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تحويل وصرف العمالت بأقل األسعار 

 تقدمي كافة اخلدمات
املالية للجالية العربية

 ن�شرتي الذهب نقداً
 باأف�شل الأ�شعار
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8 للصرافة والحواالت الماليةغال
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البنوك حتذر: الإ�صالحات ال�صريبية 
الأمريكية تهدد كندا الوقود النظيف �صد النفط القذر

م�صر تعي�ض اأزهى ع�صور ١٩٨٤ كالم يف العمق..
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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
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كالم يف العمق..
وهم ل ي�صعرون..

كم �سمعنا و�سهدنا حروبا وغارات �سنت ودماء بريئة �سفكت واأعرا�ض 
ا�ستبيحت باإ�سم املعتقدات والأديان ولكننا مل ن�سمع يوما عن حرب 

اإندلعت ب�سبب اإختالف حول فهم القيم واملبادئ الإن�سانية العليا.
عندما تطرح م�ساألة كاملروءة اأو ال�سدق اأو الأمانة مثاًل، ُيجمع الكل 
وال�سيخي  والبوذي  واليهودي  وامل�سيحي  اإ�ستثناء،)امل�سلم  بال  عليها 

وحتى من يظن اأنه يعبد احلجر(.
وال�سبب يف ذلك اأنه عندما تتجلى القيم الإن�سانية العليا للنا�ض جميعًا 
وترت�سخ  وطوائفهم  ومعتقداتهم  واأديانهم  اأعراقهم  اإختالف  على 
البع�ض �ستتوحد غاياتهم يف  القيم يف معامالتهم مع بع�سهم  تلك 

غاية واحدة هي اخلري املطلق للنا�ض كافة يف هذه احلياة.
وباملنا�سبة كلما راودين �سوؤال.. ملاذا جعل اهلل ال�سرائع متعددة ومل 
اأ�سعف نف�سي واأجيبها، لعل �سبب تعدد الأديان هو  يجعلها واحدة؟ 
املحيط  كما  عدة،  بطرق  امل�سور  املبدع  اخلالق  اهلل  اإىل  الو�سول 
الوا�سع ت�سب فيه مياه الأنهار والينابيع من كل حدب و�سوب لت�سل 

اإىل غايتها ومبتغاها.
الإنحرافات  لول  اأنه  ب�سحتها،  العاقل  املرء  يجزم  التي  واحلقيقة 
والغلو والتطرف الذي خالط الأديان باملجمل والتي ما كانت لتن�سئ 
مطية  الأديان  من  جعلت  مت�سيطنة  ب�سرية  فئات  دوافع  لول  اأ�سال 
لتها مال حتتمل من الكذب والدجل والتهياأت والتاأويل وال�سحك  حمَّ
على العقول والذقون، بل لو اأن النا�ض اأ�سغلوا اأنف�سهم بتحقيق اخلري 
الفنت  واإثارة  بالت�سنيف  الإن�سغال  من  بدل  كافة،  للنا�ض  املطلق 
وتكفري بع�سهم البع�ض لتجلت لهم احلقيقة الدامغة وهي اأنهم اإمنا 

يوؤمنون باإله واحد ويدينون بدين واحد وهم ل ي�سعرون..
بقلم رئي�س التحرير..معتز اأب�كالم

تطلب  اخلريية..  اجلمعيات  باإحدى  عجوز  �سيدة  ات�سلت 
لالجئني  منها  تربًعا  اأغطية  خم�سة  ل�ستالم  مندوب  ح�سور 
منطقة  بالتف�سيل..  عنوانها  وتركت  املخيمات..  يف  ال�سوريني 
! بيت..  ثم  بقال  دكان  ثم  اأخرى  حارة  ثم  حارة  ثم  �سارع   ثم 
و�سل مندوب اجلمعية ب�سعوبة بالغة اإىل مكان اإقامة ال�سيدة العجوز.. 
فوجدها عجوًزا اأكرث مما ت�سور.. هزيلة اأكرث من اأي توقع.. ب�سيطة 
 اأقل من كل فقر.. ت�سكن غرفة �سغرية يف قبو ل تدخله ال�سم�ض !.
يف  �سوء  عن  يبحث  �سخ�ض  بلهفة  اجلمعية  مندوب  ا�ستقبلت 
ال�ساي..  من  كوب  �سيافة  واجب  له  تعّد  اأن  على  اأ�سّرت  العتمة.. 
فاطمة..  خالتك  اإيد  من  ال�ساي  »تف�سل  له:..  قالت  تقدمه  وهي 
تقرف« ل  الفل..  ومتل  ن�ساف..  كا�ساتي  واهلل  وال�سفا..   بالهنا 
وجهها  عروق  يراقب  وهو  ال�ساي  ي�سرب  ال�ساب  املندوب  كان 
وجع:..  فى  ت�سرخ  منده�ًسا..  وكان  منفعلة  حتكي  وهي  تنتف�ض 
مني..  اأفقر  اللي  فيه  ب�ض  فقرية..  �سحيح  اأنا  ت�ستغرب..  ما   ..«
اآلف  باأربعة  اأنا معا�سي من جوزي اهلل يرحمه 6000 لرية.. جبت 
هالبطانيات.. وراح دّبر حايل لآخر ال�سهر بالألفني.. اهلل بيبعت.! «.. 

 

يتحمل  �سغري  �سرير  �سخ�سني..  من  لأكرث  تت�سع  ل  غرفة 
باأنتني  وتليفزيون  ال�سقف  يف  ملبة  النحيل..  ج�سدها  ب�سعوبة 
نافذتها  اأنه  يبدو  قدمي  موبايل  تليفون  املنور..  �سباك  على  معّلق 
زمن  عن  تك�سف  كبرية  دافئة  وابت�سامة  احلياة..  مع  الوحيدة 
املكان..  هذا  ومن  الغرفة  هذه  من  اأبعد  فيه  تعرف  مل   بعيد 
-.. »لكن ياحاجة فاطمة.. يعني يا ريت ماتفهميني غلط واحتّمليني.. 
 ..» !؟  يعني..  ظروفك  بطانيات..  هاخلم�ض  بحق  اأوىل  اأنِت  مو 

 

زيف  ل  بعبارات  وتقول  فيهتز  ال�سرير  طرف  على  يدها  وتخبط 
بيقّطع  التليفزيون  يف  �سفته  اللي  اأبني..  يا   ..«  ..: تراجع  ول  فيها 
التلج  حتت  الفا�سية  والأرا�سي  باخليم  ونا�ض  اأولد  القلب.. 
واملطر.. من غري ل بيت ول غطى.. اأنا فقرية ب�ض مايل م�سكينة.. 
ب�سّكر  اأو�سة  �ساترين يف  اأنا اهلل  ولو كانوا مو فقرا..  هنن م�ساكني 
اأبني  يا  اأو�سة..  ول  باب  ل  ماعندن  هنن  واأنام..  بتدفينى  بابها 
حمتاج  حلدا  ابعتها  وحّلق  اهلل..  على  وتوّكل  البطانيات  خود 
.» اأبني..  يا  و�سرفتني  بال�سالمة..  تو�سل  يجي..  الليل  ما   قبل 
اإىل مقّر اجلمعية.. وحكى لهم  اأغطية  باأغلى خم�ض  ذهب املوظف 
وكربياوؤها  كرمها  فاطمة..  احلاجة  ق�سة  عينيه  يف  كثرية  ودموع 
لهم  حكى  احلقيقية..  الربيئة  وكلماتها  ال�سادق  ال�سايف  ووجهها 
مل  الزمن  ن�ساها  التى  العجوز  املراأة  هذه  اهلل..  مع  عالقتها  عن 
يهملها اهلل برحمته فرزقها احلب والب�ساطة وال�سجاعة.. هذه امراأة 
ول  املر�ض  ول  الربد  ول  اجلوع  ول  الفقر  لتخاف  اأحًدا..  لتخاف 
املوت.. حتب اهلل وتعي�ض يف اأمانه ويف وعده احلق لها.. حكى ق�سة 
 امراأة نظن اأنها تعي�ض على هام�ض احلياة.. بينما هي احلياة نف�سها.. 
قرر زمالوؤه اأن يفعلوا اأي �سيء لهذه املراأة.. اقرتحوا معا�ًسا �سهرًيا.. 
معونة عاجلة.. البحث عن �سقة �سغرية لها.. �سرير اأكرب.. ثالجة 
بها طعام.. ف�سحة يف مكان جميل.. لكن موظف اجلمعية الذي ذهب 
 اإليها قال لهم بثقة من عرفها عن قرب اإنها �سرتف�ض كل �سيء.. .

يف النهاية و�سلوا اإىل حيلة.. ات�سلوا بها على اأنهم من �سركة اجلوالت 
 التي حتمل اأحد اأرقامهم.. اأبلغوها اأنها فازت بجائزة مالية كبرية.. 
�سي  بتعرفو   ..« مفاجاأة:..  اأو  فرحة  من  تهتز  اأن  دون  لهم  فقالت 
اجلمعية الفالنية.. اتربعوا لهم بامل�ساري كلها.. قولوا لهم يجيبوا 
فيها بطانيات كترية جلماعة املخيمات.. اأنا ما راح موت من اجلوع.. 

ب�ض فيه نا�ض كتري بتموت من الربد.. «
امل�شدر غري مت�فر.. 

اأ�شرة جريدة اأيام كندية تتمنى ل� تتعرف على ال�شيدة 
�شاحبة الق�شة اأو الكاتب لت�شكرهما

ة...  اإنها ق�صّ
اأغنى امراأة يف العامل

�صخ�صية �صورية ترفع لها القبعة..
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بعد الرحالت ال�سابقة التي قمت بها عرب النوافذ الزمنية قررت 
اأعدد  اأن  الرحالت حماوًل  تلك  اأدون مالحظاتي حول  اأن  اليوم 
الأ�سباب والنتائج واأ�ستخل�ض ما اأمكنني من القوانني وال�سنن التي 
حتدث التغيري وت�سبب التحولت الهائلة و�ساأجعل التوقف بعد عدد 
من الرحالت وال�ستذكار وتدوين املالحظات منهجية عمل وبحث 

وتاأ�سيل يف كل ما اأكتب حول الرحالت. 

يف املقالة الأوىل كنت قد ذكرت م�سطلح النافذة الزمنية والتي 
نتيجة  وُتفَتح  الوقت  من  فرتة  كل  تاأتي  كربى  قدرية  نافذة  هي 
ودينية  واقت�سادية  و�سيا�سية  اجتماعية  كثرية  اأ�سباٍب  ت�سافر 
القدر  فيتحول  والتطوير  التغيري  اإىل  الأكيدة  النف�سية  واحلاجة 

عندها اإىل اأمٍر مق�سي. 

ونذكر هنا بع�ض الأ�سباب التي تفتح النافذة الزمنية مع العلم اأن 
هناك غريها مما �سنذكره لحقًا. 

النا�ض  بني  واجلور  الظلم  انت�سار  مثل  الجتماعية:  • الأ�سباب 
عن  ولي�ض  ال�سيا�سية  احلظوة  عن  الناجت  الطبقي  والتفاوت 
اخليانة  كاإنت�سار  الأخالقي  والرتدي  ال�سخ�سية  الإمكانيات 
والأمانة،  والوفاء  ال�سدق  وفقدان  والتزلف  والنفاق  والكذب 
وانت�سار التفكري ال�سطحي، وحب الظهور من غري عمل ي�ستحق، 

وغري ذلك من الأ�سباب النف�سية والجتماعية. 

القدرة على  بال�سلطة، وعدم  ال�سيا�سية: كال�ستبداد  • الأ�سباب 
يف  وامل�ساهمة  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل�ساركة  اأو  الراأي،  اإبداء 
واأمرًا  ربانيًا  قدرًا  ال�سلطة  وجعل  احلاكم  وتاأليه  القرار،  �سنع 

م�سلمًا به. 

• الأ�سباب القت�سادية: مثل الف�ساد الذي ينخر مفا�سل احلياة 
وبالتايل ي�سبح اقت�ساد البلد بيد طائفة اأكرث ما مييزها تزلفها 
للطغمة احلاكمة وقدرتها الكبرية على التكيف مع الف�ساد بل قد 
ت�سبح مرجعا له مما يوؤدي اإىل غياب العدالة الجتماعية و�سوء 

توزيع الرثوة وانت�سار الفقر وال�ستغالل. 

للن�سو�ض املقد�سة  التف�سريات  تنت�سر  الدينية: حيث  • الأ�سباب 
التي توؤكد الواقع املوجود، والر�سا به، وجت�سع على ال�سمت لأنه 

ذاته،  الدين  كاأنها  مقد�سة  التف�سريات  هذه  وُت�سِحي  اهلل،  قدر 
التف�سريات من رجال دين  اأ�سحاب  القد�سية على  وتنعك�ض هذه 
وبالتايل  املُدعى،  ال�سالح  برج  يف  منزهني  مقد�سني  لي�سبحوا 
ت�سبح طبقة رجال الدين جزءًا مهمًا من النظام العام للف�ساد، 
الذي مهمته توجيه العاطفة لدى ال�سعب بالجتاه املنا�سب للنظام 

امل�سيطر 

كلما  حدته  تزداد  اأ�سباب  من  �سبق  ما  وكل  املقارنة:  • -جمال 
تتمتع  و�سعوب  دول  وجود  مبعنى  متوفر  املقارنة  جمال  كان 
البداع،  على  والقدرة  والعدالة،  واحلقوق  والكرامة،  باحلرية 
�ساحب  يجعل  وهذا  وامل�ساواة،  والرفاهية  املميز  والقت�ساد 
املعاناة واملظلومية ميتلك اأمثلة حية للمقارنة فريتفع عنده ال�سعور 
بالظلم وت�سيطر العاطفة الثورية على كيانه وتتفجر بركانًا يف وجه 

كل من ميثل احلالة امل�سببة لآلمه كما يعتقد. 

ثم انتقلت يف املقالة الثانية لأنقل م�ساهدتي يف الرحلة اإىل باري�ض 
يف بداية ثورتها حيث كانت اجلماهري تعي�ض حالة الن�سوة القيمية 
�سد  عارمٌة  ثورٌة  وامل�ساواة،  واحلرية  العدالة  مببادئ  مطالبة 
راأينا  )كما  وقلبه  النظام  عظام  يف  ينخر  الذي  والف�ساد  الظلم 
من خالل احلوار بني الفالح والنبيل ومن ثم التحول الدراماتيكي 

ل�سكل العالقة بينهما(. 

املتمثلة  ال�سيا�سية  وال�سلطة  امللك  هي  الق�سية  اأطراف  كانت 
بالنبالء من جهة، ورجال الدين مع ما ميثلونه من �سوت ال�سمري 
وال�سيطرة الروحية والتوجيه العاطفي عند املوؤمنني، والثوار ومن 
ميثلون من مفكرين وقادة وطيف عري�ض من الب�سر نف�سل فيه 

يف املقالت التالية. 

وتدمرٍي  للمدن  اإحراقٍ  من  �سريايل  م�سهد  اإىل  ذلك  بعد  ننتقل 
�سجناء  وم�ساركة  الأمة  والعبث مبقدرات  للدماء  و�سفك  للتاريخ 
ال�سلوك واملجرمني واأ�سحاب النفو�ض احلاقدة يف اخلراب حتت 
�سعار الثورة يف تناق�ض �سارخ ما بني املبادئ الثورية وممار�سات 

الثوار. 

انتقلت لأحتدث عن تاأثري الدين والميان  يف الثورة و�سردت مثال 
عن روب�سبيرب و كيف كانت كلماته تعج بالإميان ويف نف�ض الوقت 
اأهمية الميان  للكني�سة ورجال الدين وبينت  يعلن العداء املطلق 

يف الثورات واأنه العن�سر الرئي�سي الذي يحرك العاطفة ويوجهها 
الدين  ا�ستخدم  قد  اجلميع  اأن  وكيف  الثورة  وقود  هي  والتي 
تف�سريات  خالل  من  ولكن  لثورته  ومرجعية  منطلقاً   والميان 
مهما  وال�سلوكيات  الأفعال  كل  تربير  مت  الوقت  وبذات  خمتلفة 
 ، بزعمهم  اهلل  اإرادة  ميثل  اإميانيًا  تف�سريًا  انحطت  اأو  ارتفعت 
وراأينا ذلك من خالل احلوار الذي جرى مع رجل الدين الثائر، 
الثورة  الثورة، وتكلمنا عن قائد  وكيف ف�سر دعمه وم�ساركته يف 
انت�سارها وقيام اجلمهورية، ولكن بداية  اأعلن  روب�سبيرب وكيف 

عهد الإرهاب كما ا�سطلح على ت�سميته تاريخيًا. 

لنلخ�ض الرحالت ال�سابقة مبا يلي: اإن الثورات حتركها العاطفة 
الهادرة، وما يجعل العاطفة تتوهج ويوجهها هو الميان ، وبالتايل 
التف�سري اجلديد الذي يعادي التف�سريات املوجودة والتي حتكمت 
بالنا�ض ومل تو�سلهم اإل اإىل حالتهم ال�سيئة فال بد من اخلال�ض 
القدمية،  الميانية  او  الدينية  التف�سريات  على  الثورة  اأي  منها 
للتح�سر  منطلقا  اجلديدة  التف�سريات  تكون  ان  �سرطا  ولي�ض 
يكون ملهموها  اأن  الثورات  يكون من ح�سن طالع  وقد  والنه�سة. 
اإىل  الثائر  املجتمع  تنقل  قيمية  ونظريات  تف�سريات  اأ�سحاب 

مرتقى جديد من النه�سة والتح�سر. 

من  حتمله  وما  رحالتنا  القادمة  مقالتنا  يف  لنكمل  هنا  ونختم 
معاين وتف�سريات ملا يحدث وحدث. 

واىل امللتقى يف الرحلة القادمة 
بقلم الباحث عمار مرعي

مالحظات وفوائد..

رئي�ض  بالفحم هو  املَُلّوثة  تلميذه  يَد  قّبل  الذي  الأ�ستاذ اجلامعي 
جمل�ض الأمن الدويل عام1947 واأول ممثل دائم ل�سوريا يف الأمم 
ًا للمالية والداخلية واملعارف وتراأ�ض املجل�ض  املتحدة، كان وزير 
املتحدة  الأمم  يف  ال�سر�ض  املدافع  الوزراء،وهو  وجمل�ض  النيابي 
مكان  ال�سهرية  جلو�سه  وحادثة  فرن�سا  عن  �سوريا  اإ�ستقالل  عن 
املندوب الفرن�سي الذي ا�ست�ساط غيظا منه حتى رد عليه ذالك 
لن�سف  طاولتك  على  اجل�ض  ان  تتحمل  مل  اإنك  التاريخي:  الرد 
�ساعة كيف تقبل ان جتل�ض جيو�سك يف بلدنا مايزيد عن خم�ض 
وع�سرون عامًا ... ونال اثرها على قرار ا�ستقالل �سوريا وخروج 

النتداب الفرن�سي

حلماية  �سورية  اإىل  جاءت  فرن�سا  اأن  غورو  اجلرنال  اأبلغه  ويوم 
يف  الأموي  اجلامع  ق�سد  اأن  اإل  منه  كان  فما  ال�سرق،  م�سيحيي 
تدعي  فرن�سا  كانت  »اإذا  وقال:  منربه،  اإىل  و�سعد  جمعة  يوم 
فاأنا  امل�سلمني،  امل�سيحيني من  �سورية حلمايتنا نحن  احتلت  اأنها 

كم�سيحي من هذا املنرب اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل«

فاأقبل عليه م�سلو اجلامع الأموي وحملوه على الأكتاف وخرجوا به 
اإىل اأحياء دم�سق القدمية يف م�سهد وطني تذكرته دم�سق طويال 
وخرج اأهايل دم�سق امل�سيحيني يومها يف مظاهرات حا�سدة مالأت 

دم�سق وهم يهتفون ل اإله اإل اهلل ….

