
 Tel: (905) 276 4252 Mob: (416) 830.9263
ghalla888@gmail.com /2325 Hurontario st, Unit 17 

Mississauga , Ontario , L5A 4C7

تحويل وصرف العمالت بأقل األسعار 

 تقدمي كافة اخلدمات
املالية للجالية العربية

 ن�شرتي الذهب نقداً
 باأف�شل الأ�شعار

3r
d 

is
su

e 
Fe

br
ua

ry
 2

01
8 للصرافة والحواالت الماليةغال

Money, Cash, Transfer

هيا جمعة..
Haya Jumaa.. 8 بطوالت عاملية بال حدود 
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النظر  ووجهات  والآراء  البيانات  جميع 
واملحللني  الُكتاب  خمتلف  يكتبها  التي 
ومعتقدات  اآراء  تعك�س  ل  وامل�شاركني 
جريدة اأيام كندية ول النا�شرين. اأيام 
املطالبات  عن  م�ش�ؤولة  لي�شت  كندية 
والبيانات والآراء ول الكتاب املتط�عني، 
مبا يف ذلك اأي منتج اأو اإعالن اأو معل�مة 

تن�شر على �شفحاتها

فكر

�أ�ضع  وجدتني  �لزمن  �آلة  يف  باري�س  �إىل  �لأخرية  زيارتي  بعد 
مالحظاتي و�أ�ضجل �لأحد�ث �لتي ر�أيت، و�لتي جتعل �لتناق�س 
�ليوم من تقدم كبري يف حقوق  نر�ه  �مل�ضهد ما بني ما  يربز يف 
�ل�ضاأن  يف  �لدميقر�طي  �لتعاطي  يف  �لهائل  و�لتح�ضر  �لن�ضان 
 - و�لعد�لة  �حلرية  وتقدي�س  �لعبودية  من  و�لتخل�س  �ل�ضيا�ضي 
وهناك(  هنا  �أحيانًا  �خلطرية  �لتجاوز�ت  عن  �لنظر  )بغ�س 
و�لذي ُيعَزى جزء كبري منه �إىل �لثورة �لفرن�ضية وما بني ما وقع 
من �أحد�ث موؤملة ودموية يف تلك �ليام و�لتي �ضجلتها يف رحلتي 
ذهني  يف  ب�ضدة  نف�ضه  يطرح  �لذي  و�ل�ضوؤ�ل  �ل�ضابقة  �لزمنية 
�أيقونة �حلرية  كيف نوفق بني �لثورة �لفرن�ضية من حيث كونها 
و�مل�ضاوة، وما بني �لقتل و�لدم �لذي �ضال فيها، لبد لنفهم �أكرث 
�أن ن�ضافر باآلة �لزمن ونلتقي �أ�ضخا�ضًا ينتمون للمكونات �ملختلفة 

لتلك �حلقبة كما �تفقنا يف �ملقالة �ل�ضابقة. 

تقلع بنا �آلة �لزمن لتحط يف ذ�ت �لزمان و�ملكان. 

ت�ضري بغري هدى،  �لنا�س  ثورتها، جمموعات من  باري�س يف عز 
ما  ير�قب  �ضخ�س  بو�بتها  على  كني�ضٍة،  �أمام  من  متر  ثائرًة، 
يجري تبدو عليه �ضيماء �حلكمة و�لثقافة، قررت �أن �أذهب �إليه 

حماوًل �أن �أ�ضتطلع ر�أيه حول ما يجري. 

-مرحبا يا�ضيدي.. -�أهال و�ضهاًل.. –هل ت�ضمح يل �أن �أقف هنا 
بعيدً� عن �لنا�س –بالتاأكيد تف�ضل، يبدو يل �أنك غريب؟ 

باري�س  يف  رحايل  حط  �ليونان،  من  �ضبيل  عابر  �أنا  –�أجل، 
�ضديد  �ضخٍب  �أمام  نف�ضي  وجدت  ثم  �لأعمال،  بع�س  �أجل  من 

�أحاول �أن �أفهمه.. 

يا  �لثورة  �إنها  جدً�  خطرٍي  وقٍت  يف  جئت  لقد  بك  –�أهاًل 
عزيزي 

-وهل �لكني�ضة ر��ضية عنها 

عد�ءهم  �لثورة  قادة  �أعلن  وقد  ذلك  لها  كيف  ل،  –بالتاأكيد 
للكني�ضة 

موؤمنني  غري  هم  –�إذ� 
موؤمنون  هم  بل  – كال 

دون  لك  و�ضاأن�ضت  يل  ت�ضرح  �أن  �رجوك  يا�ضيدي  تهت  –لقد 
مقاطعة 

-��ضمعني �أيها �لغريب: �إن رجال �لدين كانو� من �لطبقة �لوىل 
يتمتعون  وكانو�  �لفرن�ضية  �ململكة  عر�س  ظل  حتت  �ملجتمع  يف 
ب�ضلطات و��ضعة وكل ذلك با�ضم �لرب و�ل�ضعب �مل�ضكني �ملرهق 
هو من يدفع �لثمن فكانت ن�ضبة من �ل�ضر�ئب تعود �إىل رجال 

�لدين مبا�ضرة مما جعلهم مكروهني من �ل�ضعب �لبائ�س �لذي 
يعمل وينتج وهم ياأخذون جهده فاأ�ضبحو� باأنظار �لثورة جزءً� 
من  لبد  و�لتي  �لف�ضاد  �أركان  من  �أ�ضا�ضيًا  وركنًا  �مل�ضكلة  من 
�خلال�س منه لذلك ترى ڤولتري يقول )��ضنقو� �أخر ملك باأمعاء 
�أخر ق�ضي�س( لذلك قامت �لثورة بانتز�ع �أمو�ل �لكني�ضة و�عتبار 
تلك �لرثوة ملك �ل�ضعب و�عتربت رجال �لدين موظفني تابعني 
بالق�ضم  وطالبتهم  للكني�ضة  تبعيتهم  وقطعت  مدنيني  للحكومة 

على �لد�ضتور �ملدين 

�لدين  تنكر  �لثورة  هل  �لن  قتلهم  يتم  ملاذ�  يا�ضيدي  – لكن 
وترف�س �لميان 

مثل  �لرهبان  من  �لعديد  يوؤيدها  �لثورة  �لغريب  �أيها  كال   -
�أما  �لنا�س  �لو�قع على  �لظلم  لرف�ضهم  �ضايي�س  �لثائر  �لر�هب 
�لميان فان قادة �لثورة لي�ضو� �أعد�ء لالإميان ولكنهم يرف�ضون 
ووجوده  و�لف�ضاد  �لظلم  من  جزء�  ��ضبح  �لذي  �ل�ضائد  �لدين 
�لقادة  خطابات  �إىل  و�نظر  �لظلم  هذ�  رفع  يف  نفعا  يجدي  ل 
�لثوريني يقول روب�ضبيرب )�إن �هلل تعاىل �أمر باحلكم �جلمهوري 
منذ �لبد�ءة(�إنه يعزو �لثورة و�جلمهورية �ىل �إر�دة �هلل. �ذً� هي 
�إميان عنده وحتقيق لإر�دة �هلل كما يعتقدها ولذلك تر�ه يقول 
)�نه موؤمن بوجود �إله قادر عظيم يحافظ على �لربيء �ملظلوم 

ويعاقب �ملجرم �لظافر ( 

ولكنه  بالإميان  مفعمة  �لثورة  روح  �ن  باهلل  �ميانا  هذ�  �ألي�س 
�ميان باهلل بطريقة خمتلفة �أولوياتها هي �ملبادئ �لثورية �حلرية 
و�مل�ضاوة ولكل فرد �حلرية يف دينه ولكن �لدين ل يحق لرجاله 
�أن يكون لهم �ضلطة خا�ضة ونريد ملجتمعنا �أن يعي�س متعددً� ولن 
�أن يفر�س دين حمدد مفاهيمه على �جلميع بل منظومة  نقبل 

�أخالقية عامة هي �لتي �ضتفر�س 

-�أ�ضكرك يا�ضيدي لقد تاأخر �لوقت وحل �لليل و�لو�ضع �خلطري 
يحتم علينا �أن نتوقف هنا على �أن ت�ضمح يل �أن �أ�ضتزيد من معني 

حكمتك مرة �أخرى 

د�ئما  بك  �أرحب  �حلكيم:  – �بت�ضم 
وقررت  �لرجل  قاله  ما  وم�ضيت يف طريقي م�ضتعيدً� يف ذهني 
�أن �أفرد له مقالة �أحدد فيها �ملالمح �لرئي�ضية لكل ما �ضبق من 

رحالت. 

واىل امللتقى يف املقالة القادمة
بقلم: عمار مرعي
ترجمها لالإنكليزية: معتز اأب�كالم 

الثورة.. ما بني 

االإميان واالإحلاد  Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu kalam
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مذكراتي يف ال�سنوات اخلم�س االأخرية

و�لأديان  �حل�ضار�ت  ومهد  �ل�ضالم  �أر�س  �ش�رية...  دم�شق- 
ومرتع ووطن كل من ل وطن له، وجار من ل جار له.. �أخري� ولالأ�ضف 
خو��ضر  وطعنو�  �حلاقدة  نارهم  �لأوغاد  و�أ�ضعل  يومهم  للعد�  طاب 
بالد �ل�ضام ب�ضهامهم �مل�ضمومة و�أتى �لغر�بيب �ل�ضود من كل حدب 
و�ضوب وبرزت روؤو�س �ضياطينهم من �لد�خل و�خلارج. ولعل دم�ضق 
بقيت ع�ضية على �لدمار و�خلر�ب �لذي حل يف �ملدن �لأخرى لكنها 
�لع�ضابات و�خلطف  �أخر، حرب  نوع  �ضاحة حلرب قذرة من  كانت 

و�لت�ضبيح. كل عائلة مي�ضورة كانت هدف لكل �ضبع قذر �أجرب. 

�خلطر  ��ضت�ضعرنا  �لكبرية،  عائلتنا  يف  حدثت  خطف  حالتي  بعد 
و�أخذنا قر�رنا �أنا و�أخوتي وحملنا �أمنا وزوجاتنا و�أولدنا و�ضافرنا �إىل 
�لقاهرة على �أمل �لعودة خالل ب�ضع �ضهور ريثما يهدئ �لو�ضع ولكن 

�ضاءت �لأقد�ر وح�ضل مامل يكن باحل�ضبان!! وهنا تبد�أ �لق�ضة:

ومل  �لدنيا  �أم  �لقاهرة  �لرحاب يف  مدينة  �لأوىل يف  �ل�ضنة  �أم�ضينا 
يبدو يف �لأفق �أي بارقة �أمل للتهدئة ومن ثم �لعودة �إذ خرجت �لأمور 
وفعلت  حده  ياأخذ  �لدم  حمام  نزيف  وبد�أ  �ضورية  يف  �ل�ضيطرة  عن 
وقت  تتو�رى طو�ل  كانت  �لتي  �أنيابها  عن  وك�ضرت  فعلتها  �لطائفية 
طويل �ضاحكًة على �لعقول و�لذقون. ثم �ضاج �ل�ضوريون يف كل مكان 
و�ضجنا معهم وقررت كل عائلة �أن جتد لها مالذ� �أمنا وبلد� م�ضتقر�. 
�آثر �لرتيث قليال  �لأخر  و�لبع�س  �أملانيا  �إىل  �ل�ضفر  �لبع�س منا قرر 
�أن  �لأخر  �أنا  قر�ري  و�تخذت  �أكرث.  �لأمور  تتك�ضف  ريثما  م�ضر  يف 
�أجد مالذ� �أمنا لعائلتي بعد �أن فقدت �لأمل بالهجرة �إىل كند� »�إذ 
كنت قد قدمت من قبل ملف هجرة �إىل كند� منذ عام ٢٠٠٧ لكنني 
تباطئت يف متابعته ب�ضبب كرثة �إن�ضغالتي يف �ل�ضام �آنذ�ك بل كنت 
م�ضتبعد� فكرة �لهجرة �إىل �أن �ندلعت �حلرب يف �ضورية« فاأ�ضبحت 

�لهجرة و�جبة بل فر�س عني.

�أمل  على  �لقاهرة  يف  ق�ضيناها  كاملة  �ضنة  وبعد   ٢٠١٣ �ضنة  �أو�خر 
�أن �أ�ضمع جو�ب من �ل�ضفارة �لكندية بعد �أن ��ضتكملت �أور�قي �ضنة 
�لهجرة متاما  ملفات  دم�ضق جتمدت  �ل�ضفارة يف  بغلق  لكن   ،٢٠١١
�لرحيل  فورة  �أن  حينها  ووجدت  باأ�ضد��س  �أخما�س  �أ�ضرب  وبد�أت 
�أنا  بالرحيل  فاأتخذت قر�ري عاجال متعجال  �وربا قد ��ضتعرت  �إىل 
�أوفر  كان  حظي  �أن  �هلل  و�أحمد  هولند�،  �إىل  �لوجهة  وكانت  �أي�ضا 
�إذ و�ضلت �إليها بحجز رحلة �ضياحية على منت » باخرة كروز خم�س 
على  مطلة  �وربية  مدن  عدة  بنا  عربت  �ضاحرة  رحلة  كانت  جنوم« 
ر�ق  و�ضعب  جميلة  بالد  هولند�..  و�ضلت  �ملتو�ضط.  �لأبي�س  �لبحر 
لكنها قتلتني بجمودها، حياة مملة ولغة غريبة مل ي�ضت�ضيغها ل�ضاين 
ول م�ضمعي. وبد�أت �لكاآبة حتط رحالها عند عتبتي وبد�أ �لآرق يق�س 
�لإقامة  قر�ر  باإتخاذ  تعجلت  �إذ  ليلة  كل  نف�ضي  �ألوم  وبت  م�ضاجعي 
و�ضعرت  �إن�ضان ع�ضت طو�ل عمري حرً� طليقا.  فاأنا  �لبالد  تلك  يف 
باأين و�ضعت نف�ضي يف قالب ل يليق بي لأ�ضباب كثرية. مما ت�ضبب يل 

بنوبات �كتئاب حادة ووهن و�ضعف ونوم �ضبه معدوم كاد يفتك بي 
حتى ظن بع�س من حويل هناك �أين قد جننت �أو م�ضني عار�س من 
جان وماز�د كاآبتي �أين كنت بعيد� عن عائلتي �لكبرية، وخويف و�ضوقي 
بي.  تلحق  �أن  �أمل  على  �لقاهرة  يف  تركتها  �لتي  �ل�ضغرية  لعائلتي 
ولكن وبعد �أربعة �ضهور ون�ضف من �ملعانة �لنف�ضية و�لكتئاب �حلاد 
ورغم �ضدور قر�ر مل �ل�ضمل لعائلتي لكن �ضوت قويًا بقي ي�ضدح يف 
د�خلي، رغم �ضعفي وقلة حيلتي حينها، بقي ي�ضت�ضرخني وياأمرين 
بالعودة من حيث �أتيت. ومبا تبقى من بقية قوة وعزم حينها �أتخذت 
قر�ر �لعودة �إىل �لقاهرة وعدت فعاًل وكانت عودتي معجزة حقيقية 
بكل  ر�ئعا  �إن�ضانًا   « �م�ضرتد�م  يف  �مل�ضري  �ل�ضفري  يد  على  حتققت 
معنى �لكلمة، �أكن له وللم�ضريني كل �حرت�م وتقدير �إذ زرته حينها 
على  �لنف�ضية،  معاناتي  حجم  وقدر  يل  ��ضتمع  �أن  وبعد  �ل�ضفارة  يف 
�لفور �أ�ضدر يل فيز� ��ضتثنائية لدخول م�ضر �إذ كانت حينها �لأبو�ب 

مغلقة متاما يف وجه �ل�ضوريني عموما. 

عدت �إىل م�ضر، لأحت�ضن عائلتي �ل�ضغرية من جديد، لكن فرحتي 
�ضابها كثري من �حلزن و�خليبة �إذ �أن �أمي

و�أخي وعائلته كانو� قد �ضدو� رحالهم �إىل قطر تاركني خلفهم عائلتي 
مع  �لتاأقلم  �أحاول  وبد�أت  تقريبًا.  ب�ضهرين  عودتي  قبل  �ل�ضغرية 
بقيت بني مد وجزر  �لنف�ضية  لكن حالتي  �لر�هن من جديد  �لو�ضع 
�ضنة كاملة ر�فقها تا�آكل يف �ل�ضيولة �ملادية، �إذ ثالث �ضنو�ت عجاف 
و�أنا �أدفع من مدخر�تي ومما ز�د همي ومعاناتي �أن كان يل ذمم مع 
�لنا�س ��ضتد�نوها قبل �لأزمة ب�ضنو�ت على �أن يعيدوها خالل �ضهور 
يوؤ�ن�ضو�  فلم  �لأور�ق  و�أختلطت  �لأزمة  وبد�أت  �لوعود  �أخلفو�  لكنهم 
باأم�س  �لآن  �أ�ضبح  وقد  يوما  معهم  وقف  مع�ضر�  يرحمو�  ومل  متعبا 
باأنهم كانو� غري قادرين على  �حلاجة لإن ي�ضرتد ماله ثم �كت�ضفت 
�ل�ضد�د وحالهم لي�س باأح�ضن من حايل ومع ذلك فقد تركو� جرحا 
�أن قلبي قد ر�ق  �إل  �إكرت��ضهم حلايل تلك �لفرتة  بليغا ب�ضبب عدم 

نحوهم.

م�ضت �ل�ضهور تباعا يف �لقاهرة و�إذ بر�ضالة عرب �لمييل ت�ضلني بغتة! 
�ملر�ضل كان �ل�ضفارة �لكندية يف بوخار�ضت - رومانيا ليعلموين باأن 
�أجدد بع�س �لأور�ق  �أن  �ل�ضفارة وطلبو�  �إىل  ملف هجرتنا قد و�ضل 
�لثبوتية �لالزمة لإ�ضتئناف طلب �لهجرة �إىل كند�. ولح بذلك �خلرب 
يف  مف�ضلية  حلظة  وكانت  �أمل  كل  فقدنا  �أن  بعد  �أخرية  �أمل  بارقة 
�لكندية  �لفيز�  وو�ضلت  تباعا  �لأمور  وت�ضارعت  وعائلتي،  �أنا  حياتي 
وب�ضق �لأنف�س هيئنا �أنف�ضنا للهجرة �لكبرية وو�ضلنا �أخري� �إىل كند�، 

�لتي �أكت�ضفنا لحقا باأنها �أ�ضبحت وطنن �لثاين بكل جد�رة.

�أمامي  يتك�ضف  �جلديد  �لعامل  وبد�أ  كند�  �إىل  و�ضلنا   ٢٠١٥ �ضيف 
�ضيئا  بعيد�  رحالها  ت�ضد  �لإكتئاب  عو�ر�س  معه  وبد�أت  رويد�  رويد� 
مرحلة  لأبد�أ  جديد  من  وطاقتي  مالحمي  ��ضرتد  وبد�أت  ف�ضيئا 
حياة جديدة �أح�ض�ضت �أنها كانت تنتظرين لأعي�ضها و�أنبت فيها من 
جديد. ورزقني �هلل �لهمة و�أخذت قر�ري باأن ��ضتغل كل حلظة بعد 
�أن �ضّيعت �حلرب مني �ضنني ثالث �أعتربها كبوة حياتي كلها �إذ مل 
�أعرف قبلها �إل �جلد و�لعمل و�ملرح و�لنجاح يف دم�ضق �حلبيبة حيث 

مركزي ومملكتي» مركز فخر �ل�ضام للغات«.

انتقل بكم اإىل كندا..
كعبها  مهما عال  وخرب�تك  �ضهاد�تك  �ملمتنع.  �ل�ضهل  بالد  ..كند�، 
ل تغنيك من �لأمر �ضيئا »وقد تكلمت عن هذه �لإ�ضكالية يف مقالة 
�إ�ضكالية �خلربة �لكندية و�تبعتها مبقالة �خرى،  �ضابقة« بعنو�ن »» 

عنو�نها �لعمل �لتطوعي بني �لف�ضيلة و �ل�ضتغالل «

عدلت �ضهاد�تي من �ل�ضهر �لأول و�ألتحقت بالدر��ضة يف كلية خا�ضة 
 ICTEAL مكثفة على نفقتي �ل�ضخ�ضية وح�ضلت على دبلوم معتمد
�للغة �لإنكليزية وتطوعت مدر�ضا  OCELT- خولني ذلك تدري�س 
لأكرث من عام يف مر�كز �لقادمني �جلدد بالإ�ضافة ل�ضاعات حمدودة 
�أز�ل عملي  يف كليات خا�ضة كانت �ضاعات ماأجورة ور�فق ذلك وما 
على  ح�ضلت  �لتطوعي  �لعمل  �إثر  وعلى  حمدودة  باأوقات  كمرتجم 
�ضهادة تقدير مقدمة من �لربملان �لكندي �ضبق ذلك �ن�ضمامي حلزب 
�لليرب�ل حمبة لكند� ولرئي�س وزر�ئها جا�ضنت ترودو . ثم �أحببت ملئ 
و�إد�رة  �لأعمال  لريادة  كور�س  فاأجريت  خمتلفة  بكور�ضات  فر�غي 
�مل�ضاريع يف تورونتو. ثم تعرفت على �أ�ضدقاء كثريين يحملون �ضهاد�ت 
طب وهند�ضة من بالدهم و تفاجاأت باأنهم يعملون �ضكيورتي و�ضائقي 
»�وبر UBER« فتحم�ضت للفكرة رغم عدم ��ضطر�ري للقيام بهذه 
�لأعمال ولكنني �أحببت �أن �أخو�س �لتجربة لأكت�ضف مكامن نف�ضي يف 
�أعمال مل �عتاد عليها. فاألتحقت بدورة خا�ضة وح�ضلت على رخ�ضة 
عمل �ضكيورتي وعملت لفرتة ق�ضرية يف بع�س �ملعار�س وكانت جتربة 
وكانت   UBER ك�ضائق  �لوقت  لبع�س  عملت  ذلك  و�أثناء  ممتعة 
جتربة يف غاية �لأهمية متكنت من خاللها �ل�ضياحة يف تورونتو ومدن 
عدة وكانت فر�ضة للتحدث مع �أهلها مبو��ضيع خمتلفة �أثناء كل رحلة 
و��ضتطعت �لتعرف على دهاليز مدينة تورونتو عن كثب ومن �لنهفات 
�إذ  �أن كل ر�كب يركب معي كان يعرب عن ده�ضته و�ضعادته  �جلميلة 
 !!UBER كيف ل�ضاحب �ضيارة وكالة موديل ٢٠١٧ يوظفها خلدمة
وب�ضر�حة كان �ضمريي يوؤنبني جتاه �ضيارتي �جلديدة �لتي ماتز�ل 
بني  �أجمع  �ملمتع  �لروتني  هذ�  على  و��ضتمريت  �ضبابها.  ريعان  يف 

�لتدري�س و�لرتجمة وخدمة �وبر وقت فر�غي.

�أما �ل�ضديقة �حلميمة �لتي �آن�ضتني وماتز�ل توؤ�ن�ضني يف كند� فهي » 
�لكتابة« فبت �أفرغ معاناتي وخرب�تي و�أفكاري وكل جتربة مررت بها 
مع �أ�ضخا�س �أثرو� بي �ضلبا �أو �إيجابا، من خالل �ضطور �أعتربها �ضجل 
حياتي وحتولت �لهو�ية �إىل مقالت دورية ُتن�ضر يف �ل�ضحف فتنوعت 
#نف�ضيات_ مثل  ق�ضري  وقت  يف  مقالة  مئتي  وجتاوزت  �ملقالت 

#م�ضتبدون_يف_بالد_�حلرية   ، مري�ضة_يف_كند� 
ور�ضائل عديدة �إىل �حلكومة �لكندية وغريها. ثم تطور �لأمر للدخول 
يف �ضر�كة يف �ضحيفة مبتدئة لكن تلك �ل�ضر�كة تعرثت يف خطو�تها 
�لأوىل ومل ترقى لطموحاتي. فاأثرت �أن ��ضنع لنف�ضي جناحني �أحلق 
لها  �إلكرتونيا  موقعًا  و�أن�ضاأت  فاأ�ض�ضت جريدتي �خلا�ضة  عاليًا  بهما 

 Canadian Days و�أ�ضميتها �أيام كندية

بقي  ما  ولعل  فيها  �لعمر  ن�ضف  ق�ضينا  �ضامية  لأيام  �متد�د�  لتكون 
من �لعمر �ضنق�ضيه يف �أيام كندية. �نطلق �لعدد �لأول من �جلريدة 
فالأفكار  �أخر  جناحا  ذلك  و��ضتقطب  �ضريعا  �لنجاح  بو�در  ولحت 
عن  ذلك  فاأ�ضفر  و�ل�ضدف  �لأقد�ر  جتمعها  ما  �ضرعان  �لر�ئدة 
�ندماج »�أيام كندية« مع �ضركة »�ضتاليون« لي�ضكال معا يد� �حرت�فية 

تتعهد كافة �أعمال �لدعاية و�لإعالن و�حلمالت �لرتويجية. 

و�إىل هنا هذ� موجز عن �أيامنا �لكندية حتى �للحظة، مع نهاية ٢٠١٧ 
ول �أدري ما تخبئ �لأيام �لقادمة من مفاجاأت وحلقات جديدة.

