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انطالقــًا مــن حــرص منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة علــى رفــد 
أبنــاء الجاليــة العربيــة فــي مدينــة وينــدزور بالمهــارات واألدوات 
العمــل  عــن  البحــث  علــى صعوبــات  للتغلــب  يحتاجونهــا  التــي 
وزيــادة احتمــاالت إيجــاد فــرص عمــل مناســبة لهــم، فقــد أقامــت 
المنظمــة أولــى ورشــاتها لتزويــد الباحثيــن عــن عمــل بمجموعــة 
قّيمــة مــن التوجيهــات المتعّلقــة بأصــول عمليــة البحــث وآليــات 

تطبيقهــا بشــكٍل عملــي..
اســتعرضت ورشــة العمــل بعــض االرشــادات والتقنيــات الالزمــة 
فــرص  تعزيــز  إلــى  تهــدف  والتــي  العمــل  عــن  البحــث  لمرحلــة 
الــى بعــض  الحصــول علــى الوظائــف المالئمــة. كمــا تطرقــت 
الذاتيــة،  الســّير  إعــداد  كيفيــة  حــول  واالرشــادات  التوجيهــات 
وكيفيــة االســتعداد لمقابــالت التوظيــف وكيفيــة عــرض القــدرات 
خــالل  تفصيلــي  بشــكل  اســتعراضها  يتــم  ان  علــى  الشــخصية, 
ورشــات قادمــة. هــذا وقــد شــارك فــي الورشــة التــي ادارهــا األســتاذ 
رضــا منصــور علــى مــدى جلســتين، ثمانيــة أشــخاص وعقــدت فــي 

مقــر المنظمــة.
ســاكا   غســان  األســتاذ  المنظمــة  عــام  مديــر  أشــاَد  جهتــه  ومــن 
بالمشــاركين وحرصهــم  علــى حضــور هــذه الورشــة  وقــال بهــذا 
الصــدد » نعمــل علــى تعزيــز فــرص أبنــاء جاليتنــا فــي الحصــول 

علــى الوظائــف المناســبة لهــم ونتطلــع الــى إقامــة المزيــد مــن هــذه 
الــورش فــي المســتقبل القريــب التــي نأمــل أن تكــون شــاملة وعمليــة 
لصقــل مهــارات المشــاركين والمســاهمة فــي إعدادهــم بمــا يكفــل 
مســاعدتهم للحصول على وظائف تناســب تخصصاتهم وميولهم 
العمليــة« وأضــاف »سنســعى جاهديــن خــالل الــورش القادمــة الــى 
إتاحــة الفــرص للمشــاركين لمقابلــة أصحــاب العمــل واالغتنــاء مــن 
تجاربهــم وخبراتهــم والّتطلــع علــى احتياجــات ســوق العمــل بكثيــر 
مــن التفصيــل، متمنيــن مــن الجميــع االســتفادة مــن هكــذا دورات 

مجانيــة .«

االستاذ رضا منصور يتوسط عدد من المشاركين في ورشة البحث عن عمل , من 
اليمين نيران يونان, هالة بال, شاهين شاهين وهدير شاكر

االحتفال باطالق السفيرجهود تكللت بالنجاح
اســتقبلت منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة عائلــة عراقيــة 
وصلــت الــى مطــار تورنتــو يــوم الجمعــة فــي 15 شــباط 
حيــث كان فــي اســتقبالهم مديــر عــام المنظمــة. هــذا وقــد 
الكنديــة  العراقيــة  المجموعــة  منظمــة  العائلــة  أفــراد  شــكر 
لدورهــا بلــم شــملهم مــع باقــي افــراد عائلتهــم المقيميــن فــي 
كنــدا باعتبارهــا الجهــة الراعيــة لهــم ضمــن برنامــج كفالــة 

المنظمــات. 

شهد مكتب منظمة المجموعة العراقية الكندية حفل انطالق العدد االول 
 من جريدة السفير التي بدأت بإرساء أولى خطواتها في عالم الصحافة. 
هــذا وقــد أثنــى الحضــور علــى الجهــود المبذولــة فــي إخراجهــا للنــور 

متمنيــن للفريــق القائــم علــى إعدادهــا دوام التوفيــق والنجــاح. 
بــدوره وّجــه الســيد غســان ســاكا الشــكر للجميــع واعــدًا اياهــم بالســعي 
الــدؤوب إلصــدار جريــدة متجــّددة ومشــّوقة تتمتــع بمحتــوى راٍق يحتــرم 

العقــل العربــي، ويعــود عليــه بالمتعــة والفائــدة معــًا.

ال شــك أن إنقــاذ حيــاة إنســان هــو أمــٌر فــي غايــة الرقــي واالنســانية حتــى وإن 
ــة المنقــذ ودوافعــه. ال يخفــى علــى الكافــة موقــف كنــدا الرائــع  طــال الشــك نّي
مــن إنقــاذ الشــابة الســعودية رهــف مــن بيئــة االضطهــاد ومنحهــا حيــاة جديــدة 
ليصبــح ال حائــل بينهــا وبيــن طموحهــا ولــو كان لمــس النجــوم إن أرادت 
لمســها! فكنــدا منحتهــا اللجــوء بالرغــم مــن أن رهــف كمــا أعلنــت هــي لــم تطلــب 
أساســًا اللجــوء لكنــدا بــل كانــت رغبتهــا اللجــوء ألســتراليا. لهــذا علينــا أن نقــول 

)كتــر خيــرك( يــا كنــدا تتبرعيــن باإلنقــاذ دون طلــب.
عــن  الشــكل وتبحــث  بهــذا  دومــًا  ترفــرف  الخيريــة  كنــدا  أجنحــة  هــل  لكــن 

الدنيــا.؟؟؟؟ أنحــاء  فــي  المضطهديــن 
اليك اآلتي: 

كانــت كل  أيضــًا  التــي  نــدى  اليمنيــة  بالفتــاة  القــارئ  هــل ســمعت عزيــزي 
أمانيهــا األمــان والتعلــم والحيــاة كإنســانة؟ تلــك الفتــاة التــي انهــارت دولتهــا 
وقتــل أحبابهــا وعاشــت الخــوف يوميــًا. فاليمــن بحســب األمــم المتحــدة ُصنفــت 
كأكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث. حدث يومًا أن تلك الفتاة وأختها 
داعــب وجنتيهمــا ُحلمــًا حملــه إليهمــا طقــس كنــدا البــارد، ُيمنيهمــا بالحيــاة 
اآلدميــة واألمــان والطمــوح. تحّمســت الفتاتــان وقّدمتــا طلــب لجــوء شــرعي مــن 
الواليــات المتحــدة إلــى كنــدا, بعــد قــرار الرئيــس االمريكــي ترامــب بــأدراج اليمــن 
مــن ضمــن الــدول الخمــس الممنوعــة مــن دخــول الواليــات المتحــدة. فكنــدا 
االمــان حلــم ألي كان, لكــن طلبهمــا رفــض وتــم ترحليهمــا ألمريــكا. أعــادت 
الفتاتــان الكــَرة مــرة أخــرى بطريقــة غيــر شــرعية عبــر الحــدود البريــة كمــا فعــل 
آالف الســوريين الهاربيــن مــن قــرارات ترامــب والحالميــن باألمــان واالســتقرار 
التــي توفرهمــا كنــدا الســيما انهــا فاتحــة ذراعيهــا لــكل اشــكال اللجــوء, لكــن 
هــذه المــرة كان االســتقبال باألغــالل الحديديــة و تصويرهمــا ونشــر صورهمــا 

المؤلمــة رغمــًا عنهمــا . 
ُكبلــت مــن تريــد فقــط الحيــاة والتــي ال وطــن لهــا وتصادمــت القواعــد االخالقيــة 
بالقواعــد القانونيــة وكانــت الغلبــة للقانــون التــي مازالــت نــدى تنتظــر حكمــه 
منــذ ســنتين علــه يتكــّرم بالموافقــة علــى منحهــا اللجــوء ومــا يتبعــه مــن حقــوق 

لهــا أو رفــض طلبهــا واصــدار قــرار بترحيلهــا خائبــة الرجــا. 
حســن  الســوري  الشــاب  كان  المنحوســة  ونــدى  المحظوظــة  رهــف  وبيــن 
القنطــار الــذي كان وضعــه أفضــل مــن نــدى ولكنــه أســوأ مــن رهــف فقــد كان 
عليــه االنتظــار ثمانيــة أشــهر فــي مطــار كوااللمبــور )هــل لكــم ان تتخيلــوا 
هــذه المــدة فــي مطــار مــع ظــروف النــوم واالكل واالســتحمام( الــى أن تــم 
اتبــاع االجــراءات القانونيــة والبــت فــي طلبــه والموافقــة عليــه فــي حيــن كانــت 

أجــراءات رهــف أســرع مــن البــرق!
هنــا نتســاءل هــل حقــًا المســاعي االنســانية لحكومــة جاســتين تــوردو مخلصــة 
النيــة أم فقــط كمــا يقــول العــرب )كيــد نســا( هــل التفتــت كنــدا الــى الناشــط 
الســعودي رائــف بــدوي والــذي هــو ســبب القطيعــة اليــوم مــع الســعودية تعاطفــًا 
الكنديــة  زوجتــه  كونتهــا  التــي  النســوية  الضغــط  تكتــالت  بســبب  أم  معــه 

الجنســية انصــاف حيــدر؟!!
كنــدا اليــوم مــن أغنــي بــالد العالــم فهــل قامــت بواجبهــا تجــاه الشــعب اليمنــي 
والتــي كانــت مســاهمة فــي مأســاته ببيعهــا الســالح الــذي قتــل بهــا شــعب نــدى 

كمــا قامــت بواجبهــا مــع الشــعب الســوري او العراقــي .
كبيــرًا  شــكرًا  رهــف.”  إلنقــاذك  كنــدا  يــا  خيــرك  “كتــر  ونقــول  نعيــد  وأخيــرًا 
لمعروفــك وألجنحتــك المالئكيــة, لكــن فقــط نرجــوك ان تدعيهــا ترفــرف علــى 

مــن هــم أحــوج ال علــى مــن نكيــد بأوطانهــم العــدا.

   كنــــدا
بين كيد النسا وقيد القانون

بقلم رئيسة التحرير غادة مفيد التلي

العــدد كلمــة 

دورات هادفة
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تأثير الثقافة السريانية 
على العصرين األموي والعباسي

محاضرة األب سرمد باليوس
 في الصالون الثقافي الكلداني 

استضاف الصالون الثقافي الكلداني 
المقدسة  العائلة  كنيسة  قاعة  في 
األب سرمد باليوس اللقاء محاضرة 
بعنوان )تأثير الثقافة السريانية على 
تناول  والعباسي(  األموي  العصرين 
في  السريان  المثقفين  دور  فيها 
األطباء  دور  وخاصًة  العصرين، 
نقلوا كتب الطب  الذين  والمترجمين 
والفلك والفلسفة وغيرها من اليونانية 
فكان  والعربية،  السريانية  إلى 
للسريان دورًا وفضاًل كبيرًا في يقظة 
والعراق.  الشام  في  الفكرية  العرب 
الجزيرة  من  القادمين  للعرب  وكان 
لم  فهم  التطور  في  الملحة  الرغبة 
فنًا،  وال  علمًا  بالدهم  من  يحملوا 
فكانوا بحاجة إلى السكان األصليين 

فطاحل  كتب  لهم  ينقلوا  لكي 
)جالينوس  مثل  اليونان  المؤلفين 
وسقراط وأبقراط وبكليموس وأقليدس 
وغيرهم(. وقد ذكر االب المحاضر 
بالعلم  شغفوا  الخلفاء  بعض  بأن 
السريان  إليهم علماء  فقّربوا  والثقافة 
وتكريم،  احترام  بكل  وأحاطوهم 
العصر  في  المترجمين  أبرز  ومن 
العصر  وفي  )ماسرجويه(  األموي 
الذي  أسحاق(  بن  )ُحنين  العباسي 
 درس الطب في مدرسة جنديسابور. 
شرح األب سرمد الموضوع وعرض 
على  والصور  الكتابات  من  قسم 
المحاضرة  وبعد  كبيرة،  شاشة 
قبل  من  واألسئلة  اآلراء  طرح  تم 

الحضور.

تمنياتنا بالشفاء العاجل

الحمد لله على السالمة

عمادة مباركة
 للمالك موريس

التهانــي  بأحــر  الســفير  جريــدة  أســرة  تتقــدم 
والتبريــكات للســيد وســام معمــر وزوجتــه  الزميلــة 
االعالميــة ماريشــا الزهــر بمناســبة عمــادة ابنهمــا 

موريــس ديمتــري حفظــه هللا ورعــاه.

 تقيــم ســيدات المذبــح فــي كنيســة القديــس بطــرس ســهرة بســيطة أقــرب الــى 
 العائليــة ضمــن  جــو مــن المــرح والتســلية وذلــك فــي التاســع مــن شــهر آذار. 

ســمعان  القديــس  كنيســة  قاعــة  فــي  حفلــة  ســتقام  البشــارة  عيــد  بمناســبة   
للدبكــة. الياســمين  وفرقــة  الحــاج  وســام  المطــرب  يحييهــا  العمــودي  

 يحيــي المطــرب جــورج جبــور حفــاًل فنيــًا يتضمــن عشــاًء فاخــرًا فــي قاعــة 
كولــج بوريــال وذلــك فــي الثالثيــن مــن شــهر آذار.

انشطة قادمة

بويندزور احتفاالت جاليتنا 

تتقدم أسرة السفير بأطيب التمنيات بالشفاء العاجل
 للدكتور صباح قيا

 إثر الوعكة الصحية التي ألّمت به
 وكذلك تتقدم بخالص الدعاء
 للسيدة سهام يونان

أثر العملية الجراحية التي أجريت لها  
راجيين هللا أن يكمل شفاءها على خير 

تتقدم أسرة جريدة السفير بوافر المحبة والتهنئة 
لالستاذ الصحفي رضا منصور 

لنجاته من حادث السير الذي تعّرض له بصحبة ابنته 

والمطربــة  جبــور  جــورج  المطــرب  أحيــا 
ليــان الحفــل الفنــي الســنوي الخــاص بعيــد 
القديــس مــارون المقــام فــي كنيســة القديــس 

بطــرس للطائفــة المارونيــة.
أبنــاء  مــن  كبيــر  حشــد  الحفــل  حضــر 
حّلــت  وقــد  وينــدزر  فــي  العربيــة  الجاليــة 
شــرف  ضيفــة  رامــزي  تريســي  النائبــة 
شــادي  األب  مــن  كٍل  بإهــداء  وقامــت 
قطــان واألب بــول قزحيــة شــهادات تقديــر 
الحفــل  لحضــور  فرحهــا  عــن  وعبــرت 
ومشــاركة الحضــور الدبــكات والرقصــات 

متمنيــًة للجاليــة العربيــة أفضــل التمنيــات.

قامــت شــبيبة كنيســة القديــس ســمعان العامــودي بمناســبة عيــد الحــب حفــل 
عشــاء ســاهر أشــرف علــى تجهيــزه الشــيف شــارلي الخــوري.

والجديــر بالذكــر ان ريــع هــذا الحفــل يعــود الــى التحضيــرات التــي تقـــــــــــــــوم بهــا 
 Canadian  الكنيســة اســتعدادًا الســتقبال مؤتمــر الملكــي للشــبيبة فــي كنــدا
Melkite Youth Convention- CMYC  المزمــع اقامتــه فــي مدينــة 
وينــدزر مابيــن ٣٠ آب و ٢ ايلــول والــذي يضــم شــبابًا مــن كافــة مقاطعــات 

كنــدا ومدنهــا
 واذ نســتغل هــذه الفرصــة لنشــكر باســم الكنيســة كل مــن سيســاهم فــي دعــم 

وانجــاح المؤتمــر والوصــول بــه الــى أعلــى مســتويات تحقيــق أهدافــه .
وفــي إطــار احتفــال أبنــاء الجاليــة 
بعيــد الحــب فقــد نّظمــت جمعيــة 
مــار أوراهــا الكلدانيــة فــي مدينــة 
رائعــة  احتفاليــة  ليلــة  وينــدزور 
علــى  الجميــع  رقــص  حيــث 
أنغــام  “دي جــي رؤى” وعّمــت 
بيــن  واالنســجام  الترابــط  أجــواء 

الحضــور. 