مل يكونوا م�سلمني ول م�سيحيني ولكن كل اأبناء الوطن، ان موقف 
فار�ض اخلوري الراف�ض لالحتالل الفرن�سي واتخاذ حماية اقلية 

او طائفه ذريعة للتدخالت اخلارجية

املجمع  تاأ�سي�ض  يف  العربي،و�ساهم  احلقوق  معهد  موؤ�س�ض  وهو 
وزير  مهمة  اأ�ستلم  اأنه  م�سريته  يف  الأغرب  العربي،ولكن  العلمي 
الطّباع  النائب عبد احلميد  دافع عنه  الإ�سالمية،حيث  الأوقاف 
نوؤمن  مما  اأوقافنا،اأكرث  على  بك  نوؤمن  »اإننا  قائاًل:  اآنذاك 

اأنف�سنا«

دم�سق،دخل  جامعة  يف  يلقيها  كان  التي  حما�سراته  اإحدى  ويف 
ولكن  تاأخره،  �سبب  عن  املحا�سرة،ف�ساأله  عن  متاأخرًا  طالٌب 
�سبب  باأن  لالأ�ستاذ  لي�سرح  ة  املن�سّ من  وتقّدم  ارتبك  الطالب 
يف  املحا�سرات  ليح�سر  الليل  يف  فّحاما  ي�ستغل  اأنه  تاأخره،هو 
النهار ..عندها اأم�سك الأ�ستاذ بيد الطالب وقبلها اأمام الطلبة !

اإنه الرمز ال�سوري امل�سيئ، اإنه امنوذج لالن�سان امل�سوؤول وال�ساعي 
اىل خدمة املجتمع الن�ساين مبعزل عن دينه:

انه فـــار�س الــخــ�ري

�صخ�صية �صورية ترفع لها القبعة..
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منا�صبات

اأحيت اجلالية الهندية يف كندا حفال كبريا مبنا�صبة 
عيد الفالنتاين الهندي وذلك يف:

Embassy Grand  Convention Center
رعى احلفل عدد كبري من كبار  ال�شركات الكندية. والالفت اأن الراعي الرئي�شي البالتيني لهذا احلفل كانت �شركة 
AIS خلدمات الهجرة ممثلة برئي�س جمل�س اإدارتها الدكت�ر عمرو حايك. وال�ش�ؤال الالفت؟ هل ت�شتطيع الإمكانيات 

العربية اإخرتاق اأ�ش�اق اجلاليات الكبرية الآخرى. ل �شك اأنه حتدي كبري ي�شتحق املتابعة.
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الع�سور  عرب  بقائها  معيار  وهو  احلجم  من  اهم  اآخر  معيار  لها  الكتب  وامنا  بحجمها  لي�ست  الكتب 
ومقاومتها لت�ساريف الزمن الذي يبلي تقريبًا كل �سيء عدا الأفكار التي تبقي كل هذه ال�سنني وتوؤثر يف 
النا�ض جيال بعد جيل. رواية "19٨4" التي اأ�سدرها الكاتب الإجنليزي العظيم جورج اأورويل عام 1949 
هي احدي الروايات اخلالدة والتي �ستبقي عرب الع�سور والتي حني اعدت قراءتها اكت�سفت انه ي�سور 
ت�سويرا دقيقًا الو�سع احلايل يف م�سر وكل الدول التي ابتليت بالنظم ال�سمولية حتت �سعارات �سيوعية 
واأفغان�ستان(.  او دينية )اإيران  والعراق(  او قومية ع�سكرية )م�سر و�سوريا  ال�سمالية وكوبا(  )كوريا 

ال�سمات العامة مل ولن تتغري

واأهمها:
-ما اأطلق عليه اأورويل التفكري املزدوج )Doublethink( ومعناها ان يوؤمن املواطن بال�سيء وعك�سه 
يف نف�ض الوقت ويتقبلهما معا ول يجد اأي غ�سا�سة يف الدفاع عنهما معا وبحما�سة �سديدة عن طريق 
ال�سيطرة على العالم وتكرار الأكاذيب حتى ي�سدقها املواطن اتباعا ملنهج جوبلز وزير الدعاية النازي. 
امثلة عديدة يف م�سر مثل اقتناع بع�ض النا�ض ان نظام ال�سي�سي يحارب �سد اأمريكا وان اأمريكا ت�سعي 
لقلب نظام احلكم وعودة الخوان مع ان ال�سي�سي يذهب ايل وا�سنطن ي�ستجدي �سراء اأ�سلحة ويحارب 
هو وع�سابته من اجل ا�ستمرار الدعم املايل الذي يبلغ 1.٣ بليون دولر لن معظمه يدخل جيوب قواد 
الع�سكر وحا�سيتهم. اأيام عبد النا�سر كان ملا تقول خرب حلد يقولك "يا عم ده كالم جرائد" لكن ملا 
بها.  يثق  التي ل  بالن�ض ما هو مكتوب يف هذه اجلرائد  �سيا�سي يطر�ض  ت�ساأله عن رائيه يف مو�سوع 
اإطار ذهن  اأي �سيء خارج  ال�سائدة ومعناها عدم وجود  واأ�سبحت نظرية النا )Solipsism( هي 

املواطن، والتي ت�سيطر عليه اعالم ال�سلطة، وبالتايل انكار الواقع حتى لو راه املواطن راي العني. 

- ما اأطلق عليه اأورويل "ثقوب الذاكرة" )memory hole(مبعني تعديل واإعادة كتابة التاريخ مبا 
م�ستوي  يف  التقهقر  او  للتقدم  معيار  او  مقيا�ض  اأي  وجود  ي�سعب  وبهذا  امل�ستبدة  ال�سلطة  مع  يتالءم 
املعي�سة او انه يعي�ض حياة اأف�سل مما قبل او باملقارنة بال�سعوب الأخرى. وي�سف اأرويل بدقة الغ�ض يف 
معدلت التنمية وزيادتها ب�سكل مبالغ فيه رغم ان النا�ض ت�سعر بالعك�ض متاما حني يريدون احل�سول 
الدين  الع�سكري كمال  التعليم  الرئي�سية فال يجدوها. بعد انقالب ٥٢ �سيطر علي  وال�سلع  املواد  على 
كونه  ال  امل�سوؤولية اجل�سيمة  لهذه  توؤهله  ثقافة  اأي  لديه  ولي�ض  التعليم  �سيئا عن  يفقه  ل  الذي  ح�سني 
من املجل�ض الع�سكري فا�سبح تاريخ م�سر يبدا وينتهي بانقالب ٥٢ ومت ت�سويه متعمد للتاريخ ال�سابق 
علي النقالب وقياداته. ثقوب الذاكرة دي يف الرواية عبارة عن م�ستودع يتم فيه حرق الن�سخ ال�سلية 
انه مل ولن يتم  الو�سول ايل احلقيقة ومثال ذلك  اأي باحث  التعديل حتي ل ي�ستطيع  ال�سابقة على  او 
الفراج عن وثائق حروب ٥6، 76 او 7٣ ايل الن ول يوجد ال �سهادات بع�ض القواد الع�سكريني املنحازة 
بطبيعتها لكاتبها وتبقي الوثائق التاريخية التي اأفرجت عنها اإ�سرائيل وامريكا هي الوحيدة املعتمدة 

لدي الباحثني العرب والجانب.

-اإطالق الأ�سماء الرنانة والفارغة مثل "الن�سر" علي كل م�سروع او من�ساة جديدة وتغيري اأ�سماء القدمي 
منها مثل �سجائر الن�سر )التي يفرط تبغها حني تلم�سها( وا�سكان الن�سر )الذي ل يعمل فيه امل�سعد 
وتنقطع فيه الكهرباء ب�سكل متوا�سل(. �سحكت كثريا حني تذكرت م�سنع الن�سر لل�سيارات وهو فقط 
جتميع ل�سيارات فيات والتي كانت م�سامريها حتتاج ايل تربيط بعد �سرائها جديدة من التوكيل )جتربة 
�سخ�سية( وم�سنع الن�سر لالإ�سكان وغريها والتي كانت وما زالت تنتج �سلعا رديئة ومبوا�سفات ابعد 
الرواية ول دولة م�سر  اأو�سيانا )Oceania( يف  انه ل دولة  العاملي. الظريف  ما يكون عن امل�ستوي 

انت�سروا يف اأي حرب خا�سوها حتى وفاة الزعيم.

-انت�سار ظاهرة �سور الزعيم يف ال�سوارع وامل�سالح احلكومية بحاجبيه املقطبني ونظراته التي تتابعك 
اأينما ذهبت وحتتها عبارة " الأخ الأكرب يالحقك اأينما ذهبت". ده يفكرين ب�سور عبد النا�سر قبل 
67 ووجهه ومالحمه احلادة املتجهمة ونظراته التي تتابعك اأينما ذهبت كلوحة املوناليزا. هذه النظرة 
تغريت بعد الهزمية وحل حملها نظرة ك�سرية للزعيم وال�سعر الأبي�ض ميال فوديه بعد ان كان كل ال�سعر 

ا�سود والهدف من ذلك هو التعاطف مع الزعيم وال�سطفاف خلفه يف حمنته. 

- ال�سيطرة علي التعليم والإهمال املتعمد للغات الأجنبية لقطع �سلة ال�سعب بالعامل اخلارجي حتي ل 

اإمكانية وجود  يطلع النا�ض على ال�سحف الجنبية ويعلموا ما يجري يف الدول الأخرى وبالتايل عدم 
مقارنة بني و�سع ال�سعب يف م�سر وو�سع �سعوب الدول املتقدمة. 

-خلق عدو دائم توجه اليه الكراهية التي يحملها املواطن والذي قد يتغري بتغري التحالفات ال�سيا�سية 
في�سبح عدو الم�ض �سديق اليوم او العك�ض حتى يكون هناك حاجة م�ستمرة للتعبئة وتكميم الفواه وكلنا 
يتذكر �سعار "ل �سوت يعلو فوق �سوت املعركة" بعد هزمية يونيو وا�ستخدامه للقب�ض على اأي معار�ض 
لآراء ال�سلطة. من امل�سحك يف الرواية ان اأحد زعماء احلزب كان يلقي خطابا ناريا �سد دولة اورا�سيا 
ويف منت�سف اخلطبة اأعطيت له ورقة ان العدو تغري من اورا�سيا ايل دولة ا�ستا�سيا فكمل كالمه عادي 

جدا وبنف�ض احلما�ض مع تغري ب�سيط هو العدو الذي حتاربه الدولة؟؟؟

معظم  )يف  عليها  ال�سعب  اجبار  يتم  التي  اله�ستريية  والهتافات  املظاهرات  يف  اأورويل  راي  -اأخريا 
الأحيان( هي حماولة من ال�سلطات القمعية لتنفي�ض غ�سب املواطن املحبط جن�سيا يف ان�سطه تلهيه 
عن التفكري يف اجلن�ض بل ويجد عالقة وثيقة بني احلرمان اجلن�سي والتطرف ال�سيا�سي؟؟؟ ونظرة ايل 
�سور املتظاهرين �سد ن�سر الكاريكاتريات امل�سيئة ملحمد بلحاهم الطويلة والغ�سب املتطاير من عيونهم 

والتخريب الذي فعلوه يثبت نظرية اأوريل !!!
مرحبا بكم يف دولة ج�رج اأورويل اأو م�شر يف ١٩٨٤

بقلم الكاتب حممد فتيحم�صر تعي�ض اأزهى ع�صور ١٩٨٤
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وجهان

تاأ�سرية ال�سوبر فيزا هي تاأ�سرية زيارة ت�سمح لالأباء والأجداد بزيارة 
اأبنائهم اأو اأحفادهم  الكنديني اأو ممن لديهم اقامة دائمة بكندا من 
خالل احل�سول على تاأ�سرية دخول �ساحلة ملدة ع�سرة �سنوات  مع 
امكانية البقاء يف كندا �سنتني مت�سلتني.  وميكن جتديد ال�سوبر فيزا 
عدة مرات يف غ�سون 10 �سنوات من خالل اخلروج من كندا والعودة 

مرة اأخرى.

عن  والأجداد  لالباء  فيزا  ال�ش�بر  تاأ�شرية  تختلف  كيف 
تاأ�شرية الزائر؟

الفرق الرئي�سي هو اأن تاأ�سرية ال�سوبر فيزا ت�سمح للفرد بالبقاء ملدة 
الفيزا  اأن  اإىل كندا، يف حني  ت�سل اإىل عامني عند الدخول الأويل 
املتعددة ت�سمح للزائر  بالبقاء فرتة �ستة اأ�سهر فقط لكل زيارة والتي 
ميكن جتديدها قبل انتهاء ال�ستة اأ�سهر مع دفع ر�سوم جديدة قدرها 

100$ عند كل جتديد.

اأما الفرق الخر واملهم هو ارتباط املوافقة بدخل الفرد املقيم بكندا 
والذي عليه اأن يثبت اأن دخله يكفي احتياجات ا�سرته بال�سافة اىل 
ال�سخ�ض املدعو لزيارته وذلك وفقا جلدول الدخل املبني على موقع  

وزارة الهجرة واجلن�سية  الكندية 

ما هي طرق التقدمي على ال�ش�بر فيزا؟
بزيارة  وذلك  ورقيا  اأو  اأونالين  فيزا  ال�سوبر  على  التقدمي  ميكن 
والثباتات  الطلبات  على  للتعرف  الكندية  واجلن�سية  الهجرة  موقع 

املطلوبة.

ال�ش�بر  تاأ�شرية  على  احل�ش�ل  ومتطلبات  �شروط  هي  ما 
فيزا؟

ان متطلبات ال�سوبر فيزا هي م�سابهة لتقدمي تاأ�سرية الزيارة على 
الدعم  بتقدمي  الأحفاد  اأو  البناء  يتعهد  فيزا  ال�سوبر  حالة  يف  اأنه 
املتطلبات  يلي  وفيما  /الأجداد  الأباء  اقامة  فرتة  خالل  املايل 

لتاأ�سرية ال�سوبر فيزا:

1- اأن تكون اأحد الأباء اأو الأجداد ملقيم دائم اأو مواطن كندي

وقدرتهم  بكندا  املوجود  احلفيد  او  البن  دخل  يثبت  ما  تقدمي   -٢
على تقدمي الدعم املايل يف كندا ح�سب اجلدول املقرر من قبل وزارة 
الهجرة واجلن�سية الكندية والذي يبني احلد الأدنى من الدخل بناء 
اأوا�سعار   T4 مثل  ذلك  يثبت  ما  وتقدمي  الأ�سرة  اأفراد  عدد  على 
التقييم ال�سريبي، اأو ر�سالة من �ساحب العمل تفيد الدخل والوظيفة 
ويف حالة العمل احلر تقدم ر�سالة من املحا�سب بقيمة الدخل ال�سنوي 

بالإ�سافة اىل اي م�سادر دخل اأخرى عن اأخر �سنة

٣- تقدمي دعوة من البن اأو احلفيد بالإ�سافة اىل تعهد كتابي منه 
بتوفري الدعم املايل طوال فرتة الإقامة

تاأمني  �سركة  من   $100،000 تغطيته  تكون  طبي  تاأمني  توفري   -4
للزائر  فيزا لتخول  ال�سوبر  اأن  الأقل حيث  �سنة على  كندية ومدته 

ال�ستفادة بالتغطية ال�سحية املجانية بكندا

٥- اأن تقوم بعمل فح�ض طبي خا�ض بالفيزا

اي  اأو  امليالد  �سهادة  املثال  �سبيل  على  البنوة   يثبت  ما  تقدمي   -6
م�ستند يثبت عالقة الزائر باملواطن اأو املقيم الدائم بكندا

7- األ تكون ممنوع من الدخول اىل كندا 

�شريين ابراهيم
 ع�ش� يف املجل�س التنظيمي مل�شت�شاري الهجرة اىل كندا

�صفر

ما هي تاأ�صرية ال�صوبر فيزا؟

�شريين ابراهيم

�سوؤايل  اأجاب  اكرتاٍث  غري  ومن  متجّهم  بوجٍه 
ليوم  معًا  نعمل  اأّننا  رغم   ، تام  وبروٍد  باقت�ساٍب 
اأّنني  اإّل  ؛  القليل  عنه  واأعرف  الأ�سبوع  يف  واحد 
لحظت براثن الغ�سب امل�ستكينة خلف حنايا وجهه 
بانتظار فر�سٍة �سانحٍة .                                                                                                    
عينّي  يف  الإن�ساُن  ي�سُغر  احلالت  هذه  مثل  يف 
متذّكرة  املوؤمل،  ت�سّرفه  وراء  فيما  بالّتفكري  واأبداأ 

ن�سيحة     
“ ل تاأخذي الأمور على حممل �سخ�سّي  “.

تبادر اإىل ذهني مالحظٍة عابرة حول ابنه الأكرب كان قد ذكرها مّرةً  .
يومّيًا  بها  اأمّر  حديقة  يف  اآخذها  �سغرية  ل�سرتاحة  عودتي  طريق  يف  توّقفت  وكعادتي  املكتب  غادرُت 
�سجراُتها �سديقاتي وتفا�سيلها تر�ُسم مالمح نف�سي اأ�ستكني يف زواياها مودعًة قلبي �سالمًا مريحًا ُيزيل 

غرية . عّني اأعباء يومي واأحّلق مع طيورها يف اجواِء اأحالمي ال�سّ
و مبا اأّنني ذكرت ن�سيحة »ل تاأخذي الأمور على حممل �سخ�سّي« فاأنا ل اأجد حرجًا يف اإخباركم اأّنها كانت 
من زميلِة عمٍل بعمر ابنتي، تاآمرت يف ن�سج ق�س�ض عّني؛ و�ساألتها الّن�سيحة قبل مغادرتي الّدورة الّتدريبّية، 

لعّلي اأ�ست�سّف من اإجابتها دوافع ما فعلت، رغم اأّنني مل اأواجهها يومًا مبا اأعرف عّما ن�سجوه عّني ؛
ني اأّي اأمر اآخر...بل اأهتّم بالّتعّلم من اأخطائي  ذلك رمّبا لأّنني اأعمل مبحّبة و�سمري واإتقاٍن لعملي ول يهمُّ

وهذا باعتقادي ما يهّم لتطّور اأّي اإن�سان .
الفّظة  بالعتذار عن ت�سّرفاته  بداأ  ابنه وهكذا  بال�ّسوؤال عن  بادرته  اأ�سبوع  بعد  ثانية  مّرة  لقاءنا  لدى 

حًا كّل ما متّر به عائلته من اأزمات وقلٍق . اأحيانًا مو�سّ
بابت�سامٍة مطمئنٍة �سرحت له اّن كّل �سيٍء �سيكون بخري بع�ض الأمور ميكن لأولدي م�ساعدة ابنه فيها ، 

وبع�ض الأمور يلزُمها اجتهاد �سخ�سيٍّ قليٍل منه ، وطبعًا عليه البحث عن احللِّ وتدبُّر اأموره فيها .
احلياة ق�سريٌة ومنلك حّق الختيار لنعي�سها بفرح واهتمام ...لنعي�سها ب�سالٍم .

