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

تن�شر على �شفحاتها

فكر

Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu kalam

ال فرق كبري بني الكلمتني �سوى نقطة ولكن يا لتلك النقطة!! كم لها 
من اأثر وكم حتدث فرق!!

احلاكم العربي، ذلك البطل الهمام القادم من بعيد لينت�سر على 
كل �سيئ ويفوز بكل �سيئ، واأوىل اهتمامته اأن ينت�سر على �سعبه قبل 
كل �سيئ وبعد ذلك يهون عليه كل �سيئ. ال �سيئ مينعه من فعل اأي 
فال�سيادة  �سيئ،  كل  يباح  وحلمتها  الوطنية  ال�سيادة  وباإ�سم  �سيئ 
ي�سود  اأن  له  تبيح  التي  ال�سخ�سية  �سيادته  هي  مبنظوره  الوطنية 
�سعبه ويفرت�سه وينتهك فيه كل �سيئ!! فهو الوطن وهو ال�سعب وهو 
كل �سيئ، هو االأول واالأخر. هو ال�سريف االأوحد وهو الوطني االأول. 
هو الذي ير�سم بيده املقد�سه معامل الوطنية ح�سب مزاجه فقد و�سل 
احلاكم  �سعرة.  من  اأقل  اإال  اهلل  وبني  بينه  يبقى  ومل  احلكم  ل�سدة 
العربي هو الذي يحلل اخليانة اإن �ساء اأو يحرمها كيفما �ساء، فكل 
قوامي�س اللغة تتبع له ومعاين الكلمات م�سخرة الأمره وتاأمتر باأمره. 
باأكمله، هي  �سعب  لي�ست من خم�س�سات  باهلل،  والعياذ  »ال«  كلمة 
ملكية ح�سرية للحاكم العربي العظيم ولكنه باملقابل تراه ينعم على 
املرات  ماليني  ال�سعب  ذلك  ليكررها  »نعم«  كلمات  مباليني  �سعبه 
�سواها.  ت�سمعه  ال  اذنيه  لعل  بل  �سماعها  من  احلاكم  ميل  اأن  دون 
وكيف ال يدمن ال�سعب العربي كلمة »نعم« وكلمة »ال« عند حاكمه هي 

التاأ�سرية اإىل جهنم وبئ�س امل�سري.

فار�س  مقتدر  قادر  العربي: هو حاكم مهاب عزيز  مالمح احلاكم 
متمر�س يجيد ركوب �سعبه يف كل وقت وحني وكل ذلك باإ�سم الوطن 
وال�سيادة الوطنية. فهو ال�ساعد االأول وهو الراكب االأول، هو �ساحب 
الروؤية ال�سائبة وامللهم االأول. هو الفاحت االأول، هو النا�سر �سالح 
الدين الذي ال قبله وال بعده. نعم، كل حاكم عربي يعتلي �سدة احلكم 
ليخل�س  جاء  ارطغرل،  الفاحت  ذلك  باأنه  �سعبه  اأمام  نف�سه  يتخيل 
اأحد يعلم خفاياها �سواه فهو امللهم  البالد والعباد من موؤامرات ال 

وهو املبعوث رحمة للعاملني. 

بعد ال�سنوات الطوال العجاف من حكم احلاكم العربي وبعد اأن ياألف 
النا�س طلته ونربة �سوته وخيالئه وجربوته وبعد اأن يعتاد اجلمهور 
يروا  اأن  من  »بدال  الفذة  وحتليالته  الرنانة  خطاباته  العري�س 
اجنازاته« يخيل اإليه واإليهم باأن ال حاكم ي�سلح من بعده. واأن زواله 
بالنابل  احلابل  فيختلط  باأ�سره،  العامل  ورمبا  البلد  زوال  حتما  هو 

وي�سبح  والبهيم  الفهيم  على  االأمر  ويختلط  بحلمه  احلليم  ويحتار 
كل مر�سعة  تزهل  يوم  القيامة  يوم  كتخيل  االأمر  تخيل هذا  جمرد 
عما ار�سعت وت�سع كل ذات حمل حملها وترى النا�س �سكارى وماهم 

ب�سكارى... ولكن عذاب احلاكم العربي �سديد.

»ا�شتغفر اهلل مما اأق�ل«

هذه احلالة يا�سادة التي ي�سعى احلاكم العربي الإي�سال �سعبه اإليها 
بديل  ال  باأن  ال�سعب  يظن  وعندما  الهاوية.  يف  بال�سقوط  اأ�سبه  هي 
ي�سلح غري ذلك احلاكم هنا تبداأ النهاية. ف�سفات احلاكم امل�ستبد 
والفا�سل يف اإدارة حكمه هو ذلك الذي مل ي�ستغل �سنوات حكمه يف 
ار�ساء دعائم االإ�ستقرار والدميقراطية ومل يكن هدفه بناء جمتمع 
اإ�سعاد  همه  يكن  ومل  بعده  من  واالإ�ستمرار  للبقاء  �سالح  متما�سك 
�سعبه وحتقيق االإزدهار لبلده بل كان همه طوال فرتة حكمه امليمون 

اأن يبقى هو وزمرته ولو كان الثمن تدمري البلد على من فيه.

بئ�س احلكم وبئ�س احلاكم. 
دائرة  مدير  حتى  اأو  حاكم  اأي  جناح  مقومات  اأب�سط  اإن  يا�سادة، 
�سغرية تقوم على اأ�س�س معادلة ب�سيطة اأخت�سرها مبايلي: »احلكم 
هو اإدارة م�سالح ال�سعب ولي�س التحكم باإرادة ال�سعب. والبقاء لل�سعب 
دوما وا�ستمرار احلاكم يف احلكم مرهون فقط باإرادة ال�سعب« ولكن 
لالأ�سف يف بالدنا العربية املعادلة خمتلفة متاما، فاحلاكم العربي 
ياأبى اإال اأن يبقى اإىل االأبد وال�سعب امل�سكني له اأجل ق�سري وحمدود، 

وبقاء هذا ال�سعب مرهون مبقدار الذل واخلنوع الذي يختزنه. 

لو تركت  اإىل اخلليج، ما�سرك  املحيط  لكل حاكم عربي من  اأقول 
وعائلتك  اأنت  به  تنعم  ما  مع�سار  مع�سار  بحياتها  تنعم  النا�س 
وحا�سيتك. ما �سرك لو تركت ال�سعب يتنف�س بع�س ن�سائم احلرية 
اأمام  اإدارتك ورعايتك. ما موقفك  والدميقراطية يف كنفك وحتت 
كل  وحا�سيتك  يداك  واأقرتفت  �سيئ.  كل  �سادرت  وقد  االآن  نف�سك 
�سيئ. هل اأنت را�س عن اجنازاتك وعن نف�سك االآن؟؟ اأنت االآن يف 

موقف ال حت�سد عليه ابدًا.

على  �سورتكم  بحا�سية  ابتليتم  اأنكم  العرب  احلكام  اأيها  م�سكلتكم 
ل�ستم  اأنكم  متاما  تعرفون  ولكنكم  ال�سماء  من  مر�سلة  األهة  اأنكم 

كذلك واأنكم جمرد اأ�سخا�س عاديني تورطوا باحلكم.

�ساأختم مقالتي باحلديث عن مهاتري حممد، ومن منا ال يعرف ذلك 
ماليزيا. 22عاما  للوزراء يف  اأم�سى 22 عاما كرئي�س  الذي  الرجل 
الفذة  التجربة  هذه  من  االآن  يعنينا  وما   2002-1981 من  فقط 
جنم  والتي  لبالده  قدمها  التي  الرجل  اجنازات  كل  رغم  مايلي: 
عنها ثورة حقيقية نه�ست بالعباد والبالد من احل�سي�س اإىل مراتب 
يقل  ومع ذلك مل  االأ�سعدة  والرخاء على كل  االإزدهار  متقدمة من 
التاريخي  حّقي  هي  يقل  ومل  ال�سلطة!  عن  اأرحل  لن  حممد  مهاتري 

وحق اأوالدي.. وحزبي..وع�سريتي! 

و�ساأورثها  اأ�ساليف  عن  ورثتها  املقد�س  حقي  هي  مهاتري  يقل  مل 
ل�ساللتي!

يا  العربية قائدا خمل�سا وعبقريا مثلك  ال�سعوب  متى �سريزق اهلل 
مهاتري حممد. 

�ستان �ستان بني حاكم يحكم �سعبه وحاكم يحكمه �سعبه فهنا تولد 
احلرية وهناك حتت�سر على يد اجلالد.

بقلم رئي�س التحرير
معتز اأب� كالم

  Canadiandays1@gmail.com

حاكم عربي..حاكم غربي



3 Newspaper فكر

1املفكرون والثورة
الزمن  عرب  رحلتي  اأثناء  بوردو  مدينة  لزيارتي  الثاين  اليوم  يف 
فيه  يتكلم  املقاهي  اأحد  لقاءًا يف  بعدما ح�سرت  يف عام 1٧٤8، 
الفيل�سوف الكبري مونتي�سيكو عن احلرية وامل�ساواة، وبعد حواري 
مع اأحد املريدين، قررت اأن اأعود لذات املكان، واأُكمل احلوار يف 
حماولٍة للتعرف على فكر وفل�سفة مونتي�سكو، وبالتايل معرفة مدى 

تاأثري اأفكاره على الثورة الفرن�سية فيما بعد. 

البارحة،  رفيق  عن  باحثًا  نظري  يف  ُجلت  املقهى،  اإىل  و�سلت 
وجدته جال�سًا يف ذات املكان وذات الطريقة، وكاأمنا امل�سهد يكرر 

نف�سه يف تاأكيٍد على عمق تاأثري العادة و�سيطرتها علينا. 

- �سباح اخلري �سيدي 

- �سباح اخلري.. كيف حالك عزيزي. 

اأن  واأردت  العلم ي�ستعل داخلي  اأنا بخري.. ولكن ف�سول طالب   -
اأعرف اأكرث عن الفا�سل مونتي�سيكو 

- حبًا وكرامة يا �سديقي.. اإن كل من ي�ستمع اأو يقراأ هذه االأفكار 
اجلديدة واإن كان ميتلك عقاًل باحثًا عن احلقيقة، وف�سواًل علميًا، 
البد اأن يوؤرقه ُحبُّ املعرفة، ومينعه ظماأه الفكري من النوم حتى 

يروي عط�سه االإن�ساين للفهم. 

فكره  وعن  مونتي�سيكو  عن  حتدثني  اأن  �سيدي  يا  ميكنك  هل   -
قلياًل 

- اإن مونتي�سيكو �سليل اأ�سرٍة نبيلة غنية جدًا، فوالده كان �سابطًا 
من �ساللٍة طويلٍة من النبالء، وكان يعمل كبري ق�ساة، تويف والده 
خملفًا له ثروًة هائلة، وكان يف �سن الرابعة والع�سرين، وبعد �سنة 
دخل برملان بوردو كع�سو وقا�سي. ثم تويف عمه عام1٧1٦ فورث 
ثروته ومن�سبه كرئي�س للربملان. كان �سغفه العلمي كبريًا فقد كان 
يقوم بالتجارب الفيزيائية والف�سيولوجيا واجليولوجية مع جامعة 
كتاباته،  العلمية يف  املعرفة  تلك  اأثر  اأن تالحظ  بوردو، وميكنك 
لقد كانت ثروته معينًا له يف بحوثه التي اأفادت الب�سرية ومل تكن 

عامل �سياع واف�ساد له. 

العامل  اإخال�س  يتجلى  هنا  �سيدي..  يا  تقول  ما  جدًا  جميل   -
م�ساعدًا  عاماًل  عنده  واجلاه  كالرثوة  املغريات  فتكون  وحقيقته 
على اإجناز االأفكار واالأعمال التي تفيد الب�سرية، بينما عند معظم 

النا�س تكون هدفًا وغاية. 

هل لك يا �سيدي اأن حتدثني عن كتب االأ�ستاذ مونتي�سيكو واأفكاره 
باإيجاز. 

قد  فار�سية(  )ر�سائل  االأول  كتابه  اأن  القول  ميكنني  ح�سنًا..   -
جعل �سهرته تطبق االآفاق، لقد جعل ال�سخي�ستني الرئي�سيتني يف 
ما  ينقالن  فرن�سا  يف  الفار�سيان  ال�سائحان  اأوزبك  و  ريكا  كتابه 
متبادلة  ر�سائل  بوا�سطة  ناقد  �ساخر  باأ�سلوب  فرن�سا  يف  �ساهدا 
مع ا�سخا�س يف اأ�سفهان ويف تلك الر�سائل ينتقد الغرب وال�سرق 
وعاداتهما وكذلك يتكلم اأوزبك الفار�سي لينتهي اإىل فكرة �سرورة 
وجود احلكومة ولكنها تعجز عن تاأدية مهمتها اإن مل تكن قائمة 

على الف�سيلة يف احلاكم واملحكوم. 

اأن  اأوزبك  فريى  الر�سائل  يف  �سديدًا  الديني  االنتقاد  كان  لقد 
.والبي�س  اأبي�س  ال�سيطان  واأن  اأ�سود  االإله  اأن  يت�سورون  ال�سود 
الدينية  املعتقدات  ومن  الرهبان  من  وي�سخر  العك�س  يروون 
،ثم   االإ�سالم  اأو  امل�سيحية  ال�سرق  اأو  الغرب  يف  �سواء  املوجودة 
ي�سرع يف النقد ال�سيا�سي وي�سف  امللك بال�ساحر الذي ا�ستطاع اأن 
يجعل النا�س يعتقدون اأن الورق نقود كما ا�ستطاع اإف�ساد احلا�سية 
وت�سبب يف خمول النبالء ويف�سح مونتي�سكو حالة الف�ساد والتبذير 
يف احلا�سية وخمول النبالء و�سوء اإدارة الدولة وميتدح جمهوريات 

اليونان القدمية واجلمهوريات احلديثة يف �سوي�سرا وهولندا 

و�سابقة  هائلة  �سرخة  هذا  كتابه  اإن  مذهل  ل�سيء  انه  حقًا    -
واإعمال  الفكر  مقيدات  عن  واخلروج  احلرية  �سبيل  يف  عظيمة 
العقل ومناق�سة املقد�س الذهني )فهو يعترب من اأول من كتب بهذا 

وكان ذو اأثر عظيم يف النه�سة الفكرية( وماذا اي�سًا يا �سيدي 

تكلمنا  والذي  القانون(  املزلزل )روح  - ح�سنا... كتابه اجلديد 
بداياته لذلك  ال�سدور يف  والذي منع من  ال�سابقة  املرة  عنه يف 
باري�س  يطبع يف  اأن  له  �سمح  ذلك  وبعد  متت طباعته يف جنيف 

ويعترب اأكرث الكتب مبيعا وانت�سارًا يف زماننا. 

واالآن اأرجو اأن تعذرين اأيها ال�سيد فاأنا م�سطر لرتكك اليوم على 
اأن نكمل حديثنا يف وقت اآخر. 