تعزية
أسرة جريدة السفير تتقدم بأحر التعازي للسيدة 

سوزان سعادة وأخوتها بوفاة

 والدتهم ندى فؤاد 
وأخوهم بولص سمعان سعادة

 اللذين وافتهما المنية في الواليات المتحدة 
االمريكية راجيين من هللا ان يتغمدهما برحمته 

ويلهم محبيهما الصبر والسلوان
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شـؤون محـليـــة

أصبحت السيارة جزءًا مهما من حياتنا اليومية، وال 
يمكن االستغناء عنها. بالرغم من صعوبة وخطورة 
القيادة في أجواء الثلج والمطر. نقّدم لكم مجموعة 
السيارة  قيادة  الحوادث عند  لتفادي  من االرشادات 

في تلك األجواء: 
أواًل:

سيارتك  في  التدفئة  نظام  صالحية  من  التأكد   -
وأنظمة إذابة الثلج على زجاج السيارة.

األمامية  المطر  ماسحات  من صالحية  التأكد   -
الزجاج.  لتنظيف  المخصص  السائل  مع  والخلفية 
في  السيارة  محرك  احماء  خطورة  من  نحّذر  وهنا 
بداية التشغيل داخل المرآب )الكراج(، ذلك لتجنب 

تكون  والتي  السيارة  من  المنبعثة  العادم  غازات 
هذا  ويعرف  الكاربون،  اوكسيد  اول  بغاز  مشبعة 
الغاز بأنه الغاز الذي يقتل بدون سابق انذار، لما 
وهيموغلوبين  التنفسي  الجهاز  على  قوي  تأثير  له 

الدم.
- لهذا ينصح اخراج السيارة بعد تشغيلها مع غلق 
بوابة الكراج لكي ال يدفع الضغط الخارجي الغازات 
المنبعثة من السيارة الى الكراج مرة أخرى، ولتجنب 

دخول هذه الغازات الى داخل البيت.
- كذلك ينصح بعدم تشغيل التدفئة داخل الكراج، 
من  العادمة  الغازات  بسحب  ستقوم  التدفئة  ألن 

أجواء الكراج الى مقصورة السيارة.
)النصف  اسلوب  باستعمال  السيارة  قيادة  ثانيًا: 

سيارتك  تقود  أن  هو  بالنصف  يقصد  والضعف(. 
العادية  األحوال  في  تقودها  التي  السرعة  بنصف 
لتجنب الحوادث. أما الضعف، نقصد به بأن تترك 
بضعف  أمامك  التي  السيارة  وبين  بينك  مسافة 
انزالق  لتجنب  وذلك  قانونيًا  تتركها  التي  المسافة 

السيارة واالصطدام.
ال  المنعطفات كي  من  بشكل خاص  احذر  ثالثًا: 
تنزلق السيارة، عليك تقليل سرعة السيارة الى الحد 

األدنى عندما تواجه تلك المنعطفات.
رابعًا: إذا كانت سيارتك مجّهزة بنظام منع االنزالق 
)ESP(، ينصح عند محاولة التوقف الضغط على 
المكابح بشكل ثابت، وسيقوم النظام تلقائيًا بإيقاف 
السيارة توجيهها. أما اذا كانت السيارة غير مزودة 
من  الحذر  فيجب   ،)ESP( االنزالق  منع  بنظام 
توجيه السيارة أثناء الضغط على الفرامل، ألن هذا 

سيقوم بتوجيهها بغير االتجاه المطلوب.

خامسًا:
- إذا كنت في مناطق ذات ثلوج كثيفة يستحسن 
االطارات  ألن  للثلج.  خاصة  اطارات  استعمال 
العادية تنسّد فتحاتها بالثلج وتصبح زلقة وال تعطي 
قوة السحب الكافية، كما انها تسبب خطورة في حالة 

ايقاف السيارة.
بالنسبة  مكلف  االطارات  استبدال  كان  إذا  -أما 
لك، فيمكنك تركيب سالسل خاصة حول االطارات 
للسير بالثلج، ألنها تعطي قدرة أكبر على السحب 

والثبات.
- يفضل تأجيل المشاوير والرحالت غير الضرورية 
وسالمة  سالمتك  على  للحفاظ  األجواء  هذه  في 
المرافقين معك بالسيارة. أما إذا كان البد من التنقل 
بما  وااللتزام  االنتباه  األفضل  فمن  األجواء.  بهذه 

عرض في المقالة.

قيادة السيارة خالل اجواء الثلج والمطر
الصباغ يوسف  المهندس  بقلم: 

هل لديك مستأجر لم يدفع لك اإليجار او شخص 
مــا يديــن لــك بالمــال؟ يمكنــك مقاضــاة األشــخاص 
الصغيــرة  المطالبــات  محكمــة  فــي  األعمــال  أو 
الشــخصية  الممتلــكات  إعــادة  أو  المــال  مقابــل 

أقــل. المقــدرة بمبلــغ 25،000 دوالر أو 
في محكمة المطالبات الصغيرة ، يمكنك المطالبة 
مثــل  اتفــاق،  او  عقــد  بموجــب  المســتحق  بالمــال 
المتعلقــة  والحســابات  المدفوعــة  غيــر  القــروض 
والشــيكات  قدمــت  وخدمــات  بيعــت  ببضائــع 

الــخ الرصيــد  كفايــة  لعــدم  المرفوضــة 
كذلــك يمكنــك المطالبــة بالتعويــض عــن األضــرار، 
والتــي تشــمل اإلصابــات الشــخصية ، واألضــرار 

فــي الممتلــكات ، وخــرق العقــد ، الــخ
محكمــة  فــي  مطالبــة  لتقديــم  للتقــادم  فتــرة  هنــاك 
ال  الحــاالت،  معظــم  فــي  الصغيــرة.  المطالبــات 
يمكنــك تقديــم مطالبــة إذا مــرت أكثــر مــن عاميــن 

الحــادث. وقــوع  منــذ 
يمكــن للطــرف الناجــح الحصــول علــى المــال بمجرد 
اتخــاذ قــرار القاضــي أو الحصــول علــى حكــم فــي 
حــال عــدم رد الطــرف االخــر ، ولكــن فــي معظــم 
الحــاالت ال يكــون الطــرف الــذي أمــر بدفــع المــال 
الطــرف  وســيضطر  المبلــغ  لدفــع  اســتعداد  علــى 
الناجــح إلــى تنفيــذ أمــر المحكمــة عــن طريــق أمــر 
االســتيالء علــى الممتلــكات الشــخصية وبيعهــا ، 
وحجــز واســتيالء وبيــع األراضــي أو عــن طريــق 
االقتصــاص مــن األجــر الشــهري للمديــن ، او مــن 

الحســاب المصرفــي ، ومــا إلــى ذلــك
إذا كنــت تفكــر فــي دعــوى قضائيــة فــي محكمــة 
المطالبــات الصغيــرة ، فمــن الضــروري الحصــول 
علــى المشــورة القانونيــة ليســاعدك فــي تحديــد مــا 
االدعــاء؟  قيمــة  هــي  مــا  قضيــة؟  لديــك  كان  إذا 
المــكان  هــي  الصغيــرة  المطالبــات  محكمــة  هــل 

المناســب؟

التأمين “الدافع األول” لألدوية 

الصغيرة المطالبات  محكمة 
األبلوج نهلة  بقلم: 

تشــهد حكومــة مقاطعــة اونتاريــو خــالل  شــهر آذار 
2019 وضــع األنظمــة الراميــة لتنســيق العمــل بيــن 
التنفيــذ  اطــار  فــي  والصيدليــات  التأميــن  شــركات 
 OHIP + pharmacare  وذلك تحقيقًا لبرنامج
الــذي أطلقتــه فــي 1 كانــون الثانــي / ينايــر والهــادف 
بالســماح لألســر بالحصــول علــى االدويــة الالزمــة 
لألطفــال والشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 25 

عامــًا بالمّجــان.
بذلــك تكــون مقاطعــة اونتاريــو اول مقاطعــة كنديــة 
تســتلزم وصفــة طبيــة  التــي  األدويــة  بتقديــم  تقــوم 
مجانــًا لألطفــال والشــباب ضمــن الفئــات العمريــة 
بشــأن  القلــق  الــى  الحاجــة  دون  اعــاله  المحــددة 
علــى  العــبء  وبدونزيــادة  ناحيــة  مــن  التكاليــف 

. أخــرى  ناحيــة  مــن  دافعــي الضرائــب 
وفقــًا للخطــة الجديــدة ســيتوقف دافعــي الضرائــب 

عــن تمويــل المزيــد مــن الوصفــات الطبيــة المجانيــة 
إذا كانــت  لألطفــال والشــباب دون ســن 25 عامــًا 
لديهــم او لــدى ذويهــم تأميــن صحــي خــاص فــي حيــن 
سيســتمر أولئــك الذيــن ال تأميــن لديهــم مــن االســتفادة 
مــن األدويــة مجانيــة. هــذا ويتوقــع ان ينعكــس هــذا 
التغييــر وفــرًا  يقــّدر بحــدود 250 مليــون دوالر ســنويًا

أحاديث ونمنمات في أروقة الجامعات ... استياء 
الحكومة  تجاه  الطالب  قبل  من  ونقمة  شديد 
حول  تسريبات  نتيجة  كندا  في  أونتاريو  بمقاطعة 
نّية الحكومة في إيقاف القرض للطالب من أجل 
تعليماته  تزال  ال  القرار  مشروع  الجامعي،  التعليم 
أن  إال  اآلن  حتى  المعالم  واضحة  غير  التنفيذية 
ذلك لم يمنع من حصول إضراب داخل الجامعات 

في مدينة تورنتو وأغلب مناطق المقاطعة.
كان  جديد  من  التعليم”  “نظام  صياغة  إعادة 
قررت  حيث  المحافظين  لحزب  الرئيسي  الهدف 
بعد  لما  التعليم  مجانية  إلغاء  أونتاريو  حكومة 
المرحلة الثانوية وذلك وفقًا لتصريح وزيرة التدريب 
يعد  لم  أنه  فولرتون  ميريلي  والجامعات  والكليات 
نظام المساعدة المالية لطالب أونتاريو قادرًا على 
الوقت  حان  فقد  المالية،  الناحية  من  االستمرار 
مساعدة  في  الجامعية  المنح  تلك  تركيز  إلعادة 
إلى  باإلضافة  المال،  إلى  ماسة  بحاجة  هم  من 
إلغاء مجانية التعليم للطلبة ذوي الدخل المحدود، 
المائة  بنسبة 10 في  المدرسية  وتخفض األقساط 
الممولة  الثانوية  المرحلة  بعد  ما  ضمن مؤسسات 
األقساط  تلك  تجميد  كما سيتم  العام،  القطاع  من 

للعام الدراسي 2020 – 2021 .

المنح  من  المائة  في   82 نسبة  وسيتم تخصيص 
عن  ألسرهم  السنوي  الدخل  يقل  الذين  للطالب 
بإمكان  كان  السابق  ففي  دوالر،  ألف   50000
العائالت ذات الدخل األقل من 175.000 دوالر 
تم  لكن   ، للطلبة  التمويل  بعض  من  االستفادة 
تخفيض ذلك إلى 140000 دوالر ولكن جزء من 
هذا التمويل سوف يتم توزيعه على شكل قروض 

يتعّين تسديدها الحقًا.
أصدرت  أيضًا  بل  الحد  هذا  عند  االمر  يقف  لم 
السماح  فترة  بإلغاء  يقضي  قرارًا  أونتاريو  حكومة 
ستة  والبالغة  الطالبية  القروض  بتسديد  للطالب 
المتخرجين  على  يتعّين  التخرج، حيث  بعد  أشهر 
الفصل  من  االنتهاء  فور  الدراسي  القرض  تسديد 
أشهر  ستة  البالغة  التخرج  بعد  النهائي  الدراسي 

الفوائد  كانت معفية من  والتي  الطالب  بعد تخرج 
حيث ألغت هذه الفترة وبات من المفروض أن يدفع 

الطالب القرض الدراسي بعد تخرجه مباشرة .
تظهر  األجانب  الطالب  تدفق  نتائج  أن  يذكر 
من  الدراسية  الرسوم  واردات  إجمالي  ارتفاع  في 
620 مليون دوالر بين عامي 2012-2011 الى 
1,28 مليار دوالر بين عامي 2015-2016 ، 
كما أظهر التقرير المالي األخير لمجلس الجامعات 
في أونتاريو أنه في العام الدراسي 2015-2016، 
بلغت المنح نسبة ٪40 فقط من إيرادات االستثمار 

مقابل ٪46 في العام 2011-2012.

أصحاب الدخل المحدود   

الزهر ماريشا  االعالمية  بقلم: 

قـرارات  ضحية 
لتعليـم  ا

الجديـدة في 
أونتـاريـو



شـــــباط 2019 - العدد62

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

ســــياسـة

ازمات الشرق األوسط ... هل الحل بالمؤتمرات وتبادل القبالت؟؟
بقلم طارق داود

ماتــزال تداعيــات قــرار الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب باالنســحاب 
مــن ســوريا تلقــي بظاللهــا علــى الوضــع فــي الشــرق االوســط، تداعيــات 
بــدت واضحــة مــع محــاوالت االطــراف المنخرطــة فــي الشــأن الســوري 
اعــادة التموضــع بمــا يتــالءم مــع مــا ســيخلفه الفــراغ االميركــي. االنطبــاع 
االولــي الــذي تركــه قــرار ترامــب بأنــه انســحاب وانكفــاء تبيــن الحقــًا 
أنــه تغييــر تكتيكــي وليــس اســتراتيجي، فاالنخــراط االميركــي لحــد هــذه 
مجلــس  أقــّر  فقــد  مفرداتــه.  تغيــرت  وان  أشــده  علــى  مــازال  اللحظــة 
الشــرق  فــي  أميــركا  أمــن  تعزيــز  “قانــون  مشــروع  االميركــي  الشــيوخ 
االوســط” والــذي يتضــح مــن بنــوده أن “أمــن أميــركا” يتحقــق مــن خــالل 
توســيع وتشــديد العقوبــات علــى ســوريا والــدول التــي تدعمهــا خصوصــًا 
فــي مجــال إعــادة االعمــار، كمــا يفــرض القانــون عقوبــات علــى أي 

شــركة “تقاطــع” إســرائيل. 
االســتراتيجية االميركيــة فــي المنطقــة تتهيــأ لمــا بعــد داعــش، بالتركيــز 
علــى إيــران التــي كانــت أبــرز عناويــن مؤتمــر وارســو الــذي اســتضافته 
العاصمــة البولنديــة بطلــب اميركــي، والــذي حاولــت مــن خاللــه واشــنطن 

بنــاء حلــف لمحاصــرة ايــران.

ورغــم عــدم خــروج مؤتمــر وارســو بنتائــج واضحــة، فقــد تباينــت مواقــف 
الــدول منــه بيــن مؤيــد ومتفائــل بتشــكيل حلــف لمواجهــة إيــران وبيــن 

ــًا”.  معــارض لــه لدرجــة وصفــه بأنــه “ولــد ميت
بغــداد أول مــن حــاول التملــص مــن االنخــراط فــي المشــروع االميركــي 
ضــد إيــران، مــع تأكيــد رئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي 
خــالل اســتقباله وزيــر الدفــاع األميركــي باتريــك شــاناهان عــدم قبــول أي 

قواعــد أجنبيــة علــى األرض العراقيــة. 
فــي المقابــل عقــدت روســيا مؤتمرهــا حــول المنطقــة فــي مدينــة سوتشــي 
الســاحلية والــذي ضــم باإلضافــة الــى الرئيــس فالديميــر بوتيــن الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان وااليرانــي حســن روحانــي. وقــد تصــّدرت 
أدلــب البيــان الختامــي للمؤتمــر مــع االعــالن علــى أنــه يجــب تطهيرهــا 

مــن العناصــر اإلرهابيــة.
اتخــاذ خطــوات عمليــة  إلــى  الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن دعــا 
روســية تركيــة إيرانيــة للقضــاء علــى البــؤرة اإلرهابيــة بالكامــل فــي إدلــب 
الســورية، مشــددًا علــى أهميــة بــدء عمــل اللجنــة الدســتورية الســورية فــي 

أقــرب وقــت.
إيــران  اســتعداد  روحانــي  حســن  االيرانــي  الرئيــس  ابــدى  جهتــه  مــن 
وبمســاعدة روســيا للّتوّســط بيــن أنقــرة ودمشــق. أردوغــان مــن جانبــه قــال 
إن الــدول الثــالث تمّكنــت مــن الحفــاظ علــى وحــدة األراضــي الســورية، 
مشــددًا على أنه يجب تشــكيل اللجنة الدســتورية في أســرع وقت ممكن 

ألنهــا مدخــل االســتقرار فــي ســوريا.
بــأن حالــة  فــي المنطقــة العربيــة تشــي  حالــة المؤتمــرات والتحالفــات 
التوتــر مســتمرة خصوصــًا فــي ســوريا وهــو مــا أكــده الرئيــس الســوري 
بشــار األســد أنــه “ال يجــب االعتقــاد بــأن الحــرب قــد انتهــت”، موضحــًا 
أن “كل شــبر ســيتحرر مــن ســوريا وســنتعامل مــع القــوات األجنبيــة 
المتواجــدة علــى أرضنــا كقــوات احتــالل، والجيــش الســوري هــو الوحيــد 

القــادر علــى حمايــة بعــض المجموعــات فــي شــمال شــرقي البــالد”.