املهّم اأن ل نراكم الهموم لتاأكلنا و تذهب بكّل ما هو جميل من روحنا .
مع حمّبتي .. يا�شمني فريج  
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اأ�شامة �شفار 

للميزانية  �سابق  اجتماع  عقب  الفيدرايل  املالية  وزير  �سرح 
على  ردا  متهورة«  بطريقة  »تعمل  لن  الليربالية  احلكومة  اأن 
التخفي�سات ال�سريبية المريكية التى يقول القت�ساديون اأنها 

ت�سكل تهديدا لقدرة كندا على املناف�سة.

يتعلق  فيما  دقيق  بتحليل  تقوم  احلكومة  اأن  مورنيو  بيل  وقال 
بال�سالحات ال�سخمة التى اأجراها الرئي�ض المريكى دونالد 
المريكية اىل  ال�سركات  والتى خف�ست معدل �سريبة  ترامب 

٢1 فى املائة من ٣٥ فى املائة اعتبارا من الول من يناير.

وقال يف ت�سريحات �سحفية »اننا نقوم بتحليلنا للتاأكد من اأننا 
نتفهم اثر اأى تغيريات ... للتاأكد من اأننا نح�سل على حقوقنا 

وول نت�سرف بطريقة متهورة«.

اقت�ساد  خرباء  مع  اجتماعه  بعد  مورنيو  ت�سريحات  جاءت 
نظرهم  وجهات  على  للح�سول  تورونتو  فى  اخلا�ض  القطاع 
لمريكا  احلرة  التجارة  اتفاقية   ( نافتا  من  �سيء  كل  حول 
قبل  العاملى  القت�سادى  اليقني  عدم  حالة  اىل   ) ال�سمالية 
ع�سر  اثني  نحو  عادة  اللجنة  .وت�سم  و  الفيدرالية  امليزانية 
خبريا من البنوك التجارية ومراكز الفكر والرابطات التجارية 
عن  الناجمة  ال�سلبية  التداعيات  من  الكندية  البنوك  وحتذر 

الإ�سالحات ال�سريبية الأمريكية

اأ�سار اىل امليزانية القادمة لكنه قال ان  وكان وزير املالية قد 
حول  اليقني  عدم  اىل  تطرقت  القت�ساديني  مع  املناق�سات 
ال�سمالية  لأمريكا  احلرة  التجارة  اتفاقية  حول  املفاو�سات 
على  المريكية  ال�سرائب  معدلت  فى  التغريات  وتاأثري 

القت�ساد الكندى.

وقال »�سننظر بعناية فى التغيريات المريكية والو�سع الدوىل 
للتاأكد من ان اقت�سادنا قادر على املناف�سة«.

وقال انه لن يعلق على ما اذا كانت التخفي�سات ال�سريبية فى 
بطاقات ال�سركات الكندية الكبرية.

وقال القت�ساديون ان ال�سالحات ال�سريبية �ستمنح ال�سركات 
�سببا اخر لقامة متجر او نقله اىل اجلنوب من احلدود.

الدخل  و  القواعد  التو�سيحات حول  ان  اىل  مورنيو  ا�سار  كما 
ال�سلبي لل�سركات ال�سغرية �ستاأتي بعد ان اثارت جمموعة من 
من  كبري  فعل  رد  املا�سى  ال�سيف  فى  اعلنت  التى  التغيريات 

جمتمع العمال.

التاأثري  الكندية الكربى النزعاج من  البنوك  اثنان من  ويثري 
ال�سالحات  نتيجة  كندا  اقت�ساد  �سي�سهده  الذي  ال�سلبي 

ال�سريبية اجلديدة يف الوليات املتحدة حتت ادارة ترامب.

والبنك  دومينيون  تورنتو  بنك  من  كل  من  حمللون  واأو�سح 
ي�سلط  احلايل  الوقت  ان  الكندى  المرباطوري  التجارى 
ال�سوء على كيفية فقدان ال�سركات الكندية ميزتها التناف�سية 
لزمالئها المريكيني وكيف ميكن ان يوؤثر ذلك على الن�ساط 

القت�سادى.

وقال القت�ساديون فى TD bank ”ان موقف كندا املواتى 
ان  كثريا، حيث  تاآكل  قد  ال�سركات  على  ال�سرائب  فى  �سابقا 

الوليات املتحدة حتتل الن احلافة”.

عدم  مع  جنب  اىل  جنبا  ال�سريبية  ال�سالحات  “ان  وقالوا 
نزيف بطيء  احتمال حدوث  يزيد من  لنافتا،  املتزايد  اليقني 

لال�ستثمار من كندا اىل جنوب احلدود”.

واأ�سار ال�سرتاتيجيون يف  CIBC bank يف الوقت نف�سه 
يجعل  املتحدة  الوليات  يف  ال�سريبة  معدل  انخفا�ض  اأن  اإىل 
الت�سنيع  اأ�سبح  املقر،  موقع  لتحديد  اأقل جاذبية  وجهة  كندا 
اأقل قدرة على املناف�سة، و�سرتى ال�سركات الكندية  يف البالد 
على  املناف�سة  على  قدرة  اأكرث  املتحدة  الوليات  يف  نظرائها 

عمليات الندماج وال�ستحواذ الآن .

اإعادة  “مع   : CIBC bank اإيان دي فريتيويل من  وقال 
تن�سيط قانون ال�سرائب، فاإن املديرين التنفيذيني لديهم �سبب 
اآخر لتحديد مكانهم، اأو الأ�سواأ من ذلك، النتقال اإىل الوليات 

املتحدة”.

التخفي�سات ال�سريبية

ويف كانون الأول / دي�سمرب، مرر امل�سرعون الأمريكيون م�سروع 
 1.٥ قيمته  تبلغ  الذي  الأمريكي  ال�سرائب  اإ�سالح  قانون 
تريليون دولر، واملعروف با�سم التخفي�سات ال�سريبية وقانون 
ال�سرائب  قانون  يف  تغيري  اأكرب  جعله  مما  )ت�سيا(،  العمل 

الأمريكي منذ اأكرث من ٣0 عاما.

عرب  مير  الذي  الكا�سح  الأمريكي  ال�سرائب  قانون  م�سروع 
جمل�ض النواب وجمل�ض ال�سيوخ، و البيت الأبي�ض �سوف يوؤدي 

اإىل ارتفاع عجز الوليات املتحدة ب�سكل حاد

يف  ال�سركات  دخل  �سريبة  معدل  املعقد  الت�سريع  ويخف�ض 
ويعطي  املائة،  يف   ٣٥ من  املائة  يف   ٢1 اإىل  املتحدة  الوليات 
من  املائة  يف   ٢0 بن�سبة  اقتطاعا  الآخرين  الأعمال  اأ�سحاب 

دخل الأعمال التجارية، من بني تغيريات اأخرى.

اأعلى  من  واحدة  املتحدة  للوليات  كان  القانون،  هذا  قبل 
املعدلت ال�سريبية لل�سركات بني بلدان جمموعة ال�سبعة، مع 
عدم وجود انخفا�ض على مدى ال�سنوات ال ٢0 املا�سية. ويف 
الوقت نف�سه، كانت كندا واحدة من اأدنى املعدلت ال�سريبية 
م�ستمر  انخفا�ض  يف  املعدلت  وكانت  املجموعة  يف  لل�سركات 

لعدة �سنوات.

“بالن�سبة   : CIBC bank من   فريتيويل  ايان  وقال 
لل�سركات الكندية، كان الرتكيز حتى الآن على ال�سركات التي 
تفوز من امل�ستوى العام الأدنى - نظرا لأن لديها عمليات كبرية 
اأعلى«،  ال�سرائب عليها مبعدل  املتحدة وتراكمت  الوليات  يف 
مع اإدراج �سركات مثل نيو فالير اإند�سرتيز - 90 يف املائة من 

اإيراداتها من الوليات املتحدة

ال�سالح  من  غدرا«  »اكرث  جانبا  هناك  ان  اىل  اي�سا  ا�سار  و 
ال�سريبى لل�سركات الكندية حيث ان ال�سركات ت�سبح »موؤقتة 
�سيكون  الكندية  ال�سادرات  ان  كبري«  ب�سكل  املراهنة  على 
الوليات  اىل  للو�سول  المد  طويلة  مقيدة«  »غري  امكانية  لها 

املتحدة.

ا�سدر  الذى  الوقت  فى  التقارير  جاءت  نف�سه،  الوقت  وفى 
املمار�سات  �سكاواه  من  ترامب  الرئي�ض المريكى دونالد  فيه 
لحياء  جديدة  دولية  �سريبة  بتنفيذ  وهدد  الكندية  التجارية 

املخاوف من ر�سوم ال�سترياد الأمريكية اجلديدة    

وقال ديريك بورلتون، خبري القت�ساد فى TD bank ان 
ال�سريبية  التخفي�سات  من  كندا  لها  تتعر�ض  التى  املخاطر 
المريكية ت�سع امل�سئولية على احلكومة الكندية لتخاذ اجراء 

فى امليزانية القادمة.

وا�ساف “اننا ل نعتقد ان خف�ض ال�سرائب �سروريا للحماية 
من هذه املخاطر لن ال�سرائب ت�سكل جزءا واحدا فقط من 

معادلة القدرة التناف�سية”.

املدى  على  العامة  املالية  ا�ستمرارية  على  احلفاظ  “ان  وقال 
ا�سالحات  ال�سريبية من خالل  النظم  كفاءة  وزيادة  الطويل 
�سريبية حمايدة و اليرادات وال�ستثمار اجليد فى راأ�ض املال 
الب�سرى والتدريب على املهارات ميكن ان يحقق الهدف املماثل 

لتح�سني القدرة التناف�سية”.

الإ�صالحات ال�صريبية 
الأمريكية تهدد كندا

البنوك حتذر: 

ق�صايا كندية
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ُتعترَب الِقراءة من اأهّم املهارات التي يتعلمها الطفل يف مراحل منوه الوىل فهي مرتكز اأ�سا�سي كي 
احية ال�ّسخ�سَيّة  ل حِلياة الإن�سان من الَنّ ي املعلومات، وهي اجُلزء املُكِمّ ي�ستمر املرء يف التعُلّم وتلِقّ
لدى  الِقراءة  موا�سيع  وتختل ف  املُتنوعة،  واملعِرفة  الِعلم  نحو  يقوُدنا  اّلذي  امِلفتاح  وهي  والعملَيّة، 
الأفراد باختالف اهتماماتهم، ُهناك من َيعترِب الِقراءة و�سيلة ِليمالأ اأوقات فراغه وي�ستمتع ِبوقته، 
ف يف هذا املقال على مفهوم الِقراءة واأهدافها،  وهناك من يعتربها �سرورة ومنهجًا حِلياته، �سنتعَرّ

كما �سنتعّرف اأي�سًا على الفرق بينها 

الِقراءة واملُطالعة
للِقيام بوظائفه، كما تعمالن على  زة ِلدماغ الإن�سان  القراءة واملطالعة يعتربان من الأن�سطة املُحِفّ
ة لدى الطفال وتقوي الِقراءة و�سالت الّدماغ الع�سبَيّة.  ل خا�سّ تطوير قدرته على الّتحليل والتوا�سُ

كيز لدى القارئ، اإذ اأّن ِقراءة  اإنهما اأي�سا من الأن�سطة الذهنية اّلتي ت�ساعد على زيادة م�ستوى الرَتّ
�سواء  والتعبريّية  التاأملَيّة  القدرات  تنمية  على  يعمل  فيها  والتفكري  والتاأمل  حتليلها  و  الُنّ�سو�ض 
ع �سياق  ال�سفوّية اأو الكتابّية، وبالتايل ترفع م�ستوى الرتكيز، كما اأّن اجلهد املطلوب من القاِرئ يف تتُبّ

الن�ض املقروء اأو احِلفاظ على �َسريرْ الأحداث يف رواية معينة اأو الحتفاظ باأ�سماء ال�سخ�سّيات من 
كيز تناول الفرد لأنواع معينة  كيز اأي�سًا، ومن ن�سائح اخلرباء لزيادة الرَتّ �ساأنه اأن يرفع م�ستوى الرَتّ

يئة مثل الّتدخني. من الطعام، والنوم لفرتات كافية، والبتعاد عن العادات ال�سحّية ال�َسّ

مبعدل  الطفل  لدى  الإبداعّية  القدرات  ر  تطُوّ و  العقلَيّة  حة  ّ بال�سِ املُخت�سني  من  الكثري  ربط  لقد 
ن القارئ من التفكري  القراءة واملطالعة، وُوِجد اأّن العالقة طردية بحيث اأّن الِقراءة واملُطالعة مُتِكّ

ِدها. بطريقة غري ماألوفة ؛ وذلك لتعدد ثقافته وجتُدّ

ز املهارات العقلَيّة،  هني، كما ُيعِزّ ُتعترب الِقراءة واملُطالعة ن�ساطًا ِدماغّيًا يزيد من ن�ساط القارئ الِذّ
وٌيقّلل من احتمال فقدان الَذاكرة اأوالإ�سابة مبر�ض الزهامير، وقد ُوِجد اأّن اإ�سابة الُقّراء مبر�ض 

اء. الّزهامر تاأتي بوقت ُمتاأّخر ُمقارنه مع غري الُقَرّ

 ُتقِلّل الِقراءة واملُطالعة من ُمعّدل الكتئاب والتوُتّر الع�سبي ؛ وذلك لأّنها تقّلل من الأفكار ال�سلبّية 
اّلتي قد يكون القارئ اكت�سبها من املُجتمع ومن بع�ض الّتجارب يف حياته ال�ّسخ�سّية، كما اأّن الِقراءة 
اأن  داع، وملقاومة الكتئاب مُيِكن لل�ّسخ�ض  حتّد من الأمرا�ض الع�سبّية الب�سيطة مثل: الأرق وال�سُّ
ال�سرية  اأو  الّرواية،  جمال   : مثال  يحّبها،  جمالت  يف  معينة  كتب  ِلقراءة  ا�سرتاتيجية  خّطة  ي�سع 

اتَيّة، اأو التنمية الب�سرَيّة. الَذّ

زات، فا�ستقبال معلومة  زات العقل من �سخ�ض ِلآخر، وُتعّد الِقراءة من اأهّم هذه املُحِفّ تختلف حُمِفّ
ح ِبتجُنّب ِقراءة الكتب  ز العقل على العمل، ولذلك ُين�سَ جديدة وا�ستيعابها وحتليلها من �ساأنه اأنرْ ُيحِفّ
خول يف حالة  اّلتي حتتاج اإىل جهد عقلي كبري قبل الّنوم ؛ اإذ اأّن العقل يف هذه الفرتة ُيهّيئ نف�سه للُدّ

خمول، وبالّتايل لن ي�ستجيب مثل وقت ال�سباح مثاًل.

ي جانب املعرفة وُتك�ِسب ال�ّسخ�ض اخلربات يف موا�سيع   من فوائد الِقراءة واملُطالعة اأي�سًا اأّنها ُتنِمّ
ة للفرد، في�ستطيع بذلك التعبري عن نف�سه اأكرث،  خُمتلفة، وتزيد الِقراءة اأي�سا من احل�سيلة اللغوَيّ
ف على الَثّقافات الأخرى وا�ستغالل الوقت  ز الفرد على التعُلّم الّذاتي، وهي و�سيلة للتعُرّ كما اأنها حُتِفّ
ل  مبا هو مفيد، وتوؤِثّر الِقراءة ِب�سكل اإيجابي على �سخ�سَيّة القارئ، فقد لوِحظ اأّن املُتعة اّلتي َيح�سُ
عليها القارئ جتعله �سخ�سًا ِمعطاء وُمقِبل على الأعمال التطوعَيّة اأكرثمن غريه، وُي�سِبح القارئ 
�سخ�سًا ذو خيال وا�سع وقادر على البتكار، وُت�ساِعد الِقراءة على الّنوم بهدوء ومتنح الهدوء و�سفاء 

هن. الِذّ

الِفعل  َدر  َم�سرْ اأّنها  الو�سيط  املعجم  قامو�ض  كما جاء يف  الُلّغة  الِقراءة يف  ف  ُتعَرّ  : الِقراءة  تعربف 
َقَراأَ وُيقال ِقراءة الُكُتب اأيرْ ِتالوتها، وجاء يف معجم املعاين اجلاِمع اأَنّ الِقراءة هي: )�سوت الُنّطق 

بالكالم باملكتوب(

موز املكتوبة والأ�سوات املنطوقة  الِقراءة �سل�سلة من املهارات اَلّتي تقوم على اإدراك العالقة بني الُرّ
موز اَلّتي يراها  موز املرئَيّة، كما اأّن القراءة عملية عقلية ت�ستمل على تف�سري الُرّ للة للُرّ واإدراك الَدّ
ابقة ِلفهمها والَتّفاعل معها، وتبداأ عملية القراءة بالرّتكيز على كلمة  القارئ، وا�ستح�سار خرباته ال�َسّ

وانتهاًء باحل�سول على املعنى الكاِمل.

 تعريف املُطالعة : املُطالعة يف اللغة كما جاء يف معجم املعاين اجلاِمع اأّنها َم�سَدر الِفعل طاَلَع، وُيقال 
اأّما يف ال�سطالح فاملُطالَعة هي عملّية فكرَيّة، تتطّلب تفاُعل القارئ،  اأيرْ ِقراءتها،  ُمطالعة الُكُتب 
ذ ما قراأه وَفِهَمه وي�ستخدمه يف حل املُ�سِكالت  فيقراأ بطريقة �سليمة، ويفهم ما يقراأ اأي�سًا، ثم ُينِفّ

اّلتي ُتواجهه يف حياته.

امل�شدر: م��ش�ع.ك�م

متعة القراءة

و�صو�صات �صامي عتيق

جنى واآية.. 
مالئكة على الأر�ض تقراأ ال�صحف
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ر�صة مازهر...