- اأ�سكرك اأيها ال�سيد املحرتم على وقتكم.. اإىل اللقاء. 

لقد اأحدث الكتاب �سجة كربى اجتاحت فرن�سا. انق�سم الفال�سفة 
ورجال الفكر والدين بني موؤيدين ومعار�سني. لكن النقد املر، جاء 

من رجال الدين. بحجة اأن ما جاء بالكتاب يتعار�س مع ما جاء 
االإميان  وعدم  بالهرطقة  مونتي�سكيو  واتهموا  املقد�س.  بالكتاب 
باملالئكة والوحي والر�سل. مما حدا مبنتي�سكو اإىل اإ�سدار كتاب 
روح  عن  "دفاع  بعنوان  كتابه  عن  فيه  يدافع  1٧50م،  عام  اآخر 

القوانني". 

كتب جيبون: "على مدي اأربعني عاما منذ �سدور روح القوانني، مل 
يقبل النا�س على قراءة كتاب اأكرث منه".

كتابات  من  وبريك  وبالك�ستون  جيبون  من  كل  ا�ستفاد  لقد 
مونت�سكيو. وعده فردريك االأكرب اأح�سن الكتب بعد كتاب االأمري. 
يقول "ول ديورانت" �ساحب كتاب ق�سة احل�سارة:) وعلى مدى 
جيل واحد من الزمان، كان مونت�سكيو، ال فولتري، هو �سوت العقل 

وبطله يف فرن�سا( 

لقد تاأثر مونتي�سكو برحلته اإىل �سوي�سرا وهولندا واإجنلرتا، ق�سى 
ن�سف هذه الرحلة يف اإجنلرتا، والتي اأعجب بنظامها ال�سيا�سي 
وباحلرية التي يعي�سها االجنليز اأميا اإعجاب. اأثناء هذه الزيارة، 
القوم.  علية  من  جمموعة  مع  ال�سداقة  اأوا�سر  مونتي�سكو  عقد 
جورج  امللك  وا�ستقبله  بلندن.  امللكية  اجلمعية  يف  ع�سوا  واختري 

الثاين وامللكة كارولني. 

الثورة  ود�ستور  روح  هم  وكتابه  مونتي�سكو  اأن  عن  كثريًا  يقال 
الفرن�سية املقد�س لذلك �سنتكلم يف املقالة القادمة عن مدى تاأثري 
االأفكار يف الثورات من خالل اأفكار مونتي�سكو وتاأثريها يف عقلية 

ونف�سية الثورة الفرن�سية 

يتبع... كتبها الباحث عمار مرعي 

فريق الـ Hickotherpay يف مي�سي�ساغا يفتتح مو�سمه ال�سيفي 2018 للم�سري منطلقًا من  
Valley Park Road يف مدينة اوكفيل 
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ندى الذاكرة

مذكرات

عام  �سدرت  التي  »يوتوبيا«  واحدة  رواية  �سوي  له  اأقراأ  مل 
ت�سريح  على  قدرته  اأذهلني  لكن  مقاالته،  وبع�س   2008
الرواية  للم�ستقبل.  روؤيته  و�سوح  اأكرث  واأذهلني  احلا�سر 
ت�سور جمتمعان يعي�سان على اأر�س واحدة هي م�سر ولكنهما 
جمتمع  متامًا:  واجتماعيًا  جغرافيًا  انف�سااًل  منف�سالن 

اأنف�سهم من  او »يوتوبيا« وهي م�ستعمرة منعزلة كونها االأثرياء على ال�ساحل ال�سمايل ليحموا  االأثرياء 
بحر الفقر الغا�سب باخلارج، والتي �سارت حتوي كل �سيء يريدونه »يحميها �سور عال وقوات املارينز 
االأمريكية املدججة بال�سالح والدبابات والطائرات. وخارج هذا ال�سور يوجد جمتمع »االأغيار« اأو الفقراء 
واملعدمني الذين ياأكلون جلد الدجاج امليت واللحم الفا�سد وال يجدون دواء يعاجلون به امرا�سهم املزمنة 
االأغيار  ب�سعر غال ال يقدرون عليه. جمتمع  ويبيعه  الدواء  يوتوبيا حمتكر لكل �سناعة  اثرياء  اأحد  الأن 
فقد االأمل يف احلا�سر وامل�ستقبل اأو كما يقول على ل�سان اأحد �سخو�سه »فقط يف �سن الع�سرين اأدركت 
احلقيقة القا�سية، وهي اأن على اأن اأحيا بال اأحالم...لن يكون هناك غد. الغد اأخذوه منك وعليك اأن 

تقبل كما قبلت اأال يكون عندك ماأكل اأو م�سرب اأو ثياب اأو �سقف اأو حبيبة اأو كرامة اأو اأ�سرة.«
كالتدين  بينهما  امل�سرتكة  ال�سفات  بع�س  الكاتب  يجد  ال�سعبني،  بني  الفا�سلة  ال�ساحقة  الهوة  ورغم 

»ال�سكلي« رغم اختالف مفهومه لدي كل منهما، فيقول على ل�سان اأحد �سباب يوتوبيا:
»بع�س االأغيار متدين، الأن الدين هو االأمل الوحيد لهم يف حياة اأف�سل بعد املوت. ال ميكن اأن يتعذب 
املرء طيلة حياته، ثم ميوت فيتحول اإىل كربون بال ثواب وال عقاب. عندنا يف يوتوبيا متدينون كثريون 
اأن يفقدوا كل �سيء  اإىل العمرة ال تتوقف لكن ال�سبب هو خوف �سادة يوتوبيا من  والطائرات الذاهبة 
اأنف�سهم و�سط هذا الزحام يبتاعون �سطائر من كبد الفئران وي�سربون  اأن ي�سحوا ليجدوا  يف حلظة. 
الكحول االأحمر. اإن االأمر يحتاج اإىل عدد كبري من العمرات واالأدعية كي تتجنب هذا امل�سري االأ�سود...
اخلال�سة اأنه من الع�سري اليوم اأن جتد متدينًا بغر�س التدين يف حد ذاته.« ويف�سح برباعة ورع اأثرياء 
يوتوبيا الزائف بقوله: »ولع الكبار باأن يجمعوا بني طابعي الرثاء والورع وهو ثنائي حمفور يف عقول جيل 
االآباء امل�سريني منذ دهور. كل هذا الورع لن يقنعني باأنهم ال يعاقرون اخلمور ويغت�سبون ن�ساء االأغيار 
ورجالهم طيلة الوقت...لقد �سنعوا ثرواتهم من حلم االأغيار واحالمهم واآمالهم وكربيائهم و�سحتهم، 

لهذا يبدو يل ما يقومون به غريبًا«. 
عاٍل  »اإقبال  فهناك  الأ�سباب خمتلفة  ولكن  ال�سعبني  بني  �سفة جتمع  اي�سًا  واملخدرات  والعنف  اجلن�س 
االأفالم  ذات  على  يقبلون  االأغيار  اأن  الغريب  يوتوبيا...ومن  يف  واجلرمية  والعنف  اجلن�س  اأفالم  على 
يف تليفزيوناتهم الرخي�سة، ولكن الأ�سباب تختلف. حب العنف هنا �سببه امللل وحب العنف هناك �سببه 
الفقر والغل املكبوت، فاالأغيار يوما بيوم يفقدون جزءًا من اآدميتهم حتى �ساروا كائنات مريعة حقًا«. اأما 
اجلن�س فلم يعد م�سكلة يف املجتمعني ففي جمتمع االأغيار »احلرمان اجلن�سي مل يعد من م�ساكلنا اليوم 
)وهذا غريب(...مع كل هذا الفقر انهار حاجز االأخالق، و�سار اجلن�س اأ�سهل �سيء ميكنك احل�سول 
جمتمع  يف  املفتوح  اجلن�س  املقابل  ويف  االغت�ساب.«  فهو  يكن  مل  فاإن  تافه،  اأجر  مقابل  اجلن�س  عليه. 
اليوتوبيا، لي�س من اأجل املال بل من اأجل املتعة املوؤقتة واخلروج من حالة امللل من توافر جميع ما تريده 

بدون العمل للح�سول عليه. واملخدرات يتعاطاها �ساكني املجتمعني مع فارق اجلودة.
االديب  ي�ست�سف حنق  اأن  القارئ  وي�ستطيع  واإن�سانيًا،  اأخالقيًا  لل�سقوط  اآيالن  ي�سور جمتمعان  االأديب 
على خنوع االأغيار وياأ�سه من اإمكانية اأن يثوروا، فيقول على ل�سان �ساب من يوتوبيا: »عندما هب اجلميع 
ثائرين يف كل قطر يف االأر�س، هززمت اأنتم روؤو�سكم وتذرعتم باالإميان والر�سا مبا ق�سم لكم. تدينكم 
زائف تربرون به �سعفكم«. اأنه اإح�سا�س اجليل ال�ساب الذي انهارت اأحالمه بعد هزمية ثورة 25 يناير 

و�سعاراتها يف العي�س واحلرية والعدالة االجتماعية! 
هذه الرواية كتبت عام 2008 اأي قبل قيام ثورة 25 يناير بثالث �سنوات وقبل اأن ي�سرع �ساري الع�سكر يف 
بناء عا�سمة جديدة واإحاطتها باالأ�سوار حتى ال يت�سلل االأغيار اليها لعدم قدرتهم على �سراء اأي عقار 
اأي ثورة  هناك واي�سًا ل�سهولة الدفاع عن الوزارات ال�سيادية التي �سيكون مقرها هناك يف حالة قيام 
الأنها داخل �سور منيع حتت حماية طائرات  الوزارات  العمل يف هذه  يتوقف  امل�ستقبل...فلن  �سعبية يف 
ودبابات ومدرعات اجلي�س وال�سرطة وبالتايل يتم جتنب االنهيار ال�سريع وال�سلل التام لوزارات م�سر 

الذي حدث اأثناء ثورة 25 يناير.
 روؤية ت�ساوؤمية حقًا ولكننا نري بداياتها تتحقق علي ار�س م�سر وال يري االأديب لها خمرجًا، حيث »ال 
جديد حتت ال�سم�س، وال يوجد �سيء واحد ميكن تعلمه بعد هذا...هناك خلل اجتماعي ادي ايل ما نحن 

فيه، لكنه خلل يجب ان ي�ستمر...كل من يحاول االإ�سالح يجازف بان نفقد كل �سيء«. 
نعم يري االديب ان اخللل االجتماعي �سي�ستمر واأن حكام م�سر قد باعوا احلا�سر وامل�ستقبل واأنه ر مل 

يعد لدي امل�سريني ما ُيباع �سوي املا�سي وقد ا�سرتيناه »؟؟ كما قال اأحد جنود املارينز!!!«

اأحمد خالد توفيق
اأديب ذو روؤية �سفافة

بقلم الكاتب حممد فتيح

انقطع نبع املاء عن الهدير 
جفاف مفاجىء هز معه الكيان حتى ال�سميم

و بقيت قطرة تقطر كل يوم 
ترتنح من ندى الذاكرة

لت�سقط بارجتاج على اأوتار القلب
ترجتف معها الروح باأنني كاأنه ال�سديد 

موجع
حارق

يحفر عميقا
ن�سرته بت�سارع يف دفىء احالمنا و جميل ابت�سامة 

ليهدىء و يكن
كل يوم
كل يوم

ت�سقط القطرة
تهتز الروح

حترق
ت�سكن
و نعود

و ت�ستمر كل يوم
حتى متى؟! 

حتى يعود الغدير اىل جمراه
او ال نكون
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يحلو للبع�س ان يت�سوروا جمموعة من الب�سر »لن�سمها جمموعة 
يعرفونه« ويف زمان ما  املوؤامرة« يجتمعون دوريا يف مكان ما »ال 

»اي�سا ال يعرفونه« ليقررو م�سري ال�سعوب الفقريه امل�ست�سعفة. 
قهر  القهر،  مزدوجة  دول  اىل  عادة  ينتمون  ال�سعوب  تلك  اأفراد 
حكامهم املبا�سرين وقهر من يواليهم هوؤالء احلكام ويدينون لهم 

بعرو�سهم وكرا�سيهم. 
اأنهم  ب�سهوله  الأدركو  هذا  التفكري يف  املقهورين  هوؤالء  امعن  ولو 
وذلك  يعانونه  الذي  القهر  يف  االأ�سا�سي  ال�سبب  اأنف�سهم  هم 
ب�سبب تخيلهم ملجموعة املوؤامره يف م�سهد يتكرر يف اأفالم اخليال 
العلمي جتل�س فيها جمموعة املوؤامره وتقرر م�سري العامل دوريا 
ويهز املقهورون روؤو�سهم بياأ�س قائلني " ممنوع علينا ان نتقدم، 

لن يدعونا نفعل ذلك فهو غري م�سموح لنا ". 
فحني ي�سقط رئي�س، يقولون هكذا خطط له وهكذا تقرر.

