كما انه يصيب السيدات اكثر من الرجال.

م��اذا يق��ول العلم؟ ان��ه  يصيب اعص��اب المخ  
ويس��بب ضمورا لكتل��ة المخ. وأخي��را وجدت  
ترس��بات بروتيني��ة بين خاليا الم��خ تؤدى الى 
نقص مادة األس��تايل كولي��ن ينتج عنها خلل في 
انتقال الموجات العصبية المسؤولة عن االدراك 

والفكر وعن الحركات االرادية.
م��اذا ع��ن الع��الج؟ حت��ي اآلن ال يوجد عالج 
ش��اف له��ذا الم��رض. هن��اك بع��ض االدوي��ة 
التي تبطئ��ه وتخفف من اعراض��ه، منها عقار 

Namendaوعقار Memantine
 B  كما آن بعض العلماء يعتقدون ان فيتامين  ب

المركب وفيتامين E مفيدان.
   ولكن دور االهل وخاصة المقربين هو االهم، 

وهذه اهم التوصيات: 
   التعاون العاطفي مع المريض ومنحه الشعور 
بالمحبة وتلبية رغباته بحيث يشعر انه ليس عبئا 
على احد، ومساعدته في تكملة الجملة التي نسي 
كيف يكملها الن اس��م المكان او الش��خص الذي 

يتكلم عنه لم يأت الى ذهنه في هذه اللحظة.
   جع��ل االحف��اد واالطف��ال حوله النه يش��عر 

باالطمئنان والراحة معهم.
   اش��راكه في جميع المناسبات العائلية. وتكليفه 

ببعض االعمال المنزلية البسيطة.
   تزويده ببطاقة يحملها معه اينما ذهب، تحتوي 
على بيان��ات وافية عنه وخاصة عنوانه واس��م 

احد االقارب لالتصال به عند الحاجة.
    وقانا هللا جميعا من هذا المرض المأساة.

 
* لندن اونتاريو - كندا



العـدد Issue 198  يوليو )تموز( July 2018طب وعلوم29

باحثون مبستشفى ماساتشوستس العام بالواليات املتحدة حيذرون

قلة النوم تقود المراهقين إلى أمراض القلب
أظهرت دراس��ة أمريكية جديدة أن اضطرابات 
الن��وم ل��دى المراهقين تؤثر عل��ى صحة القلب 

واألوعية الدموية.
الدراسة أجراها باحثون بمستشفى ماساتشوستس 
الع��ام بالوالي��ات المتح��دة، ونش��روا نتائجها، 
الي��وم األح��د، ف��ي الع��دد األخي��ر م��ن دورية 

)Pediatrics( العلمية.
ولكشف العالقة بين جودة النوم، وصحة القلب، 
أجرى الفريق دراس��ة طويلة األمد، شملت أكثر 
م��ن ألفي امرأة وأطفالهن المس��جلين بين عامي 

1999 و2002.
وأظه��رت النتائ��ج أن متوس��ط مدة الن��وم لدى 
جميع المش��اركين م��ن المراهقي��ن كانت 441 
دقيق��ة أو 7.35 س��اعة يومياً، ف��ي حين وجدت 
أن %2.2 فقط من المشاركين تجاوزوا متوسط 
عدد س��اعات النوم الموصى بها يومياً في الفئة 

العمرية.
ووفقاً للدراس��ة، يبلغ متوسط عدد ساعات النوم 
الموصى بها 9 ساعات يومياً لألعمار من 11-

13 عاماً، و8 س��اعات يومي��اً للمراهقين الذين 
تبلغ أعمارهم بين 14 و17 عاماً.

ووجد الفريق أن %31 من المش��اركين ينامون 
أقل من 7 س��اعات يومي��اً، وأكثر من %58 ال 

يتمتعون بجودة نوم مرتفعة.
وارتبط��ت م��دة النوم القصي��رة وكف��اءة النوم 
المنخفضة مع زيادة مس��تويات ترس��ب الدهون 
ف��ي الكليتين والبطن، والتأثير على صحة القلب 
واألوعي��ة الدموية مثل ضغط الدم ومس��تويات 

الكولسترول.
وقال��ت الدكت��ورة إليزابي��ث فيليس��يانو، قائ��دة 
فري��ق البحث: إن »مق��دار ونوعي��ة النوم هي 
إحدى ركائ��ز الصحة إلى جانب النظام الغذائي 

والنشاط البدني«.
وأضاف��ت أنه »يج��ب على أطب��اء األطفال أن 
يدرك��وا أن نوعي��ة الن��وم الس��يئة واالس��تيقاظ 
المتكرر في أثناء الليل، يرتبطان بزيادة مخاطر 

أمراض القلب«.
وحذرت دراس��ة س��ابقة من أن األطف��ال الذين 
يحصل��ون عل��ى ع��دد س��اعات ن��وم أق��ل من 
الموصى ب��ه ألعمارهم يكون��ون أكثر عرضة 

لإلصابة بالسمنة عند الكبر.
وتوصي المؤسس��ة الوطنية األمريكية للنوم بأن 
ضَّع، الذين تبلغ أعمارهم ما بين  ينام األطفال الرُّ
4 و11 ش��هراً، ما بين 12 و15 ساعة ليالً، كما 
يُفترض أن يحصل األطفال من عام إلى عامين 

على 11-14 ساعة من النوم ليالً.

أما األطفال في مرحلة ما قبل المدرس��ة والبالغ 
عمرهم ما بين 3 و5 سنوات، فيجب أن يحصلوا 
على 10-13 ساعة، واألطفال في سن المدرسة 

من 6-13 سنة يحصلون على 9-11 ساعة.
ويُنص��ح ب��أن يحص��ل المراهقون الذي��ن تبلغ 

أعماره��م م��ا بين 14 و17 س��نة عل��ى 10-8 
ساعات ليالً.

تعليق الصورة
ارتبطت مدة النوم القصيرة مع زيادة مستويات 

الدهون في الكليتين والبطن

اكتش��ف علماء من خالل دراس��ة نشرتها مجلة 
»الطبيع��ة للعل��وم العصبي��ة«، وأجريت على 
الفئرا���ن، أن مجموعة معين��ة من خاليا الدماغ 
ترتبط بالس��لوك العدوان��ي، ويمك��ن معالجتها 

للتحكم بردة الفعل العدوانية.
ينشأ الس��لوك العدواني داخل الدماغ كغيره من 
الس��لوكيات األخرى، ولكن ل��م تعرف من قبل 
الخاليا العصبية الداخلة في ذلك وكيفية إسهامها؛ 
ووج��د الباحثون من خالل الدراس��ة الحالية أن 
ذكور الفئران تمتلك خاليا عصبية بمنطقة النواة 
البطني��ة الثانوي��ة، والتي تلع��ب دوراً مهماً في 
ابتداء ذلك السلوك، حيث استخدم الباحثون تقنية 

يق��وم فيها الض��وء بالتحكم بالخالي��ا العصبية، 
ووج��د أن تنش��يط الخالي��ا العصبي��ة المذكورة 
بالضوء أدى إلى حث السلوك العدواني، إضافة 
إلى أن الباحثين توصلوا من جهة أخرى إلى أن 

تثبيط تلك الخاليا ساعد في وقف الهجوم.
يتس��بب السلوك العدواني للشخص في كثير من 
المش��اكل االجتماعية، وربم��ا الصحية الناتجة 
عن إصابته أثناء فورة الغضب واالش��تباك مع 
اآلخري��ن، بجانب كثير م��ن الجرائم، لذلك فإن 
الخوض في دراسات مماثلة الكتشاف األسباب 
العضوية له سوف يسهم في تخليص األشخاص 

العدوانيين من ذلك السلوك.

خـاليـا عـصـبـيـة وراء السـلـوك العــدوانـي

نش��رت دراسة تش��ير نتائجها إلى ضرورة 
مقابل��ة المعال��ج الطبيع��ي كأول خطوة في 
بداية التشخيص والعالج آلالم أسفل الظهر، 
نس��بة ألن ذلك يقي المريض من اس��تخدام 
العقاقير؛ وهي الدراس��ة التي نشرت بمجلة 

»أبحاث الخدمات الطبية«.
يعان��ي الكثي��رون ح��ول العالم آالم أس��فل 
الظه��ر، والت��ي تح��د م��ن حري��ة حركتهم 
وتجعلهم أكثر حرصاً عند الجلوس أو القيام 
أو حمل األشياء إلى األعلى؛ وعندما يشعر 
الشخص بتلك اآلالم فإن أول ما يقوم به هو 
مقابل��ة الطبيب، الذي يق��وم بدوره بإعطائه 
بعض العالجات والمسكنات، ولكن تبين أن 
مقابلة مختص العالج الطبيعي في البداية هو 

األفض��ل، وإن ق��ام بتحويل��ه بع��د ذلك إلى 
المستش��فى لتلقي عالجات أخرى بعد فشل 
معالج��ات أس��باب الم��رض فه��ذا ال يضر 

المريض.
وق��د وج��د الباحث��ون أن مقابل��ة المعال��ج 
الطبيعي كأول استش��ارة، يمكن أن يخفض 
حاجة المريض الس��تخدام المسكنات بنسبة 

تصل إلى 89%.
يتطلب عالج آالم أسفل الظهر متخصصين 
من عدة مجاالت ويش��كل الع��الج الطبيعي 
خط��وة مهمة ف��ي ذلك، وألن��ه األفضل في 
تقري��ر كيفي��ة عالجه��ا ينص��ح المرض��ى 
بمراجعت��ه أوالً إلمكاني��ة اس��تغنائهم ع��ن 

استخدام العقاقير.

»العالج الطبيعي أواًل« آلالم أسفل الظهر



ميالد بوسطه
Milad Bosta
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أمراض الكلى الوقاية خير من العالج
تعد الكليتان من أهم األعضاء الحيوية في جس��م 
اإلنسان، تساعد الكلية على تنقية الدم وتخليص 
الجس��م م��ن الس��موم، والتحكم في ضغ��ط الدم 
والس��وائل في��ه، وعندما تتعط��ل وظائف الكلى 
تتجم��ع المخلف��ات والس��وائل في الجس��م، مما 
ي��ؤدي إلى تورم القدمين والتقيؤ والضعف العام 
واألرق وضي��ق التنفس، وم��ع تطور المرض 
وع��دم الع��الج قد تتوق��ف الكليتان ع��ن العمل 
تمام��ا، وهذا من الخطورة بم��كان، حيث يمكن 

أن يهدد الحياة.
م��ن أهم وظائ��ف الكلى المحافظ��ة على توازن 
الماء واألمالح في جسم اإلنسان، مثل الصوديوم 
والبوتاسيوم والفس��فور في الدم، والتخلص من 
مخلفات الهضم والنش��اطات العضلية والسموم 
وبعض األدوية والعقاقير. كما تقوم الكلى بإنتاج 
إنزيم الرينين، والذي يعمل على المس��اعدة في 
التحك��م بضغط الدم، كما أنها تنتج مادة كيميائية 
تس��مى االريثروبويتينو التي تعمل كمولد للدم، 
وهي المادة التي تس��اهم في تصنيع كريات الدم 
الحمراء، إضافة إلى أنها تصنع الش��كل النش��ط 
من فيتامين»د« والذي يساهم في صحة العظام.

الفشل الكلوي الحاد
عندم��ا تتوقف الكلية عن العم��ل فجأة، فإن تلك 
الحال��ة تس��مى علمي��اً بالفش��ل الكل��وي الحاد، 
وم��ن أس��بابها الرئيس��ية ع��دم وص��ول كمية 
كافي��ة م��ن ال��دم للكليتي��ن، ويح��دث ذل��ك في 
حاالت اإلصابة الش��ديدة والنزي��ف، حيث يفقد 
المص��اب كميات كبيرة من ال��دم، وبالتالي تقل 
كمية الدم في الجس��م، وال يص��ل بكميات كافية 
إل��ى الكلى، كم��ا يحدث ذلك في ح��االت فقدان 
السوائل الش��ديدة. ومن أسباب فشل الكلى الحاد 
الضرر المباش��ر الذي يلحق بهما نتيجة النشاط 
العضلي المفرط وعدم ش��رب الم��اء، وبالتالي 
تزيد كميات البروتي��ن الناتج من العضالت في 
ال��دورة الدموية ويترس��ب في الكليتين، مس��ببا 
فش��ل الوظائف، كذل��ك االلتهاب��ات الحادة التي 
تس��بب تس��مم الدم، وبالتالي تؤثر على وظائف 
الكلى، وتناول األدوية والعقاقير الطبية بصورة 
مفرطة، ومضاعفات الحمل والوالدة مثل تسمم 
الوالدة وارتفاع ضغ��ط الدم المصاحب للحمل. 
ويمك��ن أن يحدث الفش��ل الكلوي الح��اد نتيجة 
احتباس البول بسبب حصوات الحالب أو تضخم 
البروس��تاتا وأم��راض المناع��ة الذاتي��ة، حيث 

يهاجم الجهاز المناعي للجسم الكليتين.

األمراض المزمنة
عندما تتوق��ف الكليتان عن العمل بصورة جيدة 
لمدة 3 أشهر أو أكثر، يسمى ذلك بمرض الكلى 
المزمن، وقد ال تظهر أية أعراض في المراحل 
األول��ى للمرض، ويعتبر داء الس��كري بنوعيه 
األول والثان��ي، وارتفاع ضغط الدم من عوامل 

الخطورة الش��ائعة، فمع مرور الوقت قد تؤذي 
مستويات الس��كر المرتفعة أنس��جة الكلى، كما 
ي��ؤذي ضغط الدم المرتف��ع األوعية الدموية بما 
في ذلك األوعية المغذية للكليتين. ومن األسباب 
األخرى ألم��راض الكلى المزمن��ة، االلتهابات 
الفيروس��ية المزمنة، مثل األي��دز والتهاب الكبد 
المناعي��ة  الوبائ��ي »ب« و»ج« واألم��راض 
المزمنة مثل الذئبة الحمراء، كما تسبب التهابات 
المس��الك البولي��ة والتهاب��ات الكل��ى المتكررة 
الض��رر بأنس��جتها بس��بب الندبات الت��ي تبقى 

بالكلية حتى بعد شفاء االلتهاب، ويمكن أيضاً أن 
يؤدي تكيس الكل��ى الوراثي إلى أمراض الكلى 
المزمنة، حيث توجد أكياس مليئة بالس��وائل في 

الكليتين مما يؤثر سلباً على وظائفها.

يولد بعض األطفال بتشوهات خلقية في الجهاز 
البول��ي، وم��ن أكثره��ا ش��يوعاً خل��ل وظائف 
الصمام الذي ينظم عمل المثانة، وهو ما يس��بب 
احتباس البول وإرجاعه مرة أخرى للكل، مؤدياً 
إلى الضرر بوظائفها، بيد أنه يمكن إصالح هذه 
التش��وهات عن طريق العمليات الجراحية، كما 
يمك��ن التعرف عليها أثناء وج��ود الجنين داخل 
بط��ن األم. ويس��بب التن��اول المف��رط لألدوية 
لفت��رات طويل��ة وخاص��ة مض��ادات االلتهاب 

ومس��كنات األل��م مث��ل االيبوبروفي��ن وغيرها 
من العقاقير المش��ابهة أمراض الكلى المزمنة، 
إضافة إلى أس��باب أخرى تتمث��ل في التعرض 
للسموم والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق 
وإدم��ان المخ��درات، والذي يعد من األس��باب 

الشائعة.

األعراض والعالج
ق��د ال تظه��ر في بداي��ة المرض أي��ة أعراض، 
ولكن م��ع تقدم المرض يمك��ن أن تظهر بعض 

األع��راض مثل التقيؤ وزيادة عدد مرات قضاء 
الحاج��ة أو قلته��ا، وت��ورم القدمي��ن والوج��ه، 
خاص��ة المنطق��ة المحيط��ة بالعيني��ن، كذلك قد 
يشعر المريض باإلعياء وضيق التنفس وفقدان 
الش��هية واألرق وفق��دان الوزن وجف��اف الجلد 
والحك��ة، ويعاني الطفل المصاب بمرض الكلى 
المزم��ن فقدان الش��هية والخمول وع��دم النمو. 
يهدف عالج الحاالت المزمنة خاصة إلى إبطاء 
الم��رض وتقليل تلف أنس��جة الكل��ى، وبالتالي 
ضمان وظيفتها ألطول فترة ممكنة، ففي البداية 
يجب معرفة السبب وراء مرض الكلى، ومن ثم 
تتم المعالجة بناء عل��ى ذلك، حيث توجد العديد 
من الخيارات العالجي��ة ابتداء باألدوية وتعديل 
النظام الغذائي وأس��لوب الحياة، انتهاء بغس��يل 

الكل��ى، وفي مراحل متقدمة تكون زراعة الكلى 
ه��ي المالذ األخير. وتس��تخدم األدوي��ة المدرة 
للب��ول بأنواعها مث��ل الليزينوبريل ولوزارتان، 
فله��ا دور فاعل في التحك��م بضغط الدم، وتمنع 
ن��زول البروتي��ن إل��ى الكلى، مم��ا يحافظ على 
أنس��جة الكلى ووظائفها، وق��د يحتاج المريض 
إل��ى تن��اول بع��ض األدوي��ة المحتوي��ة عل��ى 

األريثروبويتين لعالج األنيميا.
ينص��ح الخبراء بتجن��ب بعض مس��كنات األلم 
مثل األس��برين وااليبوبروفين وغيرها، إضافة 
إلى مض��ادات الحموض��ة بأنواعه��ا المختلفة، 
كم��ا يجب إخط��ار الطبيب بنوع األعش��اب أو 
المكم��الت الغذائي��ة إن وج��دت. ويعتبر النظام 
الغذائ��ي من العوامل المهم��ة في العالج، حيث 
يج��ب التقليل من الملح والبروتين والبوتاس��يوم 
والفوس��فيت، وف��ي بع��ض الحاالت ق��د ينصح 
الطبي��ب بتقلي��ل كمية الماء، وق��د يحتاج بعض 
المرض��ى في بعض الح��االت إلى تناول بعض 
أن��واع المكمالت الغذائي��ة والفيتامين��ات، مثل 

فيتامين »د« والكالسيوم.
وإذا كان المري��ض يعاني ارتفاع ضغط الدم أو 
داء الس��كري إضافة إلى أمراض الكلى، فعندئذ 
يجب تغيير النظ��ام الغذائي بناء على ذلك، ففي 
حالة السكري يجب اختيار نوعية وكمية الغذاء 
المناسبة لجعل مستويات سكر الدم مستقرة على 
مدار اليوم، ويجب أيضا تقليل كمية ملح الطعام 
ف��ي حالة ارتف��اع ضغط الدم المزم��ن، وعندما 
تعج��ز الكلى عن القيام بوظائفها حتى مع النظام 
الغذائ��ي والعقاقي��ر، عندئذ يصبح غس��ل الكلى 
ضروري��ا، حي��ث يعتبر الغس��يل الدم��وي أحد 
الخيارات الشائعة، وتس��تخدم آلة بها العديد من 
الفالتر لتصفية الدم ومن ثم إرجاعه مرة أخرى 
للجس��م، ويمك��ن أن تتم ه��ذه العملي��ة بمراكز 
غس��ل الكلى أو حتى بالمنزل، وذلك بعد تدريب 
المريض أو مق��دم الرعاية. كما يوجد نوع آخر 
يس��مى الغس��يل البريتوني، ويس��تخدم الغش��اء 
البريتوني والذي يبط��ن تجويف البطن لتصفية 
ال��دم، م��ع العل��م أن كال النوعي��ن ينطوي على 
إيجابيات وس��لبيات ومضاعف��ات مثل العدوى 
وغيرها، فيجب على المريض والطبيب مناقشة 

النوع األفضل بناء على الحالة الصحية.

