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مآسي العراقيين على طاولة
النائب براين ماسي

كلمــة العــدد
بقلم رئيسة التحرير غادة مفيد التلي

متأرجحة بين واقعي وأحالمي،
وأمــا الذاكـرة فتحملنــي أليــام كنــت أخــرج فيهــا كل
صبــاح ألمــارس رياضــة المشــي.
لــم أكــن طامعــة بجســم رشــيق  ...بقــدر ماكنــت راغبــة بهـواء عليــل يغســل بسالســة
مــا تركــه سـو ُاد عقــد مــن الزمــن قضيتــه فــي مصــر الحبيبــة.
ولســت طامعــة بشــارع نظيــف بقــدر طمــع بممــر ورصيــف ينســيني منظــر أكيــاس
المكدســة علــى طــول شـوارعها.
قمامــة بيــروت
ّ
وفــي الحقيقــة أكثــر كنــت الهفــة ألرى علــى يمينــي ويســاري بيوت ـاً متناســقة علهــا
تطــرد مــن ذهنــي مــا ألحقتــه حــرب لعينــة مــن قصــف وتدميــر فــي ِعمــارة بلــدي
ســوريا.
ضمــت بيــن ورودهــا قســماً مخصص ـاً أللعــاب
ة
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كانــت
ّ
األطفــال ..تمنيــت لــو حملــت إليهــا كل أطفــال اليمــن الــذي مــا عــاد ســعيداً وأطفــال
الصومــال الجائــع والســودان المنقســم علــى نفســه بنفســه ليلعبـوا ويمرحـوا ويعيشـوا
طفولتهــم المفقــودة كمــا كان الزم ـاً أن يكــون ولــم يكــن ,ألعيــد إليهــم جــزءاً مــن
طفولتهــم الضائعــة بيــن رهانــات الكبــار.
كانــت الحديقــة كبي ـرة جــداً تســتوعب كل معارضــي العــرب المســالمين وأولهــم
كل سياســات الظلــم والعنــف واإلرهــاب والمنادييــن
الجزائريــون الهاتفيــن ضـ ّـد ّ
بشــعارات الحريــة غيــر آبهيــن بمــوت أو أعتقــال.
أمــا ممرهــا المعـ ّـد للمشــاة فــكان يتّســع لــكل مــن حمــل حقــوق االنســان قضيــة ودافــع
عنهــا حتــى بــات يســعى بجــد أيضـاً لرعايــة حقــوق الحيـوان .
ثــم تعصــف ذهنــي أفــكار أخــرى فأتخيــل كل نســاء الســعودية المعارضــات لحيــاة
العبوديــة والتبعيــة المخفيــة ،قــد مشــين معــي ومارســن رياضاتهـ ّـن وكل مــا يحلــو
لهـ ّـن فعلــه دون خــوف يتربــص لهـ ّـن وي ارقــب حركاتهـ ّـن.
النهــر الــذي يفصلنــا عــن أمريــكا التــي
يأخذنــي النظــر الــى أبعــد بقليــل ,أمامــي ّ
ّيدعــي العــرب أنهــا ســبب بالئهــم دون أن يدركـوا أنــه حــان الوقــت ليســتيقظوا مــن
ســباتهم ويعـوا أنهــم وحدهــم وماضيهــم الذيــن يتغنــون بــه ســبب تخلفهــم وكل مــا ألـ ّـم
ويلـ ّـم بهــم  ..ليتهــم يعرفــون !!!
وعبا ارتــه اآلمنــة كل العراقييــن دون
ـه
ـ
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هــذا النهــر قــادر ببســاطة أن
ّ
أن يكــون مصيرهــم غــرق أو مــوت.
تذكــرت ناطحــات الســحاب
فــي الجهــة المقابلــة تمام ـاً مبانــي ديترويــت العمالقــةّ ,
فــي دبــي الجميلــة ولفتنــي تشــابه مؤســف جــداً .يســتطيع الكنديــون واألوربيــون
دخــول الواليــات المتحــدة االمريكيــة بــدون تأشــيرة باســتثناء العــرب ,ودبــي العربيــة
أيض ـاً تســمح بدخــول الجميــع باســتثناء بعــض العــرب.
هنــاك صــوت مــن بعيــد ..إنهــم طــاب عــرب يحملــون الفتــات تقــول فلســطين
عربيــة نعــم فلســطين عربيــة والج ـوالن عربيــة ســورية ,فالعــرب مبدعــون فــي رفــع
الالفتــات والشــعارات أمــا عنــد األفعــال فجميعهــم نيــام تمام ـاً كحالهــم فــي قممهــم
العربيــة.
تمنيــت للحظــة أن أهتــف بأعلــى صوتــي وأقــول اليمــن عربيــة وقــد جعلــت منــه
الســعودية العربيــة محرقــة وحطــام  ,وســوريا عربيــة وأول مــن ســاهم فــي تدميرهــا
قطــر العربيــة والســعودية العربيــة ،والكويــت عربيــة وفيمــا مضــى حاربتهــا ع ـراق
العــرب ،والعـراق عربيــة وحاربهــا الغــرب بطائـرات زودت بنفــط عربــي وبمســاعدة
بعــض العــرب ،وليبيــا عربيــة فمــاذا فعلتــم بخصوصهــا يــا أهــل العــرب؟
ليتكم تسمعونني هناك في مقر انعقاد جامعتكم اآلن.
أتجتمعــون كأمــة عربيــة واحــدة أم أن مــا بينكــم و بيــن بعضكــم مــن شــقاق أكثــر
ممــا بيــن الكوريتيــن ؟؟؟
كفاكم كذباً وتمثيالً فلتسقط رجعيتكم وليتبدد استبدادكم .
غصــت بحنجرتــي الكلمــات فضاقــت روحــي بمــا اتســعت  ...تعبــت مــن زخــم
االمــل  ..تعبــت مــن المشــي وراء الالشــيء  ..وراء عالئــم تتالشــى كالس ـراب.
لملمت أجزائي المتناثرة بين المحيط والخليج.
ـدت ألف ـاً مــن اإلعجابــات علــى صــورة
عــدت إلــى بيتــي وفتحــت الفيــس بــوك وجـ ُ
راقصــة عربيــة مشــهورة.
ضحكت في سري
وكتبت على صفحتي
ُ
صباح الخير يا عرب

أعــرب النائــب (ب اريــن ماســي) عضــو البرلمــان الكنــدي عــن
مدينــة وينــدزور وغربهــا عــن ألمــه وحزنــه لســقوط الضحايــا بســبب
غــرق العبــارة علــى نهــر دجلــة فــي مدينــة الموصــل فــي الحــادي
والعش ـرين مــن هــذا الشــهر.
جــاء ذلــك خــال لقــاء وفــد منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة
برئاســة الســيد غســان ف ـؤاد ســاكا المديــر العــام للمنظمــة بالســيد
ماســي ظهــر يــوم اإلثنيــن الخامــس والعش ـرين مــن شــهر آذار.
وقـ ّـدم الوفــد ملف ـاً للنائــب الكنــدي الــذي أحتــوى علــى صــور
الفاجعــة مــع رســالة رســمية توضــح الظــروف المأســاوية التــي
احاطــت بحــادث انقــاب وغــرق العبــارة والطلــب منــه أن يقدمهــا
الــى أعضــاء البرلمــان الكنــدي فــي أقــرب فرصــة ممكنــة لكــي
يطلع ـوا عليهــا والوقــوف دقيقــة صمــت علــى أرواح الضحايــا.
وقــد وعــد النائــب ماســي بتلبيــة طلــب المنظمــة واتخــاذ االجـراءات
األصوليــة لتلبيــة مثــل هــذه الطلبــات عــن طريــق ممثلــي البرلمــان.
كمــا قامــت المنظمــة بمخاطبــة عــدد أخــر مــن أعضــاء البرلمــان

الكنــدي لكــي يســاندوا الطلــب والوقــوف دقيقــة صمــت فــي
البرلمــان وابــداء تعاطفهــم مــع عائــات الضحايــا.
ومــن المتأمــل أن يلتقــي النائــب بعضــو الهيئــة االداريــة للمنظمــة
االســتاذ وائــل نقاشــا والمترجــم الطوعــي االســتاذ عــدي الطائــي
الطالعهــم علــى مــا قــام بــه مــن جهــود لمســاندة الجاليــات العربيــة
المقيمــة فــي مدينــة وينــدزور وضواحيهــا .كمــا تتمنــى منظمــة
المجموعــة العراقيــة الكنديــة قيــام الجمعيــات والمؤسســات العراقيــة
والعربيــة بنفــس النهــج إلعــاء الصــوت والضميــر العربــي
والوقــوف جنب ـاً الــى جنــب.

يوم المرأة العالمي
اعضاء الهيئة االدارية 2019
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ملء استامرات

تقديم الجنسية الكندية
استصدار /تجديد بطاقة اإلقامة
جوازات سفر كندية املؤقتة  /الدامئة
جوازات سفر العراقية  /العربية
تأشرية دخول امريكا  /اوروبا  /بقية دول العامل
شهادات الحياة
وكاالت التقاعد العراقية  /العربية

برامج لكبار الســن ولالعامر االخرى

ملء استامرات

نشاطات داخلية وخارجية ( رحالت ,افالم ,العاب)......
دورات يف الرسم ,املوسيقى والكومبيوتر

كفالة عائلية/زوج
تأشرية زيارة
دخول رسيع
تأشرية دراسة
ترصيح العمل
هجرة ذوي الكفاءات
هجرة فئة رجال األعامل
لجوء(كفالة خامسية  /كفالة منظامت)

ترجمــة معتمدة وموثقة

وثائق شخصية للهجرة ،شهادات تعليمية ،وثائق قانونية ومالية ،شهادات امليالد والزواج ،جوازات
السفر ،بطاقات الهوية ،رخص السياقة وأكرث من ذلك.

نوفّر ايضاً

عيادات مجانية الستكامل رضيبة الدخل بتخويل من وزارة الرضيبة الكندية
مساعدة يف تعديل الشهادات التعليمية الدولية
مساعدة يف التحضري إلمتحان الجنسية

خ

د ما

تنــا

شــاركت منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة بالحفــل الــذي اقامتــه
منظمــة  WESTبمناســبة عيــد الم ـرأة العالمــي وذلــك مســاء يــوم
الجمعــة المصــادف فــي  8آذار  2019فــي مركــز كليــة ســانت
كليــر للفنــون.
ٍ
ـاء فاخ ـ اًر وفق ـرات ترفيهيــة وم ـزاداً صامت ـاً
ّ
تضمــن الحفــل عشـ ً
ٍ
إضافــة الــى تكريــم نســاء قــدن بنجــاح رحلــة صعبــة لتحقيــق
أهــداف طمحــن اليهــا.
هــذا وقــد أقامــت المنظمــة بدورهــا حف ـاً تكريمي ـاً لعضواتهــا
العامــات احتفــاالً بالمناســبة ذاتهــا فــي مقــر المنظمــة فــي مدينــة
وينــدزور..
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كريم شعالن يقيم يومًا للكتاب العربي
اخبار الجالية

جهــود مشــتركة بيــن إدارة الكتــاب الســنوي فــي كنــدا والبيــت الفلســطيني فــي مدينــة مسســاغا  ،حيــث تـ ّـم إقامــة معرضـاً
للكتاب العربي يوم الســبت 23/3/2019
وكانـ ْـت هــذه الفعاليــة النوعيــة عبــارة عــن فكـرة لتــداول الكتــاب العربــي الورقــي بشــكل أوســع بيــن أبنــاء الجاليــة ،حيــث
أقامهــا الكاتــب واإلعالمــي المعــروف كريــم شــعالن بالتعــاون مــع البيــت الفلســطيني.
ـرت آالف العناويــن لمختلــف أنـواع الكتــب وفــي
وتوفـ ْ
كل المجــاالت الفكريــة والفنيــة واألدبيــة .
ّ
وتوافــد أبنــاء الجاليــة بأعــداد كبيـرة ممــا دعــى لتمديــد
المعــرض ليــوم أخــر .وقــد صــادف أن يكــون تأريــخ
الفعاليــة بنفــس يــوم المســرح العالمــي ممــا دعــى
لمشــاركة رابطــة الفنانييــن واألدبــاء العراقييــن فــي كنــدا
بفعاليــات مختلفــة تخــص المســرح  ،كذلــك شــاركت
فرقــة تياتــرو المســرح العربــي فــي كنــدا بعــرض
مســرحي .
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سحر الشرق في ليالي ويندزور
فــي ليلــة طغــى عليهــا ســحر الشــرق ومــع فرقــة
( Phoenician gemجوه ـرة الفينيقييــن)
والمطــرب جــورج جبــور والمنظــم عــاء التلــي
وضمــن أج ـواء مــن الرقــص والغنــاء والعشــاء
المميــز قضــى أبنــاء الجاليــة العربيــة ســهرتهم
يــوم  30مــارس فــي قاعــة كولــج بوريــال فــي
وينــدزور.

واقع المرأة في المهجر واآلفاق المستقبلية
قدمــت
ضمــن
فعاليــات الصالــون الثقافــي الكلدانــي ّ
ّ
الدكتــورة مهــا الريــس محاض ـرة بعن ـوان “واقــع الم ـرأة فــي
المهجــر واآلفــاق المســتقبلية” تحدثــت فيهــا عــن العوامــل
الكثيـرة المعيقــة التــي تقــف فــي وجــه المـرأة لــدى هجرتهــا
إلــى كنــدا كاللغــة والعــادات والتقاليــد والحالــة الثقافيــة
والتحصيــل العلمــي وحتــى أحيانـاً ،لــون البشـرة والمالمــح.
ممــا يــؤدي فــي الكثيــر مــن األحيــان إلــى العديــد مــن
المشــكالت االجتماعيــة التــي تعكــر صفــو الحيــاة فــي
البلــد الجديــد وقــد أشــارت اليهــا بنقــاط ســت نوردهــا تباعـاً
1.1تعلــم لغــة البلــد الجديــد يــؤدي الــى الشــعور بالعزلــة
واالنط ـواء بســبب حاجــز اللغــة .ممــا يشــجع فــي
الوقــت نفســه علــى خلــق تجمعــات مغلقــة ومنزويــة
ترفــض االندمــاج مــع المجتمــع الجديــد.
2.2الص ـراع النفســي المتوًلــد عــن عــدم القــدرة علــى
االند مــاج.
3.3نمــط الحيــاة فــي بلــدان المهجــر يفــرض علــى
المهاج ـرات الجــدد وخصوصــا العامــات منهــن
تغييــر الكثيــر مــن العــادات فــي المجتمــع الجديــد.
4.4الحريــة التــي يتمتــع بهــا أبنــاء الجيــل الثانــي والتــي
قــد تصبــح خطـ اًر تــؤدي إلــى تفــكك األسـرة فــي حــال
عــدم توصــل األس ـرة وبالــذات الم ـرأة إلــى تحقيــق
الت ـوازن بيــن البلــد األم وبلــد المهجــر.
 5.5الضغــط النفســي وعــدم وجــود مواصفــات
مجتمعاتنــا الشــرقية يولــد لــدى الزوجيــن الشــعور
العميــق بالوحــدة ،وبــرود العالقــة فيمــا بينهمــا ،ممــا

يــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى حــدوث فاجعــة
الطــاق ،ويكــون األطفــال فــي هــذه الحالــة الضحيــة
األولــى.
6.6الهج ـرة غيــر المشــروعة التــي قــد تعــرض الم ـرأة
أحيان ـاً إلــى خطــر المــوت أو إلــى االنخ ـراط فــي
مســتنقع الرذيلــة أو للمســاءلة القانونيــة والترحيــل
إلــى بالدهــا
وقــد ّنوهــت أيض ـاً الــى الطريقــة التــي يمكــن مــن خاللهــا
ـرقية) كل هــذه التحديــات
أن تواجــه الم ـرأة العر ّبيــة (المشـ ّ
لتحقــق طموحاتهــا فــي المهجــر ذاك ـرة أن هنــاك اختيــا اًر
بيــن االنصهــار الكامــل فــي نمــط الحيــاة الغربيــة ،وبيــن
اإلنعـزال واإلنكفــاء داخــل حــدود دائـرة ضيقــة فــي أوســاط
المهاجريــن فــي المجتمــع الغربــي أو محاولــة اإلندمــاج
فــي المجتمــع الغربــي بدرجــات مختلفــة ،مــع االحتفــاظ
بقــدر مــن الخصوصيــة الثقافيــة واإلجتماعيــة.

فرقة الياسمين

أحيــت فرقــة الياســمين لرقــص الدبكــة والمطــرب وســام الحــاج الحفــل
الســنوي المقام في كنيســه القديس ســمعان العمودي للروم الكاثوليك
فــي مدينــة وينــدزور بمناســبة عيــد البشــارة.
أن فرقــة الياســمين تأسســت عــام  2017ببــادرة
ومــن الجديــر بالذكــر ّ
مــن الســيدة يـوال تينــة التــي ســعت جاهــدة مــن خــال تدريــب شــابات
عربيــات الــى نشــر عطــر التـراث الشـرقي فــي بــاد االغتـراب.