التعليل  فن�سمع  بائ�سة  فقرية  �سعوبها  دول  بني  حروب  تن�سب 
ويقومون  اأدوارهم  لهم  ر�سمت  اأ�سخا�س  كلهم  هوؤالء  املعتاد، 

بالتنفيذ فقط. 
وقد تن�سب احلروب االأهليه ويقتل دكتاتور جاهل ن�سف مليون من 

الب�سر من اأبناء بلده كما حدث يف رواندا يف الت�سعينات فيقولون 
زمن  منذ  املوؤامرات  غرفة  اإدارة  جمل�س  يف  ذلك  تقرر  لقد  لك 

واال�ستعمار لنا باملر�ساد.
ي�ستمتعون  نعم  بها،  وي�ستمتعون  النظرية  تلك  يف  هوؤالء  ي�سرح 
رغم ياأ�سهم الظاهري فهذه النظرية، اي نظرية املوؤامره الكونيه 
�سد ال�سعوب امل�ست�سعفة تريحهم الأ�سباب كثريه ن�ستعر�س ثالثة 

منها: 
 اأواًل، انها �سهلة ال تعقيد فيها وال يتعب االن�سان دماغه يف فهمها 
تلك  اأ�سباب  تربير  يف  �سعوبه  بدون  و�سقاوؤه  تعا�سته  تربر  وهي 

التعا�سة وذلك ال�سقاء. 
فهو  منه،  برغبة  لها  املعتنق  عقل  على  تلعب  عاطفية  انها  ثانياً، 
باإعتناقه لها واإميانه بها ي�سع نف�سه يف موقع االأهمية معتربًا اأن 
هناك كائنا مهما يف العامل يتاآمر عليه ويكيد له الأنه مهم وغارق 
يف النجاحات الوهميه واأن ذلك الكائن ي�سمر له احل�سد ب�سبب 

تلك النجاحات التي يوهم نف�سه بها. 
ثالثًا، واالأهم اأنها تعفي ذلك االن�سان من مهمة التفكري يف تغيري 
بها  ذاته  التي حب�س  النف�سيه  الراحة  قوقعة  واخلروج من  واقعه 

م�ستمتعا بعزلته وهذا يف�سر ال مبااله اجلماهري التي ترزح حتت 
نري حكومات القمع مددا طويله قد متتد جليل اأو لعدة اأجيال فال 
تنه�س لنف�س غبار الذل عن كاهلها، حيث تقنع نف�سها بحتمية ما 
يح�سل لها وقدريته وا�ستحالة تغيريه فيتحول االن�سان اىل كائن 
فردي اأناين �سطحي التفكري ال يهتم بغريه وجل اهتمامه بت�سيري 
بحكومته  االحتكاك  من  اأمكن  ما  واالإقالل  اليوميه  حياته  اأمور 
وبالنا�س االآخرين مثل �سخ�سيات ن�سجها جورج اورويل من واقع 
معاي�سته لل�سعوب املظلومه اأيام خدمته يف بورما وبعيد عودته اىل 

بالده.
ت�ستويل فكرة املوؤامره العامليه الكربى على قطاع كبري من قطاعات 
ال�سعوب املقهوره رغم ثقافة واطالع نخب كثرية بها، اإال اأنها تبقى 
نخبا ن�ساأت يف ظل قمع مل تعرف غريه ومل تتن�سق عبري احلرية 
التي ينعم بها غريها من ال�سعوب ويرى املثقف نف�سه حم�سورا 
ومطحونا، حم�سورا يف حاجاته اليوميه وك�سبه ومعا�سه ومطحونا 

يف عجلة القهر والقمع ال يجروء لها حتديا. 
ويبقى ال�سوؤال حائرا يختلف عليه املثقفون وغريهم 

هل املوؤامره الكونيه الكربى حقيقة ام خيال؟؟

املوؤامرة الكونية الكربى
بقلم اأ�شتاذ الفيزياء الطبية وليد عدا�س

جوجل »�سركة احتكارية«

ح�سب الحتاد الأوروبي
االأوروبية  ال�سوق  يف  االحتكار  مكافحة  قانون  بخرق  "غوغل  �سركة  االأوروبي  االحتاد  اتهم 

وو�سفها ب�سركة حمتكرة للبحث على �سبكة االنرتنت.
وقالت املفو�سة االأوروبية ل�سوؤون املناف�سة مارغريتا في�ستاغرالتى قدمت �سكوى �سد �سركة 
غوغل، بدعوى اتباع �سلوك ي�سربالتناف�سية يف ال�سوق، اأن ح�سة حمرك البحث "غوغل" يف 

�سوق البلدان االأوروبية تزيد عن %90.
وذكرت  في�ستاغر اأن جوجل يف�سل يف نتائج البحث الروابط الت�سويقية التابعة له على روابط 

املناف�سني.
ورف�س عمالق االنرتنت غوغل ب�سّدة هذه االتهامات ووعد بالرد عليها اأمام املحكمة االوروبية.  

وقد توؤدي هذه ال�سكوى اىل تغرمي ال�سركة االأمريكية بقرابة ٦ مليارات دوالر.
http://www.rcinet.ca/ar/2015/04/19/37653/



ق�س�ص جناح
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جبل اأرارات:
اأرارات هو اأعلى جبل يف املرتفعات االأرمنية )51٦5 م(. لديها قمتان 
الكبرية )ما�سي�س  51٦5 م( وال�سغرية ) �سي�س 3925 م(. يقع على 
ال�سفة اليمنى لنهر اأراك�س، على بعد 32 كم من جمهورية اأرمينيا. 
بارتفاع )٤300 م( . ما�سي�س هو اأعلى قمة يف العامل، تقع اأرارات يف 

اأرمينيا الغربية ، تركيا حاليا.

جبل اأرارات هو جبل مقد�س يف الكتاب املقد�س �سقطت عليه �سفينة 
نوح بعد الطوفان. مت اإنقاذ نوح وزوجته واأبنائه وزوجات اأبنائه على 
قمة العامل وانتقل منها باجتاه اجلنوب �سرقا،و جاءت ت�سمية تلك 

املنطقة ناخيجيفان نتيجة لذلك. 

اأنحاء  النا�س من جميع  اإعجاب  اأرارات ال يزال م�سدر  اليوم جبل 
العامل.

جبل اأرارات هو واحد من اأهم الرموز الوطنية الأرمينيا ويعترب »جبل 
مقد�س«. لديها مكان عظيم يف االأدب والثقافة االأرمنية.

بحرية �شيفان
تقع بحرية �سيفان ، وهي حو�س مائي على اأرا�سي جمهورية اأرمينيا 
، يف منطقة غغاركونيك ، على ارتفاع حوايل 1900 مرت فوق م�ستوى 
بعد  العذبة  باملياه  العامل  يف  بحرية  اأعلى  ثاين  وهي  البحر.  �سطح 
يف  خمتلفة  اأ�سماء  �سيفان  لدى  كان  اجلنوبية.  اأمريكا  يف  تيتانيك 
التاريخية: جيغاركوين ، بحر غجهاما ، جيوكت�ساي ، داريا  الفرتة 

�سريين ، الكنتي�س

بحرية �سيفان هي البحرية الثالثة يف اله�سبة االأرمنية ، بعد بحرية 
، فهي بحرية مفتوحة ولها  النقي�س من هذين  واأورميا. وعلى  فان 

مياه عذبة. يتدفق 28 نهرا كبريا و�سغريا اإىل البحرية ، اأركيجي، 
ما�سريك، كافاراكيد، كارجاغبور فارتيني�س  وزكناكيد ، ولكن واحد 

فقط وهوهرا�ستان تكون بدايته هناك.

املدن الواقعة على �سفاف بحرية �سيفان هي:

غافار - �سيفان - فاردي�س مارتيوين - �سامباراك

بحرية �سيفان هي الوحيدة يف جمهورية اأرمينيا التي لديها منتجعات 
الذين  لل�سياح  اأي�سا  ولكن   ، االأرمن  فقط  لي�س  ت�ستهر   ، �ساطئية 

يزورون اأرمينيا.

النباتات واحلي�انات يف اأرمينيا
اأرمينيا  جمهورية  تتميز   ، ن�سبيا  �سغرية  م�ساحة  من  الرغم  على 
اإىل  ذلك  ويرجع   ، النباتية  واالأنواع  النباتية  املجتمعات  يف  بالتنوع 
املوقع اجلغرايف املعقد للمنطقة واملوقع ، حيث يتم ح�ساب اأكرث من 
100 نوع على م�ساحة مرت مربع واحد ، وهو واحد من اأعلى االأنواع 

يف العامل.

من   1٧000 من  باأكرث  عموما  فتتمثل  الأرمينيا  الربية  احلياة  اأما 
الالفقاريات و 523 نوعا من احليوانات الفقارية. وتتمثل  الفقاريات 
بفئات االأ�سماك والربمائيات والزواحف والطيور والثدييات ، واأكرث 

الفئات تنوعا هي الطيور (3٤9 نوًعا(.

وعلى �سبيل املثال ، يعد املوفلون االأرمني واحدا من اأكرث احليوانات 
غرابة يف اأرمينيا ، فهو �سلف االأغنام ، وم�سجل يف الكتاب االأحمر 

الأرمينيا.

العنب والنبيذ
�سجرة العنب لديها اأ�سل قدمي جدا ، بداأ العنب الربي يف العمل يف 

واآ�سيا  القوقاز  يف  النبيذ  اإنتاج  وكان  والربونزي.  احلجري  الع�سر 
انت�سار  م�ساحة  بلغت  .وقد  ال�سنني  اآالف  منذ  معروًفا  الو�سطى  
للنبيذ  الدويل  املكتب  لبيانات  »وفًقا  العامل  انحاء  الكروم يف جميع 

والعنب« 10 مليون هكتار عام »19٦٦«

�سنع وانتاج النبيذ يف اأرمينيا: اإنتاج النبيذ يف اأرمينيا وفقا للمنظمة 
االأرمن  النبيذ  �سانعي  اأنتج   ،»200٧« OIV العاملية الإنتاج النبيذ

٤3،000 هكتوليرت من النبيذ.

ميكنك  والذي   ، احللو  العنب  طعم  اأرمينيا  يف  الدافئ  املناخ  يوفر 
من خالله اإعداد النبيذ احللو ذو اجلودة العالية. اأرمينيا هي دولة 
رائدة يف املنطقة يف �سناعة النبيذ. تتميز اخلمور املنتجة يف اأرمينيا 

بارتفاع ن�سبة الكحول.

اأط�ل طريق باجلبال يف العامل.
هو  الهوائي  والرتام  احلبال  من  الغر�س  يكون   ، تقريًبا  بلد  كل  يف 
الهوائية  املركبة  من  الر�سمي  الغر�س  عن  النظر  وب�سرف  نف�سه. 
فهو يهدف لتعزيز التنمية ال�سياحية يف ذلك البلد ، لتحفيز تدفق 
ال�سياح وجعلها اأكرث �سياحية. ولهذا الغر�س ، مت بناء "طريق اأجنحة 

تاتيف" على طريق "�سايونيك مارز" ومت ت�سغيله يف اأرمينيا.

اأطول   ، للركاب  ناقاًل  باعتباره   ، تاتيف  الهوائي  الرتام  يعترب خط 
خط ترام جوي يف العامل ، بطول 5.٧ كم تقريًبا من اأجنحة تاتيف ، 

وميكن للنقل باحلبل اجلبلي يف اجتاهني نقل 25 راكبا.

وبهذا نكون قد القينا ال�سوء على بع�س مامييز هذا البلد اجلميل 
اأرمينيا.

جينا مغامز

ملاذا يجب عليك زيارة اأرمينيا؟
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الذي  ميديا  ال�سو�سال  اأ�سدقاء  اأحد  هو  �سامي   : الذيب  �شامي 
خالل  من  اإال  �سامي  اأعرف  اأكن  مل  به.  جتمعني  اأن  االأقدار  �ساأت 
ووقوفه  نخوته  امل�ستمر،  و دعمه  الراقي  واأ�سلوبه  وبو�ستاته  تعليقاته 
اإىل جانب عامة النا�س دون �سابق معرفه. املهم بالن�سبة ل�سامي اأن 
يعرب عن تفكريه وم�سمونه، داخله، وتربيته، رجولته، كما اأّنه يتحدث 
واالجتماعية  الفكرية،والدينية  االختالفات  برغم  اجلميع،  مع 
عن  وبعيدًا  مقابل،  اأي  اإنتظار  دون  اخلري  تقدمي  والطبقية،يف�سل 
امل�سالح ال�سخ�سية، متوا�سع،ب�سيط، غالبًا ما يكون بعيدًا عن التكرب 
اأو الغرور، بعيدًا عن الغيبة والنميمة وف�سح االآخرين اأو التحدث عن 
وال�سدق،  كالتوا�سع  احلقيقة  والقيم  باملبادئ  موؤمن  ف�سلهم،هو 
واالأمانة وغريها الكثري. التي اأ�سبحت نادرة الوجود واأ�سبح حاملها 
اأن الفر�س لن ت�سنح يل بلقائه اإال بعد وقوع  �سخ�س نادر، ياأ�سفني 
اأ�سابته يف ال�سميم.  التي  امل�ساب اجللل بعد تلك احلادثة االأليمة 
الكارثة التي حلت به وبعائلته. الكارثة التي حملت يف طياتها العديد 
من االإنتقادات والت�ساوؤالت حملت معهااحلزن، القهر،االآمل والدموع 
وبالرغم من هذا كله مل تبخل علينا اأ�سرة الفقيدة بنقل اأدق تفا�سيل 
الفاجعة حر�سًا منهم على توعية املجتمع وعلى اإنارة ب�سريتنا لنعي 

ونحر�س اأكرث ونتطلع مل�ستقبل و�سالمة اأوالدنا. 
�شبابنا وبناتنا قال �شامي الذيب: اإ�سمعوا واعوا راحت نادية 
قلبه.  احلقد  ملئ  الب�سرية،قد  اأعمى  �ساٍب  وطي�س  لغدر  �سحية 
اإياكم بناتكم اأمانة  اأن يواجه الرف�س بالقبول واجهه بالقتل.  وبدل 
اأخذ  ولكن  بينكم  فيما  الثقة  من  متينًة  �سروحًا  اإبنوا  اأعناقكم.  يف 

احليطة واحلذر واجب. 
�سديقي �سامي.. �سدقًا اإن كلماتك وم�سابك زاد اإمياين بك وبقوة 
اإميانك و�سلتك باهلل عز وجل. َجعلتني اأرى ال�سرب والقوة يتج�سدان 
يف �سخ�سك يف جربوتك الذي ت�ستمده من اهلل �سبحانه وتعاىل. مل 
التي حملها معه  العزة والكرامة  القليل ولكن  بال�سيء  يكن امل�ساب 
جعلته اأخف ثقاًل علينا... اأود اأن األفت اإنتابهكم يا �سادة باأن تفا�سيل 
احلادثة هي عينها وردت يف تقرير الطبيب ال�سرعي، و�سادرة عن 

.Calgary police service's
 نادية الذيب: مل اأعرف نادية قط ومل اأقابلها ولكنني اأراها زهرًة 
اأراها  االأر�سية.  الكرة  اأرجاء  ليعم  و�سذاها  عبريها  يفوح  فواحًة 
اإمراأة قوية ال�سخ�سية والبنية جميلة كجمال روما، حاملًة كملكًة كانت 
ترتبع على عر�س ولكن هذا العر�س هو عر�س اأبيها الذي وهبها القوة 
والثقة. جمعت نادية ما بني اجلمال والقوة والعفه والذكاء. فارقتنا 
ذكراها  االأفق.  يف  تلوح  بقيت  الطاهرة  روحها  ولكن  نعم  بج�سدها 
بقيت لتوؤن�سنا دائمًا واأبدًا بقيت رمزًا للقوة الإمراأة تاأبى الظلم الإمراأة 

ال تهاب املوت الإمراأة واجهة ال�سالح وتغلبت عليه وعلى حامله 
March 25 2018 اإهتزت �سماء كالغري يف ذاك اليوم وتناقلت 
جزائري  �ساب  يد  على  الذيب  نادية  مقتل  خرب  االإعالم  و�سائل 
العمر واحد وع�سرون عامًا يدعى »عبدالرحمان  يبلغ من  اجلن�سية 

باطاهر« املعروف بي اآدم، قام باطاهر ب�سراء بندقية ن�سف اآلية يف 
اأي قبل وقوع احلادثة بخم�سَة ع�سر يومًا مما   March10 تاريخ

اأكد لل�سلطات اأنه قام بفعلته مع �سبق االإ�سرار والت�سميم. 
مل تكن تربط نادية عالقة �سداقه وطيدة باجلاين بل عرفته معرفة 
�سطحية من خالل اأ�سدقاء مقربون. طلب باطاهر التقرب من نادية 
مرارًا وتكرارًا ولكنها يف كل مرة كانت تواجهه بالرف�س مما زرع يف 
داخله رغبه لالنتقام وفعاًل ومع االأ�سف اإنتقم ب�سورٍة ال ميكن للعقل 