وعما ��ضتخل�ضته من هذه �ل�ضنو�ت �خلم�س، �أن �ل�ضعف ياأتي بعده 
قوة و�أن �غتنام �لوقت هو �ل�ضبيل �إىل �لنجاح، و�أن �ملعطل �حلقيقي 

لالإن�ضان هو �خلمول و�نعد�م �لهمة.

طيب �هلل �أيامكم ورزقني و�إياكم علو �لهمة.

بقلم رئي�س التحرير: معتز اأب�كالم
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عقارات

عالق �أنت يف �ضر�ييني 
بني �لبطني و �لوريد 

تنب�س تارة يف �ل�ضمال
و ترت�ق�س تارة يف �ليمني

تت�ضل�ضل بني �خلاليا
خمرتقا كل �حلدود

م�ضتعمٌر حمتكٌر م�ضتعبٌد 
�نت بال ��ضتئذ�ن بال خجل...

 كل مكان يّف ��ضتبحت و ��ضرتحت
وما تركت يل م�ضرت�ٌح �ىل �لأجل 
كاجلمرة �نت ...حترق كاحلميم

كال�ضوكة �نت... جترح يف �ل�ضميم
�كذوبة �نت مغلفة باحلنني 

عالق �نت يّف كما �نا... �ضجني 
م�ضكني �نت عالق يف �ل�ضر�يني
غ�ضة �لقلب �نت و حنني �ملرح 
ب�ضمة �لوجه �نت و دمعة �لرتح 

حلٌم قد م�ضى 
حٌكم يّف �نق�ضى

و �ىل حكم �لق�ضا
�نا م�ضتكني و باهلل �أ�ضتعني 

عالق اأنت يف �سراييني 

الت�قيع

Ahmed JadallaFeras Riyal

SPAN Team

��ضتهلت �ضبكة SPAN �لكندية لرجال �لأعمال �ل�ضوريني 
�أول فعالياتها للعام �جلديد بعقد ندوة عنو�نها »توقعات 
�ل�ضوق �لعقاري لعام ٢٠١8« رعى وقدم هذه �لندوة كاًل من 
�مل�ضت�ضار �لعقاري فر��س ريال وم�ضت�ضار �لرهن �لعقاري 
�مل�ضت�ضارين عر�ضا تف�ضيليًا  �أحمد جاد �هلل، حيث قدم 
  ٢٠١8 لعام  �ل�ضوق  وتوقعات  �لعقار�ت  �ضوق  حالة  عن 

وكذلك حتليل و�يف ل�ضوق �لعقار�ت و�لرهن �لعقاري على 
�ضوء �آخر �مل�ضتجد�ت و�لقو�نني و�أثرها على �ل�ضوق. وقد 

ح�ضر �لندوة �لع�ضر�ت من �ملهتمني و�ملهتمات.

جتدر �لإ�ضارة �أن منظمة SPAN هي منظمة غري ربحية 
تقدم �لعديد من �ملحا�ضر�ت و�للقاء�ت �ملهنية وهي همزة 

و�ضل بني �ملحرتفني �ل�ضوريني يف كند�. 
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نقّدم لك اخلرب من م�شدره
كتب مراد حمزة

مو�ضوع  حول  و�ضلت  �أ�ضئلة  على  تعقيبا  لالإفادة 
طلب �للجوء من د�خل �ملطار ...

احلالة الأوىل:
رحلتك  كانت  �ذ�  كندية...  فيز�  معك  لي�س 
تر�نزيت يف نف�س �لرتمينال... هذ� يعني �أنك لن 
تعترب  لأنك  فيز�  يحتاج  ل  وهذ�   ... �ملبنى  تغادر 
�لأر��ضي  تدخل  مل  �لأر�س  تلك  على  �أنت  و  فعليا 

�لكندية  ... �أي �أنك لن ت�ضتطيع تقدمي جلوء ..

احلالة الثانية:
معك فيز� كندية و بحالة �خرى  ب�ضكل ب�ضيط... 
�ذ� كان هناك �حتمالية �نك تعرب �جلو�ز�ت لي 
�ضبب ، فهذ� يحتاج لفيز� كندية تر�نزيت... �لتي 
�ضي�ضاألك عنها �ضباط �ملناوبة على باب �لعبور ...

�أنا�س عرب جربو� قبلك  �لكالم جمّرب من  هذ� 
و مّت �رجاعهم و ذهب ثمن بطاقة   ، �لفكرة  هذه 

�لطائرة بال فائدة ...

من  للتاأكد  �ملطار  �ضباط  بع�س  بـ  �لت�ضال  مّت  و 
هذ� ..

�إّياك �أخي �أن ت�ضتمع لـ �أر�ء �لنا�س يف هذ� �ملو�ضوع 
�حل�ّضا�س ، و �إل �ضتقع يف �أمور ل يحمد عقباها ..

قر�ر قبول جلوءك يتخذه قا�ضي خمت�ضك ي�ضتمع 
لق�ضيتك و ي�ضدق �لأدلة �لتي تقدمها..

مالحظة:
يف �لأونة �لأخرية مّت ت�ضديد �ضروط قبول �للجوء، 
من  �للجوء  طالبي  من  كبري  عدد  دخول  بعد 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

ترحيلك  يتّم  رف�ضك  مّت  �إذ�  �حلالت  بع�س  يف  و 
لبلدك �لأم ، )�إذ� كان هناك ما مينع ، �أو ُرف�ضت 

�ملو�فقة على عودتك �إىل �لبلد �لذي جئت منه(.

لإخالء  قانونية،  جلهة  بالرجوع  نن�ضح  د�ئما 
�مل�ضوؤولية عن �أي خطاأ .

كما نخلي �مل�ضوؤولية عن �أي خطاأ يف �ملدونة . 

يت�ضل  و  �لنكليزية  يجيد  �ضخ�س  جتد  �أن  عليك 
باملطار لل�ضوؤ�ل عن �ملو�ضوع ..

حتياتي لكم ..

طلب اللجوء من داخل املطار ...

�ثناء �نهاء �إجر�ء�ت �لهجرة لكند� كان فيه حادثتني كان ليهم تاأثري 
�ضلبي جد� علي. �لويل ملا كنت بجيب �ضهاد�ت معتمدة لبنتي �لتي 
كانت يف �ل�ضف �لثالث �بتد�ئي. �بتد�أت ب�ضهادة من مدر�ضه �ضان 
من  وخمتومة  ب�ضهولة  عليها  ح�ضلنا  و�لتي  �جلديدة  مب�ضر  جورج 
�لر�هبة �لكبرية مع متنياتها لنا بالتوفيق يف حياتنا �جلديدة. بعدها 
مدير  وتوقيع  �لتعليمية  �ملنطقة  ختم  علي  �حل�ضول  من  لبد  كان 
طول  على  ومك�ضر  مكفهر  و�حد  فقابلني  للمنطقة  ذهبت  �ملنطقة. 
لدرجة �ن و�ضه دخل يف �لقالب و�ت�ضد على كده بحيث �نه لو حاول 
ي�ضحك ممكن و�ضه يفلق. من �لنظرة �لويل خللقته �لعكرة عرفت 

�نه هيوقف �ملر�كب �ل�ضايرة و�ين هدوخ علي �خلتم.
هو: عاوز �يه يا �ضيد

�نا: هوه فني مدير �ملنطقة؟
هو: م�س موجود يا �ضيد

�نا: �مال هوه فني ، ومني بيحل حمله يف حالة عدم وجوده؟
هو: مفي�س حد يا �ضيد! �ملدير ب ير�قب على مد�ر�س م�ضر �جلديدة 

كلها ومعرف�س ممكن يجي �متي؟؟
�نا: طب لو �ملدير ده ط�ضته عربية مني هيختم �لور�ق؟

هوه: ما حد�س يا �ضيد؟

�حلكومة  �م  و  �مل�ضرية  �لبريوقر�طية  �م  و��ضب  �برطم  م�ضيت  �نا 
�أكن  "لو مل  �أبو رئي�س �جلمهورية و م�ضطفي با�ضا بتاع  و  �مل�ضرية 
�نه  خمنت  �ضكله  ومن  يل  �بت�ضم  و�حد  نازل  و�نا  م�ضريًا.....". 
�ملدير.  و�م�ضاء  ختم  له  قلت  �يه؟  عاوز  �لبا�ضا  وقايل  خمل�ضاتي 
جد�  و�ضنكوح  جد�  ق�ضري  موظف  علي  ودخلني  معايا  تعايل  قايل 
فقلت  وقت  �أي  يف  يطلع  ممكن  �لإلهي  و�ل�ضر  حادة  �نيميا  عنده 
مع  زمني  �ضباق  يف  �ين  ح�ضيت  لين  �ضرعة  باأق�ضى  �ملطلوب  له 
...م�ضيت.  هنا  �م�ضي  مالأته،  �لطلب..  هذ�  �مالأ  قايل  عزر�ئيل. 
روح بقي �لربيد و�دفع ٥ جنيه وهات و�ضل من هناك و�نا هخل�س 
لك �لطلب بكرة؟؟؟ مفي�س خزينة عندكم هنا �دفع فيها وخال�س؟ 
مع �لأ�ضف يا با�ضا. �ملهم خبطت م�ضو�ر للربيد ودفعت و�ديته �لو�ضل 
له  قولت  �لظهر تالقيها خا�ضة،  و�حدة  �ل�ضاعة  تيجي  بكرة  فقايل 

ليك حالوة كبرية �نت و�لفندي ملا ��ضتلم ...وكان
علي  و�بني  �بنتي  ��ضيف  ع�ضان  �لق�ضم  رحت  ملا  �لثانية  �حلادثة 
حجاب  ولب�ضة  جتارة  "دبلون"  �ضكلها  �ملوظفة  زوجتي.  با�ضبور 
وو�ضها عليه غ�ضب ربنا. �ديتها ب�ضبوري وب�ضبور وفاطمة، و�ضهادة 
ميالد �لولد و�ضهادة جو�زنا وبطاقتي �لعائلية �للي فيها �لولد...
موظفني  �تنني  من  �ضهادة  ناق�س  ب�س  متام  كله  وقالت:  يل  ب�ضت 
يف �حلكومة �ن دول �ولدك!!! مقدرت�س ��ضتحمل �لهطل ده ورحت 
و�خد �لور�ق ودخلت علي �لظابط �مل�ضوؤل. طلع مقدم ظريف ودمه 
خفيف، قلت له �ضيادتك كل �لور�ق �للي معايا م�ضتخرجة من وز�رة 
�لد�خلية ليه بقي حكاية �تنني موظفني ي�ضمنو� �ن دول �ولدي؟ قال 
يل متفور�س دمك يا هند�ضة هية �لجر�ء�ت كده لكن كل حاجة وليها 
حل....�ضرب �جلر�س فجاء �ل�ضاوي�س رك�ضا؛ �يوه يا با�ضا؟ �ندهلي 
دقدق. �ل�ضر�حة �لفار لعب يف عبي من �ل�ضم و�فتكرت عادل �مام 
و"�ضلومة �لقرع" وخفت �كرت ملا �ضفت دقدق �ضخ�ضيا؛ هلف �ضلولخ 
عري�س �ملنكعني لو حطو� حتته دكه يبقي عمارة؟ لكن هديت �ضوية 
ل  و�لذي  �لربيء  وجهه  علي  �لذهنية  �لإعاقة  عالمات  لقيت  ملا 
�لبا�ضمهند�س  خد  له  وقال  �يل  �أ�ضار  �لظابط  حجمه.  مع  يتنا�ضب 
حل�ضنني يخل�س له طلبه! حا�ضر يا بيه و�ضرب تعظيم �ضالم رغم 
�نه مدين. �ملهم ح�ضنني �د�ين عر�ضحال دمغة ومالين �لطلب ور�ح 
ملدة دقيقتني ورجع معاه �لطلب مم�ضي من �تنني موظفني )عمرهم 

جنيه  ع�ضرة  �ديته  �لن�ضر؛  ختم  وعليه  يعرفوين(  ول  �ضافوين  ما 
ودقدق خم�ضة ورجعت بالطلب للموظفة ومن غري ما تقول �أي كلمة 
خدت �لور�ق وقالت يل تعايل ��ضتلم �لبا�ضبور �ملعدل بكرة لو دفعت 

م�ضتعجل، دفعت و��ضتلمت تاين يوم.
�حلكايتني دول خلوين قعدت ٦ �ضنني مل �زور م�ضر علي ما �تعاجلت 
�لبا�ضبور  �جدد  مل  وخالين  �ضفري  قبل  ��ضابني  �لذي  �لقرف  من 
�مل�ضري حلد �لن وحمتفظ بيه كذكري فقط لأين م�س عاوز �تعامل 
مع �لبريوقر�طية �مل�ضرية �للي يف �عتقادي جزء ل يتجز�أ من �أدو�ت 
هي  مهمتهم  و�للي  و�لق�ضاء  و�جلي�س  �ل�ضرطة  زي  �ملو�طنني  قمع 
�ذلل �ملو�طن وجعله ير�ضخ لطلبات �ل�ضلطة �لعبثية و�لال منطقية 
وي�ضت�ضلم للقو�نني �جلائرة وير�ضي بالنظام �حلاكم وبرئي�س يقول 
له �نه طبيب �لفال�ضفة ويتحم�س لخرت�ع جهاز �لكفتة وي�ضدق قبله 
�ضيق�ضيان  �للذ�ن  و�لظافر  �لقاهر  �ل�ضاروخ  لديه  �ن  يدعي  زعيم 

علي ��ضر�ئيل ثم �ضحونا علي �كرب هزمية يف تاريخنا �ملعا�ضر.
كل ما كنت �روح مل�ضلحة حكومية �نظر لوجوه �ملوظفني فاأري �مامي 
�لديب  و�ضفها  و�برع  ج�ضدها  �لتي  �ضام�ضا"  "جريجور  �ضخ�ضية 
" و�لتي   Metamorphosis" �و  �مل�ضخ  �لعظيم كافكا يف رو�يته 
تعيل  حتى  �لوظيفة  هذه  �أد�ء  على  جمربة  �نها  وت�ضعر  عملها  تكره 
من  �لتدريجي  وحتولها  عليها  يفر�س  ملا  �لد�ئم  وخنوعها  ��ضرتها 
هي  بالإجنليزية  و�لكلمة  �حل�ضر�ت.  مرحلة  �يل  �لن�ضانية  مرحلة 
ق�ضرتها  من  �لريقة  فيها  تن�ضلخ  وحقيقية  كاملة  حتول  لعملية  رمز 
يدركون  ل  �ملوظفني  هوؤلء  كاملة.  لتعي�س حقيقتها كح�ضرة  �ملزيفة 
هذ� �لتحول لأنه بطيء وتدريجي ويتعاملون معه بنف�س تعاملهم مع 
�لتكيف  مبحاولة  �أي  عملهم،  ويف  �حالمهم  ويف  حياتهم  متغري�ت 
تغيريها  يف  تفكري  دون  �علي  من  عليهم  �ملفرو�ضة  �ملعطيات  مع 
�يل  ح�ضر�ت  كانو�  لو  كما  عاملتهم  حياة  و�ر�دتهم؟  رغبتهم  وفق 
كريهة  ر�ئحة  له  لزج  �ضائل  ��ضتحالو� فعال �يل ح�ضر�ت يجري  �ن 
...�ف�ضاد  �ل�ضتبد�د  �أنظمة  نتاج  هو  �لدماء، هذ�  بدل  يف عروقهم 

�لظامل و�ملظلوم.
بقلم الكاتب حممد فتيح

مذكرات مهاجر
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ال�سورية هيا جمعة.. بطلة العامل بالكاراتيه

ق�س�س جناح

�أيام  �أن جنري هذ� �للقاء �حل�ضري جلريدة وموقع  بد�ية ي�ضعدنا 
�أ�ضرتها  �إىل كند� مع  كندية مع بطلة �لعامل بالكار�تيه �لتي و�ضلت 

منذ ثالث �ضنو�ت وهي  �ضورية �لأ�ضل.

بال�ضوؤ�ل  �حلو�ر  هذ�  ونفتتح  جمعة  هيا  �ل�ضابة  ببطلتنا  نرحب   
�لتايل:

 متى بد�أتي ممار�ضة هذه �للعبة وملاذ� وقع �ختيارك على �لكار�تيه 
حتديدً� ثم من كان خلف هذ� �لنجاح �لالفت؟

هيا:  ب�ضر�حة �أنا مل �ختار لعبة �لكار�تيه بل �للعبه ت�ضري يف دمي 
يخرب�ين  كانا  وو�لدتي  و�لدي  �مار�ضها..  �نا  و  �ضغري  من  لنني 
�نا  و  �حلركات  �قلد جميع  �لنادي  �لطفال يف  عربه  كنت يف  �نني 
�ضغريه.. عائلتي جميعها متار�س لعبه �لكار�تيه..و جميعهم �بطال 
دوليني و عامليني و هم مثلي �لعلى و يدعمونني.. و د�ئما ين�ضحوين 

بدر��ضتي و تدريبي ...

لكل  �أهميتها  ومدى  �للعبة  هذه  خ�ضائ�س  عن  حدثينا  �ش�ؤال: 
يومك  تبد�أينا  لو حتدثينا كيف  �أود  كما  ولالإناث حتديدً�؟  �ضخ�س 

كبطلة عامل بالكار�تيه وكم �ضاعة تتدربني يف �ليوم ؟

�للعبه  فنيه و حتتاج مهار�ت عاليه،هذه  لعبه  �لكار�تيه هي  هيا:  
متتاز بالثقه و �لرتكيز و �لعتماد على �لنف�س، لعبة �لكار�ته تقوم 

بتن�ضيط �لدماغ و تكون �ضخ�ضيه قويه..

يف �ل�ضباح �ذهب جلامعتي ، و عند �لنتهاء �قوم بالر�حه ثم �ذهب 
للتدريب مع و�لدي و و�لدتي ملده �ضاعه و ن�ضف، و �يام �لعطل �قوم 

بالتمرين �ضباحا و م�ضاء.. 

تدريبي ينق�ضم لعده �خت�ضا�ضات.. هناك خطه تدريب �لتزم بها و 
هي حت�ضري بدين مع �خي و حت�ضري تكنيكيا مع و�لدي وو�لدتي...

�ضابقني  عامل  �أبطال  وو�لدتك  و�لدك  معلوم  هو  كما  �ش�ؤال: 
بالكار�تيه. �إن �أمكن ن�ضلط �ل�ضوء قليال على �لبطولت و�لإجناز�ت 

�لتي حققها و�لديك يف تاريخهما �لريا�ضي؟

هيا:  و�لدي �ضمري جمعة بطل عاملي و بطل �ضوريا لعده �ضنو�ت... 
وو�لدتي �ي�ضا بطله �ضوريا و بطله �لبحر �ملتو�ضط.. 

�خي بطل دويل �ي�ضا لعده �ضنو�ت...

�لبطولت  على  مو�ضع  ب�ضكل  �ل�ضوء  لن�ضلط  يقودونا  هذ�  �ش�ؤال: 
و�مليد�ليات و�ملر�كز  �لتي حققتها هيا جمعة على م�ضتوى �لعامل، هل 

لك �أن حتدثينا عن ذلك؟    

هيا:  �لبطولت �لتي �حرزتها هي :
بطلة �لمار�ت ١٦ �ضنه 

بطلة دوليه ١٠ �ضنو�ت

ميد�ليه بطولة �لعامل وبطولة كاأ�س �لعامل 

بطلة كند� ٤ �ضنو�ت 

بطلة تورونتو ١٥ مره 

بطلة �لدوري �لذهبي �لعاملي ٤ مر�ت 

حاليا حائزه على �لت�ضنيف �لثاين عامليا يف �لحتاد �لعاملي.

هذه  كل  �أجنزت  عمرك  يف  �ضابة  �لذهن،  �إىل  يتبادر  قد  �ضوؤ�ل: 
تكون طموحاتها  �أن  قيا�ضي، ماذ� ميكن  �لعاملية يف زمن  �لبطولت 
�مل�ضتقبلية على �ضعيد لعبة �لكار�تيه، هل لك �أن حتدثينا عن ذلك؟

هيا:  هديف �لن بطوله
 Pan American 

يف ت�ضيلي يف �ضهر خم�ضه و بعدها بطوله �لعامل يف ��ضبانيا ..

�ضا�ضع عيني على �مليد�ليه �لذهبيه يف جميع �لبطولت �لقادمه...

و هديف �لكرب هو �ل�ضعود �ىل من�ضه �لوملبياد ٢٠٢٠ طوكيو...

�ش�ؤال: هل هناك من ر�ضالة حتفيذية توجهينها للجالية �ل�ضورية يف 
كند� وللعرب عموما؟

هيا:  �قول جلميع �لعرب �ن يدعمونني و ي�ضجعوين ، و يهتمو� �ي�ضا 
�جلاليه  على   .. لهم  جد�  مهمه  �لريا�ضه  يدعمونهم.  و  باولدهم 
�لعربيه بكند� �ن يكونو� د�ئما �ضند� لبع�ضم �لبع�س.. و يجب عليهم 

�ثبات �نهم مميزيني و قادريني على �لنجاح و �لتميز و �لعطاء..

و�أن يتميزو باملجتمع �لكندي و ي�ضعو� ب�ضمتهم.

�أخريً�: هل هناك من كلمة �أو �أمنية تودين توجيهها للمجتمع �لكندي 
عموما؟

�لعربيه  با�ضم �جلاليه  ريا�ضي  فريق  يكون هناك  �ن  هيا:  �متنى 
بكند� خ�ضو�ضا فريق كار�تيه و بتميز و يحرز �لبطولت ..

و خري� ��ضكركم جميعا و��ضكر جريدتكم �أيام كندية و�أخ�س بال�ضكر 
�ول  �ملوقره هي  و ت�ضجيعه يل، و جريدتكم  �ل�ضتاذ معتز.. لدعمه 

جريده عربيه جتري لقاء معي.. 

ادع� يل .. و �شكرا
خ�ض�ضتينا  �أن  ن�ضكرك  كندية  �أيام  �أ�ضرة  وباإ�ضم  باإ�ضمي  �أخريً� 
بق�ضة جناحك �مللهمة هذه و�ل�ضكر �لكبري للو�لد و�لو�لدة �لأبطال 
لتاريخيهما �لريا�ضي �حلافل يف �ضورية ودبي و�أخري� يف كند� حيث 

حط بكم �لرحال.
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اأ�شامة �شفار
�لربملان  يف  �لثنني  ترودو  جا�ضتني  �لكندي  �لوزر�ء  رئي�س  دعا 
مو�طنيه �إىل "�لوقوف ب�ضكل علني �ضد �لإ�ضالموفوبيا و�لعن�ضرية 
�أ�ضبحت  و�لعن�ضرية  �لكر�هية  جر�ئم  �أن  و�أ�ِضف  �أ�ضكالها".  بكل 

�أمرً� "ماألوفا" وتقابل "بالت�ضامح" �أحيانا ، 
وذلك يف ذكرى �لهجوم على م�ضجد مبدينة كبيبك قبل عام حيث 

قتل �ضتة م�ضلمني،
ودعا  ترودو يوم �لثنني ٢9 يناير ٢٠١8 خالل �إحياء ذكرى �لهجوم 
على م�ضجد يف كيبيك �أ�ضفر عن مقتل �ضتة م�ضلمني، �لكنديني �إىل 

�لوقوف بوجه �لرهاب من �لإ�ضالم و�لعن�ضرية.و�أ�ضف وهو يتحدث 
�أمر�  �أ�ضبحت  و�لعن�ضرية  �لكر�هية  جر�ئم  لأن  �لربملان،  �أمام 

"ماألوفا" وتقابل "بالت�ضامح" �أحيانا.
لهم  ندين  لكن  قتلو�  �لذين  �إىل  �حلياة  �إعادة  ميكننا  "ل  وقال: 
مبحاربة �مل�ضاعر �لتي �أدت �إىل خ�ضارتهم. نحن مدينون لهم بهذ� 
لرفع �ل�ضوت و�لوقوف ب�ضكل علني �ضد �لإ�ضالموفوبيا و�لعن�ضرية 

بكل �أ�ضكالها".
وكان رجل �قتحم م�ضجد� يف حي �ضكني مبدينة كيبيك بعد �ضالة 

�لع�ضاء يف ٢9 كانون يناير ٢٠١٧ وفتح �لنار على �مل�ضلني.
وبالإ�ضافة �إىل مقتل �ضتة �أ�ضخا�س، �أدى �لعتد�ء �إىل �إ�ضابة �أربعة 
�لآلف  جتمع  �لعتد�ء  �أعقاب  ويف  د�ئمة.  باإعاقات  �جلرحى  من 
مبن فيهم ترودو يف مدينة كيبيك للتعبري عن دعمهم للم�ضلمني يف 

�لبالد.
�مل�ضتبه  �إىل  �أكتوبر ٢٠١٧  �لكندية يف  �لق�ضائية  �ل�ضلطات  ووجهت 
�ضتة  بقتل  �تهام  لئحة  بي�ضونيت،  �ألك�ضندر  �جلرمية،  بارتكابه 

وحماولة قتل ٣٥ �آخرين.
ومن �ملقرر �أن تبد�أ جل�ضات حماكمته يف �أو�خر مار�س �ملقبل.