هنا دم�صق

بيته  يقيم ع�ساء يف  البارودي  ونائبها فخري  كان زعيم دم�سق 
الظروف،  كانت  مهما  ينقطع  ل  اأربعاء،  يوم  كل  القنوات  بحي 
يح�سره كل الوجهاء وال�سيا�سيني واأهل الفن والأدب. عرفت تلك 
كبري من  وح�سرها عدد  البارودية”  “الليايل  با�سم  ال�سهرات 
َوَعَبد  كلثوم  ام  مثل  دم�سق  زيارتهم  عند  العربية  ال�سخ�سيات 

الوهاب واأحمد �سوقي.
 19٥1 عام  حتى  وا�ستمر   19٣٢ عام  اجلميل  العرف  هذا  بدء 
عندما باع البارودي دار اأ�سرته العريق، نظرًا لتدهور اأو�ساعه 
املالية كونه كان قد �سرف كل ما ميلك على احلركة الوطنية يف 

زمن الحتالل الفرن�سي.
على  وحافظ  القدمية  عادته  البارودي  يقطع  مل  ذلك  مع 
الكبب  من  الطعام  لئحة  غري  بعدما  الأربعاء،  يوم  �سهرة 
املجدرة،  من  واحد  طبق  لت�سبح  احللويات  واأفخر  واملحا�سي 
من  الدعوة  مكان  تغري  و  البارودي.  �سيوف  فيه  يت�سارك 
كيوان.  منطقة  يف  ب�سيط  بيت  اىل  القنوات  حي  يف   ق�سره 
ول  اليوم،  ماًل  املك  اعد  مل  “انا  لأ�سحابه:  البارودي  قال 
ا�ستطيع ان انفق على الولئم اأو رد عزمية ال على طبق جمدرة. 

اليوم.  بعد  يعزمني  ل  اأن  فعليه  ذلك  من  اأكرت  مني  يتوقع  من 
اأعد املك �سيارة ف�سايرتي بعتها. لي�ض با�ستطاعتي ان  وانا مل 
اركب تك�سي، وانا رجل م�سن ل اركب با�سات النقل العام. اإما 
الدعوة يف  تكون  اأو  ب�سياراتكم  امل�ساء  ت�ستحبوين معكم يف  ان 
مكان قريب من داري ا�ستطيع ان ا�سله �سرًيا على الأقدام...”

اأ�سدقاء البارودي الأوفياء عن �سهرات يوم  اأحد من  مل يتغيب 
املتملقني  اأما  عام 1966،  وفاته  وحتى  عام 19٥1  الأربعاء من 
الأ�سدقاء  اليوم عرفت  نافعة،  »رب �سارة  فقال:  فغابوا عنها. 

احلقيقيني من الأعداء!«

هل تعلم...
لل�سوريني يف الربملان امل�سري  الأول خ�س�ض مقعد  امللك فوؤاد  ان 
ال�سوام”  “مقعد  ا�سم  عليه  اطلق  املا�سي،  القرن  ع�سرينيات  يف 
كما كانوا ي�سمون كل من ياأتي من �سورية يومها، وكان ذلك ب�سبب 
امل�ساهمة الرهيبة التي قاموا بها برفع احلياة القت�سادية والثقافية 

يف القاهرة خالل اإقامتهم بها منذ احلرب العاملية الوىل
و�صو�صات �صامي عتيق

بقلم امل�ؤرخ ال�ش�ري �شامي مبي�س 
يف كل �سباح يبدء اأهايل دم�سق يومهم بالقول: »يا فتاح يا عليم يا 

 رزاق يا كرمي...« 
ثم ي�سيفون: »يار�سا اهلل ور�سا الوالدين...«

البع�ض ينظر اىل ال�سماء ويردد: »اأ�سبحنا وا�سبح امللك هلل«
املا�سية،  ال�سنوات  يف  بدم�سق  حل  الذي  اخلراب  كل  من  بالرغم 
اخالقيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا وجماليًا، فاإن دم�سق ما زالت متوكلة 
على اهلل، تنتظر غدًا م�سرق واأهلها على يقني باأن اهلل موجود يف كل 
مكان واأنه ل ميكن اأن ين�سى دم�سق لأنه متجزر يف الوعي اجلماعي 
حتى...ملحدين،  اأو  م�سيحني  اأو  كانوا  م�سلمني  الدم�سقيني،  عند 

يناجونه بالفطرة بالرغم من احلادهم.
اأم كبريَا، نتوكل على اهلل، وعند  عند البدء باأي عمل، �سغريَا كان 
اأو خرب طيب، نقول: »احلمد وال�سكر هلل!«  اأي رزقة  احل�سول على 
»اهلل  النا�ض:  ن�سمع من  مرة  فكم  دم�سق،  يفنى يف  ل  كنز  القناعة 

مف�سلها« اأو »عاطينا اكرث من ما من�ستاهل!« اأو »اهلل كرمي«
يف حتية الأحبة، ندعوا لهم بالقول: »اهلل يحميك« »اهلل يرزقك« اأو 

»اهلل يوفقك ويعطيك حتى ير�سيك«.
ربي  »يا  من  خمتلفة،  بعبارات  اخلالق  نناجي  واملحن  ال�سدائد  يف 

دخيلك« و�سوًل اإىل »يا رب البيت فيك احتميت!«
تاتينا مثل  والواحد،  اليوم  ن�سمع عبارة »اهلل اكرب«خم�ض مرات يف 
املو�سيقى من ماآذن دم�سق، هي جزء من حياتنا اليومية مثل طلوع 
�َساأََلَك  »اَذا  تعاىل:  قوله  وراأينا  بيتًا  دخلنا  وكم  ومغيبها.  ال�سم�ض 

اِع اإَِذا َدَعاِن«. َوَة الدَّ ي َفاإِينِّ َقِريٌب اأُِجيُب َدعرْ ِعَباِدي َعنِّ

�ساألوين من هم الأرناوؤط؟ قلت: هم الألبان باللهجة الرتكية..و قد 
خنقتني العبارة ملا تذكرت مدينتي دم�سق..

كيف احتوت ال�سام عائالت من �ستى الأ�سول ال�سرك�سية والألبانية 
زمن  العرب  لالأ�سقاء  اإ�سافة  واملغاربية  والفار�سية  والرتكمانية 
لل�سام  فخر  هو  املهاجرين  حي  اأن  حتى  والنتكا�سات..  النكبات 
دم�سق  ف�سمتهم  بلدانهم  من  املنفيني  ال�ساحلني  با�ست�سافة 
النازحني  حي  ت�سمه  ومل  وهجرته،  النبي  ب�سرية  تيمنا  املهاجرين 
اأو تت�سبب باإهانة من جلاأ اليها اأمثال عبد القادر اجلزائري الأمري 

املنفي.
حارات املهاجرين ت�سهد على اأ�سول ال�سكان من ا�سماءها.. خور�سيد 
ا�سم عائلة عريقة م�سرية �سموا عليها ا�سم حارة وتعني نور ال�سم�ض 
بالفار�سي ولعل املهاجرين تنف�سوا ال�سعداء و راأوا النور.. يف دم�سق 

مدينة ال�ساحلني..

و يذكر الأ�ستاذ ناظم املوؤيد العظم لكتاب (دم�سق �سور من جمالها 
الدولة  اأمالك  اأرا�سي  كانت من  املهاجرين  اأن  ن�سالها(  وعرب من 
حدودها  وكانت  و�سعريًا  قمحًا  يزرعونها  دمر  فالحي  بع�ض  وكان 

من:
ومن  املن�سار،  اإىل  بال�ساحلية  العمران  اآخر  كان  حيث  الفواخري 
الديب، وهو طريق جبلي  اإىل طريق درب  والآ�ض  ال�سبارة  حواكري 

يوؤدي اإىل دمر، 
وقد ا�ستملك هذه الأرا�سي كلها بهاء بك، )ممكتوبجي الولية( يف 
وجاء   ، ولة  �سبعة  �سورية  على  تعاقب  اأن  وبعد  الوايل حمدي  عهد 
ناظم با�سا وقعت احلرب مابني الدولة العثمانية ورو�سيا، فتدفقت 
اأر�ض  قطعة  فاأعطوهم  دم�سق،  اإىل  الروملي  من  املهاجرين  �سيول 
قباًل  كانت  وامل�سطبة  امل�سطبة.  حتى  الفواخري  من  متتد  وا�سعة 
اأملانيا  اأمرباطور  زار  حينما  امل�سطبة  �سميت  ال�سيل،  وادي  ت�سمى 

تطل  م�سطبة  له  ف�سادوا  دم�سق  هجرية   1٣16 �سنة  الثاين  غليوم 
وحلفائها  اليونان  بني  اأخرى  حرب  حدثت  ثم  دم�سق.  على  منها 
فهاجر  كريت  جزيرة  على  اليونان  فا�ستوىل  العثمانية،  والدولة 
اأخرى  اأر�ض  ، فاعطوهم قطعة  اإىل دم�سق  والتجاأ  من هاجر منها 
الق�سر اجلمهوري احلايل. وعندها  اأمام  متتد من امل�سطبة حتى 
ناظم  الوايل  ا�ستح�سن  وقد  املهاجرين،  بحي  قا�سيون  �سفح  �سمي 
با�سا �سفح جبل قا�سيون قطعة اأر�ض وا�سعة فبنى فيها ق�سرًا فخمًا 
وله حديقة وا�سعة وغر�ض يف ال�سفح الذي يقابله الأ�سجار، وحينما 
انتقل الوايل ناظم با�سا من ولية �سورية باع ق�سره مع مايتبعه من 
الأرا�سي لل�سيد خور�سيد وهبي امل�سري وهو الآن الق�سر اجلمهوري 

القدمي.
ل فرق يف �سوريا بني من جاء ومن هاجر ومن ا�ست�ساف..الكل معزز 

مكرم..من اأهايل ال�سام.

حي املهاجرين يف دم�صق..



14Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.net

حمبوبتي ا�سمها حلبا مدينة ال�سعر والطرب والأدبا فمنها ال�سنوبري 
املو�سيقى  انتقلت  الأندل�ض  ،من  احلمداين  فرا�ض  وابي  واملتنبي 
تفوح  اأع�سق مدينة  ل  اأن  فكيف يل  دونًا عن غريها  اليها  والطرب 
منها رائحة الغار واأهلها الأخيار،قالها الكبري نزار قباين كل دروِب 

الأوربيني تو�سل اإىل روما وكل دروِب احلب تو�سل اإىل حلب 

مدينة ال�سمود والعزة والإباء لطاملا كانت مطمعًا عرب مر الزمان 
،حاولت يف مقالتي اأن اأجمع خمت�سرة عن اأجمل ما قيل عنها فلم 
وكرم  و�سهامة  و�سحرها  بجمالها  وفنت  اإل  رحالًة  اأو  �ساعرًا  يزرها 

اأهلها 

ال�سابع  القرن  اأواخر  الفرن�سي يف  القن�سل  دارفيو  عنها  قال  حيث 
بنائها  ومتانة  ب�سحة هوائها  املماليك  بني  الف�سل  :اإن حلب  ع�سر 
طباعًا  املمالك  �سعوب  اأح�سن  واحللبيني  طرقها  ونظافة  واأناقتها 

واأمنهم جانبًا واأ�سدهم مت�سكًا مبكارم الأخالق .            

ويقول الرحالة الفرن�سي فولتي يف القرن الثامن ع�سر اإن حلب اأنظف 
مدينة واأجملها بناء واألطفها ع�سرة واأ�سحها مناخًا واحللبيون هم 
اأكرث اأهل ال�سلطنة متدنًا.. وقال قن�سل البندقية داندولو :حلب الهند 

ال�سغرى بخاناتها الوا�سعة وجتارها الأغنياء ومبانيها اجلميلة.  

اما  الرحالة النكليزي راميلز 1٨٥٨م قال:حلب كاأنها لندن ال�سغرية 
ملن يق�سدها بعد زيارته املدن واخلراب والبادية ال�سحراوية فاإنه 

يجد فيها الراحة والإن�سراح  و�سكانها هادئون وم�ساملون.  

ويقول ال�ساعر الفرن�سي لمرتني 1٨٣0 حلب اأثينا الآ�سيوية واأخالق 
اأهلها متتاز بال�سمو والنبل .  

ويبعث جون نبوبري اإىل �سديقه قائاًل :اإذا كنت اأمتنى اأن اأبقى يف 
مكان جميل ما خارج انكلرتا فاإنني �ساأختارحلب.  

ويقول الرحالة جرنرد بل مطلع القرن الع�سرين لاأعرف حتى الآن 
ذلك  حلب  مدينة  من  اأف�سل  اآ�سيا  اإىل  الدخول  بوابة  تعترب  مدينة 
املعمارية  فنونها  وبعظيم  مواطنيها  برجولة  تتميز  املدينة  هذه  اإن 
وحمافظتها على روح وذوق الرتاث العربي مما جعلها حتظى بتقدير 

خا�ض دون �سائر املدن ال�سورية. 

كل  من  فيها  حلب   : قال  ع�سر  ال�ساد�ض  القرن  يف  الدرد  جون  اما 
جن�ض والكل يتمتع بحرية العقيدة.  و قال ابن بطوطة: حلب من اأعز 
ات�ساع  و  اإتقان الرتتيب  و  الو�سع  التي ل نظري لها يف ح�سن  البالد 
الأ�سواق و انتظام بع�سها ببع�ض و اأ�سواقها م�سقفة باخل�سب فاأهلها 
دائما يف ظل ممدود و قي�سارتها التي ل متاثل ح�سنا و كربا و هي 

حتيط مب�سجدها

وهي من املدن التي ت�سلح للخالفة.

وذكرها الكاتب وليام �سك�سبري يف احدى م�سرحياته ،وذكرها جون 
دافيد يف كتاب الكون العجيب 1٨4٨ على عك�ض ما يح�سه الأجنبي 
يف اأية ناحية اأخرى من نواحي الإمرباطورية العثمانية فانه ل ي�سعر 

بحلب باأنه متكدر اأبدا..

وهذه بع�ض من اأجمل الق�سائد عن حلب ال�سهباء، الخطل ال�سغري 
ب�سارة اخلوري قال فيها:

َف َو الأََدبا     ررْ َك الُعلى َوالَظّ َت َعنرْ َنَفيرْ

َت َلها- اإِنرْ مَلرْ َتُزررْ َحلَبا     َواإِنرْ ُخِلقرْ

الُم َكاأرْ�َض ِطال     باُء، َلورْ كاَنِت الأَحرْ �َسهرْ

َر واحلَبَبا     هرْ ِت الَزّ ِر ُكنرْ يف راَحِة الَفجرْ

َتاَر ِحلرَْيَتهُ     ِل اأَنرْ َيخرْ اأَورْ كاَن ِلَلّيرْ

ُهَبا    َدرى ال�ُسّ ِه، لزرْ ِت َعَليرْ َوَقدرْ َطَلعرْ

َتُهمرْ     �سَ راُر َنهرْ َف الَعَرُب الأَحرْ َلورْ اأَنرْ�سَ

با   ... َل�َسَيّدوا َلَك يف �ساحاِتها الُنّ�سُ

وقال ال�ساعر زكي قن�سل:

ناجيُت طيَفك يف الأحالِم يا حلُب 

ين يف هواِك الزهّو والطـرُب  فهَزّ

ـٌق لـوارده املاُء يف غريهـا رنرْ

 واملاُء فيها اإىل الفردو�ِض ينت�سـُب 

وال�سم�ُض يف غريها ربداُء �ساحبٌة 

وال�سم�ُض فيها عرو�ٌض تاُجها ذهُب 

وكُلّ حا�سرٍة يف ال�سرِق حا�سرتي 

 لكـَنّ اأجمـَل داٍر زرتهـا حلـُب

ال�ساعر اأبو العالء املعري عنها:

حلب للوارد جنة عدن و هي للغادرين ناٌر �سعري،،،و العظيم العظيم 
يكرب يف عينيه منها قدر ال�سغري ال�سغري…

و قال عنها يف “ر�سالة الغفران”:

الداء  حل�سم  م�سنى  نهو�ض  حلبا  طالًبا  انه�ض  النوب  �ساكي  يا 
ملتم�سا

و اخلع اإذا حاذيتها ورًعا كفعل مو�سى كليم اهلل يف القد�ض…

و قال اأبو احل�سن الأندل�سي :

حلب اإنها مقر غرامي و مرامي و قبلة الأ�سواق و علو ال�سهباء حيث 
ا�ستدارت اأجنم الأفق حولها كالنطاق…

واأختم مقالتي بقول ال�ساعر والباحث ابن حلب حممد قجة:

اأهواك يا حلب ال�سهباء فاقرتبي

 وعانقيني لأرقى فيك بال�سهب

يا درة يف �سلوع ال�سخر طالعة

ٍب ويف َعَجب  يعنو لك ال�سخر يف ُعجرْ

اإن فاخر القوم يف اأر�ض ويف ن�سب

 اإذا لفاخرت اأين اليعربي احللبي 

مع حتياتي .. فاطمة خ�جة 

هنا حلب

اإعداد فاطمة خ�جة

اجمل ما قيل عن حلب

A
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Valentine Events Syrian Give Life
قرر منذ اأيام جمموعة من ال�سبان وال�سابات ال�سوريني الإحتفال بعيد الفالنتاين على طريقتهم 
اخلا�سة وذلك بالتربع بالدم كبطاقة حب مقدمة من اجلالية ال�سورية لل�سعب الكندي. حيث 

اأجتمع املتربعون يف اأحد مراكز التربع يف كندا. وقد اأ�سرف على هذه احلملة
 Syrian Community Centre

-�سوؤال قد يتبادر اإىل الذهن! كيف خطرت يف بالكم هذه الفكرة النبيلة؛ التربع بالدم يف عيد 
الفالنتاين ؟

-اردنا ان نقوم بخطوة مميزة تعبريا عن ال�سكر ملا قدمته احلكومة الكندية لل�سورين .. و تقدم 
الفريق بعدة اقرتاحات لفعل �سيء مميز بيوم الفالنتاين حيث ان هذا اليوم يف كندا يعترب من 
اليام التي يعرب فيه عن املحبة و ال�سكر فكان هذا يوم مميز لنا اي�سا لنعرب فيه عن حمبتنا 
للحكومة الكندية. و بعد عدة اقرتاحات وجدنا ان هذه احلملة معربة اكرث من اي حمالت اخرى 

حيث ان الهدف منها التربع بالدم ومنح حياة جديدة لكل �سخ�ض حمتاج 

�ض: حبذا لو تعطوين موجز عن جمموعتكم، عدد الأع�ساء، والأهداف والطموحات التي ت�سعون 
لتحقيقها يف كندا؟

املجموعة  هدف  �سخ�ض  اربعني  اىل  واملتطوعني  ال�ست�ساريني  مع  العمل  فريق  عدد  -ي�سل 
م�ساعدة ال�سوريني القادمني اىل كندا بالتعرف على قوانني كندا و الندماج مع املجتمع الكندي 
و ذلك �سيكون عن طريق اطالق ور�ض تعليمية  و تبني م�ساريع �سغرية هادفة وم�ساعدة ال�سوريني 

يف جمالت احلياة

بهذه  �سبيهة  املفاجاآت  من  كثري  على  تنطوي  م�سابهة  حمالت  اأو  ن�ساطات  من  هناك  هل  �ض: 
احلملة؟

-نعم يوجد بالتاأكيد. و �سيتم الإعالن عنها يف ال�سفحة الرئي�سية ملركز اجلالية ال�سورية
-SYRIAN COMMUNITY CENTRE -SCC

�ض: هل هناك من ر�سالة تودون اإي�سالها للجالية العربية وللمجتمع الكندي عمومًا؟

-بالتاأكيد نود اأن ن�سكر كل من �ساركنا يف حملة التربع و من كان لديه النية و مل ي�ستطيع القدوم. 
و اوجه �سكري للمجتمع الكندي الذي بادر مب�ساعدة ال�سوريني على القدوم اىل كندا. 