ب�سري اأن يتخيلها.
اأحد مقاهي ال�سي�سة التي ترتدد  يف ليلة احلادثة تواجدت نادية يف 
عليها مع اأ�سدقائها، وكاأي فتاة ن�ساأت وترعرت يف هذا البلد اعتادت 
ال�سهر لوقت متاأخر من الليل فوالديها على علٍم ودراية اأين هي ومع 
اأن باطاهر ينتظرها ليقلها يف �سيارته اإىل  من. مل يكن من املتوقع 
االإت�سال  ولكن  ال  اأم  عنوًة  ا�سطحبها  اإن  نعلم  ال  املحتوم.  قدرها 
الذي اأجرته نادية مع اأحد االأ�سدقاء امل�سرتكني لتعلمها اأن باطاهر 
ال يكرتث لطلبها املتكرر باأن يقلها اإىل �سيارتها يوؤكد اأنه احتجزها 

عنوًة،ليقوم بفعلته ال�سنيعة. 
مل يكن من ال�سهل على اإبنة االثنان والع�سرون ربيعًا ان ترى ال�سالح 
باأم عينها وال تهابه واأن ي�سلط عليها ومتوجهًا نحوها وتبقى �سامدة 
اإمراأًة  اأي  والرتهيب وال تخف.  التهديدات  ت�سمع  اأن  وقلبها �سامد. 
اأي�سًا.  ي�ست�سلم  بل  يتملكه اخلوف  اللحظات  هذه  رجاًل يف  اأو حتى 
كيف لنادية اأن حتتمل كل هذا وتبقى �سامدة. ال اأحد يعلم تفا�سيل 
ما حدث ولكنني كامراأة �سمحت لنف�سي اأن اأخو�س التجربة. اإن كان 
هذه  تفعل.  مل  اأو  اإرادتها  بكامل  رافقته  اإن  يكن،  مل  اأو  لها  �سديقًا 
ما  بها. هذا  اأهلها  وثقة  وثقتها  قوتها  وخياراتها هذه  كانت حياتها 
�سائه القدر وهذا هو كالمنا قدر اهلل وما �ساآء فعل مل يكن من ال�سهل 
على الطالبة احلقوق. التي تتهيئ لتدافع عن حقوق الب�سر اأن حتتمل 

كل هذا الظلم واالأمل.
كيف ُهددت نادية بال�سالح وقالت ال 

كيف تلقت الطعنة االأوىل وقالت ال
كيف �سمدت لتتحمل اأربعني طعنًة متتالية وبقيت �سامدة !!!!!

ما حكمُة اهلل يف هذا ؟؟؟؟ 
كيف حتملت اأن يقوم بذبحها يف منطقة احلنجرة وتبقى متما�سكة 
�سامدة ، حتى لو مل تكن اجلراح طفيفة اإن خمنا انها لي�ست كذلك. 

كيف تلقتها وكيف حتملت؟؟؟ 
فما بالكم باأنها تتلقى كل هذا وتتحمله وقاتلها ذاك املفرت�س ينهال 
عليها بال�سرب والطعنات وما اكتفى بذلك بل قام بغز �سكينه النج�س 

يف رقبتها.
ما هو مقدار اأملها يف تلك االأثناء ؟؟؟ 

ما هي القوة اجلبارة التي حتملها تلك الفتاة ؟؟؟ 
لتقوم بعد هذه املقاومة كلها وبعد هذا كله بفتح باب ال�سيارة والنزول 
لتحاول الهرب والفرار من قدرها املحتوم. ولكي يقوم قاتلها بتوجيه 

�سربته االأخرية ولي�ست االآخرة لي�سهر بندقيته ويطلق عياٍر ناري من 
روحها  وتخلي�س  واإنهاء حياتها.  اأر�سًا  باإ�سقاطها  كفيل  كان  خلفها 

الطاهرة من هذا العذاب.
ولكن الفاجعة كانت باأن هذا ال�سخ�س ال�سر�س املفرت�س كان كحيوان قد 
فر من القف�س وانق�س على فري�سته وقام باإطالق عياٍر ناٍر اآخر ليتاأكد 
فَر هاربًا  اأن  اإال  باأنها قد فارقت احلياة. وما كان منه  قلبه  وليطماأن 
وقد قتل بعد خم�سة اأيام من وقوع اجلرميه على اأيدي البولي�س امللكي 

الكندي بعدما قام باملواجهة واإطالق النار على عنا�سر ال�سرطة. 
منه  ليقت�س  به.  كفيٌل  واهلل  ربه  اأحتدث عنه فقد ذهب ملالقاة  لن 
اأن موته مل ي�سفي  و لينال عقابه يف االآخرة. كما ناله يف الدنيا ولو 
الغليل ومل يعو�س اأهل الفقيدة ومل ي�سفي اجلراح. فقد فقدنا نادية 
ولكنني كلي ثقة باأنها ذهبت ملالقاة ربها ذو الرحمة والغفران. واأنا 
اأعي اأن االآخرة خرٌي من االأوىل. واأن هذه الدنيا حتمل لنا يف طياتها 

اآمٌل ووجٌع لن ومل ينتهي اإال مبالقاة رب العر�س العظيم. 
�سامي  اآجرك  اهلل  عظم  جنانه.  ف�سيح  واأ�سكنِك  نادية  اهلل  رحمك 

ورحم فقيدتك واألهمك اأنت وعائلتك ال�سرب وال�سلوان 
راية  اإ�ستلم  الذي  االأول  واجلندي  الفقيدة  �سقيقة  الذيب:  ر�شا 
املعركة وحارب من اأجل اإظهار حقيقة ما حدث. فخورٌة جدًا بِك. لن 
ميوت حق وخلفه ر�سا، هنيئًا لنادية فارقتنا ولكن تركت خلفها ر�سا، 
اأكفنا مع  القوة وال�سمود، هيا لنتكاتف ون�سع  كنتي و�ستبقني مثال 

بع�سها البع�س ونقول ال للخوف. ال للظلم. 
طياتها  يف  حتوي  ورائعة  جميلة  ق�سة  وج�سدتو  مثلتو  الذيب  عائلة 
يا  لك  هنيئًا  واالآالم  وال�سرب  وال�سمود  واالإن�سانية  القوة  معاين 
رايحه  اأنا  بابا  وقالتلك  را�سك  رفعت  نادية  بكم.  لنا  وهنيئًا  �سامي 
ب�س واأنا مرفوعة الراأ�س متل ما ربيتني. �سحيت بج�سمي واإتاأملت ب�س 
ما ر�سيت كون رخي�سة. اإتذكر هالكلمات منيح يا �سامي كلنا معك 
اإىل  اأعناقكم  يف  اأمانة  اأوالدكم  اأقول  اآخرًا  ولي�س  واأخريًا  وجنبك.. 

يوم الدين. 
على  اأوالدكم  تكرهوا  )ال   : عنه  اهلل  ر�سي  طالب  اأبي  بن  علي  قال 
اآثاركم فقد خلقوا لزمان غري زمانكم(.. يف بالدنا العربية متر علينا 
القرون وال�سنوات ونحن ال زلنا نربي اأوالدنا كما تربينا.. يف الزمن 
بالقوة وبالرتهيب  الولد وفر�س االحرتام  الت�سلط على  القدمي كان 
اأمرنا  الدين  باأن  االأمر  واملجتمع كان يدعم هذا  الرتبية  اأ�سا�س  هو 
برب الوالدين واحلقيقة اأن الرب ال يقت�سي العبودية لالأهل والطاعة 
العمياء.. ما اأود قوله اإن هذا زمٌن خمتلف.. نحن االآن نحتاج لبناء 
ج�سر متني بيننا وبني اأوالدنا دون ا�ستخدام ال�سلطة والقوة.. حبذا 
لو نبني عالقة قائمة على احلب واحلنان.. يف بلٍد مثل كندا اأظن اأن 

هكذا عالقة بيننا وبني اأوالدنا �ستنجح و�ستحميهم باإذن اهلل
�سيدتي... ثوري. انتف�سي. حتدي. �سحي. وحاربي من اآجل كرامتك 
ال ت�سمِتي ال تخايف ال ت�ست�سلمي بوحي وال ترتدي قويل ال للعنف ال 

لال�سطهاد كلنا نادية 

العائلة التي اغتال �سعادتها وابت�سامتها جمرم قاتل بدم بارد..  

بقلم:
اأ�شيلة ي��شف ع�شماوي 

ماأ�ساة
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�سيدات مونرتيال ال�سوريات: 
عطاء طوعي ل حمدود لأبناء الوطن الأم

خم�س �سيدات كنديات �سوريات مقيمات يف مونرتيال اأحبنب م�ساعدة اأبناء الوطن االأم الوافدين 
"�سيدات مونرتيال  اإىل هذه املدينة الكندية هربًا من ماآ�سي احلرب ال�سورية، فاأن�ساأن جمعية 
من  وا�سعة  مروحة  تقدم  التي   )Syrian Ladies of Montreal( ال�سوريات" 

اخلدمات.
وال�سيدات اخلم�س، املتطوعات، هّن مرياي حكيمة ورمي كورييل وريتا من�سوراتي وماريا حّداد 

وجورجيت ُغنْيم.
من الي�سار: مرياي حكيمة، رمي كورييل، ريتا من�سوراتي، ماريا حّداد وجورجيت ُغنْيم 

Syrian Ladies of Montreal /

واأب�سرت هذه اجلمعية غري الربحية النور عام 2015، وجاءت فكرة اإطالقها من ماريا حّداد 
التي و�سلت اإىل كندا عام 2013.

وما يجمع "�سيدات مونرتيال ال�سوريات" هو حب العطاء بال مقابل للقادمني اجلدد من ال�سوريني 
من اأجل م�ساعدتهم على اال�ستقرار يف مدينتهّن، كربى مدن مقاطعة كيبيك، واالنطالق جمددًا 
يف احلياة والتحول اإىل عنا�سر فاعلة ومنتجة يف املجتمع الكندي، كما اأخربتني �سيفتي ال�سيدة 

ُغنْيم يف حديث اأجريته معها م�ساء اأم�س.
http://www.rcinet.ca/ar/2018/04/13/144589/

مذكرة داخلية تو�سي احلكومة باحلذر بالن�سبة مل�ستويات الهجرة

واملواطنة  والالجئني  الهجرة  وزارة  يف  داخلية  مذكرة  تو�سي 
باعتماد  اأوتاوا  يف  الليربالية  ترودو  جو�ستان  حكومَة  الكندية 
اأجل  من  كندا  اإىل  الهجرة  مب�ستويات  يتعلق  فيما  حذرة  مقاربة 

جتنب جتاوز "نقطة حتّول" لدى الراأي العام.

الوزارة  يف  موظفون  اأعدها  داخلية  بيانات  االإطار  هذا  يف  وت�سري 
غالبيتهم  يف  الكنديني  اأن  اإىل  الوزراء  نواب  من  جلنٍة  ل�سالح 
يقولون اإنهم يوؤيدون احلفاظ على م�ستويات الهجرة احلالية عندما 
ُي�ساألون راأيهم يف املو�سوع. لكن هذا التاأييد يرتاجع عندما ُيذكر 

للُم�ستطلعني عدُد القادمني اجلدد الذين ت�ستقبلهم كندا كل عام.

ومن هنا دعوة موظفي الوزارة احلكومَة الفدرالية لتوخي احلذر 
الذين  والالجئني  املهاجرين  اأعداد  عن  العلنية  ت�سريحاتها  يف 

تنوي ال�سماح لهم بدخول كندا.

ويقول الربوفي�سور كيث بانتيغ من كر�سي االأبحاث يف ال�سيا�سات 
اإنه  اأونتاريو  مقاطعة  يف  كينغ�ستون  يف  كوينز  جامعة  يف  العامة 

يالحظ دعمًا �سعبيًا متزايدًا مل�ستويات الهجرة احلالية.
حولها،  الكنديني  بتوافق  حتظى  ال  املهاجرين  عدد  زيادة  لكن 

كان  اإذا  ما  تت�ساءل  الفدرالية  احلكومة  اأن  م�سيفًا  بانتينغ  يرى 
الكنديون م�ستعدين للقبول بتغيري جذري يف م�ستويات الهجرة اإىل 

بالدهم.
يف  �سربايفيلد  مدينة  يف  جمتمعي  مركز  داخل  �سوريون  الجئون 

مقاطعة نوفا �سكو�سا يف �سرق كندا 
Shaina Luck / CBC

ُيذكر اأن وزير الهجرة والالجئني واملواطنة اأحمد ح�سني اأعلن يف 
�سرتفع  احلكومة  اأن  الفائت  )نوفمرب(  الثاين  ت�سرين  من  االأول 
من  نحوًا  ليبلغ  تدريجية  ب�سورة  كندا  اإىل  القادمني اجلدد  عدد 
مليون �سخ�س على امتداد ال�سنوات الثالث التالية، 2018 و2019 

و2020، ومن �سمنهم نحٌو من 138 األف الجئ.
ال�سنوات  يف  جديد  قادم  األف   980 ا�ستقبال  هو  احلكومة  هدف 
 ،2019 عام  األفًا  و330   ،2018 عام  اآالف   310 املذكورة:  الثالث 

و3٤0 األفًا عام 2020
http://www.rcinet.ca/ar/2018/04/13/144602/

اختتم م�ؤمتر دعم ومتكني اقت�شاد مدينة القد�س والذي ا�شتمرت فعالياته على 
مدى ثالث ايام يف مدينة ا�شطنب�ل الرتكية وقد ح�شرت م�ؤ�ش�شة رواد العمال  
من  جمم�عة  امل�ؤمترون  فيه  ناق�س  حيث  امل�ؤمتر  هذا  الفل�شطينيني  الكنديني 
املقرتحات والربامج القت�شادية للنه��س باإقت�شاد املدينة املقد�شة،  وكانت اهم 
املخرجات  التي خل�س اليها امل�ؤمتر تاأ�شي�س �شركة فل�شطينية م�شاهمة برا�س مال 
مئة ملي�ن دولر امريكي بغية اإقامة م�شاريع ا�شرتاتيجية وحي�ية خللق فر�س 

عمل وت�شغيل اأبناء مدينة القد�س زهرة املدائن. 

املوؤمتر الأول لدعم ومتكني اقت�ساد مدينة القد�ص
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ملاين غليوم  يف عام 1898 زار االمرباطور االأ
الثاين دم�سق فخرجت املدينة عن بكرة اأبيها 

وا�ستقبلته ا�ستقبااًل حافاًل. 

خالل اال�ستبقال وعند مدخل القلعة الحظت 
االمرباطورة زوجة غليوم حمارًا اأبي�سًا جمياًل 
فاأثار انتباهها وطلبت من وايل دم�سق حينها 
م�سطفى عا�سم با�سا اأن ياأتيها به لكي تاأخذه 

معها ذكرى اإىل برلني.