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com

شـؤون محـليـــة
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العمدة باتريك براون:

“لقد فعلناها! ال وحش في برامبتون“

نعــم ســيد ب ـراون ،أنــت محــق ولســت مضط ـ اًر أبــداً
ألن تتســامح مــع متحرشــي األطفــال .فــإن برامبتــون
أســوة ببقيــة المــدن الكنديــة يجــب أن تكــون منطق ـ ًة
آمن ـ ًة لقاطنيهــا.
فــي  22مــارس  ،2019أطلــق س ـراح مرتكــب
جريمــة جنســية فــي أحــد أحيــاء مدينــة برامبتــون ,وفــي
تمكــن الصــوت الغاضــب
غضــون أســبوع واحــد فقــط ّ
للعمــدة باتريــك بـراون ،مدعومـاً بزمالئــه فــي مجلــس
ـج،
المدينــة ،شــرطة بيــل اإلقليميــة والجمهــور المحتـ ّ
مــن إعــادة مادليــن هاركــس البالغــة مــن العمــر36
عام ـاً والمعروفــة ســابقاً باســم ماثيــو هاركــس ،إلــى
الحجــز بعــد انتهــاك شــروط اإلفـراج المشــروط عنهــا.
هــذا وقــد إشــارات التقاريــر النفســية لهاركــس عــام
 2006بــأن لديــه رغبــة جامحــة فــي االعتــداء
الجنســي علــى الفتيــات الصغي ـرات ,وقــد ســبق وأن
حوكــم بثــاث إدانــات وصفــت باالعتــداء الجنســي
علــى فتيــات دون ســن الثامنــة .وفق ـاً لصحيفــة
كالجــاري هي ارلــد ،فــإن مــا يقــارب  60فتــاة كـ ًـن
ضحيــة ماتيــو هاركــس فــي وقــت ســابق فــي مقاطعــة
كولومبيــا البريطانيــة وقــد تبيــن أنــه كان يقــوم

باالحتفــاظ بمالبــس ضحايــاه الداخليــة كتــذكار منهــم.
مــن جهتــه أوضــح العمــدة باتريــك بـراون  -عنــد علمه
بإقامــة المتحرشــة الجنســية فــي وســط مدينتــه  -أنــه
مــن غيــر المقبــول أطالق ـاً إقامتهــا فــي برامبتــون،
فــي مجتمــع يعتبــر أصغــر مجتمــع فتــي فــي كنــدا.
قــال ب ـراون “ :لقــد تــم وضــع هاركــس فــي وســط
ـج باألطفــال،
مدينــة برامبتــون حيــث هنــاك حديقــة تعـ ّ
ومكتبــة تحتضــن األطفــال ،ومتحــف محلــي ملــيء
باألطفــال”.
بعــث بـراون برســالة إلــى وزيــر الســامة العامــة ارلــف
جــودال مطالب ـاً إيــاه بتقديــم تفسـ ٍ
ـير منطقــي للســماح
بإقامــة مجرمــة شــديد الخطــورة مــن غــرب كنــدا فــي
وســط مدينــة برامبتــون .كمــا طلــب ب ـراون مــن
الوزيــر إيجــاد موقــع أكثــر مالءمــة لهاركــس .وأرســل
نســخة مــن هــذه الرســالة إلــى عـ ّـدة نـ ّـواب فــي منطقــة
برامبتــون ،ورئيســة مجلــس اإلفـراج المشــروط بكنــدا،
جينيفــر أواديــس.
نجــح ب ـراون فــي مســاعيه وغـ ّـرد علــى تويتــر فرح ـ ًا
متحرشــة األطفــال تمثّــل أي
بهــذا النجــاح “لــم تعــد
ّ
تهديـ ٍـد فــي مدينتنــا”.

إلغاء اختبارات انبعاث العوادم
أعلــن دوغ فــورد  -رئيــس وزراء مقاطعــة
أونتاريــو ،إنهــاء العمــل برنامــج Drive
 Cleanالخــاص بالمركبــات باعتبــاره عديــم
أن
الجــدوى وقــد عفــا عليــه الزمــن – مؤكــداً ّ
مــن شــأن هــذا االج ـراء التقليــل مــن العــبء
المــادي المترتّــب علــى الســائقين ،وتوفيــر
الوقــت وتوفيــر أكثــر مــن  40مليــون دوالر

يتحملهــا دافعــو الض ارئــب كل عــام .كمــا أعلــن
ّ
ـدة ســتطرح قريب ـاً لحمايــة
أن خط ـ ًة جديـ ً
فــورد ّ
البيئــة مــن أكبــر مصــادر التلــوث فــي مقاطعــة
الناجــم
أونتاريــو فــي إشــارة منــه الــى التلـ ّـوث ّ
عــن الشــاحنات الكبي ـرة.
برنامج  ،Drive Cleanالذي كان له الفضل
فــي التقليــل مــن انبعاثــات الع ـوادم الضــارة
لبعــض الســيارات منــذ عــام  ،1999يعتبــر بــا
فائــدة فــي الوقــت الحاضــر .فالســيارات الحديثــة
تصنــع وفقـاً لمعاييــر أكثــر ص ارمــة ممــا كانــت
ّ

عليــه قبــل عقــود ,وهــذه الســيارات لــم تفشــل
يوم ـاً فــي اجتيــاز اختبــار االنبعاثــات ضمــن
برنامــج . Drive Clean
مــن مفارقــات هــذا البرنامــج اســتثناء المركبــات
المصنوعة قبل عام  1987من هذه االختبار,
أن معظــم الســيارات
علمـاً بــأن الســجالت ّ
تؤكــد ّ
التــي فشــلت فــي اجتيــاز االختبــار هــي تلــك

المصنوعــة بيــن عــام  1980و1990
اعتبــا اًر مــن  1أبريــل  ،2019لــن ُيطلــب مــن
الســائقين إج ـراء اختبــارات ،Drive Clean
ولكــن يجــب علــى الســائقين أن يدرك ـوا أن
ـتطبق علــى
عمليــات تفتيــش أكثــر ص ارم ـ ًة سـ ّ
الطــرق العامــة لضمــان محافظــة مالكــي
الســيارات علــى الحــد األدنــى المطلــوب
النبعاثــات ع ـوادم ســياراتهم وضمــان حمايــة
البيئــة فــي مقاطعــة أونتاريــو.

ليزا ماكلويد  ...بصمة مميزة في حكومة أونتاريو
“نظــام التوحــد القائــم علــى االحتياجــات” فــي طريقــه إلــى التنفيــذ ،هــذا مــا
صرحــت بــه ليـ از ماكلويــد وزيـرة األطفــال والخدمــات والشــؤون االجتماعيــة
ّ
فــي حكومــة أونتاريــو.
كمــا أعلنــت الوزي ـرة ماكلويــد عــن إحــداث تغيي ـرات جذرّيــة فــي برنامــج
التوحــد فــي أونتاريــو ،والــذي يتضمــن إلغــاء اختبــار الدخــل واستكشــاف
الدعــم بنــاء علــى الحاجــة وذلــك مــن خــال تقديمهــا للعائــات مبلــغ
حوالــي  140ألــف دوالر مــن أجــل دفــع تكاليــف العــاج لتصفيــة قوائــم
االنتظــار الطويلــة عــن طريــق إعــادة توزيــع أمـوال البرنامــج ،حيــث يعتمــد
علــى العمــر كبديــل عــن اإلحتياجــات الفرديــة عبــر مســتويات متفاوتــة
مــن شــدة المــرض.
يذكــر أنــه تــم انتخــاب ليـ از ماكلويــد ألول مـرة فــي المجلــس التشـريعي فــي
أونتاريــو فــي انتخابــات عــام  2006وكانــت تعتبــر أصغــر عضــو فــي
ذلــك البرلمــان ،كمــا أنهــا أصغــر إمـرأة محافظــة يتــم انتخابهــا فــي مقاطعــة
أونتاريــو سـواء علــى المســتوى الفيد ارلــي أو اإلقليمــي.
إلــى جانــب أنهــا مثلــت اإلنتخابــات التــي فــازت بهــا نيبيان-كارلتــون فــي
انتخابــات  2007و 2011و ،2014وواصلــت تمثيــل الناخبيــن منــذ تــم
تغييــر الحــدود فــي انتخابــات المحافظــات .2018
وفــي عــام  ،2011حصلــت ماكلويــد علــى أعلــى األص ـوات فــي كافــة
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أنحــاء أونتاريــو مقارنــة مــع أي مرشــح آخــر ،وص ـوالً إلــى عــام 2018
حيــث فــازت لي ـ از فــي جميــع اســتطالعات ال ـرأي.
اآلن تشــغل ماكلويــد منصــب وزي ـرة األطفــال والخدمــات المجتمعيــة
واالجتماعيــة ،إضافــة إلــى أنهــا الوزي ـرة المســؤولة عــن قضايــا الم ـرأة،
ويشــمل ذلــك أيض ـاً حقائــب الهج ـرة ومناهضــة العنصريــة ،إلــى جانــب
أنهــا شــغلت منصــب نائــب رئيــس لجنــة الصداقــة البرلمانيــة فــي كيبيــك-
أونتاريــو ،وعضــو اللجنــة التوجيهيــة فــي أونتاريــو بشــأن رابطــة النســاء
البرلمانيــات الكنديــة ونائبــة رئيــس لجنــة الــوكاالت الحكوميــة والتشـريعية
لجــان الجمعيــة.
شــغلت أيض ـاً منصــب ناقــد الطاقــة المعــارض الرســمي ،ناقــد تربــوي،
ناقــد لإليـرادات والمســاءلة  ،ناقــد شــؤون المســتهَلكين والمسـ ِ
ـتهلكين وناقــد
لألطفــال والشــباب.
فــي النهايــة البــد لنــا وكمجتمــع كنــدي أن نفتخــر بجميــع تلــك اإلنجــازات
السياســية واإلنســانية بشــكل خــاص والمبــادرات الفرديــة فــي الحكومــة مثــل
التي أظهرته ماكلويد من خالل دعمها المرأة في كافة المجاالت وأيضاً
الطفولــة وذوي اإلحتياجــات الخاصــة علــى حــد سـواء ،الن االهتمــام بتلــك
األمــور هــو بمثابــة وضــع حجــر األســاس إلنشــاء مجتمــع ســليم.
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بقلم طارق داود
يبــدو أن الجزائرييــن قــرروا أن يســتمتعوا بربيعهــم ,وأن توقهــم للحصــول
علــى مزيــد مــن الحريــات لــن يتحــول الــى خريــف أســود .الجزائريــون
خــال مظاهراتهــم كان ـوا قــد ضبط ـوا مظاهراتهــم علــى إيقــاع المشــاهد
الدمويــة التــي رأوهــا فــي ليبيــا وســوريا .رغــم عالمــات تقــدم العمــر
الواضحــة علــى الرئيــس الج ازئــري عبدالعزيــز بوتفليقــة ,إال أن ذلــك
لــم يمنعــه مــن االســتماع الــى نبــض الشــارع عــدم ترشــحه لواليــة
رئاســية خامســة ،وتأجيــل االنتخابــات الرئاســية فــي الج ازئــر .صحيــح
أن عــزوف الرئيــس بوتفليقــة عــن الترشــح أشــاع حالــة مــن االرتيــاح
فــي الشــارع الج ازئــري لكــن فك ـرة “تأجيــل االنتخابــات” أثــارت موجــة
جديــدة مــن االحتجاجــات بحجــة رفــض تمديــد “العهــدة الرابعــة” .ومــا
لبثــت االحتجاجــات أن امتــدت لتشــمل الطبقــة السياســية مــع تعثّــر
مســاعي الدبلوماســي الســابق االخضــر االبراهيمــي لتشــكيل حكومــة
وحــدة وطنيــة .حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الحاكــم لــم يذهــب باتجــاه
المواجهــة وإنمــا حافــظ علــى خطــاب سياســي متــزن وقــال منســق هيئــة
تســيير الحــزب ورئيــس مجلــس الن ـواب معــاذ بوشــارب ،بــأن الحــزب
يدعــم مطالــب الشــعب بالتغييــر التــي عبــر عنهــا مــن خــال المســيرات،
داعي ـاً إلــى الح ـوار للخــروج مــن األزمــة .وقــال بوشــارب فــي اجتمــاع
لمســؤولي الحــزب أن “الشــعب قــال كلمتــه كاملــة غيــر منقوصــة وأبنــاء
“حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي” يســاندون مســاندة مطلقــة هــذا الحـراك
الشــعبي ويدافعــون بــكل إخــاص مــن أجــل أن نصــل إلــى األهــداف
المرجــوة وفــق خارطــة طريــق واضحــة المعالــم” .كلمــة الشــعب هــذه
صوتهــا كان وازن ـاً فــي أذن الجيــش الج ازئــري الــذي حســم االزمــة
السياســية عندمــا أمــر قائــد الجيــش الج ازئــري أحمــد قايــد صالــح بتطبيــق
المــادة  102مــن الدســتور التــي تتعلــق بشــغور منصــب الرئاســة .وقــال
تلفزيــون النهــار الج ازئــري إن رئيــس مجلــس األمــة عبــد القــادر بــن
صالــح ســيتولى منصــب القائــم بأعمــال الرئيــس لمــدة  45يوم ـاً.

وبينمــا ي ارقــب الجزائريــون التجاذبــات السياســية فــي بالدهــم قــرر
الفلســطينيون اســتقبال فصــل الربيــع باحتجاجــات تطالــب بتحســين
الوضــع المعيشــي فــي قطــاع غـزة ضمــن حملــة عنوانهــا “بدنــا نعيــش”
ضــد الغــاء وزيــادة الض ارئــب .لكــن الظــروف القاســية التــي يعيشــها
الفلسطينييون تحت االحتالل وحالة االنقسام السياسي بين فتح وحماس
غطــت علــى مطالــب المتظاهريــن الذيــن لــم تفتــح معهــم حكومــة حمــاس
بابـاً للحـوار ونفــذت حملــة اعتقــاالت واســعة فــي صفــوف المتظاهريــن.
وقــال نيك ـوالي ماليدينــوف ،منســق األمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة
الســام فــي الشــرق األوســط “أديــن بشــدة حملــة االعتقــاالت والعنــف
الــذي تســتخدمه ق ـوات األمــن التابعــة لحمــاس ضــد المتظاهريــن،
تحمــل طويـاً
ومــن بينهــم نســاء وأطفــال” .وأضــاف “شــعب غـزة الــذي ّ
يحتــج علــى الظــروف االقتصاديــة الصعبــة وطالــب بتحســين األح ـوال
المعيشــية فــي قطــاع غـزة .إنــه حّقهــم التظاهــر دون خــوف .وفــي وقــت
الحــق تناقلــت وســائل إعــام خبــر إفـراج و ازرة الداخليــة فــي قطــاع غـزة
عــن غالبيــة المتظاهريــن .وقــال خالــد البطــش عضــو المكتــب السياســي