كل ال�سكر لكم على هذه املبادرة التي ك�سرمت بها الأرقام القيا�سية للمعايري الإن�سانية.
www.syriancommunitycentre.ca
program@syriancommunitycentre.ca

ق�صة النجاح لهذا العدد ت�صلط ال�صوء 
ال�صوريني  ال�صباب  »جمموعة  على 
الفالنتاين« يوم  يف  بالدم  للتربع 
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الهجرة..

والوجه الآخر للقمر 
وخ�اطر  ي�ميات  جمم�عة  هي  ع�امل  اإىل  ب�ابة 
اأ�شرتها  مع  هاجرت  �ش�رية  امراأة  ذهن  يف  جابت 
للعي�س يف كندا وعا�شت التباين الثقايف واحل�شاري 
بني املجتمعني وكذلك �شدمة ال�اقع مقابل الأحالم 
ال�ردية التي يعي�شها كل طالب الهجرة اإىل القارة 
الأمريكية، ثم دونتها يف كرا�شة و�شكبتها يف قالب 

اأدبي يت�شم بال�شدق وال�شفافية وامل��ش�عية. 

عن احلنني، حكى يل اأحدهم من اأ�سل اإيطايل ق�سة موؤثرة عن اأمه. 
هاجر والده م�سطحبًا اإياه ووالدته هربًا من احلرب العاملية الثانية، 
�سنني.  ب�سع  بعد  اجلديدة  البلد  يف  بانتظاره  كانت  املنية  اأن  غري 
وهكذا فقد ا�سطرت اأمه اإىل تدبري �سوؤون البيت لوحدها. ثم غرقت 
امل�سكينة يف احلنني مدة ثالثني عامًا. كانت حتدثه كل يوم عن كل 
فرد من اأفراد عائلتها الأعزاء وبيت العيلة ومغامرات الطفولة وحب 
املراهقة، وال�سجرة العتيقة التي حفروا عليها الذكريات... مل تكن 
و�سعهم  يكن  الآن، ومل  به  ننعم  الذي  بالي�سر  وقتها  الت�سالت يف 
التي ت�سل بعد  الر�سائل  اإل بع�ض  اللهم  ي�سمح بالت�سالت،  املايل 
�سهر وبع�ض الت�سجيالت ال�سوتية.  ثم �سب عوده وقرر بعد اأن عمل 
راأ�سها،  م�سقط  �سقلية  اإىل  اأمه  ي�سطحب  اأن  ي�سريًا  رزقًا  وك�سب 
والداها  �سيء.  الزمن ميحو كل  اأن  الواقع بحقيقة  وهناك �سدمها 
اأ�سدقائها  وكل  عائلتها  باأطفاله،  م�سغول  منهم  كل  اإخوتها  رحال، 
طرفها  من  لكنها  ماتت،  وكاأنها  رحيلها  بعد  احلياة  م�سرية  اأكملوا 
)من �سدة الوحدة( كانت تعي�ض معهم يف املا�سي يف كل يوم. املدينة 
تغريت معاملها، بيت العائلة بيع لنا�ض هدموه وعّمروا غريه، وال�سجرة 
العتيقة ق�ست ليفر�ض فوقها ر�سيف، وحب املراهقة بالكاد تعرف 
". واحلياة غريت النا�ض  " بوجنورنو- وجهك ماألوف  عليها بكلمة 
اخليبة  اأذيال  وجرت  حلمها  من  اأفاقت  وهكذا  الكثرية.  بدرو�سها 

عائدة اإىل مونرتيال ب�سدمة جديدة بعد كل تلك ال�سنني. 

بالعودة اإىل الأزمة الثقافية واأزمة �سياع الهوية، قد يتمنى الكثريون 
بعدها العودة اإىل بالدهم الأم حيث ينتمون حقًا، ولكن منهم من ل 
ي�ستطيع ذلك لأ�سباب خمتلفة: قد ل ميلك املال الكايف للعودة اأو قد ل 
يتجراأ على مواجهة جمتمعه بالف�سل الذي حظي به، اأو اأنه يجد نف�سه 
مكباًل بارتباطات كثرية يف البلد اجلديد كمدار�ض الأولد. فئة قليلة 
�سنديدة من املهاجرين تقرر اأن ت�سنع لها تاريخًا يف البلد اجلديدة 
وت�سرع يف م�سرية الكفاح. اأنا �سخ�سيًا قررت اأن اأكون من هوؤلء. يف 
مواجهة ال�سدمة الثقافية وبعد جل�سات تاأمل وتفكري طويلة اكت�سفت 
اأ�ستطيع  لن  الذي  وامل�سلمة هي جلدي  ال�سورية  العربية  هويتي  باأن 
يومًا اأن اأنزعه، وقررت باأن هويتي الكندية هي ما �ساأ�سنعه لنف�سي 

يف بلد املهاجرين وكل ما �ساأكت�سبه منهم من خري. 

الهجرة  على خطوة  يقدم  اأحدًا ممن  باأن  القارئ  اأراهنك عزيزي 
�سيحتاج  الوقت  من  كم  يحزر  ل  واأنه  ينتظره،  ما  م�سبقًا  يعرف 
ليتقن اللغة اجلديدة وينخرط يف املجتمع اجلديد ويتاأقلم مع التغري 
املناخي. اإنها ترتاوح بني اخلم�ض والع�سر �سنوات حتى لهوؤلء الذين 
يجيدون الإنكليزية والفرن�سية.  ثم، مبرور الزمن يعتاد املهاجر على 
البلد اجلديدة، وتتكون عنده هوية ثانية يتعاي�ض معها كما تعاي�ض مع 

�سابقتها.  

الق�سة التالية اأفتتحها باأول نكتة فرن�سية �سمعتها يف كيبك: ذهب 
النار فوجدهم يف عيد وكرنفال فبهر  اأهل  ليتفقد  اأهل اجلنة  اأحد 

بحالهم، وملا عاد اإىل اجلنة الهادئة مل تعجبه، فقد وجد يف النار ما 
هو جديد ومثري. وعليه حزم اأمتعته نبهه اأهله واأ�سحابه اأن العودة 
اإىل اجلنة �ست�سبح �سبه م�ستحيلة! لكنه جتاهلهم وم�سى اإىل النار، 

لكنه هذه املرة وجدها اجلحيم بذاته.

لأهل  م�سدومًا  مثري!" عّلق  مبهر  حالكم  وكان  زرتكم  اأنا  " لكن   
النار. 

مهاجرو  فاأنت  الآن  اأما  الزائر.  بعني  وراأيتنا  زائرًا  اأتيتنا  لكنك   -
ترى الواقع! 

عرفت املهند�ض �سمري منذ �سنوات عديدة، منذ كنت اأعمل يف مكتب 
اأجمل  يف  عمله  ويدير  يعي�ض  كان  كندا.  اإىل  و�سفر  هجرة  خدمات 
للمرحلة  مّدر�سة  من  متزوج  الربعينات،  يف  رجل  دم�سق.  �سواحي 
الثانوية واأب لثالثة اأطفال. ا�ستعر�ض اأمامي مرة اجنازاته املهنية 
بالإ�سراف على تعمري  وانتهاء  ال�سكنية  ال�سقق  باإعادة ديكور  بداية 
املباين ال�سغرية. زار اأخته يف كندا فبهر بالبلد وقرر الهجرة اإليها. 
" الع�سب اأكرث خ�سرة عند اجلريان" فل�سفة اآمن بها ككرثين غريه. 
اأمله،  له  حتقق  �سنوات،  ت�سع  دام  انتظار  وطول  جهيد  جهد  وبعد 
اأ�سهر.  التي �سرفت يف ب�سعة  ودخل كندا حمماًل مبدخرات عمره 
ويعي�ض  مهند�ض  اأنه  على  مربجمًا  �سمري  عقل  كان  العادة،  بحكم 
يف بحبوحة. �سدمته الأيام ب�سدة حني جترد من لقبه العزيز ومن 
املال ووقع يف �سيق مادي. ثم علكته الأزمات فاأثرت على كل اأفراد 
اإىل  اأ�سابه حنني مر�سي  اأولده  اأحد  اأن  الأزمات  اأ�سرته. من هذه 
جدته واأولد خاله فظل يحلم بهم كل ليلة طوال عام كامل، وينه�ض 
مع�سلة  يف  تاهت  اأي�سًا  زوجته  اإليهم.  يعيدوه  اأن  اأهله  يرجو  باكيًا 
ما قد ت�ستطيع فعله لدعم الأ�سرة احلزينة، مبوؤهالتها اللغوية التي 
قابلته  حياته  من  ال�سعبة  الفرتة  هذه  خالل  معدومة.  تكون  تكاد 
بال�سدفة يف وزارة الهجرة. كانت حليته مطلقة وعيونه غائرة ويبدو 
املدينة  مركز  يف  بال�سدفة  اأخرى  مرة  قابلته  ثم  بالهموم.   مثقاًل 
بعد خم�سة اأعوام من هجرته فكان اأح�سن حاًل بعد اأن توىل وجميع 
اأ�سرته اإدارة كافيرتيا يف مكان �سياحي معروف، وتكافلت ال�سواعد 
الأ�سرة  اأمور  وبداأت  جيدة،  خدمة  تقدمي  على  وال�سابة  اخلبرية 

بالنتعا�ض. 

بت  اإىل مكتبي وو�سّ انتهيت من الطباعة وعدت  اأنني  اأنتبه حقًا  مل 
الأوراق واأنا �سارحة يف كون اآخر من الأفكار والذكريات! لكن �سوت 
الهاتف على مكتب زميلتي اأعادين اإىل الواقع يف العمل، بعد زيارة 

ق�سرية يف �سحبتكم اأيها الأعزاء. 

يتبع يف العدد القادم ...

 هدى البني 

اجلزء الرابع

لاا تتخلى...  واإن تخلت ل تتخلى ! 
ففي اإدبارها قرب

و يف عتابها حب
و يف �سوت متردها و جربوت عنادها ع�سق

فال تتخلى ... و افهم
افتح اأبواب قلبك لتفهم... 

و لت�سمع اأنني احلب من �سدى ال�سمت بني يديها
فال تتخلى ...

و لرتى نار الع�سق يف وجنتيها
فال تتخلى...

و تاأمل ... و اغرق يف عينيها 
حارب �سهام عبو�ض حاجيبيها و ت�سدى...

ت�سدى لهدير موج دموع الغ�سب على خديها
و من ثم توغل ...

لتدخل يف اعماقها 
و ت�سكر.......

و ت�سرب من ندى ع�سقها لك و تطرب...
توغل...

توغل اكرث ول ترتدد
ففي كل جرح من اظافرها براعم احلب تكرب 

توغل ليفي�ض قلبها عليك حنانا و وجدا 
و ل ترتدد...
ول تتخلى...

فمن تخلى ل يتحلى...
ل ي�ستحق القلعة الع�سماء من يتخلى ! فال تتخلى

هم�شة 
اأنثى
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يف لقاء حي و مبا�سر على اإحدى الف�سائيات العاملية، متت ا�ست�سافة 
مربٍّ حكيم متخ�س�ض يف خفايا النف�ض الب�سرية و خباياها، وكان 
قد جنح يف تن�سئة جيل متوازن �سليم فعال، بدءًا باأولده اأوًل و مرورًا 
بطالبه و تالمذته، و انتهاًء بكل من تاأثر باأفكاره و كتبه و مقالته. 

و كان ال�سوؤال الأول: 

الرتب�ية  اخلربات  و  املعارف  هذه  كل  اكت�شبت  اأين  من   -
العملية الفعالة؟

- احلقيقة اأن الأمر بداأ منذ حوايل ع�سرين �سنة، حيث كنت اأعاين 
من  كثري  �ساأن  �ساأين  منهم،  املراهقني  خا�سة  و  اأولدي  تربية  يف 
الرتبوية  الو�سائل  ي�ستخدموا  اأن  اعتادوا  الذين  الأمهات  و  الآباء 
ال�سيء  اأفعل  كنت  قبل،  من  اأهلوهم  معهم  ا�ستخدمها  التي  نف�سها 
التي  نف�سها  النتيجة  على  فاأح�سل  اأفعله،  اأن  اعتدت  الذي  نف�سه 
الذي  اليوم  ذلك  يف  اجلذري  التغيري  بداأ  ثم  عليها،  ح�سلت  طاملا 
دعاين �سديق يل لزيارة عر�ض ملدربي الدلفني. جل�ست يومها مثل 
بالقفزات  انبهرت  و  املثري،  العر�ض  ذلك  اأ�ساهد  عادي  متفرج  اأي 
الرائعة و ال�ستعرا�سات املنظمة التي اأدتها تلك احليوانات ال�سخمة 
مبجرد اأن ي�سري املدرب بيديه، و عندما انتهى العر�ض، �سج املكان 
لكني  و  اجلمهور،  من  التقدير  �سيحات  تعالت  و  احلاد  بالت�سفيق 

بقيت يف مكاين مذهوًل متامًا، فقد ا�ستحوذ على تفكريي �سوؤال:

باأداء  الدلفني  هذه  اإقناع  من  املدرب  هذا  متكن  كيف   "
هذه احلركات املنظمة و حتقيق هذه النتائج املذهلة؟ "

بقيت  و  املكان،  يغادر  هو  و  اجلمهور  األحظ  فلم  ال�سوؤال،  حريين 
وحيدًا اأرقب املدرب و هو يكافئ دلفينه على اأدائها املتميز.

اقرتبت من املدرب و عرفته بنف�سي ثم فاجاأته بطلب غريب:

 اأريد منك بع�سًا من الدرو�ض اخل�سو�سية ! 

و  لكنته  اإ�سراري و جديتي تغريت  و لكن حني مل�ض  اأمزح  اأين   ظن 
�ساألني:

" بالتحديد؟  مني  تريد  ماذا  يل  قل  عليك،  " باهلل 
- قلت له : اأريد اأن اأعرف ال�شر !

- اأي �سر؟

- ال�سر يف اأن هذه الدلفني تفعل كل ما  تاأمرها به، كيف ا�ستطعت اأن 
ترو�ض هذه احليوانات ال�سخمة و جتعلها طوع بنانك ؟ هل ت�سيطر 
عليها ب�سحنات كهربائية اأم اإنك ترتكها جتوع حتى تنفذ ما تاأمرها 
به اأم لعلك ت�ستخدم ال�سوط اأو - - - - - . قاطعني املدرب و قد بدا 

ال�ستياء على وجهه:

الوح�سية يف  الأ�ساليب  اأ�ستخدم هذه  اأن  بنف�سي  اأرباأ  اأنا  " ياللعار، 
تدريب دلفيني العزيزة "

�شعرت اأين اأخطاأت فحاولت الإ�شالح قائاًل:
ل ت�سئ فهمي فاأنا اأعاين ما اأعانيه يف تربية اأولدي و تروي�سهم و 
تعديل �سلوكهم و خطر يف بايل اأنه ميكن اأن يكون هناك اأمور كثرية 
اأتعلمها منك، و لعل هناك ت�سابهًا بني الأولد و بني هذه  اأن  ميكن 

الدلفني الرائعة، فهل ميكن اأن ت�ساعدين؟

انفرجت اأ�شاريره و ابت�شم قائاًل:
" هذا ح�سن، و لكن يف البداية عليك اأن تعرف اأن التدريب بالإكراه 
و العنف ل يوؤتي ثماره، فهذه احليوانات ت�ستطيع اأن تفرت�ض مدربها 
ي�سل  اخلوف  و  اخلوف،  اإىل  اإل  يوؤدي  ل  العنف  و  واحدة  حلظة  يف 
احلركة، لذلك اأول خطوة يف التدريب احلقيقي هي اإزالة اخلوف من 

العالقة بينك و بني املتدرب �سواء كان حوتًا اأو ب�سرًا.

      - ولكن ماذا ل� اأخطاأ املتدرب و مل يتعلم الدر�س اأو مل 
ي�ؤد املطل�ب منه؟ األ تعاقبه؟

            اأنا ل اأنظر اإىل امل�ساألة من هذه الزاوية و اأ�ستغرب منكم اأيها 
املربون فاأنتم مهمومون فقط بالتعامل مع الذين ل ي�ستجيبون، يبدو 
تهدرون  فاأنتم  اخلاطئ،  الجتاه  يف  تعملون  الب�سر  مدربي  يا  اأنكم 
يف  اإنكم  ي�ستجيبون،  ل  الذين  مع  التعامل  يف  اأوقاتكم  و  طاقاتكم 
ي�ستجيبون،  ل  الذين  مبعاقبة  ف�سلكم  تداروا  اأن  حتاولون  احلقيقة 
اإنكم حتاولون تغطية قلة مهارتكم و نق�ض خربتكم بادعاء اأنكم مل 
تف�سلوا يف الرتبية، و لكن الأبناء هم الذين ف�سلوا، ثم تتفننون بعد 
ذلك باإيجاد الأدلة الزائفة على هذا الدعاء اخلاطئ، و بالرتكيز 

على و�سائل معاقبة املق�سرين.

م�ساكني اأنتم يا اأبناءنا!كم نعاقبكم ب�سبب اأخطائنا !

م�ساكني اأنتم يا اأبناءنا!كم نظلمكم ب�سبب تق�سرينا!

م�ساكني اأنتم يا اأبناءنا!كم نعاتبكم على ما تعلمتموه منا!

م�ساكني اأنتم يا اأبناءنا!كم نلومكم على ما نفعله اأكرث منكم!

م�ساكني اأنتم يا اأبناءنا!كم ن�سغط عليكم للقيام باأمور ف�سلنا نحن 
يف حتقيقها!

اخلطاأ  روؤية  من  ونرتاح  املراآة  نك�سر  اأبناءنا!كم  يا  اأنتم  م�ساكني 
املع�س�ض فينا!

م�ساكني اأنتم يا اأبناءنا!كم نحملكم اأوزارنا! ثم اإنكم بعد ذلك كله 
حتبوننا وت�سفحون عنا وترحموننا!!! 

هل تعرف�ن ملاذا؟ 
قد  �سبحانه  ولأن اهلل  يتلوث،  اأبي�ض مل  زال  ما  ال�سغري  قلبكم  لأن 
مهاراتنا  و�سعف  جهلنا  تقيكم  نف�سية  مناعية  بغلوبولينات  حباكم 
وقلة حيلتنا، وع�سى اأن نن�سج ونتعلم قبل اأن ينتهي مفعول هذه الهبة 

الربانية.

ملاذا نفعل ذلك بكم؟
 لأننا نحبكم ونريدكم اأن تكونوا اأف�سل منا، ومن احلب ما قتل!

فرق كبري بني اأن نحمل امل�سوؤولية وبني اأن نهرب منها ونلقيها على 
اأبنائنا.

نهرب من امل�سوؤولية عندما نقول اإن امل�سكلة هناك عند الأبناء وهم 
يف حاجة اإىل اإ�سالح اأو بع�ض القطع اأو ا�ستبدالها.

اإىل  الذي يحتاج  واأن  باأيدينا  اأن احلل  نعي  امل�سوؤولية عندما  نحمل 
اإ�سالح وا�ستبدال هو مهاراتنا الرتبوية وقدرتنا على �سبط اأنف�سنا.