وكان  يبحث عن �ساحب احلمار،  الوايل  راح 
اإهداء  اإليه  تللو (، فطلب  اأبو اخلري   ( يدعى 

احلمار اإىل زوجة االمرباطور فاعتذر. غ�سب الوايل وعر�س على اأبو اخلري �سراء احلمار ، ولكنه اأ�سّر 
على الرف�س وقال :

»يا اأفندينا، لدي �ستة روؤو�س من اخليل اجلياد، اإن �سئت قدمتها كلها اإىل االمرباطورة هدية دون مقابل، 
اأما احلمار فال«

ا�ستغرب الوايل هذا اجلواب و�ساأله عن ال�سبب.

النا�س  و�سي�ساأل  عنه  الدنيا  جرائد  �ستكتب  بالدهم  اإىل  احلمار  اأخدوا  اذا  »�سيدي   : مبت�سمًا  تللو  رد 
منني هاحلمار؟ فريدون عليه: »من ال�سام«. وي�سبح »احلمار ال�سامي« حديث كل النا�س، ورمبا معر�سًا 
لل�سخرية ، ويقول النا�س هل يعقل ان امرباطورة املانيا مل جتد يف دم�سق ما يعجبها غري احلمير ؟ لذلك 

لن اأقدمه لها ولن اأبيعه«

نقل الوايل اخلرب لالمرباطور واالمربطورة ف�سحكا كثريًا ، واأعجبا باجلواب ، واأ�سدر االإمرباطور اأمره 
مبنح تللو و�سامًا رمزيًا..

هنا دم�سق

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�س ينظر اىل ال�سماء ويردد: "اأ�سبحنا وا�سبح امللك هلل"
بالرغم من كل اخلراب الذي حل بدم�سق يف ال�سنوات املا�سية، 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 ال ميكن اأن ين�سى دم�سق الأنه متجزر يف الوعي اجلماعي عند الدم�سقيني، م�سلمني كانوا اأو م�سيحني 

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

اأو "عاطينا اكرث من ما من�ستاهل!" اأو "اهلل كرمي." 
حتى  ويعطيك  يوفقك  "اهلل  اأو  يرزقك"  يحميك،" "اهلل  "اهلل  بالقول:  لهم  ندعوا  االأحبة،  حتية  يف 

ير�سيك."
يف ال�سدائد واملحن نناجي اخلالق بعبارات خمتلفة، من "يا ربي دخيلك" و�سواًل اإىل "يا رب البيت فيك 

احتميت!"
ن�سمع عبارة "اهلل اكرب"خم�س مرات يف اليوم والواحد، تاتينا مثل املو�سيقى من ماآذن دم�سق، هي جزء 
ي  من حياتنا اليومية مثل طلوع ال�سم�س ومغيبها. وكم دخلنا بيتًا وراأينا قوله تعاىل: "اَذا �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّ

اِع اإَِذا َدَعاِن.  َفاإِينِّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
بقلم امل�ؤرخ ال�ش�ري د :�شامي مبي�س 

و�سو�سات �سامي عتيق

ق�سة حقيقية من الرتاث ال�سامي

رحم اهلل اأجدادنا فقد كان�ا يخاف�ن على �شمعة بالدهم من اأن 
مت�شها الأل�شن بال�ش�ء... 

اأما الي�م فهناك حمري تبيع البلد مبا فيه...
العربة:
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النظاميني  املهاجرين  بكل  الكندية  واالأقاليم  املقاطعات  كل  ترحب 
وتظل وحتمي الكثري من الالجئني، وهي بلد متعدد الثقافات مينع 
التع�سب الأي ثقافة على ح�ساب غريها والأي دين على  فيها قانونًا 
بالطبع كما هو احلال يف كل  التميز؟ نعم  ح�ساب غريه. هل يوجد 
املجتمعات، لكنه على نطاق اأفراد وجماعات قليلة ال ت�ستطيع حتى 
على  االحرتام  تفر�س  واأجهزتها  الدولة  ف�سيا�سة  به،  جتاهر  اأن 
اجلميع وت�سعى لتاأمني فر�س متكافئة للمواطنني من علم وخدمات 
وطبابة. واأعجب اأن اأجد بلدًا علمانيًا يطبق مبادئ �سامية كالتكافل 
اأطفاله كما تفعل بلدي  االجتماعي ويداري كرامة االإن�سان ويقد�س 
كندا. اإنها تغر�س بذور �ساحلة لنمو انتماء عاطفي �سديد يح�سه كل 

مواطن جتاه بلده التي ترعاه. 

غري اأننا حني نتحدث على اأر�س الواقع عن معاناة املهاجر للح�سول 
على فر�سة عمل يحلم بها، وعندما يكون هناك مناف�سة يف العمل 
وم�سوار حتقيق الذات وك�سب الرزق، عندئذ تتجرد النفو�س الب�سرية 
اأنياب مفرت�سة يف معرتك  فرد عن  كل  ويك�سر  عن كل جممالتها، 
حيلته-  وقلة  حوله  مبا  جلهله  االأ�سعف  الطرف   - املهاجر  البقاء. 

يكبل بالر�سائل التالية �سفهيًا اأو اإمياًء اأو كالهما:

"ا�سمع جيدًا يا هذا! اأيًا كانت موؤهالتك، اأنت ل�ست هنا لتناف�سنا. 
ي�سدها  اأن  يجب  التي  والثغرات  اخللفية  ال�سفوف  يف  ومكانك 
فيها  لو   " التي  باملهن  جمتمعنا  لتكمل  املجتمع.  هذا  يف  ما  اأحد 
كيفما  لنديرك  كاالآلة،  لتعمل  هنا  اأنت  الطري".  رماها  ملا  اخلري 
احل�سول  اأمل  على  كمتطوع  لتعمل  ويافعينا،  �سبابنا  لتعلم  �سئنا، 
على فر�سة عمل. ل�ست بيننا لتتمتع مبا اأكرمتنا به احلياة وال لترتفه 
اللهم اإال مبا اأح�سرته معك من مال اإىل بالدنا. ال تك�سر، ال تعب�س! 
احلياة حلوة واأنت تكدر علينا جمال ال�سباح بنظرات احل�سرة هذه. 
نطالبك  بل  الهجرة  بعد  وال  قبل  اإحباطاتك  عن  ن�سمع  اأن  نريد  ال 
ت�ستنجد  كنت  الذين  نحن   - لك  منحناها  التي  للفر�سة  باالمتنان 
اأبواب  على  ت�سبه طوابري احلجاج  �سفاراتنا يف طوابري  اأبواب  على 
ال  اآخر.  بلد  اأي  مبثلها  عليك  يتكرم  مل  التي  الفر�سة  هذه  املعابد. 
العلمية، علقها على اجلدران ك�سور  ن�سمع عن موؤهالتك  اأن  نريد 
تذكارية الإجنازات املا�سي. واالآن، اذهب اإىل املعامل اأو القطاف يف 
املزارع اأو للخدمة يف فنادقنا الفخمة. لي�س ذنبك اأن بالدك حرمتك 
وحطمتك وطف�ستك اإىل املجهول ولي�س ذنبنا اأي�سًا. نحن هنا �سادة 
يف بالدنا - كما كّنا يف بالدك اأي�سًا - واأنت �ستبقى التابع. تاأدب فاأنت 
على اأر�سنا وال ت�ستك ال من �ستائنا القا�سي وال من طوابري االنتظار 
تغلط يف احلديث عن  املرور. ال  الطبية وال من زحمة  العيادات  يف 
عقليتنا وال عن عاداتنا التي ال ت�ستطيع اأن تدخلها يف عقلك املحدود. 
ال تطلب عالوة مهما كنت ت�ستحقها الأننا نريد الذهاب اإىل الكاريبي 
اإذًا �ساعات  النقود، اعمل  وجتريب منتجع جديد، تريد مزيدًا من 
التي  اإلينا حمماًل بالنقود  اأنك قد جئت  اإ�سافية ووفر.. نحن نعلم 
�سرفتها عندنا، واالآن اأنت بال نقود وبال عمل واأمامك حل من ثالثة، 
اإما اأن تذهب للعمل كمكنة يف اأي مهنة تقبلك، واإما اأن ت�سحذ من 
الدولة لقمة العي�س وعار عليك يا عالة املجتمع الأننا نحن اأهل البلد 
فمفتوح  املطار  واإما  الدولة،  ت�ساعدك  لكي  ال�سرائب  وندفع  نعمل 
دائمًا بغ�س النظر عن االأحوال اجلوية ومع ال�سالمة. لكن يا هذا، 

�سيت  عن  م�سوؤولني  ل�سنا  اخليبة؟  اأذيال  وراءك  جارًا  �ستعود  هل 
احللم الكندي الذي جعلك تهجر �سقة امللك لت�سكن يف �سقق االآجار 
وال ال�سيارة التي ا�ستبدلتها بالبا�سات واملرتو. اأووه هذا ما يح�سل 
وباحلما�س.  باالأحالم  مفعمًا  جئتنا  اأنك  نعلم  نحن  تهاجر.  عندما 
كنا نعلم ما ال تعلم. واالأن يجب اإعادة برجمتك وتوجيهك. اأنت مل 
تكن تعلم الأنك كنت غارقًا يف همومك ويف االأحالم هربًا من واقعك 
املر. نحن ندرك باأنك واالإحباط �ست�سبحان متالزمتان وال عالقة 
االنتظار  قوائم  على  اأ�سابتك  التي  النف�سية  اال�سطرابات  بكل  لنا 
منذ البداية. نعم اخرتناك من نخبة �سعبك، فتحنا لك الباب الأنك 
اأجمادك  عن  ن�سمع  اأن  نريد  ال  لكننا  ومثقفًا،  والمعًا  متميزًا  كنت 
وللعامل  الأمثالك  نكته. نحن روجنا  ن�سمع  اأن  نف�سل  املا�سية فنحن 
عن ق�س�س جناحات قام بها مهاجرون اأقوياء الأننا اأذكياء ورواد يف 
جمال الت�سويق. يحق لنا ما ال يحق لك الأنه مكتوب عليك اأن تعي�س 
حكومتك  من  واأرقى  االأم  بلدك  من  بكثري  اأرحم  نحن  حقوق.  بال 
الفر�سة الأننا  ال�سباع ولذلك اخر�س. لن نعطيك  الفا�سية وقادتك 
اأوىل بها، لكن اأوالدك احللوين الذين يت�سربون ثقافتنا وعلومنا مع 
ال�سم�س عندما نهرم نحن  يرو  اأن  لهم  يوم يكربون فيه، هوؤالء  كل 
وت�سبح هذا البلد بحاجة اإىل قوة عاملة وخمت�سني. نحن ال نريد 
اأن  واأن نربي الكثري من االأطفال الأن احلياة حلوة ونريد  اأن ننجب 
نعي�سها بالطول والعر�س بدون م�سوؤوليات والتزامات �سئمها اآباوؤنا. 
الذي  احللم  ويعي�سوا  اأوالدك  يحيا  حتى  متوت  باأن  اأنت  ولرت�سى 
ثم  اخليبة  وجترع  حا�سرًا  جتده  مبا  ار�س  لذلك  لنف�سك،  متنيته 
اأطبق �سفتيك. ال تتكلم، ال ترثثر واخت�سر كثريًا يف اأ�سئلتك، عد اإىل 
العمل ودعنا نحن نت�ساور وندرد�س اأين �سنذهب يف العطلة وكل ما 
هو جديد حتت ال�سم�س، وكيف �سنديرك وننتقدك. نحن لنا احلق 
باأن يتعكر مزاجنا واأن ن�ساب بامللل من روتني العمل واأن ن�ستاق اإىل 
اأنت  اأما  اأ�سبوعني.  اأو  اأ�سبوع  ال�سم�س التي تلوح لنا باأيدها مرة كل 

فالزم ال�سمت يا هذا وابت�سم وا�سرب اإىل اأن ياأتيك الفالج ".

يرتدد املهاجر كثريًا قبل اأن يطرق اأبواب اأرباب العمل القادمني من 
الذين هرب  هوؤالء  �ساكلة  يكونوا على  اأن  يخ�سى  الأنه  االأ�سل  بالده 
بينهم لن  اأنه  اأو  االأيام،  اأن جارت عليه  بعد  منهم في�ستغلوا �سعفه 

يتقن اأيًا من اللغتني الر�سميتني يف كندا، اأو يطور مهارات جديدة. 

بحثه  اأثناء  االأكفاء  املخت�سني  املهاجرين  من  الواحد  فاإن  وهكذا 
ينتبه  يتمناه  كان  الذي  املايل  واملردود  املهني  النجاح  عن  الطويل 
ما رجا  بع�س  وقد يحقق  وراء جزرة،  يلهث طوياًل  كان  باأنه  الحقًا 

بعد عقود من قدومه..

االإح�سائيات  ح�سب  باأنه،  العزيز  قارئي  يا  االآن  تعلم  اأن  عجب  ال 
يف كندا، يفوق عدد من يغادر كندا من فئة املتخ�س�سني على عدد 

الوافدين اإليها بفارق يقارب ال�سعف! 

اأفكاري بتذكريي مبوعد الغداء، فقمت  قطعت علي زميلتي �سل�سلة 
مودعة القلم على اأمل اأن األقاكم جمددًا عما قريب! 

يتبع يف العدد القادم...  هدى البني 

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. 