لحركــة الجهــاد اإلســامي أن “الجميــع أكــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى
أمــن المجتمــع وســلمه واحتـرام وصــون الحريــات العامــة دون تخريــب أو
مســاس برجــال األمــن” .وأكــد الطبــش أن الســلطات فــي غـزة ســتواصل
جهودهــا “للتخفيــف مــن األزمــة اإلنســانية التــي يشــهدها قطــاع غ ـزة
وكســر الحصــار الظالــم المفــروض عليــه وإنهــاء العقوبــات ،وإطــاق
س ـراح الموقوفيــن علــى خلفيــة األحــداث األخي ـرة”.
حالــة الوهــن واالنقســام التــي يعيشــها الشــارع العربــي تنعكــس ســلباً
علــى االســتقرار السياســي فــي الــدول العربيــة ,فكتــب التاريــخ فــي
المــدارس العربيــة تتحــدث عــن اتفاقيــة “ســايكس بيكــو” وكأنهــا مــن
نكســات التاريــخ ,لكــن فــي الحقيقــة أن الرئيــس االميركــي دونالــد ت ارمــب
هــو مــن ســينتقم للعــرب مــن هــذه االتفاقيــة االســتعمارية! لكــن االنتقــام
الترامبــي ليــس لصالــح العــرب وإنمــا ضدهــم ,حيــث أعلــن ت ارمــب أنــه
“حــان الوقــت” لتعتــرف واشــنطن بســيادة إسـرائيل علــى هضبــة الجـوالن
الســورية المحتلــة .وكتــب دونالــد ت ارمــب فــي تغريــدة علــى تويتــر“ :بعــد
 52عامـاً حــان الوقــت لتعتــرف الواليــات المتحــدة اعت ارفـاً كامـاً بســيادة
إسـرائيل علــى مرتفعــات الجـوالن التــي تتميــز بأهميــة اســتراتيجية وأمنيــة
حيويــة بالنســبة لدولــة إس ـرائيل واســتقرار المنطقــة”.
لقــد أصبــح مــن الصعــب تقييــم مواقــف الرئيــس ت ارمــب والــرد عليهــا
باعتبارهــا صــادرة مــن رئيــس أقــوى فــي دولــة العالــم .فمواقــف ت ارمــب
أحيانــا ال تتعــدى الســيرك االعالمــي ,حيــن وقــف فــي الحديقــة الجنوبيــة
لبيتــه االبيــض وأعلــن يــوم االربعــاء  20آذار أن الليلــة ســيتم القضــاء
علــى داعــش! وخــال تصريحاتــه حمــل الرئيــس خريطتيــن للصحافــة
إحداهمــا تمثــل الوضــع الحالــي لتنظيــم “داعــش” والثانيــة قــال إنهــا
مــن ليلــة االنتخابــات .وأضــاف“ :عندمــا توليــت األمــر كانــت هنــاك
فوضــى ..اآلن فــي األســفل هــذا هــو نفــس الشــيء بالضبــط لكــن ليــس
هنــاك لــوم أحمــر ..هنــاك بقعــة صغيـرة ســتزول الليلــة” .وأفــاد الرئيــس
األمريكــي بــأن الواليــات المتحــدة ســتبقي علــى ق اربــة  400جنــدي
أمريكــي فــي شــمال شــرق ســوريا.
التشــكيك بــكالم ت ارمــب جــاء مــن ذ ارعــه العســكري فــي محاربــة داعــش,
قـوات ســوريا الديمقراطيــة “قســد” التــي نفــت األنبــاء ،التــي تحدثــت عــن
القضــاء نهائي ـاً علــى تنظيــم “داعــش” فــي بلــدة الباغــوز ,آخــر معاقــل
تنظيــم داعــش ,شــمال ش ـرقي ســوريا .حيــث دخــل ت ارمــب واالك ـراد فــي
إصــدار سلســلة مــن المواقــف المتضاربــة حــول ســقوط الباغــوز ,الــى
أن أعلــن ت ارمــب ,الســبت  23آذار ,أن “الواليــات المتحــدة حــررت”
بالتعــاون مــع حلفائهــا كل أ ارضــي ســوريا والع ـراق التــي ســيطر عليهــا
“داعــش” ،متعهــداً بمالحقتــه حتــى هزيمتــه النهائيــة أينمــا كان.
إن التضــارب فــي التصريحــات حــول االعــان النهائــي للقضــاء علــى
داعــش ,يعكــس حالــة االضط ـراب السياســي التــي تعيشــها القــوى
المنغمســة فــي آخــر جيــوب داعــش .ومــن الواضــح أن اعــان ســقوط
دولــة الخالفــة يجــب أن يكــون مســبوقاً بجــو سياســي يهــيء لمرحلــة
مــا بعــد داعــش ,وفــي هــذا الســياق تأتــي المســاعي االميركيــة لبنــاء
تحالــف جديــد فــي ســوريا .وقــد أعــرب مستشــار األمــن القومــي فــي
اإلدارة األمريكيــة جــون بولتــون عــن تفــاؤل البيــت األبيــض إزاء التعــاون
المســتقبلي علــى األرض مــع بريطانيــا وفرنســا فــي ســوريا .وقــال“ :أنــا
متفائــل جــداً مــن أنهــم سيشــاركون .لــم يلتزمـوا بذلــك رســمياً بعــد لكنهــم
يدرســون ذلــك” ،مضيف ـاً أن رئيــس هيئــة األركان المشــتركة األمريكيــة
الجن ـرال جوزيــف دانفــورد يواصــل مســاعيه إلنشــاء قــوة عســكرية
مشــتركة ســتبقى فــي ســوريا لـ”ضمــان االســتقرار” بعــد انســحاب القـوات
األمريكيــة مــن هنــاك .وأشــار مستشــار األمــن القومــي إلــى أن ضمــان

عــدم عــودة “داعــش” هــو الهــدف الوحيــد لق ـرار البيــت األبيــض إبقــاء
التواجــد األمريكــي فــي الع ـراق و”قــوة صغي ـرة مراقبــة” فــي ســوريا.
وفــي إطــار اســتعدادات دمشــق لمرحلــة مــا بعــد داعــش ,أكــد الرئيــس
الســوري بشــار االســد خــال اســتقباله وفــداً عســكرياً إيراني ـاً عراقي ـاً
إن اللقــاء يعبــر عــن “وحــدة
مشــتركاً ضــم رئيســي أركان البلديــنّ ,
أن “اإلرهابييــن واجهــة للــدول التــي
المعركــة والخنــدق والعــدو” كمــا رأى ّ
تقــف خلفهــم وتدعمهــم” .وكذلــك التقــى وزيــر الدفــاع الســوري علــي
أيوب رئيســي األركان العراقي عثمان الغانمي واإليراني محمد باقري،
حيــث أكــد إن الورقــة الوحيــدة المتبقيــة فــي أيــدي األميركييــن وحلفائهــم
هــي قـوات ســوريا الديمقراطيــة (قســد) ،مشــي اًر إلــى أن دمشــق ســتتعامل
مــع هــذه القـوات إمــا بأســلوب المصالحــات أو بتحريــر األ ارضــي التــي
تســيطر عليهــا بالقــوة .مــن جهتــه كشــف الغانمــي أن األيــام المقبلــة
ستشــهد فتــح منفــذ حــدودي بيــن الع ـراق وســوريا .أمــا باقــري فأكــد أن
إي ـران دخلــت ســوريا بدعــوة مــن الجانــب الســوري وســتبقى مــا دامــت
الدولــة الســورية تطلــب ذلــك ،علــى حــد تعبي ـره.

تحـ ّـول يــوم عيــد االم فــي الع ـراق هــذه الســنة الــى يــوم مأســاوي مــع
غــرق  93شــخصاً ،إثــر انقــاب َعَّبــارة ســياحية ،كانــت تنقــل عوائــل
إلــى جزيـرة أم الربيعيــن الســياحية وســط نهــر دجلــة فــي منطقــة الغابــات
فــي الموصــل .ونقلــت محطــة “بــي بــي ســي” عــن مصــدر أمنــي فــي
العَّبــارة انقلبــت مــا أدى إلــى غــرق العديــد مــن
مدينــة الموصــل بــأن َ
العوائــل التــي كانــت علــى متنهــا .وأضــاف المصــدر أن العامليــن فــي
الجزي ـرة قـ َـدروا عــدد األشــخاص الذيــن كان ـوا علــى متــن العبــارة بنحــو
 100شــخص أغلبهــم مــن النســاء واألطفــال .وقــد واجهــت الشــرطة
النهريــة صعوبــات إلنقــاذ الغرقــى بســبب ســرعة جريــان الميــاه وارتفــاع
منســوبها .وقــال المتحــدث باســم و ازرة الداخليــة العراقيــة ،ســعد معــن،
للعَّبــارة مــا أدى إلــى غرقهــا.
إن عــدد الــركاب فــاق الطاقــة االســتيعابية َ
نختم المشهد في الشرق االوسط مع مناشدة الرئيس الروسي فالديمير
بوتين الى حماية المســيحيين في الشــرق االوســط .وقال بوتين ،خالل
اجتماع مع ممثلين عن المجتمع الفرنســي“ :هذا الوضع قضية مهمة
جــداً .والشــرق األوســط ،كمــا نعلــم جميعـاً ،يمثــل مهــد المســيحية .ووجــد
أتبــاع هــذه الديانــة أنفســهم فــي ظــروف صعبــة للغايــة .وهــم بــا شــك
يحتاجــون إلــى الدعــم العــام مــن قبلنــا” .وشــدد بوتيــن علــى أن روســيا
هــي دولــة متعــددة الديانــات ،مضيف ـاً“ :هــذا األمــر يتناســب تمام ـاً مــع
مــا نفعلــه فــي ســوريا .إذ نتعامــل مــع المســلمين أيضــا باحت ـرام بالــغ.
ونحــن نبكــي مــع كل العالــم علــى ضحايــا اإلرهابييــن فــي نيوزيلنــدا”.
وأضــاف الرئيــس الروســي“ :لكــن فــي الشــرق األوســط يجــب علينــا
بالطبــع أن نركــز اليــوم اهتمامـاً خــاص علــى مســيحيي المنطقــة الذيــن
ينبغــي أن نقــدم لهــم دعمـاً خاصـاً”.
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المعارضة في الخارج...
والخيــانــة
بقلم :الصحفي محمد سطوحي
ضجــة كبي ـرة أثارهــا حديــث نجمــي الســينما المصريــة عمــر واكــد وخالــد أبــو
النجــا فــي نــدوة بالكونجــرس األمريكــي منــذ أيــام أعقبهــا شــطب اســميهما فــي
نقابــة المهــن التمثيليــة التــي وجهــت اتهامــات لهمــا بالخيانــة العظمــى ،وهــي
االتهامــات التــي رددهــا كثيــرون فــي الصحــف ووســائل اإلعــام والفيســبوك،
بــل وطالــب عضــو فــي مجلــس الن ـواب بشــطب اســميهما مــن الجنســية
المصريــة.
المبــرر طبعـاً هــو أن المعارضــة يجــب أن تكــون بالداخــل وإال فإنهــا اســتقواء
باألجنبــي علــى مصــر وهــو مــا يبــدو منطقي ـاُ ،ولكــن يبقــى أن نضــع األمــر
فــي نصابهــا الصحيــح لتقييمهــا بعيــداً عــن االنفعــاالت.
فمــا أثــار الضجــة فــي األســاس هــو كلمــة (الكونجــرس) الــذي دارت فيــه
النــدوة ،وتصــور كثيــرون بشــكل خاطــئ أنهــا جلســة اســتماع رســمية ،فــي حيــن
أنهــا تمــت بإحــدى القاعــات الكثيـرة التــي تســتخدم لعقــد نــدوات مثلهــا مثــل أي
قاعــة خارجيــة.
أمــا جوهــر الموضــوع فربمــا مــا يثيــر اللبــس هــو تجربــة المعارضــة العراقيــة فــي
واشــنطن أيــام صــدام حســين ،حيــث عــاد المعارضــون علــى ظهــور الدبابــات
األمريكيــة ،وبلــغ بأحــد رموزهــم (أحمــد الجلبــي) أن قـ ّـدم معلومــات مزيفــة
لالســتخبارات األمريكيــة إلثبــات وجــود أســلحة دمــار شــامل فــي العـراق إليجــاد
مبــرر لغــزو الع ـراق ،فهــل هــذا مــا يفعلــه الفنانــان المصريــان؟ بالتأكيــد ال،
فهمــا يعبـران عــن آرائهمــا بشــأن األوضــاع السياســية فــي مصــر ،وأنــا شــخصياً
كنــت أتمنــى أن تكــون المعارضــة مــن الداخــل خاصــة أن السياســة األمريكيــة
(الرســمية) لــم تعــد تبالــي كثي ـ اًر بقضايــا الحريــات وحقــوق اإلنســان ،لكنــي ال
أســتطيع أن أطلــب مــن أي معــارض أن يعــود للتعبيــر عــن مواقفــه بينمــا كثيــر
مــن رمــوز المعارضــة يقفــون اآلن خلــف القضبــان.
بقــي أمــر آخــر لفــت النظــر إليــه أســتاذ القانــون البــارز د .نــور فرحــات ،وهــو
الوفــود الشــعبية التــي تســافر للخــارج للترويــج للسياســات القائمــة .فهـؤالء يتــم
تقديمهــم باعتبارهــم يقومــون بعمــل وطنــي يســتحق التقديــر ،ويتــم اإلنفــاق علــى
رحالتهــم مــن أمـوال دافعــي الض ارئــب.
تعبــر
وســبب التمييــز هنــا هــو النظــر إلــى السياســات الرســمية للنظــام بأنهــا ّ
عــن “مصــر” وبالتالــي فدعمهــا يعــد واجبـاً وطنيـاً ،أمــا معارضوهــا -خاصــة
فــي الخــارج -فهــم يعــادون “مصــر” ويســتقوون بالخــارج ضــد بالدهــم وليــس
ضــد النظــام أو سياســاته ،ومــن هنــا يتــم توجيــه االتهــام لهــم بالخيانــة .ورأي
أنــه البــد مــن تفكيــك هــذه األمــور المتشــابكة لنكــون قادريــن علــى الحكــم
يعبــر عنهــا بشــكل رســمي ولديــه
الصحيــح ،فنظــام الحكــم فــي أي دولــة ّ
الســلطة ،لكــن ال يمكــن القــول بــأن النظــام هــو الدولــة وبالتالــي فمعارضتــه
خيانــة لهــذه الدولــة.
األمــر اآلخــر هــو ضــرورة فتــح مجــال الحريــات السياســية فــي الداخــل بمــا
يســتوعب هــذه اآلراء المعارضــة بحيــث يمكــن حينهــا مســاءلة المعارضيــن
فــي الخــارج عــن خياراتهــم ،وإلــى أن يتــم ذلــك فــا يمكــن محاســبتهم بمنطــق
التشــويه والخيانــة كمــا حــدث ،وتصبــح قـ اررات شــطب العضويــة مــن النقابــات
وغيرهــا ســبباً إضافي ـاً يمكنهــم اســتخدامه لتبريــر الحديــث فــي الخــارج.

ّ
العبارة…وهموم الوطن
الشــباب فــي يــوم
عبــارة الموصــل التــي التهمــت االطفــال والنســاء و ّ
ّ
عيدهــم ،لــم تكــن حادثــة منفصل ـ ًة عــن حالــة االنهيــار التــي يمـ ّـر
بــه البلــد .فهــي ترمــز وبشــكل تراجيــدي لحالــة العـراق ،الــذي ُيشــبه
العبــارة التائهــة فــي اليـ ّـم ،والتــي ال تتوفــر علــى ربابنــة ينتمــون اليهــا،
ّ
مــن حيــث ِح َر ّفيتهــم ومهارتهــم فــي قيادتهــا ،ومــن حيــث انتماؤهــم
لروحهــا.
غــر َق االطفــال والنســاء مــن أهالــي الموصــل المع ّذبــة ،أمــام أنظــار
ـول لهــم وال قــوة ،ســوى مهارتهــم فــي اســتخدام
العالــم ،والذيــن ال حـ َ
ثمـ َة نشــرها علــى
ـن
ـ
م
و
ـاة،
ـ
س
المأ
ـجيل
ـ
س
لت
ـة
ـ
ل
أجهـزة هواتفهــم المحمو
ّ
وســائل التواصــل االجتماعــي .غــرق النــاس بلوعــة وهــم يحتمــون
ٍ
تجنبــه،
ببعضهــم ،وهــم يــؤدون طقــس مــوت ال ضــرورة لــه ،وممكــن ّ
لــو كان األمــر فــي مــكان آخــر وفــي زمــان آخــر بحيــث أن المواطــن
هــو أســاس بنــاء الســلطة.
ٍ
تحولــت الــى تابــوت للمــوت .فــي
غرقــت ّ
عبــارة الفــرح بعــد أن ّ
مدينــة تخّلصــت مــن غــرق االرهــاب .حيــث ســيطر عليهــا قطيــع
ويحولوهــا إلــى مدينــة
مــن إرهابيــي العالــم .ليقبضـوا روح الموصــلّ ،
أن ســلبوا منهــا روحهــا.
الحــزن والمآســي بعــد ْ
ـب الكثيــر مــن شــباب الع ـراق
ولكـ ّـن إرادة الحيــاة أقــوى .فقــد هـ ّ
وخاصــة مــن جنوبــه ووســطه ،ليحـ ّـرروا الموصــل وأهلهــا مــن ســيطرة
أعتــى إرهــاب عرفــه التاريــخ الحديــث.