الرئيــس الســوري لفــت إلــى أنــه “بعــد تحّســن الوضــع الميدانــي نحــن 
ــة فــي تحســين اإلدارة المحليــة، إذ لــم  أمــام فرصــة حقيقيــة ونقلــة نوعّي
يعــد ممكنــًا إدارة شــؤون الدولــة وتحقيــق التنميــة بالطــرق الســائدة فــي 

العقــود الماضيــة”.
حديــث الرئيــس األســد عــن االدارة المحليــة قــرأه البعــض رســالة ايجابيــة 
تجــاه االكــراد الســوريين خصوصــًا القــوى السياســية الكرديــة المتحالفــة 
مــع االميركييــن شــمال شــرق ســوريا، والذيــن يعيشــون حالــة مــن قلــق 
مــن المصيــر المجهــول الــذي ينتظرهــم والــذي وصــل حــد اســتجداء 
الــدول األوروبيــة إلــى “عــدم التخلــي عنهــم” بعــد انتهــاء المعــارك التــي 

يخوضونهــا ضــد داعــش.
وقــال القيــادي فــي وحــدات حمايــة الشــعب ألــدار خليــل: “تلــك الــدول 
لديهــا التزامــات سياســية وأخالقيــة... إذا لــم يفــوا بهــا، فهــم يتخًلــون 
عنــا، وإذا لــم تفعــل الــدول األوروبيــة والواليــات المتحــدة شــيئًا، ســنكون 
مجبريــن علــى التفاهــم مــع دمشــق لترســل قــوات عســكرية إلــى الحــدود 

لحمايتهــا”.
حالــة القلــق التــي يعيشــها االكــراد طبيعيــة مــع الغمــوض الــذي يلــف 
موقــف واشــنطن مــن تواجدهــا فــي شــرق الفــرات والتــي وصلــت الــى 
حــد دفعــت بوزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف لودريــان بوصفهــا 
السياســة  بشــأن  أفهمــه  ال  واحــد  شــيء  “ثمــة  وأضــاف:  ب”اللغــز”. 
األمريكيــة فــي هــذه المنطقــة.. كيــف يمكــن للمــرء أن يكــون حازمــًا ضــد 

إيــران؟ وفــي الوقــت ذاتــه يتخلــى عــن شــمال شــرق ســوريا”.
حالــة االشــتباك السياســي حّيــدت األنظــار عــن مشــكلة التعامــل مــع 
بقايــا تنظيــم داعــش، حيــث قالــت قنــاة “ســي إن إن” االميركيــة أن مئــات 
المســلحين التابعيــن لتنظيــم “داعــش” فــروا مــن ســوريا إلــى غــرب العــراق 

ومعهــم 200 مليــون دوالر نقــدًا.
الحكومة األسترالية أعلنت أنها تجهل مصير حوالي مئة من مواطنيها 
الدواعــش الذيــن غــادروا إلــى ســوريا والعــراق للقتــال فــي صفــوف التنظيــم 
اإلرهابــي وذبــح النــاس هنــاك. وذكــرت الحكومــة األســترالية، أن العــدد 
اإلجمالــي لمواطنيهــا الذيــن توجهــوا إلــى الشــرق األوســط لالنخــراط فــي 

صفــوف الجماعــات اإلرهابيــة بلــغ 230 نفــرًا.
ســوريا  قــوات  بــأن  تايمــز”  “نيويــورك  صحيفــة  أفــادت  جهتهــا  مــن 
الديمقراطيــة “قســد”، قــد ألقــت القبــض الشــهر الماضــي علــى مذيــع 
بصوتــه  فيديوهاتهــم  يســجلون  الدواعــش  كان  الــذي  الخفــي  داعــش 
“الرخيــم” باللغــة اإلنجليزيــة. وكشــفت الصحيفــة أن مذيــع الدواعــش، 
البالــغ 35 عامــًا. وقــال خليفــة  هــو المواطــن الكنــدي محمــد خليقــة 
فــي حديــث للصحيفــة مــن زنزانتــه شــمال شــرقي ســوريا، إنــه هاجــر 
مــن الســعودية وهــو طفــل إلــى تورنتــو، وأنــه درس تكنولوجيــا أنظمــة 
الكمبيوتــر، وقــّدم نفســه “عنصــرًا فــي وزارة اإلعــالم” الداعشــية، مضيفــًا 

أنــه غيــر نــادم علــى مــا فعلــه.
حالــة عــدم النــدم هــذه، تثيــر رعــب االوروبييــن مــن عــودة الدواعــش 
الــى اوروبــا والمقــّدر عددهــم بالمئــات، وظهــرت مواقــف متناقضــة مــن 
هــذه القضيــة، حيــث أكــد المتحــدث باســم وزارة الداخليــة األلمانيــة حــق 
المواطنيــن األلمــان الذيــن قاتلــوا مــع تنظيــم “داعــش” فــي ســوريا فــي 

العــودة للبــالد.
فــي المقابــل أعلنــت وزيــرة العــدل الفرنســية نيكــول بيلوبيــه أن بالدهــا لــن 
تتخــذ أي إجــراء فــي الوقــت الحالــي بنــاء علــى طلــب الرئيــس األمريكــي 
مقاتلــي  مــن  مئــات  اســتعادة  األوروبييــن  حلفائــه  مــن  ترامــب  دونالــد 
“داعــش” مــن ســوريا، وأنهــا ســتعيد المقاتليــن علــى أســاس مبــدأ “كل 

حالــة علــى حــدة”.
كمــا رفضــت الدنمــارك طلــب الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب مــن دول 
أوروبيــة اســتقبال مواطنيهــا الذيــن قاتلــوا إلــى جانــب تنظيــم “داعــش” فــي 

ســوريا، لمحاكمتهــم فــي أوطانهــم. 
وكان الرئيــس ترامــب قــد هــدد االوروبييــن بإطــالق ســراح الدواعــش 
بعــودة  الســماح  عــدم  حــال  فــي  ســوريا  شــرق  شــمال  فــي  المعتقليــن 

عناصــر داعــش األوروبييــن إلــى بالدهــم. وطالــب ترامــب عبــر تغريــدة 
نشــرها فــي “تويتــر” عــددًا مــن الــدول االوروبيــة بعــودة أكثــر مــن 800 
ســوريا  فــي  اعتقلــوا  أوروبيــة  يحملــون جنســيات  داعــش  مــن  عنصــر 
ولفــت إلــى أن الخالفــة المزعومــة التــي أعلنهــا تنظيــم داعــش علــى 

الســقوط. وشــك 
وقــد شــهدت مصــر أحــدث عمليــات داعــش، حيــث تــم اســتهداف مركــز 
أمنــي بشــمال ســيناء أســفر عــن قتــل ضابــط و14 جنديــًا جميعهــم مــن 
قوات التدخل السريع التابعة للجيش.  ويأتي الهجوم االرهابي االخير 
فــي الوقــت الــذي تعيــش فيــه مصــر حــراك سياســي مــع التعديــالت 
الدســتورية التــي يبحثهــا البرلمــان المصــري. وقــال رئيــس مجلــس النــواب 
المصــري علــي عبــد العــال إن البرلمــان وافــق مــن حيــث المبــدأ، علــى 
إجــراء تعديــالت دســتورية. وتقضــي التعديــالت الدســتورية بتمديــد فتــرة 
البقــاء فــي  حكــم الرئيــس، حيــث ســيصبح بإمــكان الرئيــس السيســي 

الســلطة حتــى عــام 2034.
أمــا فــي الجزائــر فقــد أعلــن الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة 
ترشــحه لالنتخابــات الرئاســية التــي تولــى ســّدتها منــذ عشــرين عامــًا. 
محطــة بــي بــي ســي البريطانيــة نشــرت تقريــرًا عــن الحالــة الصحيــة 
الحرجــة للرئيــس بوتفليقــة )81 عامــًا( قالــت فيــه “وفــي الســنوات القليلــة 
الماضيــة، لــم يظهــر بوتفليقــة فــي العلــن ســوى مــرات قليلــة، بــدا فيهــا 
منهــكًا، وال يتحــدث إال بصعوبــة.” وتتزايــد التســاؤالت بشــأن هويــة مــن 
يقــود البــالد فعليــًا، وســط غيــاب الرئيــس الجزائــري أو تغييبــه عنــه، كمــا 
ألمــح رئيــس الحكومــة الجزائريــة الســابق، علــي بــن فليــس، الــذي يعتقــد 

أن “بوتفليقــة قــد ال يعلــم بترشــحه لواليــة رئاســية خامســة”.
الوطنــي  التجمــع  فــي  القياديــة  “لكــّن  ســي:  بــي  البــي  وأضافــت 
بعــد  جــاء  بوتفليقــة  ترشــح  أن  اعتبــرت  ســليم،  أميــرة  الديمقراطــي، 

.”1999 منــذ  حكمــه  لحصيلــة  بالنظــر  شــعبية  “مطالــب 
أمــا لبنــان فقــد شــهد انفــراج لالزمــة السياســية التــي يعيشــها مــع اعــالن 
القصــر  أصــدر  وقــد  أشــهر،   8 دام  انتظــار  بعــد  الحكومــة  تشــكيل 
الجمهــوري مرســوم تشــكيل الحكومــة برئاســة ســعد الحريــري والتــي تضــم 
ثالثيــن وزيــرًا يمّثلــون مختلــف القــوى السياســية الكبــرى فــي البــالد، بينهــم 

أربــع نســاء فــي ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا.
نختــم تقريرنــا مــع الزيــارة التــي قــام بهــا بابــا الفاتيــكان، فرنســيس الــى 
االمــارات. وقــد تميــزت الزيــارة بحدثيــن هاميــن االول هــو تــرأس البابــا 
أول قــداس لــه فــي منطقــة الخليــج العربــي والــذي حضــره أكثــر مــن 
160 ألــف شــخص. والحــدث الثانــي هــو توقيــع البابــا فرنســيس وشــيخ 
األزهــر، اإلمــام األكبــر أحمــد الطيــب، وثيقــة تاريخيــة تهــدف إلــى تعزيــز 

قيــم التســامح والعيــش المشــترك والســالم العالمــي.
ال شــك أن هــذه الفعاليــات مهمــة وتعًبــر عــن ارادة قويــة بتعزيــز قيــم 
التســامح والســالم حــول العالــم، لكــن أمــام مــا تشــهده المنطقــة مــن دمــار 
وخــراب هــل توقيــع أوراق وتبــادل قبــالت كاف لحــل هــذه المشــاكل؟ 
الــى أن بابــا الفاتيــكان ليــس طــرف فــي أي صــراع لكــي  باإلضافــة 

تتحــول زيارتــه وكأنهــا حــل لمشــاكل المنطقــة!
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ســــياسـة

كأن هللا كتــب للمنطــق أن يجعــل قــدره التحطــم فــي أرض العــرب، حيــث ُيقتــل 
المنطــق و ُيمثــل بــه أحيانــًا.

مؤّخــرًا دعــت وزيــرة الداخليــة ريــا الحســن أول وزيــرة داخليــة فــي لبنــان والوطــن 
العربــي، إلــى فتــح حــوار مجتمعــي لقبــول الــزواج المدنــي حيــث أنــه موضــوع 
يهتم به كثير من اللبنانيين،، كالعادة أثارت الدعوة إعتراضات وإحتجاجات 
حــادة، نتفهــم أن دافعهــا دينــي ربمــا هــذا منطقــي فــكل مّلــة لهــا تفســير لكيفيــة 

تنــاول الــزواج، ربمــا هــذا منطــق رغــم االختــالف معــه لكــن يظــل منطقــًا.

لكــن كيــف نــرى أن الطــرح كلــه ال منطقيــًا؟!!  لتعلــم أن القوانيــن اللبنانيــة 
ال تعتــرف بــأي عقــد زواج مدنــي يتــم داخــل لبنــان، بينمــا نفــس القوانيــن 
تعتــرف بعقــود الــزواج المدنيــة إذا مــا تمــت خــارج لبنــان!؟؟ لهــذا تحــول غالــب 
اللبنانييــن ممــن يرغبــن فــي زواج مغايــر المّلــة إلــى قبــرص حتــى أصبــح 

يطلــق علــى قبــرص جزيــرة الحــب الممنــوع!!

أي منطــق أن ُترفــض الورقــة إن تمــت بختــم الّدولــة اللبنانيــة وتقبلهــا لــو كان 
ختمــًا أجنبيــًا.. قتــل المنطــق!!

لطالمــا آثــار العــرب اســتغرابي، فالمتصّفــح لتراثهــم الشــعبي والدينــي يجــد 
آالف القصــص والحكــم مفادهــا أن العشــق ســلطان القلــوب وأنــه ال ُيملــك وال 
ُيختــار،، حتــى وصــل األمــر ببعــض الســلف أن قــال لــن يعــذب هللا عاشــقًا 
كفــى بالعشــِق عذابــًا،، حتــى فــي الفقــه لمــن يعتقــد فــي شــرعية تعــدد الــزواج 
اشــترط العــدل و فّســر العــدل علــى أنــه العــدل فــي األمــور الماديــة المبيــت 
والنفقــة أمــا عــن قســمة القلــب .... !!؟ فقــد نقــل عــن الرســول الكريــم أنــه قــال 

)اللهــم هــذا فعلــي فيمــا أملــك، فــال تلمنــي فيمــا تملــك وال أملــك(

لدينــا اعترافــات وإقــرارات جّمــة أن الحــب ليــس اختياريــًا فهــل يعقــل أن ينظــم 
هــذا الشــيء الــالإرادي قانــون وتشــريع!؟

كيــف لنــا أن نعتقــد فــي العــدل اإللهــي إن كان يؤاخذنــا بمــا ال ســلطان لنــا 
عليــه وال نملكــه؟!! بئــس مــا يفقهــون.