فل�سفة النجاح اجلزء ال�ساد�ص

هل تعرف اأن االأ�سد ال ينجح يف ال�سيد اإال يف ربع حماوالته اأي 
اأنه يف�سل يف ٧5% من حماوالته و ينجح يف 25% منها فقط..  
ورغم هذه الن�سبة ال�سئيلة التي ت�ساركه فيها معظم ال�سواري 
املطاردة  يياأ�س من حماوالت  اأن  االأ�سد  ي�ستحيل على  اأنه  اإال 
قد  كما  لي�س اجلوع  الرئي�سي يف ذلك  وال�سبب   ... ال�سيد  و 
يظن البع�س ، اإمنا هو ا�ستيعاب احليوانات لقانون )اجلهود 
املهدورة( وهو القانون الذي تعمل به الطبيعة كلها ... فن�سف 
بيو�س االأ�سماك يتم التهامها .. ون�سف مواليد الدببة متوت 
 ... العامل تهطل يف املحيطات  اأمطار  ... ومعظم  البلوغ  قبل 
االإن�سان  ...   وحده  تاأكلها الع�سافري  ومعظم بذور االأ�سجار 
عدم  اأن  ويعترب  الكوين  الطبيعي  القانون  هذا  يرف�س  من 
جناحه يف ب�سع حماوالت يجعل منه اإن�سانا فا�سال  ...   لكن 
املحاولة"  عن  "التوقف  هو  الوحيد  الف�سل  اأن:  هي  احلقيقة 
اأن يكون لديك �سرية حياة خالية من العرثات  والنجاح لي�س 
اأخطائك  فوق  مت�سي  اأن   هو  النجاح  بل    ... وال�سقطات 
اىل  وتتطلع  هدرًا  فيها  جهودك  ذهبت  مرحلة  كل  وتتخطى 
املرحلة املقبلة.. ولو كان هنالك من كلمة تلخ�س هذه الدنيا 
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يف ال�سابع ع�سر من اإبريل 2018، ت�سرفت الدكتورة داليا م�سطفى 
لت�سلم  بكندا  باأوتاوا  امللكية  الر�سمية  التكرمي  مرا�سم  بح�سور  
لكندا،  العام  العام من قبل احلاكم  للعمل  و�سام �سريف ملكي  اأرفع 
و�سفت  بكندا.  الثانية  اإليزابيث  امللكة  ممثلة  باييت  جويل  معايل 
مرا�سم  يف  م�سطفى  داليا  الدكتورة  لكندا  العام  احلاكم  معايل 
اإيجابية  وب�سمة  بارز  قيادي  دور  لها  موؤثرة  رائدة  باأنها  التكرمي 
احلاكم  ا�سادت  كما  بكندا.  واالإ�سالمية  العربية  املجتمعات  على 
من  املجتمع  خدمة  يف  البناء  داليا  الدكتورة  بن�ساط  لكندا  العام 
والتطوير  التغيري  لعلوم  وا�ستاذة  نف�سية  كم�ست�سارة  تطوعها  خالل 
وبكندا  كاجلاري  يف  اخلريية  اجلمعيات  من  العديد  مع  والقيادة  
والتحفيز  االأمل  وزرع  االأثر  لرتك  اإن�سانية  مهمة  يف  العامل  وحول 
بدور  لكندا  العام  احلاكم  معايل  ا�سادت  كما  والعمل.  ال�سعي  على 
اجلدد.  املهاجرين  م�ساعدة  يف  امللمو�س  م�سطفى  داليا  الدكتورة 

له  ملا  ال�سكر  زين خطاب  الداليا  �سباح  برنامج  اأن  بالذكر  وجدير 
العامل.  حول  من  امل�ستمعني  على   ايجابي  وتاأثري  وا�سع  �سدى  من 
والوزراء  وال�سفراء  الكندي  املجتمع  لفيف من �سفوة  ح�سر احلفل 
ونواب الربملان ورجال اجلي�س. وقد عربت الدكتورة داليا م�سطفى 
معتز  بكندا  امل�سري  ال�سفري  معايل  بت�سريف  �سعادتها  كامل  عن 
زهران ملرا�سم التكرمي فهي دائمًا تفخر وتتباهى باأ�سولها امل�سرية 
والعربية بني اجلاليات االأجنبية. يف جو كندي ي�سوده الدفء واحلب 
رجل  زوجها  مع  داليا  الدكتورة  احتفلت  التطوعي،  والعمل  واملودة 
االأعمال اأحمد م�سطفى ووالدتها الفا�سلة وابنها رمزي ذو العامني 
واالإعتزاز  للفخر  ويدعو  الوجدان  يثلج  اإ�ستثنائي  بحدث  والن�سف 
تكرميها  يتم  وعربية  اأول م�سرية  فهي  والعربية،  امل�سرية  بالهوية 

بهذا الو�سام امللكي الكندي للعمل العام.

الدكتورة داليا م�سطفى.. 
تنال اأرفع و�سام ملكي يف كندا

ُي�سرق يومي بنور االأمل ؛ و اأنا اأحثُّ اخلطى نحو عامل جديد ....
نحو درا�سة جديدة .

و اأعتقد اأّن حّب الّتعّلم رافقني معظم اأّيام حياتي حّتى يف طفولتي 
االأوىل فوالدتي تذكر با�سمة اأّنها كانت متّل من اإ�سراري على اإنهاء 

درو�سي قبل تلبية دعوتها اإىل الغداء .

نظرة  و  كنز،  يعني  كتاب  بالّن�سبة يل  للقراءة؛  الّدائم  تبعه حّبي 
فيها  ُتخت�سر  الكلمات  اأثري  ينقلها  خربات  اإّنه  لالأمور،  خمتلفة 

حياٌة و فكُر اإن�سان .

اأّي اإن�سان ت�سّمه دائرة يومي  و لعّل هذا احلّب �سببًا الإمياين باأّن 
لني على االأقل مبعلومة  ال�سغرية ، لديه الكثري ليعّلمني ، وهو يف�سُ

اأجهلها علّي تعّلمها .

هكذا هي نظرتي للحياة ع�سٌق للتعّلم ...للمو�سيقا ...و الأكرب معّلم 
جمال الطبيعة االأّخاذ .

مل اأ�ستقّر ببلد يف حياتي من غريخو�س جتربة الّدرا�سة فيها ، رغم 
ما حتمله من مغامرة و اأنا اأدُرج يف �سنني العمر، لكّنها �سعادتي .

اأو  ابني  و�سورة   ، اجلامعة  يف  يل  درا�سة  اآخر  لذاكرتي   تعود  و 
)كانوا  غرية  ال�سّ باأناملهم  كتابي  مم�سكان  بقربي  يقفان  ابنتي 
على  اإجاباتي  متفّح�سان  واالإعدادّية(  االبتدائّية  املرحلتني   بني 

اأ�سئلتهما؛ لعّل اأّمهما مل تتقن درا�ستها .

عوبُتها ، و بعد الفهم الّدقيق و اال�ستفادة من خربات  لكّل بداية �سُ
ال�ّسريعة  القراءة  مهارات  ،تاأتي  الّدرا�سة  هذه  يف  �سبقوين  من 

من  الكثري  حلّل  باالإ�سافة  لكتاب،  الّنهائّية  املراجعات  لتختم 
االمتحانات ال�ّسابقة .

اأ�سلوبًا  و  جديدة  طرقًا  يل  �ستحمل  رمّبا  كندا  يف  الدرا�سة  لكن 
خمتلفًا علي تعّلمه .

ُتبنى احل�سارات االإن�سانّية و الّثقافات من خالل تبادل اخلربات و 
املعلومات بني اّلنا�س،من خالل احرتام احلياة و ما تت�سّمنه هذه 

احلياة من بحرٍ  وا�سٍع من احلقائق و اجلمالّيات .

التي  اأختي  جوار  يف  ع�ستها  �سعبةٍ   اأّيام  على  ذاكرتي  واأطوي 
قد  و  ال�ّسريع  حياتها  قطار  تركُب  هي  و  واحدٍة،  ب�سنٍة  ت�سُغرين 
حّدد مر�س ال�سرطان حمّطتها االأخرية باكرًا جّدًا ؛ لتبقى روحها 
اأتن�ّسم  ما دمت  الأعي�س احلياة بحبٍّ  يدفعني  قوّيًا  دافعًا  اجلميلة 

الهواء .

ليايل امل�ست�سفى الّطويلة كنت اأق�سيها قي الّدرا�سة حيث ال مكان 
مريح للجلو�س ووجوه املر�سى القلقني حتّفزين الأرّتب خزانة عقلي 
مدرجة املعلومات يف اأماكن اأبني فوقها ، اأو اأخرتع اأغنية اأو جملة 

م�سحكة ال�سرتجاع معلوماتي بطريقة �سهلة .

لالأمام  لالندفاع  يحّثني  الذي  االأمل  ج�سر  وقتها  الّدرا�سة  كانت 
بعيدًا عن ال�ّسقوط يف م�ستنقع الياأ�س و الغرق يف االأحزان.

يف  هنا  مدراء  على  تعّرفت  و  للتعّلم،  وا�سع  جمال  هو  العمل 
طويلة  ل�سنني  العمل  يف  انخراطهم  نتيجة  ملراكزهم  كندا،و�سلوا 
باالإ�سافة  االإن�سانّية،  اخلربات  و  املعلومات  خاللها  من  ؛راكموا 

ل�سبكة من النا�س الذين يثقون بهم .

اأّن  �سابقًا من  ب�سكل عملي من حقيقة كنت قد در�ستها  تاأّكدت  و 
غري  من  لكن  العمل  يف  النجاح  يقّدمان  اجلاد  العمل  و  اخلربة 
تو�ّسع و عجز عن ت�سويب الهدف و االهتمام باملناخ التعاويّن بني 
العاملني يف  العمل  لعدم اإدراك االأهمّية لذلك ، و اجلهل بتحديد 
عليك  و  بنف�سك  حّلها  اإمكانّية  ُي�سعف  قد  اأحيانا  امل�سكلة  اأ�سباب 

االعتماد على خبري . 

اأ�ستودعكم على اأمل جديد اأمتّناه لكّل اإن�سان وهو اأن يبحر يف هذا 
العامل الوا�سع على مركبة املعرفة للو�سول اإىل بّر االأمان .

مع حمّبتي يا�شمني فريج 

الّدرا�سة



THE
Shawerma
B   WL

Shawerma
B   WL

THE

fresh baked pitas



اإعالنات

THE
Shawerma
B   WL

Shawerma
B   WL

THE

fresh baked pitas



18Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.netسحة�

ال�سهر  هذا  اطاللة  ومع  و�سالم،  رحمة  �سهر  رم�سان  �سهر  يعترب 
يزداد احلديث عن العادات الغذائية املتبعة واالأنظمة الغذائية التي 
على  احلفاظ  اأجل  من  الكرمي  ال�سهر  هذا  خالل  التزامها  يف�سل 

�سحة جيده ونظام غذائي متوازن خالل �ساعات ال�سيام.

فاإنه يعود  الروحية على ال�سائم  بالفائدة  وكما يعود �سهر رم�سان 
باملنافع ال�سحية والغذائية اأي�سًا.

ولكن  رم�سان،  �سهر  خالل  الغذائي  ال�سائم  نظام  يتغري  بالطبع 
اإذا متكن من اأتباع الن�سائح التغذوية وال�سحية خالل هذا ال�سهر 
املتعلقة  الطبية  الفوائد  من  بالعديد  عليه  تعود  فل�سوف  الف�سيل 

بال�سيام والتغذية يف رم�سان.

جميع  ن�ساط  وجتديد  اجل�سدية  املناعة  رفع  على  ي�ساعد  فال�سيام 
من  اجل�سم  تخلي�س  على  يعمل  كما  واأع�سائه،  اجل�سم  اأجهزة 
الدهون يف  ويقلل من م�ستويات  والف�سالت املرتاكمة فيه،  ال�سموم 

الدم. 

احلرمان،  من  اجل�سم  يعاين  ال�سيام  �ساعات  خالل  اأن  �سك  ال 
فيقوم باالعتماد يف طاقته على �سكر ال “glucose”، اإال اأنه ال 
ميكنه االعتماد عليه اإال ل�ساعات معدودة، ومن بعدها يقوم اجل�سم 
با�ستخدام املواد ال�سكرية والدهنية املخزنة يف اأن�سجه اجل�سم، مما 
تدفق  يزداد  االإفطار  وجبة  وبعد  الزائدة.  الدهون  اإذابة  اإىل  يوؤدي 
الدم املحمل بالغذاء واالأك�سجني اإىل جميع اأن�سجة وخاليا اجل�سم، 

مما يعمل على جتديد خالياه وتزويده بالطاقة والن�ساط. 

ال�سيام  �ساعات  بعد  الالزمة  بالطاقة  اجل�سم  امداد  اأجل  ومن 
الطويلة علينا اإتباع نظام �سحي متوازن خالل وجبة االإفطار وحتى 

وجبة ال�سحور.

التفكري  ال�سائم  الإعادة  �سهر رم�سان فر�سة  اعتبار  اأي�سًا  ال مينع 
يف نظامه ال�سحي والتغذوي واإعادة النظر ببع�س العادات الغذائية 

اخلاطئة. 

ن�سائح الكت�ساب نظام �سحي متوازن خالل �سهر رم�سان:

اليوم، كذلك  تناول 3 وجبات يف  الغذائية على  العادات  تن�س  كما 
وجبة  ال�سحور  يعادل  اإن  على  رم�سان.  �سهر  خالل  اتباعه  يجب 
وجبة  وبينهما  الغذاء،  وجبة  االإفطار  ويعادل  ال�سباح،  يف  الفطور 
خفيفة تعادل وجبة الع�ساء. وبهكذا نظام ي�ساعد على موازنة اجل�سم 
لوظائفه باالإ�سافة اإىل تاأمني احتياجاته من الن�سويات، الربوتينات، 
�سرب  االإكثار من  نن�سى  وال  وم�ستقاته  الفواكه، واحلليب  اخل�سار، 

املاء.

ميكننا متابعة الن�ساط الريا�سي خالل �سهر رم�سان وذلك مبمار�سة 
التمارين الريا�سية اأو امل�سي بعد �ساعتني من تناول وجبة االإفطار اأو 

بعد �ساعتني من الوجبة التي تليها.

الإفطار: • وجبة 
م�ستويات  انخفا�س  من  يزيد  الأنه  باالإفطار  التاأخري  عدم  يحبذ   -
ال�سكر يف الدم، ويف�سل البدء بتناول التمر )3 حبات(، حيث يعترب 
ب�سبب  االمت�سا�س  وال�سريعة  ال�سهلة  الغذائية  العنا�سر  من  التمر 
احتوائه على ال�سكريات الب�سيطة مما يعمل على رفع معدل ال�سكر 
يف الدم وعدم االإح�سا�س بالدوخة والتعب، ويف الوقت نف�سه يعطي 

الوقت للمعدة لتهيئتها ال�ستقبال الطعام. 

- �سرب كوب من املاء اأو اللنب )بعد تناول التمر(.

- تناول �سحن من ال�سوربة / احل�ساء اأو ال�سلطة.

الغذائية  العنا�سر  على  احتوائه  يف�سل  الرئي�سي،  الطبق  تناول   -
واالأ�سا�سية )خ�سار، بروتينات، ون�سويات(.

اخل�سار مثل )ال�سبانخ، امللوخية، وال�سلطات( الأنها غنية باالألياف 
على  ت�ساعد  كما  والفيتامينات،  املعادن  من  العديد  على  وحتتوي 

تن�سيط حركة االأمعاء، وتقي من �سرطان القولون.

الن�سويات املعقدة مثل )ال�سوفان، القمح، االأرز( الأنها تعطي �سعورًا 
طوياًل و�سريعًا بال�سبع.

والعد�س(  كالفول  البقوليات  الدجاج،  )ال�سمك،  مثل  الربوتينات 
لغناها باحلمو�س االأمينية املفيدة للج�سم. 

ال�شح�ر: • وجبة 
- هي الوجبة التي �سوف متد ال�سائم باحتياجات ج�سمه الغذائية 

خالل �ساعات ال�سيام.

- يف�سل تناول البقوليات اأو الربوتينات )كالفول، احلم�س، العد�س، 
على  فتق�سي  طويلة  لفرتة  باملعدة  متكث  الأنها  احلليب(  وم�ستقات 

ال�سعور باجلوع.  

- ين�سح ب�سرب 2-3 كوب من املاء على وجبة ال�سحور. 

- ين�سح بالتقليل من امللح واالأغذية املاحلة )كالزيتون، واملعلبات( 
حيث اإنه كلما ازداد ا�ستهالك امللح، ازداد ال�سعور بالعط�س.

القلب  اأمرا�س  على  خطورة  لها  مل  احللويات  جتنب  يف�سل   -
وال�سرايني، وا�ستبدالها بالفواكه.