ـض مالكــي العبــارة فــي عــدم توفيــر وســائل األمــان فيهــا،
يتهــم البعـ ُ
ن
وعــدم وجــود عوامــل الصيانــة ،وااللت ـزام بقانــو الحمولــة ،وعــدم
توّفر(ســترة اإلنقــاذ).
ن
ويتهمهــم البعــض بالجشــع ،الــذي يجعلهــم يضعــو حمولــة أكثــر
مــن المســموح بهــا.
ن
ويتهــم البعــض الضحايــا أنفســهم الذيــن تزاحمـوا دو إدراك فداحــة
األخطــار فــي اختــال الــوزن.
ولكن التهمة الحقيقية القائمة:
عدم وجود (دولة) بالمعنى الحرفي للكلمة.
فليــس هنــاك تطبيــق للقانــون ،بــل مجموعــة أع ـراف قابلــة لألخــذ
عما ســلف” وليس هنالك
والرد والمســامحة ،على قاعدة “ عفا هللا ّ
رؤيــة واضحــة لتســيير المجتمــع وفــق قواعــد الحكــم العــادل.
فالع ـراق دولــة فاشــلة منــذ أن قـ ّـدم الســيد ابراهيــم الجعفــري ،حينمــا
كان رئيسـاً للــوزراء ســيف (ذي الفقــار) إلــى وزيــر الدفــاع األمريكــي
آنــذاك (دونالــد رامســفيلد) ،هــو وحاكــم الع ـراق المطلق(بريمــر)
والــذي أمــر بتدميــر كيــان الدولــة ،مــن خــال حـ ّـل الجيــش والشــرطة
والقضــاء والســلطات جميع ـاً .فأصبــح الع ـراق منــذ تلــك اللحظــة
(عبــارة) هرمــة تتهــادى فــي ظلمــة االحت ـراب المذهبــي والعرقــي،
ّ
عبــارة غيــر قــادرة علــى حمــل مواطنيهــا إلــى بـ ّـر
وأصبــح الع ـراق ّ
كبقيــة شــعوب العالــم.
المســتقبل ّ
عبــارة يقودهــا سياســيو المصادفــة مــن الفاشــلين الذيــن
الع ـر ُ
اق ّ
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يكرهــون الحيــاة ،منــذ أصبــح منصــب المســؤول الحكومــي
والبرلمانــي يحــول الفــرد مــن شــخص حـ ٍ
ـاف ،إلــى مليونيــر .لذلــك
ّ
لجــأت عصابــات الحكــم فــي فــرض انتخابــات مزّيفــة ،وش ـراء
المناصــب بمالييــن الــدوالرات.
عبارة يقودها بشـٌـر ال ينتمون إليها .وإنما ينتمون الى دول
العراق ّ
ودول العالــم البعيــدة .لذلــك فجميــع العالــم يســتفيد
ـة.
ـ
ب
ي
ر
الق
الجـوار
ّ
مــن غرقنــا وضياعنــا واحترابنــا .وأغلــب القــوى الصناعيــة الكبــرى
عبــارة تائهــة فقيـرة جائعــة.
تريــد لنــا ْ
أن نبقــى ّ
تمخر عباب الفراتين ولكنها ال تصل الى ضفة الفرح.
عبــارة تســبح فــي نفــط ليــس لنــا منــه ســوى
ســنبقى راكبيــن علــى ّ
أمــا نحــن كعراقييــن فينبغــي أن تبقــى فــي ألــم
ّ
النــار التــي تحرقنــاّ .
ـ
ب
نا
ر
ـ
يبش
ـة
ـ
ع
الجم
ـب
ـ
ي
خط
ـادام
البطالــة والفقــر ،مـ
ـأن العمــل فــي
ّ
ّ
الدنيــا غيــر مهــم ،وإنمــا المهــم هــو الج ـزاء فــي اآلخ ـرة!!
لقــد كانــت صــور الضحايــا صادمــة للمشــاعر اإلنســانية .ه ـؤالء
الذيــن كانـوا يســتجدون المســاعدة المســتحيلة وهــم يصارعــون لحظــة
أحبتهــم.
المــوت علــى مـرأى ّ
الرضــع وأمهاتهــم اللواتــي ظللــن يدافعــن باســتماتة
صـراخ األطفــال ّ
مــن أجــل الحصــول علــى اله ـواء ،فــي لحظــة جهنميــة ابتلعــت
الجميــع.
وتضرعاتهم في معجزة تنقذ ما يمكن إنقاذه.
الناس
بكاء
ّ
لقــد كانــت صــورة محافــظ الموصــل وهــو يضحــك بمــلء شــدقيه بعــد
تعبــر ضحكتــه
الحادثــة ،والــذي نقلتــه كامي ـرات اإلذاعــة الرســميةّ ،
تعبــر عــن حالــة عــدم
بشــكل دقيــق عــن اســتهتاره بالموقــف ،كمــا ّ
االنتمــاء ألحـزان النــاس مــن ِقَبــل هـؤالء المســؤولين الذيــن انفصلـوا
عــن ِ
القٓيــم االنســانية ،وهــم يعيشــون فــي تــرف الغنــى والمباهــج
واالمتيــازات األســطورية.
الطفل الموصلي يذوب في النهر اختناقاً وهو في قاع لوعته.
والمسؤول الموصلي يضحك مسرو اًر وهو في قمة أناقته.
العبارة لقنتنا درساً بليغاً.
مأساة ّ
وهــو أن شــعبنا الع ارقــي هــو شــعب واحــد ،بغــض النظــر عــن أع ارقــه
ومعتقداتــه ولغتــه وأصولــه .ألن ألمنــا واحــد ومصيرنــا واحــد .
عبــارة الموصــل أهالــي الجنــوب جميع ـاً ،كمــا أبكــت
فقــد أبكــت ّ
كل بقعــة عراقيــة ،ألنهــم وجــدوا فــي الغــرق رم ـ اًز مأســاوياً لحالــة
الفوضــى التــي يعيشــها الوطــن الــذي أغرقــه سياســيوه فــي قــاع
معضال تــه.
بأن جميعنا في خندق واحد.
ة
ر
ا
العب
لنا
لقد أثبتت
ّ
ّ
حكامنــا الذيــن يمثلــون كتلهــم وأحزابهــم ،والذيــن يعيشــون فــي
بينمــا ّ
أبراجهــم العاجيــة .فهــم خــارج خندقنــا الع ارقــي الــذي يجــب أن نبــذل
جهــوداً كبيـرة كيــا نغــرق.
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إحنا مختلفين
بقلم :رحاب سعدة

الزم تفهميهــم إن احنــا مختلفيــن”  ...هكــذا نصحتنــي صديقتــي
المصرّيــة التــي تعيــش فــي أمريــكا عندمــا كنــا نتجــاذب االحاديــث
عــن أوالدنــا  ...واســتطردت:
“احنــا مــش زي االمريــكان  ،احنــا لينــا عاداتنــا وتقاليدنــا اللــي الزم
نحافــظ عليهــا” !
خبطتنــي كلماتهــا وهــي تؤكــد علــى تربيــة أبنائهــا علــى “االغتـراب”
عن المجتمع الذي يعيشــون فيه ،وكأن الرســالة ألبنائها تقول:
ال تظن ـوا أن حياتكــم فــي الغــرب هــي حياتكــم الحقيقيــة ،بــل
حياتكــم يجــب أن تكــون كل العــادات والتقاليــد واألفــكار التــي
تركناهــا فــي بالدنــا ألنهــا هــي الص ـواب الثابــت!
أحبطــت كثيـ اًر مــن رؤيــة هــذا االنفصــال الفكــري والنفســي فــي أ ٍم
ـيكملون حياتهـ ٍم
مهاجـرة تعيــش فــي الغــرب ،وتعلــم أن اوالدهــا سـ ّ
فــي الغــرب ،وفــي الوقــت نفســه تريــد أن تطالبهــم بتبنــي منظومــة
فكريــة واجتماعيــة غيــر متوافقــة مــع واقعهــم المعيشــي ،وهــي
تظـ ّـن أنهــا تحميهــم مــن إغـراءات الحيــاة ،بــدالً مــن حرصهــا علــى
توطينهــم فــي المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه وتربيهــم علــى أنهــم
جــزء أصيــل مــن هــذا المجتمــع متســاوون وإياهــم فــي الحقــوق
والواجبــات.
هل نحن مختلفون فعالً؟
نظرت حولي فوجدت ....
كل األســر حولــي فــي أمريــكا تنحــدر مــن أســر مهاجـرة مــن جميــع
أنحــاء العالــم  ...مثلنــا
كل األســر لهــا طقــوس عائليــة مرتبطــة بأصولهــم قــد تختلــف
بعضهــم عــن بعــض دون تعــارض  ..مثلنــا
كل األســر لهــا منظومــة عقائديــة يكبــر االبنــاء علــى األلفــة عليهــا
سـواء ديــن أو عقيــدة أو ال ديــن  ..مثلنــا
كل األســر تحــاول أن تحمــي أبناءهــا مــن االن ـزالق فــي أخطــاء
ومخاطــر المراهقــة بمــا فيهــا المخــدرات والجنــس  ..مثلنــا
ـزود أبناءهــا بقيـ ٍم إنســانية ومبــادئ تجعــل
كل األســر تحــاول أن تـ ّ
حياتهــم أكثــر نفعــا لهــم ولغيرهــم  ...مثلنــا
ـب دائمـاً
أهــداف التربيــة واحــدة وأســلوب الحيــاة متوافــق ،فلمــاذا نحـ ّ
أن نــرى أنفســنا “مختلفيــن” عنهــم وعلينــا حمايــة الحاجــز بيننــا

أحيقـار الحكيم

بقلم :وردا أسحاق قلو
الحكمــة وأصولهــا نمــت
أوالً وترعرعــت فــي جنــوب
بــاد الرفديــن واآلشــوريون
ورث ـوا الحكمــة منهــم،
ونضجــت فــي عصرهــم.
وأبــرز حكمائهــم كان
ميق ـرا) كان
ـا
ـ
ن
(خو
يانية
ر
ـ
س
وبال
ـار)
أحيقــار ،ويعنــي (أخــا الوقـ
ُ
وزيـ اًر ومستشــا اًر لســنحاريب .وذا مــال وفيــر ومعرفــة .تــزوج مــن
ســتين ام ـرأة وبنــى لهـ ّـن ســتين مق ـ اًر ،ولكــن لــم يــرزق ولــداً .تقـ ّـد َم
بطلــب إلــى إلهــه فقــال لــه :مــاذا يقــول النــاس عنــي؟ ســيقولون إن
احيقــار البــار الصالــح ،مــات ولــم يتــرك ولــداً يرثــه .فســمع صوتـاً
ـك كل مــا طلبــت ،وأمــا أنــي لــم أرزقــك بولــد
يقــول لــه :لقــد منحتُـ َ
فيجــب أن تقبــل ذلــك ،خــذ نــادان ابــن أختــك ليصبــح ابن ـاً لــك.
وعَل َمـ ُـه القـراءة والحكمــة وبعــد أن شــاخ أخــذ نــادان
فجــاء بنــادان َ
مكانــه عنــد ســنحاريب .خطــط نــادان لقتــل خالــه فنجــح فــي إقنــاع
الملــك ،فأمــر بقطــع أرســه ،لكــن الجـزار (نبوســمك) لــم يقتلــه ،بــل
حفظــه فــي مخبــأ تحــت األرض.
ســمع فرعــون بــأن أحيقــار قــد قتــل ،فبعــث إلــى ســنحاريب ُمخِبـ اًر

وبينهــم؟ هــل نتعالــى علــى الجميــع بمــا نظــن أنــه “قيــم ديننــا” التــي
ال مصــدر لهــا ســوى ديننــا وحــده؟ وأن اختــاف الديانــات يعبــث
بالضــرورة بماهيــة هــذه القيــم؟ نظــرت الــى حياتــي فــي امريــكا،
فوجــدت أننــي لــم أشــعر يوم ـاً أننــي غريبــة أو مغتربــة ،ذلــك
وتنوعهــا،
ألنــي ارى أن االختالفــات الفرديــة هــي أصــل الحيــاة ّ
وأننــا نشــترك جميعـاً فــي قــدر اختالفاتنــا الشــخصية عــن بعضنــا،
كنــا أســوياء -فــي الرغبــة فــي خلــق
ونتشــارك جميع ـاً  -كمــا لــو ّ
منــاخ مجتمعــي نحقــق فيــه ذواتنــا وننتفــع فيــه منفعــة متبادلــة مــن
اإلمكانيــات التــي يتيحهــا هــذا المجتمــع.
وعلــى العكــس مــن صديقتــي تمام ـاً ،فإننــي دائمــا أقــول ألوالدي
إننــا نســيج هــذا المجتمــع ،وإن كانــت لنــا لغــة أخــرى بجانــب
األنجليزيــة التــي يتكّلمهــا النــاس حولنــا ،فإننــا نشــبهم فــي ذلــك
تمامـاً ،وإن لهــم لغــات متوازيــة فــي كثيــر مــن األســر التــي يتحــدث
بعــض أفرادهــا االســبانية أو اإليطاليــة أو لغــة البلــد التــي قدم ـوا
منهــا منــذ زمــن .بــل إن لغتهــم الثانيــة هــي غنــى وثـراء توفــر لهــم
بســهولة عوض ـاً عــن الذهــاب للمعاهــد والكورســات لتعلــم لغــة
أجنبيــة.
وإن كان لنــا ديــن مختلــف عمــن حولنــا ،فاآلخــرون حولنــا متعــددو
الديانــات أيض ـاً ،منهــم المســيحي والمســلم واليهــودي والهندوســي
والالدينــي وغيرهــا كثيــر ..وبعضهــم ال يــأكل لحــم الخنزيــر،
وبعضهــم ال يــأكل اللحــم البقــري ،وآخــرون نباتييــن ،وغيرهــم
مــن تمنعــه حساســيته مــن تنــاول البنــدق والمكس ـرات او الفراولــة
وبعــض الفواكــه  ...يعنــي امتنــاع البعــض عــن بعــض األطعمــة
أيــا كان الســبب -هــو ال  normالحقيقــي لهــذا المجتمــع والتقييــم مــن يمتنــع عــن أيــة مأكـوالت
يهتــم أحــد بمحاســبة أو حتــى ّ
ألي ســبب.
إن المعاقيــن جســدياً أو فكري ـاً يحــرص المجتمــع الغربــي علــى
ّ
إدماجهــم فــي المجتمــع ،حتــى أنهــم يذهبــون الــى نفــس المــدارس
العامــة لألصحــاء حتــى يعتــاد المعــاق أنــه جــزء مــن هــذا المجتمــع
حتــى لــو كانــت تحدياتــه أكبــر ،ويتعــود مــن حولــه أن اإلمكانيــات
الجســدية والفكريــة تختلــف فــي قدرهــا وصورتهــا دون اإلنقــاص
مــن قيمــة أحــد فــي المجتمــع ودون زرع فكـرة “االغتـراب” داخلــه
ألنــه “مختلــف” ..فــإذا كان هــذا هــو المنهــج العلمــي والنفســي
الســليم التعامــل مــع المعــاق ،أليىــس أولــى مــن الســليم الــذي ال
ينقصــه شــيء أن يشــعر أنــه جــزء مــن هــذا المجتمــع بــا غ اربــة
أو غربــة أو اغت ـراب؟!
يخي ـره بيــن أمريــن ،فقــال :إمــا أن ترســل مــن يبنــي لــي قص ـ اًر
ّ
فــي اله ـواء ويــرد علــى أســئلتي فتدفــع مصــر لكــم الجزيــة ثــاث
ســنوات ،أو أنتــم تدفعــون إن فشــلتم .دعــا ســنحاريب النبــاء
والعظمــاء وأخبرهــم بالخبــر .فقال ـوا لــه أحيقــار كان يحــل مثــل
هــذه األمــور واآلن هــا هــو ابنــه متعلــم حكمتــه .صــرخ نــاداب
بحض ـرة الملــك وقــال :حتــى اآللهــة ال تســتطيع أن تفعــل أمــو اًر
كهــذه فكيــف بالبشــر؟ اغتــم الملــك وقــال (وا أســفاه عليــك يــا
فمــن يعيــدك لــي اآلن فأعطيــه
أحيقــار إنــي فقدتــك بســعاية صبــي َ
ّ
ثقلــك ذهب ـاً) ســمع بذلــك (نبــو ســمك) فجــاء إلــى الملــك وقــال:
أحيقــار حــي ،لــم أقتلــه ألنــه بــريء ،ففــرح الملــك وســامحه وكافــأه.
انتقــم أحيقــار مــن نــاداب بربطــه بسلســلة حديديــة ،وكان يؤنبــه
بــكالم الحكمــة حتــى انتفــخ فأنفجــر ومــات.
ذهــب أحيقــار إلــى فرعــون وأعـ ّـد خطــة لبنــاء القصــر فــي الجــو.
كل
فأطلــق نس ـرين عليهمــا غالمــان وش ـريطان طويــان طــول ّ
الصبيــان
منهمــا ألــف ذراع مربوطــان بأرجــل النس ـرين .كان ّ
يصرخــان مــن ذلــك العلــو ويق ـوالن :أعط ـوا الطيــن والقرميــد
للبنائيــن فإنهــم بطالــون .ولمــا رأى الملــك ذلــك دهــش الســتحالة
تلبيــة طلبهــم فأعتــرف بإخفاقــه.
أعــد فرعــون ألغــا اًز كثي ـرة ألحيقــار ،فظفــر بهــا أحيقــار وعــاد
إلــى بــاده مثقـاً بالهدايــا والجزيــة .تــم اكتشــاف أقــدم مخطوطــة
ألحيقــار فــي جنــوب مصــر وهــي موجــودة اآلن فــي مكتبــة برليــن.