تكمن امل�سكلة- كل امل�سكلة- عندما نعتقد اأن امل�سكلة هناك

تربية

�صراء ال�صراب»اأبناوؤنا جواهر ولكننا حدادون«؟

املقال اأدناه هو جمرد ا�ستنتاجات ل دليل عليها وهي متثل وجهة 
نظر اأردت م�ساركتكم بها

نفوذها  كل  ت�ستخدم  كي  لأمريكا  احلقيقية  الدوافع  ماهي 
بع�ض  ملواطني  البنكية  احل�سابات  على  قيودًا  لو�سع  و�سرا�ستها 

الدول..
اأرجو اأن ل يحدثني اأحد عن غ�سيل الأموال اأو مكافحة الرهاب 
اإذ اأن الأوىل باملكافحة هو العمالت اللكرتونية التي يرتك لها 
اجلرائم  ملرتكبي  املف�سلة  الو�سيلة  وهي  م�سراعيه  على  الباب 

اللكرتونية والبتزاز والرهاب.
تقوم معظم الدول بالت�سييق على مواطني دول بعينها فرتاقب 
اأن  "علمًا  احل�سابات  فتح  من  مينعوا  اأو  البنكية  ح�ساباتهم 
احل�سابات  تلك  تن�سيط  امل�سيفة  والدول  البنوك  م�سلحة  من 
عك�ض  والدول  البنوك  تلك  تت�سرف  فلم  وا�ستقطابها" 

م�سلحتها؟
على  ال�سر�سة  الأمريكية  العقوبات  تتجنب  الدول  اأن  احلقيقة 
اأت�ض ا�ض بي �سي  اأي بنك يخالف تعليماتها كما حدث مع بنك 
م�سبوهة  ولي�ست  و�سخمة  ن�سطة  ح�سابات  لإغالق  دفعه  مما 
�سخ�ض  لأي  ميكن  باملقابل  عليها  ال�ستحواذ  بنك  اأي  يتمنى 
 social security على  ويح�سل  املتحدة  الوليات  يدخل 
عن  النظر  بغ�ض  ب�سهولة  بنكي  ح�ساب  فتح   number
افتتاح �سركة  له  ، بل وميكن  للح�ساب  ا�ستخداماته  اأو  جن�سيته 
اأو �سركات اوف�سور وح�سابات بنكية لها ... مما يوؤكد اأن ال�سبب 

احلقيقي ل يخرج عن هدفني:
1 - تهجري اأموال تلك ال�سعوب باجتاه الوليات املتحدة.

�سهلة  كونها  اللكرتونية  العمالت  ل�سراء  املدخرين  دفع   -  ٢
الت�سييل والتداول، وهذه العمالت هي جمرد فقاعة فارغة "اأي 

يبيعونهم هواء".
اإن كال الأمرين يعنيا ال�ستيالء على اأموال مواطني تلك الدول 
واإن كان اخليار الثاين وهو الأ�سهل الطريق الأقرب اإىل اجلحيم 

وهو ما تف�سلة حكومات الوليات املتحدة لالأخرين.

بقلم: في�شل العطري
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وماكينا  ترودو  وين،  الكنديني  ال�سيا�سيني  حول  باإهتمام  قراأت 
املناخ يف طائرات  تغري  موؤمترات  ي�سافرون حل�سور  اآخرين  و٢00 
من  التخل�ض  عن  يتحدثون  الناخبني،  نفقة  على  قذر  وقود  ذات 
الكربون، ويلقون اخلطابات حول ارتفاع درجة حرارة الكوكب مما 
والنهيارات  الغابات  وحرائق  ال�سديدة  الطق�ض  تبدلت  يف  ت�سبب 
الطرق  بع�ض  حتديد  من  نتمكن  مل  ما  املحيطات  وارتفاع  الطينية 

لوقف ا�ستخدام الكربون.
GreenNH3 مع  اأقراأ عن العلماء الكنديني  يف ال�سفحة التالية 
براءة الإخرتاع للعامل فح�سب ) بتكلفة اأقل من النفط( »بن�سبة �سفر 
على احل�سول  قادرين  لي�سوا  )العلماء(  اأي  واأنهم  الكربون«   وقود 

على رد من هوؤلء ال�سيا�سيني اأنف�سهم الذين
بال�سيا�سيني  ات�سل  ثم  العاملي.  املناخ  اإزاء  بالقلق  ي�سعرون  »لنقل« 

للح�سول على "اأي رد" لكن دون جدوى.
ثم ات�سل بعلماء GreenNH3 من خالل �سفحة الويب اخلا�سة بـ 
GreenNH3.com واحل�سول على الكثري من املعلومات. وكان 
هوؤلء العلماء يحاولون احل�سول على رد من هوؤلء ال�سيا�سيني منذ 
9 �سنوات. فال�سيا�سيون ميتلكون طريقة ل�سرد ق�ستهم التي تخيف 
اجلمهور من التفكري يف وجود م�سكلة ما، ولكن مع حكومة بو�سائل 
اإعالم اليوم العلماء ال�سادقون مع "براءات اخرتاعهم" ل ميكنهم 

اي�سال كلمتهم.
لتزويد  ي�سلح  الكربون  من  هذا الوقود "GreenNH3" اخلايل 
و�سيلة  اأف�سل  هو  واأي�سا  بالوقود  املركبات  وجميع  الطائرات 
يتجنب  ملاذا  الكهرباء.  فواتري  الكهربائية خلف�ض  ال�سبكة  لتخزين 
ال�سيا�سيون علمائهم )بينما العالج مبتناول اليد هناك بوجود براءة 
اأنهم  لو  كما  بخطابات  الإدلء  ذلك  من  بدل  ويوا�سلون  الإخرتاع( 
اأن  ال�سيا�سيني  على  ال�سعب  من  �سيكون  العالج؟  بوجود  يعلمون  ل 
�سددوا  العلماء،  باأيدي  امل�سّلمة  امل�سجلة  الربيد  اإ�سعارات  يف�سروا 
عن  ذلك  اإخفاء  يتم  ذلك  من  بدل  ولكن  متثيلهم،  ليتم  نفقاتها 

ق�سد وجتاهل.
1- وظائف طويلة الأمد، )هل تعرف اأي �سخ�ض عاطل عن العمل 
 Green اأو ل يتقا�سى ما يكفيه؟ يتوقع اأ�ساتذة اجلامعات اأن مادة

NH3 �ستوفر
100،000 وظيفة رفيعة امل�ستوى، على املدى الطويل، بتقنية ودخل 
لعاملي  الأجور،  وانخفا�ض  اجلزئي،  الدوام  عك�ض  )على  عايل 
تو�سيل الطلبات "مثل مطاعم هامربغر اأو اأمازون" (، والتي �سافر 

يف طلبها ال�سيد ترودو موؤخرا اإىل كاليفورنيا. 
 Green مادة  القذرة:  الطائرات  من  بدل  النظيفة  النفاثات   -٢
يف�سل  ملاذا  الآن.  ندفع  مما  اأقل  بتكلفة  الطائرات  �ستزود   NH3
واإلقاء  القذر  الكربون  وقود  ا�ستخدام  يف  ال�ستمرار  ال�سيا�سيون 
علماء  مع  الجتماع  يرف�سون  ملاذا  �سيئ؟  الكربون  باأن  اخلطب 

اليد متناول  يف  والعالج   GreenNH3
من خالل براءة اخرتاع ، ومع ذلك نرى ال�سيا�سيني يف اجتماعات 

مع �سركات النفط الكبرية.
٣ - انخفا�ض اأ�سعار الفواتري ) الهايدرو(، من خالل تخزين الطاقة 
اأو كيبيك 1٢ مليون دولر  الكهربائية لياًل بدل من الدفع ملي�سيغان 
ليلة.  كل  دولر  مليون   1٢ توفري  ميكنها  اأونتاريو  الليايل.  معظم 
اأكرث  يبدو  القادمة  الذروة  يف  ل�ستخدامها  الكهرباء  هذه  تخزين 
ذكاء بكثري من الدفع الأموال للدول املجاورة لأخذه، هذا بالن�سبة 

يل على الأقل.
 GreenNH3 4- يف م�سخة الوقود، بتكلفة 30 �سنت / لرت وقود

النظيف، بدل من دفع $1.20 من اأجل وقود الكربون القذر.

 .GreenNH3 الآن قد تت�ساءل كيف ل ميكن �سماع �سوت علماء
ميكنها  امل�ستقلة  الإعالم  و�سائل  يعرفون  وهم  اأمثلة.  عن  �ساألتهم 
احلكومة.  قبل  من  متول   CBC قناة  ولكن  ت�ساء،  ما  طباعة 
باأن  الكنديني  CBC ملاذا ل يخربون  �ساألت قناة   GreenNH3
وقودًا جديدًا منخف�ض التكلفة قد ُاخرتع. لكن الـCBC ل جتيب، 
لذلك اختار العلماء امل�سري خلف الـCBC لأكرث من �سهر مع لفتات 
الـ لكن  اأج�سادهم"  على  اأ�سخا�ض  يرتديها  واحد(  بقيا�ض)مرت 
 CBC ل تزال ل ترد. ثم عني العلماء حمامني ليطلبوا من CBC
تو�سيحًا لعدم اإعالم الكنديني عن وقود الـGreenNH3. واأخريا 

جاء الرد اإىل املحامني. وقالت اللجنة "انهم" قرروا ما مت بثه.
طلبهم. يلبي  الكربون" مل  من  خايل  �سعر  بن�سف  جديد  "وقود 

اإذا و�سائل الإعالم مل تبلغ عن لعبة تغيري الوقود هذه، فما هو ال�سبب؟ 
هل يخافون من فقدان الإعالنات النفطية؟ اأو الإعالن احلكومي؟ 
نحن نعلم اأن احلكومة لديها نا�ض ت�ساهد ما تقوله و�سائل الإعالم 
وتطبعه، ولكن الآن قيل لنا اأن احلكومة ت�سيطر على ما هو مطبوع 
اأو يبث من قبل، وميلي اأن اأمورا ل تقال اأو ل تعر�ض مما قد يقو�ض 
روؤية احلكومة اأو التخطيط م�ستقبال. بع�ض و�سائل الإعالم م�سرة، 
اأ�سياء مفيدة، ما هي اخل�سارة؟ هل  اإذا مل تقم بالإبالغ عن  ولكن 

هناك عالجات لأمرا�ض قاتلة ل يتم اإخبارنا عنها؟
هناك فر�سة هائلة هنا لأي �سخ�ض لديه املال لالإ�ستثمار. كما هو 
احلال مع مايكرو�سوفت واآبل، ن�سبة ت�ساعد الربح من نقطة ال�سفر 
ناع الأجهزة  رائعة جدا، ولكن على عك�ض �سركة اآبل التي تتناف�ض مع �سُ
الإلكرتونية يف جميع اأنحاء العامل، فاإن وقود GreenNH3 لديه 

براءات اإخرتاع توقف هذه املناف�سة.
يف اأمريكا ال�سمالية هناك 5 مليارات دولر يوميا من الوقود القذر 
يحتاج الآن اإىل ا�ستبدال، اأي اأكرث من تريليون دولر �سنويا. اإذا كنت 
تعرف اأ�سخا�سا مقتدرين يرغبون يف ال�ستثمار، من ف�سلك قل لهم 

الآن.
http://hansardindex.ontla.on.ca/
hansardespeaker/402-/l118817-.html
اأي�سا فر�سة عمل جيدة للنا�ض من بلدان اأخرى على �سكل  وهناك 
امتياز  �سراء  يف  يرغبون  الذين  لالأ�سخا�ض  الآن  متاحة  امتيازات 
اإذا كنت تعرف نا�ض يف  اأنحاء العامل.  GreenNH3 يف جميع  لـ 
الثالث،  العامل  دول  بع�ض  اأو  الهند،  مثل  الوقود  املنخف�سة  البلدان 
 GreenNH3 مع  ليتوا�سلوا  اإخبارهم  يرجى  اأخرى  دولة  اأي  اأو 
اأنف�سهم والعامل. هناك 4 مليارات دولر يوميا من وقود  وم�ساعدة 
الكربون القذرة حتتاج اإىل ا�ستبدال اأي اأكرث من واحد تريليون دولر 

يف ال�سنة. هناك الكثري من الفر�ض.
وكالة  اأو  املتحدة،  الأمم  يف  �سخ�سا  يعرف  �سخ�ض  اأي  اأي�سا، 
وقود  مع  يتوافق  قد  جمموعة  اأو  برنامج  هناك  يكون  قد  اإذ  اأخرى 
GreenNH3 والعلماء يقولون يل باأنهم على ا�ستعداد لدفع ثمن 
امل�سرفني  اأو  امل�ساِعدة  الإعالم  وو�سائل  للم�ستثمرين،  املقدمات، 

املفيدين .
ملاذا مل ت�سمع عن هذا ابدا من قبل. ح�سلوا على براءة الإخرتاع 
يف ٢014. ملاذا مل يخربك ال�سيا�سي؟ ملاذا يكون �سعبك عاطل عن 
العمل؟ ملاذا تدفعون $1.20 للوقود يف حني ميكنك دفع ٣0 �سنتا؟ 
ويف  الربملان  يف  لنائبك  قل  بك،  اخلا�ض  ال�سيا�سي  ت�ساأل  اأن  اأرجو 
GreenNH3 الآن. الكنديون  اأن يتوفر وقود  اأنك تريد  املقاطعة 

والعامل ي�ستحق الأف�سل.
العامل غ�رد روجرز
ترجمة معتز اأب�كالم

Clean Fuel

 Dirty Oil 

 Scientist  Gord Rogers

الوقود النظيف �صد النفط القذر
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اأتخيله رجال بقبعة مثلثة زرقاء، بها �سمو�ض و اأقمار و اأهلة، يواطئ 
ال�ساحر و ما هو ب�ساحر، اأتخيله بوجه كمالمح بهلوان، اإل اأنه يتميز 
عن البهلوان ال�ساحك، بوجه �ساخر. اأتخيله بحواجب رفيعة، و عيون 
مغم�سة كقو�ض قزح اأ�سود، و اأنف طويل، و فم عري�ض با�سم، ي�سع 
على كاهله رداء اأ�سود حامال على ظهره كي�سا مظلما. اأراه يقفز يف 
اأخر، و على �سطوح النهار، من قلب اإىل  عمق الليل من �سقف اإىل 
اأحلى  و  بقبحه  اأجمل  كان  لكنه  اأر�سمه،  و  اأتخيله  كنت  اأخر، هكذا 
يوما كائنا حقيقيا،  اأتوقعه  مبكره يف خيايل مما هو عليه حقا. مل 
يف  اإل  يكون  اأن  له  ميكن  ل  �سخ�سيا  اإبداعا  اأح�سبه  دوما  كنت  بل 
عامل الالحدود. حتى هو ذا يقف اأمامي، حتى هو ذا يجل�ض ورائي، 
حتى هو ذا عن مييني و �سمايل، و كلما توجهت اإىل قمة بوجهي اأو 
و�سائلها،  األتم�ض  غاية،  اأبتغي  بعزمي،  ما  مكان  اإىل  خطوت خطوة 
اإذا هو ي�سطاد تلك الغاية و يت�سيد عوائق الو�سائل، و ي�سحك من 
عالئق اأفعاله بي، ثم يختفي كما تختفي كرات ال�ساحر التي يبتلعها، 

ثم هو ذا عائد مع عودة الأمل. 
ال�سبية  نوم  من  يخطف  مدينتك،  الطويلة  ب�سيقانه  يخطو  اأراه 
اأحالم الطفولة الربيئة، يت�سلل  اإىل خمادع العذارى، يداعب اأحالم 
ال�سبيبة اللذيذة، فتثار م�ستيقظة، ليكتمها يف كي�سه املظلم، و يقتلع 
هي  اإياها  وا�سعا  اأيامها  الكهول املاأخوذة  بربيع  اأفئدة  باحل�سرة 
الأخرى يف كي�سه، ليكربه �سيئا ف�سيئا، هو مل ينتهي بعد حتى ميالأه 
ببقايا اآمال العجائز امل�سروقة، حتى يخرب ب�سخطهم ما يلقون به 
من بركة. و ما اأن ينهي بالإخال�ض عمله، و يتحف بالإتقان �سنيعه، 
مبت�سما  اإليك  ي�ستدير  ثم  كاهله  على  يلقيه  و  الكي�ض  فوهة  ي�سد 

اإبت�سامة الإنت�سار، يحييك بقبعته  و مي�سي اإىل مدينة اأخرى 
خلقته يف خيايل- و ما خيايل اإل كطائر يحلق يف الف�ساء، يرى ظله 
 - ذاته  اإل  ال�سيد  ذاك  ما  و  اإليه،  فيهوي  ب�سيد  اأنه ظفر  يح�سب 
ر�سمته  بعدما �سئلت عن الأحالم التي نحملها يف جعبتنا، اإىل اأين 
تذهب؟ و اأين  تختفي ؟ اأو متوت تلك الأحالم؟ و ما براأت من هذه 
الأ�سئلة حتى اخرتعت جوابا لها "اإنها ت�سرق منا �سرقة"، و ما اأكرث 
ما نقول فر�سا فيكون قول فيه من ال�سدق ما يجعله احلق. كذا كان 
�ساأين و �سارق الأحالم ذاك .كم من طفل قال " اأريد اأن اأ�سري عاملا 
التحق بجامعة لهدف  اأو حاكما، ف�سرب على وجهه، كم من �ساب 

�سامي، فاأحبطت رغبته، لقائل ل يتلفظ اإل باأن العلم وىل بعد عهده، 
و  مل�ساريعه  �ساغية  اآذن  عن  يبحث  لأي،  بعد  منها  اأو لأخر يتخرج 
ي�سع  �سامع  اإىل  ليم�سي  �سهاداته  يحمل  اأمال،  يتفجر  طموحاته، 
رجال على رجل،  ين�ست اإليه جيدا اإل اأن اآذانه حم�سوة بالأو�ساخ. 
وكم من فتاة تبقي روحها و ج�سدها نقيان لرجل يرقد يف خيالها، 
و حت�سر له قلبها و فكرها و تتزين له يف غدها، تلب�ض ثوب اأبي�ض 
متيل براأ�سها اإىل نافذتها حاملة به، و الرباءة تتفتح على وجنتيها، 
و البهاء و احل�سن يتكاثر يف عينيها، حتى تدفعها اأيادي لتبحث عن 
رجل حقيقي، با�سم احلب تارة، و العنو�سة تارة اأخرى، و بينما تطاأ 
م�ستنقعا نتنا،  ي�ستيقظ ذاك الرجل الذي لطاملا نام يف اأحالمها، 
اأنه  اإل  باقة ورد،  الأيادي، يجيئ حامال  تلك  اإليها قهرا عن  يجيئ 
ا�ستهني  عامل  من  وكم  بالوحل.  ملطخ  ثوبها  و  ما  مكان  يف  يجدها 
ليحت�سنه  بائ�سا،  جائعا،  عاريا،  حافيا  عرينه  من  فخرج  بعلمه، 
يتقلد  واقفا  فينت�سب  ف�سله،  من  ي�سقيه  و  يك�سوه، يغذيه،  عدوه، 
بيته،  من  �سريدا  طرد  �ساعر  من  كم  و  اأمه،  اأبناء  وجه  يف  علمه 
الف�ساد،  قلب  بقلمه  طعن  كاتب  من  كم  و  خبزا،  يطعم  ل  فال�سعر 
و فقع عني اجلور، و جهر باحلق جهر غريه بال�سوء،ف�سكن ال�سجون 
بتهمة اجلنون، و كم من فنان ك�سر جناحاه، ف�سق عليه التحليق اإىل 
عوامل الإبداع و اخليال، فراح يبيع الف�ستق و اللوز يف اأوراق اجلرائد 
اأر�سه،  بكى خ�سرة  �سيخ  كم من  دفنت احلياة.  و  قد  و يف حلظه 
اأن  عليه  في�سار  بها،  ليفلح  يفلحها  اأن  بيديه  مبن  ت�ستنجد  يراها 
اإليها يبكيها، يتوق  اأ�سغالها، هو ذا جال�ض  يبيعها فهو ل يقوى على 
من  الرجولة  امليوعة  تنب�ض  مثلما  كنوزها  بفوؤو�سه  �سباب يقتلع  اإىل 