الهدم  ع�سر  ت�سب  الأنها  املقلية  االأطعمة  جتنب  يف�سل  كما   -

واحلمو�سة املعدية وحرقة املعدة، كما اأنها توؤدي اإىل زيادة الوزن. 

�سحي  غذائي  نظام  لبدء  فر�سة  الف�سيل  رم�سان  �سهر  اعتبار 
�سحية  بطريقة  الزائد  الوزن  اإنقا�س  خالله  من  ميكننا  ومتوازن، 
والوقاية من االأمرا�س املرافقة للبدانة كاأمرا�س ال�سكري، ال�سغط، 

واأمرا�س القلب وال�سرايني.

ريتا �شم�ئيل 
ماج�شتري يف التغذية واملعاجلة الغذائية 
Facebook:  r.s_nutritionista
Instagram:  r.s_nutritionista
Rita.n.samuel@hotmail.com

انقا�ص الوزن واتباع نظام �سحي متوازن خالل �سهر رم�سان
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من  واملغنيني  العازفني  من  جمموعة  من  مكونة  بكندا   AraBest ارابي�ست  العربية  املو�سيقى  فرقة 
اأ�س�سها  الفرقة  �سهور.   3 اقربهم و�سل اىل كندا من  العربية من مهاجرين والجئيني  خمتلف اال�سول 
ال�سيد ر�سوان الطالب عازف العود احلا�سل على بكالوريو�س ال�سيدلة مع دكتور م�سطفى ال�سرقاوى 
وهواه  حمرتفني  ومطربني  عازفني  الفرقة  ت�سم  جويلف.  بجامعة  اجلامعى  واال�ستاذ  البيانو  عازف 
معظمهم ان مل يكن جميعهم لديه عمل احرتايف كطبيب ب�سري ومهند�س وحما�سب وممر�س وطالب 
جامعيني. كلهم جمعهم حب املو�سيقى والطرب العربى اال�سيل والرغبة فى تقدمي فن جميل وخمتلف 

للجمهور العربي وحمبى املو�سيقى العربية فى كندا. 

الفرقة قدمت العديد من احلفالت املو�سيقية منذ عام 2015 ب�سكل تطوعى اغلبها كان خلدمة املجتمع 
العربى فى كندا كجمع تربعات وندوات وام�سيات �سعرية واحتفاليات خا�سة للجاليات العربية كاملهرجان 
ال�سورى واملوؤ�س�سات الغري ربحية وغريها. بداأت الفرقة بخم�سة اع�ساء وحاليا و�سل عدد افرادها اىل 
20 ع�سو بني عازف ومغنى. قدمت الفرقة فى يوم 31 مار�س 2018 حفلة بعنوان "موطنى" على م�سرح 
ميدوفيل مبدينة مي�سي�ساجا والتي ت�سمنت 20 اأغنية من اجمل االغانى العربية التى غنت عن الوطن من 
اأغاين م�سرية ولبنانية و�سورية وفل�سطينية وعراقية. اأ�ساد اجلمهور الذى مالأ �سالة امل�سرح عن اآخره 
وا�ساءة وموؤثرات �سوتية وب�سرية �ساحبت  للحفلة من ديكور  الفنى  والغناء واالخراج  العر�س  بروعة 

العر�س الفني.  واظهرت احلفلة مواهب غنائية ومو�سيقية رائعة جلميع اع�ساء الفرقة.

  ارابي�ست AraBest يف كندا

مدينتي  يف  رائع  غنائي  حفل  خليفة  مار�سيل  الكبري  الفنان  اأحيا 
مي�سي�ساغا ومونرتيال

Hammerson Hall, Living Arts Centre, Mississauga
وقد رافق الفنان كال من:
عازف البيانو رامي خليفة

Aymeric Westrich وعلى االإقاع
اجلالية  اأبناء  من  املئات  جتاوز  كبري  جمهور  احلفل  ح�سر  وقد 

العربية. 
نظم هذا احلفل م�شك�رًا: امللتقى العربي الكندي للرتاث

It was an honor to host such great artists in 
Toronto & Montreal! Marcel Michel Khalife 
Rami Khalife Aymeric Westrich You took us 
into an incredible musical journey filled with 
beautiful emotions. Thank you! 
Organizer: Canadian Arab Heritage 
Foundation

مار�سيل خليفة يف 

مي�سي�ساغا ومونرتيال
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اإدارة التخطيط الذاتي  

ي�ستخدم االإن�سان عملية التخطيط الذاتي يف جميع االأعمال التي يقوم 
بها عن ق�سد اأو من غري ق�سد فالطالب يقوم بعملية التخطيط متى 
�سيذهب للجامعة وماذا �سريتدي و ربة املنزل اأو املراأة العاملة تقوم 
منذ ال�سباح بو�سع خطة ليومها وما االأعمال التي �ستقوم بها خالل 
اليوم ، هذه اأمثلة ب�سيطة الإي�ساح فكرة اأن التخطيط الذاتي هو اأداة 
حتمية ملحاربة الع�سوائية والفو�سى والتخبط الذي منر بِه ، فهو يقي 
من م�سكلة اأهدار الوقت وعدم القدرة على حتقيق االأهداف �سمن 
ومعرفة  االإ�ستفادة  على  وي�ساعدك  لها  املخ�س�سة  الزمنية  الفرتة 
نقاط القوة لديك واكت�ساف نقاط ال�سعف والعمل لتح�سينها ، وهذه 
لتخطيط  اإدارة  يف  ت�ساعد  التي  الن�سائح  اأو  اخلطوات  اأهم  بع�س 

الذاتي لتحقيق االأهداف :

-  حتديد االأهداف بكل دقة وو�سوح وحتديد املدة الزمنية اخلا�سة 
بكل هدف مبا يتنا�سب مع االأولويات واالإهتمامات اخلا�سة بال�سخ�س 
مع مراعاة الظروف ال�سخ�سية  واالإجتماعية التي ممكن اأن تطراأ 
قد  تكون  املرجوة  واالأهداف  اخلطة  من  باملئة   ٧0 اإجناز  مت  فاإن   ،

حققت اإجناز لك �سمن املتغريات اأو العرثات التي طراآت .

-  ح�سد الطاقات واجلهود وجتنب االإعتماد واالإتكال على االأخرين 
بعمل ممكن اأن تقوم بِه مبفردك .

-  الرتكيز على هدف واحد واإجنازه قبل االإنتقال اإىل غريه وذلك 
لتفادي الدخول يف حالة الت�ستت وال�سياع .

-  تخ�سي�س وقت لالأن�سطة والهوايات واحل�سول على ق�سط كاِف 
مرحلة  ودخول  النف�سية  ال�سغوطات  تراكم  لتفادي  الراحة  من 

االإحباط التي توؤثر يف كفاءة االأداء لدى ال�سخ�س .

-  وجود الرغبة واالأ�سرار لتحقيق الهدف واالأ�سخا�س االإيجابني من 

يوجد �سخ�س  واإن حدث فال  الف�سل  اال�ست�سالم عند  حولك وعدم 

ناجح مل مير يف مرحلة من املراحل بالف�سل ولو لفرتة .

املواقف  يف  وتوظيفها  ال�سابقة  التجارب  على  واالأطالع  التعلم    -

اجلديدة .

مما ال�سك اأن عملية التخطيط الذاتي التي نقوم بها حلياتنا مهمة 

اأهدافك  فاأجعل   ، اإليه  نطمح  ما  اإىل  ون�سل  ونتطور  نتقدم  كي 

فاهلل  حتقيقها  يف  عاماًل  لي�س  احلظ  اأن  وتاأكد  وواقعية  منطقية 

�سبحانه وتعاىل ال ي�سيع اجراآً من اأح�سن عماًل واأختم مقالتي بقول 

هلل تعاىل : )اإن اهلل ال يغرُي ما بقوٍم حتى يغريُوا ما ِباأنف�سهم (

مع حتيات  فاطمة خ�جة

https://office.com/getword

اأ�ساهد م�سهدًا من  لطاملا �سحكت بعفويٍة عندما كنُت �سغرية واأنا 
يحاول  امل�سهد  ذلك  يف  �سم�سم«  يا  »افتح  االأطفال  برنامج  م�ساهد 
»كعكي و �سديقه« اأن يعلما طفاًل الفرق بني »هنا« و»هناك«. فالطفل 
اأ�سبح  اأنه  يكت�سف  هناك  اإىل  و�سل  وكلما  »هناك«  يكون  اأن  يريد 
وهو  »هنا«  دائمًا  اأنه  الطفل  يكت�سف  عديدة  حماوالت  وبعد  »هنا« 

يتطلع اإىل هناك. 
اإىل هنا؟   ي�ساأله كعكي بتعجب: لقد كنَت هناك؟ ملاذا جئَت  اأخريًا 
وينتهي امل�سهد ببكاء الطفل احلائرالأنه يريد اأن يكون هناك و يجد 

نف�سه هنا. 
هنا  بني  الفرق  منيز  اأن  علينا  ال�سهل  من  كان  �سغارًا  كنا  عندما 
وهناك من حيث البعد املكاين و رمبا الزماين، واأما االأن و بعد مرور 
�سنوات من االغرتاب اأجد من ال�سعوبة مبكان اأن اأميز بينهما و اأين 
باالأمل  ُم�سبٍع  اأنيٍق   ابت�سم بحزٍن  االأن  اأم هناك.  اأكون هنا  اأن  اأريد 
النهو�س  على  لدي  قوة  وال  ال�سحك  على  يل  قدرة  فال  احل�سرة  و 

واالختيار.
ت�سبح  اأن  اأريُد  كما  »هناك«  اأكون  اأن  اأريد  ولكني  »هنا«  االآن  فاأنا 
»هناك« مثل »هنا« و»هنا« مثل »هناك« واأبدو كمن يطلُب امل�ستحيل 
ي�ستطيع حتديد اجتاهه بني هنا  تائهًا  ال  ويقُف على مفرتق طرق 
وهناك .فال حل لتلك املع�سلة �سوى باملنا�سفة يف كل �سيء ن�سف 
احلياة ون�سف املمات، ن�سف الع�سق ون�سف ال�سوق، ن�سف النعيم 
و  ال�سحة  الفرح، ن�سف  و ن�سف  ون�سف  اجلحيم ن�سف احلزن 

ن�سف املر�س. 
وهكذا جتري االأمور فاإن اأردنا اكمال احلياة املقدرة لنا فال مفرمن 
االأن�ساف املوزعة بني هنا وهناك، فال �سيء فينا يظل كما عرفناه 
متذبذبة  لها،  هوية  ال  جديدة  كينونة  عن  عبارة  ن�سبح  واأِلفناه، 
االنتماء، رمادية اللون، مزيج خمتلط بطريقة ع�سوائية بني روا�سب 

املا�سي و مكت�سبات احلا�سر، ذو روؤية م�سو�سة للمواقف واالأ�سياء.
ن�سعى بجهِد حثيث اأن نحقق بع�سًا من التوازن النف�سي و العقلي و 
الروحي بني هنا و هناك و لكننا نبقى كمن يعي�س يف عامل الربزخ 

عالق بني هنا وهناك. 
اأو  اختيارية  تكون  قد  فاخر  نوٍع  من  فاجعٌة  هي  �سادة  يا  فالغربة 
خمتلفة  مبراحل  فيها  املغرتب  مير  احلالتني  كال  ويف   اجبارية 
ولكنها  تفا�سيلها  تختلف  الأخر  �سخ�س  من  معها  التعاطي  يختلُف 
تت�سابه يف خطوطها العامة و يتم اإدراك ماهيتها رويدًا رويدًا على 
بانغالق  اإال  وادراكها  حلقاتها  تكمتل  وال  العمر،  مراحل  اختالف 
ذلك الّتابوت على تلك الروح التي بقيت تائهة بني هناوهناك، واّلتي 
بقيت عمراأ باأكمله تدور يف نف�س الفلك وتطرح �سوؤالها اأين مكاين 
لتعرف حجم خ�سارتها  يومها  تكون هنا  لن  ولكنها  اأم هناك؟  هنا 
اأن يح�سد غالله بنف�سه  اأرباحها فاملغرتب كتب على نف�سه  اأوحتى 
واأن يخو�س حروبه وهزائمه وانت�ساراته وحده. غ ر ب ة حروف هذه 
الكلمة ُم�سللة فهي ناعمة، جاذبة ومثرية ملن يرتقبها من بعيد، فيها 
�سال�سة بالنطق وحالة بالل�سان ولكنها يف الواقع  كلمة بحروٍف ثكلى 
ذات اأنني خافت موجع حتفر بعمق يف حنايا الروح وترتك �ساحبها 

معلقًا مدى احلياة على اأرجوحة هنا وهناك.

بني هنا و هناك 
Self-planning 

management

اإعداد فاطمة خ�جة

الكاتبة ن�ر الهدى رجب

 ع�شام عبد اهلل
ال�سوريني، الذين ظلوا  �سبعا )لبنان( )رويرتز( - غادر مئات من 
الجئني ل�سنوات يف لبنان، عائدين اإىل بالدهم يوم االأربعاء يف رجوع 
االأهلية يف  اندالع احلرب  بلدهم منذ  تركوا  ل�سوريني  نادر  جماعي 

عام 2011.

وانطلق نحو 500 �سخ�س بينهم اأطفال وم�سنون من منطقة مزارع 
�سبعا بجنوب �سرق لبنان يف 15 حافلة متجهني اإىل بيت جن الواقعة 
جنوب غربي دم�سق والتي ا�سرتدتها احلكومة من مقاتلي املعار�سة 
اللبنانية  احلدود  اإىل  احلافالت  وو�سلت  االأول.  كانون  دي�سمرب  يف 

ظهر يوم االأربعاء قبل العبور اإىل داخل �سوريا.

وقال يون�س عثمان )31 عاما( الذي كان يعمل يف الزراعة ب�سوريا 
ويعود حاليا اإىل بالده بعد اأربعة اأعوام يف لبنان اإنه ال يعلم �سيئا عن 

مدينته لكنه عرب عن �سعادته بالعودة.

اللبنانية  ال�سلطات  اإن  لبنان  يف  لالإعالم  الوطنية  الوكالة  وقالت 
نظمت �سري القافلة. وقالت املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون 
اأو  النا�س  تنظيم عودة هوؤالء  ت�سارك يف  اإنها مل  بيان  الالجئني يف 
غريها من القوافل يف هذا الوقت نظرا للموقف االإن�ساين واالأمني 

ال�سائد يف �سوريا.

منذ  ديارهم  من  احلرب  قبل  �سوريا  �سكان  ن�سف  من  اأكرث  وفر 
اأكرث من مليون طلبوا اللجوء يف  اندالع ال�سراع عام 2011 ومنهم 

لبنان وباتوا ي�سكلون حاليا اأكرث من ربع �سكان البالد.