دروب ...
تفاحة_حواء
بقلم :دياب عواد

إلــى الجميلــة التــي ُحرمــت مــن حقهــا فــي أن تجمــع الحــروف فــي كلمــات،
والكلمــات فــي ُجمـ ٍـل كيــا يتســنى لهــا أن تقـ أر مــا قــد يهــدي خطاهــا إلــى حقوقهــا
المنسـ ّـية خلــف عفــن العقــول الجاهلــة،
لهن قطف الجمال عن السطور،
يتسن ّ
إلى كل من لم ّ
َّ
جمالهن بعد ،فكلكن جميالت،
السّيدات الفاتنات وكل اّلالتي لم ُيكتشف
إلى ّ
يتسن لها أن تظهر جمالها بعد،
لم
من
منكن
ّ
لكن ّ
إلى المبدعات الخالدات في ذاكرات الشعوب،
ظ ْيــن بفرصـ ٍـة إلطــاق مكنونــات أرواحهــن ومضاميــن
يح َ
وإلــى أولئــك اّلالتــي لــم ْ
النفــوس إلــى نــور هــذا العالــم،
كانــت أعظــم خســاراتنا بــأن منعنــا كثي ـ اًر مــن نســاء هــذا العالــم مــن أن يضعــن
أفكارهـ ّـن فــي وجــدان هــذه البش ـرية التــي ســتظل ظامئــة للمعرفــة،
قدمــت روحهــا قربانـاً لوطـ ٍـن يســتنزف علــى الجبهــات أو لعائلـ ٍـة ترفدهــا
إلــى مــن ّ
مــن نارهــا ونورهــا وتعطيهــا مــن روحهــا كمــا صنعتهــا مــن جســدها
ٍ
لموهبة أو فكرٍة ..
وإلى التي عملت على أن تطلق العنان
زوجوها وماتزال طفل ًة بحجة البلوغ،
إلى من ُ
ظنت أن العرس لعبة ستنتهي بسرعة،
الظلم
شدة
من
إلى التي
ّ
ٍ
أم ـاً ،وال شــأن
إلــى كل طفلــة حملــت فــي أحشــائها طف ـاً وحملتــه علــى يديهــا ّ
لهــا فــي ذلــك،
سوى أن الجاهلين أروا في الزواج ست اًر،
إن المرأة فضيحة حتى يسترها الزواج !!
من قال ّ
ِ
للســتر وقطــع ألســنة النــاس الذيــن
وإلــى التــي ّ
تزوجــت مــدارًاة للعنوســة وطريق ـ ًة ّ
ال يكّفــون عــن ظلــم أنفســهم ،و إلــى مــن لــم تتمكــن مــن االختيـ ِ
ـار بســبب ُعــرف
بـ ٍ
ـال يحكــم بهــا وبذويهــا أو عــادة أو معتقــد ،ولــم يحظـوا بمــن يخبرهــم أنهــم علــى
خطــأ ،لــم يحظـوا بوعــي يؤهلهــم ليكونـوا أفضــل مــن حالهــم و أقــوى مــن بؤســهم،
رجل يرميها بالنقص ألنها أنجبت له ٍ
إلى التي تحملت فضاضة ٍ
بنات،
ألنها تحملت جهل جاهل ال يعلم أنه المسؤول عن جنس ذريته،
للمذمة،
يعد والدة البنت عا اًر ومعيا اًر
ياله من بائس ذاك الذي ّ
ّ
ال يعلــم أنــه لــن يجــد مــن ســيكون أحــن عليــه مــن بناتــه حيــن يجــف حبـره وتخــور
قواه،
إلى كل من عانين من غطرسة الرجال،
ولد تفرح بأن تشقى ألجله،
جنين ٌ
إلى التي ُحرمت من أن يكون لها ٌ
جنين يأخذ قلبه من قلبها وعظمه من عظمها وروحه من روحها،
ٌ
إلــى التــي لــم يســمح لهــا القــدر والقــدرة بــأن تحمــل وتلــد وتــرى طفلهــا يكبــر
أمامهــا،
ورغــم قســوة الوقــت ،ورغــم ض ارمــة األلــم ،فابتالهــا الحــظ برجـ ٍـل يعيــب عجزهــا
ويحفــر فــي جرحهــا،
ويهجرهــا باحث ـاً عــن أخــرى ،تكــون قــادرة علــى اإلنجــاب لتهــدي لــه ولــداً ،ال
يبالــي بجرحهــا وحس ـرتها،
ويترك دمع الحرمان على خدها غير ٍ
آبه بما فعل،
ِ
ِ
األم و ِ
الزوجة والشريكة..
الحبيبة و
األخت و
إلى ِّ
إلى سبب الحب والخصب واالكتمال والجمال ..
ِ
ـادهن ..تبكــي..
إلــى الثكالــى الباكيــات حــول رخــام قبــور محشــوٍة بأرواحهـ ّـن وأجسـ ّ
آالم حمــل وآالم والدة وصبــر تســعة شــهور وغــزل صــوف وح ـ اررة ومــرضٍ
ورضاعـ ٍـة ثــم شــباباً ثــم موتــى ..
إلى ِ
المْل َهمات الفاتنات القادرات،
الملهمات ُ
ُ
حتى إلى الغواني الغارقات في قرف الرجال ومتعهم العفنة،
الى التي ساقها القدر بالقذر والجوع والذل إلى ليل آثم .
إلــى التــى دفعهــا آدم لتفاحــة الخطيئــة واتّهــم األفعــى بأنهــا أومــأت الــى ح ـواء
ومْلــك اليبلــى ..
بشــجرة الخلــد ُ
إلى من احتملت آالم الخطيئة منذ ذلك الحين ،ولم تزل.
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قنـاديل ...
فئران أمي حصة..

بقلم :رحمن خضير عباس
لعـ ّـل االبتســامة العريضــة التــي ارتســمت علــى شــفتي (زيــن
الرفاعــي) فــي آخــر لقطــة مــن الفيلــم ،لــم تقلــل مــن الدمــوع التــي
ـح مــن عيــون الجمهــور الكنــدي ،وهــو يتفاعــل مــع فيلــم
كانــت تسـ ّ
( كفــر ناحــوم)  ،الــذي ُيعــرض ألول م ـرة علــى قاعــة ( بــاي
تــاون ثييتــر ) فــي مدينــة أوتــاوا عاصمــة كنــدا.
والفلــم مــن إخـراج اللبنانيــة الشــابة (ناديــن لبكــي) وتأليــف جهــاد
أن ينقلنــا إلــى جحيــم اللحظــة التاريخيــة
حجيلــي ،الــذي اســتطاع ْ
التــي تقبــع فــي زوايــا المــدن العربيــة.
الفتيــة ظلمـاً
لحظــة الطفولــة المعذبــة ،التــي حملــت علــى أكتافهــا ّ
لجــة
ـي
ـ
ف
إنســانياً ،مــن جيـ ٍـل فَقـ َـد بوصلــة إنســانيته ،وبقــي غارقـاً
ّ
عبــر عنــه بطــل الفيلــم (زيــن) فــي
العجــز والفوضــى ،والــذي ّ
معــرض دعوتــه فــي المحكمــة .حينمــا قــدم شــكوى ضــد أهلــه
ألنهــم أنجبــوه:
ألنهم خّلفوني”
“أشتكي عليهم ّ
ومــن هــذه اللحظــة المتشــنجة ،تنقلنــا المخرجــة إلــى البدايــات،
المكدســون فــي علــب الصفيــح ،والعمــارات الحجريــة
حيــث البشــر ّ
المتآكلــة ،واألس ـواق الرثّــة وعمليــات االســتغالل البشــري ،بــكل
أشــكاله وألوانــه ،والشــذوذ بأنواعــه.
باعــة األفيــون ومدمنــو الحشــيش والشــبان المهمشــون .والهج ـرة
غيــر الشــرعية ،ومــا يرافقهــا مــن عمليــات اســتغالل جنســي
وابت ـزاز .والعبوديــة وتجــارة البشــر ،وفوضــى الســوق ،وقلــق
العيــش الــذي يشــبه المــوت .واســتغالل الطفولــة ،وإنهاكهــا
باألعمــال الشــاقة ،أو المتاج ـرة بهــا علــى شــكل صفقــات زواج
للقاص ـرات .إنــه الحــي الــذي تحيطــه الفوضــى ،والــذي رمــزت
ّ
لــه (بكفــر ناحــوم) كنايــة عــن الجحيــم.
كانــت عيــن الكامي ـ ار مفتوحــة بأبعادهــا ،فقــد التقطــت مشــاهد
األحيــاء البائســة فــي بيــروت ،حيــث أحزمــة الفقــر والحرمــان
ـش قــاع الحيــاة َّ
مجســماً
المشــاهد يعيـ ُ
مــن زوايــا مختلفــة .وجعلــت ُ
بأبعــاد مختلفــة ،مــن خــال تناثــر زوايــا التصويــر ،واالنتقــاالت
يعبــر
السـريعة للكاميـ ار مصحوبـ ًة بصخــب الموســيقا ،الــذي كان ّ
عــن فوضــى المــكان والزمــان.
التقطــت المخرجــة (ناديــن لبكــي) أبطــال فيلمهــا مــن قــاع الحيــاة،
وحاولــت أن تســتفيد مــن ســحر عفويتهــم ،وســلوكهم اليومــي،
كبقايــا مــن ُحطــام لبشـ ٍـر ،وجــدوا أنفســهم فجــأة بيــن ب ارثــن الفاقــة
واليــأس.
الطفــل زيــن مــن عائلــة ســورية الجئــة ،ليــس لديهــا أي مصــدر
ولكنهــا تَعيـ ُـل (دزينــة) مــن األطفــال .ومــازال األب ـوان
للعيــشّ ،
منهمكيــن فــي وحــل المعاش ـرة الشــرعية ،والتــي تنجــب مزيــداً
مــن أطفــال ،يفتقــرون إلــى أبســط متطلبــات الحيــاة ،فتلجــأ هــذه
العائلــة إلــى البحــث عــن زوج البنتهــم القاصــر ،التــي ال تتعــدى
الحاديــة عشـرة مــن العمــر ،وحينمــا يرســلونها إلــى الــزوج ،يثــور
زيــن ويحــاول أن يمنــع جريمــة الــزواج ،ولكنــه لــم يســتطع ذلــك
 ،إزاء العنــف الــذي مــورس ضــده مــن قبــل أبويــه اللذيــن ال
يــدركان فداحــة مــا هــم عليــه .لــذا يقــرر زيــن أن يغــادر أهلــه،
ويختــار التشــرد.
وحينمــا يدخــل خلســة إلــى مدينــة ألعــاب ،يلتقــي مصادفــة بالجئــة
أثيوبية تســمى (رحال) والتي أنجبت طفالً غير شــرعي .وكانت
تشــتغل لتوفــر أجــور الكفالــة ألحــد التجــار الــذي يحــاول ابتزازهــا.
وصي ـاً علــى طفلهــا الرضيــع
لذلــك تســتضيف زيــن وتجعلــه
ّ
(يونــس) .وحينمــا تــم القبــض عليهــا مــن قبــل الشــرطة اللبنانيــة.
بقــي زيــن يرعــى يونــس ويحــاول إطعامــه .ويتحمــل معانــاة هائلــة
فــي كفالتــه وتغذيتــه .وحينمــا يبحــث عــن الكفيــل لالستفســار عــن
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(رحــال) يحــاول صاحــب المحــل إقناعــه بالتخلــي عــن يونــس
لقــاء مبلــغ مــن المــال ويعــده بتهريبــه الــى الســويد.
يعــود زيــن إلــى أهلــه للبحــث عــن أوراق تفيــده فــي الهــرب ،ولكنــه
يجــد خب ـ اًر ُمفزع ـاً ينتظ ـره وهــو مــوت شــقيقته الطفلــة ســحر،
ضحي ـ ًة لــزواج ال يناســب عمرهــا .فيختطــف سـ ّـكيناً مــن داره
ليطعــن الشــخص الــذي تزوجهــا وكان ســبباً فــي موتهــا .ويقبــض
علــى زيــن إليداعــه الســجن والحكــم عليــه بضــع ســنوات.
ويســتطيع أن يتســلل لالتصــال التلفونــي بقنــاة تلفزيونيــة .ويطلــب
منهــا أن ترفــع قضيتــه إلــى القضــاء ،والشــكوى علــى أهلــه ألنهــم
أنجبــوه ،وقذف ـوا بــه إلــى جحيــم الحيــاة.
ورغــم أن المخرجــة كانــت تنــأى عــن الواقعيــة فــي كثيــر مــن
المواقــف ،والسـ ّـيما اإلمكانــات الكبيـرة التــي وّفرتهــا للطفــل زيــن،
مــن حيــث دقــة وعيــه ،وقدرتــه علــى اجت ـراح أفعــال ،تُشــبه
المعجـزات .ولكنهــا أرادت مــن ذلــك أن تبنــي كيانـاً رمزيـاً لجيـ ٍـل
معــذب مــن األطفــال ،الذيــن وجــدوا أنفســهم ضحايــا ألخطــاء
جيـ ٍـل أنجبهــم ،وقذفهــم فــي وحــل حيــاة جحيميــة المالمــح .لذلــك
فقــد كانــت المبالغــة فــي بنــاء الشــخوص واألحــداث مقبولــة
ومقنعــة.
كمــا أدان الفيلــم الحــرب ،دون أن يتطــرق إليهــا مباش ـرًة ،وذلــك
لنتائجهــا التــي سـ ّـببت نــزوح اآلالف مــن الالجئيــن الذيــن هرب ـوا
مــن دمــار بلدهــم ،ليلــوذوا ببلــدان غيــر قــادرة علــى إيوائهــم،
ومنهــا لبنــان .كمــا طــرح الفيلــم التعســف الــذي يلقــاه االفارقــة،
الذيــن يهربــون مــن جحيــم الفقــر والفاقــة ،ومنهــم الســيدة األثيوبيــة
(رحــال) والتــي كانــت تمثّــل مــا ُيشــبه وضعهــا الحقيقــي ،حيــث
تــم القبــض عليهــا -فعـاً -فــي أثنــاء تصويــر الفيلــم ،كمــا ذكــرت
المخرجــة ناديــا لبكــي فــي إحــدى مقابالتهــا.
لقــد جــاء فيلــم كفــر ناحــوم كمنعطــف كبيــر فــي الســينما اللبنانيــة
ووصولهــا إلــى العالميــة .ورغــم أن إخ ـراج الفيلــم لــم يتــم فــي
ســتوديوهات خاصــة للتصويــر والتمثيــل .و ّإنمــا اختــار مســرح
ظــة بســجناء
الحيــاة الحقيقــي ،حيــث الســجون الحقيقيــة المكت ّ
الضيقــة واألبنيــة
فعلييــن .كمــا اختــار الشـوارع المزدحمــة واألزقــة
ّ
المتهالكــة ،ليقــدم لنــا لوحــة ســينمائية رائعــة .مســتفيداً مــن م ـواد
الحيــاة الفعليــة  ،لذلــك فقــد طفــح بلوحــات فنيــة ،ال يمكــن أن
تتوافــر فــي صناعــة األفــام القائمــة علــى بنــاء المشــهد وحياكتــه
 ،كــي ُيترجــم الواقــع .
أن يطلــق
لذلــك فقــد تكّلــل فيلمهــا بالصــدق الفنــي ،واســتطاع ْ
مفادهــا:
اســتغاثة ُ
هل األوراق الرسمية هي التي تمنح اإلنسان إنسانيته؟
كمــا ترجــم الفيلــم الصيحــات المبحوحــة واليائســة للطفولــة،
ووضعهــا تحــت أنظــار العالــم.
فيلــم (كفــر ناحــوم) جديـ ٌـر باألوســكار ،وجديــر بالدمــوع التــي
تقافــزت  ،وهــي تتابــع (زيــن) الطفــل الالجــئ وهــو يســحب
ـث لــه
صديــق بؤســه (يونــس) فــي قــدر طبــخ علــى ّزلقــة  ،ليبحـ َ
عمــا يسـ ّـد رمقــه.