أخيــرًا نقــول لــروح محمــود درويــش شــاعر المقاومــة انتظــري أخبــارًا ســعيدة, 
ربمــا تنــزع ريــا الحســن البندقيــة التــي بيــن عيونــك وريتــا ،، فلئــن عــّز عليكمــا 

اللقــاء .. فلعــل اللقــاء يكــون قريبــًا لمــن ألهمــت مــن بعــدك.
                                           ا. ق

ا...بين ريتا وعيوني ....بندقية ـّ أخوانـ يا  دســــتور 
دســتوره  ببنــود  ال  تحّضــره  ومقــدار  مجتمــع  أي  تنعكــس صــورة 
ومراعاتهــا لمصلحــة وحقــوق األفــراد فــي هــذا المجتمــع فحســب، 
ولكنهــا تنعكــس بصــورة أكبــر فــي أســباب التغيــرات واإلضافــات 

التــي تطــرأ علــى هــذا الدســتور.
عليــه   طــرأ  قــد  أنــه  نجــد  كمثــال  األمريكــي  الدســتور  أخذنــا  لــو 
27 تعديــل فــي اخــر 200 ســنة ولكــن لــو وضعنــا رســمًا بيانيــًا 
لمــدى مراعــاة هــذه التعديــالت لمصالــح المواطــن وحقوقــه عبــر 
تلــك الحقبــة الزمنيــة ســنجد أن منحنــى التطــور فــي زيــادة مطــردة 
بمعنــى أن الحكومــة تتــرك مســاحات أكبــر مــن الحريــة للمواطــن 

وتزيــد مــن حقوقــه القانونيــة والقضائيــة.
مثال على هذه التعديالت:

حرية العقيدة والتجمع والصحافة والرأي والتعبير.. 1
حرية حمل السالح.. 2
ال تواجد عسكري في المنازل إال في حالة الحرب.. 3
ال تفتيش اال بسبب قوي.. 4
حرية الصمت وعدم إدانة الذات في المحاكمات.. 5
الحق في محاكمة سريعة وعادلة.. 6
العدالة في الغرامات والكفاالت.. 7
ال للتعذيب او العقاب القاسي.. 8
ال يمكنك مقاضاة والية أخرى.. 9

تجري انتخابات الرئيس ونائبه حسب الكلية االنتخابية.. 10
كل العبيد اآلن أحرار.. 11
حق االنتخاب للمولودين خارج أمريكا.. 12
كل الرجال لهم حق التصويت بما فيهم العبيد السابقين.. 13
الشعب ينتخب ممثليه في الكونجرس.. 14
إعطاء المرأة حق التصويت.. 15
ليس للرئيس ان يحكم أكثر من دورتين.. 16
االنتخابــات . 17 فــي  التصويــت  ســي  د  واشــنطن  حــق  مــن 

لرئاســية. ا
وضــع قواعــد بخصــوص مــا يحــدث فــي حالــة مــوت الرئيــس . 18

او اســتقالته.
سن االنتخاب 18 سنة.. 19
اعضــاء الكونجــرس ال يمكنهــم اعطــاء أنفســهم عــالوة اثنــاء . 20

نفــس الــدورة البرلمانيــة.
لــو تابعنــا هــذه التعديــالت لوجدناهــا فعــاًل تصــّب فــي مصلحــة 
المواطــن رغــم ان كلمــة تصــّب ومصلحــة أصبحــت كلمــات ســيئة 

الســمعة حيــث تعنــي فــي الغالــب زيــادة االســعار فــي مصــر مثــاًل 
ألن الشــعوب فهمــت األنظمــة وأصبحــت تســخر مــن اســتخدام لغــة 

تعنــى عكــس المقصــود منهــا. 
لــم يحــدد  أنــه بالرغــم ان الكونجــرس األمريكــي  ونالحــظ أيضــًا 
مــدد معينــة لحكــم الرئيــس حتــى ســنة 1947 لــم يحكــم أمريــكا أي 
رئيــس أكثــر مــن مدتيــن ســوى الرئيــس روزفلــت الــذي حكــم فتــرة 

بعــد انتخابــه بســبب بدايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.
عــودة الــى انظمتنــا فــي شــرقنا نجــد ان اي تعديــل دســتوري إمــا 
حــدث فــي أعقــاب ثــورة او أن حاكــم أراد أن يمــدد فتــرات حكمــه 
كمــا فعــل الســادات عندمــا غيــر كلمــة مــدة الــى مــدد مقابــل جعــل 
المــادة الثانيــة ان الشــريعة هــي المصــدر الرئيســي للتشــريع بــداًل 

مــن كلمــة مصــدر بــدون ألــف والم التعريــف.
أي أن التغيير كان ال ينشــد تحســين حال المواطن وتوســيع دائرة 
حقوقــه ولكنــه مســاومة سياســية بيــن النظــام والمتشــددين الدينييــن 
لتمريــر التمديــد، ننظــر الــى ســوريا لنجــد الحكــم الديمقراطــي وقــد 
بالوكالــة الن  انــاس  يحكمهــا  والجزائــر  ملكــي  شــبه  الــى  تحــّول 

الرئيــس مقعــد غيــر قــادر بســبب ســنه وتدهــور صحتــه. 
أي ان ســؤال أيــن البديــل يمكــن ان تكــون اجابتــه أي فــرد آخــر 
اغمــض عينيــك او اعمــل قرعــة ولــن يكــون البديــل اســوأ كثيــرًا..

اوبامــا قــال حتــى لــو كان الدســتور االمريكــي يســمح بــأن أخــوض 
االنتخابــات االمريكيــة مــرة أخــرى فــإن ميشــيل زوجتــي لــن تســمح. 
كان يريد ان يوجه رسالة ان النبل والوطنية يجب ان تكون دافع 
أكبــر ألن تتــرك الحكــم وتــرى دمــاء وافــكار جديــدة تدفــع البــالد 

نحــو مزيــد مــن التحضــر والرخــاء.
لكــن حالــة عــدم الثقــة المتوارثــة بيــن حكوماتنــا وشــعوبنا تفــرض 
حالــة مــن التوجــس والتوتــر الدائــم بيــن الحاكــم والمحكــوم بــل وبيــن 
الحاكــم ومــن يتولــى الســلطة مــن بعــده.. ألن حالــة التوجــس هــذه 
وتصفيــة  عادلــة  غيــر  سياســية  بمحاكمــات  تنتهــي  الغالــب  فــي 
قــص  بهــدف  القديــم  النظــام  مــع  الجديــد  النظــام  بيــن  حســابات 
اظافــره والتأكــد مــن عــدم عودتــه مــرة ثانيــة ليهــدد العــرش الجديــد.
بنــاء هــذه الثقــة لــن يحــدث اال بتقويــة مؤسســات الدولــة المختلفــة 
سياســية  احــزاب  الــى  قضــاء  مــن  القــوى  هــذه  اســتقاللية  ودعــم 
الــى منظمــات اهليــة. ألن فــي النهايــة تــوازن هــذه القــوى هــو مــا 
ســيحمي مســيرة العدالــة والديمقراطيــة. أواًل وثانيــًا وأخيــرًا يجــب 
علــى الحكومــات أن تتبنــى نظريــة تــوازن القــوى المدنيــة ال تــوازن 
الضعفــاء. الن الضعيــف قــد ال يثــور ولكنــه ال يحمــي أيضــًا.

بقلم: أيمن عجمي
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ثقافة وفن

ولكن  ُتحب  أن  الظلم  قبيل  من  يكون  قد 
عن  االبتعاد  في  فترى  مباح  غير  حبَّك 
ترابك األصل شّقًا جديدًا من النور ومغامرٌة 
مشّوقٌة محسوبة التكاليف ومعروفٌة حدود 

أرباحها الدنيا ومحسومٌة فيها الخسارات،
مما  أكثر  تعمل  أن  في  الظُّلم  يكون  وقد 
ينبغي وتتقاضى أقل مما تستحق فتبحث 
فر إلى بالد قد تجعل  عن العدالة في السَّ
أبسط  من  بعضًا  أحالمك  فيض  من 

حقوقك,
أحالمك  تكون  أن  للّسفر  شديد  دافع  إنه 
حيث  هناك  إلى  وصولك  بمجرد  محققًة 
ال هنا إال األرض التي ُجبلت من طينها 

ونارها ومائها 
طالت  كلما  تقسو  ستجعلك  غربٌة  والثمن 

ويؤنسك الحنين..
والغربة ظلٌم حين ال ينقطع الحنين 

لكن أشّد الظلم..
هو أن ُتولد حّيا والبالُد تحتضر.. 

وأكثر..
أنهم يعتقدون أنك أنت من ُولْدت ميتًا وأّن 

البالد تتحضر لصبٍح جديد.. 
ُتعاَقب كّل يوٍم ألنَّك تعلم وتفهم أن اقتتال 
اإلخوة احتضار لألرض ومضيعٌة للحياة.. 

فيتشدق القتلُة والمجرمون 
يرون  الذين ال  الُمغَفلون  المقاتلون  ويكّرم 
المستقبل إال مغسواًل بالدم أو قد أجبرتهم 

حماقُة المعتقد على اعتياد القتال..
على  المراق  ذاك  دٍم  أي  يعلمون  ياليتهم 

الجبهات
أمام  الهشة،  الضعيفة  األسقف  وتحت 

الفوالذ والضغط والنار..
وأن مشروعهم دمار..

لكنهم ال يعرفون.. 
ما أقسى جهلهم..

فعند الصحوة حيث ال عودة وال وصول  
سيسامحهم الجميع.. 

وسنبكي فوق رميمهم ورميمنا.. 
ولن يطالهم إيالم اللوم في موتهم أو في 

الحياة..
فليس في الكون من ظلم أشد من أن يطال 
العقاب أولئك الذين ال يدرون ماذا يفعلون.

أرى البعض منا يعتبر الهجرة في مثل هذه 
الظروف خيانة،

تنزف  أمه  يترك  بهارٍب  المهاجر  يشبه 
ويمضي باحثًا عن الحياة،

على  فعليًة  خيانًة  تصنف  أن  أيعقل 
اإلنسانية ذات يوم؟؟؟ 

وإن كانت كذلك..
األول  المنطقي  المقابل  ستظل  لكنها 
النعدام أدنى مقومات األمل، وما أضيق 

الحال من دون أمل،
ليس  فيكفي أن  الهجرة جريمة  فإن كانت 

فيها اعتداء وال تعدي،
هي العمق في اإلصرار على الحياة،
هي العمق في البحث عن المصير،

العمر كبناٍء يحافظ على  هي أال تقضي 
إطاللته..

هي قدرة على االنتقال والتأقلم واالنسجام 
هي أال تكون أسودًا أو رماديًا أو أبيضًا..
أن تكون جزءًا جمياًل من ألوان ال تعد وال 

ُتحصى،
اإلنسان  جعلت  حاجة  والسفر  الهجرة 

يصنع طائرة وسفينًة،
الهجرة مخاطرة أحد احتماالتها السقوط من 
ليلة  في  تغدو  أن  أو  األقدام  مئات  علو 

وضحاها طعاماً  للبحار،
ملؤها  حياة  الغربة  في  نعيش  أن  يمكننا 

رخاء ...
ويمكن لتلك البالد أن تؤمن لنا وبسهولة 
ما هو من أقصى طموحاتنا في بالدنا ... 
اعتدته  بما  قد ال تشعر ولن تحس  لكنك 

من تقلبات األفراح واألحزان..
ستعيش في صناديق جميلة ليس فيها إال 
قليل من الحب وكثير من الرجاء واألمل..
ستضيع في ضيم رهاناتك الكبيرة وتكسب 
حقوقك  من  متاحًا  يكن  لم  مما  الكثير 
وتخسر الكثير من فرح وجودك في مكانك 

الحقيقي..
هشة  حياتك  وتظل  الريح..  كما  ستقسو 

كالثلج..
ستكتفي حينئذ بما اكتنزت من حنين.. 

هي حتى اليوم الجريمة األكثر براءة على 
االطالق.

ترتبط قدرتنا على الحب بشكل كبير بخوفنا من الفقدان، 
او  للذات  كان  إن  األكبر،  الفقدان  يعتبر  الذي  والموت 
فالحب  عندنا،  الحب  مكونات  أهم  أحد  يشّكل  لآلخرين، 
والموت شقيقان، أو قرينان ال ينفصل أحدهما عن االخر.
في عام 1897 نشر الكاتب برام ستوكر روايته القوطي 
“دراكوال” والتي حولتها هوليود الى مئات من أفالم الرعب، 
معتمدًة  الرواية،  من  المخيف  الجانب  على  رّكزت  والتي 
بعض  نستثني  وقد  أساسي،  بشكل  والتخويف  اإلثارة 
األعمال القليلة كفيلم فرنسيس فورد كوبوال 1992 والذي 
الكونت  فمن هو  كبير،  بقدر  األصلية  بالرواية  فيه  التزم 

دراكوال في الرواية األصلية وما عالقته بالحب.
خانة  رواية صّنفت ضمن  ربط  المستغرب  من  يكون  قد 
التي  االساسي  العنصر  أن  الواقع  لكن  بالحب،  الرعب 
تتمحور حوله هو قصة حب الكونت لزوجته الذي تركها 
وراءه وذهب الى الحرب، ليعود ويجدها قد انتحرت عندما 
لمحبوبته   الكونت  خسارة  وفاته،  عن  كاذب  خبر  وصلها 
 ، األبدّية  بلعنة  أوقعه  الرواية  حسب  لقدره  قبوله   وعدم 
والتي حولته مع الزمن إلى وحش،  في الرواية يقع دراكوال 
في الحب مرة أخرى بفتاة تشبه زوجته  بعد قضاء زمن 
طويل في عزلته، هذا الحب يقوده من جديد وتدريجيًا الى 
الشكسبيرية  الطريقة  بموته، على  الرواية  لتنتهي  انسانيته 

للحب .

وروايته  ستوكر  برام 
تتضمنه  بما  دراكوال 
مرعبة  تفاصيل  من 
طريقة  على  ومخيفة 
األدب القوطي، تطرح 
حول  عميقة  فكرة 

انسانية، من جهة  أكثر  جعلنا  وقدرته على  الحب  أهمية 
أخرى ارتباط الحب بالموت والفناء، حيث أن الخوف من 
الموت، إن كان لنا أو خسارة اآلخرين، يجعل الحب أكثر 

ضرورة وحضورًا في حياتنا.
برام  ابتدعها  الذي  الدماء  مصاص  أن شخصية  شك  ال 
ستوكر هي اليوم من أشهر الشخصيات التي خرجت من 
وبأجيال  عقود  مدى  على  كبير  بشكل  أّثرت  وقد  كتاب، 
متالحقة، لكن الرواية األصلية وكاتبها لم يناال القدر الكافي 
من االهتمام والّتعمق، وتغّلب جانب اإلثارة والرعب على 
هناك  كان  وإن  الرواية،  تتضمنها  التي  األخرى  الجوانب 
األساسية  للقصة  تعيد  أن  حاولت  التي  األعمال  بعض 

حقها.
أيضًا  هو  ومخيف  مرعب  هو  ما  بقدر  دراكوال  الكونت 
عاشق فقد حبه وعانى من البؤس والعزلة، وبقدر ما نحب 
الحياة ونرغب في أن تطول إال أن الموت بما هو قدرنا 

جميعًا هو ذاته منبع الحب والخير والسالم. 

دروب  ...
جريمــة 

بريئــة جــدًا 

عن الحب والموت وأشياء أخرى 
بقلم: دياب عواد

بقلم: مكرم كامل

ال يكفينا الحب لنقترب 
أبدًا... وال لنتحد

وال لنتعاون
وال لنتجّدد

الحب فقط 
وفقط الحب

يجعلنا نتحدد
يجعل مشاعرنا تتمدد
ولكنه ال يجعلنا نتمدد
ال تأتيني بحب فقط 

حتى وإن أحضرت معه 
مائة هدية عيد حب مقدمًا

ال أريد حبًا مقدمًا
أريد عواطف كمياه البحر 

قادرة أن تحتوي 
موجًا وسمكًا وسفنًا 

حّب .... يقتسم البطولة 
بقلم: اسما عوض

قادرة أن تغرق 
اختالفات وعيوبًا وطحالب

قادرة على جعل السفر لآلخر متعة 
متعددة الموانئ

فيصبح للوصول أكثر من فرصة
ال لم أكن يومًا ألفرح 

بأني صرت بطلة قصة
أنا بدأت حياتي بطلة

وانتظر من الحب
أن اقتسم البطولة

لقد انهكتني البطولة
أرجوك ال تعطيني دور السيدة األولى

أنا ال أريد بالحب ترتيب أدوار
انا ال اريد بالحب وضع اجابات مكان النقط

وأسئلة اختيار
أنا ال أريد بالحب عناوين أخبار

اعطني حياة صالحة لحياة
أقل المشاعر عمرًا

وأكثر المشاعر أعمار
انتبه وأنت تتخيل وتتخيل

فحتى قصور الرمال لها عمدان
انتبه وأنت تتكلم وتتكلم
ففي كثرة الكالم إفشاء

لكل اسرار الخذالن
ال تمتهن بالكالم

 قدس اقداس الوعد
ففي الوعد حلم 
ال تمتهن الحلم

ايها العاشق الولهان
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ثقافة وفن

هل يمكن للغربة أن تكون دواء لجروحنا وترياقًا لصدماتنا وعللنا النفسية؟
هل الهروب من أوطاننا بغية البحث عن وطن بديل، دون وجود هدف واضح 
أو خطة مرسومة بشيء من اإلحكام يعتبر قرارًا صائبًا، في زمن باتت فيه فكرة 

المشي على غير هدى واالعتماد على تساهيل القدر، فكرة بالغة الخطورة؟
)جسور  روايتها  في  األسئلة  هذه  عن  مشتاوي  مريم  الشاعرة  و  األديبة  تجيب 
الحب(، المكتوبة بكثير من المشاعر اإلنسانية الصادقة، و كثير من الوصف 
الرائع لمدينة الجسور قسنطينة الجزائرية، و مدينة الضباب لندن، و تتطرق فيها 
إلى جوانب عدة، لقضية الهجرة و حياة المهاجرين، الشرعيين وغير الشرعيين 
بالمهاجرين  الغاص  غرينفيل،  برج  حريق  كارثة  على  الضوء  تلقي  و  منهم، 
والالجئين العرب، وتأخر رجال اإلطفاء في مهمتهم، مما أدى إلى زيادة عدد 
الضحايا، ليلتهم الحريق حياة عائالت بأكملها، و ذلك من خالل نص محبوك 
هي  بالمشاعر،  مكثفة  و صور  مؤثرة  مفردات  و  مشوقة،  جذابة  روائية  بلغة 
لها  يرتجف  حبكة  إلى  يصل  متدرج  سرد  و  الشعراء،  بها  يتميز  التي  الصور 
القلب، وسط التفاصيل الغارقة في الحزن لمأساة انسانية تمس الوتر الحساس في 
قلب كل مغترب، و هو الموت وحيدًا في بلد ال يعرفه.. وهنا أقتبس من الرواية 
هذه العبارة: )يا إلهي كم هو حقير أن يموت اإلنسان وحيدًا، حتى الموت في 

مدينتي أجمل!(.
أما الخاتمة فقد جاءت سلسة ومن قلب واقعنا، بكل ما فيه من حب وخيبات 

وقهر، وخيوط خجولة لألمل.