كانت  �إذ  �حلديث،  �لكندي  �لتاريخ  يف  نادرة  حالة  �لهجوم  و�ضجل 
�إىل  �مل�ضلمني  �لعن�ضرية �ضد  م�ضتوى  فيها  يرتفع  �لتي  �لأوىل  �ملرة 
�لعنف �مل�ضلح، �لأمر �لذي �أثار �ضجة وقلقًا يف �لبالد على �مل�ضتوى 
�ل�ضعبي و�لر�ضمي، و�أدى �إىل �تخاذ �جر�ء�ت �أمنية �ضديدة يف جميع 
�ملقاطعة. ويف منطقة كارتييه فيل  �لإ�ضالمية و�جلو�مع يف  �ملر�كز 

�ضمال مونرتيال ذ�ت �لغالبية �مل�ضلمة 
ويتو�جد �لعدد �لأكرب من �جلو�مع يف �ملدينة، ويو��ضل �مل�ضلمون هناك 
ممار�ضة ن�ضاطاتهم �ليومية ب�ضكل طبيعي، ويقيمون �ضلو�تهم، دون 
�أي نق�ضان ملحوظ يف �أعد�د �مل�ضلني. و�ضرح د�نييل مظفر، مدير 
�أن  حينها   لـل�ضحف  مونرتيال،  يف  كيبيك«  يف  �لإ�ضالمي  »�ملركز 
»�لدعم �لذي تلقيناه من �لفئة �لأكرب من �لكنديني، و�لتعازي �لتي 
وردتنا من �لكثري من دول �لعامل، وردود �لفعل �حلكومية، جعلتنا يف 
حالة �أف�ضل بعد �ضدمة مل تكن متوقعة« و�أ�ضاف »وعلى �لرغم من 
�أننا نفكر يف زيادة �لتح�ضينات �لأمنية حول �جلامع، �إل �أننا ل ن�ضك 

باأنها جرمية فردية، لن يتكرر حدوثها يف �ملجتمع �لكندي«.
وعقد جا�ضتني ترود و عقب �لهجوم �جتماعات مع رئي�س �حلكومة 
وكيف  فعله،  ميكن  ما  ملناق�ضة  �ملقاطعة،  يف  �لإ�ضالمية  و�لقياد�ت 
ميكن للم�ضلمني �لت�ضرف باإيجابية رد� على هذه �جلرمية، م�ضريً� 
نقطة  �عتباره  ميكن  �مل�ضلمني،  ورد  �لذي  �لهائل  �لت�ضامن  �أن  �إىل 

حتول �إيجابية لتوحد �ملجتمع �لكندي. 
�لكندي، جا�ضنت ترودو، يف مر��ضم  �لوزر�ء  �أن �ضارك رئي�س  يذكر 
ت�ضييع ثالثة قتلى �ضقطو� يف �لعتد�ء على م�ضجد مقاطعة كيبيك 

�ضمال �ضرقي كند�. 
يف  �ملوؤمتر�ت  ق�ضر  يف  �أقيمت  �لتي  �ملر��ضم  خالل  كلمة  و�ألقى  
مدينة كيبيك، �أكد خاللها �أنه يجب على �لذين يطلقون ت�ضريحات 
ور�ضائل �لكر�هية، �أن يعو� �لأ�ضر�ر �لتي يت�ضببون بها و�أ�ضاف »ما 
�أبد� هوؤلء  يقع على عاتقنا هو مهمة �لدفاع عن قيمنا، ولن نن�ضى 

�ل�ضحايا«.

ترودو يدعو  اإىل.. 
مواجهة اال�سالموفوبيا

اأ�شامة �شفار 
�لناجت  � يف  »وود ماكنزي« منو  �لطاقة  ��ضت�ضار�ت  �ضركة  توقعت 
ويبلغ  �لزمان  من  عقد  خالل  يوميا  برميل  �ألف   ٤٢٠ �إىل  ي�ضل 

�إنتاج �لنفط �ل�ضخري يف كند� حو�يل ٣٣٥ �ألف برميل يوميا.
�لإنتاج  منو  وترية  �أن  �لبرتول  ملنتجي  �لكندية  �لر�بطة  وذكرت 
�أن تت�ضارع، و�أن �حلجم �ملقدر للمو�رد ميكنه �لرتفاع مع  ميكن 

�زدياد �لن�ضاط وحت�ضني �أد�ء �حلقول.
�لرمال  يف  �ل�ضتثمار  خارج  �لإنفاق  ينمو  �أن  حمللون  وتوقع 
�لنفطية  هذ� �لعام �إىل ٣٣ مليار دولر كندي، �أي ما يقرب من 

ثالثة �أ�ضعاف �ملبلغ �ملتوقع لال�ضتثمار فيها.
وتويل كند� �هتمامًا كبريً� بحقول �لنفط �ل�ضخري �خلا�ضة بها 
�لكنديون  �ملنتجون  وي�ضتك�ضف  �لقت�ضادية،  �لأ�ضر�ر  لإ�ضالح 
»د�فريناي«  تكوينات  متز�يد  ب�ضكل  �لعامليون  �لنفط  وخرب�ء 
و«مونتني« �لتي يرون �أنه ميكنها مناف�ضة حقول �لنفط �ل�ضخري 

�لأمريكية �لأكرث غز�رة.
على  بظاللها  �ألقت  �لأمريكي  �ل�ضخري  �لنفط  ثورة  وكانت 
�لذي  �لأمر  �لأخرية،وهو  �ل�ضنو�ت  يف  �لكندية  �لطاقة  �ضناعة 
�أنهى عقدين من �لتو�ضع �ل�ضريع وخلق فر�س �لعمل يف ��ضتثمار�ت 

�لرمال �لنفطية �ل�ضخمة يف �لبالد، وفق تقرير لـ »رويرتز«.
و��ضعة  تنمية  ت�ضهد  �ملتحدة  �لوليات  بعد  دولة  �أول  كند�  تعد  و 
�لنطاق ملو�رد �لنفط �ل�ضخري �لتي متثل 8 يف �ملئة من �إجمايل 
و�لأرجنتني  ورو�ضيا  �ل�ضني  متتلك  كما  �لكندي  �لنفط  �إنتاج 
بعد  تتغلب  ولكنها مل  �ل�ضخري،  �لنفط  �حتياطيات �ضخمة من 
على �لعقبات �لتي تعوق �لتنمية �لتجارية �لكاملة، لكن كند�، على 
نت �ضركات  �لتي مكَّ �ملز�يا  �لعديد من  �لنقي�س من ذلك، تقدم 

�لنفط من �إطالق ثورة �لنفط �ل�ضخري �لأمريكي.
�لر�غبة  �خلا�ضة  �ل�ضركات  تو�فر  يف  �ملز�يا  هذه  -وتتمثل 
�لنفط  لنقل  �لتحتية  و�لبنية  �ملال  ر�أ�س  و�أ�ضو�ق  �ملخاطرة  يف 
و�نخفا�س عدد �ل�ضكان يف �ملناطق �لتي حتتوي على �حتياطيات 

�لنفط �ل�ضخري و�ملياه �لوفرية �لالزمة لل�ضخ يف �لآبار.
�أن  �إىل   - كندية  تنظيم  جهة   - للطاقة  �لوطني  �ملجل�س  �أ�ضار  و 
قابلة  مو�رد  متتلك  كند�  يف  و«مونتني«  »د�فرناي«  تكوينات 

للت�ضويق تقدر بـ ٥٠٠ تريليون قدم مكعبة من �لغاز �لطبيعى و٢٠ 
مليار برميل من �ضو�ئل �لغاز �لطبيعى و٤.٥ مليار�ت برميل من 

�لنفط.
- وعترب �ضركتا »�ضيفني جنريي�ضنز« و«�إنكانا كورب« ومقرهما يف 
»كاجلاري« من بني �ملنتجني �لرئي�ضيني �لذين يطورون �ملنطقتني، 
كما تقوم �ضركات عاملية منها »رويال د�ت�س �ضل« و«كونوكوفيليب�س« 

بتطوير �أ�ضول �لنفط �ل�ضخري �لكندية.
يف  كندي  �ضخري  نفط  م�ضروع  �أول  عن  »�ضيفرون«  و�أعلنت 
»ليف  �ل�ضركة  با�ضم  �ملتحدث  وو�ضفه  نوفمرب،  يف  »د�فريناي« 
�ضوليد« باأنه و�حد من �لفر�س �لو�عدة يف �أمريكا �ل�ضمالية، وترى 
نقدي  وتدفق  �إنتاج  تقدمي  »مونتني«  باإمكان  �أن  »كونوكوفيليب�س« 

كبريين لل�ضركة.
وقال �ملتحدث با�ضم »�ضل« »كامريون يو�ضت« �إن �ل�ضركة �ضت�ضتثمر 
حقل  �أي  من  �أكرث  »د�فريناي«  يف  �لعام  هذ�  �لأمو�ل  من  �ملزيد 
نفط �ضخري �آخر، با�ضتثناء حو�س »بريميان« يف غرب تك�ضا�س 

�لذي يعد �أكرب �إنتاج �أمريكي من �لنفط �ل�ضخري.

- يعود �زدهار �لنفط �ل�ضخري �إىل ٢٠ عاما م�ضت عندما قادت 
�لتكنولوجيا �ملتطورة و�رتفاع �أ�ضعار �خلام وخماوف نق�س �لنفط 
�لعاملي �لجتاه نحو تطوير ثالث �أكرب �حتياطي يف �لعامل -لكن يف 
�إىل  �ل�ضتثمار  هذ�  من  �لكثري  توجه  �ملا�ضية،  �خلم�س  �ل�ضنو�ت 
يف  �لر�ئدة  �لأمريكية  �ل�ضخري  �لنفط  �ضركات  حيث  �جلنوب، 
تقنيات �حلفر �جلديدة �لتي غمرت �أ�ضو�ق �لنفط �لعاملية باخلام 

منخف�س �لتكلفة.
�لإنتاج �ملقدر بنحو  �إجمايل  ثلثي  �لنفطية حاليًا  -ومتثل �لرمال 
٤.٢ ماليني برميل يوميا من �خلام، و�ضتو��ضل �إ�ضهامها بكثافة 
يف �إنتاج �لطاقة يف �لبالد، لأن هذه �مل�ضروعات ُتبنى ملرة و�حدة 

وتنتج لعقود.
�لنفطية  �لرمال  م�ضروعات  ع�ضر  �أن  �ملحللني  بع�س  -ويرى 
�لتابع  هيلز«  »فورت  م�ضروع  مع  تنتهي  �أن  �ملرجح  من  �ل�ضخمة 
يوميا،  برميل  �ألف   ١9٠ ينتج  �لذي  �إنريجي«  »�ضانكور  ل�ضركة 

و�لذي بد�أ �إنتاجه هذ� �ل�ضهر.

�ل�ضخري  �لنفط  على  �لآن  �لكنديون  �لطاقة  م�ضوؤولو  يعتمد  و 
يف  �لطاقة  وزيرة  وقالت  جديدة،  ��ضتثمار�ت  جلذب  �ملعروف 
�ملقاطعة �ضت�ضهد طفرة يف  �إن  بويد«  »�ألربتا« »مارغريت ماكويغ 
�للذين  �لغنية  �لطبيعي  �لغاز  و�ضو�ئل  �خلفيف  �لطبيعي  �لغاز 

ي�ضكالن جزء� رئي�ضا من م�ضتقبل �لطاقة يف »�ألربتا«.
�لكندي ذروته يف عام  �لطاقة  �لر�أ�ضمايل يف قطاع  �لإنفاق  وبلغ 
�إجبار  �إىل  �لعاملية  �لنفط  �أ�ضعار  �نهيار  يوؤدي  �أن  قبل   ،٢٠١٤

�ملنتجني على خف�س �ل�ضتثمار.
وتر�جع �لإنفاق �لر�أ�ضمايل غري �لنفطي �لذي ي�ضمل قطاع �لنفط 
بينما  �لعام،  ينمو هذ�  �أن  �ملتوقع  �ملا�ضي، ومن  �لعام  �ل�ضخري 

ت�ضتمر �لرمال غري �لنفطية يف �لنكما�س.
ودفعت تنمية �لرمال �لنفطية �رتفاع �لنمو �لقت�ضادي يف »�ألربتا« 
�أي �ضعف  �ضنويا بني عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤،  �ملئة  مبعدل ٥.٥ يف 
�لنفط يف عام ٢٠١٤ ت�ضبب  �أ�ضعار  �نهيار  �لوطني، ولكن  �ملعدل 
�إلغاء ما ل يقل عن ٣٢  يف ركود �ملنطقة، مما دفع �ملنتجني �إىل 
مليار دولر من �ل�ضتثمار يف م�ضروعات خمطط لها كما �نخف�س 
�لإنفاق �لر�أ�ضمايل يف �لرمال �لنفطية للعام �لثالث على �لتو�يل 
خالل �لعام �ملا�ضي، يف حني �رتفعت �ل�ضتثمار�ت �لأخرى للنفط 

و�لغاز ٤٠ يف �ملئة مقابل عام ٢٠١٦ �إىل حو�يل ٣١ مليار دولر.
-ومن �ملتوقع �أي�ضا  �أن يوؤدي �لتك�ضري �لهيدروليكي للنفط و�لغاز 
�أن  كما  �لأ�ضغر،  �ل�ضتثمار�ت  على  �أ�ضرع  عو�ئد  �إىل  �ل�ضخري 
�إنتاجه �أقل كثافة من حيث �لكربون، وهو ما يثري قلقا كبري� لدى 

�مل�ضتثمرين �لدوليني.

كندا.. تطلق �سباق النفط ال�سخري 
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اأحمد زكي.. حياة امل�سريني يف مالمح ممثل 

فن

اأ�شامة �شفار 
وقا�ضية  طويلة  معركة  زكي  �أحمد  خا�س  و�حد  بعام  ولدته  بعد 
�متدت حتي كهولته ومل ترتك جزء� يف نف�ضه من دون �أثر جلرح ، 
وكان هدفه منها �أن يتحول من �ضخ�س خفي �يل مرئي ، فال�ضخ�س 
�لذي ي�ضعر �أن و�لدته ل تر�ه ي�ضبح من �ل�ضعب عليه �أن ي�ضدق �أن 

�ضخ�ضا �خر ير�ه . 

تلك �لأم �لتي ظلت �ضر� مرير� يف حياته حتي جتاوز �خلم�ضني من 
�أو ير�ها حني تزوره ، كان �أحمد زكي  عمره فقد رف�س �أن يزورها 
�لأويل  للمرة  و�لدته  ر�أي  �ذ  �ل�ضابعة  �ضن  – عند  – نف�ضيا  يقف 
فقد تزوجت بعد وفاة و�لده وتكفل به جده حتي مات فاأ�ضبح �لولد 

�ل�ضغري �ضيفا لدي بيوت �لأقارب وغريبا د�ئما . 

وظل �جلرح يكرب يف روحه و ترك حزنا �أعمق من �أن ي�ضتطيع جتاوزه 
وترك غ�ضبا ر�فق �لرجل حتي يف حالت �لر�ضا �لتام عن نف�ضه .

خرج كل ذلك �لغ�ضب و كل تلك �لطاقة يف " �أدو�ر" دعمتها �لدر��ضة 
�لأكادميية وجعله �ل�ضعور �ملزمن بالظلم يتقن �لدور ويعاي�ضه يف كل 

مرة . 

ولعل �لقيمة �حلقيقية للفنان �لذي رحل يف ٢٧ مار�س ٢٠٠٥ لتكمن 
يف تقدمي �أدو�ر ل�ضخ�ضيات تاريخية عا�ضرها جزء من �جلمهور و 
�أخري رحلت مبكر� مثل طه ح�ضني و �لرئي�ضني �أنور �ل�ضاد�ت وجمال 
عبد �لنا�ضر لكنها تلك �لقيمة �لنابعة من " �أحمد �ضبع �لليل " يف 
فيلم �لربئ للمخرج �لر�حل عاطف �لطيب و من " علي " يف فيلم 
حمفوظ  جنيب  رو�ية  عن  �ملاأخوذ   " �لهرم  ه�ضبة  فوق  "�حلب 

بال�ضم نف�ضه وغريهما . 

وعرب ثالثني عاما �ضكل مالمح بطل �عتربته جموع �مل�ضريني و�حد� 
منهم حيث ج�ضد �أولئك �لب�ضطاء �لذين متيل ب�ضرتهم �يل �ل�ضمرة 

ويتميزون ب�ضعر جمعد و يعي�ضون باأفر�ح ب�ضيطة و �أتر�ح ل تنتهي .

كان �أحمد زكي بطال لرت�جيديا م�ضرية خال�ضة توؤكدها مالحمه 
�لذي  �لنظرة،  حاد  �ملجعد،  �ل�ضعر  ذو  �لأ�ضمر  �لفتى  ذلك  حيث   ،
متيزه نحافة نتجت عن فقر و�ضوء تغذية يف �ل�ضغر، وتك�ضو مالحمه 
�أحز�ن عمر يجرها معه �أينما ذهب.. فقد ن�ضاأ �أحمد زكي �بن قرية 
�حل�ضينية مبحافظة �ل�ضرقية )يف دلتا م�ضر( �ملولود يف ١8-١١-
١9٤9 يتيم �لأب، ورباه جده بعد زو�ج �أمه �لتي مل يرها �إل يف �ضن 
�ل�ضابعة.. وبني بيوت �لأقارب عا�س غربته �خلا�ضة وتعلم �لتاأمل من 
خا�ضة،  بعناية  �أدو�ره  فاختار  غربته،  عليه  فر�ضته  �لذي  �ل�ضمت 

وعا�ضها وعاي�ضته ب�ضكل جعل �نبهار �جلمهور و�لنقاد به ل ينقطع.

ميكانيكا  يف  للعمل  يوؤهله  مهني  دبلوم  على  �لر�حل  �لفنان  ح�ضل 
�ل�ضيار�ت، و�أثناء در��ضته �لثانوية ��ضتطاع �أن يعتلي خ�ضبة �مل�ضرح 

من  عدد�  و�أخرج  و�ل�ضر�خ،  �لكالم  يف  بالنطالق  �ضمته  ليغادر 
للفنون  �لعايل  باملعهد  باللتحاق  �لبع�س  ون�ضحه  �مل�ضرحيات، 
�لعام  وهو   ،١9٧٢ عام  بامتياز  فيه  ليتخرج  بالقاهرة  �مل�ضرحية 
�ل�ضهرية  �مل�ضاغبني"  "مدر�ضة  مب�ضرحية  فيه  �ضارك  �لذي  نف�ضه 
مع كل من "عادل �إمام" و"�ضعيد �ضالح" و"يون�س �ضلبي" و"هادي 
هذه  وكانت  �لدر��ضة،  دفعة  نف�س  يف  له  زميال  كان  �جليار" �لذي 
من  معظم  لبدء جنومية  �لنطالق  نقطة  �لهزيلة مبثابة  �مل�ضرحية 

�ضارك فيها.

ر�ضح �أحمد زكي �لذي حمل ثقته يف نف�ضه معه منذ �لبد�ية لبطولة 
"�ضعاد ح�ضني" �لتي كانت  �أمامه  �لبطلة  "�لكرنك" ، وكانت  فيلم 
�أول  يف قمة جنوميتها يف ذلك �لوقت. وبعد توقيع عقد �لفيلم ويف 
�لعربي  �لعامل  يف  لالأفالم  موزع  �أكرب  �أن  �كت�ضف  �لت�ضوير  �أيام 
يومها  ��ضتبعاده، ف�ضدم وحتول من  "رم�ضي�س جنيب" قرر  حينها 
�إىل كتلة من �لأع�ضاب �ملتوترة ب�ضكل م�ضتمر، و�أق�ضم يومها �أن كل 

من ��ضتبعده من هذ� �لفيلم �ضيندم.

ح�ضني  �ضعاد  مع  ومتويل"  "�ضفيقة  هي  �لتالية  �لفر�ضة  وجاءت 
�أي�ضا، و�نطلق �أحمد زكي ليقدم مع �ملخرج "حممد خان" جمموعة 
من �أهم �أفالمهما معا بد�أت بـ"موعد على �لع�ضاء" مرور� بـ"زوجة 
م�ضري  دولة  �أمن  �ضابط  �ضخ�ضية  فيه  قدم  �لذي  مهم"  رجل 
مبثابة  بها  قدمه  �لتي  �ل�ضديدة  �حلرفية  وكانت  �ملرحلة،  جتاوزته 
ذلك  يف  �لتمثيلي  �لأد�ء  منه  يعاين  �لذي  �لإهمال  ظلمة  يف  برق 
�لوقت، و�أخري� قدما معا فيلم "�ل�ضاد�ت" �لذي �أثار لغطا كبري� قبل 
�جلدل  يثري  و�ضخ�ضية"  "رئي�ضا  نف�ضه  �ل�ضاد�ت  باعتبار  تقدميه، 
م�ضتو�ه  نف�ضه جدل حول  �لفيلم  �أثار  ثم  �لجتاهات،  كل  حوله من 

�لفني �لذي جاء خميبا لالآمال.

حياة  يف  �ل�ضيا�ضية  توجهاته  عن  عرب  قد  زكي  �أحمد  كان  و�إذ� 
مفكر   ١٥٠٠ �عتقال  بتربير  وطالبه  معه  �ختالفه  و�أكد  �ل�ضاد�ت، 
طويلة  ب�ضنو�ت  �ل�ضاد�ت  رحيل  وبعد  فاإنه  و�حدة،  ليلة  يف  م�ضري 
"م�ضخ�ضاتي" وتقدميه  خا�س معركة م�ضابهة ليقنع �لآخرين باأنه 
مبا  ثرية  �ضخ�ضيته  �أن  يعني  ولكن  معه،  �تفاقه  يعني  ل  لل�ضاد�ت 

يكفي لإغر�ء �ملمثل بتقدميها.

وتاألق �أحمد زكي مع �ملخرج عاطف �لطيب ب�ضكل مده�س حيث قدما 
معا �أفالما منها "�ضد �حلكومة" و"�لهروب"، وبينما قدم يف �لأول 
�ضخ�ضية حمام منحرف لم�ضته نار �لنحر�ف فا�ضتقام ثم ثار على 
ب�ضبب  باأكملها  �حلكومة  على  ق�ضائية  دعوى  برفع  وقام  �لف�ضاد، 
يعلم  يكن  مل  له  �بن  بينهم  �لفتيان  من  عدد  خالله  �أ�ضيب  حادث 
�آخر،  نوع  من  ملنحرف  دور�  "�لهروب" قدم  فيلمه  ففي  بوجوده.. 
حيث يد�فع عن �ضرفه خارج �إطار �لقانون بعدما خانته زوجته فقرر 

قتلها وقتل ع�ضيقها.

�أثار  �لذي  "�لربيء"  فكان  �لطيب  عاطف  مع  �أفالمه  �أبرز  �أما 
�لرقابة  �عرت�ضت  فقد  عر�ضه،  و�أثناء  قبل  �لأزمات  من  عا�ضفة 
عليه، وت�ضكلت جلنة من ثالثة وزر�ء للت�ضريح به، وبالفعل مت تغيري 
خمرجه  �ضنعها  �لتي  بالنهاية  �لن�ضخ  بع�س  ت�ضربت  و�إن  نهايته، 

وبطله.

�لب�ضاطة  �ضديد  مركزي  �أمن  جندي  عن  يحكي  "�لربيء"  وفيلم 
و�لرب�ءة و�جلهل يلقن بعد �لتحاقه بالتجنيد �لإجباري ما يفيد �أن 
�ضمري  هم  هوؤلء  �أن  يفهم  وبالتدريج  للوطن،  �أعد�ء  �ملعتقلني  كل 
�لأو�ن  فو�ت  بعد  لقنوه  من  �ضد  فينقلب  �أعد�ءه،  ولي�ضو�  �لوطن 
وينتهي �لفيلم بطلقات كثيفة من مدفعه �لر�ضا�س يف ج�ضد قائده، 
ب�ضرخة  �لكتفاء  فتم  �لرقابة،  عليها  �عرت�ضت  �لتي  �لنهاية  وهي 
مدوية من �جلندي لدى ��ضتقبال �ملعتقل �لذي يقوم بحر��ضته دفعة 

جديدة من "�أعد�ء �لوطن".

ولعل �خلطورة �حلقيقية يف هذ� �لفيلم تكمن يف �أن �لق�ضة مل تكن 
�إل �إ�ضقاطا على و�قع �ل�ضعب �مل�ضري يف �لفرتة �لتي �أبرمت خاللها 
معاهدة كامب ديفيد، وكيف �أفاق على كارثة ت�ضاوؤل �لوطن وحتوله 

�إىل م�ضمى �آخر �ضو�ه.