تع��د زراعة الكلى من الخيارات المتاحة خاصة 
في الحاالت المتقدمة من المرض ويمكن ألفراد 
العائلة التب��رع للمريض بالكلى، ولكن يجب أن 
تتطابق األنس��جة لضم��ان نج��اح العملية، كما 
يمكن أخذها م��ن أحد المتبرعين باألعضاء بعد 
وفات��ه. كم��ا يعتمد نج��اح الزراع��ة كذلك على 

العمر والحالة الصحية للمريض.

)الخليج(

ينصح اخلرباء بتجنب بعض مسكنات األمل 
مثل األسربين وااليبوبروفني وغـريها، إضافة 
إىل مضـادات احلـمـوضة بأنواعهـا املخـتلفة
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كلمات ال تنقصها الصراحة
زياد رشيد علي

»ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد«
تمنيت عدم الخوض في موضوع كهذا ألنه قد يكون فيه ما يجرح 
بعض المش��اعر واألحاس��يس عند بعض الن��اس. ولكني وجدت 
أن ه��ذا األمر قد يكون فيه إصالح لنف��س ما زال فيها بذرة خير 
تحتاج إلى س��قاية لتصبح ثمرة يس��تفيد منها صاحبها ومن يحيط 

به من الصادقين.
إن أمراض الفرد البدنية أس��هل بكثير من أمراض النفس، وكلها 
أسهل من أمراض المجتمع التي هي نتاج مرضى األفراد. كل تلك 
ااألم��راض تعود على أصحابها وعلى المحيطين وعلى المجتمع 
كل��ه بما ال تحمد عقباه. فمريض البدن يمكن أن يش��فى مع ذهابه 
إلى طبيب مختص يصف له  دواء يزيل ألمه ويش��في سقمه، وقد 
يع��ود بحال أفضل من الحال التي كان عليها، لكن مريض النفس 
يحتاج إلى أكثر من عالج طبيب، ألن مرضه ال تكش��فه س��ماعة 
الطبيب وال جس رس��غه وحس��اب دقات قلبه، بل هو  يحتاج إلى 
ع��الج داخلي أوال نابع من نفس��ه، وإلى ضمير ح��ي ينبهه كلما 
حاول االبتعاد عن طرق الخير أوانحرف عن طريق االستقامة.

وف��ي هذا الصدد، أق��ول إن هذا الكالم ليس موجها إلى ش��خص 
بعينه أو أش��خاص معينين، بل ه��و موجه إلى بيان األعمال التي 
تعمل على اإلساءة للغير أيا كان هذا الغير، وبيان اآلثار المدمرة 

للمجتمع ومستقبل أبنائه.
كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية الصادقة ال هدف لها إال 
العمل على بناء مجتمع ينعم فيه أبناؤه باألمن واألمان والرفاهية 
واالزدهار حاضرا، ويكفل حياة طيبة لألجيال الالحقة مستقبال..
ه��ذه المجتمعات، لها قواعد وأس��س تقوم عليها جاء بها الرس��ل 
وعم��ل على تطبيقها المصلحون من الخلق، والصالحون هم أول 
م��ن يتناولها ويتعهدها غرس��ا ورعاية حتى تأتي أكلها ويس��تفيد 
منها أصح��اب األفهام الواعية والقلوب النقي��ة والضمائر الحية.  
لكن طبائع األش��ياء تؤكد أنه ال يمكن أن يكون المجتمع متجانسا 

بالش��خصية والعقول والضمائر مس��تجيبا لكل ما هو نافع مطبقا 
لكل ما هو خير، فكل ذلك يعتمد على التربية وااللتزام باألخالق 
المس��تقيمة التي أمرت بها الش��رائع الس��ماوية، وليس كل امرئ 

قادرا على هذا. 
القول بالنظريات ورفع بالش��عارات شفويا ليست الطريقة المثلى 
لع��الج األمراض االجتماعية، وإال كانت كم��ن يريد العالج من 
اإلنترن��ت بعي��دا عن األطب��اء المعالجين. تل��ك عالجات نظرية 
ال تغن��ي عن استش��ارة المختصين وإال أدت إل��ى تفاقم المرض 

وصعوبة شفائه.
ول��ذا كان ال بد من إس��قاط ه��ذه الحاالت المرضي��ة على الواقع 
االجتماع��ي وتبيان الصف��ات التي يتصف بها ه��ؤالء المرضى 
حت��ى يمكن التوصل إلى الط��رق التي يمكن من خاللها التخلص 

مما يضر بالفرد والمجتمع.
إن بعض الس��لبيات االجتماعية التي س��نتطرق إليها ال نعني بها 
التشهير واإلمتهان بل نقصد منها التنبيه إلى خطورة هذه األمور 
وإساءتها للناس واألضرار التي تلحق بكل األطراف، كما نقصد 
الدعوة إلى سلوك الطريق القويم يصلح بين أبناء المجتمع الواحد، 

وفوق كل ذلك الدعاء بالهداية والصالح.
م��ن األمور التي تواجهن��ا أحيانا حين االخت��الط بأبناء المجتمع 
كث��رة القيل والقال وتلك تعني األق��وال التي ال يقصد من ورائها 
إال الضرر لآلخرين، هذا الضرر النابع إما عن حقد أو حس��د أو 

إيذاء صادر عن نفس شريرة والعياذ باهلل.
جمعني القدر قبل أسبوعين في جلسة مع أحد األصدقاء من أبناء 
مجتمعنا المبارك. وبعد االنتهاء من العمل المشترك الذي اجتمعنا 
م��ن أجله تطرقنا إل��ى عمله الخ��اص. وأنا من الذي��ن يعترفون 
ب��أن هذا الرج��ل من أنجح األش��خاص الذين بنوا أنفس��هم بالجد 
واالجتهاد والعلم حتى وصل إلى المس��توى الذي هو عليه اليوم. 

وشملت أنشطته وأعماله مستوى ال تقتصر فائدته عليه وعلى من 
يع��ول بل تعدته إلى أعمال خيرية يس��تفيد منها المحتاجون ماديا 
ومعنويا. هذا باإلضافة إلى األعداد الكبيرة التي تستفيد من فرص 

العمل التي يوفرها لهم وللمدينة ومجتمعاتها.
إن مث��ل هذا اإلنس��ان بكفاءته وأخالقه وخدمات��ه وما يقدم لغيرة 
ولمجتمع��ه ح��ري بالجمي��ع أن يق��دروا في��ه هذه األخ��الق وأن 
يس��اعدوه ولو بتقديره��م واحترامهم لجهوده حت��ى يزداد عطاء 
ومنفع��ة لمن يحتاج ذلك العط��اء، وبالكلمة الطيبة التي تعتبر من 

الصدقات.
لك��ن الذي صدمني حقا قوله ش��اكيا إن هناك م��ن أبناء مجتمعنا 
من يحاول التش��كيك بقدراته العلمية والعملية، ويضيف أن بعض 
أعماله تقوم على الغش وعدم اإلخالص والتالعب على القوانين. 
يش��يع تلك األقاويل بين الناس حتى يس��يء إلى سمعة الرجل مما 

يؤثر على سمعته وعلى عمله.
كنت أس��تمع إليه وأنا ال أكاد أصدق ما يقال. هل يمكن أن يصل 
خلق بامرئ أن يعمل على إيذاء الناس افتراء. يفترض باإلنس��ان 
صاحب الخلق القويم إذا ما س��مع ما يس��يء إلى سمعة أي إنسان 
أن يتح��رى الحقيق��ة منه ويحاول مس��اعدته بدل أن ينش��ر عنه 

اإلشاعات واألقاويل.
فليحافظ اإلنس��ان على أخيه محافظته على نفسه، وليتق هللا ربه، 
وليعلم كل امرئ أنه محاس��ب عل��ى أقواله وأفعاله وليتمثل بقوله 

تعالى: »ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد«.
وليتق كل امرئ كل ما من شأنه أن يضعه مع الكذابين والمنافقين, 
وليت��ق الك��ذب والنميمة والبهتان. وليحض اإلنس��ان على نظافة 
القلب واليد واللسان وكافة الجوارح فهي الشاهد عليه يوم يحاسب 

على أقواله وأفعاله.
أسأل هللا أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. 

صــالة الـجـمـعـة فـي 

مـسـجـد الـحـيـاة
أقيمت أول صالة جمعة في مسجد 
الحياة يوم 13 من شهر أكتوبر 2017

تقام صالة الجمعة صيفا الساعة 
الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية
والـخـطـبـة بـالـلـغتين الـعـربـيــة واإلنكليزية
تقبل هللا منا ومنكم صالح األعمال

282 Hamilton Rd. London Ontario



                                                                ديوان الشعر

--1
ها هو الطوفان يطغَى،
صاعدا ً فوق المنائْر.
صاعدا ً فوق القباْب.

ُمـْغِرقا ً نافذةَ الشمس ِالوحيدْه،
والنخيْل،

وعصافيَر الصباْح.
ما الـّذي أبقَى؟

وهل أبقَى لنا غيَر السكوْت؟
-: ألسكوْت،
والسكوْت،
والسكوْت،
والضفادْع،

وخفافيش الظالْم .
قال عـّراف الطريْق:

ألسفينْه
قال مجنون المدينْه:

وْليَـُكْن طوفاُن نوح ٍ فرسي،
والمنايا َجَرسي.

وألَُكـْن وحدي الغريْق.
قاَل: مأوى للنجاْه.

قاَل: بْل ذلَك مأَوًى للسكوْت.
قاَل: فيه سوف نحيا

قاَل: فيه سنموْت.
-: ألسكـوْت،

والسكوْت،
والسكوْت.

--2
هاهَي الريح َهَوْت تْجـتـذُّ جذر الشجراِت الواقفْه:

سقطْت كلُّ الجــذوع الواقفْه.
سقطْت كلُّ السواري الواقفْه.

سقطْت كلُّ الخيوْل.
ومصابيح الطريْق

سقطْت عند المساْء.
ما الّذي أبقْت؟

وهل أبقْت لنا غير السكوْت؟
-: ألسكـوْت،

والسكوْت،
والسكوْت،

وطواويس الرياْح،
وبريق العََربَــــــْه.

قال عّراف الطريْق:
إْجتِـنِْب ذي العاصفْه.

قال مجنون المدينْه:
وْلـتَـُكْن رايتَي األولى انتحاْر.
وليكْن أّوُل خطوي اإلنفجاْر.

وليكْن فـيَّ الغضْب
نهَر زيٍت أو حطْب.

وْليَُكْن طول َمسافاتي الحريْق.
ً قال: برداً وسالما

قاَل: ال أقنُع إالّ بالحريْق.
قاَل: فيه سـتموْت.

-: ألسـكـوْت،
والسكوْت،
والسكوْت.

--3
بَْعَد حيٍن ساَد في األفِق الجراْد.

ساَد في كّلِ البالْد
، كان بين الشئ والظّلِ

وبين األصدقاْء.
كان في كّلِ مكاٍن، كالسكوْت،

يتمشَّـى هو، والطوفاُن، والريُح.
وكان الليُل مخموراً

بموسيقَى الدماِء الصامتْه،
والتَعازي الصامتْه،

ونشيج النَخالِت الصامتْه.
ذي أَبقَى؟ ما الَـّ

وهل أبقَى لنا غيَر السكوْت؟
-: السكـوْت،

والسكوْت،
والسكوْت،

وضجيج العََربـــَْه.
اف الطريْق: قال عرَّ

أصبح السْعـُف بنادْق،
والعصافيُر رصاْص.

فألُكْن خارج أسوار المدينْه.
إنَّ في هذا الخالْص.
قال مجنون المدينْه:
وألَُكْن أرضاً جديدْه،
نازالً فوقي المطــْر،
طالعاً منّـي الشجــْر.

وألُكْن جذراً ألطفال المدينْه،
وفــــــــراْت.

قال طاووس الزماْن:
ألســــــــكوْت.

اف الطريـْق: قال عرَّ

ألســــــــكوْت.
-: ألسكـوْت،

والسكوْت،
والسكوْت.

--4
 ، حينما طارْت حماماُت اللهيْب،حينما التفَّ

على طول الفراتين ِ،
على طول البساتين ِ، الشـِـبَاْك

حينما أنَكرِت األرُض جذوَر الشجرْه،
حينما َدْحَرَجِت الريُح رؤوَس الزنجِ:

رأساً تلَو رأْس؛
اُف رأَسْه. أمسَك العرَّ

قاَل للطاووِس:
قد قلُت - كما قلَت – »السكوْت«.

اُف رأَسْه. فجأةً.لم يجِد العرَّ
لم يقْل للريحِ أوللموجِ شيئاً.

كان يبكي بسكوْت.
كان يبكي ويمـوْت.

وتواَرى في الضباْب.

أو تواَرى في الرماْد.
حامالً ريَشتَه الُمنكِسرْه،

والسكوْت.
-: ألسكـوْت،

والسكوْت،
والسكوْت.

--5
قال إنسان المدينْه:

اف! لم أخذلـَْك، يوماً، في الطريْق أيُّها العرَّ
فلماذا تتخلـَّى، اليوَم، عنِّي؟

تاركْي للريح ِ والموج  وحيداً.
خاذلْي بين الجراْد.
ُمــْرَهــقاً بالعَـَربـَْه.

كلَّماقلُت: ارفعوا الصوَت بيارْق
كلَّما قلُت: متى تخضرُّ أشجاُر الصهيْل؟

ومتى يَمنُحـنا الظلَّ النخيــْل؟
قلَت لي: اسكْت.

ُمْديـــَةٌ هذي البــــــالْد
زينــة ُالعقــل السكوْت.

أنَت من أدخلَني حيَّاً لقبري.
ـَمني كيف أمــــوْت. أنَت من علَـّ

-: ألسكــوْت،
والسكوْت.

والسكوْت.

--6
آِه! ياهـذا الســكوْت.
ألذي فيـــه نمـــوْت.
يا سالطين السكوْت!

لكُم ريُش الطواويِس ولْي من أرض أَهلي السنبلْه.
ياسالطين السكوْت!

لكُم التمُر من النخِل، ولْي قامتُه الُمـْنتَِصبَْه.
يا سالطيَن السكوْت!

لكم المال من النفِط، ولْي منه الحريْق.
-: ألحريْق.

وْلتَُكْن خاتمةُ الموجِ مع الريحِ الحريْق.
-: ألحريْق.

وْلتَُكْن خاتمةُ الصمِت احتراَق العََربَــْه.
عربــْه.
... بــْه.
........

-: ألحريْق.
ألحريْق.
ألحريْق.

ألصبــــــــاْح.
إفتحوا نافذة الشمس الجديــدْه.

أوراق السكين
قصيدة جديدة للشاعر العراقي الكبري عبداإلله الياسري

خص الشـــاعرالعراقي الكبير عبداالله الياسري جريدة 
)البالد( بقصيدته الجديدة )اوراق الســـكين( التي تنشر 
الول مرة، ويعد الياســـري من ابرز الرموز الشـــعرية 
العراقية الشامخة اختار كندا وطنا له واستقر في اوتاوا 

ليحافظ على قيمـــه الثقافية والشـــعرية  قال في حديث 
ســـابق لـ )البالد( )المنفـــى اذا كان ديمقراطيا مثل كندا 
تتحقق فيه ماهية الشـــاعر معنويـــا ويتاكد فيه وجوده 

انسانيا رغم اغترابه (.

الشاعر عبد اإلله الياسري
اوتاوا – كندا
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كل عـام
وانـتـوا بسعادة

كل عام أهل وقرايب
كل عـام وانـتـوا بسعادة

كل عام وال َحّد غايب
كل عام وانتوا بزيادة

كل عام وانتوا الحبايب
كل عام ما قطـعـتوا عادة
كل عام وانا قلبي دايب...

في الهوى مالهـوش إرادة
كل عام له َسهم صايـب

والعجايب! واألكادة*
لـَْم لـَـقى بهواه صعايب

ا نال بيكوا الريادة لَمَّ
ده الوداد أشهى األطايب

والغرام ِسّر الِعبادة
والوفا كما نخل طايب...

تَمُره ِطّب بغير عيادة
والوداد أحلى الرطايب

والُخالصة واإلفادة،
قلبي دام بالصدق كاتب:
َســِعـَد ِسـيٌد أَحــبَّ سـادة

....................
األكادة: ومع ذلك!