قلوب ال�سباب.
األي�ض كل هوؤلء ال�سارب، القائل، ال�سامع، و القوى املحركة، امل�ستهرت، 
الطارد، ال�سجان، املحطم،  األي�سوا "�سارق الأحالم" ذاك. تخطف 
ترحل  ن�سيناها،  اأو  نن�ساها  اأننا  فنح�سب  هوؤلء،  لدن  من  اأحالمنا 
عنا تلك الأحالم اجلميلة فال تعود اأبدا، فهي ما اإن تو�سع يف ذاك 
تعي�ض  و  بال�سم�ض  ل ل�سئ اإل لأنها حتيا  متوت،  حتى  املظلم  الكي�ض 

لها.
 د.اآمال بن �شارف

�صارق الأحالم

اأم�صية

يف يوم الحد املوافق ٢٥-٣-٢01٨ مت اقامة ام�سية 
برعاية  �سعريتني  جمموعتني  ب�سدور  احتفالية 
وموؤ�س�سة  كندا  يف  العربي  ال�سنوي  الكتاب  ادارة 
لل�ساعر  الويل  املجموعة  الثقافية.  اأقنعة  بال 
والثانية  وغربة"  "وطنان  بعنوان  �سعالن  كرمي 
احد".  ل  "ليتني  بعنوان  ر�سدي  معتز  لل�ساعر 
�سعالن  كرمي  ال�ساعر  من  بكلمة  الندوة  افتتحت 
هذه  خالل  من  التوا�سل  �سرورة  علي  فيها  اكد 
لتطويرها  اف�سل  �سبل  ليجاد  والتعاون  الن�سطة 
بع�ض  ال�ساعرين  قراأ  ثم  المام.  ايل  بها  والدفع 
عزف  مب�ساحبة  جمموعتهما  من  الن�سو�ض 
الفنان ر�سوان الطالب علي العود، بعدها مت فتح 

احلوار واملداخالت.
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اأ�شامة �شفار

اأجل  من  ال  يعي�ض  ل  براون  باتريك  الكندي  ال�سيا�سي  يبدواأن 
املفاجئة  عودته  تف�سري  ميكن  كيف  ،وال  فقط  �سناعةامل�ستحيالت 
للرت�سح كزعيم حلزب املحافظني بعد اأن اأجرب علي ال�ستقالة من 

املن�سب نف�سه طبقا لدعاءات �سوء �سلوك جن�سي ؟

كان اأ�سد املتفائلني بخ�سو�ض براون يعتقدون اأن جناته من عقوبة 
قانونية �سيكون مبثابة �سربة حظ كربي له لكن ما حدث هو العودة 

املده�سة التي متهد ملا هو اأكرب ...

ولي�ست تلك هي معجزته الوحيدة لكنه هو نف�سه ذلك ال�ساب الذي 
ال�سنوات  يف  هزائمه  ايل  ينتمي  ول  املحافظني  حزب  ايل  ينتمي 
الأخرية اذ حقق زيادةيف الع�سويةتقارب الثالثني األفا ومن اأعراق 

خمتلفة

للمناف�سة علي  و عاد  الذي جنح يف دح�ض الدعاءات �سده  براون 
يف  جنح  اذا  تكرارها  ي�سعب  قد  ا�سطورة  ي�سنع   القدمي  من�سبه 
هو  ملا  اأمامهالطريق  ميهد  ما  وهو  للحزب  زعامته  علي  احلفاظ 

اأكرث

و باتريك والرت براون هو �سيا�سي كندي وع�سو م�ستقل يف الربملان 
حزب  زعيم  براون  وكان  ال�سمالية".  �سيمكو  ل"رايدينج  القليمي 
املحافظني التقدمي يف اأونتاريو وزعيم املعار�سةالر�سمية يف اأونتاريو 

من مايو ٢01٥ اإىل يناير ٢01٨.

اإيرلندي  اأ�سل  تورونتو وهو من  مايو  197٨ يف  باتريك يف ٢6  ولد 
بيل  منطقة  يف  جنائي  حمام  براون،  اإدمون  هو  والده  واإيطايل، 
دافنبورت  يف  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  يف  الفيدرايل  واملر�سح 
اإىل  النتقال  قبل  واأيرلندا  اإجنلرتا  ،يف   19٨0 و   1979 عامي  يف 
كندا،واأمه، جودي )ين تا�سكونا( براون ،من اأ�سل اإيطايل وباتريك 
يف  التقدمي  املحافظ  املحافظ  تا�سكونا،وهو  جو  �سقيق  ابن  هو 
العلوم  ودر�ض  مايكل  �سانت  كلية  من  تخرج  هاري�ض.  حكومةمايك 
ال�سيا�سية يف جامعة تورنتو، وتخرج ب�سهادة يف القانون من جامعة 
وند�سور. وخالل ال�سنة الثانية يف كلية احلقوق،كان واحدامن 10 من 

امل�ستفيدين من جائزة رئي�ض الوزراء.

 بداأ براون حياته ال�سيا�سية عندما عمل يف جمل�ض مدينة باري يف 
اأوائل القرن الواحد و الع�سرين  و منذ عام ٢006 حتى عام ٢01٥ 
،كان ع�سوا فيدراليا حمافظا يف جمل�ض العموم الكندي عن منطقة 
ريدينج باري. ويف مايو ٢01٥ ،انتخب زعيم احلزب املحافظني يف 

اأونتاريو،وتنحى عن من�سب النائب.

عمل يف ماجنا الدولية بالق�سم القانوين لأربعة اأعوام و�سغل من�سب 
اإىل   199٨ من  الفرتة  يف  التقدمي  املحافظ  ال�سباب  احتاد  رئي�ض 
٢00٢ كما عمل يف ال�سلطة التنفيذية للحزب التقدمي املحافظ يف 
اأونتاريو، كنائب للرئي�ض. وكان براون، ب�سفته رئي�سا للمجل�ض، اأحد 
موحد  بدعم حق  قراره  ب�سبب  وانتقد  موحد  الأوائل حلق  املوؤيدين 
من زعيم احلزب جو كالرك وع�سو الربملان �سكوت بري�سون. وقد 
اأعيد انتخاب براون فيما بعد رئي�سا للوزراء بن�سبة ٨1 يف املائة من 

الأ�سوات �سد جوناثان فريت مانيتوبا.

وكان براون نائبا لرئي�ض الحتاد الدويل الدميقراطي الدميوقراطي 
)اإيدو( . كما مثل كندا يف عدد من م�ساريع امل�ساعدة الدوليةالتي 

ا�ست�سافتها )اإيدو(.

�سبتمرب   ٣ يف  القليمية  الفرعية  النتخابات  يف  براون  باتريك  فاز 
٢01٥ ،يف "�سيمكو ال�سمالية "ودخل اجلمعية الت�سريعية يف اأونتاريو. 

ويف يناير / كانون الثاين ٢01٨ ،اتهمت امراأتان براون ب�سوء ال�سلوك 
اجلن�سي خالل الفرتة التي كان فيها نائبا فيدراليا.

ونفى هذه املزاعم، لكنه ا�ستقال من من�سبه كرئي�ض للحزب وبعد 
من  فيديلي"  "فيك  املوؤقت  املحافظني  حزب  زعيم  طرده  �ساعات 
اليوم  نف�ض  يف  براون  ،و�سجل   ٢01٨ فرباير   16 يف  احلزب  جتمع 
علي  املوافقة  علي  ح�سل  اأخرى،و  مرة  احلزب  لقيادة   الرت�سح 

الرت�سح من اللجنة املخت�سة  .

انتخب براون ملجل�ض مدينة باري يف عام ٢000 يف �سن ال ٢٢،واأعيد 
انتخابه يف عام ٢00٣ و خدم يف جلان خمتلفة، مبا يف ذلك جلنة 
امليزانية التي كانت جمال تركيز  براون الأ�سا�سي يف حني كان تركيز 
املجل�ض يف جمال الرعاية ال�سحية، على الرغم من كون م�سوؤوليتة 
عمل  فرقة  براون  اأ�س�ض  عددالأطباء،  نق�ض  على  وردا  اإقليمية. 
جذب  يف  للم�ساعدة  امللكي  فيكتوريا  م�ست�سفى  الأطباءمع  لتوظيف 

املزيد من الأطباءاإىل باري.

حزب  كمر�سح  براون  ،جنح   ٢004 عام  الحتادية  النتخابات  ويف 
املحافظني يف باري. وخ�سر اأمام اأيلني كارول 

باأغلبية 1٢9٥ �سوتا. و جنح براون مرة اأخرى يف عام ٢006 ،وهذه 
يف  انتخابه  اأعيد  و  �سوت.   ٥٢٣،1 بن�سبة  كارول  من  هزم  املرة 
انتخابات عام ٢00٨ من قبل ٢9٥،1٥�سوتا على املر�سح الليربايل 

ريك جونز.

ويف نوفمرب ٢010 ،اأعرب احتاد دافعي ال�سرائب الكندي عن قلقه 
حول كيفية ا�ستخدام باتريك براون حل�ساب جمل�ض العموم الكندي. 
ولكنه جنح يف انتخابات عام ٢011،وانتخب براون لوليته الثالثة يف 

من�سبه.

ويف ٢٨ �سبتمرب ٢014 ،اأعلن عزمه على الرت�سح يف انتخابات قيادة 
اأونتاريو ٢01٥ .وقد �سجل كمر�سح للقيادة يف  حزب املحافظني يف 
مل  الخرين،  املر�سحني  عك�ض  على  اإنه،  .وقال   ٢014 نوفمرب   ٢0
ي�سارك يف اخل�سائر الأربعة املتتالية التي اأبقت حزب املحافظني يف 
اأونتاريو خارج ال�سلطة منذ عام ٢00٣ .ويف وقت انتقاله اإىل ال�سيا�سة 
القليمية، تراأ�ض حزب املحافظني يف منطقة تورنتو الكربى يف كندا  

والرابطة الربملانية الكندية- الهندية

رئا�سة  علي  الرت�سح  على  عزمه  براون  ،اأعلن   ٢014 �سبتمرب  ويف 
احلزب ليحل مكان، تيم هوداك. و منذ بداية حملته، �سكل حتديا 
لقيادة احلزب، الذي هزم يف النتخابات الإقليمية الأربعة الأخرية  
بخف�ض  اللتزام  للحزب  النتخابي  الربنامج  �سمل   ٢014 عام  ويف 
مائة األف وظيفة خدمة عامة على مدى 4 �سنوات وباعتباره الوحيد 
اأع�ساء  يكونوا  الذين مل  القيادة  من املر�سحني اخلم�سة الوائل يف 
الذي  الوعد  ي�سارك براون يف  اأونتاريو، مل  الت�سريعية يف  الهيئة  يف 
�سد  كحجة  هذا  ا�ستخدام  مناف�سوه  حاول  �سحيح،و  غري  اعتربه 
النتخابات  برزكمر�سحريف  برون  برز  مار�ض،  و يف  قيادته  حماولة 
األف ع�سو  اأن �سم لع�سوية احلزب اكرث من ثالثني  الرئا�سية، بعد 
خالل احلملة،وكثريمنهم جاءوا من املجتمعات العرقية. وقد فاز يف 

النتخابات احلزبية باأولئك الذين �سمهم لع�سوية احلزب

لعدم  اإليوت،  كري�ستني  الرئي�سية،  مناف�سته  براون  انتقدت  وقد 
براون  وكان  القيادة.  حملة  خالل  الفيدرايل  مقعده  من  ا�ستقالته 
غائبا عن جمل�ض العموم لبع�ض الوقت خالل حملة القيادة،وح�سر 
٥6 ٪من جل�سات الت�سويت من �سبتمرب اإىل دي�سمرب  عام ٢014 .ومع 
ذلك، بلغ احل�سور الجمايل للجل�ساتفي عام ٢014 نحو ٨٣ .٪واأكد 
املتحدث با�سم رئي�ض الوزراء �ستيفن هاربر اأنه ل يتوقع من الع�ساء 

التنحي ولكن من املتوقع اأن "يوا�سلون الوفاء مب�سوؤولياتهم الربملانية، 
مبا فيذلك الع�سوية يف اللجان وح�سور جل�سات الت�سويت" 

فيديلي،  فيك  منهم  خم�سةمر�سحني  احلملةمع  بداأت  و 
اأوائل  يف  الثالثة  ان�سحب  وقد  ماكنوتون.  ليزاماكلويد،ومونتي 
مايو   9 ويف  مالية  لأ�سباب  الأع�ساءاأو  جتنيد  ب�سبب   ٢01٥ عام 
الوحيد  خ�سمه  هزمية  يف  رئي�سا،وجنح  براون  ،انتخب   ٢01٥
املتبقي،كري�ستني اإليوت،وح�سل على ٨.61 ٪من اأ�سوات الأع�ساء.

 1٣ يف  العموم  جمل�ض  يف  من�سبه  من  ا�ستقال  الذي  براون،  قاد  و 
مايو ٢01٥ ،بعد اأيام من فوزه يف قيادة املقاطعة، احلزب املحافظ 
ويف  ال�سيف.  معظم  خالل  الت�سريعي  املجل�ض  خارج  من  التقدمي 
من�سبه  عن  التنحي  على  دنلوب  غارفيلد  ،وافق   ٢01٥ يوليو   ٢٢
براون  وفاز  لرباون.  مقعد  فر�سة  اتاحة  اأجل  من  اأغ�سط�ض   1 يف 

بالنتخابات الفرعية للمقاطعة، التي متت يف ٣ �سبتمرب ٢01٥ .

فرعية،  انتخابات  بخم�سة  اأونتاريو  يف  احلزب  فاز  قيادته،  وحتت 
الليرباليون احلاكمون -  �سابقا  ي�سغلهما  كانا  مبا يف ذلك مقعدان 

�سولت�ستي. ماري ونهر �سكاربورو-روج.

ويف ٢4 يناير / كانون الثاين ٢01٨ ،اتهمت امراأتان براون بال�سلوع 
يف �سوء ال�سلوك اجلن�سي، الذي يعود اإىل الوقت الذي كان فيه نائبا 
فيدراليا. ونفى براون هذه الدعاءات ورف�ض فى البداية ال�ستقالة. 
ي�ستقيل  اأن  ينبغي  باأنه  كبار من حملته  اأربعة موظفني  ن�سحه  وقد 
كزعيم للحزب؛وقال انه مل يقبل ن�سيحتهم وبالتايل ترتب على ذلك 
ا�ستقالة املوظفني من فريق حملته. وبعد ال�سغط من داخل احلزب، 

ا�ستقال من من�سبه كزعيم يف ال�ساعات الأوىل من ٢٥ يناير.

باتريك براون .. ال�صربة التي ل تقتلك, جتعلك اأقوى !
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The Mississauga Centre Member of Parliament Omar Alghabra hosted 
a talk around racism last Wednesday with Whitby MP Celina Caesar-
Chavannes, in recognition of Black History Month. 

With the presence of the Mayor of Mississauga Bonnie Crombie and 
around eighty people in the Noel Ryan Theatre, Caesar-Chavannes 
explained that Black History Month is an opportunity to “recognize 
the magnificence of this community” while bearing the importance of 
recognizing it as a Canadian history, not just Black history, that should 
be included in the books.

“We need to start forming allies with communities. This is not a Black 
issue, or Indigenous issue, or white issue; it’s a Canadian issue, it’s a 
human rights issue. So let’s not steep it into silos,” she said.

According to the Whitby MP, she has seen over the last few years an 80 
per cent increase in the number of Black members being incarcerated, 
and 40 per cent of the foster care population in the Greater Toronto 
area are from the Black community.

Canada had recently recognized the UN’s International Decade for 
People of African Descent, which stands against racism and highlights 
the importance of the Black community’s contributions to the Canadian 
society.

Caesar-Chavannes stated that the question people should ask is 
what is wrong with the system, and to answer it, they need to have a 
conversation around it. 

“We need to remove the sheet […] that Canada is completely void 
of any historical […] notion that we have, and deal with some of the 
underlying issues. And that doesn’t happen if we’re not willing to have 
a conversation,” she said. “We won’t get rid of taboos around mental 
health, we’re not going to get rid of racism, we’re not going to get rid 
of oppression, we’re not going to get rid of these, if we’re not willing 
to acknowledge the past that we have that has led to the present that 
we’re living.”

In regards to future priorities, the MP listed three points respectively 
that are “somewhat” set and that Prime Minister Justin Trudeau had 
talked about: Disaggregated data to help collect resources; mental 
health; and justice.

Caesar-Chavannes highlighted the power that everyone possesses – 
their voice, which they should all use to advocate for what they want.

What Black History Month 
Means - MPs Address Racism

Your Success
 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !



8 Newspaper Diversity

U of T’s St. Michael’s College 
Student Union’s vice-president 
Kevin Vando agreed to resign 
from the union following an 

Islamophobic video that he shared online.
On December 2, Toronto-based poet Zeinab 
Aidid shared two snapchat videos of a party at 
St. Michael’s College on her Facebook page. 
Partygoers attending were shown openly 
mocking Muslims.
With a snapchat geo-filter reading, “SMCSU 
Presents” on both videos, one of them 
showed a person reading Islam for Dummies 
and the other showed someone dancing to 
“Islamophobic” remixes to songs, according 
to Aidid.
“The racism and Islamophobia at the 
University of Toronto is so real […],” wrote 
Aidid. “These videos were recorded and 
shared by St. Michael’s College Student 
Union Vice-President Kevin Vando. I’m not 
sure if I’m missing the punchline or if my 
brain isn’t wired to understand racist jokes, 
but this is messed up.”
Aidid criticized SMCSU for being built “on the 

backs of people of colour,” yet “[continuing] 
to marginalize its most vulnerable students.”
“The fact that a party like this can happen 
on campus under the name of U of T and 
St. Michael’s College is unacceptable,” she 
added.
Aidid’s post reached over 1,300 likes, and was 
shared approximately 800 times, sparking 
debate on the situation.
The Muslim Students’ Association at U 
of T released a statement on Facebook on 
December 4, condemning the videos.
“While the context for the videos is unclear, 
the MSA would like to condemn in the 
strongest terms the behaviour of the campus 
student leaders who were at this party,” wrote 
MSA.
MSA also highlighted the role of student-
elect leaders to serve all students that 
are part of their constituency, including 
Muslims. According to their statement, what 
happened in the videos will result in many 
Muslim students feeling “uncomfortable and 
alienated” by the people who should instead 
be representing them.
MSA added that they have spoken with the 
SMCSU’s administration, to which the union 
assured them that the “matter will not be 
taken lightly.”
In a Facebook statement on December 4, 
shortly after MSA’s statement, SMCSU wrote 
that the video footage was taken at a private 
off-campus function.
According to SMCSU, Vando apologized and 
“expressed his regrets” for participating and 
recording the videos. The union also denied 
affiliation with the content of the video and 
expressed that they oppose what happened.
“We condemn in the strongest words the 
discriminatory content expressed in these 
videos,” read the statement. “Our Council 

does not support this kind of behaviour and 
we sincerely apologize for the hurt that this 
has caused everyone, especially those within 
the Muslim Community.”