فيلم  �لليل" يف  �ضبع  "�أحمد  �ضخ�ضية  قدم  �لذي  زكي  �أحمد  كان 
ذهن  على  يخطر  �أن  ميكن  ما  كل  تقدمي  من  �نتهى  "�لربيء" قد 
�مل�ضرية  �ملخرجة  مع  قدم  �أن  بعد  خا�ضة  �لتحدي،  يهوى  ممثل 
حممد  ومع  "�إ�ضتاكوز�"،  مثل  خفيفة  �أفالما  �لدغيدي"  "�إينا�س 
خان "كابوريا" �لذي حقق رقما قيا�ضيا يف �إير�د�ت �ل�ضباك، فاأنهى 
�ل�ضتمتاع  يف  ليبد�أ  وجوده،  �إثبات  مرحلة  نف�ضه-  هو  �أكد  -كما 
باأدو�ر نوعية يختارها هو بنف�ضه. وكان يف بد�ياته قد حقق جناحا 
ملمو�ضا -�عتربه بد�يته �حلقيقية- بتج�ضيد �ضخ�ضية �لدكتور طه 
ح�ضني عميد �لأدب �لعربي، فا�ضتهو�ه جت�ضيد حياة �مل�ضاهري، وبد�أ 
ب�ضخ�ضية قائد ثورة يوليو "جمال عبد �لنا�ضر"، وحقق فيلم "نا�ضر 
وحلمه  �مل�ضري  �ل�ضعب  لالأذهان حما�س  و�أعاد  كبري�  ٥٦" جناحا 
�لكبري بعد �لثورة و�لذي حتول �إىل كابو�س فيما بعد، فاأر�د �أن يج�ضد 
من  �أكرث  له  كتب  �لذي  �لفيلم  يف  وقدمها  "�ل�ضاد�ت"  �ضخ�ضية 
"�أحمد بهجت" �لكاتب بجريدة  �ضيناريو حتى ��ضتقر على ما كتبه 

�لأهر�م �لقاهرية.

 ١9١9 ثورة  زعيم  زغلول  �ضعد  تقدمي  يف  يطمع  زكي  �أحمد  وكان 
و�أحمد عر�بي و مبارك 

�أما �لعندليب �لأ�ضمر "عبد �حلليم حافظ" فقد كان حلما كبري� �أر�د 
�أحمد زكي �أن يج�ضد من خالله ق�ضة حياته �أي�ضا، و�لتي ت�ضابهت 
يف كثري من ف�ضولها مع حياة �ملطرب �لأ�ضمر �بن �ملحافظة نف�ضها، 

و�لذي عانى نف�س م�ضاعر �ليتم و�لفقر و�حلاجة مثله. 
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ر�سة مازهر...   عندما ياأخذين احلنني

هنا دم�سق

ال�ش�ريني كل �شيء عندهم اأكل.. 
اأو مرتبط بالأكل:

على �شبيل املثال:
ع  وفطر  �ضام  �ضام  مر�ء-  دب�ضاتو 
�لعز�مي  لنب-وقت  يا  ب�ضلة-�ضايف 
بايد  بطيختني  نامي-حامل  �نطون 
هم  تاكل  حمروقة-  وحدة-ب�ضلتو 
�لبي- �لعز للرز و�لربغل �ضنق حالو- 
و-  ن�ضّ �أكل  ولو  خبزو  �خلّباز  عطي 
خبز  بيناتنا  يف  تطعميني-  ول  لقيني 

ة-  ة بغ�ضّ وملح-�ضبعنا حكي- كتري مه�ضومة هالبنت- �ضو بدي �تذكر منك يا�ضفرجل كل م�ضّ
ما ه�ضمتو بنوب- عم بطبخ �ملو�ضوع على نار هادية- ل تقول عنب لي�ضري بال�ضّلة- دّمو متل 
�لع�ضل- �إي �ضو ما�ضي على بي�س- بدك تاكل عنب ول تقتل �لناطور- طنجرة ولقت غطاها- 
بتاكليني حلم وبرتميني ع�ضم- ما عندي خيار وفقو�س- وّجو ما بي�ضحك لرغيف �ل�ضخن- �ضار 
متل  �لنا�س  تاكل هم-  ول  بالك  و�ضلت- طول  وبكون  كو�ضاية  �إيدّيي- ع�ضة  بني  �لعجينة  متل 

�لرز- يا د�خل بني �لب�ضلة وق�ضرتها ما بينوبك �إّل ريحتها- د�ب بزر خّمي
�جلو�زة متل �لبطيخة- طولها متل عرء �لفول- حاطني مقاليتو وقاعدين

خدودها متل �ل�ضوندر- تغّد�ين قبل ما �تع�ّضاه- بياكل وبينكر- �أًكال نكار- حاجتك �أكل هو�- 
نحنا ما بناكل مال حر�م- ر��ضي عم ياكلني بدي حّمام

�إي �ضو �ل�ضغلة �ضوربه- �لأكل على قد �ملحّبة-�أكلت ُكْم-�أكلت وقعة-�أكلت �أتلة
-�أكلت �ضو�ب-�أكلت مقلب- �أكلت مقلب- �أكل علّي م�ضاري- ولك حاجة ما�ضبعتو م�ضاري!!- 
مغّم�ضة  لقمته  للخردل-  ول  للخل  ل  نفعان  مو  قلبي-  هم  تاكل  �ل�ضبعان!!  متل  �جلوعان  هالأ 

بالدم
- �ضغلة عجرة- حط خبز�تك على جبناتي- عينو جوعانة- عينو �ضبعانة- �إلها مت ياكل ومالها 

مت يحكي- حلوة، وجها متل طبق �لنّمورة.
جمعها م�شك�را امل�ؤرخ ال�شهري �شامي مبي�س

بقلم الكاتبة: فاطمة خ�جة
ي�ضعنا  ل  نحبهم  ملن  �حلنني  ياأخذنا  عندما 
جملة  ونحبكم.  ونحبكم  نحكبم  نقول  �ن  �ل 
لطاملا  زمن  من  م�ضامعي  على  مرت  ق�ضرية 
ر�فقتني و�ون�ضة وحدتي ومرت ك�ضحابة �ضيفية 
و�لبحث  و�لوحدة  �لغربة  نري�ن  تطفى  باردة 
عن �لذ�ت و�لوطن. �لوطن �لذي غادرناه ومَل 
هل  �علم  ول  و�ضكننا  ع�ضقناه  �لذي  يغادرنا، 
خذلناه �م هو �لذي خذلنا وبعد �ضياع و�ضتات 

�ضنني طو�ل قررت �ن �أعي�س عاملي بني نف�ضي ومع نف�ضي وخميلتي �م�ضي على طرقات ف�ضية و�ضو�رع تعبق 
بر�ئحة مطر �أ�ضبه برو�ئح �لعطور �لفرن�ضية مركزة بالأ�ضالة و�حلنني و�ليا�ضمني. ما �جمل �ن تذهب 
كل ليلة ملدة من زمن توقف فيها �لزمن عند ذكريات وليايل ل تن�ضى و�لجمل �ن جتلب ذلك �ل�ضعور 
مع نف�ضك ولنف�ضك بدون قيود ول حدود هو عامل من �جلنون وتعرب عنه باإبت�ضامة �ضاخرة وبريق عينني 
د�ئم وكاأنك تقول للحياة �لتي لطاملا كانت د�ئما مت�ضي يف �لجتاه �ملعاك�س لرغباتك و�أمنياتك وكاأنك 
تقول لها �عملي و��ضنعي بي ما �ضئتي فقلبي وعقلي وج�ضدي ملك يل ت�ضتطيعي �ن تتحكمي بكل �ضيئ 
�إل مب�ضاعري ووجد�ين و�أفكاري حاولت �أت�ضالح معِك و�ن ن�ضل خلط م�ضرتك بيني وبينِك ولكن د�ميا 
تكوين قا�ضية مرة وحنونة مرة، من�ضفة مرة وظاملة مر�ت عدة، فلن �أعد �أحتمل جنونِك وتقلباتِك �عملي 
ما �ضئتي فلدي ذكريات وحنني يهزم غبائِك، مزقي �أور�قي �ضتتي �أفكاري �أذيقيني مر�ر �لغربة ما عدت 
�أبايل ب�ضيئ ول �كرتث باأي �ضي حم�ضنة ومدعمة بذكرياتي �لوردية و�حالمي �لبنف�ضجية هناك �ضوت 
مير على م�ضامعي �أ�ضبه ب�ضوت نبع عذب يقول يل ل تاأبهي ول تكرتثي ول تخايف من �ضي �أنا معِك وروحي 
تطوف وجتول كل يوم حولِك تر�ِك عندما تفرحي وحتزين وتثوري مير ذ�ك �ل�ضوت على م�ضامعي ليقول 
يل كوين كما عرفتك كوين كما عهدتك قوية م�ضعة فرحة متمردة ل تن�ضتني �ضو� لنف�ضك ..�عرف �أنِك 
مللتي مني وتقويل هذه �لإن�ضانة تعبت و�نا �أحاول �أن �أهزمها �ك�ضرها ��ضتتها ولكن دون جدوى هناك �ضر 
غريب يدعمها و�ضي يح�ضنها و�ليوم �أعرتُف لِك بان ذلك �ل�ضوت عندما مير على م�ضامعي وخاطري 
�ضو�  مني  تناِل  لن  لغبائِك  ي�ضت�ضلم  غريي  �ضخ�ضًا  �أوجدي  فا  ذ�كرتي  يف  مير  حلظة  بكل  و�أولد  �أحيا 

�لالمبالة و�ل�ضخرية �أيتها �لغبية...

فالإد�رة  لها  �إنتاجية  �أعلى  حتقيق  �إىل  منظمة  �أي  �إد�رة  تهدف 
�لب�ضرية  للمو�رد  و�لفعالية  �لكفاءة  ��ضتخد�م  �ل�ضامل هي  باملفهوم 
و�ملالية و�لوقت و�ملعلومات �ملتاحة من �أجل حتقيق �أهد�ف �ملنظمة 
�لب�ضرية  �ملو�رد  �ملو�رد،  هذه  من  مورد  �أهم  عن  نتحدث  هنا  ومن 
�أو  للمنظمة  و�أ�ضا�ضي  حموري  دور  �لب�ضرية  �ملو�رد  �إد�رة  تلعب  �إذ 
وجه  �أكمل  على  تقوم  �ملنظمة  �لأعمال يف  �أن جميع  للتاأكد  �ل�ضركة 
ووفق �خلطة �لأ�ضرت�تيجية و�ملحددة للمنظمة،وتعد من �أعقد �ملو�رد 
يف �لإد�رة �إذ يتطلب مهارة من �ملدير لتح�ضني �إد�رة �ل�ضركة بال�ضكل 
�ملطلوب بالتطوير و�لتحفيز �مل�ضتمر للعاملني فاأن عدم حت�ضني هذ� 
�ملورد �ضيوؤدي بنتيجة عك�ضية لل�ضركة من خالل �ضعف �لولء لل�ضركة 
فر�ضة  �تيحت  �ذ�  �ل�ضركة  ومغادرة  لهما  �لأنتماء  وعدم  و�ملدر�ء 

�أف�ضل بدون تردد

�أي  و��ضتمر�رية  لنجاح  �ملو�رد  �أهم  من  �لب�ضري  �ملورد  �أن  فنجد 
�أن  ننكر  ل  �أهد�فها  بكل  بال�ضركة  �لفرق  ي�ضنع  �لذي  وهو  �ضركة 
�ملو�رد �ملالية و�لتقنية مهمة و�أ�ضا�ضية لكن �ملورد �لب�ضري �ملدرب 
و�ملوؤهل هو ر�أ�ضمال �ملنظمة �و�ل�ضركة ،ولالأ�ضف غالبا ما نالحظ 
�أن �ملوظفني يف �ل�ضفوف �لإمامية مهم�ضني لدى �ملدر�ء ورو�تبهم 
حمدودة وهم يتحملون �جلزء �لأكرب بالتعامل مع �لعمالء و�لزبائن 
�ل�ضركات  كربى  عك�س  على  و�ل�ضخ�ضيات  �لتوجهات  خمتلف  من 
�ل�ضفوف  موظفني  ومعنويًا  ماديا  تدعم  د�ئمًا  �لتي  �لعاملية 

�لأمامية

فمن هنا جند �أهمية �ملو�رد �لب�ضرية بال�ضركة فهي ت�ضمل �لعاملني 
و�ضع  يف  وت�ضارك  و�جلودة  و�لإنتاج  و�لت�ضويق  و�ل�ضتثمار  بالتمويل 

�ل�ضيا�ضات و�خلطط �لرئي�ضّية و�ل�ضرت�تيجية لل�ضركة .

وكثري� ما يحدث لغط بني مفهوم �إد�رة �ضووؤن �ملوظفني و�إد�رة �ملو�رد 
�لب�ضرية وهذه بع�س �لفروقات:

- �إد�رة �ملو�رد �لب�ضرية تهتم بكل ماهو من �ضاأنِه رفع كفاءة �لأفر�د 
وغياب  بح�ضور  تهتم  �ملوظفني  �ضووؤن  بينما  �لعمل  موؤ�ض�ضة  يف 

�لأفر�د.

-  �إد�رة �ملو�رد �لب�ضرية تهتم بتطوير �لأفر�د بينما �ضووؤن �ملوظفني 
تهتم مبحا�ضبة �لأفر�د.

وعمليًا  علميًا  �لفرد  م�ضتوى  برفع  تهتم  �لب�ضرية  �ملو�رد  �إد�رة   -
�ضووؤن  بينما  بها  عمل  �لتي  �لفرتة  عن  �لنظر  بغ�س  و�قت�ضاديًا 

�ملوظفني ت�ضري وفق �أنظمة روتينية حمددة.

فمن هذ� �ل�ضدد جند يف �لعلم �حلديث لالإد�رة تركيز على �ملو�رد 
لالأفر�د من خالل  و�ملعنوي  �لنف�ضي  وتركيز على �جلانب  �لب�ضرية 
�أجل  من  �لعمل  د�ئرة  يف  ومريح  مالئم  جو  خلق  ب�ضرورة  �لإميان 

حتقيق �لأهد�ف و�خلطط �ملرجوة لل�ضركة. حتياتي 

اأهمية امل�ارد الب�شرية يف علم الإدارة احلديث

فاطمة خ�جة

اأهمية املوارد الب�سرية يف علم االإدارة احلديثاحلديث موارد ب�سرية   
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اأ�شامة �شفار 
نظم �لعاملون يف ٥٠ فرعا من تيم هورتون �لبالغ عد دهم �جمال يف 
كند� ٣8٠١ فرعا وقفات �حتجاجية يف كافة �أنحاء �لبالد  �عتبار� 
من ٣١ دي�ضمرب �ملا�ضي وحتي �لن و قد  �ضهد ت مقاطعة �ونتاريو 
�أخرى  هي كاجلاري،  مدنا  �لوقفات  وت�ضمل  وقفة   ٣8 نحو  وحدها 
وهاليفاك�س، و�ضا�ضكاتون، وريجينا، وفانكوفر ومدينتني �أخريني يف 

كولومبيا �لربيطانية.
ونظمت �ملظاهر�ت �ضد �ملنافذ �لتى قطعت على �ملوظفني فو�ئدهم 

بعد رفع �حلد �لدنى لالجور فى �ونتاريو. 
وقال منظمو  حركة �لحتجاجات، و�لتي يطلق عليها ��ضم "�لكفاح من 
�أجل ١٥ دولر�" و "�لإن�ضاف"، �إن �ملظاهر�ت �لتي مت �لتخطيط لها 
على وجه �لتحديد يف �متياز�ت تيم لي�ضت حول �أ�ضحاب �لمتياز�ت 

�أنف�ضهم، بل لل�ضغط على �ل�ضركة �لأم.
وقال �ملتحدث با�ضم �حلركة ليدنو بريتاين �ضميث  يف ت�ضريحات 
�ضحفية "�ذ� كانو� ي�ضعرون بالزمة، فهم يعرفون �ن ر�ضالتنا �ليهم 

و��ضحة وبالتحد يد   للمكتب �لرئي�ضي لل�ضركة"
تبلغ قيمتها مليار�ت  �لتي  �ل�ضركة  �لأمر يدور حول  و�أ�ضاف قائال  
�لدولر�ت و�ل�ضركة �لأم، ومطعم �لعالمات �لتجارية �لدولية، �لذين 

لديهم و�ضائل حلماية �لعمال، ولكن ل يفعلون ذلك".

�لذين  �أونتاريو  مقاطعة  فى   للعاملني  �لأجور   رفع  تفعيل  مت 
معدل  فى  زيادة  ح�ضل  حيث   ، لالجور  �لدنى  �حلد  يتقا�ضون 
بعد  �مليالدية  �ل�ضنة  ر�أ�س  يوم  �عتبار� من  �ضاعات عملهم  �أجور 
�ن �قرت حكومة �ملقاطعة ت�ضريعات ��ضالح �لعمل فى وقت �ضابق 

من هذ� �لعام.

و�عتبار� من يوم �لثنني �لأول من يناير ٢٠١8، مت تفعيل زيادة �حلد 
�لأدنى �لعام لالأجور �إىل ١٤ دولر� بدًل من ١١.٦٠ دولر. ويعقب 
هذ� �لتغيري زيادة �أخرى يف عام ٢٠١9 حيث  �ضيزيد �لأجر بال�ضاعة 

�إىل ١٥ دولر.

�ضتعقد  �لتي  �ملقاطعة  �نتخابات  قبل  �لجور  فى  �لزيادة  هذه  تاأتي 
فى يونيو �لقادم ، وكان رفع �حلد �لأدنى لالأجور قد قوبل باإرتياح 
كبري لدى �لطبقة �لعاملة و�ضعبية كبرية يف �لقرت�ع �حلكومي ومع 
�أنها مثرية للجدل لل�ضركات،  �ملد�فعني عن �لعمل، على �لرغم من 
�لذين يقولون �أن �لزيادة تاأتي ب�ضرعة كبرية جد� و�ضوف توؤدي �إىل 

فقد�ن �لوظائف.

وعلي �ثر ذلك قررت �ضركة تيم هورتون وقف �لمتياز�ت �لتي يتمتع 
بها بع�س �لعاملني بها ما �أدى �ىل �لحتجاجات �لتي �ضملت عد د � 

كبري� من �لفروع 

و�ملجموعات  �لنقابات  مطلب  �ونتاريو  يف  �لتجارة  غرفة  وتعار�س 
�لبالغ  �لأدنى   �حلّد  لزيادة  يدعو  �لذي  �لعّمال   ل�ضالح  �لنا�ضطة 

١١،٤٠حالّيا  يف �ل�ضاعة �إىل ١٤ دولر� .

�أّن �قت�ضاد �ملقاطعة قوّي ويتيح  وتوؤّكد رئي�ضة �حلكومة كاثلني وين 
حتقيق هذه �لزيادة يف �لأجور.

�لأدنى  باحلّد  �لعاملون  ينفق  "�ضوف   : قائلة  لل�ضحف  و�ضرحت 
وُيعترب  �لقت�ضادّية  �لدورة  يعّزز  ما   ، �لإ�ضايّف  �ملال  هذ�  لالأجور 
�ملقاطعة  حكومة  رئي�ضة  قالت  للموؤ�ّض�ضات"  بالن�ضبة  جّيد�  خرب� 

كاثلني وين.

�أنه مع زيادة �حلد �لأدنى لالأجور يف  �أعلن بنك كند�   ومن جانبه 
خمتلف �ملقاطعات �ضتختفي حو�يل ٦٠ �ألف وظيفة بحلول ٢٠١9 

على  �ل�ضلبية  �نعكا�ضاته  من  خ�ضيتهم  عن  �لعمل  �أ�ضحاب  و�أعرب 
�أرباحهم وعلى ��ضتمر�رهم يف �لعمل ، م�ضيفني �أنه �ضيوؤدي �إىل رفع 
�أ�ضعار �ل�ضلع و�خلدمات و تقلي�س �ضاعات �لعمل و�لأ�ضوء �إىل ت�ضريح 

للعمال.

بعد رفع احلد االأد ين لالأجور : 

50 وقفة احتجاجية �سد تيم هورتونز 

و احتمال فقد ان 60 األف وظيفة

اأ�شامة �شفار
مكافحة  قو�عد  ي�ضدد  جديد  ت�ضريع  مناق�ضة  �لكندي  �لربملان  بد�أ 
�لتحر�س يف مكان �لعمل، مبا يف ذلك تلك �ملتعلقة بال�ضا�ضة، وذلك 
من  م�ضرعني  �ضد  �جلن�ضريموجهة  �ل�ضلوك  ب�ضوء  مز�عم  و�ضط 

جانب �لطيف �ل�ضيا�ضي.
و�ُضلط �ل�ضوء جمدًد� على م�ضروع �لقانون �لذي تقدمت به حكومة 
رئي�س �لوزر�ء، جا�ضنت ترودو، �لليرب�لية، يف نوفمرب/ت�ضرين �لثاين، 
بعد تنّحي وزير يف �حلكومة �لحتادية وزعيمني حزبيني �إقليميني، يف 
�لأ�ضبوع �ملا�ضي، بعدما ُوجهت لهم �تهامات بـ”�رتكاب �ضلوك غري 

لئق”.
ويف حني �أن �لقانون �ملقرتح �ضيطبق يف كل �أماكن �لعمل �لحتادية، 
مبا يف ذلك �ل�ضركات �خلا�ضة، فاإن �لرتكيز ُم�ضلط على بيئة �لعمل 
�ملناه�ضة   ”MeToo“ حركة  ح�ضول  مع  �أوتاو�،  يف  �ل�ضيا�ضي 
يف  زخم  على  �لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل  على  �جلن�ضي  للتحر�س 

كند�.
�لحتادية،  �حلكومة  يف  �لوزير  �أن  �ملا�ضي،  �لأ�ضبوع  ترودو،  و�أعلن 
كنت ههر )48 عامًا(، ��ضتقال يف �إطار �لتحقيق يف �دعاء�ت باأنه 

�أدىل بتعليقات “غري مالئمة” ل�ضيد�ت.
وجاء �لإعالن يف �أعقاب ��ضتقالة باتريك بر�ون وجامي بيلي زعيمي 

�لتقدميني �ملحافظني يف �أونتاريو ونوفا �ضكو�ضيا على �لتو�يل.
ريك  �أونتاريو،  يف  �ملحافظ  �لتقدمي  �حلزب  رئي�س  ��ضتقال  كما   
ديك�ضرت�، يوم �لأحد، بعدما ن�ضرت جملة ق�ضة خربية حتتوي على 
�دعاء�ت باأنه �عتدى جن�ضًيا على موظفة �ضغرية يف جمال �ل�ضيا�ضة، 

عندما كان ع�ضوً� �حتاديًا يف �لربملان.

�إجر�ء�ت  �لأعمال،  لأ�ضحاب  �جلديد  �حلكومة  ت�ضريع  و�ضيو�ضح 
�ضي�ضيف خياًر� لطلب  و�لتنّمر، كما  �لتحر�س  �دعاء�ت  �لتعامل مع 

حمقق خارجي، ويفر�س لو�ئح لل�ضرية حلماية �ل�ضحايا.
وبعد �تهامات متعددة للمنتج �ل�ضينمائي هاريف وين�ضتني، يف �أكتوبر/
ت�ضرين �لأول �ملا�ضي، ت�ضمل �لغت�ضاب، جلاأت ماليني �لن�ضاء �إىل 
مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي وو�ضائل �لإعالم، للحديث عن تعّر�ضهن 

لتحر�س �أو �عتد�ء جن�ضي حتت و�ضم “مي تو”.
-M # و�ضم وُم�ضعلة  �ل�ضابقة  و�ملغنية  �لأمريكية  �ملمثلة   ودعت 

خطاب  خالل  �لإنرتنت  عرب  �لحتجاج  �إىل  ميالنو،  �ألي�ضا   ،Too
�لرئي�س �لأمريكي �ملثري للجدل، دونالد تر�مب، عن حالة �لحتاد.  
علي �أن يكون �لحتجاج يف �ضكل برجمة رقمية، يف �ضكل تغريد�ت.  

 State Of The Dream حتمل هذه �ملظاهرة �لإلكرتونية ��ضم
�لتو��ضل  من�ضات  خمتلف  عرب  �حلملة  و�نطلقت  �حللم(،  )حالة 
�ملحيط  بتوقيت  م�ضاًء  �ل�ضاد�ضة  �ل�ضاعة  من  �بتد�ًء  �لجتماعي، 

�لهادئ، يوم 30 يناير/ كانون �لثاين �ملا�ضي. 

ودعت ميالنو متابعيها �إىل �مل�ضاركة يف �حلملة، كذلك دعت زمالءها 
�إىل ن�ضر مقاطع فيديو تدعم �مل�ضروع، وكتبت: “نحن ندعوك �أي�ضًا 
�أحالمك، يجب  �لتي يف  �أمريكا  فيها  ت�ضف  دقيقة  فيديو يف  لن�ضر 
�أن يتم ن�ضر جميع مقاطع �لفيديو يف وقت و�حد يف �ل�ضاعة 6 م�ضاًء 
بتوقيت �ملحيط �لهادئ/ 9 م�ضاًء بتوقيت �ضرق �لوليات �ملتحدة مع 
�لو�ضم State Of The Dream على جميع �لقنو�ت �لجتماعية 

�خلا�ضة بك”.