سيد أبو زهدة
أديب وشاعر مصري

عضو هيئة تحرير )البالد( تورونتو
abuzahda@gmail.com

ميلر وباموق وهيمنغواي ممن خرجوا من بيت المجانين

كتاب عالميون يكشفون: وقت الصباح هو األنسب للكتابة
تأسست مجلة “باريس ريفيو” في عام 1953، وفي 
عدده��ا األول طالبت الق��ارئ بالتركيز على المواد 
اإلبداعي��ة من قصص وقصائ��د، مؤكدة أنها “تضع 
النق��د في موضعه الذي ينتم��ي إليه، أي بالقرب من 
خلفي��ة الكت��اب”، وعوضا عن النق��د أتاحت المجلة 
للكتّ��اب أن يتحدثوا عن أنفس��هم وتجاربهم في باب 
“الكتّ��اب يعملون” حي��ث يعمل المح��اورون على 

كشف أسرار حياة وفن المبدعين الكبار.
القاه��رة - طوال س��تين عاما م��ن صدورها لم يخل 
عدد من مجلة “باريس ريفيو” من حوار أو أكثر مع 
أحد المبدعين، مما يجعل منها كنزا حقيقيا، بحس��ب 
تعبير الكاتب المصري أحمد الش��افعي، الذي اختار 
حوارات نشرتها المجلة مع عدد من كبار الروائيين 
هم أرنس��ت همنغ��واي وهن��ري ميل��ر وبورخيس 
وكارل��وس فوينتس وميالن كونديرا وبول أوس��تر 
وسوزان س��ونتاغ وأمبرتو إيكو، وتاسعهم أورهان 
بام��وق، وترج��م الش��افعي الح��وارات وضمها في 
كت��اب أصدرت��ه مؤخ��را الهيئ��ة المصري��ة العامة 
للكتّ��اب بعن��وان “بيت حاف��ل بالمجاني��ن حوارات 

باريس ريفيو”.

التأثر بالواقع
ف��ي تقديمه للكت��اب يقول المترج��م “ال أعرف ماذا 
ف��ي الحوار يجعله حبيبا هك��ذا إلى نفوس القراء، ال 
أعرف س��ر تلك اللهف��ة التي تجعل بعضن��ا يقبلون 
عل��ى قراءة ح��وارات يعرفون مس��بقا أنه��م قرأوا 
مضامينها في ش��هادات ومقاالت ومصادر أخرى، 
ويشبه األمر بأنه مثل استراق السمع إلى راكبين في 
قطار أو طائرة، ليس من المتوقع أن تصادف هامشا 
ف��ي حديثهم��ا يوقف تدفق المتعة، هم��ا مجرد اثنين 

يتكلمان تقريبا كما يتكلم الناس”.
ي��روي باموق ف��ي مقالته أنه عندما ق��رأ حوارا مع  
فوكنر في “باريس ريفيو”، انتابه التيه “كما لو كنت 
عثرت على نص مقدس”. وكان يومها يجاهد لينتهي 
من روايته األولى، بينما تومض أصداء فوكنر عليه 
حين يقول “كتابة الم��رء لروايته األولى ال تقتضي 
فحس��ب أن يتعلم كيف يحك��ي حكايته وكأنها حكاية 
ش��خص آخ��ر، إنها أمر يتعلق في الوقت نفس��ه بأن 
يصبح المرء ش��خصا يس��تطيع أن يتخيل رواية من 
بدايتها إل��ى منتهاها، بطريقة متزن��ة”. ومما تعلمه 
باموق عب��ر الحوار، نصائح فوكن��ر “ال تكف عن 
الحلم، واطمح إلى أعلى مما تحس��ب أنك قادر على 
تحقيقه، ال تقص��ر اهتمامك على أن تبز معاصريك 
أو أس��الفك، ح��اول أن تتف��وق على نفس��ك، الفنان 

خالق تدفعه الشياطين، وهو ال يعرف لماذا اختارته 
الش��ياطين هو بالذات، وهو دائم االنشغال بالتساؤل 

عن سر ذلك”.
وفي ثنايا المقالة يجيب باموق عن تساؤالت المترجم 
بشأن قيمة الحوارات لمن يقرأها، حيث يقول “كلما 
كنت أجلس لق��راءة تلك الح��وارات، تتبدد الوحدة، 
كنت أكتشف أن ثمة آخرين يشعرون بمثل ما أشعر 

به”.
لكل كاتب طريقته وطقوس��ه التي ال يش��به فيها أحد 

س��واه، فهيمنغ��واي مث��ال كان الوحيد ال��ذي يكتب 
وهو واقف في مواجهة اآللة الكاتبة، وغيره يس��لك 
مس��الك أخرى، يق��ول هنري ميلر “يق��وم كل فنان 
بضبط نفس��ه وتهيئتها للكتاب��ة بطريقة ما”، طبيعي 
أن يختلف��وا في تلك الطرق لكن ثمة أش��ياء كش��ف 
الحوار عن اتفاقهم فيها، منها حدود اس��تفادة الكاتب 
من ش��خصيات وأحداث واقعية حقيقي��ة، حيث قال 
هيمنغ��واي “بعض الش��خصيات مس��تقاة من الحياة 
الواقعية، ولك��ن المرء غالبا ما يبتكر الش��خصيات 
م��ن خالل معرفته بالناس وفهمه لهم وتعامله معهم. 
وأردف ب��أن تصوير الش��خص مثلما تفعل الصورة 
الفوتوغرافية يكون من وجهة نظري فشال كبيرا أما 
إن أن��ت أقمت��ه من بين ما تعرف ف��ال بد أن تجد فيه 

كل األبعاد”.

حوارات من داخل بيت المجانين 
أما بول أوستر فبالرغم من فانتازية وغرائبية أعماله 
إال أن��ه اعت��رف بأن الكثي��ر من الش��خصيات فيها 
خصوص��ا في “ثالثية نيويورك” كانت واقعية، إلى 
درج��ة أنه اعترف متمنيا أن تك��ون المهلة القانونية 

انتهت بأنه اخترع شخصيات خيالية.
 ويذكر نجيب محفوظ أنه يكتب ما يحدث حوله، في 
البيت، في المدرسة، في الشارع، في العمل، وكذلك 
األشياء التي يتحدث فيها أصدقاءه حين يمضي وقتا 
معه��م، وتترك أثرا في��ه.  وكمثال يقول عن “اللص 
والكالب” اس��توحيت القصة من لص رّوع القاهرة 
لفترة. كان اس��مه محمود س��ليمان. حينما خرج من 
الس��جن حاول أن يقتل زوجته ومحاميه اللذان نجحا 

ف��ي الهروب من القتل، ولكنه تعرض للقتل في ثنايا 
ذلك. ابتكرت القصة من شخصيته.

عن انشغال الكاتب بالسياسة يقول بورخيس “هناك 
ش��عراء كثيرون يكتبون جيدا وحينما تتكلم معهم ال 
يحدثونك إال في حكايات السياسة الدنيئة، ويتبين أن 
كتابته��م ما هي إال نوع من العرض الجانبي، هؤالء 
لم يكونوا ش��عراء أو كتّ��اب على اإلطالق، إنما هي 
حيل��ة تعلموها وحذقوها، إنهم يأخذون األش��ياء كما 
لو كانت مسلمات وحينما يضطرون للكتابة يعرفون 

بغت��ة أنهم يج��ب أن يكون��وا س��اخرين أو حزانى، 
يرت��دى الواحد منه��م قبعة الكاتب، وبع��د أن ينتهي 

يخلعها ليعود لالنخراط في السياسة”.
أول ضوء

 يجمع الروائيون في حواراتهم بأن وقت الصباح هو 
األنسب للكتابة، فهيمنغواي يقول “أكتب كل صباح 
بمجرد أن يظه��ر أول ضوء، قدر اإلمكان، أبدأ في 
السادس��ة صباحاً، وقد أس��تمر إلى الظهر، وعندما 
تنته��ي تك��ون فارغا أو كالف��ارغ، إذ أنك في الوقت 
نفس��ه تك��ون ممتلئا، كم��ا يحدث لك بع��د أن تكون 
مارست الحب مع شخص تحبه، حيث ال شيء يمكن 

أن يضيرك”.
كذل��ك هنري ميلر يص��ف العمل ف��ي الصباح بأنه 
أفضل كثيرا، حيث يكتب لمدة س��اعتين أو ثالث كل 
صباح، وكارلوس فوينتس يقول إنه كاتب صباحي، 
يكتب ابتداء من الثامنة والنصف حتى الثانية عشرة 

والنصف.
كذلك يجمعون على العمل الجاد، والدقة الشديدة التي 
تدفعهم إلعادة الكتابة أكثر من مرة، مثال هيمنغواي 
الذي يق��ول “كتب��ت الصفحة األخيرة م��ن روايتي 
‘وداع��ا للس��الح’ تقريبا 39 مرة، قب��ل أن أرضى 
عنها”، كذلك يميلون للعزلة وخصوصا عن الكتاب 
من جيلهم يقول أورهان باموق “لم أكن صديقا ألي 
من الكتاب األتراك في جيلي”، وهنري ميلر تعرف 
في باريس على العديد م��ن الكتّاب األميركيين لكنه 
يقول “لم تقم أبدا رابطة حقيقية بيني وبين أي منهم، 
ويعترف هيمنغواي “كلما توغلت في الكتابة صرت 

أكثر وحدة”.

الكتـاب يـجـمعـون عـلـى العمل الجاد، 
والدقة الشديدة التي تدفعهم إلعادة 

الكتابة أكثـر مـن مـرة، كذلك يميلون للعزلة
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تتلمذت على أيدي كبار اخلطاطني العرب

خطاطة موصلية متخصصة في خطوط الطغراء، والثلث، وجلي الثلث
عش��قت الخ��ط العربي من��ذ نعوم��ة أظافرها، 
تتلم��ذت على أيدي كب��ار الخطاطي��ن العرب، 
فنال��ت العديد من اإلجازات وهي في العاش��رة 
من عمرها، لتصب��ح أصغر خطاطة في العالم؛ 
إنها الخطاطة العراقية ابنة الموصل جنة عدنان 

أحمد.
الخطاط��ة الموصلي��ة تمتل��ك ق��درة فريدة من 
نوعه��ا؛ أال وه��ي الكتاب��ة بكلت��ا يديه��ا في آن 
واحد وبنف��س الكفاءة، كما تمي��زت جنة بالخط 
على الخرائط الجغرافي��ة للدول العربية ومعالم 

العراق، ما شكل عالمة فارقة في مسيرتها.
وتق��ول جن��ة الموصلي��ة: »كان وال��دي رحمه 
هللا مولع��اً بالخط العربي حتى تح��ول بيتنا إلى 
مع��رض يض��م الكثير من لوح��ات الخط لكبار 
الخطاطين، مثل حامد اآلمدي، لذلك تأثرت منذ 
صغري بتلك اللوحات وأحببتها إلى درجة أنني 
كنت أمس��ك الورق��ة والقلم وأقلده��ا كأي لوحة 

رسم«.
أونالي��ن«:  ل�«الخلي��ج  الموصلي��ة  وأضاف��ت 
»الح��ظ والدي محبت��ي للخط، فق��رر أن يدعم 
تلك الموهب��ة من خالل زيارتنا المس��تمرة إلى 
الخطاط الكبير يوسف ذنون؛ آلخذ منه تمرينات 
وتعليق��ات كثي��رة ح��ول خ��ط الثلث والنس��خ، 
فض��الً عن المتابع��ة لجميع النش��اطات الثقافية 

والمعارض التي تقام في مدينة الموصل«.
ول��دت الخطاط��ة جنة عدنان في ع��ام 1965، 
تعيش حالياً في نيوزلندا، متخصصة في خطوط 

الطغراء، والثلث، وجلي الثلث.
تميزت ابن��ة الموصل بتمكنه��ا المبكر من خط 
الثل��ث، وتس��نى لها أن تصمم وتنف��ذ الكثير من 
اللوح��ات الخطي��ة الجميلة، م��ا أّهلها للحصول 
على إجازة غير مسبوقة من أستاذ الخط العربي 
ف��ي زمانه التركي حامد اآلم��دي، الذي أجازها 

عام 1975 وهي لم تتجاوز الرابعة عش��رة من 
العمر، وليأخذها والدها في ذات السنة إلى شيخ 
الخطاطين العرب في القاهرة حينذاك المصري 
»س��يد إبراهي��م«، وتحصل منه بع��د االختبار 
واالمتحان على ش��هادة أخرى ف��ي الخط، التي 

تعني الكثير لدى الخطاطين المحترفين.
وتؤي��د الفنان��ة جنة عدن��ان االتجاه ال��ذي يقول 
بأن مجرد المعرفة للخط وقواعده ليس��ت كافية 
ألعمال خطية مميزة، فإن تصميم الخط وتوزيع 
الكلمات والمفردات بأشكال فنية من الممكن أن 
يت��م توظيف الخط في الفن التش��كيلي، بحس��ب 

رأيها.
وتابع��ت حديثها قائلة: »أجد نفس��ي في أصعب 
أنواع الخطوط؛ وهو )جلي الثلث( و)الطغراء(، 
فمنذ صغ��ري تأقلمت أنامل��ي وعيني على هذا 
الن��وع الصع��ب والجميل ج��داً ج��داً، في ذات 
الوق��ت الذي أرى فيه خط )جل��ي الثلث( واحداً 

من أجمل الخطوط العربية«.
الح��روب والقت��ل والتدمير في بلده��ا ومدينتها 
الموص��ل كان��ت حاضرة في أعم��ال الخطاطة 
الموصلي��ة، فقد خطت دع��اء النبي يونس عليه 
الس��الم: »ال إله إال أنت س��بحانك إني كنت من 
الظالمين«، على ش��كل خريطة الموصل، وآية 
الكرس��ي بخ��ط جلي الثل��ث على ش��كل منارة 

الحدباء.

- جغرافيا الخطوط
عبَّرت الخطاطة الموصلية جنة عدنان عن حبها 
للوط��ن العرب��ي من خالل لوحات فنية نقش��تها 
بريشتها، وجسدت فيها الدول العربية بنصوص 
قرآنية، واختارت عدن��ان لكل دولة نصاً قرآنياً 

يناسبها.
وتقول عدن��ان: »الهدف من مش��روع جغرافيا 

الخط��وط ه��و رس��الة موجهة من��ي للعرب أن 
يجتمع��وا عل��ى حب األرض والدي��ن، وأهديت 

لكل دولة عربية خريطتها«.
فكان��ت خريطة العراق ﴿رب إني مس��ني الضر 
وأن��ت أرحم الراحمي��ن﴾، وخريطة س��وريا: ﴿
وجزاهم بما صبروا جنة و حريراً﴾، وفلسطين: 
﴿ربنا أف��رغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا 
عل��ى الق��وم الكافري��ن﴾، أما دولة قط��ر )قطر 

ستبقى حرة بروح األوفياء(.

واختتمت جنة عدن��ان حديثها قائلة: »أتمنى أن 
تكون جميع الدول العربية في أمان واس��تقرار، 
وأن أعود لمدينتي الموصل لكي أعمر مساجدها 
وأسواقها القديمة المدمرة، وأزينها بخطي، هذه 

هي أمنيتي ومشروعي المستقبلي«.

 اتنى ان أعود ملدينيت املوصل لكي أعمر مساجدها 
وأسواقها القدمية املدمرة، وأزينها خبطي

جنة عدنان أحمد

                                     RCI   كوليت زينة ضرغام
فاز الفيلم الوثائقي-التس��جيلي »قيامة حس��ن« 
بجائ��زة إيري��س ألفض��ل فيلم وثائق��ي كندي-
فرنس��ي للعام 2017 في حفل«كيبيك س��ينما« 
لتتويج صناع الس��ينما الناطقة باللغة الفرنسية 
في كندا مؤخ��را. وكان أقيم الحف��ل ألول مّرة 

في استديوهات تلفزيون هيئة اإلذاعة الكندية.
تابعت كاميرا مخرج الفيلم الس��ينمائي الكندي 
 Carlo Guillermo كارلو غيليرمو بروت��و
Proto على مدى أربع سنوات ثالثة أشخاص 
ينتم��ون إل��ى عائلة واح��دة. ويقوم أف��راد هذه 
العائل��ة بالغن��اء عل��ى أبواب إح��دى محطات 
قط��ار األنف��اق ف��ي مدين��ة مونتريال لكس��ب 
رزقهم. ,أبطال الفيلم الواقعي التسجيلي الثالثة 
 Denis Harting ه��م: األب دوني هارتين��غ
وزوجته بيغ��ي روو Peggy Roux وابنتهما 
لوفيا Lauviah. وكل أفراد هذه العائلة فاقدون 

للبصر.
يقّص الفيلم حكاية فاجعة ستغير حياة هذه العائلة 
إلى األبد. ففي الع��ام 2002 فقدت العائلة ابنها 
حسن الوحيد بين أفراد عائلته الذي ولد مبصرا 
صحي��ح النظر. وغرق ه��ذا الطفل عندما كان 

في ربيعه السادس عندما كان يشارك في إحذى 
المخيّمات الصيفية في ضواحي مونتريال.

بع��د م��وت الطف��ل تب��دأ العائلة باإليم��ان بأنه 
موجود في مكان ما في هذا العالم وبأنه تقمص 
جس��دا آخر، كل ذل��ك حملهم إل��ى االعتقاد به 

أحد األطب��اء والكتاب الروس وهو غريغوري 
غربوفوي كما تشير أحداث الفيلم. ولهذا الطبيب 
والعالم الروسي مؤلفات عدة يخكي فيها أفكاره 
الفلسفية الوجودية عن قيامة األموات وانبعاثهم 

في مكان ما من هذا العالم.

في ذلك الوق��ت، تبدأ هذه العائلة طريق البحث 
والتعمق الروحي الماورائي ملتقية الس��ينمائي 
الكن��دي الذي وج��د في قصتهم مادة س��ينمائية 
مش��ّوقة ومؤثرة. أم��ا األبط��ال الحقيقيون في 
حكاي��ة الفيلم فهم وج��دوا بالتعبير الس��ينمائي 
الوس��يلة التي ستس��مح لهم بالتكفي��ر عن ذنب 
يجتاحه��م لظنّه��م بأنهم ل��م يس��تحقوا نعمة أن 
يكون حس��ن في حياتهم وبأنهم أضاعوه بسبب 

إهمالهم.
ه��ذا الوجع يظهر جليا في الحكاية التي تقصها 
العائل��ة في الفيلم وأيضا ف��ي الكلمة التي ألقاها 
دون��ي هارتينغ حين اعتالئه خش��بة المس��رح  
لتس��لم جائ��زة »إيريس« ألفضل فيل��م وثائقي 
كندي-فرنكوفوني للعام 2017 في حفل »كيبيك 
سينما« لتتويج صناع السينما الكندية الفرنسية.
ع��ودة في التقرير الصوتي تاليا إلى الحفل وما 
قال��ه دوني هارتينغ خالل تس��لمه الجائزة. مع 
اإلش��ارة إلى أنه على ما يبدو لن تبقى باكورته 
السينمائية يتيمة وهو باشر تصوير المشاهد في 
فيلم روائي هذه المرة يخرجه السينمائي بروتو 
أيض��ا الذي وجد عن��د دوني موهبة س��ينمائية 
اس��تثنائية يص��دق فيها المثل القائ��ل بأن فقدان 

البصر ال يعني أبدا فقدان البصيرة.