الروايــة التــي منعــت فــي الكويــت بعــد
يــوم واحــد مــن صدورهــا وتــم ســحبها مــن
المكتبــات بحجــة أنهــا “ خادشــة للحيــاء
العــام”!
منذ متى تخدش الكتب التنويرية حياءنا؟
هــل تعـ ّـد الروايــة التــي تتطــرق آلفــة
الطائفيــة المقيتــة فــي أوطاننــا ،والكويــت
مثــاالً ،شــيئاً معيب ـاً يتوجــب علينــا إخفــاؤه؟
أم يجب نشرها على أوسع نطاق ،كونها
وضعــت يــد التشــخيص الصحيــح علــى
يتعمــق كل يــوم؟
جرحنــا النــازف الــذي ّ
يحكــي الكاتــب ســعود السنعوســي فــي
روايتــه ،عــن طفــل شــهد الغــزو الع ارقــي للكويــت ،وكل مــا رافقــه مــن نع ـرات
وعبــر عنهــا بأصــدق وأجــود
وحساســيات طائفيــة ،طفــت يومهــا علــى الســطحّ ،
مــا يمكــن حيــن قــال:
(صــور ولقطــات فيديــو يتبادلهــا النــاس ،اضحــك مــع المعمميــن ،مناظ ـرة بيــن
الشــيخ والســيد ،شــاهد جهــل النواصــب ،مؤامـرات الروافــض ،كنــا نتنشــق كراهيتنــا
كمــا الهـواء ..ال مفــر منهــا ،صــار كل شــيء بيــن ال هــم ونحــن ص ارحــة)
كمــا وصــف الوصمــات الجاه ـزة لــكل شــخص موجــود فــي الكويــت حســب
جنســيته ،س ـواء وافــق حكومتــه موقفهــا السياســي أم ال ..فقــال ســعود:
(هكــذا كانــت الوجــوه واألصـوات تســتدعي نفســها مــع كل دولــة يشــار إليهــا فــي
ـت مــن
خبــر ،جابــر المصــري ،الحــاق الباكســتاني مشــتاق ،عدنــان الســوري ،كنـ َ
دون قصــد تقولبهــم ،تعّلبهــم ،تضعهــم فــي م ارتــب مختلفــة وفقـاً لمواقــف أنظمتهــم)
يكبــر هــذا الطفــل ليشــهد فــي العــام  ٢٠٢٠حربـاً مفترضــة بيــن الســنة والشــيعة،
ليشــكل مــع عــدة أصدقــاء لــه مــن مختلــف الطوائــف ،تشــكيالً أو حزب ـاً مضــاداً
لهــذه الحــرب ،التــي ســتحصد األخضــر واليابــس إن لــم يتــم إيقافهــا س ـريعاً،
ليحترق ـوا بنارهــا ويكتــووا حزن ـاً وكمــداً ،علــى أصدقــاء الزمــن الجميــل.
الروايــة غنيــة بلغــة ومفــردات بســيطة وقويــة فــي آن ،وبصــور مميـزة ،وتلميحــات
ذكيــة ،وحكايــات جميلــة علــى لســان أمــي حصــة ،الجــارة التــي ترمــز لألمــة
العربيــة الحاضنــة علــى أرضهــا لــكل الجنســيات دونمــا تفرقــة ،لكنهــا ماتــت
وعينهــا مفتوحــة أثنــاء غــزو أبنائهــا بعضهــم لبعــض ،أمــا ابنتهــا فوزيــة وكأنهــا
فقرعـوا
الكويــت ،التــي عميــت أثنــاء الغــزو ،بعــد أن كانــت طفلــة حســناء ورديــةّ ،
شــعرها ،وأقفل ـوا عليهــا البــاب.
الرواية ال تقدم حلول ،بل هي صرخة مستميتة للتحذير مما هو قادم:
(الفئران آتية ..احموا الناس من الطاعون!)

بقلم :رحاب بسيوني

الســعادة لحظــات فقــط ..وادراكنــا لذلــك يمنعنــا مــن إنفــاق العمــر كلــه فــي البحــث
عنهــا ويجعلنــا فــي منتهــي الحــرص علــى ارتشــاف اللحظــة إلــى آخرهــا .والمدهــش
أحيانــا أنهــا قــد تكمــن فــي التخلــي وليــس االمتــاك...
وربطهــا بالحصــول علــى أمــر مرهــق يجعلهــا تســقط فــي طريــق الوصــول وحتــى
الحصــول عليهــا لــن يضمنهــا لــك.
وقد تكمن في فكرتك عنها أو ربما في تغيير فكرتك عنها.
وأروع لحظة هي مباغتة السعادة لك قبل هروبها مرة أخرى.
لذلــك ال تنتظرهــا بــل اصنعهــا ,وألقــي بنفســك فــي صحبتهــا وبصحبــة جالبيهــا...
وال تغفــل أن هنــاك مــن يــرى الســعادة عكســك ..فقــد ي ارهــا فــي األلــم وليــس
الســام.....
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سوالف عراقية
صوت وذاكرة
عباس
بقلم :االعالمي مفيد ّ

الصوت صوتها ،والنبرة نبرتها  ،وطريقة الكالم طريقتها ،والوقت وقتها،
والضيف بمستواها ،هي لو مو هي ؟؟ اذا هي ،راح تكون فرحتي كبيرة ،واذا
مو هي فالفرحة راح تكون اكبر  ،الن هذا يعني ان بغداد واذاعتها العريقة
الزالت والدة بالمبدعين والمبدعات ...ويانة اتصال  ..الو.
 شلونج ست أمل.هي  ..معقولة رجعت لبرنامجها استوديو عشرة ؟؟ اخاف وحدة هم اسمها
امل ؟؟ سألت نفسي  ..وجاوبتها  :مو معقولة نفس الصوت ونفس النبرة
ونفس الهدوء ونفس البرنامج العتيد ونفس االسم  ..بس محد گال اسمها
الكامل ..لحد ما فاروق هالل ضيف البرنامج نطق  :امل المدرس  ...ردت
اهلهل.
صوت هذه االنسانة ارتبط بذاكرة االجيال ،ويذكرنا بطفولتنا وعشر دقايقنا
واستوديو عشرتنا وبساطتنا وطبيعتنا  ..يذكرني بأول تلفزيون ملون شفت
بي جولتها حول العالم بعشر دقايق ،ويذكرني بالراديو مسجل الناشيونال

بقلم :بسام جالل

اللي اشتراه وليد اخوية من علي ابو االفريقية ونطانياه ورة زواجه الن جاب
لغرفته مسجل جديد َه ْم من علي ابو االفريقية ،وخليته عالمكتبة مال اول
چرباية خشب توصاه سواها ابوية يم رعد النجار بالخمسة وثمانين ،واسمع
بي استوديو عشرة قبل ما اروح للمدرسة بالدوام الظهري ،واتذكر ابوية بوكتها
مقصر،
گله لرعد النجار  :رعودي وليدي اريدك تسويهن تكمة  ..ورعودي ّ
بحيث اربع چربايات جبناهن باربع دروب بالعربانة ام الحصان مال صگبان
هلگد ما ثگيالت.
صگبان چان يطبگ عربانته براس القلمطوزة من جهة ابو داود الكببچي،
وبالوقت المابي شغل ،يلتمون يم ابو داود (غير ابو داود الشهير) هو وحجي
عبد ابو البوريات وحسين زالطة ابو االنشائيات وخضر ..خضر ما اعرف
شنو شغلته بالضبط ،بس اللي اعرفه عنده سيارة بيك اب لونها اخضر،
مستلميها بالواحد وثمانين من الشركة ،ايضاً طابگها يم ابو داود ،وياهو
اليجي يريد ياخذه كروة يتعرض لسيل من االسئلة ،تنتهي بعد ذلك بعدم
االتفاق ،كما حصل معنا ،الن خضر معتز بالبيكم مالتهم ،وحتى يطلع بيها
كروة  ،الزم تكون اثگل شي سفنج لو لحفان وبطانيات  ..ماكو شي صلب
يصعد بالبيكم مال خضر هلگد ما معتز بيها.
اليوم الصبح شفت خضر بنفس البيكم الخضرة  ،هو كبران وشواربه الچانن
شگر صايرات بيض ،والبيكم ماكلها الزنجار  ،بنفس الوقت اللي چنت اسمع
بي امل المدرس بصوتها الالمع  ،كأني امام قطع كرستال بوهيمي مكسر
 ..وكلكم عيوني

حضن بألف دوالر

كنت صغي اًر وكانت أمنياتي صغيرة وكانت النقود هي مفتاح كل األحالم ،هكذا كنت أظن ،تمر علي المناسبات وفي
ّ
كل مرة أنام وأنا أحلم أن أبي يعطيني الكثير من النقود لشراء لعبة أو للتنزه مع أصحابي ،وفي الصباح يعطيني القليل
منها ،وأحزن حينما يقول لي :هذا ما لدي وإن لم يعجبك ال تأخذها.

وكنت أرى اآلباء في المدرسة والطريق والمناسبات يحتضنون أبناءهم ،يقبلونهم ،يقولون لهم كلمات جميلة (أحبك)،
مرت األيام وكبرت وأتت المناسبات واألعياد وفي جيبي الكثير من النقود وفي ذاكرتي القليل من الحب والذكريات ،اآلن
وقد شارفت الخمسين من العمر أفتقد كلمة وحضناً ،وتمنيت لو امتلكت الكثير من النقود وأنا صغير ال ألشتري لعبة
ونزهة بل ألشتري حضناً بألف دوالر.

التنمية البشرية صناعة جديدة للتطور واالبداع
بقلم :خبير التنمية البشرية عقيل العذاري
تعد التنمية البشرية من اهم مصادر ومصانع التطوير الذاتي لقدرات االنسان
في جميع سلوكيات حياته اليومية للوصول الى االبداع والتميز وهي عملية
توسيع القدرات التعليمية والتدريبية في جوانب مهمه لديه وان الغاية الرئيسية
لذلك هي أن يصل اإلنسان بمجهوده وابداعه في التخطيط إلى مستوى
مرتفع من اإلنتاج والدخل ليعيش في حياة مليئة باألجواء الصحية الجيدة
التي تضمن له الحياة المستقرة وبجانب تنمية القدرات اإلنسانية من خالل
توفير فرص مالئمة للتعليم وزيادة الخبرات .ان معظم البشر يمتلك القوة و
المهارات التي تمكنه من القيام بكل شيء و لكنهم وفي كثير من األحيان
ال يجيدون توظيف ذلك بالشكل الصحيح و لهذا جاء دور وفعاليات
التنمية البشرية لتستثمر تلك القدرات االنسانية الكامنة واالرتقاء بها نحو
مشروع كبير من التطوير والتحفيز واالبداع في كافة مجاالت الحياة من
أجل ان يصبح كل انسان في المجتمع فعاال وقادر على التغير والتطور
ومن االهداف الرئيسية التي تسعى التنمية البشرية لتحقيقها هي المساهمة
في تكوين شخصية اإلنسان وصقل مواهبه وقدراته الكامنة من اجل التغيير
نحو االفضل ولزيادة انتاجية الفرد ولتنمية قدرته على مواجهه التحديات
التي تواجهه في اقصر وقت اضافه الى تنمية الكثير من الفنون التي يجب
على االنسان ان يتقنها كفن التواصل والثقة بالنفس وادارة الذات وغيرها من

المفاهيم المهمة وهنالك الكثير من االدوات والمفاهيم التي تعينه على النجاح
من خالل امتالكه واتقانه لتلك االدوات ككيفية ادارة الوقت وكيفية استثماره
بالشكل االمثل والعمل الجماعي واثره على عملية التواصل الفعال مع باقي
المجتمع وتهتم التنمية البشرية في تبني االفكار االيجابية للتطوير والتي
تؤدي الى التميز واالبداع كما وتدعو الى رفع الثقة بالنفس عند االنسان
الى اعلى دراجاتها والتخلص من التبعية وعدم الحاجة الحد في التعبير
عن الذات لديه وتهتم التنمية ايضا برفع القدرات والطاقات في عملية اتخاذ
الق اررات المصيرية المهمة والتي تساعد على النجاح والتميز ونبذ السلوكيات
السلبية والغير محببه عند المجتمع.

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com

التـخاطر

قصص واقعية من علم الباراسيكولوجي
()Parapsychology
بقلم :هديل العزاوي

كان السيد (هيوارد ويالر) المذيع المعروف في
مدينة شارلوت االميركية يتهيأ للنوم في ساعة
متأخرة من الليل وفجأة وقف متسم اًر مكانه وأصبح
كالتمثال وصرخ:
 حادث ارتطام سيارة!فزعت زوجته وقالت:
أي حادث ؟ لم أسمع شيئاً على االطالق.
 ّوغير مالبسه وأسرع
توجه هيوارد الى غرفته ّ
خارج البيت وساق سيارته وانعطف عدة مرات في
اتجاهات مختلفة عبر األشجار وسط الغابة على
بعد عشرة كيلومترات من موقع بيته اليدري إلى
أين هو ذاهب!
فجأة وجد سيارة مصطدمة بعمود كهرباء ومحشورة
فتقرب من السيارة وسمع صوتاً
بين األشجارّ ،
ضعيفاً يقول:
 أنقذني يا (هابي) هذا اسم الدلع الذي ينادي بهصديقه (هيوارد)

فرأى هيوارد صديق عمره (جو) داخل حطام السيارة
والدماء تنزف منه بغ ازرة ،فأسرع إلى داخل السيارة
ونبضات قلبه تتسارع وقال له:
 أنا هنا يا جو جئت إلنقاذك.أجريت له عملية عاجلة عندما أوصل هيوارد
صديقه جو إلى المستشفى وقال الطبيب لـ هيوارد:
تمكن جو من النجاة.
 -لو تأخرت ربع ساعة لما ّ

التخاطر ( )Telepathyمصطلح صاغه فريدريك
مايرز عام  1882ويشير الى القدرة على التواصل
اء كان قريباً أم
الروحي واإلحساس بشخص سو َ
بعيداً من حيث المكان او الزمان.
فالتواصل مع االخرين عن طريق التخاطر ،يحدث
يسمى
عندما يهيمن عالم الباراسيكولوجيا او بما ّ
الحس ،اي انخفاض قدرات
عالم االستشفاف لعالم
ّ
عالم الحس وانكفاءه ،وهو ما موجود في حياتنا
اليومية ومعظم الناس على سبيل المثال حين يفكر
بشخص ما وبعد برهة مدة قد التزيد عن دقائق
يدق جرس الباب أو قد يصله
يجده يتصل به أو ّ
تغير
أو
بخوف
األم
تشعر
خبر عنه ،او عندما
ّ
بدقات قلبها وكأن أحداً أخبرها بمكروه ما قد أصاب
احد اوالدها واألمثلة كثيرة.
نجاح التخاطر بين شخصين يتعّلق بالحالة النفسية
للمرسل وإيمانه بنجاح األمر ،فلو كان يعمل على
التخاطر كتجربة فمن المرجح انه لن ينجح فيه ،اما
لو كان على ثقة من نجاحه فاإلجابة البد لها ان
تظهر حتى لو تأخرت قليالً.

وسنتحدث في الموضوع القادم عن الجذب الكوني
وقصة حقيقية في الباراسيكولوجي..

فنجـان قهـوة
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ّ
تحدي المكياج

السعادة

بقلم :ايمان الشريف

بقلم :أحمد قطب

العشرون من مارس هو اليوم العالمي للسعادة.
استوقفتني ملياً تلك الفكرة “اليوم العالمي للسعادة”

وهذا اليوم قد أقرته األمم المتحدة يوم  28يونيو
وبدأ االحتفال به مارس  2013وفي البحث عن
السبب ..إن السعادة حق من حقوق اإلنسان
وإنها من دافعيات نمو اإلقتصاد العالمي.
ما استوقفني هو ..هل نحتاج حقا ليوم واحد في
السنة نتذكر فيه أن نسعد أنفسنا؟
هل أخذتنا الحياة ومتطلباتها لدرجه أن نجعل لها
يوم نمارسها فيه؟
ولنتأمل جملة “المساعدة في النمو االقتصادي”.
ولما ال؟؟ فاإلنسان السعيد إنسان منتج ،مقبل
على الحياة يحب بيئته ويحافظ عليها ،يحب
أسرته ويشملهم بالمحبة.
إذن لماذا غابت عنا السعادة؟
لماذا حين نفرح ونضحك من قلوبنا نستعيذ من
شيطانها لدرجه اننا نتوقع حدوث امر سيئ من
شأنه دفع ثمن فرحتنا؟
لماذا نحتضن الحزن والشجن ونبجلهما ونطيل
إقامتهما في أنفسنا؟
وهل فعال نحتاج لمن يذكرنا بأن اليوم هو يوم
للسعادة؟
أرى أن السعادة فعل ذاتي التحكم ،سهل
االستجالب ومن أشياء بسيطة جداً جداً.

فحين تستيقظ من النوم في يوم شتوي وتجد
الشمس قد مألت األركان ; تبتهج.
حين يشفى مريض يهمك أمره; تبتهج.
حين تفتح المذياع وتجد أغنية ما لها ذكرى
جميلة في وجدانك; تبتهج.
حين يصرح الحبيبان بحبها ; يبتهجان.

حين نرزق مولوداً جديداً; نبتهج.

حين نمد يد المساعدة ألي إنسان; نبتهج.