كندا تناق�س ت�سريعًا جديدًا للت�سدي للتحر�س اجلن�سي و�سط عا�سفة حملة »مي تو«
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حفل ا�ستقبال للوفد االقت�سادي الفل�سطيني 
يرافقه توقيع مذكرة تفاهم بني بالرتيد وموؤ�س�سة رياديي االعمال الكنديني الفل�سطينيني

كندا  ت�رنت�-مي�شي�شاجا¬¬- 
نوفوتيل مبدينة فندق  ينايريف  ثاين  كانون  �لثالثاء ٣٠  م�ضاء   �أقيم 
�لأعمال رو�د  موؤ�ض�ضة  نظمته  ��ضتقبال  حفل  �ونتاريو،   مي�ضي�ضاغا 
 �لكنديني �لفل�ضطينني بالتعاون مع موؤ�ض�ضة بالرتيد، وبرعاية �ضفري
�ىل �حلفل  وهدف  معروف،  نبيل  �ل�ضيد  �ضعادة  كند�  يف   فل�ضطني 
من وجمموعة  �لز�ئرة  �لفل�ضطينية  �ل�ضركات  بني  �لتو��ضل   حتقيق 
�ضارك وقد  و�لعرب.  �لكنديني  �لعمال  ورجال  �لكندية   �ل�ضركات 
 باحلفل �لعديد من �ل�ضيا�ضني �لكنديني كان �برزهم ع�ضو �لربملان
 �لكندي من ��ضل لبناين �ضعادة �ل�ضيد مرو�ن طبارة، و�ي�ضًا ممثلني
 عن �ملوؤ�ض�ضات �لفل�ضطينية و�لعربية يف كند� . وبعد �ضماع �لن�ضيدين
 �لوطنيني �لكندي و�لفل�ضطيني، تو�لت �لكلمات و�للقاء�ت و�لتو��ضل
 بني �ل�ضيوف ورجال �لأعمال من �أبناء �جلالية �لفل�ضطينية و�لعربية. 
 وقد �أجرت قنو�ت �ل�ضحافة و�لعالم �لعديد من �للقاء�ت مع �ل�ضادة
 و�ل�ضيد�ت من �حل�ضور وممثلي �ل�ضركات �مل�ضاركة و�لتي د�رت حول
 كيفية خلق وتطوير فر�س �لتعاون �لتجاري �لفل�ضطيني¬-�لكندي،
 حيث �كد �جلميع على �ضرورة تكثيف �لتعاون بني �ل�ضركات �لكندية
�ملنتج وجود  لتعزيز  م�ضتقبلية  �ضر�كات  تا�ضي�س  يف   و�لفل�ضطينية 
 �لفل�ضطيني يف �ل�ضو�ق �لكندية كما �ثنى �جلميع على جناح �حلفل
 وعلى �جلهد �ملتميز �لذي بذلته مو�ض�ضة رياديي �لعمال �لكنديني
 �لفل�ضطينيني ومو�ض�ضة بالرتيد و�لدعم �لذي تلقتاه �ملوؤ�ض�ضتني من

�ضفارة فل�ضطني يف كند� وعلى ر��ضها �ل�ضفري �لفل�ضطيني.

 وخالل �حلفل، مت توقيع مذكرة تفاهم بني موؤ�ض�ضة بالرتيد وموؤ�ض�ضة
 رياديي �لعمال �لكنديني �لفل�ضطينني �ضمن �ضعي �لطرفني لزيادة
 حجم �لتبادل �لتجاري �لفل�ضطيني¬-�لكندي وتعزيز فر�س جناح

وتناف�ضية �ملنتج �لفل�ضطيني يف �ل�ضو�ق �لكندية. 
�لوفد ورئي�س  �د�رتها  جمل�س  ع�ضو  بالرتيد  عن  �ملذكرة  وقع   وقد 
 �لفل�ضطيني �لقت�ضادي، �ل�ضيد هاين �حلايك وعن موؤ�ض�ضة رياديي
 �لعمال �لكنديني �لفل�ضطينيني، رئي�س جمل�س �د�رتها �ل�ضيد �حمد

جاد�هلل.
على و�ثنى  باحل�ضور  فيها  رحب  كلمة  معروف  �ل�ضفري  �لقى   وقد 
وخارج د�خل  يف  �لفل�ضطينيه  �ملكونات  بني  �جلماعي  �لعمل   �هميه 
�لفل�ضطينيه، منوها �لكنديه  �لعالقات  تعزيز   �لوطن وعلى �ضروره 
 �ىل �نه ريثما يتم حتقيق �خرت�ق �يجابي يف �لعالقات �ل�ضيا�ضيه بني
 كند� وفل�ضطني، علينا �لرتكيز على �لتعاون بني �لبلدين يف �ملجالت
بجديد �ل�ضفري �حل�ضور  و�خرب  و�لريا�ضيه،  و�لثقافيه   �لقت�ضاديه 
 �لعالقات �لفل�ضطينيه �لكنديه و�لتي يف طور �لتطور �ليجابي ولكن
بتمويل �للتز�م  �عاده  �لكندية  �حلكومة  بقر�ر  مذكر�   �لبطيئ، 
ـ كند�،  ميز�نيه �لنرو� وت�ضكيل جلنه �ل�ضد�قه �لربملانيه فل�ضطني 
ت�ضدت عندما  �ملتحده  �لمم  لدى  �لت�ضويت  عن  �لمتناع   وكذلك 
برحله �حل�ضور  �ل�ضفري  و�بلغ  �لقد�س  حول  تر�مب  لقر�ر   فل�ضطني 
 جلنه �ل�ضد�قه �لربملانيه �ىل فل�ضطني، و�ملزمع بدئها يف نهايه مار�س
 �لقادم، �ضاكر� �بناء �جلاليه �لفل�ضطينيه على تعهدهم بتامني تذ�كر

�ل�ضفر للربملانيني.

�أبرزها كان  حيث  �حلفل،  يف  �لكلمات  تو�لت  �ل�ضفري،  كلمة   وبعد 
�لكنديني �لأعمال  رو�د  موؤ�ض�ضة  رئي�س  �أحمد جاد�هلل،  �ل�ضيد   كلمة 
�ملذكرة توقيع  �همية  على  و�ثنى  �حل�ضور  �ضكر  �لذي   �لفل�ضطينني 
 يف تفعيل �لعمل �لقت�ضادي �لفل�ضطيني¬-�لكندي �مل�ضرتك، وبني
و�لفهم �لتعاون  من  �نطالقًا  جاء  �لطرفني  بني  �ملذكرة  توقيع   �أن 
و�مل�ضانع لل�ضركات  و�لتطور  �لنمو  و�أولويات  حلاجات   �مل�ضرتك 
جاد�هلل �ل�ضيد  كلمة  وتلت  �ضو�ء،  حد  على  و�لكندية   �لفل�ضطينية 
 كلمة رئي�س �لوفد �ل�ضيف �ل�ضيد هاين �حلايك، تبعه كلمة �لنائب يف
 �لربملان �لكندي �ل�ضيد مرو�ن طبارة ثم كلمة �لدكتور طارق خليفة
 رئي�س موؤ�ض�ضة �ملحرتفني �لفل�ضطيني �لكنديني، و�أكدت �لكلمات على
 �أهمية دعم وتعزيز �لعالقات �لتجارية بني �لبلدين ملا لها من �أهمية

بالغة وخا�ضة لأبناء �ل�ضعب �لفل�ضطيني يف �ر�س �لوطن .
  ثم قدم بعدها �ل�ضيد �حلايك درعا تذكاريًا لل�ضيد جاد�هلل تقديرً�
على �لعمل  يف  جلهوده  وتثمينًا  �لفل�ضطيني  �لتجارة  مركز  من   له 
 �إقامة هذ� �حلفل و�لذي هدف بالدرجة �لأوىل �ىل تطوير �لتبادل
وثائقي �للقاء ُعر�س فيلم  نهاية   �لتجاري بني كند� وفل�ضطني. ويف 
يف �ليجابية  �ل�ضتثمار  وبيئة  �لفل�ضطيني  �لإقت�ضاد  ميز�ت   عن 
 فل�ضطني، وقد �أظهر �لفيلم متيزً� وتطورً� يف �لعديد من �مل�ضنوعات
وتقنية و�حلجر  و�لرخام  �لغذ�ئية  �ملو�د  قطاعات  يف   �لفل�ضطينية 
 �ملعلومات رغم معوقات �لحتالل. بعدها جتول �حل�ضور يف ردهات
 �ل�ضالة مل�ضاهدة وتفح�س عينات �ملنتجات �لفل�ضطينية �ملعرو�ضة،

وعقدت حلقات �لتعارف و�لتو��ضل و�لتقاط �ل�ضور �لتذكارية .
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ُوجودنا ُيغريرّ 

احلياة نحو 

االأف�سل 

خواطر

ه����ي  ع����وامل  اإىل  بواب����ة 
جمموعة يوميات وخواطر 
جابت يف ذهن امراأة �صورية 
هاجرت مع اأ�رستها للعي�ش 
يف كن����دا وعا�صت التباين 
بني  واحل�صاري  الثق����ايف 
�صدمة  وكذلك  املجتمعني 
الواق����ع مقاب����ل الأح����ام 

الوردي����ة الت����ي يعي�صه����ا كل طاب الهج����رة اإىل القارة 
الأمريكية، ثم دونتها يف كرا�صة و�صكبتها يف قالب اأدبي 

يت�صم بال�صدق وال�صفافية واملو�صوعية.

�ملهاجر،  م�ضاعر  تتفجر  �لثقافية  �ل�ضدمة  بعد 
�أمور  على  فيها  يفجع  �لعز�ء،  مرحلة  هي  وهذه 
ق�ض�س  �أو  �أحبابه،  عن  �ن�ضطاره  منها  كثرية، 
�لأم،  بلده  من  "طف�ضته"  �لتي  �لأليمة  �ملا�ضي 
خمتلف  جمتمع  يف  �ضديدة  بغربة  �ضعوره  ومنها 
متامًا يف بع�س �لقيم و�ملبادئ. منها �أي�ضًا ح�ضرته 
يف  لمعًا  كان  �أن  بعد  لأنه  نف�ضه  على  �ل�ضديدة 
على  حتى  مكانًا  له  يجد  ل  �ضائعا  �ضار  و�ضطه، 
ول  �أحدً�  يعرف  ل  �إنه  �جلديد:  �ملجتمع  هام�س 
ي�ضتطيع �لعمل مبهنته �لتي يحبها �إما لأن �إمكانياته 
�للغوية �أو �لعملية " حمدودة وقا�ضرة " �أو ب�ضبب 
قبلوه  قد  نعم،  �لبلد.  يف  �حلاكمة  �لبريوقر�طية 
و�أح�ضروه كمخت�س، ككيمائي ومدر�س ومهند�س، 
�أر�س  على  مهنته  ممار�ضة  ي�ضتطيع  لن  لكنه 
�لو�قع �إل بعد �أن يجتاز �متحاناتهم �لتي ي�ضتغرق 
�لتح�ضري لها �ضنني ويكلفه ثروة! يف هذه �ملرحلة 
�ملهاجر وي�ضبح مثل كتاب متزقت  �أر�ضيف  يختل 
�ضفحاته فاختلط �لفهر�س بالفقر�ت و�أ�ضبح من 
تتزعزع  �أر�ضيفه  يختل  وعندما  قر�ءته.  �لع�ضري 
هنا  �أفعل  "ماذ�  كيانه  وكل  ومفرد�ته  قناعاته 
وملاذ� جئت، وما كل هذ� �ل�ضياع؟" �لأزمة �ملالية 
�لذي  للمهاجر  �لنف�ضي  �لعناء  يتجز�أ من  ل  جزء 
�ل�ضجر.  على  من  �ملال  �ضيقطف  باأنه  يظن  كان 
�ل�ضماء ل متطر ذهبًا ول ف�ضة، وما ل ينبع ينفد، 
وهو بال عمل وبال معني و�حلياة مكلفة ومتطلبات 
و�لأ�ضو�ق  �ضرورية،  �لتقدم  ومو�كبة  �ملعي�ضة 
�مل�ضروعة  �لإمكانيات  كل  ي�ضتخدمون  و�لبائعون 
لإفر�غ ما يف جيبه من �ملدخر�ت. باملقابل فر�س 
لتوقعاته  ومعاك�ضة  �ضئيلة  �جلديد  للقادم  �لعمل 
لأن �لنا�س ترتدد يف توظيف �لغريب �جلديد. ثم 
يتهم�س �ملهاجر �جتماعيًا لأن �لنا�س يف كل زمان 
فهو  حاله  �أما  و�مل�ضيء،  �ل�ضاطع  حتب  ومكان 
وقد  �أحز�نه،  على  و�ملنطوي  ما�ضيه  يف  �ملتقوقع 
يلتم على �لبائ�ضني من �أمثاله ليلطم كل منهم على 

بخته �ملائل. لقد تعرفت يف مونرتيال على طبيب 
جر�ح مل ي�ضتطع مز�ولة مهنته لكنه �متهن هو�يته 
على  وتعرفت  �لعي�س،  لك�ضب  �خل�ضب  نحت  يف 
ي�ضتطيعو� مز�ولة مهنتهم فامتهنو�  مهند�ضني مل 
�متهن  ومدر�ضات  وحماميات  �لتاك�ضي،  قيادة 
�ل�ضهاد�ت  �خلدمة يف �ملطاعم لأن م�ضو�ر تعديل 

و�خلرب�ت بد� لهن �ضبه م�ضتحيل. 

 باحلديث عن �ل�ضياع، �لأجدر بي �لوقوف قلياًل 
عند نقطة �ضياع �لهوية. هويتي يف بلدي �لأم هي 
�أنني بنت فالن وفالنة من �ضاللة عائلة كذ�، من 
فيها  ع�ضت  �لتي  �ضوريا  يف  �ملعروف  �ملكان  هذ� 
�أكرث من ثالثني عامًا، و�أنا عربية �جلذور و�لل�ضان 
بكل  جمتمعي  و�أعي  ديني  و�لإ�ضالم  و�لثقافة، 
يف  هويتي  �أما  �ملكاتب.  �إد�رة  يف  و�أعمل  تفا�ضيله 
�لبلد �جلديدة عندما قدمتها هي �أنني �ملقطوعة 
بلد  من  �ملحيطات  ور�ء  من  �لقادمة  �ضجرة،  من 
�أجيد  �لثالث.  �لعامل  بلد�ن  من  ن�ضبيًا  �ضغرية 
�لإنكليزية يف جمتمع فرن�ضي يقد�س لغته، �أعرف 
بالثقافة  وخربتي  جمل،  ب�ضعة  �لفرن�ضية  من 
�ل�ضائدة �ضحلة و�أنا يف مكان �آخر ما يريد �ضكانه 
هو �حلديث عن �لدين، لي�س لدي مهنة بعد فاأنا 
ل �أجيد لغة �أهل �ملكان، وكنت �أظن باأنني �أعرف 
بينهم  �لعي�س  �ختربت  �أن  �إىل  �لغرب  عن  �لكثري 

فمن �أنا �إذن؟ وما هي هويتي هنا؟ 

يف هذه �ملرحلة بالذ�ت، قد ي�ضعر �لكثريون بالدونية 
وي�ضابون  وينعزلون  باأنف�ضهم  ثقتهم  فت�ضمحل 
باأمر��س نف�ضية وج�ضمية، �أو قد ي�ضابون باحلنني 
�ل�ضديدين فيتذكرون كل ما كان جمياًل  و�لوطان 
يف حياتهم عندما كانو� يف بالدهم �لأم، حماولني 

بذلك �لهرب من و�قع �ل�ضياع �لذي يعي�ضونه. 
يتبع يف العدد القادم ...
 هدى البني 

تتمةالهجرة، والوجه االآخر للقمر 
كما �أنَّ وجود �إن�ضان على خارطِة �حلياِة �إ�ضافة ممّيزة للب�ضرّيِة. 

�إّن ُكّل �إن�ضان لديه هبة ر�ئعة ُي�ضاهم فيها يف بناء �حلياة و م�ضاعدة �لآخرين. 
لكن ها هي بد�ية عام جديد مع �لأمل و �لأحالم....و ُتفاجُئنا خم�س �ضحايا من ن�ضاء �أونتاريو 

�نتهت حياتهنَّ ب�ضبب زوج �أو �ضريك. 
 مّما ي�ضتدعينا للوعّي و حتّمل �مل�ضوؤولّية كاأفر�د يف هذ� �ملجتمع �ضو�ء كّنا جري�ن �أو �أ�ضدقاء �أو 
�أفر�ًد من �لعائلة ومالحظة �إ�ضار�ت �خلطر ملّد يد �مل�ضاعدة بتفّهم و ��ضتماٍع �أو تزويد مب�ضادر 

�ملعلومات . 

من اأهّم اإ�شارات التحذير عند الّرجل:
- �أّنه د�ئما ُيقّلل من �ضاأنها . - يتكّلُم عنها ب�ضكل عام �أو ي�ضيطر على جمرى �حلديث.

حّية �أو على �أّنه يائ�س .  - َيظهر ب�ضكل �ل�ضّ
 - ُيحاول عزلها عن �لآخرين.

 - يت�ضّرف و كاأّنه ميتلكها. 
- يكذب ليجعل �ضورته �أمام �لنا�س جّيدة، كما يّدعي �أّنه �إن�ضان ممتاز. 
 - يت�ضّرف و كاأّنه �أعلى م�ضتوى من �أفر�د �أ�ضرته و له قيمة �أكرث منهم.

 - ت�ضاعد �لعنف موؤّخّرً�.
 - �لتهديد �لكالمي بقتلها �أو بانتحاره .

 - كونه ل يعمل حالّيًا.

 اأّما اأهّم اإ�شارات التحذير عند املراأة :
 - كونها د�ئمًا تعتذر عن �ضوء ت�ضّرفه، كما �أّنها جتد �لأعذ�ر و �ملرّبر�ت لُه.

 - �أّنها �أ�ضبحت عدو�نّية �أو غا�ضبة.
 - �إّنها قلقة و منفعلة... متوّترة �أو ع�ضبّية عند تو�جده يف نف�س �ملكان معها.

 - غالبًا ما ت�ضبح كثرية �لعتذ�ر عن قدومها للعمل �أو لكونها مري�ضة .
 - حتاول تغطية �لعالمات �لزرقاء.

 - تعتذر يف �آخر حلظٍة عن م�ضروع كنتما �ضتقومان به �أو تتجاهل روؤيتك يف �ل�ّضارع.
 - تبدو حزينةً  ...وحيدًة...خائفًة...من�ضحبًة من حياتها �لعتيادّيِة.

 - قد تلجاأ للكحول �أو �ملخّدر�ت ملو�جهة ما يحدث و للهرب مّما يحدث يف حياتها.
�حلياة نعمة جميلة ت�ضتحّق �أن نحياها بفرٍح و فّعالّيٍة و �حرت�م، و هي مقّد�ضة ل يحّق لإن�ضان 

حّدها �أو �ل�ّضيطرة على �إن�ضان �آخر بفر�س �إر�دته و �أفكاره بالقّوة .
وجودنا مهّم ومالحظاتنا قّيمة �أهمّيتها باأّنها قد حتفُظ حياًة جميلًة و م�ضتقبل غنّي ُيرثي �حلياة 

بعطاء�تِه. 
 مع حمّبتي : يا�شمني فريج 

املحّبة- الّرحمة – الّتعاطف –الحرتام :
اأ�شا�شّيات يف بناء اأّي عالقٍة اإن�شانّيٍة
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بالتمام  دولر  األف  وع�شرة  مئة  هذه 
وهو  لهثًا  قالها  عدها...  ميكنك  والكمال 

ي�ضلمني ١١رزمة من �لدولر�ت...
�أّخاذ  ذهبي  بلون  تلمع  معدنية  قطعًا  �ضلمته 
قائاًل: �إليك ١١قطعة وفوقهم هذه �لاليتكوين 

كهدية مني لك.
فح�ضهم  ثم  عددهم  من  وتاأكد  بلهفة  �أخذهم 
وو�ضعهم باأغلفتهم �لبال�ضتيكية �ل�ضفافة و��ضعًا 

�إياهم بحر�س بحقيبة يده قائاًل:
نهارك مبارك و�هلل يباركلي ويعو�س عليك.

�أنها  �ضمحت  لو  �لورقة  هذه  على  وقع  له:  قلت 
�ملعدنية«  »�لقطع  هذه  ��ضرتيت  �أنك  على  تن�س 
بعد �أن عاينتها جيدً� وقبلت بها على و�ضعها وهذ� 

بيع قطعي ل ميكن �لعودة عنه لأي �ضبب كان.
متذكرً�  �ل�ضحكات  �أكتم  و�أنا  �لورقة  يقر�أ  كان 
وحديثه  باملكتب  لزيارتي  قليل  قبل  ح�ضوره 
قطعًا  ر�أى  حني  �لبتكوين  عن  �ل�ضتعر��ضي 
�لتي  �لهائلة  و�لأرباح  وعن  متثلها...  معدنية 

يجنيها من يتعامل بها.
�رتفاع  �ضبب  �أن  �أتعلم  با�ضتفز�ر  �ضاألته 
لكون  عائد  �مل�ضفرة«  »�لعمالت  �ل�ضايربكوين 

�ملادة �لأولية لإنتاجها قاربت على �لنفاذ؟!
�للكرتونات  م�ضحوق  من  ي�ضنعوها  فهم 
يح�ضرونها  �ملادة  »وهذه  �ملفرومة  �خل�ضر�ء 
وتعالج  �أخرى  منكهات  لها  وي�ضيفو�  �ملريخ«  من 
بتقنيات وتو�بل خا�ضة ثم تو�ضع بالقالب وبعدها 
بالفرن لفرتة طويلة حتى تختمر وجتهز، و�أنا كما 
تعلم �تاجر بها ، لكني �ليوم بحاجة ما�ضة ل�ضيولة 
و�ليوم عطلة وبالتايل علي �لنتظار ليوم �لثنني 
لبيعها وقب�س ثمنها وهذ� يعني �أن �أخ�ضر �ضفقة 
�أنا ب�ضددها لأين يجب �أن �أدفع �لرعبون �ليوم، 

قلت هذ� و�أنا �أر�ضم على وجهي تعبريً� حزينًا.
لو  كا�س  مامعي  و�هلل  كاذب:  بتعاطف  فقال 

كان معي كنت �عطيتك.
قلت: ��ضكرك لكن تعلم �أين ل �أحب �لدين ول 
�لبتكونات  هذه  �خرجت  لذ�  �أحد،  من  �أ�ضتدين 
�ياها  و�أبيعه  ليح�ضر  �ملر�بي  جاري  و�أنتظر 
�آلف دولر  بع�ضرة  �لقطعة  �أن عر�س �ضر�ء  بعد 
بينما �ضعرها بال�ضوق و�لبور�ضات �لعاملية حو�يل 

١٤٣٥٠دولر.
تبيعها  عليك  حر�م  يارجل  بحما�س:  قال 
ملر�بي؟!!! �أنا ��ضرتيها منك وبنف�س �ل�ضعر وزيادة 

١٠٠دولر ع �لقطعة.
�ن  فعاًل  يا�ضالم...  بالتاأثر:  متظاهرًا  قلت 

خليت خربت...
�لذي عر�ضه جاري  �ل�ضعر  نف�س  �أنا مو�فق على 

�ملر�بي �أي ع�ضرة �لف دولر.
جاهزة  فلو�ضي  و�أنا  وحما�س:  بتاأكيد  قال 
�نتظرين دقائق و�ضاأعود، �أمانة عليك ل تت�ضرف 

فيهم...

هرول ب�ضكل �أقرب منه للقفز..
نبهني �ضوته وهو يقول بعد �أن وّقع �لورقة: �ن �ضاء 
�هلل ما حتتاج وثائق ول دياولو ولو عندك كمان 

��ضرتيهم منك ، و�لن ��ضتئاأذنك بالذهاب.
للغذ�ء  �أدعوك  �أن  يل  ��ضمح  �شاحكا:  اأجبته 

بعد �أن �قتن�ضت منك هذ� �ملبلغ �ملحرتم...
�ن  �خرى  مبنا�ضبة  لك  �ضكر�  بعجلة:  اأجاب 

�ضاء �هلل، �لآن علي �أن �أنهي بع�س �لأعمال.
لعملية  تعر�ضت  �أنك  ت�ضعر  �أل  جادًا:  اأجبته 

ن�ضب حمرتمة؟!!!.
�لآن  يخليك  �هلل  �أخي  يا  م�شتعجاًل:  اأجاب 

م�ضتعجل نتحدث لحقًا....
يا عمي وقف عندك  فعاجلته ب�شرعة: ولك 

هذ� رمز تقليدي للبتكوين ولي�ضت عملة.
ماذ�  وقال:  قزح  قو�س  �ألو�ن  بوجهه  طافت 

تعني؟!!
غيم  ��ضبوع  بعد  ياعمي  �شاحكًا:  له  قلت 
�لطق�س  و�ضحا  �ل�ضم�س  �أ�ضرقت   ، و�ضقيع  وبرد 
�إل...  لي�س  ممازحتك  فاأردت  عايل  ومز�جي 

�إليك نقودك.
�أن  يارجل  تعلم  »�أل  متفل�ضفًا:  و�أردفت 
�ل�ضايربكوين و�لبتكوين وكل �لعمالت �للكرتونية 
لي�ضت فيزيائية وبالتايل لي�س لها �ج�ضام ملمو�ضة 
يدعى  بربنامج  بح�ضابك  تو�ضع  نقاط  هي  بل 

بلوك�ضني«..
مما يعني �أن هذه �لقطع هي جمرد قطع معدنية 

بال قيمة تقريبًا...
كان  ما�ضبق  كل  يعني  قائاًل:  وجهه  �متع�س 

تهريج؟!!!
باهلل �لعظيم ما ��ضاحمك �إل وتعزمني ع �لع�ضاء 

مبكان معترب...
و�أنا �قول لنف�ضي مريخ وبهار�ت وتو�بل وفرن...