“فيلم قيامة حسن” توّج أفضل وثائقي كندي-فرنسي

أبطال فيلم -قيامة حسن- الضريرون دوني هارتينغ وبيغي بروو وابنتهما لوفيا 
  Radio-Canadaفي الوسط- خالل وجودهما مؤخرا في استديوهات راديو كندا-

Olivier Laland
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هشام سليم
 فنان مصري أنيق ينتقي أدواره بعناية فائقة

عودة غير متوقعة يسجلها النجم المصري هشام 
سليم في الموسم الرمضاني الدرامي ، من خالل 
دوره المميز في مسلس��ل “اختف��اء” إلى جانب 
كل م��ن نيللي كريم، محمد ممدوح، وبس��مة في 

عمل درامي يقوم على التشويق واإلثارة.
قصة المسلسل تدور حول سليم الذي يجسد دور 
شريف عفيفي الكاتب الصحافي والروائي الذي 
يتمتع بش��عبية كبي��رة والعائد م��ن حادثة كبيرة 
ألزمت��ه فترة ع��الج لمدة عام، بع��د إعالنه عن 
مش��روع روايته الجديدة والتي كانت عبارة عن 

سلسلة من المقاالت تسببت باختفائه.
تبدأ رحلة البحث عنه زوجته األستاذة الجامعية 
التي تلع��ب دورها نيللي كريم، لكن هذه الرحلة 
تفاجئها بالكثير من األمور التي لم تكن على علم 
بها، ومنه��ا أن روايته األخي��رة “اختفاء” تتهم 
رج��ل أعمال معروف بارتكاب جريمة قتل قبل 

خمسين عاما.

ينتمي هش��ام س��ليم إل��ى طبقة الفناني��ن العرب 
القالئل الذين تمرسوا فن التمثيل في سن مبكرة. 
س��اعده في ذلك كونه من عائلة مش��هورة، فهو 
نج��ل أس��طورة الن��ادي األهلي نجم ك��رة القدم 
الراح��ل صالح س��ليم الملقب ب�”المايس��ترو”، 
وال��ذي حصل عل��ى الكثير م��ن البطوالت مع 
نادي األهلي ومنتخب مصر، وكان العبا مميزا 
ومديرا ناجحا لنادي األهلي على مدى س��نوات 
عدي��دة، جذبته الس��ينما أثن��اء فترة الس��تينات، 
ومثّل ثالثة أفالم هي “الس��بع بنات”، “الشموع 

السوداء” و”الباب المفتوح”.
ال تسألني من أنا

بدأ سليم االبن مشواره الفني وكان ال يزال عمره 
12 عاما، حين قدّم أول أدواره أمام سيدة الشاشة 
العربي��ة الفنانة الراحلة فات��ن حمامة، والراحل 
أحمد مظهر، من خالل فيلم “إمبراطورية ميم” 
للمخرج حس��ين كم��ال، والمنتج ع��ام 1972، 
وفي ذلك الوقت أبهر هش��ام الطفل الوسط الفني 

بموهبته التمثيلية.
أحبت فات��ن حمامة ذلك الطفل كثيرا، واختارته 
م��ن جديد ليكون معها في فيلمها الش��هير “أريد 
حال” م��ع الفنان الكبير الراحل رش��دي أباظة، 

للمخرج سعيد مرزوق وتأليف حسن شاه.
في العام التالي شارك سليم مع نخبة من الفنانين، 
في رائعة يوسف شاهين “عودة االبن الضال”، 
مع س��هير المرش��دي، شكري س��رحان، هدى 
س��لطان، والمطرب��ة اللبنانية ماج��دة الرومي، 

رجاء حسين، محمود المليجي وآخرين.
في ذل��ك الوقت كتبت بعض األق��الم الصحافية 
عن موهبة سليم ملمحة وعن الدعم الذي يتلقاه، 

كون��ه من عائلة مش��هورة، مش��يرة إلى أن أبيه 
الكابتن صالح لديه عالقات واس��عة في الوس��ط 
الفن��ي. ولكن األب كان يش��عر بأن التمثيل ليس 
مج��اال مضمونا بالنس��بة إل��ى ابن��ه، لذلك كان 
يرف��ض ف��ي البداية فك��رة دخوله مج��ال الفن، 
وأراد منه دراس��ة مجال بعيد عن الفن، وبالفعل 
درس االبن في معهد السياحة والفنادق، وتخرج 
من��ه  ع��ام 1981، لكنه ف��ي ذات الوقت كان ال 
يف��ّوت فرصة تمثيلي��ة إال ويش��ارك فيها، ومع 
الدور تلو اآلخر اقتنع الوالد صالح سليم بموهبة 
ولده وس��مح له بالسفر إلى العاصمة البريطانية 
لن��دن، بهدف دراس��ة التمثي��ل ف��ي األكاديمية 

الملكية للفنون.
عاد إلى مص��ر عام 1984 ُمثق��ال بالمعلومات 
األكاديمي��ة، وبالثقاف��ة الغربي��ة ف��ي التمثي��ل، 
ومتمرسا على أيدي أمهر األساتذة البريطانيين، 
أراد في البداية الخوض فقط في أداور سينمائية 
بعي��دا عن التلفزي��ون الذي كان ينموا بس��رعة 
كبيرة، وش��ارك في عدة أدوار مهمة، في أفالم 
ش��كلت الذاك��رة الس��ينمائية للمش��اهد العربي، 
منها “ال تس��ألني من أن��ا”، “تزوير في أوراق 
رس��مية”، “س��نوات الخطر” و”بصمات فوق 

الماء”.
لم يس��تطع س��ليم أن يقاوم إغراء نجاح الدراما 
المصري��ة على المس��تويين المحل��ي والعربي، 
فق��رر أن يكون في الع��ام 1988، أول ظهوره 
تلفزيونيا من خالل مسلسل “الراية البيضا”، مع 
المخرج الكبير محم��د فاضل، والمؤلف المبدع 
الراحل أس��امة أنور عكاش��ة، وم��ع كوكبة من 
نج��وم الدراما المصرية أمث��ال القديرة الراحلة 

س��ناء جمي��ل، والكبي��ر جميل راتب، وس��مية 
األلفي.

دارت قصة مسلسل الراية البيضا المستندة على 
أح��داث حقيقية، حول ص��راع محموم ال ينتهي 
بين طرفين بمدينة اإلس��كندرية، الطرف األول 
هو “فضة” التاجرة الثرية والمتسلطة، والثاني 
هو الس��فير المتقاعد، حيث تحاول التاجرة بكل 
ما لديها من نفوذ أن تستولي على القصر األثري 

الذي يمتلكه راتب ويقيم فيه بعد تقاعده.
لفت س��ليم إليه أنظار المخرجي��ن بعد دوره في 
“الراية البيضا”، وأهمها أنظار المخرج الكبير 
إس��ماعيل عبدالحاف��ظ ال��ذي كان متربعا على 
ع��رش الدرام��ا المصري��ة من خالل مسلس��له 
الش��هير “ليال��ي الحلمية” بجزئ��ه األول، حيث 
اختار عبدالحافظ هش��ام ليكون بطال من أبطال 
الج��زء الثاني برفقة نج��وم الصف األول يحيى 
الفخران��ي، صفية العمري، صالح الس��عدني، 

حسن يوسف ودالل عبدالعزيز.
وتمكن من نيل ثقة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 
بع��د دوره في الج��زء الثاني، وثب��ت قدميه في 
األج��زاء المتتالية من سلس��لة “ليالي الحلمية”، 

التي قام عكاشة بكتابتها جميعها.

بعدها ش��ارك س��ليم في ملحم��ة درامية أخرى 
هي مسلس��ل “أرابيس��ك” م��ن إخ��راج جمال 
عبدالحميد، وكتابة عكاش��ة أيضا، وجسد وقتها 
ال��دور البطول��ي الذك��وري الثان��ي بعد صالح 
الس��عدني، برفقة كبار الدراما م��ن أمثال هدى 

سلطان، أبوبكر عزت، هالة صدقي وآخرين.
وألن س��ليم يتأنى كثيرا في اختيار أدواره، فهو 
يذه��ب دائم��ا للعمل المتخم بالنجوم وال يس��عى 

للبطولة المطلقة، ألنه مقتنع بالبطولة الجماعية.
بعد “أرابيس��ك” كان سليم على موعد مع عمل 
ضخم جديد حقق نجاحا كبيرا هو “هوانم غاردن 
س��يتي”، من إخراج أحمد صق��ر، وتأليف منى 
نورالدي��ن، وبطولة مجموعة م��ن النجوم أمثال 
حس��ين فهمي وعبلة كام��ل وصابرين ومديحة 

يسري.

هشام والناس
على الرغم أن مش��اركاته في المس��رح تقتصر 
على عملين اثنين، إال س��ليم استطاع أن يُعلّم في 
ذاكرة الجمه��ور العربي من خالل دوره الرائع 
في مس��رحية “ش��ارع محمد علي” مع القديرة 
شريهان، والراحل فريد شوقي، المسرحية التي 
مازال��ت الكثير م��ن القن��وات الفضائية العربية 
تقوم بعرضها خالل عي��دي الفطر واألضحى، 
وال يمل المش��اهد العربي من رؤيتها عش��رات 
المرات لما تحمله من وجبة كوميدية غنية بأداء 

تمثيلي رائع من أبطالها.
أما ف��ي التلفزي��ون فقد قل نش��اطه الفن��ي لكنه 
شارك في أعمال مهمة مثل “السيرة العاشورية: 
الحرافي��ش”، و”مل��ك روح��ي”، و”محم��ود 
المصري”، و”لقاء على الهوا” وأعمال أخرى.
أغرت س��ليم تجربة التقديم التلفزيوني، وجّرب 
حظ��ه مرتي��ن، األول��ى ف��ي برنام��ج “هش��ام 
والناس”، الذي يرصد نبض الش��ارع والعامة، 
على شاش��ة قناة “س��كاي ني��وز عربية”، وفي 
التجرب��ة الثانية ظهر مقدما للبرنامج السياس��ي 
“ح��وار القاه��رة”، ال��ذي نج��ح عل��ى م��دار 
ع��ام ونص��ف تقريبا ف��ي اس��تقطاب العديد من 
الش��خصيات والرم��وز م��ن مختل��ف أطي��اف 
المجتمع المصري، حيث تناول بشكل أسبوعي 
مجمل األحداث السياس��ة والثقافي��ة والرياضية 
والفني��ة بتأثيره��ا وأبعادها على الحي��اة اليومية 

للمصريين.
تجربة سليم في “حوار القاهرة” كانت من أوائل 
تجارب الفنانين الع��رب لتقديم برنامج حواري 
ذي طاب��ع سياس��ي، حتى أنه وصفه��ا بأنها من 
أغنى تجاربه المهنية، وأنها سمحت له باكتشاف 

مهارات أخرى خارج إطار الفن.
وقال ف��ي مقابل��ة تلفزيونية إن البرنامج س��مح 
له باالقت��راب أكثر من قضايا وهموم الش��ارع 
المتحّض��ر  الح��وار  خ��الل  م��ن  المص��ري، 
واالستماع آلراء الخبراء والمحللين والمختصين 
في التفكي��ر بحلول للعديد من المش��كالت، كما 
استشرف مس��تقبل وتطورات المشهد المصري 

الذي يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه.
ه��ذه الش��خصية ذات الطابع الخ��اص، تضفي 
لمس��تها المميزة عل��ى كل دور تتقمصه، ولذلك 
يب��دو دور الروائ��ي “ش��ريف” ف��ي مسلس��ل 
“اختف��اء” دورا مختلفا تماما عما تقدمه الدراما 
العربي��ة، فالمش��اهد ال يكاد يصدق الش��خصية 
التي يؤديها هشام سليم، حتى يعود إلى التشكيك 
فيها من جديد في لعبة تشوق وإثارة تأخذه بعيدا 

عن الملل.

)العرب( لندن

شهد خالد

الفنان هشام سليم ينظر إىل 
العمل اإلبداعي كمنجز لفريق 

متكامل،ولذلك يتأنى كثريا يف اختيار
 أدواره، ويذهب دائما إىل العمل املتخم بالنجوم.



كركوك تاريخ عريق ومواقع أثرية وثروات متنوعة
كركوك ميكن ان تكون عراقا مصغرا جلميع العراقيني بكل مكوناتهم عرب 

ضمان مصاحل اجلميع، أو ان تكون برميل البارود الذي سيؤدي انفجاره إىل تدمري العراق
غطت أخب��ار الصراع��ات المحلي��ة واإلقليمية على 
ث��روات كرك��وك النفطي��ة الطائلة، عل��ى حقيقة هذه 
المدين��ة الت��ي تتمي��ز بتاريخ عري��ق ومواق��ع أثرية 
وث��روات زراعي��ة واقتصادي��ة متنوع��ة، وتمثل في 
مكوناتها وأعراقها، عراقا مصغرا منسجما على مدى 

التاريخ. 
ومحافظ��ة كرك��وك »أو التأميم« الت��ي تقع 240 كلم 
ش��مال الع��راق، يس��كنها خلي��ط من الع��رب والكرد 
والتركمان واآلش��وريين منذ أمد بعي��د. وتنعم المدينة 
بإرث تاريخي عري��ق وثقافات دينية متنوعة، إضافة 

إلى أهميتها االقتصادية بوجود حقول نفطية غنية. 
وتسارع عدد س��كان المحافظة في النمو في السنوات 
األخي��رة، حيث تضاع��ف من 752 ألف نس��مة عام 
1997 إل��ى مليون ونصف المليون حس��ب تقديرات 
وزارة التخطيط لعام 2015. ويتغير عدد الس��كان في 
المحافظة بين آونة وأخرى ألس��باب سياسية وإدارية 
واقتصادية، بسبب تغير حدودها اإلدارية، اضافة إلى 
ان اكتش��اف النفط في كرك��وك أدى إلى حركة نزوح 
كبيرة إليها من القرى واألرياف وحتى من المحافظات 
األخرى لغرض العمل في ش��ركة نف��ط العراق، وتم 

استحداث مناطق سكنية حديثة في أطرافها.

القلعة
تش��ير المص��ادر التاريخي��ة، إل��ى ان كرك��وك يمتد 
تاريخها إلى العصر الس�����ومري، وان أق���دم ذك���ر 
لها يرج��ع إلى عهد الحضارة السومرية »عصر فجر 

السالالت« 2600ق.م.
وتذك��ر بعض المص��ادر ان كركوك ق��د تميزت في 
العه��د الس��ومري بع��دة أس��ماء منها أربخ��ا، وكرخ 
س��لوخ، ومنيس، وكرخيني، وأس��ماء أخرى وردت 
عل��ى صفحات التاريخ. وف��ي عصر دولة »الخروف 
األسود« من سنة 1410-1467 سميت البلدة كركوك.
وتض��م المحافظ��ة نح��و 700 موق��ع أث��ري حس��ب 
دائرة اآلث��ار، أبرزه��ا قلعة كركوك وس��ط المدينة، 
الت��ي يعود تأريخه��ا إلى 2600 عام قب��ل الميالد أي 
إلى عصر فجر الس��الالت الس��ومرية، وتق��ع القلعة 
في مرك��ز المدينة وتعتب��ر من أق��دم أجزائها، ويبلغ 
ارتفاعه��ا 18 مترا ومس��احتها 247500 متر مربع، 

وقد بنيت ف��ي األصل على تل مدور ذي أربع زوايا، 
يرتفع عن الس��هول المحيطة به ويش��رف على وادي 
نه��ر صغي��ر ذي مياه قليلة يفيض ع��ادة في الفصول 
الماطرة ويعرف بنهر الخاصة. وش��هدت القلعة عدة 
حض��ارات ومر بها ملوك وقادة بارزون في التاريخ. 
ويعتقد بعض المؤرخين ان القلعة بنيت في عهد الملك 
اآلش��وري آش��ور ناصر بال الثاني بي��ن عامي 850 
و884 قب��ل المي��الد، حيث جعلها المل��ك أحد مراكز 
جيوش��ه. كم��ا ان الملك س��لوخ من بعده بن��ى حائطا 
دفاعيا قويا حول القلعة وشيد 72 برجا حولها. وكذلك 
قام القائد المغولي تيمورلنك بزيارة القلعة عام 1393 

أثناء غزوه العراق.
وتض��م القلعة العدي��د من اآلثار منه��ا أضرحة ثالثة 
أنبياء هم داني��ال وُحنين وعزير، كما توجد في القلعة 
القبة الزرقاء، وه��ي ضريح لألميرة بوغداي خاتون 
الس��لجوقية وتم انش��اؤها س��نة 762ه���. اضافة إلى 
بع��ض الكنائس مثل كنيس��ة مار داني��ال ونماز ايوي 
وهم��ا اللتان بنيتا قديما في الق��رن الثالث الميالدي ثم 

تحولتا إلى جامع.
ويش��ير كتاب »المرش��د إلى مواطن اآلثار« للكاتبين 
طه باقر وفؤاد س��فر، إلى ان كرك��وك »كانت مدينة 
محص��ورة في القلعة ف��ي مطلع القرن الثامن عش��ر 
للمي��الد وبدأ الناس بعد ذلك يبنون البيوت في الس��هل 
خارج بدن القلعة، وشكلها العام دائري تقريبا وترتفع 
ع��ن مس��توى س��طح األرض المجاور له��ا 18مترا 

وللقلعة أربعة مداخل رئيسية«.
واضاف��ة إلى قلعة كركوك، توج��د العديد من المواقع 
التراثي��ة في المدينة مثل قش��لة كرك��وك وهو مركز 
الحكومة في العهد العثماني، والبناء تراثي ضخم يقع 
في الجانب الثاني من كركوك ووسط المدينة، واجهته 
تش��كل قبة فنية ومعمارية ن��ادرة، وأعمدته الحجرية 
قصي��رة جداً ومحجل��ة وفيها أقواس نص��ف دائرية، 
وتتكون من طابقين كبيرين يضمان العديد من الغرف 
والقاع��ات، ويع��ود تاري��خ بنائها إلى س��نة 1291ه� 

/1874م من قبل والي كركوك آنذاك نافذ باشا. 