جسور الحب  

بقلم: د. داليا حمامي

قنـاديل ...  

من مّنا ال يخطئ!  من مّنا لم يعتذر له أحدهم ومع ذلك لم 
يشعر بالرضا الكامل!!

عزيزي القارئ.. أجب عن األسئلة اآلتية بصح أو خطأ
االعتذار شيء كبير يجب أال يكون إال في األحداث المهمة.

من األفضل أال يخطئ المرء بداًل من االعتذار.
الخطأ مثل طرق مسمار في لوح خشبي، يترك أثر حتى وإن 

أزلت المسمار
ليست كل األخطاء يداويها االعتذار.

االعتذار غير مجد إذا كان الطرف اآلخر غير متفّهم وغير 
متسامح.

عندما يعتذر المخطئ البد من تقّبل الطرف اآلخر في الحال 
وإال يكون هو المخطئ.

هناك طرق أخرى لالعتذار بداًل من كلمه أنا آسف.
يعرضه  وقد  ضعف  موضع  في  صاحبه  يضع  االعتذار 

لفقدان حّقه، إذا كان الطرف اآلخر مخطئ.
ال اعتذار اال إذا اعتذر الطرف اآلخر أو على األقل أبدى 

استعدادًا.
اخطائي هي رد فعل لخطأ االخر.

االعتذار يضع صاحبه تحت رحمه الطرف اآلخر.
عزيزي القارئ.. إذا أجبت بصح واحدة على أحد تلك االسئلة 
فهناك مشكلة )وال اقصد هنا أنك في مشكلة ال سمح هللا أو 
أن بك خلل ال قدر هللا( وإنما هي مشكله تصورية “معرفية” 

عن مفهوم االعتذار.
وقد يتسّبب هذا في إنتاج مشكالت أخرى ومشاعر سلبية مع 

المحيطين بك ولك أيضًا.  وفيما يلي التوضيح:
جزيرة  الى  نعود  ثم  اخرى  جزيرة  الى  نطير  أواًل  هنا  دعنا 

االعتذار.
جزيرة جميله هادئة، بها أزهار زاهية األلوان، أرضها التفاهم، 

وسماؤها العفو واللين.
ان  أحدهم  في حق  ما  ارتكبت خطأ  إن  تتمنى عزيزي  اال 
العالقة  سير  على  خطأك  يؤثر  واال  قلبه؟  ومن  يسامحك 

والمودة بينكما؟
إن كانت إجابتك بنعم.. فأنت إذًا بحاجة الى شيئين.

األول: االعتذار بالطريقة الصحيحة.
والثاني: إن يسامحك االخر من كل قلبه.

نأتي هنا للسؤال الرئيسي.. ما هو االعتذار؟
أي  تناول  عند  خاصة  النفس  وعلماء  اللغة  علماء  يميل 
القاموس المعجمي، ثم  مصطلح أو مفهوم، أن ينظروا في 
بالتجارب والمالحظات العلمية من أجل الوصول للتعريف، 

أو المعنى الثاني للمفهوم، وهو المعنى االجرائي.
االعتذار لغويًا..  من المصدر الثالثي للفعل عذر..

أي صفح أو عفي، أو رفع اللوم.

اعتذر على وزن افتعل... اي طلب العفو أو الصفح.
وُعذر.. تعني سبب، أو مبرر أو حجة.

اما التعريف اإلجرائي.. فيتطلب ما هو أكثر من مجرد طلب 
الصفح أو تقديم المبررات والحجج.

“فمن خالل عملي كأخصائي نفسي أستطيع أن أقول” أن 
 Passive أغلب حاالت الغضب والعنف السلبي والمكبوت
Aggression سببها أخطاء لم يتم االعتذار عنها بالشكل 

الالئق.
دعني عزيزي القارئ أن أؤكد لك معلومة انت تعلمها جيدًا 
قبل  الجسد  السلبي على  والعنف  الغضب  تأثير  وهي مدى 
عالقات  وجود  الدراسات  مئات  أثبتت  فقد  النفسية.  الحالة 
داّلة على ارتباط وثيق بين الغضب والعنف المختزن والقلق 
طبعًا  باإلضافة  الهضمي.  والجهاز  والدم  الكبد  وأمراض 
للفرد  تحدث  التي  واالجتماعية  والسلوكية  النفسية  للمشاكل 
والتسامح  الالئق  االعتذار  المشاعر.  هذه  بمثل  المصاب 
هما طرفا المقص الذي يقطع هذا االرتباط بينهم. واالعتذار 

السليم له خمس خطوات اساسية.
 1- وقف النزيف بكلمة آسف.

 البد من وقف شعور االلم الذي حدث لدي المتضرر أواًل.
2- تحّمل المسؤولية العاطفية... كأن تقول للمتضّرر أعلم 

أني تسببت في ضيق أو حزن.
“اعالن المسؤولية للطرف اآلخر، يشعره بأن حقه المعنوي 
Acknow-  لن يضيع وتمثل هذه الخطوة نوع من االعتراف
ledgement لما وقع عليه من ضرر وأنه مرئي ومشاعره 

مهمة بالنسبة لك، وتؤكد على الروابط.
3- االعالن عن فهم مصدر الخطأ والدرس المستفاد.

ما  هو  طوياًل  االنتظار  أن  عرفت  اآلن  مثاًل  تقول  “كأن 
أغضبك”.

الدرس المستفاد هنا أن أكون دقيقًا.
4- الوعد بعدم تكرار ما يؤلم الطرف اآلخر.

“أعدك أال اتأخر مره اخرى”.
5- طلب الصفح “أرجوك أن تسامحني.

عزيزي .. إذا شعرت أن االعتذار بهذا الشكل سيكون كاف 
أنه  تمامًا  فثق  في حقك  أخطأ  لتصفح عمن  لك..  بالنسبة 
سيكون كاف للطرق االخر. فاإلنسان بطبعه خير كما أقر” 
النفس.  المدرسة اإلنسانية في علم  ابراهام مازولو “مؤسس 
واللعبة هنا أنه ليس هناك من يضمن أال يقع في خطأ ولكن 

صمام األمان هو كيف يعتذر!
من  مع  فسادها  أو  العالقات  قطع  احتماالت  يقلل  ما  هذا 
تتعامل.ومن منا ال يتمنى عالقات بّناءة دافئة صحية مع كل 

من يتعامل معهم.
التمني وحده، ولكنه يتطلب شيء  إنما األمر ال يقف عند 
لنا  يتثنى  حتى  والجهد  الصحيحة  بالتكتيكات  المعرفة  من 

الحصول على عالقات صحيحة مع الغير

الجنة الصدق منجي فاالعتذار هو  إذا كان 
 بقلم: االخصائي النفسي صالح الرفاعي

اليومية..   بأعمالنا  للقيام  للكثيرين،  الشتاء أمر مزعج  أيام  االستيقاظ مبكرًا في 
لكن يتغير األمر تمامًا وننهض بنشاط وفرح وقد ال ننام طوال الليل إذا كّنا على 

سفر أو رحلة والذهاب لمكان نحبه أو أشخاص نحبهم...! 
ما هو الفارق بين الحالتين..؟!  إنه الحافز 

التي  الدافع الذي يجعلك تحلق في السماء.. هو بذرة األمل  الذات هو  تحفيز 
القمم  أعلى  للوصول  وتحفزنا  أهدافنا  نحدد  تجعلنا  والتي  منا  كل  بداخل  تكمن 

ونلمس أحالمنا وإن بدت بعيدة. 
وهو الدافع وراء االستمرار رغم رغبتنا في التوقف.. 

وهو شعاع النور الذي يهزم الظالم الطويل العميق ليعلن ميالد الصباح.. 
ويملؤنا باإليمان بإمكانية اإلنجاز واإلبداع والتألق واالستمتاع والمضي قدمًا رغم 

معاناة الماضي وكثرة التحديات.. 
عندما ينبع هذا الدافع من داخلنا يصبح غير قابل الهزيمة.. 

لماذا تقبل الزحف عندما تمتلك الدافع والقدرة للتحليق عاليًا.. ؟!
سعادتك قرار سعادتك ... 

سعادتك قرار  سعادتك 

بقلم: االستشاري النفسي عادل صدقي
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ثقافة وفن

الفيسبوك،  على  الممولة  الصفحات  من  واحدة 
انها شركة عقارية تركية  التي تعلن عن نفسها 
أحد  في  شقة  بشراء  للراغبين  الشقق  توفر 
تركيا،  وعموم  اسطنبول  في  السكنية  مشاريعها 
ُفتحت خانة جديدة  ثم  وضعت عليها اعجابي، 

فيها سؤال: هل انت مهتم؟
_ نعم ، انا مهتم وكلي لوعٌة .. ولكن مثلي ال 

. يذاع له سرُّ
_ اذا كنت مهتم فضع رقم موبايلك لنوافيك بكل 

ما هو جديد.
رقم  كتابة  موبايلي، ومن ساعة  رقم  لهم  كتبت 
الموبايل، بدأت تنهال علي العروض والڤديوات، 
وصور، ومقاالت، كلها تتكلم وتصور منجزات 
واسعارها  السكنية  ومجمعاتها  وشققها  الشركة 
وشگد تدفع مقدم واالقساط شگد كل شهر وهكذا.
همه يدزون، وداعيكم واليمه، ويبدو موضوع عدم 

اهتمامي برسائلهم ازعجهم، وخالهم يتصلون بي 
من رقم غير معرف على الواتس آب.

_ ألو 
_ مرحبا .. كيفك إستاز مفيد.

اول ما سمعت اللهجة السورية وبصوت نسائي، 
السير مال الساعة انفتح من كيفه.

_ هال .. وكل الهال.. الحمدهلل.
_ أنا )....( من شركة ) ....( العقارية.
_ يا ميت هال .. تفضلي.. أمر خدمة.
_ بعدك مهتم بشراء عقار في تركيا ؟

_ وهللا اني چنت مهتم ، بعدين ضعف اهتمامي 
، هسه صعد اهتمامي.

_ ايه .. اخبار طيبة.. وين بدك تشتري عقار؟
الموضوع وتفاصيله،  وصار حديث طويل عن 
ودعتني لزيارة اسطنبول ويستقبلوني ويگعدوني 

بفندق على حسابهم.
آني سألت نفسي سؤال: شنو آني، صورتي اللي 

عالفيس تشير إلى انني كُمش من الياخة حتى 
اجي  مقابل بس  عليه هيچي عرض  يعرضون 
همه  لو  اشتري؟  شرط  ومو  الشقق  على  اطلع 

هيچي كرماء ويرحبون؟
رحت غيرت صورة الفيس، وخليت صورتي مال 
ايطاليا وآني البس شفقة وطالع عصابچي وورايا 
يخافون  بلكي  حتى  الجماعة،  مال  الشمعدان 
مني ويعوفوني .. بس ال عافوني وال فكوا مني 
ياخة .. نفس الشي .. واالتصال صار بدل المرة 
اربع مرات .. مادعاني الخبارهم تأجيل الفكرة، 

بس الجماعة مستمرين.
أن  رغم  عالفايبر  بيه  اتصلوا  بلوك،  ضربتهم 
الفايبر ضعيف العمل في تركيا، ضربتهم بلوك 
عالفايبر، اتصلوا بيه عالتليگرام، ضربتهم بلوك 

عالتليگرام ..
اكو بقانون العّمالة نوعين شغل، اكو يوميات، 
ومتفق  مقطوع  مبلغ  هي  والگبالة  گبالة،  واكو 
عليه للقيام بعمل معين، اذا خلص بساعتين او 

سبعة ايام.
عن  المسؤول  أو  الشركة،  مدير  أن  يبدو، 
منطيها  التركية،  العقارية  الشركة  في  العالقات 

البال،  طويلة  الصوت،  رقيقة  السورية،  لالنسة 
منطيها مفيد عباس گبالة، الن ماخلت تطبيق 
واني  استخدمته،  ما  عاالنترنت  يشتغل  اتصال 
اضرب بلوكات )مو من كل گلبي(، وآخر شي 
بس  وعالسيمكارت،  مباشر  بيه  تتصل  صارت 

يطلعلي رقم عراقي كل مرة غير شكل.
مسوي  ليش  انت  متگلي  هي  أنه  المشكلة 
بنفس  وياية  وتحچي  تعاتبني،  وال  بلوكات، 
وتسألني  نفسها  بالعروض  ومستمرة  األريحية، 

أمته بدك تجي ع اسطنبول.
لو  تلفوني،  رقم  اغير  لو  خيارين،  أمام  آني 
صارله  اللي  تلفوني  رقم  اغير  اذا   ، اروحلهم 
تلطعش سنة، راح يضيع تاريخ من العمل السري 
العشر  تجاوز  قديم،  امل  والعلني، وراح يضيع 
يبشرني  جمهوري  اتصال  يأتيني  بأن  سنوات، 

بأنك ربحت معنا بوطن حر وشعب سعيد.
واذا رحتلهم، واستقبلتني هاي ام الـ)إستاز مفيد( 

يصير بيها احتمالين.. احالهما تقفيص..
 وكلكم عيوني

عراقية سوالف 
 بقلم: االعالمي مفيد عّباس

هل استسلمت يومًا لسلطان الشهرة!؟ 

هل وجدت نفسك تقيم ما تقرأ وما تسمع تبعًا 
لمدى شهرة صاحب ما تتابع!؟ 

الشهرة  تتركه  الذي  للتأثير  يستسلم  الكثير 
في  يتجرد  ال  ثم  ومن  النفوس  في  والحيثية 
الحكم علي قيمة العمل الذي يقرأه أو يسمعه. 

ربما اآلن تقول ما عالقة العنوان بما سبق ما 
دور الخالعة والحمار هنا.. 

أود أن اخبرك أن الخالعة مذهبي كانت غنوة 
نسمع  لم  هذا  مع  كلثوم.  أم  الشرق  لكوكب 
يومًا أن أم كلثوم وجه لها نقدًا أو حتى تساؤل 
لربما طرب  بل  الخالعة!؟   عن مذهبها في 
الماليين من تلك العبارة واعتبرها هادفة رائعة 
البالغة،، أما عن الحمار )الذي يحبه شخص 
ما( فلك أن تعلم أن هذا الحمار كان عنوان 
الصغير  سعد  اسمه  شعبي  لمطرب  أغنية 
وانهالت عليه الصحافة النقدية والبرامج االدبية 
جد  ربما  بينما  واالسفاف،  باالبتذال  لوصفه 
الخمسينات  في  له شادية  تغنت  الحمار  ذلك 
شي يا حماري قلبي عليك من طول مشواري،، 
فكيف تغير رد فعل الجمهور، أغنية للحمار 
آخر  لحمار  واألخرى  باإلسفاف  وصفت 
الحماران  هل  والجمال،  بالعمق  وصفت 

خريج  كان  شادية  حمار  ترى  أم  مختلفان!؟ 
أن  الفارق  ال  بالقطع  االمريكية!؟..  الجامعة 
تلك شادية وهي من هي وذاك سعد المجهول.