حين نجتمع بالصحبة الحلوة; نبتهج.
حين نحقق نجاحاً او انتصا اًر ما كبي اًر او صغي اًر;
نبتهج.
وحين وحين وحين.......
اجعل كل فعل حياة تقوم به فعل البهجة في قلبك
ولمن حولك وال تنتظر أبداً توقيتاً معيناً
فربما ال يمهلنا العمر للممارسة حق من حقوق
الحياة واإلنسانية وهي السعادة.
فلتسعدوا بأشيائكم الصغيرة والكبيرة أيضاً في كل
لحظة.
دمتم سعداء

يوماً قدمت زميلتي للعمل وقد الحظت أن خطواتها
متثاقلة قليالً ووجهها شاحب على غير معتاد وهي
تلك الفتاة الجميلة المتأنقة دوماً!! دفعتني الزمالة
الى السؤال عن صحتها فقلت بلطف( :خير وشك
بهتان ليه!؟) فأجابت :ال أبداً مش حاطه مكياج
عشان صايمة) بعيداً عن معتقدات اآلخرين
والحرية في تناولها بالشكل الذي يرغبون ..لفتت
نظري بشدة إجابتها!! وتعجبت!! كأنها تقول ال
أضع مساحيق تجميل فال تظن إني مريضة أنا
بخير فقط ال أضع المساحيق اليومية!! حدثت
نفسي هل هي محقة!! أم فقط هي تدور في ترس
العادة والعرف الذي صنع عالقة شرطية في
أذهاننا وذهن من ينظر إليها أن جمالها مرتبط
باأللوان على وجهها.
وسألت نفسي هل أصبح المظهر الصحي
للفتيات هو ذلك المظهر المعتاد بأنواع المساحيق
وبغيرها يصبح االستثناء!!! أرى أن آيات الطبيعة
انقلبت!! ،عزز وجهة نظري موضة أو كما
يقال تريند اجتاح السوشيال ميديا اسمه تحدي
المكياج وهو يدعو الفتيات لتحدي أنفسهن وأخذ
تلك الخطوة الجريئة بالتقاط صور لوجههن بدون
مكياج!! ألتلك الدرجة أصبح الخروج بوجهك
الطبيعي ثقالً عليك!! من أفهمك هذا!!؟

ِ
أنت جميلة! بل دعيني أقول أنت جميلة جداً
فالموجدات حولنا من طيور و أشجار و زهور ال
تقترب من جمال المرأة ،،،من حاصرك لتعتقدي
أن وجهك بالساتر أجمل!!
إن ما تشعرين به من ضرورة وضعك مساحيق
تجميل ما هو إال برمجة مجتمعية وموروث ثقافي
ال أكثر وألحدثك عن ٍ
أمر!! ُيجمع الكافة أن المرأة
موطن الجمال و دأب الفنانون قديماً و حديثاً
حيال وصفهم للجمال بالرمز والتجسيد للمرأة  ،،ال
أعلم فناناً أراد أن يجسد الجمال فاختار وجه رجل
!! وإن ُوجد فهو النادر والشاذ!! مع هذا عندما
يرغب الرجل في التأنق ال يسعى إلى طالء وجهه،
هو يعتقد في ق اررة نفسه أنه سيكون جذاباً وسيماً
في عينيك بوجهه مجرداً برغم أن التزين في حقه
أولى فهو األقل جماالً! إذاً أنت محاصرة مجتمعياً
لعدم قبولك كما انت!
ألخبرك أم اًر آخر هل ُخبرت أو أختبرت لذة
كأسين من الخمر المعتق بدون ثلج أو صودا
!!إن لم يكن!! فلتعلمي أن لذتها تالمس القلب
وتلهو به ،و كذلك حسن وجهك الغض األملس ال
يعلوه إضافات تطفئ ضياءه وبهاءه .
عزم عازم
أنت والطبيعة صنوان ،هبي أن يوماً َ
على تجميل الطبيعة بصبغ االشجار بأخضر
أكثر بريقاً والزهور بأحمر أكثر إزدها اًر ،فهل
سيحب فعلته أحداً!؟ أجزم أن ال.
ُ
ِ
وكذا انت بوجهك برائحتك بجسدك! صنو الطبيعة
ما أحالك!

ُّ
إلى أين تسير بنا أيها العالم؟

بقلم :ريتا فرنسيس-جبور
بأن السماء صافية
ال أحد يستطيع أن َّيدعي ّ
والعصافير تزقزق بعد اليوم...
طخت بدماء مؤمنيها ،قرى سوريا
كنائس مصر تل ّ
وتهجر سكانها باسم الدين ،كذلك العراق
أُبيدت
ّ
تشتت أبناءه وانتشروا في أصقاع العالم ينشدون
األمان وفي معظم األحيان ال يجدوه ،شعب لبنان
تهجر وهاجر لكيال يقتل في ٍ
حرب طائفية ومذهبية
ّ
ُ
بدأت ولم ِ
الطائفية؟
تنته .هل هي
ّ
األسبوع الماضي استفاق العالم على جر ٍ
يمة ِّ
مروعة
استهدفت أناس أبرياء ُيصّلون في مسجدهم في
مجرم سّفاح إرهابي دفعه حقده
نيوزيالندا ،استهدفهم
ٌ
األعمى وعنصرّيته إلى ارتكاب جريمته بد ٍم بارد.
وصل به اإلجرام بأن يوثّق جريمته تلك بالصوت
رشاشه
وبالصورة وينشرها ليسمع العالم طلقات ّ
ٍ
ركعات
هبوا على الصالة في
المجرم ويرى مؤمنون ّ
بدأت على األرض وانتهت في السماء وابتهاالتٍ
ِ
رب السماء.
بدأت هنا وانتهت عند ّ
عالم مرعب هو عالمنا!
ٌ
رأينا جميعاً ذلك الفيديو على صفحاتنا وراعنا
هامات كبيرة سقطت ،أصابها
المشهد المفزع.
ٌ
فكبرها استشهادها في سبيل هللا في أعيننا!
المجرم ّ
فنار فدماء...
تصويبٌ ،
ٌ

إن المشهد رغم قساوته بات مألوفاً لدينا ،فبربك
أيتها األم العربية أال ترين هذا المشهد بعينه
وبتفاصيله المجرمة عندما تدخلين غرفة ابنك
لتقدمي له طبقاً ساخناً يأكله ،أو لتتحايلي
الشاب ّ
ٍ
ِ
بإجابة مطمئنة عن حسن
عليك
يمن
عليه عّله ّ
مشغول دائماً وباستمرار بألعاب
ه
إن
سير أحواله؟ ّ
ٌ
الفيديو التّي ِّ
تحرض على القتل بدل االنضمام إلى
ِ
مائدة العائلة أو عن التواصل مع أفرادها .بربك أال
هل بيقتلوني”؟ ليكون
يبادرك بالقول“ :روقيّ ...
هو أسرع منهم ويبادر بقتلهم ّأوالً قبل أن يقتلوه في
اللعبة...
بربك أيُّها األب العربي ،ألم تنشأ على النخوة
والشهامة وعلى حب صنع الخير؟ ألم تكن َّ
تتألم
أللم اآلخرين؟ برّبِك هل كان دين جارك يؤول
تهب
بينك وبينه؟ هل كنت ترى المتأِّلم ّأياً ُ
يكن وال ّ
لنجدته؟
هؤالء الشباب هم غدنا فهل تستبشرون خي اًر من
هذا الغد؟

ِّ
وتشوه أجياُلنا
شوهت األجيال السابقة بيئتنا
لقد ّ
أجيال الغد! من هو المستهدف هنا؟ أهو الدين أم
اإلنسان نفسه؟
فإلى أين أيها العالم تأخذنا؟
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ّ
المثالية
وهم األمومة
بقلم :عاطف ميخائيل

مر على
في احتفالية (الفالنتاين) ،وكان قد ّ
أقل من سنة ،رأيت أن أقدم لزوجتي هدية
زواجنا ّ
مناسبة ،ووضعتها في غالف ّبراق ،وفي الطريق
الى بيتي اصطدمت بي سيارة مما تسبب في
كسر بسيط بيدي ،وضاعت الهدية تحت عجالت
السيارة!
فكرت
وحين عودتي من عند الطبيب
المختصّ ،
ّ
في أن زوجتي زوجة رائعة وقريباً ستكون أم ًا
مثالية ،ثم عدت وقلت لنفسي ما المثالية؟  ...ال
أريد لزوجتي أن تكون أماً مثالية..

ونردد
في مسيرة حياتنا وفي مجتمعنا نق أر ونسمع ّ
بعض الشعارات على مثال (األم مدرسة إذا
طيب األعراف ...أو
أعددتها  -أعددت شعباً ّ
الجنة تحت أقدام األمهات ..أو وراء كل رجل
عظيم امرأة ..الخ) ..الشعارات شيء والممارسة
الوردية
العملية شيئ آخر وليست بالصورة
ّ
األم أو عيد
المرسومة ..فأي فائدة ترجى لعيد ّ
المرأة ..يوم واحد في السنة ،وباقي السنة نمتهن
كرامتها؟!
كل زوجة حلم باألمومة ،هذا الحلم
في حياة ّ
يرتبط بألم الحمل والوالدة ،وهذه طبيعة الحياة
وعلينا احترامها ،ويبقى أن األم حين تلد ال تعود
ألن والدة طفل تعني
تذكر األلم ألن الفرح أقوى و ّ
_ فيما تعني _ والدة األمل  ...ونحن نعيش في
األبوة المسؤولة
مجتمع يختزل معنى األمومة و ّ
أغنية (ست الحبايب)!! أو
لألم أو في ّ
في عيد ّ
يتجمل بمصطلحات تبتذل وعي الناس بدون
ّ
تغيير حقيقي ،وما أكثر المصطلحات التي ال
الحقيقية
تسمي األشياء بأسمائها
ّ
ّ

قلت لنفسي حينذاك أرفض أن يكون تكريم
مثالية) وحسب ،أرفض أن
زوجتي ألنها (أم
ّ
تختزل حياتها في وظيفتها كأم وزوجة ،أو
المشوهة عن الدين أو
تبتذل كرامتها بالصور
ّ
الجنسية (فمن
العالقات
أو
األعراف االجتماعية
ّ
االستسهال _ كما من االختزال _ ما قتل ،كما
المفكر الكبير جورج طرابيشي) ،أرفض أن
قال
ّ
يكون تكريمها من أجل تحسين الصورة لواقع أقل
شفافية ...
ّ
أريد لها (ومعها) أن تسعى لتحقيق مجتمع يحفظ
كل إنسان..
كرامتها وكرامة ّ
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الزاوية الطبية

مرض الحصبة
()MEASLES
بقلم :د .عامر بطرس داود

أعلنــت األوســاط الصحفيــة فــي بريتيــش كولومبيا
مؤخـ اًر بأنــه حتــى  15شــباط هنــاك تســع حــاالت
تأكــدت إصابتهــا بمــرض الحصبــة .وحســب مــا
صــرح بــه المســؤول الصحــي فــإن أول حالــة
ّ
وردت مــن طفــل قــدم مــن دولــة موبــوءة بهــذا
المــرض.
مــرض الحصبــة مــرض معــد ســببه فايــروس
الحصبــة ،وتظهــر األع ـراض عــادة بعــد حوالــي
 10-12يــوم مــن التّعــرض للعــدوى مــن شــخص
آخــر .ويــدوم المــرض عــادة ســبعة أيــام .أول
األع ـراض ارتفــاع درجــة الح ـ اررة حتــى تصــل الــى
 40ســنتيغراد مع الســعال وســيالن األنف واحمرار
العين وفي اليوم الثالث تظهر بقع صغيرة بيضاء
داخــل الحلــق .بعدهــا يظهــر الطفــح األحمــر ويبــدأ
فــي الوجــه أوالً ثــم ينتشــر إلــى بقيــة أنحــاء الجســم.
طرق انتقال الحصبة:
•االتصال المباشر والمالمسة
•السعال والعطاس
يكــون الطفــل معدي ـاً قبــل ظهــور الطفــح بخمســة
أيــام ولمــدة خمســة أيــام بعــد ظهــوره.
فعــال لمنــع انتشــار المــرض
لقــاح الحصبــة ّ
ويعطــى إمــا بشـ ٍ
ـكل منفـ ٍ
ـرد أو مــع لقاحــات أخــرى
مثــل الحصبــة األلمانيــة والنــكاف .وعندمــا
يصــاب المريــض
بالحصبــة ليــس
عــاج
هنــاك
للفايــروس وإنمــا
العالجــات التــي
إما لتخفيف األعراض أو للمضاعفات
تعطى هي ّ
الناشــئة مــن ج ـراء المــرض حيــث يعالــج الجفــاف
بإعطــاء الس ـوائل والمضــادات الحياتيــة لمعالجــة
االلتهابــات البكتيريــة الثانويــة ويقتصــر الغــذاء
علــى الس ـوائل وتخفيــف وتقليــل درجــة االضــاءة
وتجديــد ه ـواء الغرفــة.
المضاعفات:
1.1اإلسهال والجفاف.
2.2التهاب الرئة.
3.3التهاب األذن.
تقرح القرنية.
ّ 4.4
5.5التهاب الدماغ.
أن الحصبــة فايــروس
ع
خالصــة الموضــو
ّ
معــد وانتشــاره س ـريع جــداً ويسـ ّـبب العديــد مــن
المضاعفــات الخط ـرة ومــن الســهل الوقايــة منــه
بالتلقيــح بلقــاح الحصبــة.
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أعراض الربو لدى االطفال وعالقتها بأوميغا3

دّلــت نتائــج د ارســة قــام بهــا باحثــون فــي كليــة جونــز هوبكنــز إلــى أن وجــود
أحمــاض أوميغــا  3الدهنيــة فــي النظــام الغذائــي يــؤدي إلــى التقليــل مــن أعـراض
الناجمــة عــن تلــوث اله ـواء الداخلــي حيــث يعتبــر تلــوث ه ـواء المنــازل
الربــو ّ
بســبب الطهــي وأنشــطة التنظيــف (مثــل الكنــس) ودخــان الســجائر ،أحــد
األســباب المعروفــة ألع ـراض الربــو ..وتشــير الد ارســة ذاتهــا إلــى أن تنــاول
كميــات أكبــر مــن أحمــاض أوميغــا  6الدهنيــة قــد يكــون لــه تأثيــر معاكــس،
ويرتبــط بالربــو األكثــر حــدة.
يقــول الباحثــون إن نتائــج الد ارســة ،التــي ُنشــرت فــي  29مــارس  2019فــي
المجلــة األمريكيــة لطــب الجهــاز التنفســي والعنايــة المرك ـزة ،تشــير إلــى أن
األســر ومقدمــي الرعايــة الصحيــة قــد يكونــون قادريــن علــى حمايــة األطفــال
مــن اآلثــار الضــارة لتلـّـوث الهـواء الداخلــي عــن طريــق جعلهــم يتناولــون المزيــد
مــن األطعمــة الغنيــة بأحمــاض أوميغــا  3الدهنيــة ،مثــل الســلمون ،والحــد مــن
تنــاول األطعمــة الغنيــة بأحمــاض أوميغــا  6الدهنيــة ،مثــل زيــت فــول الصويــا
وزيــت الــذرة.
أن مســتويات األحمــاض الدهنيــة أوميغــا  3وأوميغــا
ـى
ـ
ل
إ
ـات
ـ
س
تشــير الد ار
ّ
 ،6قــد تلعــب دو اًر رئيس ـاً فــي صحــة الرئــة عــن طريــق تغييــر كيفيــة اســتجابة
الجســم لاللتهــاب ومعالجتــه .فأحمــاض أوميغــا  3الدهنيــة ،والتــي توجــد بكثـرة
صحيــة بشــكل جزئــي ألنهــا تقلــل
فــي األســماك وبعــض المكس ـرات والبــذورّ ،
االلتهــاب .أمــا أحمــاض أوميغــا  6الدهنيــة ،التــي تكثــر فــي الزيــوت النباتيــة
(بمــا فــي ذلــك الــذرة وفــول الصويــا والقرنفــل وعبــاد الشــمس) ،فقــد أظهــرت

ظاهرة المحبة واللطف.....
وعالقتهما بالصحة

تبيــن أن تعّلــم
العلــم يدعــم ظاه ـرة “المحبــة -اللطــف” ,فالد ارســات الحديثــة ّ
وممارســة اللطــف والمحبــة يمكــن أن يتــرك أث ـ اًر ايجابي ـاً علــى الصحــة العامــة.
تأمليــة هادئــة تعتمــد علــى تركيــز الفكــر وتشــجيع
التأمــل االيجابــي :وهــي ممارســة ّ
األفــكار الدافئــة والمعطــاءة ،ربمــا حــول شــخص عزيــز .وقــد اشــارت إحــدى
الد ارســات الــى أن األشــخاص الذيــن مارسـوا هــذا النــوع مــن التأمــل لمــدة ســاعة
فــي األســبوع شــحنوا بمشــاعر إيجابيــة أكبــر  -الحــب والرضــا والســعادة -
المؤكــدة لممارســة التأمــل:
أثنــاء تفاعلهــم مــع اآلخريــن .وشــملت الفوائــد الصحيــة
ّ
انخفــاض األلــم والتوتــر مــن الصــداع النصفــي  -انخفــاض أع ـراض االكتئــاب
تأخــر أع ـراض الشــيخوخة .حيــث أظهــرت نتائــج هــذه الد ارســات أن
واألهــم ّ
ن
األشــخاص الذيــن يمارســو هــذا النــوع مــن التأمــل لديهــم تيلوميـرات أطــول مــن
غيرهــم  -التيلومي ـرات تشــبه القبعــة الصغي ـرة وتتموضــع علــى الحمــض النــووي
الخــاص بــك -وقــد ارتبــط قصــر التيلوميـرات بظهــور أعـراض الشــيخوخة بشــكل
مبكــر.
ممارســة أفعــال اللطــف مــع اآلخريــن :اإلع ـراب عــن مشــاعر اللطــف لزمــاء

أن لهــا تأثيـرات مختلفــة علــى الصحــة ،ولكــن لديهــا القــدرة علــى
د ارســات أخــرى ّ
تعزيــز االلتهــاب .ونظـ اًر ألن األطفــال المصابيــن بالربــو معرضــون لاللتهابــات
وأمـراض الجهــاز التنفســي ،فقــد افتــرض الباحثــون أن تنــاول أوميغــا  3وأوميغــا
 6قــد يكــون مرتبط ـاً بخطــورة الربــو ،وكيفيــة اســتجابة األطفــال لتلـ ّـوث اله ـواء
فــي منازلهــم.
المصدر medicalxpress.com

الجلوكوما :قاتل الرؤية الصامت
الجلوكومــا مــرض خبيــث مثلــه مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم .يتطـّـور عــادة دون أن
مدمـرة ويمكــن أن تــؤدي إلــى
يسـّـبب أع ارضـاً واضحــة للمريــض ،لكـ ّـن عواقبــه ّ
الرغــم مــن أن اع ارضــه قــد تظـ ّـل مخفيــة
العمــى .وهــو مــرض و ارثــي ،وعلــى ّ
حتــى مراحلــه األخيـرة ،إال أنــه يمكــن اكتشــاف عالمــات سـريرّية مر ّئيــة لــه عنــد
مؤهــل .يمكــن أن تظهــر العالمــات
فحــص صحــة العيــن مــن قبــل مختــص ّ
السـريرية فــي أي عمــر ولكنهــا أكثــر شــيوعاً بعــد ســن .50
يعتبــر الجلوكومــا ،بطبيعتــه ،اعتــال عصبــي بصــري تدريجــي ،ويرتبــط
بالعمــر واألصــل العرقــي .فقــد دّلــت الد ارســات ّأنــه يصيــب ســتة فــي المائــة
مــن القوقازييــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  70عام ـاً ,واألميركيــون مــن أصــل
أفريقــي هــم األكثــر إصابــة بــه ،حيــث ينتشــر المــرض لديهــم بنســبة  17فــي
المئــة ،فــي حيــن يبــدو أن األشــخاص مــن أصــل آســيوي يتمتعــون بحمايــة
أن نســبة إصابتهــم ال تتجــاوز ثالثــة فــي المئــة
نســبية ،فقــد دّلــت االحصــاءات ّ
فقــط مــن الســكان.
تســبب الجلوكومــا ارتفاع ـاً فــي ضغــط العيــن وتــؤدي إلــى تضييــق مجــال
الرؤيــة لــدى المصــاب.
ال يوجــد عــاج قطعــي للجلوكومــا ،وإنمــا هنــاك عــاج يســاعد فــي إبطــاء
تقدمــه للحــد مــن آثــاره الســلبية علــى مجــال الرؤيــة.