وم��ن المعالم البارزة األخرى في المدينة، جامع النبي 
داني��ال، المعروف بمئذنته المش��هورة الت��ي ي��ع��ود 

تاريخ بنائها إلى عه��د نبوخذ نص��ر عام 586 ق. م. 
ويمت��از بن��اؤه بالعقادات واألق��واس الجميلة الف��ن��ية 
التي تقوم على قاعدة مث��م�نة، وفيه مراقد لثالثة أنبياء 
هم، دانيال وعزير وحنين، وج��دد بناءها جعفر باش��ا 

متصرف لواء كركوك عام 1058ه�/1648م.
ومن الكنائس المهمة في المدينة الكلدانية أم األحزان، 
التي بنيت على أنقاض كاتدرائية قديمة، وهي مش��يدة 
بالحجر والجص وتقوم سقوفها وأروقتها على أقواس 
وأعم��دة مرمرية وتعتبر بتيجانها فخمة في نمط البناء 
المعماري، ويعود تاريخ بنائها األول إلى سنة 1862 

م.

سوق القيصرية
وفي وس��ط المدينة يقع س��وق قيصرية كركوك، وهو 
أحد األس��واق التراثية على مس��توى العراق، ويعود 
تاريخ��ه إل��ى منتصف الق��رن الثامن عش��ر، ويتميز 
بعمارته وألغازه الفلكية اضافة إلى العديد من الخانات 
التراثية كالس��وق الكبير الواقع في الصوب الكبير من 

المركز.
ومؤخرا تم العثور في منطقة طوبزاوة، 25 كم شمال 
كرك��وك، على موقع آث��اري يحتوي على قبور أثرية 
وأوان وقطع فخارية، ويقع ضمن منطقة تشمل مواقع 

مهمة لم ينقب عنها منذ وقت طويل.
وأش��ارت الس��لطات في المحافظ��ة أن »هناك مواقع 
أثري��ة ف��ي مناط��ق داقوق وت��ل قرجة ه��ي عرضة 

للسرقة والنبش من قبل سراق ومهربي اآلثار«. 

حقول النفط
ف��ي محافظ��ة كركوك، الت��ي أصبح اس��مها محافظة 
التأمي��م بعد تأميم النفط عام 1973 س��تة حقول نفطية 
أكبره��ا في مدينة كرك��وك ويبلغ المخ��زون النفطي 
حوال��ي 13 ملي��ار برمي��ل اضافة إلى حق��ول للغاز 
الطبيعي. ويت��م تصدير النفط من ش��مال العراق عن 
طري��ق أنبوب إل��ى ميناء جيهان الترك��ي على البحر 
المتوس��ط. ويمثل االحتياطي النفطي في كركوك نحو 
12 في المئة من مجموع االحتياطي النفطي العراقي، 
وكان أول استخراج تجاري للنفط فيها من قبل شركة 

تركية عام 1912.

ويع��د حقل كرك��وك خامس أكبر حقل ف��ي العالم من 
حي��ث الس��عة ويبلغ طول��ه حوالي 96 ك��م وعرضه 
حوال��ي أربعة كم. ويتراوح عم��ق آبار حقل كركوك 
بي��ن 450 مت��را إلى تس��عمئة متر، بينم��ا يبلغ مقدار 
اإلنتاج اليومي بين 750 ألف ومليون برميل وبمعدل 

إنتاج البئر الواحدة 35 ألف برميل يوميا.

وعند بداية اس��تغالل حقل كركوك ف��ي العهد الملكي 
العراقي كان عدد آباره 44 وبعد تأميم النفط في س��نة 
1973 كان الحقل يضم 47 بئرا منتجة و88 للمراقبة 
واالستكش��اف. ويحتوي حقل كركوك اآلن على أكثر 
م��ن 330 بئ��را منتجة وعددها في ازدي��اد، وأبرزها 

ح��ق�ول باي حسن وجمبور وخباز.

التغيير الديموغرافي
تنطب��ق مقولة »النفط يك��ون أحيانا نقمة وليس نعمة« 
على كركوك منذ اكتش��اف الثروة النفطية الهائلة فيها 
ع��ام 1912 حيث ان المنطق��ة رغم امتالكها مخزونا 
هائال من الثروة النفطية، اضافة إلى ثروات اقتصادية 
أخرى، إال ان س��كانها عانوا م��ن مؤامرات وصراع 
مس��تمر بين الق��وى السياس��ية المحلية، م��ن العرب 
والك��رد والتركمان، من جهة وص��راع مصالح دول 

الجوار، تركيا وإيران، سعيا وراء ثرواتها النفطية. 
وق��د تعرض��ت كرك��وك إل��ى حم��الت تعري��ب من 
حكومات بغداد ما قبل االحتالل، وتكريد من حكومات 
إقليم كردس��تان بعد 2003 حيث تم لتحقيق هذه الغاية 
نقل مئات اآلالف من العرب والكرد من مناطق أخرى 
إليها. وب��دال من الحفاظ على االنس��جام بين مكونات 
المنطقة الذي س��اد عبر تاري��خ طويل، اندفعت القوى 
السياس��ية والرس��مية لتنفيذ مش��اريعها التي تركزت 
على الهيمنة على الثروة النفطية عبر ضرب النس��يج 
االجتماعي فيها وتنفيذ إجراءات للتغيير الديموغرافي 

فيها. 

ويتفق العراقيون والمتابعون على ان كركوك يمكن ان 
تكون عراقا مصغرا لجمي��ع العراقيين بكل مكوناتهم 
عب��ر ضمان مصال��ح الجمي��ع، أو ان تك��ون برميل 

البارود الذي سيؤدي انفجاره إلى تدمير العراق.
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لمياء المقدم*

 يفاجئن��ي ابني الصغير دائما بأس��ئلة غريبة ال 
أدري كي��ف تخطر له على ب��ال، من قبيل: لو 
كنا ثالثتن��ا، أنا وأنت وأخ��ي األكبر في قارب 
واضط��ررت إللقاء واحد من��ا في البحر لينجو 

اإلثنان، بمن تلقين؟
ومرة س��ألني: إذا كانت س��عادتك تعني ش��قاء 
اآلخرين من حول��ك، ماذا تختارين؟ أن تكوني 
سعيدة ويش��قى الذين تحبينهم، أم تعيسة ويسعد 
الذين تحبينهم؟ وعندما كنا في أحد األيام نجلس 
ح��ول طاول��ة األكل نأكل في صم��ت، فاجأني 
قائ��ال: أين تعلم��ت تربيتنا؟ وكان ذل��ك تقريبا 
أغرب سؤال وأكثره غموضا، يوجهه لي على 

اإلطالق!
وطبع��ا أس��تنفر في كل مرة ذكائ��ي ومهاراتي 
لإلجابة على أس��ئلته التي تبدو أحيانا مستحيلة 
وتراجيدية إلى حد بعيد، ومجرد تصور الموقف 
الذي يضعني فيه يشعرني بحيرة وجودية ال حد 

له��ا، لكنني أتحايل عليه��ا بطريقة ما، وأحاول 
أن أجيب بما يس��كت في داخله الحيرة أو القلق 

مبعث السؤال.
ف��ي حال��ة القارب مث��ال أجبت، ب��أن األمهات 
ال يمك��ن أن يلقي��ن بأبنائهن إل��ى الموت مهما 
حص��ل وأيا كان��ت الضغوط والظ��روف ألن 
ه��ذا التصرف ض��د الطبيعة البش��رية، وإنني 
على األرجح، س��ألقي بنفس��ي لينجو الطفالن، 
وسيكون ذلك رد فعل بديهي وطبيعي ال يحتاج 

مني لحظة تفكير واحدة.

وفي حالة س��عادتي مقابل شقاء اآلخرين أجبت 
ب��أن المعادلة ال يمك��ن أن تصدق أبدا، ألنه من 
الصع��ب أن أكون س��عيدة إذا كان الذين أحبهم 
يش��قون، أو أن يس��عد الذي��ن يحبونني إذا كنت 
أش��قى، وقلت إن السعادة ش��يء يتجاوزنا إلى 
غيرنا، ونحن نستمدها من األشخاص واألشياء 
الذين يعنون لنا الكثير، وبالتالي فهي وإن بدت 
شعورا داخليا بالراحة واالطمئنان والمحبة، إال 
أن شعاعها يأتي من الخارج، ألن رؤية أحبائنا 
يش��قون كفيلة بأن تجعلنا نشقى مهما كنا سعداء 

والعكس صحيح.
س��ؤال تربي��ة األطف��ال، أجبت عليه ب��أن األم 
ال تحتاج دروس��ا لتربية أبنائه��ا، ألن الطبيعة 
زودتها بكل ما تحتاج��ه من أجل ذلك، وكل ما 
عليه��ا فعله هو اإلنصات إل��ى قلبها، وضربت 
مث��ال بالقطط والكالب التي ال تملك عقوال على 
اإلطالق لكنها تربي أبناءها وتحميها وتوفر لها 

األكل والمأوى إلى أن تكبر وتستقل بحياتها.

أطل��ب أحيانا مهلة للتفكير في س��ؤال ما، فلدّي 
اعتق��اد راس��خ ب��أن اإلجابة على هذه األس��ئلة 
تحديدا مهمة جدا بالنس��بة له، لسبب أحسه وال 

أدريه.
بعد كل سؤال من هذا النوع، وهي ليست كثيرة 
والحم��د هلل، وتأتي على فت��رات متباعدة، أجد 
نفس��ي أفكر في الدافع من ورائها: من أين تأتي 
هذه األسئلة؟ هل هي اختبار ألمومتي مثال؟ هل 
هي تحسس لفكرة العدل في قلوب األمهات؟ هل 
هي تحدّ لي، امتحان لذكائي، وبالتالي لجدارتي 
بمسؤولية ضخمة في حجم األمومة؟ هل يشعر 
بالظلم مثال؟ بتحيز ما؟ هل هناك ما يحركها أم 
أنها مجرد نقاط استفهام كبرى تدور في رأسه، 
وتبحث ع��ن إجابة، مثل مفاهيم الموت والحياة 

والخلق والبعث وغيرها؟
ل��م أحاول أن أس��أله عن مصدره��ا، مخافة أن 
يتوق��ف عن طرحها، وظن��ي أنه ال يملك إجابة 
أيض��ا، ول��م أح��اول أن أرجعه��ا إل��ى أحداث 
ومواقف في حياتنا، لكنني أس��أله أحيانا بش��كل 
مباشر، ونحن نتمدد بجانب بعضنا في الفراش 
وننظر إلى الس��قف، إن كان يجد نفس��ه سعيدا، 
وإن كان هناك ش��يء أس��تطيع أن أفعله لتكتمل 
سعادته؟ فيجيب دائما بأنه يشعر بأنه طفل سعيد 
جدا ومحظوظ بوالديه وأسرته، ومرة قال جملة 
أذابت قلبي من يومها ولم تتوقف “بعد أن أموت 
وأبع��ث من جديد في بطن أم أخرى، س��أهرب 

منها وأعود إليك”.

*  كاتبة تونسية )العرب(

دراسة أجرتها جامعة
»إيسيكس« البريطانية

ميكن لإلنسان أن ينسى
لـغتـه األم فـي الـغـربـة

جامع��ة  أجرته��ا  دراس��ة  كش��فت 
»إيس��يكس« البريطانية أن��ه ليس من 
المستبعد أن ينسى الناس في المغترب 
لغتهم األم سواء أكانوا أطفاالً أم بالغين.
وبحس��ب الدراس��ة ف��إن ثم��ة عوامل 
معقدة، وفي الغالب غير متوقعة، تحكم 
فق��دان اللغة؛ إذ تبي��ن أن اللغة األم قد 
تتأث��ر بس��بب مخالطة مواطن��ي البلد 
الذي انتقل إليه الشخص، وأن العوامل 
الوجدانية، مث��ل التعرض لصدمة، قد 
تكون األكثر تأثيراً في اللغة األصلية.

تق��ول مونيكا ش��ميت، الخبيرة اللغوية 
بجامع��ة إيس��يكس، ل�«بي بي س��ي«: 
»بمجرد أن تشرع في تعلم لغة أخرى 
يتناف��س النظامان اللغويان للغة األولى 

واللغة المكتسبة«.

هذا الش��عور، وفق الدراسة، ال يخفى 
على أكثر الناس الذين طال مقامهم في 
ب��الد المهج��ر، حين ال تس��عف المرء 
لغته األول��ى بالكلمات الت��ي يحتاجها 
للتعبير عن نفس��ه، وهذا يعني أن لغته 
األم تتالش��ى تدريجياً من الذاكرة كلما 

طال االغتراب عن الوطن.

ولفت��ت الدراس��ة إل��ى أن األطفال في 
التاس��عة م��ن عمرهم يكادون ينس��ون 
لغتهم األم كلياً بع��د االنتقال إلى البيئة 
الجدي��دة، وهم األكثر تأثراً حتى س��ن 

12 عاماً بالعوامل الخارجية.

وي��زداد الخلط بي��ن مف��ردات اللغتين 
المكتسبة واألصلية كلما زادت مخالطة 
السكان المحليين في المغترب، إذ يرى 
الم��رء أنه ليس مضطراً إلى التمس��ك 
بلغة واحدة ما دام اآلخرون س��يفهمون 
اللغتي��ن، ومن ثم يثم��ر هذا الخلط عن 

لغة هجينة.

وألن لن��دن تعد واح��دة من المدن التي 
تض��م أكبر ع��دد من ثنائي��ي اللغة في 
العالم، فقد كش��ف اس��تطالع للرأي أن 
األطفال فيه��ا يتحدثون أكثر من 300 
لغة، وأن أكثر من %20 من س��كانها 

لغتهم األصلية ليست اإلنجليزية.

كيف نرد  على أسئلة األطفال الوجودية

سؤال تربية األطفال، أجبت عليه بأن األم ال حتتاج دروسا لرتبية أبنائها، ألن 
الطبيعة زودتها بكل ما حتتاجه من أجل ذلك، وكل ما عليها فعله هو اإلنصات إىل قلبها

مــقــال
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برلي��ن - أي ش��خص توج��ه إلى 
العمل مستخدما قطارا مزدحما قد 
ينتابه ش��عور أقل إيجابية بش��أن فكرة أن يلمسه 
آخ��رون، إال أن الخب��راء يقول��ون إن الق��رب 

والتالمس جيدان لصحتنا.
وتقول الطبيبة النفسية يوليا شارنهورست “كلنا 
لدينا مس��احة شخصية ال نسمح سوى ألشخاص 
بعينهم بدخولها”. وهذا يعني أنه يمكن لألصدقاء 
والمع��ارف االقتراب منا بينم��ا نفضل أن يبقى 

الغرباء على مسافة منا.
وقالت كريس��تينه سوفينسكي من “مجلس أمناء 
منظمة إغاثة المس��نين األلمانية” الذي يس��اعد 
كب��ار الس��ن موضحة “الي��وم، غالبا م��ا يكون 
األشخاص متحفزين بش��كل مفرط في اتصالهم 
باآلخري��ن، عب��ر مواقع التواص��ل االجتماعي 
يفضل��وا  أن  ويمك��ن  الفعلي��ة  بيئته��م  وعب��ر 
االنس��حاب”. مضيفة »غير أنن��ا مازلنا بحاجة 

إلى تواصل جسدي غير جنسي«.
كم��ا أش��ارت شارنهورس��ت إلى أن��ه عندما ال 
يحص��ل األطف��ال على ما يكفي م��ن التواصل، 
فيمك��ن أن ي��ؤدي ه��ذا الحرم��ان، على س��بيل 
المث��ال، إل��ى اضطرابات في النمو، ومش��اكل 

سلوكية.

وترى أوته ريبش��ليجر رئيس��ة مجلس الرابطة 
األلمانية ألخصائيي العالج الطبيعي المس��تقلين 
التي تعلم مدى أهمية التالمس لألشخاص “نحن 
نالح��ظ هذا خصوص��ا في ما يتعل��ق باالعتناء 
بكب��ار الس��ن، مث��ال عن��د الزي��ارات المنزلية 
وفي من��ازل كبار الس��ن. عندم��ا تلمس هؤالء 

األشخاص فإنهم يشعرون بالسعادة”.

وعن��د التعامل مع األصغر س��نا، فإن التواصل 
الجس��دي مهم أيضا، حت��ى التواصل الصغير، 
الالش��عوري تقريب��ا، في الحي��اة اليومية له أثر 
كبير، وعلى س��بيل المثال، عندما يضع شخص 
ما ي��ده على ذراع أو كتف ش��خص آخر خالل 

التحدث، فإن هذا يعزز التفاعل بينهما.
ومن الناحية البيولوجية، عندما يلمس��نا شخص 

آخر نف��رز ما يع��رف بهرمونات الس��عادة أي 
الناقالت العصبية األوكسيتوس��ين والدوبامين، 
كما أن التالمس يع��زز الجهاز المناعي ويمكن 

حتى أن يساعد في مكافحة االكتئاب.
وتقول ريبش��ليجر “التالمس ض��روري، ومن 
دون��ه نمرض”. من يلمس��نا فعليا هو أقل أهمية 
مم��ا نعتق��د. وحت��ى عندم��ا نلمس أنفس��نا مثال 
عن��د وضع الكريمات، فه��ذا يطلق نفس العملية 

البيولوجية مثلما يلمسنا آخرون.
غير أن األثر أقوى عندما يلمس��نا ش��خص آخر 
وحتى أكثر قوة عندما يكون هذا الشخص مقربا 
لنا. وهذا يعني أنه م��ن المهم بناء عالقات ذات 
ثقة إذا أردنا أن يكون للتالمس أثر إيجابي قوي.
وحتى التربي��ت على الحيوان��ات األليفة يجدي 
نفع��ا إلى حد ما، حيث ت��رى الخبيرة أنه “ليس 
بديال لعالقة الحب، ولكن أثر التواصل الجسدي 
م��ع حيوان يصعب تقدي��ره، عندما يتعلق األمر 

بشخص وحيد”.
التربي��ت على حي��وان أليف يطل��ق أيضا نفس 
هرمونات الس��عادة التي تعزز الصحة وتحسن 
الم��زاج. إذن حاول معانق��ة أحبائك وحيواناتك 

األليفة من وقت آلخر.