األمثلة  من  الكثير  على  ينسحب  األمر  هذا 
من أكثر من جسد المشاهد الجنسية في شعره 
هو نزار قباني، ولوال الخوف من مقص رئيس 
التحرير للجريدة ألفردت سطورا عن الحديث 
والمتعة  الجسد  في  المرأة  يختزل  الذي  لشعره 
مع هذا سلطان الشهرة واالنطباعات المسبقة 
ونصيرها.  المرأة  شاعر  منه  جعلت  الشائعة 
ولكن لو تجردنا لعلمنا أنه يستحق اللقب الذي 
وقتها  الشعراء  من  نظراؤه  بعض  عليه  أطلقه 

وهو )شاعر الحلمات(.

أو  اإلسفاف  لتبرير  دعوة  بصدد  هنا  لست 
لمحاولة تشويه لصور ورموز أدبية أو قامات 
وعدم  التجرد  لمحاولة  دعوة  هي  لكن  فنية، 
الحكم والتقييم بانطباع مسبق لكل ما تقرأ، بل 
أزعم أن هذا المبدأ يجب أن نعتني به في شتى 
الممارسات الحياتية كالدين والسياسة ال تجعل 
وأنشر  اآلن  قم  الشهرة،  لسلطان  تبعًا  حكمك 
أمامك كل معتقداتك من جديد وفندها، أعدك 

باكتشاف عالمًا جديدًا، فال تضيع الفرصة.

أنا الخالعة مذهبي - بحبك يا حمار
قطب احمد  بقلم: 

أمها:  فأجابت  حزينة؟  تبدين  أمي  يا  بك  ماذا 
أمر  هناك  فقط  سارة..  ابنتي  يا  بالك  التشغلي 
حياتها  كل  تعتبره  ابن  لديها  بصديقتي  يتعلق 
فبقيت  واليجدونه!  عنه  ويبحثون  مختفي  ولكنه 
وفكرت  المختفي،  الولد  بهذا  تفكر  االبنة  تلك 
مليًا وفتحت كتابًا تقرأه، وبعد برهة شعرت بشيء 
مكان  في  يعيش  الولد  هذا  بأن  يحدثها  غريب 
الى  آليات ومكائن وسيعود  وفيه  يشبه مستودع 
صديقة امها بعد خمسة ايام.. فذهبت سارة تخبر 
شعورها  من  أمها  فتفاجأت  به  تحس  عما  أمها 
بعودة  أماًل  لتعطيها  بصديقتها  هاتفيًا  واتصلت 
ابنها واخبرتها بأنه سيعود اليها بعد خمسة ايام، 
فرحت صديقتها وقالت بانها ستوزع طعامًا للفقراء 
هرب  ربما  بتزويجه  وستقوم  اليها  حقًا  عاد  ان 
النها لم توافق على زواجه من الفتاة التي يحبها.
بأمي  الولد  هذا  هاتفيًا  اتصل  ايام  اربعة  وبعد 
يخبرها بأنه سيعود، فقالت أمي له : ولدي الغالي 
ماتريده،  كل  لك  وستحقق  كثيرًا  بك  تفكر  أمك 
تعال اليوم ، فكنت اسمع حديث والدتي بالهاتف  
وحسبت االيام فوجدتها اربعة ايام وليست خمسة 
ايام  خمسة  تكون  ان  البد  نفسي:  في  فقلت 
 ، الهاتف  والدتي  اغلقت  وعندما  اربعة!  وليست 
سألتها:  أمي ماذا قال لك هذا الولد؟ فقالت: انه 
لها:  وقلُت  فابتسمُت  اليوم.   وليس  غدًا  سيعود 
أمي  فضحكت  ايام،  خمسة  تكون  ان  البد  نعم 
باالمر؟!  المشاغبة، كيف عرفت  ابنتي  وقالت: 
فقد اخبرني انه يعيش في كراج تصليح السيارات 

وانه سيعود غدًا يعني خمسة ايام مثلما اخبرتينا !  
وبعد عودة الولد الى صديقة أمي شكرتني كثيرًا 

وتعجبت كيف تنبأت بعودة ولدها ؟!
االدراك  ماوراء  بالظواهر  نفكر  يجعلنا  وهذا 
التي هي ظواهر استثنائية تختلف عن الظواهر 
وغير  نادرة  لكونها ظواهر  األقل  على  الطبيعية 
الذي  هو  بالذات  المظهر  هذا  أن  إال  مألوفة، 
للعلوم  استثنائية  قيمة  ذات  ظواهر  منها  يجعل 
المختلفة. لقد اهتم الباحثون بهذه الظاهرة بشكل 
استثنائي فاستحوذت على أكبر نسبة من البحث 
اعتبرت  والتي  العلماء  به  قام  الذي  التجريبي 
هو  مجاالته  واحد  الباراسكولوجية  ظواهر  من 
القدرة  هو   Precognition المسبق:  اإلدراك 
على توقع أحداث مستقبلية قبل وقوعها. وكذلك 
تعرف  المسبق  باإلدراك  شبيهة  قدرة  هنالك 
يقصد   :Retrognitionاالسترجاعي باإلدراك 
به القدرة على معرفة أحداث الماضي من دون 
اكتساب  وسائل  أو  الحواس  من  بأي  االستعانة 
المعلومات التقليدية. ولما كانت الفيزياء الحديثة 
التي  الثالثة  تعد “الزمن” بعدًا رابعًا الى األبعاد 
العديد  فإن  منها  وتتشكل  األجسام  فيها  تتحرك 
هاتين  أن  يعتقدون  الباراسيكولوجيا  علماء  من 
الظاهرتين تمثالن “تجاوزًا أو تغلبًا“ على حاجز 
الزمن فاإلدراك المسبق هو تجاوز الحاضر نحو 
مرآة  هو  االسترجاعي  اإلدراك  بينما  المستقبل، 

عكسية في بعد الزمن نحو الماضي .

االدراك االستباقي واالسترجاعي
العزاوي هديل  بقلم: 

قصص واقعية من علم الباراسايكولوجي
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فنجـان قهـوة

آخ.. جالك الموت يا تارك الصالة! 
كنت على وشك االنصراف قبل أن يراني، ولكنه 
الحاضرين  بين  االندساس  أحاول  وأنا  ضبطني 
ويدعوني  بعيد  من  إلّي  ُيشير  وجدته  منه.  ألروغ 
يفصل  الذي  الجمع  يخترق  أن  إلى  لالنتظار 
وقعت  أني  لحظتها  أدركت  لتحيتي.  ويأتي  بيننا 
ساعة  األقل  على  فيها  علّي.  سّمى  حدش  وال 
هذا  ففالن  المهدر.  والوقت  المتواصل  الكالم  من 
كما  الكالم.  عن  واحدة  لحظة  يكف  ال  أنه  عيبه 
دائمًا حوار من طرف واحد  الحوار معه، هو  أن 
فهو ال يتوقف ليستمع أو حتى ليفكر فيما سيقول 
الحًقا، وإنما يسترسل دون انقطاع وكأنه هو الذي 
اخترع الكالم وله وحده حق االنتفاع به. أنا أيضًا 
ابتغاًء  فقط  أتابعه  يقول.  مما  شيئًا  أسمع  أُعد  لم 
للحظة من اللحظات شديدة الّندرة التي يتوقف فيها 
واستأذن  أقاطعه  أن  أستطيع  أنفاسه، حتى  ليلتقط 
التاكسي  أنقذني وصول  الحظ  لالنصراف. لحسن 
الذي سيقّلني إلى البيت من عذاب اإلنصات إليه. 
هرولت إلى الخارج وانا أشكر هللا أن سيارتي تحت 
التصليح وكنت أشكو من ذلك في الصباح. كان 
الوقت متأخرًا وبرد الليل أرغم الكثيرين على البقاء 
في بيوتهم اتقاء للسعته فكان الشارع شبه خال. دلفت 
إلى التاكسي ..وأنا أتمنى أن أرزق بسائق متهور 
يحملني إلى بيتنا البعيد في زمن قياسي. ارتميت 
على المقعد الخلفي محاطة بالبرد والظالم. انتابتني 
الذي غّلف كل شئ  الشامل  السكون  رعدة بسبب 

ولعبت برأسي الخواطر المفزعة. حاولت أن أتغلب 
على تلك األفكار السلبية بأن أقطع الصمت وأدير 
حوارًا مع السائق، ولكن الرجل كان صموتًا كأنه ُقدَّ 
من صخر. كان يجيب على أسئلتي بصعوبة وكأن 
ألمًا  له  يسبب  النطق  كأن  أو  نقدية  قيمة  للكالم 
ما.. وكثيرًا ما كان يستعيض عن الكالم بإيماءات 
وأصوات مبهمة توحي بالضجر. .. وبعد أن قطعنا 
لّما  مسافة ال بأس بها من الطريق، تركته وشأنه 

فشلت في أن أجعله يتحدث إلّي... 
ما أبعد الفارق بين شخصية هذا الرجل الصموت 
الذي ال ينبس ببنت شفة وبين زميلي الثرثار الذي 
ال يكف عن الكالم.. وبالرغم من كونهما نقيضين 
إال أنني ضقت بكليهما. ما دعاني ألن أدرك أن 
الصفات  بنوعية  لها  عالقة  ال  الشخصية  جاذبية 
وقد  الكالم  كثير  االنسان  يكون  فقد  لها،  المحددة 
يكون صموتًا، حاميًا أو هادئًا، رومانسيًا أو عمليًا، 
سريعًا أو بطيئًا، مترويًا أو متهورًا، إلخ ..كل هذا ال 
يهم.. المهم فعاًل أن تكون لديه القدرة على توظيف 
هذه الصفات بشكل سليم يتناسب مع الموقف الذي 
يمر به. فالغضب في حد ذاته يعتبر صفة بغيضة 
وغير محببة  ولكن أن تغضب ممن ينتهك حقوقك 
أمر حميد  فذلك  الضرر  لك في  ويؤذيك ويتسّبب 
التروي  يعّد  ذلك،  من  العكس  وعلى  ومطلوب. 
تتطلب  التي  المواقف  في  لكنه  محمودة  صفة 
الحسم وسرعة اتخاذ القرار قد يكّبد صاحبه خسائر 
جسيمة. وهكذا يتجلى التميز في قدرة االنسان على 
للصفات  امتالكه  في  يملك ال  ما  استغالل  حسن 
أناس  فكم من  الفريدة.  الفائقة  واالمكانيات  البارزة 
ذلك  ومع  جدًا  مميزة  ومواهب  صفات  يمتلكون 
يطمرونها في وحل اليأس والكسل والتخاذل.. في 
حين يعتلي المميزون قمم التألق والنجاح بما لديهم 
لكنهم  ومحدودة،  ضئيلة  تكون  قد  إمكانيات،  من 
الذي  بالشكل  توظيفها  فهمها وعملوا على  أحسنوا 

يبرزها ويضمن لهم التفوق واالمتياز.

بيـن النقيضيـن
اندراوس بقلم: دوال 

السحب  ملّبدة  الباردة،  الشتاء  أيام  أحد  ظهيرة 
منهمكة هي في طهي وجبه الغذاء; حيث زادت 
األبخرة المتصاعدة من األواني المتعددة، إحساسها 
بالحر، فتأخذ من آن آلخر بتجفيف عرقها بطرف 
موالنا.. يا  نعم  أي   : بالموافقة  أجابت  خمارها. 
)صوت الشيخ الصادر من المذياع الصغير على 
سماعه  تستطيع  حيث   ; االرتفاع  متوسط  رف 
بطاعة  الزوجات  يوصي  كان  حين  بوضوح(، 
تلعنهم  ال  حتى  الفراش  دعوة  خصوصًا  األزواج 

مالئكة الرحمة وطمعًا في رضاء الرب.
وإذا باب شقتها ُيصفع بشدة، تبعه صراخ صوت 
نحيب  يصحبه صوت  داعرة.  يا  فاجرة،  يا  ابنها 
ابنتها. جرت مسرعة، مستطلعة األمر من االبن, 
فأخبرها أنه رأى أخته تستقبل وردًا من زميل لها، 

حين ذهب ليحضرها من الجامعة.
أخذها الزمن الى الوراء بسرعه البرق، حين كانت 
في صباها شابة يانعة، وأعلن زميل لها عن رغبته 
في التقدم لها عن طريق تقديم مثل صحبة الورد 
هذه. وكيف أن فرحتها جرفتها بعيدًا عن األرض، 
واحتضنتها فرحة مبتهجة معلنة. وحدث أن نتيجة 
ذلك التصرف العفوي جدًا، اإلنساني جدًا..  ضد 
أعراف المجتمع المتدين جدا, ُفصلت من الجامعة، 
ذلك  اللزج،  العمة  ابن  من  تزويجها  أهلها  وقرر 
حيث  اإلعدادية.  المرحلة  تعليمه  يتعد  لم  الذي 
أنه صاحب ورشة لأللمنيوم، وله شقة في منزل 
العمة، وقد أعلن سابقًا عن رغبته في الزواج بها.

بمراجعة  لذويها  توسالتها  وال  دموعها  تشفع  لم 
تزويجها فورًا، وال حتى من عرضها على طبيب 
على  لذبحها  منعًا  عذريتها  على  للكشف  النساء 

الفور. 
المتجسد  العار  هي  بل  العار،  لهم  جلبت  فقد 
تجرؤ  هي  وها  والدتها،  منذ  أواًل  انثى  بكونها 
في  ترى  لم  ثانيًا.  الحب  مشاعر  ممارسة  على 
عيون أهلها، والجيران، وزمالء الدراسة إال نظرات 
االحتقار واللوم والكثير من الشماتة. فصدقت أنها 
كائن مشين، اقتنعت أنها الخطيئة متجسدة، رسخ 
في وجدانها أنها مذنبة, رأت أنها ذلك الكائن الذي 
تكتمل أهليته باالنتساب الى رجل, رضخت لفكرة 
انثى خاصة  الزواج ستر، شرف، رفعه ألية  أن 
تعيش  ان  عليها  وجب  لذا  مثلها.  العار  جالبة 
العمر  جميل  لها  أدى  الذي  العمة;  إلبن  ممتنةه 

وقبل الزواج منها وستر ما سموه بعارها.
َثبت في وجدانها بأن مشاعر الحب ذنب عظيم 
الزوج.  هذا  قدمي  تحت  عنه،  التكفير  يستلزم 
السيد  إنه  شريك،  وال  زوجًا  يكن  لم  ال..  زوج!! 
الوحيدة  مهمتها  أمته،  جاريته،  وهي  المطاع، 
في  وخدمته  راحته  على  العمل  للجنة;  وطريقها 
فراشه، وفي منزله ورعاية نسله. ويا للحظ التعس 
القاهر.. فأول النسل.. أنثى; عارًا جديدًا مضافًا.
فها هي أم لبنت في حملها األول; مما ضاعف 
من  قلياًل  تتنفس  لم  روحها.  وكسر  إذاللها،  من 
في  الذكر  القدر..  أهداها  حين  إال  الحياة;  نسيم 
الحمل الثاني. أمعنت في تدليله، وتلبية طلباته، 
مقطرة على االبنة. جعلت منه آمرًا ناهيًا.. رقيبًا 
تعليمه.  في  الفاشل  وهو  الجامعية  شقيقته  على 
من  االبنة،  من  مستنجدة  على صرخة  استفاقت 
شده ركل أخيها. أشارت للولد ان يكف.. وأمرت 
االبنة ان تنهض وتعدل من هندامها.وبنبره قاسية 

حازمة قالت: هيا بنا لطبيب أمراض النساء.

تأمالت ...  صحبة ورٍد مسموم
بقلم: ايمان الشريف

هو.. من علمها أن البوح جريمة ُمستحقة العقاب 
ونتيجته الحتمّية الموت رجمًا..

هو من تفّنن في إلصاق لسانها بحنكها بعدما كان 
يرقص بحرية..

نعم.. كلص سرق صوتها وسجنه ووضع على بوابة 
السجن ألف حارس وحارس ليتلصصوا ويغتالوا أي 

محاولة الحيائه..
واآلن وبكل وقاحة.. يستدعيها إلى خشبة المسرح، 
ويدفعها دفعًا أمام الجماهير لتتلو نصوصه المزيفة، 
بالمباالة..  بيديه  أوراقه  مّزق  طالما  دورًا  وتمّثل 

يدفعها لتسبح بحمده ..
تحاول وتفتش عن أية حروف مازالت مبعثرة هنا أو 
هناك فال يخرج سوى فحيح في روحها ُصنع رياح 

تحمل ذكرى جددًا وعتقاء..