�أرك�س  و�أنا  قلبي  �نقطع  يارجل  عليك  حر�م 
لأح�ضرلك �لفلو�س قبل ما تغري ر�يك.

قلت له: �لعزمية و�جبة وتكرم عينك...
�أن ينقطع قلبك مب�ضو�ر من فندق �لغاردن  لكن 
هوتيل �ملقابل �لذي ل يبعد �أكرث من ١٥٠ مرت؟!!

�عتربها ريا�ضة ودوبلي هالكر�س !!!
كتبها: في�شل العطري
 2018-Jan-13 :ك�انزو ال�شني بتاريخ

مزاح بنكهة البتكوين

يدور �لكتاب حول ��ضرت�تيجية �لرتبية �لفعالة ذ�ت 
�لثالث خطو�ت:

- بناء �لثقة.
- ��ضطياد �لإيجابيات و�ملكافاأة عليها.

- �إعادة توجيه �ل�ضلبيات �أي �لنظر �إىل �ل�ضلبيات 
�جلانب  نرى  يجعلنا  جديد  منظور  خالل  من 
�لإيجابي يف تلك �ل�ضلبية ومن خالل ذلك �ملنظور 
�لتي  �لنتائج  �أن نت�ضرف بحكمة لنحقق  ن�ضتطيع 

نبغيها.
 لكن هل ميكننا �عتبار هذ� �لكتاب منهجًا متكاماًل 
يف �لرتبية؟بالطبع ل و�إمنا هو جمموعة �إ�ضاء�ت 
�أنه  كما  هامة وجدتها مفيدة حني طبقت عمليًا، 
�لرتبوية  �ملفاهيم  من  منظومة  تبني  على  تركيز 
و�لقدوة  و�لثقة  باحلب  �لرتبية  على  �لقائمة 
و�لتعاطف و�لال�إكر�ه بدًل من �ملنظومة �لتقليدية 
�ملنت�ضرة يف بيوتنا ومد�ر�ضنا، و�لقائمة على �لعنف 

و�للوم و�لعقاب و�ل�ضدة و�لق�ضوة و�لإكر�ه.
�أن هذ�  �لتي جاءتني  وكان من جملة �ملالحظات 
غري  حاملة  لطيفة  مثاليات  جمموعة  هو  �لكتاب 
قابلة للتطبيق �لعملي، �إل �أنه مفيد يف تعديل �لكفة 
�ضفعة  و�أنه  �ملطلوب،  �لرتبوي  �لتو�زن  نحو  قلياًل 
ومع  �ل�ضديدة،  طرقهم  يف  �ضدرو�  �لذين  لأولئك 
عدم مو�فقتي على �أن �لكتاب جمرد مثاليات غري 
قابلة للتطبيق لأنني �أنا �ضخ�ضيًا قد ��ضتطعت �أن 
�لتطبيق  نتائج هذ�  ومل�ضت  فيه  �لكثري مما  �أطبق 
ما جاء يف  �أن يطبق  ��ضتطاع  ر�أيت من  �أنني  كما 
�لكتاب بل و�أكرث منه، �إل �أين �أقبل �أن يكون �لكتاب 
�أن  �أر�د  من  و�أن�ضح  �لتو�زن،  نحو  للكفة  تعدياًل 
يثق  من  مع  يناق�ضه  �أن  �لكتاب  هذ�  من  ي�ضتفيد 
بخربتهم و�أن يحولوه �إىل ور�ضة عمل ، و�أن يجهزو� 
لأنه كثريً� ما  �لتغيري،  ثمن  �لثمن،  لدفع  �أنف�ضهم 
مررت �أثناء رحلتي مبو�قف كان �أ�ضهل �ضيء علي 
�أن �أرتد على عقبّي و�أن �أ�ضرخ باأعلى �ضوتي:"بال 

تربية حديثة بال بطيخ"
�ضمعت �أنه يف ماليزيا هناك برج للحج ميكث فيه 
من يرغب باأد�ء �لفري�ضة عدة �أ�ضهر ليتدرب على 
�لذهاب  رخ�ضة  ليحوز  �أي  �حلج  و�آد�ب  منا�ضك 
يتعلم  �أن  ب�ضرورة  �ضخ�ضيًا  �أوؤمن  و�أنا  �حلج  �إىل 
�لعظيمة  �ملخلوقات  هذه  يقود  كيف  �لإن�ضان 
جمال  يف  قيادة  رخ�ضة  يحوز  و�أن  و�ملرهفة 
قانون  ت�ضريع  ل�ضعيت يف  وزيرً�  كنت  ولو  �لرتبية. 
يحوز�  مل  �إذ�  �لزو�ج  من  �ملر�أة  �أو  �لرجل  مينع 
كما  �ملجتمع  يف  �ضليمة  لبنة  لبناء  قيادة  رخ�ضة 
قيادة  رخ�ضة  يحوز�  مل  ما  �لإجناب  من  �أمنعهم 
يف �لرتبية �لفعالة لأننا �كتفينا مبا يف �أنف�ضنا ويف 
يف  ول�ضنا  وتربوية  نف�ضية  عاهات  من  جمتمعاتنا 

حاجة �إىل �ملزيد.
 : ي�ضر�ضون  و�لأبناء  �حل�ضرم  ياأكلون  • �لآباء 

بع�س  منهم  تظهر  �أي  �لأبناء  ي�ضر�س  حني    
�لآباء  يغفل  �لنفعالية  �أو  �خلاطئة  �ل�ضلوكيات 

�مل�ضكلة  خلق  يف  �لأ�ضا�ضي  دورهم  عن  و�لأمهات 
نوعية  بدقة  تعك�س  �ضافية  مر�آة  هم  فالأبناء 
�لبيت  يف  يتلقونها  �لتي  �لرتبوية  �ملمار�ضات 
�لت�ضلط  �إىل  �ملربون  يجنح  فحني   ، �ملدر�ضة  �أو 
ويحاولون زيادة �ل�ضيطرة على �لبن ، ويتدخلون 
�ضعيف  ين�ضاأ   ، �ضوؤونه  من  و�ضغرية  كبرية  كل  يف 

�ل�ضخ�ضية وموؤهبًا مل�ضاكل نف�ضية ل ح�ضر لها . 
 وحني يفرطون يف حماولة �حلماية ويخافون على 
�أي  من  عليه  ويخافون   ، �لهو�ء  ن�ضمة  من  �لبن 
�ضيء ، ين�ضاأ �لبن �ضعيف �لثقة يف نف�ضه وموؤهبًا 

لرهابات �جتماعية كثرية .
 وحني يهمل �لطفل ويرتك دون مكافاآت �أو ت�ضجيع 
يفقد  فاإنه  وقبول  و��ضتح�ضان  ر�ضا  كلمات  �أو 
ك�ضوًل  وي�ضبح  و�لدر��ضة  للعمل  و�لد�فع  �حلافز 

خاماًل .
 وحني يرت�خى �ملربون يف تربية �لطفل ، ويبالغون 
يف تدليله و�ل�ضتجابة لكل مطالبه ين�ضاأ �لبن غري 

مكرتث وتنمو عنده �لالمبالة و�لأنانية .
و�لعنف  �لق�ضوة  �أ�ضاليب  �ملربون  ي�ضتخدم  وحني   
مرتددً�  خائفًا  �لطفل  ين�ضاأ  و�لنف�ضي  �لبدين 
ويزرع يف قلبه �خلوف و�لرعب �لذي يولد �حلقد 

و�لكر�هية .
وحني يكرث �ملربون من حماولة �إ�ضالح �لبن عن 
وتفقد  �لبن  �ملنطقي ميل  و�حلو�ر  �لإقناع  طريق 
�لن�ضائح و�ملو�عظ معناها وي�ضبح �لبن متنمرً� 
هازئًا لمباليًا بكل ما يلقى على م�ضامعه من حكم 

ومو�عظ.
م�ضطربني  مذبذبني  �ملربون  يكون  وحني   
�ل�ضلوك  نف�س  جتاه  خمتلفة  باأ�ضكال  يت�ضرفون 
ومرة  يعاقبون  ومرة  يكافئون  فمرة  �خلاطئ 
ي�ضرخون ومرة يتوعدون ويهددون ، ين�ضاأ �لطفل 
�ضديد �لتناق�س د�ئم �لقلق ل ي�ضتطيع �لتمييز بني 

�خلطاأ و�ل�ضو�ب.
  وحني مييز �لأهل بني �لأولد ويقارنون ويف�ضلون 
�أحد �لأبناء تن�ضاأ �لغرية و�لكر�هية وحب �لنتقام 

.
   تذكر دائمًا : 

اأن الأهل  حني ي�شر�س الأبناء فهذا يعني 
قد اأفرط�ا يف اأكل احل�شرم

بقلم د. م�شلم ت�شابحجي

ما هي حماور كتاب 
»اأبناوؤنا جواهر ولكننا حدادون«؟
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When You Give Blood You Give Life

عندما متنح قطرات من الدم، فاأنت متنح احلياة

Hi Moutaz,
It was nice meeting you yesterday
Please extend my sincerest thanks to your 
community . Your kindness and generosity 
will impact the many lives of patients and will 
allow patients to also enjoy time with family 
and friends. Surely, together we can make a 
difference. 
As discussed,
we have booked 20 spots for you on Saturday, 
the 3rd of March from 11 am to 1:00 pm at 
the Heartland blood donor clinic, located at 
765 Britannia Rd W unit 2Info Session for 
20 donors will take place on February 21 
Wednesday from 6 pm to 7:30 pm at Heartland 
blood donor clinicIt is important that all donors 
would be able to understand, read, write and 
speak the English Language.At least 1 year of 
residency here in Canada
Please find attached poster, and sign-up sheet. 
I have put down your name to sign up to 
donate blood.

Please also share the criteria and eligibility to 
the donors. Summary is also written below. 
I only hope that all of them will have the 
greatest experience ever again in saving lives. 
I have also included some links for travel and 
the questionnaire that they can review ahead 
of time. Thank you again, your kindness and 
generosity will impact the many lives of 
patients waiting for blood products. 
Thank you for being the educator of your 
organization to directly help save lives. You 
are an inspiration to many!
I have copied Anthony who will be sending 
you a reminder near the blood donor drive 
date and will keep you posted as well.
Criteria and eligibility summary: here is also 
a quick eligibility quiz:www.blood.ca/en/
blood/eligibility-quiz.
1. They should be between 17 years and 
older
2. There is a weight and height requirement 
for 17 to 23 years old – see attached weight 
and height criteria
3. Bring Identification card – (i.e driver’s 
license, new Health card or blood donor card 
if they are already a donor) – ID’s is a must
4. No tattoos or body piercings in the last6 
months
5. EAT and DRINK water the day before the 
donation and most especially on the day of the 
donation date. Lots of water. This is the Secret 
to donating.
7. You have not been to the dentist in the last 
72 hours
8. If you have travelled outside of Canada 
please contact me to find out if you are eligible 
or call the 18882-Donate number and talk to a 
nurse. The whole list of country is also found 
herehttps://www.blood.ca/en/blood/travel - 
you can download the list of regions
9. Questionnaire can be reviewed herehttps://
www.blood.ca/en/blood/record-donation 
(This is the donor questionnaire)
10. Thank you thank you thank you!!!!! Thank 
you for making patients smile

Lilet Raffiñan
Territory Manager
Mississauga, Brampton, Georgetown, 
Oakville, and Etobicoke 
Canadian Blood Services
Cell: (647) 2205855-
Email: lilet.raffinan@blood.ca
www.blood.ca
twitter: #GiveLife in Sauga
Heartland Town Centre Blood Donor Clinic - 
Give Blood and Save a Life Today 
When you give blood, you give life!

حملة تربع �جلالية �ل�ضورية و�لعربية بالدم يف كند�. كل 
�ضهر ٢٥ متربع بالدم يف كند�

25 monthly blood donors

نظر� للحاجة �لد�ئمة ملتربعني بالدم لدى مر�كز �لتربع 
يف كند� فقد مت �لتن�ضيق مع �ملديرة �لإقليمية �ل�ضيدة

Lilet Raffiñan

يرغب  ملن  �لتربع  �آلية  لتنظيم  �ضهرية  حملة  لإعد�د 
�لإ�ضارة  جتدر  �لنبيلة.  �مل�ضاهمة  بهذه  بامل�ضاركة 
حتمل  ل  بحته  �إن�ضانية  حملة  هي  �حلملة  هذه  �أن  �إىل 
�أو  ربحية  �أو  فئوية  �أو  �ضخ�ضية  �أهد�ف  �أي  طياتها  يف 
دمنا  بقطر�ت  �لتربع  خاللها  من  ونهدف  ذلك  غري 
فر�ضة  وهي  �حلياة  قيد  على  للبقاء  حمتاج  مل�ضاعدة 
�ضيتم  باأنه  علما  �لعظيم.  �لبلد  كند�،  �ضكر�  لنقول 
تغطية هذه �لظاهرة �لإن�ضانية من قبل و�ضائل �لإعالم 
�أدناه  �لقائمة  �ضمن  كان  �ضو�ء  متاح  و�لتربع  �لكندية، 
�ملطلوبة  �ل�ضروط  �ملتربع يحقق  ب�ضكل فردي ماد�م  �أو 
�لتي جتدونها يف �لإمييل �لتايل �ملر�ضل من قبل �ملديرة 

�لإقليمية:

بهذه املنا�شبة اأ�شكر جزيل ال�شكر اجلالية 
ال�ش�رية اخلرية يف مدينة كالغري التي كان لها 

ال�شبق بهذا العطاء الكبري.
For more details..

Syrian Arab Community of Peel 
Blood Donation Drive

Organizer
Moutaz Abu Kalam

Moutaz214@yahoo.com 
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مثل  م�ضر...  يف  �لر�ئعني  �لرو�ية  كتاب  من  فهو  يعرفه  ل  ملن 
رو�ية )عمارة يعقوبيان(  و�لتي مت �نتاجها فيلمًا.. و رو�ية )نادي 
ميار�س  يز�ل  ول  �خت�ضا�ضي  ��ضنان  طبيب  هو  �ل�ضيار�ت(... 

مهنته يف  عيادته يف �لقاهرة ... 

�لتدين �ل�ضكلي مقال يناق�س ظاهرة ما ي�ضميه علماء �لجتماع بل 
��ضحاب �لخت�ضا�س بعلم �لنف�س �لجتماعي، �نف�ضام �ل�ضخ�ضية 
��ضبح  �لذي   ،)social schizophrenia( �ملجتمعية 
طابعًا عامًا يف جمتمعاتنا �لعربية وهي ظاهرة تعك�س �جلهل �لتام 

)holy ignorance( بجوهر �لأديان �ل�ضماوية

�آلف  ت�ضم  كربى  حكومية  هيئة  فى  عملت   ، �ضنو�ت  مدى  على 
�لعاملني. وفى �ليوم �لأول بينما كنت �أعالج �أحد �ملر�ضى، �نفتح 
باب �لعيادة وظهر �ضخ�س، قدم نف�ضه با�ضم �لدكتور ح�ضني ثم 
دعانى لأد�ء �ضالة �لظهر جماعة فاعتذرت حتى �أنتهى من عملي 
ثم �أوؤدى �ل�ضالة... ودخلنا فى مناق�ضة كادت تتحول �إىل م�ضادة، 
لأنه �أ�ضر على �أن �أترك �ملري�س لأحلق بال�ضالة، و�أ�ضررت على 

��ضتئناف �لعمل.

�كت�ضفت بعد ذلك �أن �أفكار �لدكتور ح�ضني �ضائعة بني كل �لعاملني 
�لعامالت  بينهم.  �أ�ضدها  على  �لتدين  حالة  كانت  �لهيئة.  فى 
�لأقل  على  �ضاعة  بن�ضف  �لظهر  �أذ�ن  وقبل  حمجبات،  كلهن 
�لو�ضوء  �لعمل، وي�ضرعون فى  �لعاملون جميعا متاما عن  ينقطع 
وفر�س �حل�ضري فى �لطرقات، ��ضتعد�د� لأد�ء �ضالة �جلماعة. 
�لتى  و�لعمرة  �حلج  رحالت  فى  ��ضرت�كهم  �إىل  طبعا  بالإ�ضافة 

تنظمها �لهيئة �ضنويا.

كل هذ� مل �أكن لأعرت�س عليه، فما �أجمل �أن يكون �لإن�ضان متدينا، 
على �أننى �ضرعان ما �كت�ضفت �أن كثري� من �لعاملني بالرغم من 
ج�ضيمة  �نحر�فات  يرتكبون  �لفر�ئ�س،  باأد�ء  �ل�ضارم  �لتز�مهم 
وظلم  و�لنفاق  و�لكذب  �لنا�س  معاملة  �إ�ضاءة  من  بدء�  كثرية 

�ملروؤو�ضني وحتى �لر�ضوة ونهب �ملال �لعام.

فيما  تبني  لل�ضالة،  دعوتى  فى  �ألح  �لذى  ح�ضني  �لدكتور  �إن  بل 
�إن ما حدث  �أدوية حل�ضابه..  �أنه يتالعب فى �لفو�تري ويبيع  بعد 
فى تلك �لهيئة يحدث �لآن فى عاملنا كله .. مظاهر �لتدين تنت�ضر 
فى كل مكان، لدرجة جعلت معهد جالوب �لأمريكى، فى در��ضة 
حديثة له، يعترب �لعامل �لعربي من �أكرث �ل�ضعوب تدينًا على وجه 
�لأر�س.. وفى نف�س �لوقت، فاإنها حتتل مر�كز متقدمة فى �لف�ضاد 

و�لر�ضوة و�لتحر�س �جلن�ضى و�لغ�س و�لن�ضب و�لتزوير..

لبد هنا �أن ن�ضاأل:

نف�س  فى  �نحر�فًا  و�لأكرث  تدينًا  �لأكرث  نكون  �أن  ميكن  كيف 
�لوقت؟

م�ضرحية  موليري  �لكبري  �لفرن�ضى  �لكاتب  كتب   ،١٦٦٤ عام  فى 
ي�ضمى  فا�ضد  دين  رجل  �ضخ�ضية  فيها  ر�ضم  "تارتوف"،  ��ضمها 
وهو  �لرخي�ضة  �لإن�ضانية  �ضهو�ته  �إ�ضباع  �إىل  ي�ضعى  تارتوف، 
يتظاهر بالتقوى.. وقد ثارت �لكني�ضة �لكاثوليكية �آنذ�ك ب�ضدة �ضد 
موليري ومنعت �مل�ضرحية من �لعر�س خم�ضة �أعو�م كاملة.. وبرغم 

�ملنع، فقد حتولت م�ضرحية تارتوف �إىل و�حدة من كال�ضيكيات 
�لإجنليزية  �للغتني  فى  تارتوف  كلمة  �ضارت  حتى  �مل�ضرح، 

و�لفرن�ضية، ت�ضتعمل لالإ�ضارة �إىل رجل �لدين �ملنافق.

و�ل�ضوؤ�ل هنا: هل حتول �ملاليني �إىل مناذج من تارتوف.؟.

عن  فعال  متدينون  فنحن  ذلك..  من  �أعمق  �مل�ضكلة  �أن  �أعتقد 
�أن  بدون  �نحر�فات  ميار�ضون  مّنا   كثري�  لكن  �ضادق..  �إميان 
من  فكثري  بالطبع،  �لتعميم  يجب  ل  �لدينى.  �ضمريهم  يوؤملهم 

�ملتدينني ير�قبون �ضمائرهم فى كل ما يفعلونه

بال�ضيد�ت  يتحر�ضون  �لذين  �ل�ضبان  مئات  فاإن  باملقابل،  ولكن 
رم�ضان..  فى  و�ضلو�  �ضامو�  قد  �لعيد،  يوم  �ضباح  �ل�ضو�رع  فى 
و�ملمر�ضات  �لأطباء  �لأبرياء،  يعذبون  �لذين  �ل�ضرطة  �ضباط 
�لعامة،  �مل�ضت�ضفيات  فى  �لفقر�ء  �ملر�ضى  معاملة  ي�ضيئون  �لذين 
ل�ضالح  �لنتخابات  نتائج  باأيديهم  يزورون  �لذين  و�ملوظفون 
�حلكومة، و�لطلبة �لذين ميار�ضون �لغ�س �جلماعى، معظم هوؤلء 

متدينون وحري�ضون على �أد�ء �لفر�ئ�س..

�إن �ملجتمعات متر�س كما مير�س �لإن�ضان.

�نف�ضال  من  �لآن  تعاين  كلها  حمتمعاتنا  بل  يعانى  وجمتمعنا 
�لعقيدة عن �ل�ضلوك ..

�نف�ضال �لتدين عن �لأخالق

وهذ� �ملر�س له �أ�ضباب متعددة:

�أولها �لنظام �ل�ضتبد�دى �لذى يوؤدى بال�ضرورة �إىل �ضيوع �لكذب 
و�لغ�س و�لنفاق ..

وثانيا �إن قر�ءة �لدين �ملنت�ضرة �لآن �إجر�ئية �أكرث منها �ضلوكية. 
مبعنى �أنها ل تقدم �لدين باعتباره مر�دفا لالأخالق و�إمنا تخت�ضره 

فى جمموعة �إجر�ء�ت �إذ� ما �أمتها �لإن�ضان �ضار متدينا.

�ضيقول �لبع�س �إن �ل�ضكل و�لعباد�ت �أركان مهمة فى �لدين متاما 
مثل �لأخالق.. �حلق �أن �لأديان جميعا قد وجدت �أ�ضا�ضا للدفاع 

عن �لقيم �لإن�ضانية:

�حلق و�لعدل و�حلرية.. وكل ما عد� ذلك �أقل �أهمية ... �ملحزن 
عنا�ضر  �أهم  �لأخالق  �أن  يوؤكد  مبا  حافل  �لإ�ضالمى  �لرت�ث  �أن 

�لدين. لكننا ل نفهم ذلك �أو ل نريد �أن نفهمه.

هناك ق�ضة �ضهرية عن ر�ضول �هلل �ضلى �هلل عليه و�ضلم عندما 
قابل رجال نا�ضكا منقطعا للعبادة ليل نهار.. ف�ضاأله:

ـ من ينفق عليك.؟.

قال �لرجل:

ـ �أخى يعمل وينفق علّى..

عندئذ قال �ضلى �هلل عليه و�ضلم:

�أخوك �أعبد منك..

و�ملعنى هنا قاطع وعظيم .. فالذى يعمل وينفق على �أهله �أف�ضل 
عند �هلل من �لنا�ضك �ملنقطع للعبادة لكنه ل يعمل.

�إن �لفهم �لقا�ضر للدين �ضبب رئي�ضى فى تردى �لأو�ضاع فى م�ضر 
مثال على مدى ع�ضرين عاما، �متالأت �ضو�رع م�ضر وم�ضاجدها 

مباليني �ملل�ضقات تدعو �مل�ضلمات �إىل �حلجاب ..

لو �أننا تخيلنا �أن هذه �ملل�ضقات كانت تدعو، بالإ�ضافة للحجاب، 
�لدفاع عن حقوق  �أو  �حلاكم  من  علينا  �لو�قع  �لظلم  رف�س  �إىل 

�ملعتقلني �أو منع تزوير �لنتخابات..

لو حدث ذلك لكانت �لدميقر�طية حتققت ولنتزعنا حقوقنا من 
�ل�ضتبد�د..

حقيقى  تدين  �إما  لهما:  لثالث  بطريقتني  تتحقق  �لف�ضيلة  �إن 
مر�دف متاما لالأخالق. و�إما عن طريق �لأخالق وحدها حتى ولو 

مل ت�ضتند �إىل �لدين...

�أمام  �لليبى  �لنظام  وجه  وبغر�س جتميل  فى عام ٢٠٠٧..  مثال 
�لعامل.. مت تنظيم جائزة �أدبية عاملية تقام �ضنويا ، بقيمة حو�ىل 
مليون دولر، با�ضم جائزة �لقذ�فى حلقوق �لإن�ضان.. ومت ت�ضكيل 
ملنحه  عامليا  كاتبا  عام  كل  كبار لختيار  مثقفني عرب  جلنة من 
للكاتب  �جلائزة  منح  �للجنة  قررت  �لول  �لعام  ويف  �جلائزة.. 

�لإ�ضبانى �لكبري خو�ن جويتي�ضولو �لبالغ من �لعمر ٧8 عاما..

�أع�ضاء  �إىل  خطابا  جويتي�ضولو  �أر�ضل  فقد  �ملفاجاأة:  كانت  ثم 
�أكد فى  �للجنة ي�ضكرهم فيه على �ختياره للفوز باجلائزة، لكنه 
حلقوق  جائزة  يت�ضلم  �أن  �أخالقيا،  ي�ضتطيع،  ل  �أنه  �لوقت  نف�س 
��ضتوىل على �حلكم فى بالده  �لذى  �لقذ�فى  نظام  �لإن�ضان من 
باإنقالب ع�ضكرى ونكل، �عتقال وتعذيبا، بالآلف من معار�ضيه..