المصافحة والعناق يساعدان على التخلص من االكتئاب
دراســة

عـمــارة

مس��جد ابن طولون واحد من أقدم مس��اجد القاهرة القديمة، وفي 
ش��هر رمضان يكت��ظ بالمصلين الذين يش��عرون داخ��ل أروقته 
بأج��واء روحاني��ة خالص��ة، بخاصة في ظل ط��رازه المعماري 
المتميز والمختلف، وكثيرون ال يعرفون أن مس��جد بن طولون، 
المطبوعة صورته على ورقة فئة الخمس��ة جنيهات مصرية، هو 

المسجد األقدم في مصر الذي لم تتغير معالمه منذ بنائه.
ويعتبر ابن طولون ثالث المس��اجد المبنية في مصر اإلس��المية، 
بعد مس��جدي عم��رو ابن الع��اص، الذي تغيرت معظ��م معالمه 
بمرور الوقت، ومسجد العسكر الذي زال مع زوال مدينة العسكر 

التي كانت تشغل حي زين العابدين »المدبح« حاليًا.
بع��د أن فرغ ابن طولون من بناء قصره، قرر بناء المس��جد فبدأ 
البن��اء عام 263ه� - 876م، واكتم��ل بناؤه عام 265ه� - 879م 
و هذا التاريخ هو المدون على أكتاف رواق القبلة، وقد اس��تعان 
طول��ون بالمعماري المصري القبطي س��عيد بن كاتب الفرغاني 
لبناء المس��جد، وقد وصفه مس��جد الس��يرة الطولونية ب�«حس��ن 

الهندسة والحاذق بها«.

تبلغ مس��احة مس��جد أحمد بن طول��ون حوال��ي 6 أفدنة ونصف 
الف��دان، يبلغ طوله 138 متًرا، وعرض��ه 118 مترا تقريبا، وقد 
وأنف��ق علي بنائه 120 أل��ف دينار، وهو من المس��اجد المعلقة، 
أي يصعد إلى أبوابه بدرجات دائرية الش��كل، ويتوس��ط المسجد 

صحن مربع.
أما ش��بابيك المس��جد فتحيط به من جهاته األرب��ع وعددها 128 
شباكاً، وفي وسط الصحن قبة كبيرة ترتكز إلى 4 عقود، وتعتبر 
مأذنته الوحيدة في مصر ذات السلم الخارجي وهي مكونة من 4 
طوابق وملوية على طراز ملوية مس��جد سامراء بالعراق، ويبلغ 
ارتف��اع المئذنة عن س��طح األرض 40.44م، ويبلغ عدد مداخل 
مس��جد ابن طولون 19 مدخالً، إال أن المدخل الرئيسي حاليًّا هو 
المدخل المجاور لمتحف جاير أندرسون، حيث يوجد أعاله لوحة 

تجديد ترجع إلى عهد الخليفة الفاطمي المستنصر باهلل.
وعن قصة بناء المس��جد كما جاءت في مسجد السيرة الطولونية 
»أراد أحم��د بن طولون بناء المس��جد فقدّر ل��ه 300 عمود فقيل 
ل��ه ما تجدها أو تنف��ذ إلى الكنائس في األرياف والضياع الخراب 

فتحمل ذلك،  فأنكره ولم يختره وتعذب قلبه بالفكر في أمره، وبلغ 
النصران��ي وهو في المطبق الخبر، فكتب إلي��ه :  أنا أبنيه لك كما 
تُحب وتختار بال عمد إالّ عمودي القبلة فأحضره وقد طال شعره 
حت��ى تدل��ى على وجهه، فبناه  وحس��ن البناء ف��ي عيني أحمد بن 

طولون«.
ش��رفات ب��ن طولون التي تعلو المس��اجد تعتبر واح��دة من أكثر  
األجزاء تميزا س��واء في المس��اجد أو العمارة اإلس��المية بشكل 
ع��ام، حيث أنه��ا مصممة على  ش��كل عرائ��س متراصة رمزا 
للتجلي والتالقي مع السماء، فبحسب ما يقول حسني نو يصر في 
كتابه العمارة اإلس��المية في مصر بالعصر األيوبي والمملوكي، 
»تعتبر ش��رفات مسجد ابن طولون من األشكال الفريدة في شكل 
الش��رفات المعمارية، فال يوجد لها نظير في مساجد أخرى داخل 
مصر أو خارجها، حيث إنها تتخذ شكل العرائس التي ترفع يدها 

بالدعاء واالبتهال«. 

شبكة حياة 

عال الشافعي

أقدم مسجد
 مصري بناه 

قبطي
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 عبروا –قمح  -11
 (معكوسة)قهوة  –رمضاني تقويم  –حرف جزم  -11
 يكذب  –الصمود  -12
 تيمودّ  -ضحكاته  –فارغ  – 13
 راية ،علم –حيوي سائل  –مضى  –نقاء  – 14
  (معكوسة)آلة في المطبخ اسم  –مفرد  – فتلة – 15

 (الجيم المصرية تكتب غ) –( هـ= ة = ت )  -(  ؤ = ئ= ء = إ = أ = ا )أحيانا 
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الناصية
أكثروا من السجود 

لتغذ ية الناصية
يقول الشـــيخ عبد المجيد الزنداني بخصوص سورة العلق 
في كتابه )وغداً عصر اإليمان(: ما الناصية ولم هي كاذبة؟ 

كنت أقرأ دائما قول هللا تعالى )كال لئن لم ينته لنسفعاً بالناصية * 
ناصي��ة كاذبة خاطئة(. والناصية هي مقدمة الرأس وكنت أس��أل 
نفس��ي وأقول يا رب اكش��ف لي هذا المعنى.. لم��اذا قلت ناصية 
كاذبة خاطئة؟ وتفكرت فيها وبقيت أكثر من عش��ر س��نوات وأنا 
في حيرة أرجع إلى كتب التفس��ير فأجد المفسرين يقولون: المراد 
ليس��ت ناصي��ة كاذبة وإنما الم��راد معنى مج��ازي وليس حقيقيا 
فالناصي��ة هي مقدمة الرأس لذلك أطل��ق عليها صفة الكذب )في 
حي��ن أن المقصود صاحبها( .. واس��تمرت ل��دي الحيرة إلى ان 
يس��ر هللا لي بحثا عن الناصية قدمه عال��م كندي ) وكان ذلك في 
مؤتم��ر طب��ي عقد في القاهرة ( قال فيه: منذ خمس��ين س��نة فقط 
تأك��د لن��ا أن جزء المخ ال��ذي تحت الجبهة مباش��رة »الناصية« 
هو المس��ئول عن الك��ذب والخطأ وانه مصدر اتخ��اذ القرارات 

.. فل��و قطع هذا الجزء م��ن المخ الذي يقع تحت 
العظمة مباش��رة فإن صاحب��ه ال تكون له إرادة 
مس��تقلة وال يس��تطيع أن يخت��ار. وألنه��ا مكان 
االختيار قال هللا تعالى : )لنس��فعا بالناصية( أي 
نأخ��ذه ونحرقه بجريرت��ه ... وبعد أن تقدم العلم 
أش��واطا وجدوا أن هذا الجزء م��ن الناصية في 
الحيوان��ات ضعي��ف وصغير )بحي��ث ال يملك 
الق��درة على قيادتها وتوجيهها( وإلى هذا يش��ير 
المول��ى س��بحانه وتعال��ى: )ما من داب��ة إال هو 
آخذ بناصيتها( .... وجاء في الحديث الش��ريف: 
»الله��م إني عبدك ابن عب��دك ابن أمتك ناصيتي 
بيدك«. ولحكمة إلهية ش��رع هللا أن تس��جد هذه 
الناصية وأن تطأطئ له فتخرج الشحنات السالبة 
من الرأس أل��ى األرض ويصل الدم إلى أجزاء 
الدم��اغ كلها فيغذيه��ا بالش��حنات الموجبة التي 
يحتاجه��ا وألن ف��ي الدماغ ش��عيرات دموية ال 
يصل إليها الدم إال بالس��جود وهذه من حكمة هللا 

سبحانه وتعالى )وما أوتيتم من العلم إال قليالً(
أسأل هللا الفائدة لي ولكم..

معلوم��ه ممتازه يعني نكثر من الس��جود لتكون قراراتنا س��ليمه 
وأس��لمها اننا نعبدهللا الواحد االحد فيزي��د ايماننا باهلل تعالى وعند 
االقدام على امر نقوم بصالة االستخاره يعني نسجد بناصيتنا هلل 

تعالى ليختار لنا الراي السليم
هللا يثبتنا ويثبتكم ويجعل ناصيتنا صادقه لكل خير

 آمين
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خريجو المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2017 - 2018

خريجو المرحلة ااالبتدئية للعام الدراسي 2017 - 2018

عبد الرحمن أبو زيد
عمر أبو زيد

بتول العباسي
كرم الفرا

سنا اللوزي
قيس المجالي

ضحى السباعي
عبد هللا عزام
يوسف العالم

أحمد فايد
أحالم محمد
عنبر نجمي

سنا باليثولونغال
مرتضى رضوي

مازن عبد الرحمن 
هدى عبد هللا
حافظ أدامو
قصي أحمد

جنان الحلبوني
رويدة علي صالح

أنيسة ظاهر
سيرين القهوجي

ليال الكاك
أحمد الشويخ

عائشة الشويخ
أحمد فرح

آية إسماعيل
رنا قادري

خديجة مشرف
نورهان محمد

محمد سعيد
أحمد صالح

محمد شاهزاد

الشيخ عبد الفتاح توكل

لندنيات

الطالب أحمد فايد
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احتفلت اكاديمية )التقوى( االسالمية في مدينة لندن بتخريج وجبه من طالبها من المرحلتين )االبتدائية( 
و)الثانوي��ة( ، وافتت��ح االحتفال بتالوة مباركة م��ن القرآن الكريم تالها الطالب أحم��د فايد. بعدها ألقى 
الش��يخ عبالفتاح توكل كلمة اش��اد فيها بدور اكاديمية التقوى في مجتمع لندن االسالمي وما حققته على 
مدى س��نوات منذ تاسيسها.  وتحدث الش��يخ توكل عن حاجة المجتمع الكندي المسلم لقيادات شابه وهو 
ماننتظره من الخريجين الش��باب الذين وضعوا بتخرجهم اليوم اقدامهم على طريق المس��تقبل ، وحث 
الش��يخ توكل الخريجين على العم��ل بجد من اجل خدمة بلدهم كندا ومواطنيه��م مؤكدا ضرورة تمثلهم 
بحديث الرس��ول الكريم )ص( )احب الناس الى هللا انفعهم للناس(. وحث الش��يخ توكل الخريجين على 
ضرورة وضع رؤية مس��تقبليه من اجل تحقيق اهدافهم العلمية. بعد ذلك القيت كلمات بالمناس��بة ثم تم 

توزيع شهادات التخرج على الخريجين .

هذا واعلنت ادارة اكاديمية التقوى عن الكليات والجامعات التي قبل فيها خريجوها لهذا العام وهم:

جامعة وسترن، كلية براشا - علوم اجتماعية عبد الرحمن أبو زيد  
جامعة وسترن - كلية كنغز - إدارة أعمال عمر أبو زيد   

جامعة وسترن، كلية براشا - علوم اجتماعية بتول العباسي   
جامعة وسترن - كلية كنغز - إدارة أعمال كرم الفرا   

جامعة وسترن، كلية براشا - أدب إنكليزي سنا اللوزي   
جامعة وسترن - علوم قيس المجالي   

جامعة وسترن - محاسبة ضحى السباعي   
الجامعية األردنية - محاسبة عبد هللا عزام   

جامعة وسترن - هندسة يوسف العالم   
جامعة وسترن - علوم الكمبيوتر أحمد فايد   

جامعة وسترن، كلية براشا - علوم اجتماعية أحالم محمد   
Kinesiology - جامعة وسترن عنبر نجمي   

جامعة وسترن - هندسة سنا باليثوتونغال  
جامعة وسترن - كلية كنغز - دراسات دينية مرتضى رضوي  

أنشطة أكاديمية التقوى للعام الدراسي 2018/2017

ادارة اكاديمية )التقوى( ذكرت لجريدة )البالد( ان انشطة طلبتها تعددت خالل العام الدراسي المنصرم، 
وساهم فيها الطالب بصورة إيجابية ناجحة: وتمثلت هذه األنشطة في:

س��اهم  طالب المدرس��ة بالعمل الخي��ري  حيث تم جمع مايكفي من المال لحف��ر ليس بثر ماء واحد بل 
بئرين في الصحراء الباكس��تانية تحت إشراف رئيس��ة مجلس الطالب سنا باليثوتونغال. هذا المشروع 
الخيري الرائع سيس��تفيد منه اآلالف من الناس ولس��نوات عديدة قادمة، وسيكون صدقة جارية لكل من 

ساهم فيه. 
حقق طالب المدرسة الثانوية )مصطفى عبد الرحمن، إسراء العباسي، سنا اللوزي، أحالم محمد، عنبر 
 LUSO  (Urban Services المركز األول في مسابقة )نجمي، سنا باليثوتوغال ومرتضى رضوي
Organization(عل��ى مس��توى المدينة بإنتاج وإخراج فيل��م فيديو يدعو إلى نب��ذ العنصرية. كما قام 
طالبنا بإعداد الس��يناريو والتمثيل والتصوير  وأخيرا طباعة الفيديو. كل ذلك كان تحت إش��راف أستاذ 

اإلعالم عندنا السيد توني. 
حق��ق الطلب��ه هذ العام بطولتين في الك��رة الطائرة لفريقي الطالب والطالبات وعاد الفريقان للمدرس��ة 

بكأس البطولة تحت إشراف المدربة النشيطة ربيعة.
ف��از طالب أكاديمية التقوى آدم الظاهر بالمركز األول في مس��ابقة التهجئ��ة الكندية منطقة لندن وأكمل 

مشواره إلى تورونتو.
وص��ل فريق االكاديمية ال��ى أعلى قمة )Trivia Team ( وكان الفري��ق مكونا من قيس المجالي، أية 
برغوث، مريم منصور، أحالم محمد، سنا باليثوتونغال ومريم زيان اللواتي تدربن مع مدربة متطوعة 

ونافسن مع فرق أخرى في المدينة ثم ذهبن للمنافسة في الدورة التي جرت في تورونتو.
مثل��ت الطالب��ة ود الش��يخ أكاديمية التقوى في أوتاوا ف��ي المعرض الكندي العلمي الموس��ع بعد فوزها 

بالمركز األول في قسمها في معرض تبمز فالي العلمي والهندسي الذي استضافته جامعة وسترن.
كرمت إدارة TVSEF معلمة العلوم في أكاديمية التقوى في المرحلة االبتدائية شيماء بوصفها مدرسة 

العام، تقديرا لجهودها المستمرة، ودعمها وتشجيعها وما تقدمه لتالميذها.
إلى جانب طالبتين تكتبان القصة القصيرة والش��عر في صف المعلمة حس��ناء هما ليان قادري وعائشة 

مشرف اللتان تقدمتا لمسابقة القصة القصيرة والشعر واتيرتا لنشر أنتاجهما في المجموعة المقبلة.
وأخيرا، خالل شهر رمضان أقامت المؤسسا ت اإلسالمية في مدينة لندن مسابقات متعددة، ويسرنا أن 
نعلن أن أوائل الفائزين في بعض هذه المنافسات كانوا من طالب الفرقان التابعة ألكاديمية التقوى. وهم 
محمد س��عيد، محمد الحايك، عبد الرحمن العباس��ي، صهيب محمود، سليمان حجازي، صفية حجازي 

وسارة المغربي.
خالل كل هذه األنشطة أظهر طالبنا مستوى عال من الخلق. نحن نحض طالبنا على اكتشاف اهتماماتهم 
ومواهبهم والمش��اركة في هذه األنشطة المكملة للمناهج الدراسية. ونسأل هللا أن يهدينا إلى طرق نجاح 

أبنائنا، وأن يوفقنا إلى تقديم أفضل ما عندما من علم وثقافة وخبرة.

أكادميية )التقوى( حتتفل بتخريج 
مـجـمـوعـة جـديـدة مـن طـالبـهـا

جائزة 
مدرسة 

العام

شيماء

فريق 
كرة 
السلة

للفتيات

في
المعرض
العلمي

منتجو
فيديو
ضد

العنصرية

مسابقة حفظ القرآن الكريم الفائزون في مسابقة التهجئة

لندنيات
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consider avoiding U.S. goods,“ 
Ivison wrote.

And “where Canadian 
substitutes are reasonably 
available, and communicating 
with U.S. businesses and 
individuals Canadian concerns 
about the decisions of the U.S. 
government.“

Scott Gilmore, a columnist in 
Maclean‘s, a national magazine, 
prompted Canadians to avoid 
Trump companies and listed 
them, as well as the companies 
that do business with the Trump 
family.

The list included the venerable 
Hudson Bay Company, which is 
no longer owned by a Canadian 
but has a historic resonance 
in this country and is often 
a landmark retailer in many 
towns and cities across the 
country. The Bay carries Ivanka 
Trump lines.

Meanwhile, Canada is the 
number one market for 
American products. We 
imported $98.9 billion )US( 
in the first quarter of 2018, 
according to official U.S. data. 

Canada received 18.3 percent of 
U.S. exports, ahead of Mexico 
and China, and we are the top 
export market for 35 American 
states.

There are reports of cancelled 
reservations of hotel rooms and 
campsites in the United States 
during the upcoming summer 
months.

The U.S. is the top destination 
for Canadian vacationers.
With a population of 36 million, 
in 2017 Canadians made 42 
million trips to the U.S. 

CONTINUED FROM PAGE 60CANADA WAS NINTH-LARGEST 
RECIPIENT OF ASYLUM SEEKERS IN 2017
Lynn Desjardins
english@rcinet.ca
War, violence and persecution 
drove 16.2 million people from their 
homes in 2017, bringing the total 
number of displaced persons in the 
world to 68.5 million, according to 
the United Nations refugee agency, 
UNHCR.

’Canada should be proud,‘ says 
lawyer
Canada ranked 
ninth in terms the of 
number of asylum 
seekers it received 
and that number 
more than doubled 
from the year before 
to 47,800. The new 
arrivals included 
7,300 from Haiti, 
5,500 from Nigeria, 
2,200 from Turkey 
and 2,100 from the U.S.
“Canada should really be proud of 
itself because we stepped up when 
we needed to and we resettled over 
35,000 Syrian refugees,“ says Petra 
Molnar, a lawyer and researcher 
with the International Human 
Rights Program at the University of 
Toronto.