الملقاة  صوتها  جثة  حول  تحوم  جارحة  صقور 
عارية على وجه بيداء قاحلة..

كّل مرة كان يعبر لها عن حبه األعظم بين أنواع 
ترتبك روحها  البالية  وموروثاته  مخيلته  في  الحب 

بشدة..
من  النوع  بهذا  تسّممت  لطالما  ولكن  جوعى  هي 

الطعام المفخخ..
فلطالما سحق روحها..

القديم  وتقيؤ  والنهوض  التداوي  حاولت  ولطالما 
فما يلبث ويقدم لها نفس الطعام بمحاوالت تزيينه 
في  تسّمم  واحدة  النتيجة  وتظّل  بمكوناته  والعبث 

الروح ..
تتلمس كسورها ونزفها وعجزها ..
تحتضنهم وتلفظ رعايته المزيفة..
تلفظ امتهان واستنزاف روحها..

أحبك..... ميتة..

أحبك .... أشالء..
أحبك... بال حضور..

أحبك.. وتتطاير عيناي شررًا عند اجتراؤك وإظهار 
أي مظهر للحياة ..

حياتك تهين موتي المقدس..
كينونتك تهين عدميتي اللذيذة...

حضورك يهين شحوب حضوري...
أال تستحين؟!!

أرجوِك أال تكوني .. إال بحسب مشيئتي..
 .. الملعونة  وألواني  نصوصي  عن  تحيدي  ال 

فتصيري ملعونة أمام هللا والناس...
عطاؤه  تجاه  شهودي  يجدد  معتاد  غباء  وفي 

المسموم ...
يا هذا ... ُكف عني...

فلقد ذهبت ولن أعود ما حييت ...

أعود ما حييت لن 
ميالد كارولين  بقلم: 
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الزاوية الطبية

نســاء  ثمانيــة  كل  مــن  واحــدة 
تعانــي مــن االصابــة بســرطان 
الثــدي فــي فتــرة مــا مــن حياتھا.

أسباب سرطان الثدي: 
أي  مثــل  الثــدي  ســرطان 
فوضــوي  تكاثــر  ھــو  ســرطان 
متســارع فــي الخاليــا مجھــول 

الخاليــا.  لتكاثــر  محّفــزاً  كونــه  األســتروجين  ھرمــون  ويّتھــم  الســبب 
العوامل المؤّھبة لسرطان الثدي:

العمــر: أقــل مــن %1 مــن نســاء دون عمــر 25 يصابــون؛ وتوجــد زيــادة 
كبيرة لإلصابة بعد ســن ال 30 .

 القصــة العائليــة: وجــود أي قصــة عائليــة يزيــد مــن نســبة حــدوث 
 .50%-40% بنســبة  الثــدي  ســرطان 

العوامــل الهرمونيــة والتناســلية: البلــوغ المبكــر أو ســن يــأس متأخــر أو 
تأخــر ســن الــزواج أو االنجــاب أو عــدم الرضاعــة.

الغــذاء والحميــة والكحــول: تغييــر نمــط الطعــام بالتوجــه أكثــر لتنــاول 
وجبــات غنيــة بالدھــون ، واالكثــار مــن تنــاول المشــروبات الكحوليــة 
وشــرب العصائــر الســكرية والحاويــة علــى الكثيــر مــن الكافييــن، وزيــادة 

التخمــة والســمنة المفرطــة.
عدم ممارسة الرياضة وخاصة المشي.

الضغط النفسي وتناقص ساعات النوم والراحة.
انتشار التدخين بكثرة بين النساء وانتشار النرجيلة أيضًا.

اســتعمال أدويــة هرمونيــة لمــدة تتجــاوز 5 ســنوات مثــل موانــع الحمــل 
والهرمــون المعيــض فــي ســن اليــأس.

طرق التشخيص:
الفحــص الذاتــي منــذ ســن العشــرين والكشــف الــدوري عنــد اختصاصــي 
باألمــراض النســائية أو أمــراض الثــدي الــى جانــب الماموغــرام وخاصــة 

الماموغــرام الــذي يعتمــد علــى تقنيــة حقــن المــادة الظليلــة. 
مراحل سرطان الثدي: 

• مرحلة اولى: ورم ال يتجاوز 2 سم مع عدم انتشار للعقد اللمفية.
• مرحلة ثانية: نفس الحجم مع انتشار للعقد.

• مرحلة ثالثة: ورم أكبر من 2 سم مع انتشار للعقد.
• مرحلــة رابعــة: انتشــار الســرطان الــى اعضــاء مجــاورة او بعيــدة مثــل 

الرئــة ؛ الكبــد ، الدمــاغ ، العظــام ...
طرق العالج: 

فــي المراحــل المبكــرة حيــث حجــم الــورم صغيــر وبــدون انتشــار للعقــد 
موضعــي  باســتئصال  يكــون  العــالج  لھــا:  االنتشــار  مــع  أو  اللمفيــة 
للــورم مــع حــد أمــان يبلــغ 1 ســم خــال مــن االصابــة، واســتئصال العقــد 
اللمفيــة. قــد يحتــاج األمــر اســتئصال كامــل الثــدي إذا كان الــورم كبيــر، 

مــع اســتئصال العقــد بالتأكيــد.
اعطــاء جرعــات العــالج الكيمــاوي والعــالج االشــعاعي علــى منطقــة 
الــورم أيضــًا بكميــات ومــدة مقــررة تبعــًا لحالــة المريضــة ومرحلــة عــالج 

ھرمونــي لمــن لديھــا مســتقبالت ھرمونيــة ايجابيــة. 
فــي الســرطان المنتشــر: ال يجــرى عمــل جراحــي بــل يســتعمل عــالج 

كيمــاوي وشــعاعي.

  

السعال عند االطفال
بقلم: د. عامر بطرس داود

 ســـرطان الثــــدي
بقلم: هديل حميد

هل حان الوقت للتخلص من السكر؟
ليــس ســرًا أن الســكر يمكــن أن يعيــث فســادًا بصحتــك الجســدية إذا 
كنــت تنغمــس فــي التلــذذ بتنــاول الكثيــر مــن الحلويــات, لكــن تأثيــر 

الســكر علــى صحتــك العقليــة يســتحق أيضــًا التقييــم. 
هنــاك فئــة كبيــرة مــن النــاس تدفــع ثمنــًا باهظــًا لتناولهــا الكثيــر مــن 
الســكر, وذلــك ألن اســتهالك كميــة كبيــرة مــن الســكر المعالــج يمكــن 
أن يثيــر مشــاعر القلــق والتهيــج والحــزن والتــي يمكــن أن تكــون 

ضربــة مزدوجــة إذا كنــت تعانــي مــن االكتئــاب أو القلــق.
لكن لماذا يسبب السكر مثل هذه المشكلة؟

بعــد تنــاول الكثيــر مــن الســكر، يقــوم جســمك بإفــراز األنســولين 
االســتقرار  وتحقيــق  الزائــد  الجلوكــوز  امتصــاص  فــي  للمســاعدة 
المطلــوب لمســتوى الســكر فــي الــدم. بالرغــم مــن ان هــذا قــد يبــدو 
لــك شــيئًا جيــدًا إال ان لــه جانــب ســلبي, وذلــك ألن زيــادة مســتوى 
الســكر تــؤدي الــى اجهــاد جســمك للعــودة بــه الــى المســتوى الطبيعــي 
ممــا يــؤدي بالتالــي الــى جعلــك عرضــة للتوتــر والعصبيــة. لكــن هــذا 
ليــس كل شــيء, فالســكر يضعــف قــدرة الجســم علــى االســتجابة 
ســبب  مــع  التعامــل  مــن  ويمنعــك  قلقــك  يثيــر  قــد  ممــا  لإلجهــاد 

اإلجهــاد بحــد ذاتــه.
بالنســبة للعديــد مــن النــاس يعتبــر تجًنــب تنــاول الحلويــات, خاصــة 
بعــد يــوم مرهــق فــي العمــل, صعــب للغايــة بــل قــد يكــون تناولهــا 
شــكل مــن أشــكال  العــالج الذاتــي بالنســبة لهــم. إال ان هــذه الحلقــة 
المفرغــة الســتهالك الســكر لتخديــر العواطــف لــن تــؤدي اال الــى 

تفاقــم اعــراض الحــزن واالرهــاق واليــأس. 
كمــا ان االســتهالك المفــرط للســكر يــؤدي إلــى اختــالل التــوازن فــي 
بعــض المــواد الكيميائيــة فــي الدمــاغ. هــذه االختــالالت يمكــن أن 
تــؤدي إلــى االكتئــاب وقــد تزيــد مــن خطــر حــدوث اضطــراب فــي 

الصحــة العقليــة عنــد بعــض النــاس علــى المــدى الطويــل.
وجــد الباحثــون فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي لــوس أنجلــوس أن االكثار 
مــن تنــاول المــواد الغذائيــة الغنيــة بالفراكتــوز مثــل الصــودا مثــاًل,  
ــم. وقــد يــؤدي أيضــًا إلــى  يبطــئ عقلــك ويؤثــر علــى الذاكــرة والتعل

اإلصابــة بمــرض الزهايمــر ومــرض الســكري وأمــراض القلــب.
ــي تراجــع هــذه  ــاول الســكر يســهم ف لكــن هــل االنقطــاع عــن تن

االعــراض؟
نعــم علــى ان يتــم علــى مراحــل مدروســة  ةتحــت اشــراف طبــي, 
جانبيــة  آثــارًا  يســبب  أن  يمكــن  الســكر  تنــاول  عــن  التوقــف  ألن 
خطيــرة, فــي كثيــر مــن الحــاالت، مثــل القلــق والتهيــج واالرتبــاك 
والتعــب شــأنها شــأن التوقــف عــن تنــاول بعــض االدويــة والعقاقيــر 

الكوكاييــن. مثــل 
healthline.com : المصدر بتصرف

يصــاب الوالــدان بذعــر شــديد عندمــا يســعل طفلهمــا ومــا ال يعرفــه 
معظــم النــاس أن الســعال عمــل دفاعــي يقــوم بــه الجســم الغايــة 
منــه تنظيــف المجــاري التنفســية مــن المــواد المتراكمــة مثــل المخــاط 
والمــواد المستنشــقة مــع الهــواء والتــي تشــّكل مــع بعضهــا البعــض 

مــا يســمى البلغــم.
أســباب الســعال عنــد االطفــال كثيــره لحســن الحــظ ان أكثرهــا عابــر 
وأهمهــا الرشــح واالنفلونــزا، التهــاب المجــاري التنفســية، حساســية 
الطــرق التنفســية، التشــنج القصبــي كمــا فــي الربــو، دخــول جســم 

غريــب فــي القصبــات. 

السعال عند االطفال أنواع: 
الســعال المبحــوح: ســببه التــوّذم فــي منطقــة الحنجــرة، وعــادة يحــدث 
الذعــر  يســبب  قويــًا  الطفــل ســعااًل  الليــل ويصــدر  فــي منتصــف 

للوالديــن وقــد يتزامــن مــع شــهيق قــوي يســمى الصريــر. 
الســعال الديكــي: وهنــا يقــوم الطفــل بالســعال لمــرات متتاليــة تنتهــي 

بشــهيق عميــق يشــبه صــوت الديــك.
الســعال المترافــق مــع الصفيــر: ســببه وجــود عائــق جزئــي فــي 

الهــواء. طريــق 
ــي: قــد يكــون ســببه جســم غريــب وخاصــة الطعــام  الســعال الفجائ

او الشــراب .
الســعال الليلــي: وهــو أكثــر حــاالت الســعال عنــد االطفــال، وســببه 

احتقانــي بســبب تخــّرش البلعــوم والمجــاري التنفســية. 
السعال خالل النهار: سببه إما أن يكون تحسسي أو التهابي.  

لحســن الحظ، ان معظم حاالت الســعال عند االطفال ال تســتدعي 
القلــق ولكــن يجــب االتصــال او مراجعــة طبيــب العائلــة فــي الحاالت 

التالية:
إذا كان السعال عند االطفال يترافق معه صعوبة تنفس. • 
إذا حصل ازرقاق في الوجه، الشفتين، او اللسان. • 
إذا ترافق مع السعال ارتفاع واضح في درجة الحرارة.• 
إذا كان السعال عند طفل عمره اقل من ثالثة أشهر. • 
إذا كان الســعال يترافــق معــه صــوت شــهيق او خــروج دم • 

مــع بلغــم، او مــع ازيــز او صفيــر. 

عالج السعال عند االطفال والرضع:
بمــا أن الســعال عمــل دفاعــي مهــم للجســم والجهــاز التنفســي، ال 
يجــوز منــع الســعال وتثبيطــه بالــدواء، إال إذا أصبــح مزعجــًا وســبب 
قلــة النــوم للطفــل. ويجــب التركيــز علــى معالجــة المســبب االساســي 

للمــرض .
بعــض  الطفــل  إلعطــاء  الحــاالت  بعــض  فــي  الطبيــب  يلجــأ  قــد 
مضــادات الســعال ولكــن يجــب أن نعلــم أن هــذه االدويــة لديهــا 
تأثيــرات جانبيــة مثــل النعــاس والغثيــان والنصيحــة التــي نقدمهــا بــان 
ال تعطــي للطفــل وخاصــة الرضيــع اي شــراب مضــاد للســعال دون 

وصفــة طبيــب .
ــة  ــاك عالجــات منزلي ــزل، وهــل هن ــي المن ــدان ف ــل الوال ــاذا يفع م

لمواجهــة الســعال الخفيــف؟
نعــم، فهنــاك العديــد مــن االغذيــة المتوفــرة فــي المنــزل تفيــد لعــالج 
الســعال الخفيــف عنــد االطفــال )وليــس الرضــع( أهمهــا الليمــون 

بالعســل، عصيــر البرتقــال بالجــزر المهــروس جيــدًا.
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كلمــات متقاطعــةســودوكـو
أفقي: 
ثعبان شديد السمية – انتفاخ في الجلد جراء ضربة1. 
متشابهة – حركة مياه البحر )معكوسة(2. 
العب كرة قدم مصري عالمي 3. 
ست الحبايب – مسكن مفروش إلقامة المسافرين )معكوسة(4. 
دولة فائزة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 52018. 
ما ينزل على األنبياء والرسل – حيوان زاحف من ذوات الدم 6. 

البارد يسمى الغيث  
مكان يحبس فيه المجرم -كلمة تقال بعد الدعاء7. 
رئيس أميركي من أصول افريقية – ليس قبله شيء 8. 

)معكوسة(
جمع لص )معكوسة( – غطاء للنوم 9. 

10. علم دراسة االجرام السماوية – القوة على الشيء والتمكن منه
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فعلى   - وعطارد   -
- يديك - جميع - 
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الكلمة المفقودة
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برج الحمــــــــــل: تقطف ثمار جهودك الســابقة خالل االســابيع القادمة، فاألجواء الفلكية توفر لك 	 
حوافــز تحمــي مصالحــك . وعلــى الصعيــد العاطفــي تنعــم بجــو هــادئ مــع مــن تحــب.

ــور: روح المغامــرة تســيطر عليــك وفتــرة حافلــة بالنشــاطات واألعمــال التــي تســتعيد 	  ــرج الثـــــــــ ب
معهــا ثقتــك بقدراتــك وتجعلــك متفائــاًل. مــا كنــت تــراه مســتحياًل ســيتحقق خــالل االســابيع القادمــة

بــرج الجــــــوزاء: تميــل إلــى المجازفــة وتخطــط لمشــروع يخــدم مصالحــك الماليــة فتنتقــل إلــى التنفيــذ 	 
بثقــة تامــة. هنــاك احتمــال حــدوث تغييــرات مهمــة فــي العمــل والحيــاة االجتماعيــة.

بــرج الســرطان: تمــارس مســؤولياتك بشــكل جيــد، ويكــون النجــاح ثمــرة خطــوة جريئــة تقــوم بهــا. 	 
عاطفيــاً تدفــع ثمــن أخطــاء ارتكبتهــا ســابقًا، فــرص عــدة ســتتاح لــك فاعــرف كيــف تختــار األنســب. 