SMCSU also addressed the filter present on 
both videos, clarifying that it was a “common 
moniker” used at many of their events, but 
the union denied having a Snapchat geo-filter 
and that their official handle was not the one 
used on the videos.

“This specific geo-filter was not created by a 
member of our council, and our identity was 
inappropriately used without our knowledge 
or consent,” the statement read.

SMCSU encouraged anyone who wants to 
discuss their concerns, to visit them in the 
office. It also stated that they are going to 
ensure that their union is properly equipped 
to “adequately respond to concerns”.

“Above all, we want to ensure our students 
feel safe and welcome on campus,” the 
statement added. “We encourage the students 
of St. Michael’s College and students of the 
broader U of T community to always practice 
tolerance, attentively listen to their peers, 
and work towards establishing a loving and 
inclusive learning environment on campus.”

A mandatory comprehensive equity training 
will also be enforced to all SMCSU’s council 
members, according to their Facebook 
statement.

Source: THE MEDIUM

Islamophobia at U of T party

By: Menna Elnaka
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With the attendance of more 
than 150 members of the key 
stakeholders of the Canadian 
Arab Community, solidarity 

groups for human rights, and representatives 
from the Canadian Parliament headed by 
MP Omar Al Ghabra, Najdeh Canada, with 
the support of Laila Al Ali, the international 
director of Najdeh, has proudly announced its 
launch. Najdeh Canada has defined its vision 
to leverage the Canadian Values to help the 
vulnerable people of Palestinian Refugees.   
“We, in Canada are very proud to entertain 
human rights at the highest level, and as 
leaders at the global stage, we will leverage our 
Canadian Values to carry a noble message to 
help the vulnerable all Palestinian Refugees”, 
said the head of Najdeh Canada. He added, “We 
will also partner with everyone holding the 
same values of equality and human rights”.
Laila has presented the latest updates on the 
Palestinian situation in lights of the recent 
massive cuts of the UNRWA budgets and its 
implications on the daily lives of Palestinian 
Refugees.
In the presentation, Najdeh Canada shed 
the light on some real life cases of the daily 
struggle. It included some of the worst 
scenarios that anyone can imagine about how 
children, women and elderly are fighting every 
day to get the minimum of their human rights 
guaranteed by the international laws.
Laila has also presented some shocking news 
about building a wall around some of the 
refugee camps in Lebanon including “Ain Al 
Helweh”, to isolate the refugee camp from 
all of it surrounding neighborhood, and have 
a tighter control over what gets in and what 
comes out.  She has also presented some of 
the most powerful and impactful pictures and 
videos on the struggle of kids. They are exposed 
to high risk of being killed by the power cables 
hanging between walls and exposing high 
voltages to their tiny bodies. Kids who had to 
go through piles of trash every day to get from 
their homes to the school highly impacting 
their psychological readiness for education.
Najdeh Canada has defined their value 
proposition as:
1- Partnering with Najdeh International, which 
has been leading the support activities for 
Palestinian refugees since 1978. This provides 
direct access to heart of the refugee camps 
to support struggling families, and position 

Najdeh Canada in unique situation to leverage 
the well-established programs.
2- Najdeh Canada does not promote any 
political, national or racial agenda. They will 
work with everybody and support everyone 
who has the same goals of supporting human 
rights.
3- Developing leading programs that will 
be active in Canada to raise the awareness 
of Canadians on the Palestinian culture and 
history, and build the bridge between the two 
cultures.
Congratulations to Najdeh Canada family 
for the great effort their generous, delivering 
a well-organized event. It was also a great 
opportunity to network and get in touch with 
the heads of the Arab Community in Canada. 
Special thanks to Arabic Culture Club of 
Ontario who provided the hosting facility and 
had lots of their members attending the event.

 Humane Issues

Current Situation of Palestinian Refugees Topped the 
Agenda of Najdeh Canada Launch
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Valentine Events Syrian Give 
Life".
Days ago a group of Syrian youth 
decided to celebrate Valentine's 

Day in their own style; by donating blood 
as a love card from the Syrian community 
to Canadians.
Donors gathered at a donation center 
downtown Toronto. The campaign was 
organized by the Syrian Community Center 
in Ontario
First of all, I would like to express my 
admiration, my happiness of your pioneering 
thought, as you have transformed this 
romantic occasion into an event with a 
greater human dimension. The question 
is, How did this noble idea blow into your 
mind?
▪Valentine day is a special day in Canada 
where people express their feelings of love 
and appreciation by giving a unique gift 
telling how much they care, and that is 

where the idea originated.
We wanted to thank the Canadians and the 
government in our own way by donating our 
blood for those who need it.

Q: Would you mind giving me a summary 
of your group, the number of members, 
the goals and aspirations you seek to 
achieve in Canada?
▪Including our team members, consultants 
and volunteers we are around 40 people, 
our goal is to  help Syrian newcomers 
adjusting to their new environment and 
reduce the barriers they meet by providing 
an educational workshops and sponsoring a 
small projects. 

Q: Are there any up-coming surprising 
activities or campaigns like this 
tremendous event?

▪yes,  of course and we will announce all 
the upcoming events and workshops on our 
main page, Syrian Community Center 
SYRIAN COMMUNITY CENTRE -SCC

Q: Is there any message you would like 
to convey to the Arab community and the 
Canadian society in general?
▪ For sure, we want to thank all the people 
who joined us on our blood donating event 
and we won't forget those who wanted to 
come but they were not able to. as I would 
like to thank the Canadians who helped 
and supported the Syrian newcomers and 
thanks for “Canadian Days” for covering 
our event.
www.syriancommunitycentre.ca
program@syriancommunitycentre.ca
CDs:Thank you for this initiative which 
broke humanity standards.

The success story of this issue highlights the "Syrian 
Youth Group for Blood Donation on Valentine's Day"
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Remarks and  benefits

Think Big

After the previous trips I made 
through the time windows, I 
decided today to write my ob-
servations on these trips, trying 

to enumerate the causes and results, and to 
draw out the laws that have brought about 
the change and caused the tremendous 
transformations, and I will make a stop 
after a number of trips, recollections and 
observations of what I wrote about trips.  
In the first article I mentioned the term 
time window, which is a great window of 
power that comes every period of time and 
opens up as a result of the combination 
of many social, political, economic and 
religious reasons and the definite psycho-
logical need for change and development.  
Here are some reasons  why  the  time 
window  opens  ,knowing  that  there 
are  others  that  we  will  mention  later.  
 
 •Social causes :such as the spread of inju -
tice among people and the class inequali-
ties  resulting  from  political  preference 
rather than personal possibilities and moral 
deterioration such as the spread of treason, 
lying ,hypocrisy ,slandering ,loss of hon-
esty ,loyalty ,honesty ,superficial thinking ,
love  of  appearance  for  not  worth  doing, 
and other psychological and social reasons.
 
 •Political reasons :such as tyranny of po -
er ,inability to express opinion ,participate 
in political life and contribute to decision-
making ,and the governor's allegiance and 
make power a sovereign taken for granted.  
 •Economic  causes  :corruption  ,which 

spoils  the joints  of  life and thus become 
the economy of the country but the most 
characterized  by  the  erosion  of  the  rul-
ing junta and its great ability to adapt to 
corruption  and  may  become  a  reference 
to it ,leading to the absence of social jus-
tice  and  poor  distribution  of  wealth  and 
the  spread  of  poverty  and  exploitation.
 
 •Religious reasons :the interpretation of 
the sacred texts that confirm the existing 
reality ,and complacency ,and encourages 
silence  because  it  is  God's  destiny  ,and 
these interpretations become sacred as the 
religion itself ,and reflect this sanctity to 
the owners of interpretations of the cler-
ics to become perfectly holy in the tower 
of the alleged godliness .The clerical class 
becomes an important part of the general 

system  of  corruption  ,whose  task  is  to 
direct  the  passions  of  the  people  in  the 
proper direction of the ruling regime 

 •The range of comparison :All the above 
reasons  increase  in  intensity  whenever 
the  range  of  comparison  is  available  in 
the  sense  of  the  existence  of  countries 
and people who enjoy freedom and dig-
nity  ,rights  and  justice  ,creativity  ,and 
the  excellent  economy  ,prosperity  and 
equality  ,and  this  makes  people  of  suf-
fering and injustice  have real  examples 
of  comparison  and  increase  the  sense 
of  injustice  .The  revolutionary  emotion 
controls  their  beings  and  explodes  in 
the  face  of  everyone  who  represents  the 
cause  of  their  suffering  as  they  believe.  
Then  I  moved  in  the  second  article  to 
convey  my  view of  the  journey  to  Paris 
at  the beginning of its  revolution ,where 
the  masses  lived  in  the  state  of  ecstasy 
of  values  demanding  the  principles  of 
justice  ,freedom  and  equality  ,a  great 
revolution  against  the  injustice  and  cor-
ruption  that  is  gnawing  at  the  bones 
of  the  regime  and  its  heart)  as  we  saw 
through  the  dialogue  between  the  peas-
ant  and  the  noble  and  then  the  transfor-
mation of the relationship between them.(  
The  parties  to  the  case  were  the  king 
and  the  political  authority  represent-
ed  by  nobles  ,on  the  one  hand  ,and  the 
clergy  with  their  voices  of  conscience, 
spiritual  control  and emotional  guidance 
among  the  faithful  .The  revolutionaries 
and  those  who  represent  intellectuals, 
leaders  and  a  wide  spectrum  of  people.  
Then  we  turn  to  a  surreal  scene  of  the 
burning of cities ,the destruction of histo-
ry ,the shedding of blood and the tamper-
ing of the nation’s capabilities and assets, 
the participation of prisoners of behavior, 
criminals and corrupt souls under the ban-
ner of revolution in stark contrast to revo-
lutionary  principles  and  rebel  practices.  
I  went  on  to  talk  about  the  influence  of 
religion and faith in the revolution and I 
gave an example of Robespierre and how 
his words were full of faith and at the same 
time he declared the absolute hostility of 
the Church and the clergy and showed the 
importance of faith in the revolutions and 
that it is the main element that drives the 
emotion and directs  it  ,which  is  the  fuel 
of revolution and how everyone has used 

religion and faith as the basis of the revo-
lution  ,but  through  different  interpreta-
tions  and  at  the  same  time  had  justified 
all the acts and behaviors no matter how 
high  or  declined  interpretation  of  faith 
represents the will of God by their claim .
We  saw  this  through  dialogue  with  the 
rebellious  cleric  ,how  he  interpreted  his 
support  and  participation  in  the  revolu-
tion  ,and  we  talked  about  the  leader  of 
the  revolution  ,Robespierre  ,and  how he 
declared victory and the establishment of 
the republic ,but the beginning of the era 
of terrorism as it  was called historically.
 
To summarize previous trips ,the revolu-
tions  are  driven  by  the  passionate  emo-
tion  ,and  what  makes  the  emotion  glow 
and  direct  is  the  faith  ,and  therefore  the 
new  interpretation  that  contradicts  the 
existing  interpretations  that  ruled  the 
people and did not reach them anywhere, 
but to their bad condition ,must be saved 
from  any  revolution  on  religious  inter-
pretations  or  faith  ,It  is  not  a  condition 
that  the  new interpretations  be  a  spring-
board  for  urbanization  and  civilization.
It  may be good for the revolutions to be 
inspired by the owners of interpretations 
and theories of values that move the revo-
lutionary society to a new stage of renais-
sance and urbanization. 

We  conclude  here  to  supplement  in 
our  next  articles  ,our  journeys  and 
their  meanings  and  interpretations 
of  what  is  happening  and  happened.  
And to the forum in the next trip. 

Written by researcher  
Amar Murray  

Translated by Moutaz Abu kalam
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I read with interest Canadian politicians 
Wynne and Trudeau and McKenna and 
Bains and 200 others (paid for by voters) 
flying to climate change conferences 

in dirty jets, spewing carbon and making 
speeches that the world is overheating causing 
extreme weather and wildfires and mudslides 
and ocean rise unless we can figure some way 
to stop the use of carbon.
In the next page I read about Canadian 
GreenNH3 scientists with the patent for the 
worlds only (lower cost than oil) «zero carbon 
fuel» and they (the scientists) not being able 
to get a reply from those same politicians 
who «let on» they are concerned about world 
climate. Something dosent add up here so I 
contact the politicians and get «no reply».
I then contact the GreenNH3 scientists through 
their GreenNH3.com webpage and get lots of 
info. These scientists have been trying to get a 
reply from these («faking»)sic politicians for 
9 years. Politicians have a way to get «their» 
story out which scares the public into thinking 
there is a problem, but with the state which 
media is in today honest scientists with «their 
patent» cannot get their word out.
This clean zero carbon «GreenNH3» fuel 
works in Jets and all vehicles and also is the 
best way to store grid electric to slash electric 
bills. Why would politicians avoid their 
scientists (with the patented cure in hand) and 
instead continue to make speeches as if they 
dont know the cure exists? It will be hard for 
politicians to explain registered mail slips in 
the hands of the scientists they are paid to 
represent, but instead intentionally hide from 
and ignore.
1. Long term jobs, (do you know anyone 
unemployed or underemployed? University 
professors predict GreenNH3 will create 
100,000 top, long term, high tech, high 
paying jobs. (As opposed to part time, low 
pay, hamburger or Amazon order picker jobs), 
which Mr Trudeau recently flew to California 
to beg for.
2. Clean jets rather than dirty jets, GreenNH3 
will power jets for less cost than we now pay. 
Why would politicians prefer to continue 
using dirty carbon fuel and make speeches that 
carbon is bad? Why do they refuse to meet with 
GreenNH3 scientists with the patented cure in 
hand, yet we see the politicians in meetings 
with Big Oil companies
3. Low price hydro bills, by storing night time 
electric rather than paying Michigan or Quebec 
$12 million most nights Ontario could be 
saving 12 million dollars each night. Storing 
this electricity for use at the next peak seems 
much smarter than paying neighbouring states 
to take it, to me at least.
4. At the fuel pump, 30 cent/ liter for clean 

GreenNH3 fuel ,rather than $1.20 dirty carbon 
fuel
Now you may wonder how these GreenNH3 
scientists cannot be heard. I asked them for 
examples. They know independent media can 
print what they wish, but CBC is funded by 
gov. GreenNH3 asked CBC why they would 
not tell Canadians a new low cost fuel had 
been invented. CBC would not reply, so the 
scientists picketed walking around the CBC 
for over a month with (one meter) «Signs on 
their bodies» CBC would still not reply. The 
scientists then got lawyers to ask the CBC 
why CBC would not tell Canadians about 
GreenNH3. Finally a reply came back to the 
lawyers. The CBC said «they» decided what 
was aired and that 
«new half priced zero carbon fuel» did not 
meet their threshold.
If media is not reporting this game changing 
fuel, what is the reason ? Are they afraid of 
loosing Oil advertisements? Or government 
advertising? We know government has people 
to watch what media says and prints after the 
fact, but now are told that government controls 
what is printed or broadcast before hand, and 
dictates that things are not said or shown which 
may undermine the government>s vision or 
future planning. Some media is hurting but if 
they are not reporting helpfull things, what is 
the loss? Are there cures to deadly diseases we 
are not being told about?
There is a tremendous opportunity here 
for anyone with money to invest. As with 
microsoft and apple, the upside from point zero 
is fantastic, but unlike apple who competes 
with electronic device makers around the 
world GreenNH3 has patents which stop 
competition.
In North America there is $5 billion a day of 
dirty fuel now needing to be replaced, so over 
a $Trillion a year. If you know someone with 
money to invest, please tell them now.
http://hansardindex.ontla.on.
ca/hansardespeaker/402-/l118- 817.html
There is also good business opportunity for 
people from other countries as franchises are 
now available for people who want to buy the 
franchise for GreenNH3 in countries around 
the world. If you know people in low fuel 
countries such as India, or some third world 
countries, or any other please tell them to 
contact GreenNH3 and help themselves and 
the world. There is $4 billion a day of dirty 
carbon fuel needing to be replaced so over a 
$Trillion$,/ year. Lots of opportunity
Also if anyone knows someone in the United 
Nations, or other agency there may be a 
program or group there which may apply 
to the GreenNH3 fuel and the scientists tell 

me they are willing to pay for introductions, 
to investors, helpfull media, or helpfull 
administrators. 
Why have you never heard of this before. 
They recieved the patent 2014. Why has your 
politician not told you? Why are your people 
underemployed? Why are you paying $1.20 
for fuel when you could pay 30 cents? Please 
ask your politician, Tell your MPP and MP you 
want GreenNH3 available now. Canadians 
and the world deserves better.

Clean Fuel vs Dirty  Oil 

 Scientist  Gord Rogers

Clean Fuel

 Dirty Oil 
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Humanity we share!

So many times we heard and 
witnessed stories of wars waged and inno-
cent bloodshed and horrible acts commit-
ted  in the name of beliefs and religions, but 
we have never heard about a war broke out 
because of  misunderstanding of the values 
of the upper humanitarian principles.
When you raise the question of honesty, 
truth or charity, for example, all, and with 
no exception, (Muslim, Christian, Jewish, 
Buddhist, Sikh and even those who think 
that they worship an idol) will confirm and 
agree on these values.
The reason for this is that when the su-
preme human values become apparent 
to all people of different ethnicities, reli-
gions, beliefs and sects, and when people 
take hold those values in their dealing with 
each other, this noble behavior will unite 
their goals in a very one, which is the abso-
lute Good for all people in this life.
Incidentally, whenever a question like: 
(why did God make multiple religions)? 

goes through my mind, I heal my soul and 
say with confidence, perhaps the reason for 
the diversity of religions, is to reach God, 
The Creator, The Shaper of Beauty, in sev-
eral ways and methods, like the  ocean, to-
wards which all flowing rivers and springs 
of all sides run to reach its final goal and 
purpose.
The fact that is certain, and no wise man 
can deny, is that, (were it not for deviations 
and extremism which abused all religions, 
in general, which were originally set up due 
to devilish motives that abused and misused 
religions  and poisoned them with lies and 
hypocrisy and misleading interpretation, 
but I believe that if all people immensed 
themselves in delivering absolute good to 
all people, rather than getting involved in 
classifying and labeling each others, and 
imposing sectarian strife and dispute, they 
would have witnessed the irrefutable truth, 
that they all rather believe in one Almighty 
God, the Creator of all mankind, The Cre-
ator of the whole universe.

Editor-in-Chief: Moutaz Abu kalam 
Like us on Facebook
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