 ’Backlash based on fear-mongering‘
Molnar is dismayed by the 
treatment of asylum seekers in 
the United States and the growing 
backlash against migrants in several 
European countries. “I think a lot of 
this backlash is based on inaccurate 
and overblown fears around 
migration, and this kind of fear-
mongering and xenophobia that 
we‘re seeing across the world.“

While politicians like U.S. President 
Donald Trump evoke images of 
hordes of foreigners streaming 
across its borders, the fact is that 
only 33,400 refugees were settled in 
the U.S. last year and 85 per cent of 
all refugees are living in developing 
countries, and mostly in countries 

close to their own.
The UN report notes that many of 
the host countries are ”desperately 
poor and receive little support to 
care for these populations.“ The 
country hosting the most refugees 
is Turkey and Lebanon hosted the 
most relative to its population.
 ’We can do better‘
The increase in the number of 
displaced people is not likely to 

slow down. The UN 
high commissioner 
for refugees says 
there needs to be “a 
new and far more 
c o m p r e h e n s i v e 
approach“ to the 
managing forced 
displacement, and 
Molnar agrees. 
”What‘s necessary 
is a hard look at our 
policies and how we 

can ensure that people really have 
a fair shake at being able to claim 
asylum and present their case and 
get the protection that they deserve.
”It‘s really incumbent on democratic 
countries like Canada to be a leader 
on this front and I definitely think 
that we can do better.“

THE WAGE GAP BETWEEN CEO’S AND 
EMPLOYEES: HUGE AND GROWING

Marc Montgomery | english@rcinet.ca
By 11 am on the first working day of the new year, the 
average CEO in Canada had already earned what it takes 
the average Canadian to earn in an entire year. In other 
words, by their second cup of coffee on that first working 
day in January they‘ve already pocketed more than most 
Canadians will get all year.
The Canadian Centre for Policy Alternatives report examined 
the 100 highest-paid CEOs at TSX-listed companies for 
2016.
The average CEO salary, bonuses, and benefits was worth 
well over $10 million which is over 200 times the average 
working Canadian salary of just under $50,000.
That figure keeps rising as well, with CEO pay hikes of 
about 8 per cent, compared with worker salary raises of 
about 0.5 per cent.
U.S figures just released
Now, for the tenth year, the U.S executive compensation 
consultant firm Equilar has released their latest findings on 
the U.S wage gap in a survey for the New York Times.
The survey deals with publicly traded companies.
It showed that workers at the median salary level at some 

companies, such as Walmart or Live Nation Entertainment, 
would have to work more than a thousand or two thousand 
years respectively to earn the same amount as their CEO‘s 
do in one year.
Another example cited that of the CEO of Time Warner 
earned who last year made US$ 49 million. The average 
employee has a fairly decent wage of just over $75,000, but 
at that rate it would still take them over 650 years to tally up 
the same amount as CEO Jeffrey Bewkes.
The figures can be skewed as some companies outsource 
work, and it is also difficult to quantify pay to part time 
workers.
Financiers, which are often privately owned and so included 
in the Equilar study. CEO‘s there and can earn even greater 
sums. Forbes reported the founder of Blue Crest Capital 
Management earned $2 billion last year.
Often pay raises for workers are less than the annual cost 
of inflation meaning many are actually going backwards in 
terms of their buying power.
Experts say this is bad all around for the economy as 
discretionary money fades, meaning fewer products are 
being bought.
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PEOPLE DON’T JUST WANT 
RHETORIC; THEY WANT SUBSTANCE

Lindsay Mathyssen

The times in Ontario - they are 
a changing - and after this last 
provincial election, this statement 
couldn‘t be more meaningful.  Even 
though we have elected all New 
Democrats in the City of London, 
we still have a Conservative 
majority government that will hold 
power for four years.  I think it is 
important to look now at how we 
reconcile the changes that will come 
to our communities over those four 
years.

For far too long the governing 
provincial Liberals talked about 
progressive ideas - but the problem, 
for many, was, they only talked. 
This is a similar problem when 
we look to the current federal 
Liberals. Lots of talk, not much 
action. Liberals have convinced 
the electorate that they are the 
purveyors of true, progressive 
and thoughtful proposals. And 
for someone, who has worked in 
politics for as long as I have, it 
becomes truly heartbreaking when 
one party promises so much, but 
does so little with the power they 
have been given by the people. I 
believe this election showed that 
people don‘t just want rhetoric; they 
want substance.

People work hard; many struggle to 
make choices that are right for them 
and for their families.  Sometimes, 

life is so difficult that parents go 
hungry to keep the house warm or 
the lights on because their hydro 
rates are too high. Twenty-five 
percent of Ontarians don›t take the 
medications they need because they 
can›t afford them. And this should 
never happen in a province as rich 
as Ontario, or a country as rich as 
Canada.  But again, we come to 
choices.
The provincial Liberal government 
chose to privatize hydro and Doug 
Ford‘s government has promised to 
fire the CEO of Hydro One, stop all 
new building of energy projects and 
return Hydro profits to customers 
instead of shareholders. But he will 

not stop the Liberal‘s Fair Hydro 
Plan )or borrowing scheme( which 
is set to cost Ontarians billions of 

dollars in the future and it could 
cost a lot of money if Ford cancels 
already negotiated energy projects.
                                                 
The former provincial Liberal 
government chose to cut services 
like health care by $1 billion in 2017-
18 and by $1.5 billion in 201819- to 
balance the budget. Doug Ford told 
Ontarians that he was going to slash 
every department‘s budget by 4%. 
For our health care system, which 
is budgeted annually at $61 billion, 
that is a cut of $2.4 billion. How will 
that choice help struggling seniors 
who need care in our communities? 
How will that choice impact the 
shortage of doctors, nurses, beds 

and programs in our province?
 
The Conservatives also made 

promises about the choices 
Ontarians had during this latest 
campaign – one of the major 
choices was to prioritize savings to 
the pocketbooks of those who will 
earn over $109,000 instead of the 
all of the workers who contribute 
to the prosperity of this province. 
Those who earn between $39,000 
and $49,000 will save a whopping 
$18 per year with Ford‘s tax cuts, 
which considerably less than the 
wealthiest people in the province. 
And as I mentioned before these 
tax cuts will translate into making 
further cuts to important services 
like proper healthcare, accessible 
education and affordable electricity.
 
So, after all of these Liberal and 
Conservative parties› choices - we, 
the electorate in London, together 
with almost 2 million Ontarians, 
thankfully chose the truly 
progressive and hopeful option. We 
now have three official opposition 
MPPs whose job will be to protect 
against the government cuts to the 
services on which people rely. 
 
It will be not be easy, but the 
choice was made. But here‘s the 
kicker, 40.5% of Ontarians voted 
Progressive Conservative, 33.57% 
voted NDP; 19.6% voted Liberal, 
4.6% voted Green and 1.73% voted 
for the other much smaller parties. 
That means that 59.5% of the 
population of Ontario did not vote 
for the overwhelming Progressive 
Conservative majority government; 
a government that holds 61% of the 
seats and 100% of the power in the 
Ontario Legislature.
 I believe that Ontario has made a 
choice. London has made a choice – 
but what should our next choice be? 
I think that we have to work even 
harder to take care of each other 
and we need to move towards a far 
more fair and progressive electoral 
system. 

Nikita Khrushchev once said: “Politicians are the same all over. 
They promise to build bridges even when there are no rivers.”

And that unfortunately is what we are seeing a lot of in this provincial 
election campaign — a lot of promises.

Of course the result of all these promises was best captured by William 
Lyon Mackenzie King when he said: “The promises of yesterday are 
the taxes of today.” Truer words were never spoken.

Andrea Horwath, Doug Ford and Kathleen Wayne
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I AM RETURNING FROM PALESTINE - 3

April 2, 2018 
We are heading to Jerusalem 
and have a Palestinian with us to 
assist our tour.  Technically he is 
not allowed on a bus with Israeli 
licence plates and could be forced 
off the bus at Israeli check 
points and compelled to 
walk to Jerusalem. There 
was a moment of tension 
at one check point when 
an Israeli soldier boarded 
the bus but accepted that 
we were a delegation of 
Canadian parliamentarians 
and waved us through.

Our tour arrived at Abu 
Nuwwar at the Jabal Al 
Baba Mountain in the area 
of the Eastern Gateway to 
Jerusalem overlooking the 
illegal Israeli settlement of 
Ma‘ale Adumin.  This area 
is the home of some of the 
last Bedouin communities 
in the West Bank.  The Bedouin 
have been threatened with forcible 
removal from their traditional 
grazing land in order for the Israelis 
to move forward with a colonial 
settlement project know as E-1.  

We met with the Bedouin leader and 
toured the Bedouin site and were 
provided with a briefing by Ms. 
Fatina from the PLO Negotiations 
Affairs department. The area left 
for the Bedouin is very sparse 
and without services. Despite the 
proximity of the Israeli settlement 
that has extensive and free water, 
electricity and waste services for 
settlers, the Bedouin have to seek 
out and manage their own water, 
electricity, and garbage removal.  
They run long extension cords 

across the ground, buy water once 
or twice a week from the Israelis 
and try to maintain houses and 
animal shelters.  If the extension 
cords are found by Israeli soldiers, 
they are cut.  For the Bedouin this 
is something of a last stand.  While 
they haven‘t as yet received a final 
eviction order, the Israelis have 
made it clear that they want the 
land for expansion of the existing 
settlement.  It is noteworthy that 
this is in Area C, and the Israelis 
are responsible for all services and 
provide none.

We continued our journey to East 
Jerusalem and entered the city at 
the Lion‘s Gate.  Security was very 

tight. We were given a tour of the Al 
Aqsa Mosque. Our guide provided a 
history of the Mosque that included 
a description of more recent events.

  Parts of the following are a summary 
of what we heard from our guide 
but has been  taken from El Jazeera, 
2017.  The El Jazeera  portions 
are indicated in quotation marks.” 
Tensions have been simmering 
near al-Aqsa for the past two )now 
three( years. In 2015, clashes broke 
out after hundreds of Jews tried 
to enter the mosque complex to 
commemorate a Jewish holiday.  
A year later, protests also erupted 
after visits by groups of Jewish 
settlers to the compound during the 
last 10 days of Islam,s holy month 
of Ramadan, in contravention 

of tradition.  Most clashes in the 
compound have occurred because 
of Israeli settlers trying to pray 
within the compound.“

 Our Mosque Guide explained that 
such prayers are strictly forbidden 
by Muslim convention.

“Tensions have risen after Israel shut 
down al-Aqsa Mosque compound 
for the first time since 1969, 
after a deadly gun battle between 
Palestinian citizens of Israel and 
Israeli forces. The attack, which 
took place on July 14, ended in the 
deaths of two Israeli police officers 
and three Palestinian attackers. 
Israel subsequently closed the site 

for Friday prayers and reopened 
it the following Sunday with new 
measures of control, including metal 
detectors and additional cameras, at 
the compound,s entrances.

Palestinians refused to enter the 
compound until Israel removed 
the new measures, which were 
seen as the latest move by Israel 
to impose control and Judaise the 
city. Meanwhile, protesters prayed 
outside the gates. 

During Friday prayers in July 
2017, thousands of Palestinians 
came out to pray in the streets 
outside of Lion,s Gate, one of the 
entrances to the Old City. Tension 
raged after peaceful demonstrations 
were violently suppressed by Israeli 

forces, resulting in hundreds of 
injuries. Four Palestinians were shot 
dead in occupied East Jerusalem 
and the West Bank, one of whom 
was shot by an Israeli settler.

Israel had deployed 3,000 Israeli 
police and border police units 
around the compound.

Al-Aqsa is a small area within 
Palestine, but symbolically it is a 
large part of the conflict between 
Israelis and Palestinians. 

Though the mosque itself is 
significant for Muslims especially, 
Palestinian Christians have 
also protested against Israeli 

encroachment on the compound, 
joining Muslims in prayer 
outside Lion,s Gate.“ Our guide 
indicated that the intrusion 
of Israeli agitators praying in 
the Mosque causes constant 
anger among  Muslims  and the 
possibility of violence in the 
Mosque. The Muslim caretakers 
of the mosque try very hard to 
avoid confrontations because 
there have been far too many 
deaths in this holy place.

“ With more and more 
restrictions placed on 
Palestinian access to the 
compound and ongoing calls by 
Israeli religious groups to allow 
Jews to pray at the site, many 
Palestinians fear a possible 

division of the compound.“

We continued our tour of the Dome 
of the Rock and the Church of the 
Holy Sepulcher.  We were greeted at 
the Church by an official welcoming 
committee of priests and had access 
to the three holy sites enclosed 
within the church.

We left the area for government 
meetings in Ramallah.  Our bus 
driver inadvertently took the wrong 
street when we were leaving the 
area of the Lion‘s gate and we were 
turned back because there are some 
streets where Palestinians are not 
allowed and we had a Palestinian 
on the bus. We did not want to risk 
him being arrested because of this 
mistake.

Irene Mathyssen MP.
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CANADA 
EXPERIENCES 

FASTEST 
GROWTH 

RATE IN ITS 
HISTORY

Terry Haig | english@rcinet.ca
Canada, which celebrated its 
150th birthday in 2018, is 
growing at the fastest rate in 
its history and has reached its 
highest total population ever.

New figures released by 
Statistics Canada show that 
Canada–as of Apr. 1–had a 
population of 37,067,011, 
adding more than a million 
people in just two years and two 
months.

That‘s the shortest period on 
record for so large an increase.
The figures show that new 
migrants and non-permanent 
residents contributed most to 
growth spurt.

In the first quarter of this year, 
for example, migrants and non-
permanent residents accounted 
for 85 per cent of the total 
population growth of just over 
103,000 people.

Canada‘s population ranks 38th 
of the 233 nations in the world.
That‘s just behind Iraq and 
Poland and just ahead of 
Afghanistan and Morocco.

When Canada celebrated its 
100th birthday in 1967, it had 
a population of just over 20 
million.

With files from CBC, CTV, 
Global News, Statistics Canada

AL-TAQWA ACADEMY CELEBRATES 
2017 - 2018 GRADUATION 

The year‘s end always brings 
with it a tremendous sense of 
accomplishment.  So many things 
have been accomplished this year!  
From the Terry Fox Run near 
the beginning of the year to the 
Grade 12 & Grade 8 Graduation –  
students have been involved in an 
extraordinary number of activities. 

One of the accomplishments that the 
students should feel very proud of 
this year is the Water Well Project 
headed by the Student Council 
President, Sanah Pallithotungal. 
Al-Taqwa Academy students raised 
enough money to build not one, 
but TWO water wells in the deserts 
of Pakistan. This wonderful act of 
charity will benefit hundreds and 
thousands of people for years and 
years to come, as well as students 
getting the reward of Sadaqa 
Jareeyah.

Another commendable achievement 
was the secondary school students 
)Mustafa Abdelrahman, Israa Al-
Abbasi, Sana Al-Louzi, Ahlam 
Mohamed, Umber Najmi, Sanah 
Pallithotugal and Murtuza Rizvi( 
who won the first place prize in 
the city-wide LUSO )London 
Urban Services Organization( anti-
racism video contest. Students were 
responsible for creating the script, 
the acting, the filming, the editing, 
the production and finally the 
publishing of the video, all under the 
guidance of our remarkable Media 
Studies teacher Mr. Tony. 

The Academy also had two 
championship intermediate house 
league 3 on 3 basketball teams this 
year, both the boys and the girls 
basketball teams brought home the 
championship trophy under the 
fantastic leadership of Coach Rabeah, 
GO-TIGERS-GO! Of course, 
students also achieved tremendous 
amount of learning which has taken 
place during the year. 

Al-Taqwa Academy student, Adam 
Al-Dhaher won first place in the 
Spelling Bee of Canada- London 
Region and went on to compete in 
Toronto.  Our Reach for the Top 
Trivia team, comprised of Kaiss Al-

Majali, Ayah Barghout, Maryium 
Mansur, Ahlam Mohamed, Sanah 
Pallithotungal and Maryam 
Zayyan, practised diligently with 

the dedicated parent volunteer 
and competed against all the other 
trivia teams throughout the city 
and then went on to compete at the 
MIST interscholastic tournament in 
Toronto. 

Al-Taqwa Academy represented 
by Wid Al Shaikh in Ottawa at the 
Canada Wide Science Fair after 
winning first place in her division 
at the Thames Valley Science and 
Engineering Fair hosted by the 
University of Western Ontario. 

The TVSEF also awarded Al-Taqwa 
Academy‘s Elementary Science 
teacher, Ms. Shaima with the Teacher 
of the Year for all her continued 
efforts, support and encouragement 
that she provides her students. 

You can also find 2 published authors 
in Ms. Hasnaa‘s grade 2 class, 
Layanne Kadri and Aysha Meshrif, 
they entered the Polar Expressions 
Publishing short story and poetry 
contest and were both selected to 
be published in their upcoming 
collections. 

And finally, during the month of 
Ramadan the Islamic institutions 
across the city held various Quran 
competitions, we are humbled to 
announce that the top winners in 
some of those competitions were Al-
Furqan students, )a subsidiary of Al-
Taqwa Academy(, Mohamed Said, 
Mohamed Elhayek, Abdul Rahman 
Al-Abbasi, Suhayb Mahmoud, 
Soliman Hegazy, Safiya Hegazy and 
Sarah Almaghraby. 

Throughout all of these activities 
Academy students have 
demonstrated great character! All 
tudents are encouraged to discover 
their interests and participate in these 
extra-curricular activities. 

We ask Allah to direct all through 
a road full of successes for all 
child)ren( and to offer the very best 
education and school experience. . 

Wish all  a safe and adventurous 
summer

Canada wide science fair

Spelling Bee winner

LUSO anti-racism award

Girls basketball winners

Boys basketball winners

 More pictures on
pages 48 and 49
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IMMIGRATION STRATEGY COULD 
HELP BOLSTER LONDON WORKFORCE

A plan to help London attract and hang onto newcomers could go 
a long way to filling the gaps in its workforce, a new city hall report suggests. 