برج األســــــــــد: التكتم حول بعض المشــروعات مفيد لك، ســعادتك في بيتك فال تدع المغامرات 	 
العابــرة تســرقك مــن محيطــك.  أمــر مهــم تناقشــه مــع أفــراد العائلــة وتقنــع الجميــع بوجهــة نظــرك.

بــرج العــــــــذراء: فكــر طويــاًل قبــل إعطــاء موافقتــك علــى عــرض عمــل جديــد .  مقابلــة مــع شــخص 	 
عزيــز عليــك تدخــل الفــرح إلــى قلبــك، قــد يتعكــر مزاجــك خــالل االيــام القادمــة وخاصــة مــع محيطــك. 

بــرج الميــــــــزان: نجــاح وتفــاؤل وســعادة ولقــاءات مهمــة مــع أشــخاص نافذيــن.  ربــح مــادي ومعنــوي 	 
يجــدد عنــدك االندفــاع والثقــة بالنفــس. بــرر أفعالــك واشــرح وجهــة نظــرك بوضــوح تــام. 

بــرج العقـــــــرب: انــت أكثــر تفهمــًا وواقعيــة هــذا الشــهر ولكــن الفلــك ينــذرك بوجــوب الســيطرة علــى 	 
أعصابــك.  أمــور تشــغلك حــاول ايجــاد حــاًل ســريعًا لهــا، كــي ال تجــري رياحــك بمــا ال تشــتهي ســفنك. 

بــرج القـــــــوس: انفــراج قريــب يريــح قلبــك، مســؤولية كبيــرة تثقــل كاهلــك وتمنعــك مــن االهتمــام 	 
بأمــور اخــرى. تتقبــل الواقــع وتأقلــم مــع أجوائــك الطارئــة فمــا كتــب علــى الجبيــن يجــب أن تــراه العيــن. 

بــرج الجــــــــدي: ال تــدع الحــزن يجتاحــك ويحــد مــن نشــاطك، تمــر بفتــرة تســتوجب التركيــز.   ال 	 
تقلــق فالدنيــا ســتضحك لــك قريبــًا، لكــن عليــك ان ال تنســى مــن مــد لــك يــد المســاعدة أثنــاء الشــدة .

بــرج الدلـــــــــــو: حيويتــك تمنحــك شــخصية متألقــة وعفويــة لكــن طموحــك قــد يبــدو للبعــض تســلطًا. 	 
اطمئــن فثقتــك بنفســك واضحــة وتســهل عليــك التواصــل مــع المحيــط.

بــرج الحـــــــوت: تميــل الــى التضحيــة ومســاعدة اآلخريــن, احــذر المبالغــة وابتعــد عــن المغامــرة 	 
للتخلــص مــن مشــكالتك. باســتطاعتك التفكيــر بمشــروعات الســفر وســتكون محــط األنظــار اجتماعيــًا.

عمودي:
شركة مشروبات غازية عالمية 1. 
متشابهة – وثيقة تعطى مقابل ما يدفع من مال2. 
طائر ليلي يتشاءم منه البعض )جمع(- موقع للتواصل االجتماعي3. 
سائل يستخدم للكتابة – نوع من االطباق تستخدم للخبز )معكوسة(4. 
أبو البشر – من اسماء الموت )معكوسة(5. 
ما تخفيه في نفسك6. 
محافظة في صعيد مصر فيها ثلث آثار العالم )معكوسة( - نقص 7. 

)معكوسة(
أب – ال يعتقد وجود هللا8. 
اول الشهور الميالدية )معكوسة( – ناقل القصص )معكوسة(9. 

10. معلم سياحي توضع فيه التحف الفنية واالثرية – من الحلويات الشرقية 
على شكل خيوط دقيقة
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الكلمة المفقودة 
من ثمانية احرف فنانة مصرية راحلة لقبت بسندريلال الشاشة العربية  
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Story Writen By Wedad Alkhaliel

Somewhere in the deep blue ocean, in the great, 
mysterious sea, known as The Bermuda Triangle, 
there lived all sorts of different sea creatures 
ranging from babies to elders. Every day, they 
would gather together and swim to the top of the 
ocean, and admire the gorgeous scenery. It was a 
view of the bright sky, and the sun shining down 
upon them. You could say it was like a habit, part 
of their daily routine just to take a look at the 
beyond, just to take a few moments to observe 
what’s beyond the ocean. 
One beautiful afternoon, Poseidon, God of the 
Sea, earthquakes, and horses, decided to visit 
The Bermuda Triangle. Like every other God, 
Poseidon could overpower any enemy he meets. 
Using his trident, he could create strong forces to 
take down intruders. When Poseidon visited The 
Bermuda Triangle, he saw something, he had 
never seen before. 
“Good morning darling, who’s ready for nap 
time?”
“Me want nappy.” Replied little Edmund. He was 
growing old enough to swim to the top and take 
a look. In fact, many baby creatures were much 
like Edmund; they were looking for some peace 
and quiet to lay down and take long naps.
Since Poseidon visited, all the creatures of The 
Bermuda Triangle would have to gather around 
and greet him. The leaders were the first:
“Hello, Oh Mighty Poseidon! It is an honour to 
see you”
“Likewise. Say, I’ve been visiting many parts of 
the ocean and I would love to see what a day 
here is like.”
“Why sure, We all hope you find your visit pleas-
ant and harmonious! Please, take some time to 
relax for your welcome ceremony held in front 
of quiet the view.”
“Until tomorrow.” 
Tomorrow. A day meant to be no different than 
any other. Poseidon was here to be greeted and 
observe a day in the Bermuda Triangle. Same 
as always, everyone would wake up, go out for 
breakfast, come back to enjoy the view above, 
eat lunch, attend family gatherings, hang out all 
day until bedtime. During shopping times, it was 
always very difficult knowing there isn’t much to 
shop for, except for coral and other tiny fish. Po-
seidon was going to experience it all.
“I have awakened!” Declared Poseidon. “Let’s 
make the most out of this day!”

“Good morning sir, I am your assigned assistant 
for the day, please follow me to consume your 
breakfast with all the sea creatures.”
“Thank you, good man, I’ll be there shortly.”
Meanwhile, at the breakfast table, the maids were 
finishing up as everyone was gathering around. 
They could see Poseidon walking towards them 
from the distance. Elders still remember his 
strong face. 
“Please welcome Poseidon, our Sea God.”
“Welcome everyone, hope you all had a cheerful 
morning. Today, I would like you to continue 
doing what you are doing as I observe.”
“Observe. Poseidon was only here to observe. 
The God of the Sea, the great, and powerful, 
was only here to observe. That doesn’t sound 
right. Let’s see what Poseidon is really observ-
ing.” Thought an Elder, as Poseidon passed by 
her chair.
As a tradition, every sea creature, big or small, 
has to swim to the top and gain a sense of 
calmness for the day. For some reason, little 
Edmund started crying. As so did many other, 
and others, and soon, every baby was crying all 
at once. It was unusual. Extremely, and to have 
had happened on the day Poseidon was visiting. 
Unusual. Very out of the blue, that it started to 
cause dismay.”
“Come on, Edmund, let’s watch the sun, shall 
we.”
All the creatures, with the ringing of baby cries 
in their ears, swam up, only to suddenly hear 
more crying. Nothing worked, bottles, rattles, 
not even seaweed purée, their favourite food! 
However, nothing could break tradition! They 
all managed to swim up and watch the sun, even 
if crying sea babies were involved. 
As the minutes passed by, it was restful, with 
nothing but relaxation. Until a loud noise has 
been heard. Louder than any baby cry in the en-
tire sea! It grew deafening to the point where all 
had to swim to the very bottom as a safety pro-
cedure. Surprisingly, the babies stopped crying. 
They could sense the extraordinary, they could 
sense something wasn’t right. 
“EVERYONE, THEIR CRIES WERE A WARN-
ING!” Cried, one mother.
“POSEIDON IS STILL UP THERE!” Cried an-
other.
Up there. Poseidon, all alone. As he too knew 
what was occurring at that moment. Using his 
colossal trident, he blasted the unidentified ob-

ject with a loud BANG, into a puff of smoke 
where it will never be seen again. 
As for the creatures, they were petrified. Posei-
don gave them the signal, and one by one, they 
came out. The first time to happen, hopefully, the 
last, the Bermuda Triangle, had been invaded. 
Thanks to these first intruders, everyone was un-
prepared. Babies had trouble getting back to their 
habits, sleeping, a few elders had heart attacks 
from the fear and unfortunately passed away, 
everyone’s daily lives got interrupted. Something 
had to be done, and so it was.
Poseidon gathered a group of soldiers, in case 
there was the next battle. “What once was a calm 
and peaceful place, Is now an attack zone, as for 
all who enter, vanish.” Announced Poseidon. He 
gave ‘The Whirlpool’ gem to the Bermuda leader 
of the sea, and declared the babies ‘The Warnings’ 
until he found a better one.
“Out of all the places I’ve been to, they looked 
nothing like it did here. I had to see for myself 
if it was you, creatures, or simply weather prob-
lems. I chose not to say anything until I was sure.” 
Responded Poseidon. He was being asked many 
questions about this phenomenon in the outside 
world. 
“These intruders will stop at nothing to get by, 
possibly injuring or killing someone. We will 
stop at nothing to make sure that doesn’t happen. 
To make sure, no one will bother you again! No 
intruders will pass by. Hopefully, no new intrud-
ers enter. Cautiously, attack from the bottom. The 
whirlpool gem I gave you will make it easier, but 
it will be quiet hard. Together, you are stronger! 
This is your life now; you shall defend your sea. 
This will not happen every day, nor week I assure 
you, but it will happen. Make the most out of this 
situation, try to live the best of your lives, and 
make me proud!”
To this day, Poseidon’s speech rings true to their 
heads. Due to humans disturbing these innocent 
creatures, they are no longer living their best life. 
Having to cancel out the noise, the only way was 
by taking the problem away, having it gone for-
ever. Both sides of the world, sea, and up above, 
have no understanding of each other, but only of 
whom they love.

THE BERMUDA TRIANGLE MYSTERY:
POSEIDON’S VISIT !
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Generally speaking, the subject the social customs, traditions 
and even the so-called heritage may be considered one of the 
most complicated issue to talk about. It is preferable to discuss 
all that in an objective and humanitarian way away from bias to 
any society or entity.
Despite the complexities of this subject, there is still an easy and 
simple solution to handle. For some people, socially speaking, 
tradition is something so sacred that must be respected just like 
customs and heritage. Here does the problem exist, in which we 
are in touch with a variety of contradictions to assess what is 
logical, rational or even humane….
“Black Cat or Owl”, for example symbolizes “ a good luck” in 

AS WE CHANGE THE SIEVE!

Saving a human life is, of course, a matter of upliftment and 
humanity... even if there were some kind of doubt about the 
saviour’s intention and motives ..
It hasn’t been undercovered to mostly anyone how wonderful 
and great was Canada’s attitude or position of rescuing Saudi 
young woman named; Rahaf. She was rescued out from her 
persecution and was given her a total complete new life. Thus, 
she was consequently well prepared to achieve her next goals 
and ambitions.. Hence, reaching the stars was possible if she 
wished to...
So Canada has granted her refuge mainly to Canada, despite 
that she announced she didn’t seek it but only to Australia...
That’s why we have to say; “Well done .. long live, Canada, thank 
you!! You donate without even a request! “But are Canada char-
ity’s wings always fluttering like that in search for oppressed 
people around the world???
Have you heard, dear reader, of Yemeni girl named; Nada, 
whose desires and aspirations were only education, safety and 
living as a human??That girl; whose country was completely 
collapsed, killed her loved ones and was long living with all 
kinds of fear everyday!!!!
Yemen; according to the United Nations; has been classified as 
the greatest human tragedy in modern times..!
It happened that someday this girl and her sister were fond of a 
dream by which the cold weather of Canada smoothly flittering 
their foreheads as the source of human life, safety and ambitions 
they totally seek. They both were so enthused as they submit-
ted a legitimate refugee request from United States to Canada 
and after the decision of the American president; Trump as to 
include Yemen among the five countries banned from entering 
the US. Although Canada is still a safe place for anyone, but 
their request was rejected, and both were deported to USA...

Life is but a relative waste of time
Some live for peace, some for crime
Some for destruction, others for creation
Yet still (which is which?); unless an intonation
May give sense since words are abstract
Of relative, meaningless items as lies are a fact
Or when confused we are; act or react is there
Backwards becomes forward; up and down is in the air,
That of the same stuff; a wheel of start or end
As some are sure as dirtiness is pure they see
Hence vision is a point of no discussion for them to be
As a word is only a word they understand then send
To others who differently see it and totally adopt
Like a star which looks silver, golden yet still a dot
Never is it there to be seen in day-time but bright at night
Unless cloudy is the sky, seems very close dressing in white
Hence height is an abstract matter for it’s seen very near
But to visualize the truth we needn’t ears to hear
Only eyes may fit to sit and see; what else need?
Imagination is still there; may control a truth indeed
For if we are in day-time; only blue the sky’s seen
All colours are alike in dark; black is the green
Even truth might sometimes be confused or unknown
Never do we simultaneously see all sides of a stone!
Nor do hear what underneath unless we pick it up
Let not do it, even if we did, let’s throw it and stop!
For many possibilities are there, and may be none
Like words; like life as a whole is but real pun!
Like words-game we play using a rhyme….
Life is but a relative waste of time…

 A RELATIVE
WASTE OF TIME

The Two girls have tried again yet illegimately across the land 
border, as have done thousands of Syrians fleeing from Trump’s 
decisions and hopefully seeking security and stability that Can-
ada provides, as it’s opening its arms to all forms of refuge. This 
time, however, the receiving was different as with chained hands 
and spreading their painful pictures against their will...!
Chained the one who only simply wanted life! The one who had 
no homeland ...! The moral rules were in conflict with the legal 
ones...In the end, the rule of law, which she was still waiting for 
two years was well accepted by the consent of granting of refuge 
and other rights, or the possibility of rejection of her request 
and thus to deport her to her country!
Now between the lucky Rahaf the unlucky Nada was the young 
Syrian named; Hassan Qinttar. He was better than Nada but 
worse than Rahaf! However, he had to wait for eight months 
at Kuala Lumpur airport since when he first applied for ref-
uge to Canada (Can you imagine that period of waiting at the 
airport?!?!) until the legal proceedings were completed and his 
application was approved, yet still Rahaf ’s much more quicker...
Here we wonder whether endeavors of the government of Jus-
tin Trudeau was faithful or as the Arabs say “Wicked women..”. 
Has Canada to the Saudi activist Raef Badawi; who was the 
reason of the break with Saudi Arabia sympathizing with him?! 
Or because of the feminine pressure of his wife; the Canadian 
by nationality named; Anssaf Haidar..
Canada today is one of the richest countries all over the world. 
Yet, the question is now; Has it done its duties properly towards 
the Yemeni people??!!It has almost contributed to its tragedy 
by selling weapons whose Nadia’s people were killed by!! As 
contributing to both Syrian people and Iraqi’s??
Finally, let’s repeat saying; “Thank you, Canada...! Well done for 
you’ve saved Rahaf ’s people... Thank you very much for your 
long angelic wings !Yet only hope to claim flittering on those 
who actually need them not on those who have the interests of 
extremes !

Western societies and even in America and Canada, while they 
are a real harbinger of “bad luck” and even a satanic spirit in the 
beliefs of traditions in most of the Arab countries!
The beaches of nudists in Western, American and some other 
countries may be considered to be somewhat acceptable in their 
contemporary traditions, while it is totally rejected in the Arabs’ 
and even on the contrary; it indicates a categorical rejection and 
real refusal of adopting that idea in their traditions!
Despite all these contrasts in beliefs, each group of people may 
be encouraged to respect the beliefs of the other. Hence, we 
should not regard, heritage and social customs like sacred ones 
or abstract facts. They totally remain relative beliefs of both 

right and may be wrong!  The 
best thing we may finally do 
is to wiggle all of them, fol-
low what is stuck there in the 
sieve!
So most of these beliefs may 
have been controlled or related 
to a certain time, place and (or) 
circumstances. They are not abstract 
facts for all times and ages. They most-
ly may fall down and vanish As we change the sieve!
                                                                                     L.A

Louay AlyoussefGhada Tali - Translated by Louay Alyousef

Canada is between wicked women 
and power of law...“
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