ل  لأنها   ، دولر  مليون  بحو�ىل  جائزة  جويتي�ضولو  �لكاتب  رف�س 
حتى  �أو  مثقف  كم  هنا:  ن�ضاأل  هل  �لأخالقى..  �ضمريه  مع  تتفق 
هو  ومن  �جلائزة..؟  �ضريف�س  كان  �لعربي  �لعامل  فى  دين  عامل 

�لأقرب �إىل ربنا �ضبحانه وتعاىل..؟!..

هذ� �لكاتب �ل�ضريف �لذى �أثق فى �أن �لدين �ل�ضالمي مل يخطر 
على باله وهو يتخذ موقفه �ل�ضجاع �لنبيل، �أم ع�ضر�ت �ملتدينني 
فى  �أنف�ضهم  وي�ضعون  �ل�ضتبد�دية  �لأنظمة  مع  يتعاملون  �لذين 
خدمتها متجاهلني متاما �جلر�ئم �لتى ترتكبها تلك �لأنظمة فى 

حق �ضعوبها.

�إن �لتدين �حلقيقى يجب �أن يتطابق مع �لأخالق..

بال  �لتدين  من  بكثري  �أف�ضل  تدين  بال  �لأخالق  فاإن  و�إل.. 
�أخالق..

التدين ال�سكلي للكاتب امل�سري 

الكبري د. عالء االأ�سواين
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اأ�شامة �شفار 
�لعاملية  �جلائزة  لنيل  �ملر�ّضحة  للرو�يات  �لطويلة  �لقائمة  �أُعلنت 
للرو�ية �لعربية لعام ٢٠١8. وت�ضتمل �لقائمة على ١٦ رو�ية �ضدرت 
�ختيارها  مت  وقد   ،٢٠١٧ يونيو  وحزير�ن/   ٢٠١٦ يوليو  متوز/  بني 
قبل  من  عربية،  دولة   ١٤ �إىل  كتابها  ينتمي  رو�ية   ١٢٤ بني  من 
�أع�ضاء، برئا�ضة �لأكادميي و�لناقد  جلنة حتكيم مكونة من خم�ضة 

و�ل�ضاعر و�لرو�ئي و�مل�ضرحي �لأردين �إبر�هيم �ل�ضعافني.
�أعمالهم  و�ضلت  �لذين  ع�ضر  �ل�ضتة  �لرو�ئيني  قائمة  بني  ومن 
�لقائمة  �إىل  و�ضلو�  �أن  �ضبق  رو�ئيني  ثالثة  �لطويلة،  �لقائمة  �إىل 
عن  �ضيف  �أبو  عاطف  �لفل�ضطيني  �لرو�ئي  هم  للجائزة،  �لق�ضرية 
رو�ية  عن  �ل�ضر  تاج  �أمري  و�ل�ضود�ين   ،٢٠١٥ معلقة«،  »حياة  رو�ية 
»�ضائد �لريقات« ٢٠١١، و�لأردين �إبر�هيم ن�ضر�هلل عن رو�ية »زمن 
ون�ضر�هلل  �ل�ضر  تاج  تر�ضح  �أن  و�ضبق   .٢٠٠9 �لبي�ضاء«،  �خليول 
للكتاب  �إبد�ع  ور�ضة   - �جلائزة  ندوة  على  و�أ�ضرفا  �لطويلة  للقائمة 
�لنا�ضئني �ملوهوبني، بالإ�ضافة �إىل خم�ضة رو�ئيني �ضبق و�أن �أُدرجو� 
عن  �ملر�ضح  �لدويهي  �أنطو�ن  �للبناين  وهم  �لطويلة،  �لقائمة  على 
رو�ية »�خر �لأر��ضي » ، و�لكويتي طالب �لرفاعي �ملر�ضح عن رو�ية 
زهور   « رو�ية  عن  �ملر�ضح  �لز�وي  �أمني  و�جلز�ئري   ،  « �لنجدي   «
تاأكلها �لنار » ، و�ل�ضوري فادي عّز�م �ملر�ضح عن رو�ية » بيت حدد » 

، و�ل�ضود�ين حامد �لناظر �ملر�ضح عن رو�ية » �لطاوو�س �لأ�ضود ».
و�ضهدت دوره هذ� �لعام من �جلائزة ظهور �أ�ضماء كتاب للمرة �لأوىل 
 « رو�ية  �ضاحبة  �لر�وي  �ضهد  �لعر�قية  وهم  �لطويلة  �لقائمة  على 

ور�ث   « رو�ية  �ضاحب  �ل�ضرفا،  وليد  و�لفل�ضطيني   ،  « بغد�د  �ضاعة 
�ل�ضو�هد »و �لرو�ئيني �مل�ضريني �أحمد عبد �للطيف �ضاحب رو�ية » 
ح�ضن �لرت�ب » ،ور�ضا عديل �ضاحبة رو�ية » �ضغف » ، و �ل�ضعودي 
عزيز حممد �ضاحب رو�ية »�حلالة �حلرجة للمدعو ك » ، و�لأردين 
�أجمد نا�ضر �ضاحب رو�ية » هنا �لوردة » ، و �ل�ضورية دمية وّنو�س 
�ملر�ضحة عن رو�ية » �خلائفون »، و �لفل�ضطيني ح�ضني يا�ضني �ملر�ضح 

عن رو�ية » علي ق�ضة رجل م�ضتقيم »
 « وعزيز حممد  عاما«   ٣١  « �لر�وي  �لعر�قية  �ضهد  من  كل  ويعترب 
�لرو�يتني  �أّن  كما  �ضنًا،  �لطويلة  �لقائمة  كتاب  »  �أ�ضغر  عاما   ٣8
�أول  هي  ك«  للمدعو  �حلرجة  و«�حلالة  بغد�د«  »�ضاعة  �ملرت�ضحتني 
عمل رو�ئي لكال �لكاتبني. وقد مت ترجمة رو�ية »�ضاعة بغد�د« ل�ضهد 
هذ�  خالل  ورلد  وون  د�ر  عن  و�ضت�ضدر  �لإجنليزية  �إىل  �لر�وي 

�لعام.
و �لبوكر هي جائزة �أدبية عاملية تخت�س بالأدب �لعربي، �أن�ضئت يف 
عام ٢٠٠٧ يف �أبو ظبي بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حيث يوجد 
و�لثقافة  لل�ضياحة  �أبوظبي  هيئة  من  بتمويل  تنظيمها  ومت  مقرها، 
يف  �جلائزة  ومتنح  �لربيطانية  بوكر  جائزة  موؤ�ض�ضة  من  وبدعم 
منها  ي�ضتخل�س  طويلة  قائمة  تر�ضيح  ويتم  ح�ضًر�  �لرو�ية  جمال 
بينها على  لتتناف�س فيما  رو�يات  نهائية )ق�ضرية( من �ضت  قائمة 
�جلائزة ومتنح �لرو�ية �لفائزة خم�ضني �ألف دولر �أمريكي بالإ�ضافة 
�إىل ع�ضرة �آلف دولر لكل رو�ية من �لرو�يات �ل�ضتة �ضمن �لقائمة 

�لق�ضرية.

اعالن القائمة الطويلة للمر�سحني للفوز 

بجائزة البوكر 2018
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اأ�شامة �شفار 
�أربعون فيلما هي ح�ضيلة �لإنتاج �ل�ضينمائي �مل�ضري خالل �لعام 
�ل�ضقا  �أحمد  للممثل  فيلما »هروب ��ضطر�ري«  تربع  ٢٠١٧، حيث 
�لإير�د�ت  �أعلي  عر�س  على  عز،  �أحمد  للممثل   « �خللية   « وفيلم 
بينما �لأفالم �لتي مثلت م�ضر باخلارج وح�ضلت علي جو�ئز دولية 
مل تكن من بني تلك �لعمال �لأكرث حتقيقا لالير�د�ت، مثل �أفالم » 
�خر �أيام �ملدينة » للمخرج تامر �ل�ضعيد و» �أخ�ضر ياب�س » للمخرج 
�لبند�ري.  �ضريف  للمخرج   « و�إبر�هيم  معزة  علي  و»  حماد  خالد 
�أفالم �ملقاولت )وهي  فيما ر�ضد نقاد �ضينمائيون عودة لظاهرة 
�أفالم  مثل   ) رديء  فني  وم�ضتوى  �ضئيلة  مبيز�نيات  ُتَعّد  �أفالم 

»فوبيا« و«ياتهدى وتعدى« و«كارت ميمورى« و«عمارة ر�ضدى«. 
و �ضهدت �ل�ضينما �مل�ضرية خالل ٢٠١٧ حربا �ضر�ضة بني �لأفالم 
�أخري كانت تدور رحاها بني  �أعليي �لير�د�ت لكن حربا  لتحقيق 
�لأفالم �مل�ضتقلة وبني �ضركات �لتوزيع �لتي متثل �ضلطة �قت�ضادية 

و�ضيا�ضية يف �لكثري من �لأحيان. 
�أفالم �ل�ضينما �مل�ضتقلة حربا من قبل �ل�ضلطة ممثلة يف  وو�جهت 
�لتي حكم عليها باحلب�س  �لتوزيع  و�أخري من قبل �ضكات  �لرقابة 
ت�ضمح  ل  جد�  �ضئيلة  ولأوقات  �لعر�س  دور  من  قليل  عدد  د�خل 

بتحقيق �إير�د�ت.
�أن  �ل   ٢٠١٦ لعام  �نتاجيا  ينتمي   « �ملدينة  �أيام  �خر   « �أن  ورغم 
عر�ضه �لتجاري كان حمدد� لعام ٢٠١٧ ورغم ذلك مل ترد �د�رة 
�لرقابة �ملركزية علي �مل�ضنفات �لفنية علي منتجي �لعمل بال�ضلب 
�أو �ليجاب وبالتايل مل يعر�س وفاز �لفيلم بجائزة كاليجاري من 
�لعر�س يف مهرجاين  منع من  �ل�ضينمائي ٢٠١٧و  برلني  مهرجان 
�لقاهرة ودبي ومهرجان �ضرم �ل�ضيخ بعد �عالن م�ضاركته من قبل 
�لربيطاين  �مل�ضري  �ملمثل  هو  �لفيلم  بطل  �أن  و�ملعروف  �لد�رة 

خالد عبد �هلل وهو وجه بارز من وجوه ثورة ٢٥ يناير 
در�مى،  �جتماعى  قالب  فى  ياب�س«  »�أخ�ضر  فيلم  �أحد�ث  وتدور 
حول فتاة تدعى »�إميان« ملتزمة �إىل حد كبري بالعاد�ت و�لتقاليد، 
وحتاول  لديها،  �لثابتة  �لجتماعية  �لأعر�ف  وفق  حياتها  وتعي�س 

رعاية �ضقيقتها �ل�ضغرى »نهى« بعد وفاة و�لديها.
وحقق �لفيلم عدد� كبري� من �جلو�ئز، منها �جلائزة �لكربى ملهرجان 
فاماك لل�ضينما �لعربية بفرن�ضا، وهو �لعمل �لذى �ضارك فى عدد كبري 
من �ملهرجانات منها مهرجان �ضاو باولو �ل�ضينمائى �لدوىل بالرب�زيل 
فى عر�ضه �لأول باأمريكا �لالتينية، و�أيام قرطاج �ل�ضينمائية، وفى 
م�ضابقة �ضينما �حلا�ضر مبهرجان لوكارنو �ل�ضينمائى �لدوىل كاأول 
فيلم م�ضرى ي�ضارك فى هذه �مل�ضابقة فى تاريخ �ملهرجان �لعريق، 
وحاز بعدها �ملخرج حممد حماد على جائزة �أف�ضل خمرج مبهرجان 
دبى �ل�ضينمائى �لدوىل كاأول خمرج م�ضرى يفوز بهذه �جلائزة عن 

فيلم رو�ئى طويل، ثم حاز على �جلائزة �لذهبية مبهرجان �ملك�ضيك 
�ل�ضينمائى �لدوىل، لي�ضل عدد �ملهرجانات �لتى �ضارك فيها �لفيلم 

�إىل ٤٣ مهرجانا دوليا حتى �لآن.
فهو  �لبند�رى،  �ضريف  للمخرج  و�إبر�هيم«  معزة  »على  فيلم  �أما 
�لعمل �لذى ناف�س فى م�ضابقة �ملهر �لطويل مبهرجان دبى وح�ضل 
بطله على �ضبحى على جائزة �أف�ضل ممثل، بينما كان عر�ضه �لأول 
خارج �لعامل �لعربى من خالل مهرجان �أفالم �حلب فى بلجيكا، 
�لفرن�ضية،  �ل�ضينما  مع  موعد  �ضوق  من  �لـ١9  �لدورة  فى  و�ضارك 
كات  فاينال  ور�ضة  فى  كم�ضروع  م�ضاركته  خالل  جو�ئز   ٣ ونال 

فين�ضيا، �ضمن فعاليات مهرجان فيني�ضيا �ل�ضينمائي �لدويل.
�لفيلم بطولة على �ضبحى، �أحمد جمدى، �ضلوى حممد على، وناهد 
لإبر�هيم  �ضينمائية  ق�ضة  عن  عامر  �أحمد  �ضيناريو  �ل�ضباعى، 
وح�ضام  حفظى  حممد  و�إنتاج  �لبند�رى  �ضريف  �إخر�ج  �لبطوط، 

علو�ن.
ع�دة املقاولت 

وعادت �أفالم » �ملقاولت ” هذ� �لعام �أي�ضا ب�ضورة �أكرث �حلاحا 
و�أقل تكلفة يف ظل ظروف �قت�ضادية طاحنة ومنها »فوبيا« و«ياتهدى 
وتعدى« و«كارت ميمورى« و«عمارة ر�ضدى« فقدمت م�ضتوي ي�ضلح 
للهام�س متاما و�لغريب �نه يف ظل �نتاج هذ� �لعدد من �لأفالم مل 

متثل �ل�ضينما �مل�ضرية يف مهرجان �لقاهرة �ل�ضينمائي ٢٠١٧
و��ضتطاع �ملمثل �أحمد �ل�ضقا من خالل »هروب ��ضطر�ري » و�لذي 
عر�س بعيد �لفطر �ملا�ضي، حتقيق �إير�د�ت و�ضلت ٥٥ مليونا و٥٥١ 
�أحمد خالد مو�ضى،  �ألًفا، وكتب �لفيلم حممد �ضيد ب�ضري و�إخر�ج 
وهو من بطولة �أحمد �ل�ضقا وفتحي عبد�لوهاب و�أمري كر�رة وغادة 

عادل وم�ضطفى خاطر و�أحمد ز�هر ودينا �ل�ضربيني.
وحقق �لفنان �أحمد عز ٥٤ مليوًنا و٥١٠ �ألف جنيه،بفيلم » �خللية 
و�ضامر  خليل،  و�أمينة  �لفيلم حممد ممدوح،  بطولة  و�ضارك يف   «
�ضالح  وحو�ر  �ضيناريو  و�لفيلم  عبد�لغفور،  وريهام  �مل�ضري، 

�جلهيني، وق�ضة و�إخر�ج طارق �لعريان.
و�ضكل فيلما » �لكنز » للمخرج �ضريف عرفة و» �لأ�ضليون » للمخرج 
�لفيلم  عالج  حيث  �ضبق  ملا  مغايرة  ظاهرة  حامد  مرو�ن  �ل�ضاب 
عرب  تاريخيا  �مل�ضرية  �حلالة  �مل�ضرية  �ل�ضينما  تفتدها  بجدية 
�ل�ضيناري�ضت عبد �لرحيم  فانتازيا حملت منطقا �جتهد يف بنائه 
كمال من خالل �ضخ�س يرث جمموعة وثائق ي�ضتعر�س �لفيلم من 
خاللها �لتاريخ �لجتماعي و�ل�ضيا�ضي للمجتمع �مل�ضري و�ضارك يف 
بطولته كل من �ملمثلني حممد رم�ضان وحممد �ضعد حقق �لفيلم ١9 
مليوًنا و9٠ �ألف جنيه، و�ضارك يف بطولته،�أحمد رزق و�ضو�ضن بدر 

وهيثم �أحمد زكي وروبي وعبا�س �أبو �حل�ضن.
رب  عليوة  �ضمري  حول  ق�ضته  جاءت  فقد   « �لأ�ضليني   « فيلم  �ما 
قر�ر  بعد  فجاأة  يف�ضل  لكنه  �ضنني  منذ  ببنك  و�ملوظف  �لأ�ضرة 
بتخفي�س �لعمالة، ويتلقى �ل�ضدمة �لتي ل ي�ضتطيع مو�جهة �أ�ضرته 
بها، وبعد �أيام يفتح �لباب لياًل ليجد �ضندوق يحوي تليفون حممول، 

ودعوة لو�ضع ب�ضمته، يف �لتليفون وتتغري حياته بعدها .
وحقق »�لأ�ضليني » �ملركز �لعا�ضر من حيث �لياد�ت مبا يقرب من 

9 ماليني جنيه 
و �ضملت قائمة �لأفالم �لأعلى �ير�د�ت طبقا لبيانات غرفة �ضناعة 

�ل�ضينما مب�ضر �أفالم »هروب ��ضطر�ري« للمخرج 
 « فيلم  ثم  �لعريان  طارق  للمخرج  �خللية«  و«  مو�ضى  خالد  �أحمد 
ثم  �ضامي  حممد  و�إخر�ج  ح�ضني  تامر  خري«للمطرب  على  ت�ضبح 

فيلم » �لكنز » للمخرج �ضريف عرفة و» جو�ب �عتقال » للمخرج 

وجاء فيلم �لكنز للنجمني حممد رم�ضان وحممد �ضعد حيث حقق 
�لفيلم ١9 مليوًنا و9٠ �ألف جنيه وماز�ل يعر�س حتى �لآن، و�ضارك 
يف بطولته،�أحمد رزق و�ضو�ضن بدر وهيثم �أحمد زكي وروبي وعبا�س 
�ضريف  و�إخر�ج  كمال  عبد�لرحيم  تاأليف  من  وهو  �حل�ضن،  �أبو 

عرفة.

ثم فيلم »جو�ب �عتقال« للمخرج حممد �ضامي، و»مولنا« للمخرج 
جمدي �أحمد علي و»�لقرد بيتكلم« للمخرج بيرت ميمي وفيلم » خري 
�آخر ديك يف م�ضر« للمخرج   « وبركة« للمخرج �ضادي علي وفيلم 

عمرو عرفة ثم فيلم »�لأ�ضليني«.

معجزة 18 ي�م
�ذ�   ٢٠١٧ يف  �خلا�ضة  معجزته   ٢٠١١ يناير  ثورة  فيلم  حقق 
م�ضريني  خمرجني   ١٠ �ضنعه  يف  �ضارك  �لذي  �لفيلم  �ختفي 
يوليو ٢٠١٣ وظل  �لكبري يف ٣  �لتحول  بالثورة منذ حدث  �حتفاء� 
�مل�ضريني  �ل�ضباب  �أحد  �إجابة حتي عرث  يبحث عن  �ل�ضوؤ�ل حوله 
يف باري�س علي �لفيلم من خالل �ضركة فرن�ضية تعر�ضه للم�ضاهدة 
علي �لنرتنت ف�ضارع باطالق » لنك » �لعر�س لأ�ضدقاء م�ضريني 
فيطرح  �أخري  مرة  �حلياة  �يل  �لعمل  ويعيد  ينت�ضر  جعله  ما  وهو 
علي �ل�ضاحة �لنقدية وي�ضتدعي �حلالة �لثورية �لتي ر�فقته ويلفت 

�لأنظار مل�ضاحة �حلرية �لتي متتع بها �ضانعوه 

وي�ضمل �لفيلم ١٠ ق�ض�س �أخرج كل منها خمرج بفريق عمل م�ضتقل 
هم  و�ملخرجون  وجتلياتها  و�أ�ضبابها  �لثورة  �طار  يف  كلها  وتدور 
�ضريف عرفة خمرج )�حتبا�س( وكاملة �أبو ذكري خمرجة )خلقة 
)�إن  ومرو�ن حامد خمرج/)١9-١9( وحممد علي خمرج  ربنا( 
خالد  جتول(  )حظر  خمرج  �لبند�ري  و�ضريف  �لطوفان(  جالك 
)حترير  خمرجة  عوف  �أبو  ومرمي  �لثورة(  )كحك  خمرج  مرعي 
٢-٢( و�أحمد عبد�هلل خمرج/)�ضباك( وي�ضري ن�ضر �هلل خمرج 

)د�خلي خارجي( و�أحمد عالء �لديب خمرج )�أ�ضرف �ضربتو (

 ال�سينما امل�سرية يف 2017 .. امل�ستقلة

حت�سد اجلوائز و عودة الأفالم املقاوالت
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Canadian Prime Minister Justin 
Trudeau on Monday called on 
citizens and residents to "stand 
up openly against Islamophobia 

and racism in all its forms." It is regrettable 
that hate crimes and racism have become 
"common" and sometimes "tolerated"

On the anniversary of the attack on a mosque 
in the city of Quebec a year ago, where six 
Muslims were killed on Monday, January 29, 
2018 during a commemoration of the attack on 
a mosque in Quebec that killed six Muslims, 
Trudeau called on Canadians to stand up to 
Islamophobia and racism. He spoke in front 
of Parliament because hate crimes and racism 
were "common" and sometimes "tolerant" .

"We can not restore life to those who were 
killed, but we owe them to fight the feelings 
that led to their loss," he said, "we owe them 
to raise their voice and openly stand against 

Islamophobia and racism in all its forms."
A man stormed a mosque in a residential 
neighborhood of Quebec City on January 29, 
2017 evening and opened fire on worshipers.
In addition to the killing of six people, four 
of the injured were permanently disabled. 
Thousands of people, including Trudeau, 
gathered in Quebec City to express their 
support for Muslims in the country.
In October 2017, the Canadian judicial 
authorities charged the suspect, Alexandre 
Bissonnette
,with an indictment of killing six and trying to 
kill 35 others.
His trial is due to begin in late March.
The attack was a rare occurrence in modern 
Canadian history. It was the first time that 
racism against Muslims had risen to armed 
violence, stirring up public and official anger 
and anxiety in the country, leading to heavy 
security measures in all Islamic centers 
and mosques in the province and in the 
Cartierville area of   northern Montreal, which 
is predominantly Muslim.
The largest number of mosques are located 
in the city, and Muslims continue to practice 
their daily activities normally and maintain 
their prayers, without any significant decrease 

in the number of worshipers. Daniel Muzaffar, 
director of the Quebec Islamic Centre in 
Montreal, told the press that "the support 
we received from the larger Canadians, the 
condolences we received from many countries 
around the world, and government reactions 
made us better off after an unexpected shock" 
"Although we are thinking of increasing 
security fortifications around the mosque, we 
do not doubt it is an individual crime, which 
will not happen again in Canadian society."

After the attack, Justin Trudeau held meetings 
with the prime minister and Islamic leaders in 
the province to discuss what can be done and 
how Muslims can act positively in response 
to this crime, he said that the solidarity of 
Muslims can be seen as a positive turning 
point for the unity of Canadian society.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau 
attended the funeral of three people killed in the 
attack on the Quebec mosque in northeastern 
Canada.

"What we have to do is to defend our values, 
and we will never forget those victims,"   
he said at the ceremony held at the Quebec 
Conference Palace.

Written by Ossama Soffar

Translated by Moutaz Abu kalam

Trudeau calls for confronting Islamophobia

Think Big

www.canadiandays.ca
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After my last visit to Paris in the 
time machine, I found myself 
putting my notes and recording the 
events that I saw, which make the 

contradiction in the scene between what we 
see today of great progress in human rights 
and urbanization in the enormous democratic 
handling of political affairs and the elimination 
of slavery and the sanctification of freedom and 
justice - Look for serious abuses sometimes 
here and there) - which much of it is attributed 
to the French Revolution and to the painful and 
bloody events of those days, which I recorded 
in my previous time journey. The question that 
arises strongly in my mind is how we reconcile 
the French Revolution as the symbol of liberty 
and equality. We must understand more about 
travel time machine and meet people belonging 
to the various components of that era as we 
agreed in the previous article. 
The time machine takes us down to the same 
period and place. 
Paris, at the top of its revolution, groups of 
people walking without guidance, revolting, 
passing in front of a church, at its gate someone 
watching with the features of wisdom and 
culture appear on him, I decided to go to try to 
ask him "what is happening?" 
- Welcome, my friend.. Welcome. - Do you 
allow me to stand here far from the people?
Definitely, it seems to me that you are a 
stranger? 
 "I'm a passer-by from Greece. I landed in Paris 
for some work, and then I found myself in front 
of a great hustle I was trying to understand". 
-Welcome, you came at a very dangerous time. 
It's the revolution, my dear. 
-And is the church satisfied with it? 
- Certainly not! how has it been so revolutionary 
while leaders have declared their hostility to 
the Church? 
- So, are not they believers? 
- For sure! they are believers. 
- You have despaired me, please explain to me 
and I will listen to you without interruption. 
Then listen to me dear stranger, the clerics 
were the first class in society under the throne 
of the French kingdom. They had wide power, 
all in the name of the Lord, and the poor and 
weary people were the ones who paid the 
price. A percentage of the taxes went directly 
to the clerics, which made them hated by the 
miserable people, who work and produce 
as they take their effort. According to the 
revolution, they became part of the problem 

and a fundamental pillar of corruption, which 
must be get rid of. So Voltaire says, "Hang the 
last king with the bowels of the last priest."