تقديم
العمل ،إلقاء كلمات رقيقة على الجيران ،إمســاك المصعد لشــخص ما أو ّ
تنشــط جــزء مــن الدمــاغ المســؤول عــن
المســاعدة ألحــد أفـراد االسـرة كّلهــا أفعــال ّ
ن
الشــعور بالســعادة حيــث يقــوم الدمــاغ بإطــاق هرمــو يســمى األوكسيتوســين
المســؤول عــن تعديــل التفاعــات االجتماعيــة والشــعور بالســعادة.
الشــعور باالمتنــان :وجــد الباحثــون أن مشــاعر االمتنــان يمكــن أن تســاعد فــي
تحســين النــوم وتقليــل التّعــب وزيــادة الثقــة وتقليــل االكتئــاب.
المصدر medicalxpress.com

المصدر medicalxpress.com

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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أفقي:
1.مدينة كنعانية قديمة – ست الحبايب
2.عاصمة توغو االفريقية – أخت السيدة عائشة بنت أبي بكر
( معكوسة)
3.صار ليناً – مصائب
4.عكس إبعاد – صلب وقاس ( معكوسة)
5.دولة أوربية شرقية عاصمتها بوخاريست – برد
6.متشابهة – وحدة قياس متناهية الصغر
7.قاطنات – حرف جر(معكوسة)
8.ما انبسط من سطح االرض ولم يغطه الماء( معكوسة) –
الفضاء بين السماء واالرض
تشد به الخيمة
9.في السيارة لتحريكها في االتجاهات – ّ
 .10لعبة منضدية تحتاج لذكاء وحنكة  -حيوان ولود
عمودي:
1.مدينة أردنية تاريخية تقع في محافظة معان  -أداة طالء (جمع)
2.متشابهة – جسم
3.حزن شديد – أحد الطعوم (معكوسة) – راهن
4.االسم األول لشاعر لبناني – بيت الدجاج
5.نجل – مراعي
6.نيء ( مبعثرة ) – دهر
7.ثلثا (تاج) – بمعنى حانت
8.متشابهة – صوت المطر الغزير
9.صاحب نظرية قانون الجاذبية
 .10شجرة تعيش في مياه البحر المالحة -حيوان قطبي

•بــرج الحمــــــــــل :هنــاك تركيــز قــوي علــى الجانــب المهنــي ومكانتــك هــذه الفت ـرة فــي حالــة جيــدة
وتحظــى بثقــة واحت ـرام اآلخريــن ممــا يســاعدك فــي الحصــول علــى ترقيــة.
•برج الثـــــــــــور :حيويتك وثقتك بنفســك تســاعدك على تحقيق غاياتك الخاصة والوقت مالئم جداً
للقيــام بجـوالت ونزهــات مــع المقربين.
•بــرج الجــــــوزاء :تميــل إلــى االندفــاع بســرعة متخطيـاً كل العقبــات الســيما فــي المواضيــع التــي لهــا
عالقــة بالماضــي ،ال تقلــق ســتجد حلـوالً سـريعة لمشــكلة الديــون.
•بــرج الســرطان :ترغــب فــي القيــام بــدور اجتماعــي مهــم وتحقــق االســتقرار واألمــن بفضــل شـراكة
مــا ،العالقــة مــع الحبيــب تكــون مرضيــة يطبعهــا العطــف والمــودة.
المهمــة وســتبذل جهــوداً تكافــأ عليهــا
•بــرج األســــــــــد :تتمكــن مــن تحقيــق بعــض األهــداف المهنيــة
ّ
فيمــا تحتــاج لتجديــد محيطــك ،حــاول التكيــف هــذه الفتـرة مــع متطلبــات الشـريك.
•بــرج العــــــــذراء :تميــل لتتبــع اندفاعاتــك وتتخــذ قـ اررات مفاجئــة تقــودك إلــى خطـوات مهمــة وتحقــق
لــك النجــاح فــي بعــض المشــروعات وتعــود بالربــح المــادي عليــك.
•بــرج الميــــــــزان :أنــت تميــل لقبــول التحديــات لمجــرد إثبــات قد ارتــك وتبــدو هنــاك ســعادة علــى
المســتوى العملــي والعائلــي .الوقــت مناســب للبــدء بعالقــة جديــدة فــا تتــردد .
•بــرج العقـــــــرب :تتمتــع بقــدرة كبي ـرة علــى اإلقنــاع كمــا تزيــد قــوة مالحظتــك وفضولــك الفكــري
وتحظــى بالشــعبية وتقديــر اآلخريــن ويزيــد تواصلــك مــع األقــارب هــذه الفت ـرة .
•بــرج القـــــــوس :مبــادرات مهمــة تســتفيد منهــا وتتمتــع بحيويــة كبي ـرة ويســهل عليــك اكتســاب ثقــة
المحيطيــن بــك فــي العمــل لكــن ذلــك يزيــد مــن تبذيــرك فانتبــه.
•بــرج الجــــــــدي :أيــام ســعيدة بانتظــارك هــذا اليــوم ،ترتــاح مــن مســؤوليات ضخمــة كانــت ملقــاة علــى
عاتقــك. مــا ينتابــك مــن هواجــس ال مبــرر لهــا ،اغتنــم الفرصــة فالحــظ يقــف إلــى جانبــك.
ق
•بــرج الدلـــــــــــو :عليــك اســتخالص العبــر مــن التجــارب التــي مــررت بهــا ،إيــاك أن تغــر فــي أحالم
اليقظــة. ال تقــم بــأي عمــل مــا دمــت غيــر مقتنــع بــه فعليــك وحــدك تقــع المســؤولية الكاملــة.
•بــرج الحـــــــوت :مــا تتصــوره ليــس إال وهمـاً ،حــاول التوفيــق بيــن مــا تؤمــن بــه ومــا يفرضــه عليــك
الواجــب. تســتعيد ثقتــك بنفســك هــذا اليــوم بعــد فت ـرة مــن عــدم االت ـزان واالرتبــاك والحي ـرة.
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Keep up the good work Mr. Premier

MAYOR PATRICK BROWN:
“We did it! No monster in Brampton”
Yes, Mr. Brown, you are correct. You don’t have to tolerate a serial pedophile in your downtown.
Your city, as well as all Canadian cities, must be safe for the residents.
On March 22, 2019, A serial sex offender was released in a Brampton neighbourhood. In just
a week, the angry voice of Mayor Patrick Brown supported by his city council colleagues, Peel
Regional Police as well as an angry public led Madilyn Harks, 36, known formerly as Matthew
Harks, back in custody after violating her parole conditions. Harks has now been returned to a
secure facility.

المدقق اللغوي
ط�ة
الياس ب

Layout and Design تصميم واخراج

Elza Mouradian

Ontario Premier Doug Ford declared, “we are ending the outdated Drive
Clean Program for passenger vehicles—reducing a burden on drivers,
saving time and putting more than $40 million back in the pockets of
taxpayers each year. Our Made-in-Ontario Environment Plan will target
the biggest polluters to protect our air.”
The Drive Clean program, which has reduced the harmful exhaust emissions in some cars since 1999, is more likely to be outlived and considered useless nowadays. Newer cars are made to stricter standards than
they were decades ago and almost never failed Drive Clean. Vehicles that
are most likely to fail a Drive Clean test are built in the 1980s and 1990s.
Ironically, they are also the ones exempt from Drive Clean testing.
As of April 1, 2019, Drivers will no longer be required to get Drive Clean
tests, but drivers should be aware that tougher on-road inspections will
ensure that emissions are maintained properly by the vehicle’s owners.
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المقاالت المنشورة تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة
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A psychiatric assessment said that Harks, who has an interest in sexually abusing young girls, has
three convictions of sexual assault against girls under the age of eight and claims from the Calgary
Herald state that Matthew Harks has victimized 60 girls earlier this decade in British Columbia and
collected underwears from his victims.
Mayor Patrick Brown – upon learning of the serial child molester in his city’s midst - declared that
it is completely unacceptable to dump Harks in Brampton, where the community happened to be
the youngest community in Canada with a disproportionate number of children.
Harks was put in Brampton downtown where according to Brown: “There is Gage Park, where
there are local children at play, the Brampton library filled with children, the local museum filled
with children.”
Brown sent a letter to Public Safety Minister Ralph Goodale asking him to provide an explanation
for dropping someone who is considered as a high-risk offender from western Canada, in Brampton. Brown also asked the minister to find a more appropriate location for Harks. Brown’s letter was
also sent to several Brampton-area MPs, and to the chair of the Parole Board of Canada, Jennifer
Oades.
Brown, whose effort worked out, tweeted “This serial pedophile is no longer a threat in our city.”
icgo.media@outlook.com ) او519( 254 - 2000 إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل

NO ESCAPE
Wedad Alkhaliel

They Say that everyone has a place in this
world.
How come I don’t?
They say no one should feel left out.
How come I do?
How is it I see rain and thunder when the sun
is shining?
How is it the gloomy days happen all the time
when I’m around?
I’m surrounded by people, yet I’m all alone.
Nobody understands, they don’t accept who I
am.
Laughter and Smiles never seem to last,
Because I’m haunted by the memories of the
past.
I can’t stop the tears, they fall like rain.
The words are spinning inside my brain.
No food, no sleep, I can’t think at all,
Each way I turn, there’s another wall.
I scream for help, can anyone hear?
The end of time is coming so near.
I’m all shaky and confused,
It feels like death by a thousand paper cutsmake it stop!
My world is dead, I’ve lost control.
There’s no more hope to heal my soul.
I can’t escape it no matter how hard I try.
I’ve lost my will to live,
I might as well die.
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DO NOT JUDGE THE BOOK BY ITS COVER
Mourad Alsayed

We do not choose our skin color, like how the sky does not
choose to be blue. We do not choose our eye, or hair color;
like how flowers do not choose its color or its scent. We are
all the same, just like seeds carried by the wind where each
one is grown in different land. So how can we say that someone is better or worse based on their color, gender or race.
How can someone show prejudice towards another person
based on his name, or his religion, or even his place of birth.
We are all like drops of the rain, no drop like the other; each
one different. But we all form the sky; we all form the humanity
that is the beauty of our humankind. In our country, there are
different religions and each one of these religions have stereotypes about each other based on what they heard, not what
they have seen. Based on what they have inherited, and not
what they have ready. These stereotypes are exactly the base
of the civil war and cost millions of people their lives; beloved ones and their houses. In my opinion, all of the religions
have similar messages and goals; but our prejudices about each
other make people do something crazy, and kill each other.
God created us in all sorts of different colors, races, and shapes.
Just think, if we were all white, black, or any other skin color. If
we only drop the stereotypes and see the human on the inside,

we can all make a difference. We can make our life and our world
a better place. When we discriminate each other based on religion, race or sex, we lock ourselves and our thoughts in a cage
of hate. Not only do we oppress others, we oppress ourselves.
In a lot of countries such as in the Middle East, Liberia, Rwanda and in places where they have suffered from civil wars
caused by discrimination and racism; there were wars which
cost millions of souls. In conclusion, what I have learned in
this country is that it will embrace our differences and accommodate all of the people in one place to live in harmony despite of their differences. In fact, if we all do this, we would
have rich communities and an even better country than others.
Welcoming our differences will create more opportunities, as we can get benefits from all of the skilled and talented people who come from different parts of the world.
Where we create a global village where variety of cultures,
languages, experiences, and skills live under same roof.
By understanding that we all have human rights, I understand
that I have similar rights as the others in terms of accommodations, contracts, education, and medications. By understanding
human rights, I understand in return that as I would like people
to treat me equally, I need to do the same, and always look at
the human side of the person: Not at his/her color or religion.

Lisa McLeod ... A distinctive FingerPrint in the Ontario Government
Marisha Zaher

‘Strong’ needs-based autism system on the way, that what Lisa
Macleod the Minister of Children, Community and Social Services said.
She announced sweeping changes to the Ontario Autism Program providing families with $ 140,000 to pay for treatment in
order to clear long waitlists by redistributing program funds.,
where the program depends on age, rather than individual
needs for varying levels of intensity.
MacLeod said she announced some tweaks to the Ontario
Autism Program last week, and that “we were going to listen and consult with parents and experts to bring in a strong,
needs-based model.
She was first elected to the Ontario Legislature in a 2006 byelection as the youngest MPP in that parliament and the youngest

There was a scripture that says: Someone looked at himself
and could not find any mistakes. He started to cry because he
understood that without mistakes, something was wrong with
his humanity. This shows that we should always evaluate our
mistakes and look at how we were wrong. In order to learn,
we need to make mistakes. The people with all of these wars
going on within themselves should understand that we are
all equal, we are all born with the same heart, mind, and eye.
Last but not least, they should understand that we all have humanity inside us. These mistakes are what makes us human.
Once, Michelangelo was asked to paint the most innocent person in the world. He chose to paint very lovely kids. Then, he
was looking to find the most sinful person. Every time, he found
that he has humanity inside himself, that he was sinful. Until the
moment when they told him about the most heartless person
in the world. They convinced Michelangelo to paint that person
by paying him some money. The moment Michelangelo started painting that heartless person, he saw him crying. Michelangelo asked him why. Tha man said, “I was those innocent
kids you painted, but life changed me to what I am right now.”
Conclusively, we should keep seeing the best in people, so that
they will continue to see the best in us. We should learn more
about different people, more about about our humanity and our
rights, in order to live a righteous life. Moreover, we should
continue to love and care for others, and express ourselves in a
positive image. Be good, and kind to one another, after all, we
all bleed the same. As humans, to set the best example in the
world, we need to accept one another for everyone’s differences,
and faults. Together, let us make the world a better place!

conservative woman to be elected in Ontario- either federally
or provincially.
She represented the Nepean-Carleton riding winning elections
in 2007, 2011, and 2014, and has continued to represent the
constituents of Nepean since the boundaries were changed in
the 2018 provincial election. In 2011, Lisa received the highest
vote total in all of Ontario of any candidate, and in 2018 won all
of the polls in her riding.
She is currently the Minister of Children, Community and Social Services and Minister Responsible for Women’s issues. That
also includes the portfolios of immigration and anti-racism,
beside that she has served as the Vice Chair of the Quebec-Ontario Parliamentary Friendship Committee, Ontario’s steering
committee member on the Canadian Parliamentary Women’s
Association and Vice Chair of the Government Agencies Committee and Legislative Assembly Committees. She has also
served as Official Opposition Energy Critic, Education Critic,
Revenue and Accountability Critic, Government and Consumer Affairs critic and Critic for Children and Youth.
Finally, as a Canadian society, we are so proud of all those
political and humanitarian achievements that Macleod has
been given plenty of support; specially for women, children and
even the disabled... Taking care of these matters is like to lay the
biggest foundation for a healthy Canadian society.
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