Megan Stacey 
A plan to help London attract and hang onto 
newcomers could go a long way to filling the 
gaps in its workforce, a new city hall report 
suggests.
London‘s newcomer strategy – a five-year effort 
to welcome, integrate and hang onto 
immigrants to the city – is framed as a tool 
for economic growth.
”There‘s a concern as far as us being able 
to grow economically and in a sustainable 
fashion. Newcomers play a very important 
role in that,“ said Joaquim Balles, co-chair 
of the newcomer strategy and leader of 
a group that links newcomers with area 
employers.
The plan, which goes to city council‘s 
community and protective services 
committee today, has a particular emphasis 
on international students, skilled workers 
and entrepreneurs.
It brings together an array of agencies 
that support immigrants and focuses on 
priorities such as reducing stereotypes 
about newcomers, appropriately 
welcoming new Londoners and helping 
them to navigate employment systems 
throughout the region.
I know there are some people who don›t 
want London to grow, and want everything 
to stay the same. We can›t live that way.
Coun. Maureen Cassidy
Some examples: A newcomer welcome 
centre, an app to find answers to common 
questions and marketing materials to help 
break down stigma.
London punches above its weight attracting 
some newcomers, ranking, for example as 
the third-highest destination for the recent wave 
of Syrian refugees, second only to Toronto and 
Ottawa.
More than 2,400 Syrians have come to London 
since late 2015.
But London, because of factors including 
its proximity to Toronto, also struggles 
in some ways to hang onto newcomers 
who come here on their own or who are 
sponsored, many of whom eventually go 
elsewhere. That loss, many say, in a city 
where many employers struggle to fill 
professional and trades jobs, is one the 
city can‘t afford, not with its population 
growing at a rate of about 1.5 per cent a 
year.
The panel recommends welcoming 4,000 

newcomers to London each year to ”compensate“ 
for an aging population and to ”strengthen the 
workforce.“
”I know there are some people who don‘t want 
London to grow, and want everything to stay the 
same. We can‘t live that way. You can‘t keep 

everything the same. If we lose our population, 
we lose our property tax base,“ said Coun. 
Maureen Cassidy, who chairs the committee 
receiving the report.
But that sentiment sometimes translates into 

an environment that‘s less than welcoming to 
newcomers. The London area has been thrust 
under a harsh national spotlight by a string of 
ugly incidents with racial or religious overtones, 
like the day teachers and students arrived to 
find ”Arabs R Terrorists“ spray-painted on the 

doors of a school, and the bat attack on 
an immigrant Colombian family in a St. 
Thomas mall parking lot last December 
by a Toronto man shrieking ”ISIS!“ and 
”Terrorist!“ at them.

In the latest national census period, 
covering 2011 to 2016, about one-third 
of newcomers to the London area were 
refugees, more than double the national 
average of 15.1 per cent.
But despite that success, the London area 
still lags in overall immigration, with 
people from other countries accounting for 
19.5 per cent of its population, far below 
the Ontario average of 29 per cent and well 
off the national average of 21.9 per cent.

Part of the newcomer strategy focuses 
on debunking myths, such as harmful 
stereotypes about new arrivals being a 
”drain on the system,“ Balles said.
”When you‘re there in the trenches with 
newcomers, you know . . . many of them 
are looking to contribute to the economy as 
soon as they can,“ he said.
”There‘s the economic piece, and that‘s 
an important piece, but it‘s also about 
the importance of building a diverse 
community.“
There‘s also a nod to regional co-
operation. Retaining newcomers is a team 

effort, Balles said, noting that Southwestern 
Ontario communities can work together to help 
newcomers fill economic gaps and find the right 
community fit.
If the plan is approved by council, the next step 

is to put together an advisory committee 
within the next four months, said Emily 
Low, an immigration specialist at city hall.
“We recognize that we need to have some 
drivers to this,“ she said.
”We have to keep fostering that growth that 
keeps the city vibrant,“ Cassidy said. ”It‘s 
a big reason why we‘re doing some of the 
things that we‘re doing. We want people to 
see London as a viable alternative to some 
of those larger urban centres.“

LONDON IMMIGRANTS: TOP SIX COUNTRIES
Leading countries of origin for newcomers to the area 
in the 20112016- census period:
Syria: 1,235
India: 1,000
Iraq: 915
Colombia: 615
Philippines: 550
United States: 525
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LESSONS OF PEACEFUL 
COEXISTENCE FROM ANDALUSIA

Harun Yahya  

If you went back 1,300 years ago, you would come 
across a perfect harmony between the Muslims 
and the People of the Book residing in the Iberian 
Peninsula located in the Western Mediterranean. 
This region, which was dubbed ‹Andalusia› by 
Arab historians, was conquered by the armies of 
Islam, had been ruled before by the Germanic 
Visigoth tribe. Home to modern-day Spain 
and Portugal, the region was predominantly 
populated by Catholic Christians. 
The Visigoths were followers of a 
sect that was regarded as deviant 
by the Catholics, which entailed 
violent denominational clashes. 
Meanwhile, the Jewish population 
in the Peninsula was subjected to 
religious persecution and injustice 
and was forced to migrate from their 
hometowns. Between 616 and 711, 
Judaism was completely banned in 
Spain. 
This state of internal conflict in 
the Peninsula came to an end after 
Muslims conquered and installed 
their own administration in the 
region. The reason for this was 
the fact that instead of resorting to 
the use of force, they established 
an order that conferred various 
rights and freedoms on the local 
population. The very first example 
of this was the agreement signed 
in 713 between Abd al Aziz ibn 
Musa ibn Nusayr, the governor of 
Andalusia, and Theodemir, the ruler 
of Tudmir )Murcia(, which provided Christians 
with the guarantees of safety of life and property, 
preserving their religion and churches, the free 
practice of their rituals and worship and the right 
to live in freedom. 
Muslims, fair treatment of the People of the Book 
soon turned Andalusia into a civilization where 
people from different beliefs and ethnicities 

socialized and coexisted in peace. So much so 
that a trend towards the Muslim way of life began 
to emerge among Christians and Jews. Christians 
in particular adopted the Muslim Arab culture in 
matters such as apparel, food & beverages and 
giving names.  
The Jews residing in Andalusia, on the other 
hand, attained total freedom and comfort, and 
were even assigned by Muslim commanders as 
administrators in certain positions. Thus, Jewish-
Muslim relations in Andalusia lasted amiably for 
many centuries. In accordance with Islamic law, 
Judaism was regarded as a divinely revealed 
religion, and by extension, Jewish religious 
leaders gained recognition and were given 
permission to observe their own laws within 
the Jewish community, and Jews were allowed 
to freely practice their beliefs. As a matter of 
fact, Jews were even appointed by caliphs to 
key positions such as vizier, counsel and court 
physician.
The Andalusian Umayyad court epitomized their 
society in all its diversity. All religious and ethnic 
elements constituting the social structure of the 

time had the opportunity to enter and serve the 
royal court. A Muslim caliph, a Jewish physician, 
a Christian translator, Slavic commanders, a 
Arab or Barbary vizier, a converted Spanish 
supreme judge, a Sudanese messenger and an 
Iraqi scholar all served under the roof of the 
same palace. 
This social atmosphere of peace and tranquility 

was accompanied by unprecedented scientific 
and artistic progress in Andalusia. In fact, in 
Andalusia, women rose into prominence in both 
literary and scientific works centuries before 
the rest of Europe.  Indeed, the University of 
Al Quaraouiyine, one of the oldest existing 
universities, was founded in 859 by a woman of 
Arab origin named Fatima al-Fihri. 
Until it collapsed and faded into the pages of 
history, Andalusia stood as one of the most 
wonderful examples proving that Muslims and 
non-Muslims can coexist in peace and offers 
valuable lessons for today as well.
When Andalusian civilization weakened and 
came to its end, King Ferdinand and Queen 
Isabella took over the rule of Spain, initially 
imposing some restrictions on the civil rights of 
the Muslim population, followed by launching 
an evangelization campaign to forcefully convert 
Muslims into Christianity. Under the orders of 
the Inquisition, thousands of Muslims were 
martyred while thousands more were forced into 
exile or suffered torture. 
The Andalusia example stands as proof of the 

fact that in countries where ethnic 
and religious strife are avoided 
while friendship, science and arts 
are promoted, nothing will stand in 
the way of the reign of peace and 
prosperity. Religions are not to blame 
for the violence and terrorism plaguing 
the world; if anything, it is steering 
people away from the true tenets of 
religion. The current conflicts between 
religions are a horrible consequence 
of a superstitious mindset, a ploy 
perpetrated by those who yearn for 
conflict in the world. Religions have 
always inherently upheld peace, love 
and brotherhood while allowing and 
encouraging peaceful coexistence 
between different beliefs. What needs 
to be done is to act in line with and 
practice the essence of religions, 
particularly the notions of peace, love 
and freedom preached by the Qur›anic 
Islam to be able to free believers from 
the clutches of artificial wars. Only 
then the world will no longer witness 

any attacks on churches, synagogues 
or mosques, denominational wars between 
Muslims, the issue between Israel and Palestine 
or the ostracization of those »with different 
beliefs« from society. When the notion of love, 
justice and peace found in the essence of religions 
are practiced without giving way to bigotry, love 
and justice will reign supreme across the whole 
world. 

Andalusia, Gateway to the Golden Renaissance
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300 PROMINENT GLOBAL FIGURES 
ACCUSE ISRAEL OF COMMITTING ‘WAR 

Source: MEMO
 Israel‘s forcible transfer of thousands of 
Palestinians has been denounced as a war crime 
by over 300 elected officials, legal scholars, 
academics, artists, faith leaders and activists 
from around the world.

 The universal show of solidarity to the 
Palestinians was published in an open letter 
which voiced strong opposition to Israel‘s plans 
to forcibly transfer thousands of Palestinians 
living in farming-shepherding communities in 

the occupied West Bank.
 Signatories include 90 members of parliament, 
many of whom are from the EU and UK 
parliaments. Other notable signatories include ten 
Israel Prize laureates, film director Ken Loach, 
artists Ai Weiwei, author Alice Walker, academic 
Noam Chomsky and several musicians. Dozens 
of Rabbis have also signed the letter denouncing 
Israel for what many would describe ethnic 
cleansing.

 Forcible transfer – by direct physical force or 
by creating a coercive environment that makes 
residents leave their homes – is a war crime the 
letter states.

 Mentioning, in particular, residents facing 
expulsion from three areas; the Jordan Valley, 
the South Hebron Hills and East Jerusalem, the 
letter says that Israel ”aims to establish facts on 
the ground that would achieve exclusive de-
facto Israeli control in those areas and eventually 
facilitate formal annexation“.

 ”Israel‘s plans,“ the letter points out, ”range 
from freezing Palestinian development, through 
minimising Palestinian foothold in major parts 
of the West Bank, to the destruction and transfer 
of entire communities.“ The plans, they add, are 
being implemented through ”coercive measures“ 
which are listed as: not being allowed to build 
new private or public buildings; denied access to 
water grids or to pave access roads; demolitions; 
threats and confiscation of essential equipment.

 After denouncing Israel for committing 
”war crimes“ the letter says that ”all people 
responsible for it – including Israeli prime 
minister and the minister of defence – bear 
personal responsibility.“

 They also accuse Israel‘s high court of ”rubber 
stamping“ the criminal policies of the Israeli 
government. “All it does is also implicate Israeli 
High Court justices in what is nothing short of a 
war crime, no matter how much legal formalism 
is enlisted in an effort to excuse the inexcusable,“ 
the letter concludes.
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BLOOD ON TRUMP’S HANDS BECAUSE OF 
JERUSALEM EMBASSY: GIDEON LEVY

gvwire
Editor’s Note: Israeli journalist 
and author Gideon Levy wrote this 
essay exclusively for GV Wire. 

The American embassy has moved 
to Jerusalem. The old embassy in 
Hayarkon Street in Tel Aviv has 
changed the sign on the building 
and now it is called “The American 
Embassy Branch Office.“ Israelis 
and Americans, from Benjamin 
Netanyahu and Donald Trump, have 
defined the moving of the embassy 
as a historical event.
Indeed, it was a historical 
day. This was the day that 
the last remains of the 
long-lasting masquerade 
were finally over, the 
United States of America 
had officially declared: 
We are not an even-
handed broker. We are 
one-sided. We recognize 
only one people living in 
the historical Eretz Israel/
Palestine, stretching 
from the Jordan River to 
the Mediterranean Sea. 
We see only the Jews. We 
deny the existence of the 
Palestinians. They have 
no rights whatsoever 
on this piece of land. 
Mainly not in Jerusalem, 
one of the most divided cities in the 
world.
Masquerade is Over
Nothing is new in this declaration 
by the United States, because 
America has never been a fair 
mediator. From administration to 
administration, a bipartisan ongoing 
policy was always to support 
the occupation and do almost 

nothing to put an end to it. From 
administration to administration, 
the United States has conducted the 
longest peace process in history, 
which led to nowhere and did not 
have the intention to lead anywhere, 
except to pay a hollow lip-service 
to ”peace,“ ”justice,“ ”freedom,“ 
and ”equal rights.“
Thanks to President Donald Trump, 
who decided to move the embassy 
to Jerusalem, to declare Jerusalem 
as only the capital of the Jewish 
state, to totally ignore Palestinians 
rights in Jerusalem, and practically 
in Palestine, as well. Without even 
bothering to offer anything in 
compensation for them, Trump just 
revealed the truth. One should be 
grateful to him. The masquerade is 
over. The Palestinians realized this, 
and have drawn their conclusions.
With an embassy only in Jewish 
Jerusalem and the recognition 
only of West Jerusalem as the 
capital of a Jewish state, Trump‘s 
administration said that the two-
state solution is discarded.

The moving of the embassy is also 
a historical step because it ended 
another masquerade: the charade 
called ”the two-state solution.“ 
Israel, the main actor and the 
occupier, has never had the slightest 
intention to go for a real division of 
the land, or even to put any kind of 
end to its occupation of the West 
Bank )including East Jerusalem( 

and Gaza.
Two-State Solution Charade
But the talking about the two-
state solution, the negotiations, the 
declaration, the slogans and the 
promises enabled Israel to continue 
to entrench the occupation, to 
strengthen the settlement project 
and to create an irreversible reality 
on the ground, while everyone 
saved face and declared that the 
two-state solution is the one and 
only solution. President Trump put 
an end also to this. With an embassy 
only in Jewish Jerusalem and the 
recognition only of West Jerusalem 
as the capital of a Jewish state, 
Trump‘s administration said that 
the two-state solution is discarded. 
In Washington, in Jerusalem and 
in Ramallah everyone knows 
that there is no Palestinian state 
without a recognized capital in East 
Jerusalem.
America Stands With The 
Occupation
Ending two deceptions in one 
step can and should be defined as 

historic. From now on, no American 
messenger — be it Jason Greenblatt, 
Jared Kushner, Dennis Ross, Aaron 
Miller, David Friedman or any 
other American diplomat — will 
be able to declare himself as fair, 
balanced or impartial. It is now 
official: America stands with the 
occupation. America rewards the 
occupier — only the occupier — 

with precious gifts, and they are 
free, like the moving of its embassy.
The United States has the full rights 
to locate its embassies wherever it 
wishes. No one can tell America 
where its ambassador will reside. 
America can decide that Jerusalem 
is the right location for its embassy. 
West Jerusalem has been for a long 
time the de facto Israeli capital. 
All the diplomatic and political 
meetings take place there. Therefore, 
moving the embassy could have 
been a gift for peace and justice, if 
it had been accompanied with one 
more inevitable step: recognizing 
East Jerusalem as the future 
capital of the State of Palestine, 
to come. But this was too much 
for the American administration. 
Remember that these are the times 
of tearing off masks and exposing 
naked reality as it is. And reality, as 
it is, means that the United States 
of America supports, finances, and 
arms the Israeli occupation, and has 
been doing so for 50 years in an 
unconditional way.

Unfortunately, more blood 
will be shed, and it will be 
on the hands of Donald 
Trump.
The Cage That Is Gaza
In May, more than 100 
Palestinians paid with 
their lives by the fence 
of the cage that is Gaza, 
and they did so partly as 
a protest against the one-
sided step of America — 
60 were killed on the day 
of the embassy opening 
alone. Unfortunately, 
more blood will be shed, 
and it will be on the hands 
of Donald Trump.
Gideon Levy is a 
columnist for the Israeli 
newspaper Haaretz. He 

was the recipient of the Euro-
Med Journalist Prize for 2008; the 
Leipzig Freedom Prize in 2001; 
the Israeli Journalists‘ Union Prize 
in 1997; and The Association of 
Human Rights in Israel Award for 
1996. His book “The Punishment 
of Gaza“ was published by Verso 
Publishing House in London and 
New York in 2010.
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 Gaza: Stop The Massacre rally in Whitehall, London, in protest of Palestinian civilians 
killed by Israeli military. )John Gomez / Shutterstock Photo(
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آيــريــن مــاتــيـســني
صــوتــكــم فـي بــرملــان كــنــدا

لندن فانشا

 Your Voice in the
Canadian Parliament

London Fanshawe

BOYCOTT OF AMERICAN AND 
TRUMP PRODUCTS UNDERWAY

Carmel Kilkenny | english@rcinet.ca
Boycotts of American products have been 
encouraged across Canada.
On Twitter it has taken shape with the hashtag 
#BoycottUSProducts.
Many Canadians became incensed by the 
treatment of Prime Minister Trudeau in the wake 
of the recent G7 Summit in Charlevoix, Quebec 
on June 8th and 9th.
“It was insulting to us, to Trudeau … we had 
enough“

The condemnations of Trudeau in the wake of 
the G7, the tarriffs now in effect on Canadian 
steel and aluminium, plus the threats of more 
tarriffs on cars made here, have many Canadians 
thinking twice before they buy.

California wines are sitting on shelves while 
vintages from other countries or regions in 
Canada benefit.
 “It was insulting to us, to Trudeau … we had 
enough,“ Carole Lajeunesse told CBC News in 

Ottawa.
”We started with the wine and decided to continue 
with ketchup and mustard.“ Lajeunesse is the co-
owner of a bistro in Buckingham, Quebec.
Decisions not to buy American are becoming 
organized
John Ivison of the National Post newspaper 
reported that the Town of Halton Hills, 70 
kilometres west of Toronto, made it official.
On June 11th, they “voted on a motion that would 
see it encourage its residents and businesses to 
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THANK YOU LONDON 
FOR YOUR SUPPORT

Peggy TeresaTerence
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