"So the Revolution took the money of the 
Church and considered that wealth to be the 
property of the people.

The clerics considered government employees 
as civilians and cut off their subordination 
to the church and demanded that the oath be 
given to the civil constitution.

 - My friend, why are they being killed now? 
Does the revolution deny religion and reject 
faith? 

 - No, dear stranger.. revolution supported 
by many monks such as the rebellious monk 
Sieyes to reject injustice to the people. But as 
per faith, the leaders of the revolution are not 
enemies of faith, but they reject the mainstream 
religion that has become part of injustice 
and corruption and its existence is useless in 
lifting this injustice. Listen to the speeches of 
revolutionary leaders, Robespierre says,

He attributes the revolution and the republic 
to the will of God if it is faith in him and the 
fulfillment of the will of God as he believes and 
therefore he says (I believe in the existence of 
a God who is capable of keeping the oppressed 
innocent and punishing the wrongdoer) 

Is not this a belief in God that the spirit of the 
revolution is full of faith? But the belief in God 
is the principles of freedom and equality and 
everyone has freedom of religion, but religion 
does not have the right to grant its men special 
authority. We want our community to live in 
diversity and not to accept to impose a specific 
religion.

A general moral system is to be imposed. 

- Thank you my friend. The time has passed. 
The night is over. The dangerous situation 
requires us to stop here. I hope you allow me 
to explore your wisdom next time. 

 - The wise smiled: You are always welcome. 

 I went on my way back to my mind what the 
man had said and decided to give him an article 
in which he outlined the main features of all 
the above trips. 

Stay tuned till next article.

By... Amar Murray

Translation: Moutaz Abu kalam 

Revolution.. between faith and atheism
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First of all Canadian Days Newspaper 
is glad to have this exclusive meeting 
with the world karate champion, who 
arrived in Canada with her family 

three years ago, moving from Syria, to Dubai 
and then to Canada. Let's  welcome our young 
champion, Haya Jomaa.
First, when did you start karate and why did 
you choose this sport specifically and who 
was behind this remarkable success?
Haya: Honestly I did not choose karate but it 
is in my blood because I have been practicing 
karate since I was a little kid. My father and 
mother were telling me that I was in the 
club kids and I was able to perform all the 
movements since then. All my family play 
karate. They are international champions, 
they are my ideals and they support me by 
all means. They always motivate me to study 
well and train well.
Q: Tell us about the characteristics of this 
martial art sport and how important it is for 
individuals and females in particular.
Also, if you could tell us how you start your 
day as a karate  world champion and how 
many hours do you train a day?
Haya: Karate is a sport of technical skills 
and it needs high techniques. This sport is 
characterized by confidence, focus and self-
reliance, Karate stimulates the brain and builds 
strong personality.
As per my day life, in the morning, I go to 
university, then to training with my mom and 
dad for one hour and a half, on  holidays I 
work out mornings and evenings.
My training is divided into several specialties; 
I am committed to a training plan which is 
a physical preparation with my brother and 
a technical preparation with my father and 
mother.
Q: As it is well known, your father and 
mother are former karate world champions. 
If possible let's shed light on the tournaments 
and achievements attained by them?

Haya: My father, Samir Jumaa is a world 
champion and the champion of Syria for many 
years.
My mother is also a champion of Syria and of 
the Mediterranean.
Also my brother is an international champion 
for many years.
Q: This leads us to focus on the competitions, 
medals and cups that Haya Jumaa has achieved 
worldwide. Can you tell us about that?
Haya: My achieved tournaments are:
▪The UAE International champion/10 years
▪World Cup Medals and World Cup
▪Champion of Canada /4 years
▪Toronto Champion 15 times
▪World Golden Champion 4 times
I am currently ranked second in the World 
Federation.
Q: It may come to mind, a young lady 
in your age has achieved all these World 
Championships in record time, then what can 
be her future ambitions in karate? Haya: My 
goal now is to win Pan American in Chile in 
May and then the World Cup in Spain.
My eye is on gold medal in all tournaments 
coming.
My biggest goal is to climb to the 2020 
Olympic stand Tokyo ...
Q: Is there a motivational message to the 
Syrian community in Canada and to  Arabs in 
general?
Haya: I kindly request from all the Arabs to 
support me and encourage me. Also I hope 
they take care of their children and support 
them. Sport is very important for them. The 
Arab community in Canada should always 
support each other.. And they must prove that 
they are distinguished and able to succeed, 
excel and tender.
Arabs are distinguished in the  Canadian society 
and should put their effective fingerprints.
Finally: Is there a word or a wish you would 
like to convey to Canadian society at large?
Haya: I hope there will be a sports team to 
represent the Arab community in Canada, 
especially the Karate team with distinction 
and winning tournaments.
Finally, thank you all and thank you Canadian 
days Newspaper, and especially for Mr. 
Moutaz for his support and encouragement. 
His esteemed newspaper is the first Arab 
newspaper to have an interview with me.
pray for me, Thank you,
Interviewed in Arabic and English by 
Editor-in-Chief: Moutaz Abu kalam 

Success Stories

The star of this issue, world champion, young karate player Haya Jumaa.
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their side to be sponsored. These are usually 
Churches or large Canadian associations that 
have connection with many affiliated churches 
pre-authorized to sponsor refugees to Canada. 
There are limitations, as the numbers of people 
applying is infinite and the number of spots 
available for sponsorships limited by quotas 
approved on annual bases.
Q: How many individuals or families have 
you sponsored and how did you provide 
the settlement fund for this huge number of 
people? Vania: 
I have officially nine (9) cases I have signed 
for; some are bigger families (7) and some 
small units of one or two members. Average is 
34- family members. 
I have also helped many other families and 
individuals by forming private sponsoring 
groups or finding Sponsorhip Agreement 
Holders in Canada, coast to coast, willing 
to sponsor them. In the end, I have about 
4550- people in process for Canada that are 
directly connected to my sponsoring efforts 
and activities. 
The funds required to be raised are determined 
by IRCC (Immigration Canada) and I’ve 
personally had to organize a great deal of 
fundraising. Private sponsorships do not 
qualify for government assistance (unlike 
government -sponsored cases) so all funds 
have to be in place before a case can be 
submitted to IRCC. Many events were held, a 
lot of “go fund me” pages- I have reached out 
for support to churches in certain cases, and 
also used the so-called “in-kind donations” 
that allow us to reduce the funds needed per 
each family. 
It is a draining and long process and it does not 
come easily. We are still currently fundraising 
for three different families, collecting funds for 
many people in day-to day support, looking 
for SAH spots and seeking private G5 groups 
still willing to help.

Q:Could you give us an inspiring story about 
a certain family or individual you have 
recently sponsored? Vania:
Yes, I can tell you about our befriending and 
sponsoring a Syrian family of seven that was 
displaced in two countries. I worked tirelessly 
on their cases and the challenges was many; 
they were physically separated, lots of funds 

were needed, we weren’t sure if flights could 
happen outside of North Iraq, processing times 
online where indicated as 48 months, some 
members didn’t speak any English which made 
forms harder to prepare… There weren’t many 
success stories from that specific location out 
there to reassure us… 
Incredible efforts were pulled together by 
my devoted sponsoring team of five and also 
great support from the Compass Point Bible 
Church in Burlington, ON as well as the SAH, 
CMA of Canada. We worked hard and long, 
all together, hoping for a good outcome. 
All of the family members finally arrived after 
almost 2 years, just 2 months apart, from 
both North Iraq and Turkey. They now live 
10 minutes away from my home. The kids are 
going to school; everyone is learning English, 
searching for job or already working … 
It has been amazing experience for everyone 
involved and such an inspiration… 
There are dozen more stories that I could share 
and one is most heart-warming then the last.

Q: Recently, the immigration officials rejected 
hundreds of asylum seeker files, from your 
point of you, whose fault was it? And who is 
in charge of solving this big matter? Vania:
I would not say that hundreds of files are 
rejected. To be precise, in Jan 2017, IRCC 
announced that temporary exceptional rule 
for private sponsorships of Syrian and Iraqi 
people will be withdrawn and they will have 
the same criteria as all other refugees in the 
world. This means that from then on, they 
also had to have a full, recognized refugee 
status in order to qualify for private G5 or CS 
(Community sponsor) sponsorship, which most 
people sadly cannot achieve without years of 
waiting. Thousands of refugees around the 
world do have it and so it was done to balance 
out everyone’s chances again. It is still possible 
to be sponsored through the SAH but much 
harder to achieve as spots are scarce. This is 
the reason why many people felt they lost their 
chance. The program is still open- it’s just the 
numbers that are overwhelming… 
The Decisions made to determine what 
number of people would be accepted as 
asylum seekers, are political. We would like 
to see more of the organized efforts to help 
larger numbers, certainly. 

There are probably ways to improve and 
expedite the process, to consider larger quotas 
and employ more immigration officers to 
process the files. We tried to put some pressure 
in the past via media and petitions, but do not 
have much influence or ability to change the 
decisions. Quotas and regulations are decided 
by the Ministry of Immigration. 
As we know; not everyone in Canada supports 
larger numbers of immigrants and refugees 
and Canadian Government is probably trying 
to balance between willingness to help and 
some opposition and objections to their quotas 
and immigration policies… 
We as volunteers and activists would certainly 
like to see Canada supporting even more people 
escaping wars and terror, as long as they show 
and prove that they are tolerant, hard- working 
and willing to make Canada their home and to 
contribute to our prosperity.
Q: What recommendations or messages 
would you give to newcomers in Canada? 
Vania: 
Embrace the culture, people and country. 
Learn and study. 
Keep your traditions at home, but keep your 
mind opened and tolerant. 
Accept Canadian values and work hard. Help 
those less fortunate then you. 
The rest will happen with time.
Q: In this regard, what humanitarian letter 
would you like to convey to Canadians in 
general? Vania: 
More is achieved through tolerance, 
compassion and empathy between people than 
in any other way. 
Give everyone a chance. We never know when 
we may need it. 
People don’t leave their country and risk their 
lives with no reason. Wars are devastating. 
Syrian people have been showing in large 
numbers to adjust well, to work hard and have 
history of compassion and welcoming culture 
from their own country. 
I am truly thankful that I can call many of 
Syrians, Iraqis, Afghans my friends and 
family. 
On behalf of the Syrian Arab community I 
would like to say thank you for your great 
deeds and favors. 
I thank you for the opportunity to share Vania

the distinguished humanitarian activist, Vania Davidovic
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Q: First, Could you please give the readers a 
preface about your interests, and what kind 
of job do you have? Vania:
 I have been working in Pharmaceutical 
industry for over 20 years, primarily in the 
field of Compliance and Quality Assurance. 
My educational background includes B.Sc. 
degree in bio-organic Chemistry. I have many 
interests and hobbies, including art, reading, 
walks in the nature, animals, photography, 
volunteering for humanitarian activities and 
much more. I have a family and two grown 
sons who are still young so there are never 
enough hours in a day…
 Q: When and how did the story with 
newcomers begin? and I wonder whether 
you work in a volunteer team or by yourself? 
Vania:
 I got involved in September 2015 when a 
large wave of desperate families from Syria 
started fleeing the war and crossing from 
Turkey to Greece by sea. I found their stories 
devastating and I felt the need to help in some 
way. I connected with international activists 
via social media and we started forming and 
joining many international and later local 
(Canadian) volunteer groups.
 In our Facebook groups we soon had Syrians, 
Iraqis and other nationalities who were fleeing 
war and conflicts, asking us for help. It was 
incredible to witness the power of Facebook 
and social media in ability it gave us to help 
and support the people even from afar. Later 
I travelled to Germany and Berlin’s Train of 
hope with some large donations I collected 
for refugee kids arriving to Germany. People 
were travelling for days and weeks through 
many countries and volunteers were greeting 
them at the station… By then I had some great 

German friends but also a few who made it 
from Turkey with my help… It was a truly 
incredible and touching reunion! 
To this day, there are many activists and 
volunteers around the globe and especially 
on the grounds in Greece, Turkey, Lebanon 
and Jordan, helping in countless ways, trying 
to support so many displaced people and 
families. We are connected and organized 
in very impressive ways and in fact it often 
feels like our small volunteer grassroots 
organizations are doing the job of the big 
organizations which are not present enough 
and sadly have failed these people. If you look 
at the situation in the Greek camps, people 
are living their third winter under tents… If 
it wasn’t for hundreds of amazing long- term 
volunteers, people I proudly call my friends, 
many desperate families and people would 
stand even less chance of surviving there… 
The help we offer on our end here in Canada 
is largely through managing sponsorships, but 
also direct involvement when families arrive, 
as they still need a lot of support. I started 
by forming small teams of committed people 
both locally in GTA, as well as across the 
country that are helping me with sponsorships 
and fundraising. I also started a group on 
Facebook called 
Canadian Sponsors group through which 
we support our sponsored families, as well 
as exchanging experience, status of cases, 
knowledge about immigration policies and so 
much more. And it’s not all Canadians either- 
there are some enthusiastic people from the US 
that joined us as well and friends from Europe, 
Australia … We all work towards the same 
goal of helping as many people as we can. 
We have NO funding and support other than 
our bond and the spirit and passion between 
us. Some of my local friends in Oakville, 
Burlington and Toronto are doing excellent 
jobs in organizing donations, offering support, 
extending friendships. 
I have been involved with activities and groups 
to assist both GARs (Government sponsored 
refugees) as well as privately sponsored 
families. Needs are infinite and we try to rely 
on each other’s connections and networks 
to help as many people as we possibly can. 
While many of them are waiting for arrival 
we are trying to support them in countries 
where they currently live, by connecting them 
to jobs, sending donations, phones, laptops… 
But above all, we are offering friendship and 
listen with empathy, supporting their dreams 
and goals for the future…There are so many 
incredible friendships we have formed that 
each one of us volunteers feels enriched and 

humbled by this experience.
Q: What are the motives and values 
that encouraged you to sponsor so many 
newcomers into Canada? Vania: 
I came to Canada with my own young 
family during the civil war in Yugoslavia. 
We have lived through loss, devastation and 
hopelessness. My own parents were orphans 
of World War II and witnessed terrible things 
that no child should ever be forced to see. 
I was raised by two amazing, loving people 
to believe in tolerance, acceptance and 
humanity. 
My values and heart have always been on the 
side of the displaced, of people suffering, of 
the impoverished and the homeless, of people 
who have lost all they had to war, terror, 
misfortune, through no fault of their own. 
Simply because we happen to be born and 
raised in a certain place at certain time, it 
doesn’t mean that we don’t deserve a chance 
at normal and peaceful living- just as people 
born with privileges should realize that they 
do not present their own achievements and it 
should not be taken as granted. 
Tolerance. Opportunity. Freedom and human 
rights. This is just a small fragment of what I 
believe we need to strive towards, regardless 
of religious beliefs or lack thereof, skin tone, 
nationality, economic situation, gender, 
background and roots… 
So in a summary, my involvement was simply 
a human reaction to one of the biggest 
humanitarian crises of our time. It started 
small and it grew… 
Sadly, current political and economic trends in 
the world show that we –people everywhere- 
have a lot to work on…
Q: What are the major difficulties and 
challenges you may encounter in sponsoring 
a new family? Vania: 
There are many challenges along the way. From 
finding and forming a support sponsorship 
team for the family, to raising and securing 
funds through endless fundraising… to multiple 
complex forms that need to be done for each 
individual… to language barriers, the lengthy 
process, mental and emotional issues that 
many of these people struggle with, distance, 
communication issues and so on. Since we are 
all volunteers are not trained Immigration 
consultants it takes time to learn and navigate 
the complex immigration procedures and 
requirements. 
Currently, the biggest obstacle is starting ANY 
new sponsorship as private program changed 
for Syrians and Iraqis in Jan 2017. Unless a 
family has a full and recognized refugee status 
they need a Sponsorship Agreement Holder on 

the distinguished humanitarian activist, Vania Davidovic
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nor my ears could bare. Depression symptoms 
started to decline at my threshold and insomnia 
began disturbing my nights, remorse started 
tingling

every single night that I hastened the decision 
to stay in that country. I was a man who used 
to live all his life freely and in peace. I felt 
that I had placed myself in a mold which was 
not appropriate for many reasons. That feeling 
caused me severe depressive episodes of 
weakness and sleep shortage that almost killed 
me to the extent that some of those around 
me there thought that I would completely 
collapse or would almost become insane. All 
these symptoms occurred because I was away 
from my big family and due to my fear and 
longing for my small family that I left in Cairo 
hoping they would catch up with me. But 
after four and a half months of psychological 
struggle and severe depression, and despite 
the family re-union decision was issued, but 
a strong voice remained within me, despite 
my weakness and lack of time, it kept urging 
me to return from where I came. And with a 
little rest of strength and determination, I took 
the decision to return to Cairo and I actually 
did. My return was a real miracle achieved 
by the Egyptian ambassador in Amsterdam (a 
wonderful person in every sense of the word, 
when I visited him at the embassy and after 
him listening to me he considered the extent 
of my suffering, and immediately issued me 
an exceptional visa to enter Egypt as the doors 
were then completely closed to the Syrians in 
general.

I returned to Egypt, to embrace my small 
family again, but my joy was not complete 
and I got  disappointed that my mother, my 
brother and his family had moved to Qatar, 
leaving behind my small family about two 
months before my return. I began trying to 
cope with the current situation again, but my 
psychological condition remained between the 
tide for a whole year, accompanied by erosion 
in  liquid money, as three years paying off my 
savings and what increased my sorrow and 
suffering that some relatives owe me money 
years before the crisis but they didn't keep 
their promise to pay me back and the crisis 
started and papers were mingled. They did 
not have mercy that I was desperately in need 
of my money but then I discovered that they 
were unable to repay and their condition was 
not better than mine but nevertheless they left 
me a serious shock which is hard to forget.

Months went by in Cairo, and a message via 
e-mail reached me suddenly! The sender was 
the Canadian Embassy in Bucharest, Romania, 

informing me that our immigration file is 
processing at the Embassy and requested that 
I should update some documents. That piece 
of news was a last glimmer of hope after we 
had lost all hope and it was a pivotal moment 
in my life. My family and I narrowly 

gathered all the remaining strength getting 
ourselves ready for the new trip. We received 
the Canadian visa and finally arrived in 
Canada, to discover later that it became our 
second homeland with all due respect.

Summer 2015 we arrived in Canada and the 
new world slowly began to unfold in front of 
me and the symptoms of depression gradually 
started fading away and I began to recover my 
face features and my energy to start a new life 
which I felt it was waiting for me to live and 
reborn in it again. 

God gave me strength and I took my decision 
to take the advantage of every moment after 
I lost three years of my life due to the war; I 
consider that period as the gloomy pinnacle of 
my whole life.

In Damascus, where my center and my 
kingdom is, (Fakhresham Language Centre), I 
only experienced work, joy and success. 

Now in Canada, .. the country of easy abstain. 
Your testimonies and experience, no matter 
how high they may be, are not enough to 
start (I have written about this problem 
in a previous article) entitled (Problem of 
Canadian Experience) followed by another 
article, entitled (Voluntary Work in Canada 
Between Virtue and Exploitation )

After the first month, I equalized my high 
degrees  and enrolled in a private college 
at my personal expense and  obtained an 
accredited diploma to become a certified 
English instructor ICTEAL- OCELT.

I volunteered for more than a year at 
newcomer centers, in addition to a part-time 
job at a private college. Then I received an 
appreciation certificate in the name of the 
Canadian Parliament and  joined the Liberal 
Party just because I loved this country and 
its Prime Minister Justin Trudeau. After 
that I liked to fill out my leisure time with 
different coursework so I took a course in 
entrepreneurship and project management in 
Toronto.

A few months later, I met some friends who 
had medical and engineering degrees from 
their country and surprised that they were 
working as security guards and UBER drivers. 

I was not obliged to handle such jobs, but I 
wanted to go into the experiment to explore 
my potentials. I took a special security course, 
got a work permit and worked for a short 
time at some exhibitions. It was an enjoyable 
experience. Also, during that time I worked 
as an UBER driver and it was also a very 
important experience to explore the city of 
Toronto. The funny thing is that while driving, 
passengers were surprisingly happy to ride a 
2017 car model with UBER service !! Frankly, 
my conscience was hurting me toward my new 
car, which is still in its prime. I have continued 
this interesting routine between teaching, 
interpreting as well as UBER service.

 As for the intimate friend that entertained me in 
Canada, it is called, "writing". My experience, 
thoughts and challenges have been reshaped 
in a form of controversial articles, and every 
experience I've had with people whether 
affected me positively or negatively, used to 
point them out through lines and pages that I 
consider them as my life's history. The writing 
hobby turned into journal articles published 
in newspapers. Like "Tyrants in the Land of 
Freedom" "Psychos in Canada", "Messages to 
the Canadian Government" and many others. 
Then this lead to a partnership in a start-up 
newspaper, but that partnership stumbled in its 
first steps and did not live up to my ambitions. 
So I decided to make two wings for myself 
to raise high, and in two weeks I founded my 
own newspaper and created a website named 
(Canadian days) to be an extension of the days 
we lived in our homeland where we spent half 
of our life and perhaps the rest of life will be 
spent in "Canadian Days". The first issue of 
the newspaper was launched and the signs of 
success were quick and this attracted another 
success. The leading ideas quickly inspire and 
attract each other's. This resulted in the merge 
of Canadian Days with Stallion film company 
to form a professional artistic hand that 
undertakes all advertising and promotional 
campaigns.

Here is a summary of our Canadian days until 
the moment, with the end of 2017 and I do 
not know what surprises and new episodes the 
coming days carry for us.

The wisdom that I have learned from those five 
years, is that strength comes after weakness 
and that seizing  time is the way to success, 
and that the real impediment to man is idle 
and lack of vigor.

May God bless you and grant us all strength 
and vigor.

Editor-in-Chief: Moutaz Abu kalam 
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Damascus - Syria ... the land of 
peace and the cradle of civilizations 
and religions, the pleasure and  
homeland of all who have no 

homeland, and the neighbor to those with no 
neighbor .. Finally and regrettably,   

scoundrels tormented their day and ignited 
their vicious fire and stabbed my country 
- Syria, with poisonous arrows and black 
crows came from all sides and their demons 
emerged from everywhere. Damascus- may 
have survived the destruction and devastation 
occurred in other cities, but it was a scene of 
a dirty war of another kind, guerrilla warfare, 
kidnapping and libel. Every affordable family 
is a target of any dirty hyena.

After two tragic kidnapping stories took 
place in our big family, we felt the danger 
and therefore took our decision,( my brothers 
and our mother, our wives and children) and 
traveled to Cairo in the hope of returning within 
a few months pending calm the situation, but 
that did not happen!

Here's the story:
We spent the first year at Al Rehab city in Cairo. 
There was no glimmer of hope for calm and 
then to return home. Later, Syrians crowded 
everywhere and burst into anger; each family 
decided to find a safe haven and a stable country. 
Some of us decided to travel to Germany and 
others preferred to wait a little longer in Egypt 
to figure out the situation. I took my decision 
to find a safe haven for my family after I had 
lost hope of emigrating to Canada (since I had 
submitted a file of immigration to Canada; 
that was in 2007 but I was slow to follow up 
because of lots of preoccupation at the time. 
Later on, I figured out that immigration had 
become obligatory.

Late in 2013 and after a full year we spent 
in Cairo looking forward to hearing from 
the Canadian Embassy after I resubmitted 
the file in 2011, but by the embassy being 
closed in Damascus all  immigration files got 
suspended.

Later, I found out that the flush to leave to 
Europe had escalated and I took urgent decision 
and headed to the Netherlands. Thanks God I 
was lucky to book a cruise ticket on a five-
star cruise. It was a fascinating journey across 
several European cities overlooking the 
Mediterranean Sea. I reached the Netherlands 
- a beautiful country and fine people but life 
there killed me by its stalemates, a boring life 
and a strange language that neither my tongue 

A diverse socio-economic artistic 
journal published in Canada

Researcher
Ammar Murray

Writers
Muhamed Fetaih

Huda Al Buni
Musallam Tasabehji

Yasmin Freij
Murad Hamzeh
Rana Toumeh

Faysal Otri
Luma Kassabji
Fatima Khuja

Analyst
 Ossama Soffar

Historian
Sami Moubayed

Graphic Production 
Waad Safaya

Al Muhannad Office 

Visit us
www.canadiandays.ca
www.canadiandays.net

Facebook
Canadian Days أيام كندية�

E-mail us:
 Canadiandays1@gmail.com

Call us: +1 647 296 3590

Statements and opinions written 
by the various authors, analysts 
and forum participants do not 
reflect opinions, beliefs of 
Canadian Days  nor the publishers. 
Canadian Days is not responsible 
for claims, statements, opinions 
nor contributing writers, including 
products or service information 

that is advertised. 

My diary in the last five years.

Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu kalam



Syrian Canadian 
Haya Jumaa.. 
Karate world 

champion 

My diary in the last five years

Revolution..
between faith and atheism 

Vania.. Humanity Activist with no limits..

3r
d 

is
su

e 
Fe

br
ua

ry
 2

01
8

Your Success...
 is Our Business... Your Next Ad Could Be Here !

4
فانيا.. نا�سطة �إن�سانية بال حدود