ويدعو بع�س ال�سا�سة اللبنانيني البارزين ومنهم الرئي�س مي�سال عون 
�سوريا  االأكرث هدوءا يف  املناطق  اإىل  ال�سوريني  الالجئني  اإىل عودة 

لكن االأمم املتحدة تقول اإنه ال ينبغي اإجبارهم على العودة.

اإعداد معاذ عبد العزيز للن�سرة العربية - حترير ح�سن عمار

امل�سدر : رويرتز

مئات الالجئني ال�سوريني يف لبنان يعودون اإىل بالدهم
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درا�سة: اللحم الأحمر »املطهو جيدا« يرتبط باأمرا�ص الكبد وداء ال�سكري
)رويرتز( - اأفادت درا�سة جديدة اأن من يتناولون اللحوم امل�سنعة 
ومقاومة  املزمنة  الكبد  باأمرا�س  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  واحلمراء 
االإن�سولني، وهو عن�سر قد يوؤدي لالإ�سابة بداء ال�سكري، خا�سة اإذا 

كانوا ياأكلون اللحوم مطبوخة جيدا.
طاه يقطع قطعة حلم مبطعم يف طوكيو - �سورة من اأر�سيف رويرتز

غري  الدهني  الكبد  مر�س  با�سم  يعرف  ما  على  الباحثون  وركز 
الكحويل املرتبط بالبدانة وعادات معينة يف االأكل. ورغم اأن اللحوم 
احلمراء وامل�سنعة ارتبطت منذ فرتة طويلة بزيادة خماطر االإ�سابة 
بال�سكري وبع�س اأنواع ال�سرطان واأمرا�س القلب اإال اأن االأدلة حتى 

اليوم كانت مت�ساربة فيما يتعلق ب�سلتها باأمرا�س الكبد.
ب�ساأن  ا�ستبيان  على  اأجابوا  بالغا   ٧89 بيانات  الدرا�سة  وفح�ست 
عادات االأكل والطهي كما خ�سعوا لت�سوير باملوجات فوق ال�سوتية 

للكبد وحتاليل تتعلق مبقاومة االإن�سولني.
ويف املجمل تبني اأن 39 يف املئة من امل�ساركني يعانون من مر�س الكبد 
الدهني غري الكحويل و31 يف املئة م�سابون مبقاومة االإن�سولني وهو 
ما يحدث عندما تقل قدرة اجل�سم على ا�ستخدام هرمون االإن�سولني 

لتحويل ال�سكر يف الدم اإىل طاقة للخاليا.
الكبد  اأمرا�س  دورية  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة  يف  الباحثون  وقال 
مبقدار  اأكرث  وحمراء  م�سنعة  حلوما  تناولوا  الذين  امل�ساركني  اإن 
لالإ�سابة  املئة  يف   ٤٧ بن�سبة  عر�سة  اأكرث  كانوا  االأقل  على  ال�سعف 

باأمرا�س الكبد وبن�سبة 55 باملئة لالإ�سابة مبقاومة االإن�سولني.

ومقاومة  الكحويل  غري  الدهني  الكبد  مر�س  اإن  الباحثون  وقال 
ما  ت�سكل  التي  وال�سمات  االأعرا�س  جمموعة  بني  من  االإن�سولني 
ي�سمى مبتالزمة االأي�س مما يزيد من خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب 

وال�سكري.

يف  الباحثة  �ساجي  زيلرب  �سريا  الدرا�سة  يف  الباحثني  كبرية  وقالت 
يتعلق  فيما  االأدلة  »تتزايد  باإ�سرائيل  حيفا  بجامعة  التغذية  جمال 

باالآثار ال�سارة لالإفراط يف ا�ستهالك اللحوم احلمراء وامل�سنعة«.

وتو�سلت الدرا�سة اأي�سا اإىل اأن طهو اللحوم على درجة حرارة مرتفعة 
لفرتة طويلة اإىل اأن ت�سبح »مطهوة جيدا« يرتبط اأي�سا بزيادة خطر 
االإ�سابة باأمرا�س الكبد ومقاومة االإن�سولني عن تناول اللحم »ن�سف 

مطهو« اأو طبخه ملدة اأق�سر.

وقالت زيلرب �ساجي اإن طهو اللحوم جيدا ي�سكل مركبات تعرف با�سم 
االأمينات غري املتجان�سة املرتبطة بكل من مر�س الكبد الدهني غري 

الكحويل ومقاومة االإن�سولني.

واأ�سافت يف ر�سالة بالربيد االإلكرتوين لرويرتز هيلث »للحيلولة دون 
الكحويل  الدهني غري  الكبد  اأو مر�س  االإن�سولني  االإ�سابة مبقاومة 
اأو  الرومي  والديك  االأ�سماك  اختيار  يف  النا�س(  يفكر  اأن  )يجب 
الدجاج كم�سدر للربوتني احليواين.... كما اأن طبخ الطعام بالبخار 
درجة حرارة  على  اللحوم  قلي  اأو  �سواء  من  اأف�سل  الطعام  �سلق  اأو 

عالية«.
وكان متو�سط عمر امل�ساركني يف الدرا�سة 59 عاما ويعانون من زيادة 

يف الوزن كما اأن 15 باملئة كانوا م�سابني بداء ال�سكري.
اأو  احلمراء  اللحوم  كانت  اإذا  ما  الإثبات  تهدف  الدرا�سة  تكن  ومل 
امل�سنعة قد ت�سبب ب�سكل مبا�سر �سررا للكبد اأو مقاومة االإن�سولني.

اأي�سا على م�ساركني ميكنهم ب�سكل �سحيح تذكر  واعتمد الباحثون 
كمية اللحوم التي تناولوها وكيفية طهوها وهو ما قد ال ي�سكل دائما 

�سورة دقيقة لعادات االأكل.
الباحث بجامعة كاليفورنيا يف �سان  اأن الطبيب جيفري �سومير  اإال 
دييجو ومدير عيادة الكبد الدهني يف م�ست�سفى رادي لالأطفال قال 
اإن نتائج هذه الدرا�سة ت�سيف ملجموعة كبرية ومتزايدة من االأدلة 

التي ت�سري اإىل �سرورة احلد من تناول اللحوم احلمراء وامل�سنعة. 
https://ara.reuters.com/article/internetNews/
idARAKBN1HM05K
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How can philosophers, linguists, 
rhetoricians and people in general 
improve a climate of discussion 
to successfully achieve 

inclusive communication? It is argued that 
argumentation and arguments may be the 
pivot of any discussion. If so, what is then 
the subject matter of argumentation? How it 
is exactly the object of argumentation to be 
comprehended? And why all the fuss about 
arguments? Reflecting on what is being 
disputed or supported, should guide us to the 
answer. Unlike descriptions, novels, short 
stories and questions; arguments are efforts 
to justify claims and statements.

A process such shaping perspectives, 
rationalizing beliefs and securing 
conclusions with the objective of persuading, 
altering and influencing viewpoints and 
behaviours of people is broadly perceived as 
“arguing “. Argumentation is a fascinating 
interdisciplinary domain of scrutiny and 
a pivotal interest of researchers. It stands 
purportedly upon an assortment of divergent 
involvements from plenteous studious 
backgrounds and erudite approaches 
to communication, logic, persuasion, 
psychology, critical thinking and so on and 
so forth.

Healthy arguing is the art of an effective 
communication, and the aptitude to mindfully 
argue is essentially the immense skill of that 
art. Nevertheless, people endure to fight 
while arguing until they turn their discussion 
into a full-on fight; others, alternatively, miss 

the point and misinterpret others’ arguments; 
they scream loudly, as they are provoked 
to attract someone’s attention, some others 
believe that arguments are a tool to insult or 
abuse others; a way to reveal rejection and 
hatred. Thus, they straightforwardly find a 
way to take revenge. The puzzle is that they 
often argue with each other believing that 
they are both right; however, they continue 
to finish off as right and wrong. Another 
category feels ambiguously unable to argue 
at all and still ignore the cause behind their 
debility. Individuals frequently concentrate 
on winning the fight instead of focusing on 
comprehending their partners’ opinions, 
which may lead to serious conflicts. Karl 
proper confesses that the aim beyond an 
argument, or discussion should not be 
victory but progress. While arguing avoid 
evaluating, in this respect, the Indian 
philosopher Jiddu Karishnamurti upholds: 
″The human capacity to observe without 
evaluating is the top of human intelligence. 
Take off your ego whenever you get involved 
in an argumentative context, describe 
your own feelings, thoughts, beliefs about 
a given topic, and respect those of your 
partners, then be positive without blaming 
or judging; you are consequently practising 
mindfulness to raise up awareness of your 
own needs; allowing someone else to be 
different from you. Arguing, in its essence, 
is liberating, meanwhile a reflection of your 
own uniqueness.

What people should learn is how to be 
different and provide respect and acceptance 

to that diversity; on the other hand, what 
they should master is how to disagree, since 
disagreement is a productive attitude towards 
change and progress. What one should bear 
in his mind is that his six can essentially be 
someone’s nine! This is obviously shown in 
the aforementioned picture; which supports 
perspectives′ diversity; this means to say 
“Just because you are right, does not mean I 
am wrong. You just have not seen life from 
my side”-Quoted. Truth varies from one to 
another, everyone considers it with his own 
unique perspective, for instance, your truth, 
fact, and view may differ from another. This 
vision could shed much light on certain 
ambiguous, misunderstood or aggressive 
behaviours! Eventually, why don’t we try to 
see things from others’ views and be open 
to diversity, so that we can reach healthy, 
productive and inclusive communication?

Dr. Amel BENCHAREF

Articles

Six or Nine….
Can You Argue?
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On the second day of my visit to 
Bordeaux during my journey 
through time in 1748, after 
attending a meeting in a cafe 

where the great philosopher Montesquieu

spoke about freedom and equality. After 
a conversation with one of the disciples, I 
decided to go back to the same place and 
complete the dialogue in an attempt to 
identify the thought and philosophy of 
Montesquieu, and hence the extent to which 
his ideas influenced the French Revolution 
later. 

I arrived at the coffee shop,  looking for the 
companion of yesterday, and I found him 
sitting in the same place and the same way, 
as if the scene repeats itself in an emphasis 
on the depth of the influence of the habit and 
its control over us. 

- Good morning sir 

- Good morning .. How are you dear? 

- I'm fine .. But the student curiosity is 
burning inside me and I want to know more 
about Mr. Montesquieu 

Everyone who listens to or reads these new 
ideas, although he has a reason and  curiosity, 
must be disturbed by the love of knowledge, 
and prevents him from sleep until he satisfies 
his/ her human thirst for understanding. 

- Can you, Sir, tell me a little about 
Montesquieu and his thoughts? 

Montesquieu is the descendant of a very 
noble family. His father was an officer of 
a long line of nobles. He served as chief 
judge. His father died, leaving him with 
enormous wealth. He was twenty-four years 
old and a year later he entered Bordeaux 
as a judge. Then his uncle died in 1716 
of his wealth and position as Speaker of 
Parliament. His scientific passion was great. 
He was doing physical, physiological and 
geological experiments with the University 
of Bordeaux. You can see the impact of that 
scientific knowledge in his writings. His 
wealth was in his research, which benefited 
humanity and was not a factor of loss and 
waste. 

- Very beautiful what you say, sir .. Here 
reflects the sincerity of the scientist and 
his truth. Temptations such as wealth is a 
motivation for the completion of ideas and 
actions that benefit humanity, while in most 
people be a target. 

Can you, Sir, tell me about Mr. Montesquieu's 
books and his ideas in a nutshell. 

- I can say that his first book (Persian letters) 
has made his fame worldwide. The two main 
characters in his book Rica and Uzbek made 
the two Persian tourists in France convey 
what they witnessed in France in a sarcastic 
manner criticizing by mutual messages 
with people in Isfahan and in those letters 
he criticizes the West and the East and their 
customs, as well as the Uzbeks of Persia 
to conclude the idea of the need for the 
existence of the government, but unable to 
perform its task if not based on virtue in the 
ruler and the people. 

The religious criticism is so strong in the 
letters that Uzbek sees that the black believe 
that god is black and that the devil is white. 
The white tell the opposite and make fun of 
the monks and the religious beliefs ( Christian 
or Islamic) that exist in the West or the  
East. Then he begins the political criticism 
and describes the king as a magician who 
made People believe that paper is money. 
It also spoiled the retinue and caused the 
nobility to wither. Montesquieu exposes 
corruption and profligacy in the retinue, 
and the mismanagement of the country. He 
praises the ancient Greek republics and the 
modern republics of Switzerland and the 
Netherlands. 

- It is truly amazing that this book is a 
tremendous cry and a great precedent for 
freedom and freedom of thought and the 
realization of the mind and the discussion of 
the Holy Spirit (he is considered one of the 
first to write this and had a great impact in 
the intellectual renaissance). 

- Well, his new overwhelming book (The 
Spirit of Law), which we spoke about earlier 
and which was banned from publication at 
the beginning, was printed in Geneva and 
then allowed to be printed in Paris and is the 
bestseller and widespread in our time. 

And now I beg your pardon sir, that I have to 
leave you today to complete our conversation 
at another time. 

- Thank you, esteemed gentleman, for your 
time. 

The book has caused a major stir in France. 
Philosophers, intellectuals and the religious 
people split between supporters and 
opponents. But the bitter criticism came 
from the clergy. On the grounds that what 

came in the book contradicts the Bible, they 
accused Montesquieu of being heretical and 
of not believing in angels, revelation, and 
apostles. That Prompted Montesquieu to 
publish another book in 1750, in which he 
defended his book entitled "Defending the 
spirit of laws". 

"For forty years since the promulgation of 
the law, people have not accepted to read a 
book any more than that," Gibbon wrote. 

Gibbon, Blackstone and Burke benefited 
from the writings of Montesquieu. Frederick 
the Great promised him the best books after 
his book the Prince (Il Principe). "Durant," 
the author of the story of civilization says: 
(For a generation, Montesquieu, not Voltaire, 
was the voice of reason and hero in France) 

Montesquieu was influenced by his trip to 
Switzerland, the Netherlands and England. 
He spent half of this trip in England, which 
impressed his political system and the 
freedom enjoyed by the English. During this 
visit, 

Montesquieu held a friendship with a group 
of elite people. He was elected a member 
of the Royal Society of London. He was 
received by King George II and Queen 
Caroline. 

It is often said that Montesco and his book 
are the spirit and constitution of the Holy 
French Revolution. Therefore, in the next 
article we will discuss the influence of 
ideas on revolutions through the ideas of 
Montesquieu and its impact on the mentality 
and psychology of the French Revolution.

To be continued... 

Written by the researcher 

Ammar Murry

Translated by: Moutaz Abu Kalam

Thinkers and the Revolution1

Think Big
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 Արարատ Լեռը
Արարատը Հայկական լեռնաշխարհի 
ամենաբարձր լեռն է (5165 մ). Ունի երկու 
գագաթ՝ մեծ (Մասիս՝ 5165 մ) և փոքր 
(Սիս՝ 3925 մ) . Գտնվում է Արաքս գետի աջ 
ափին՝ Հայաստանի Հանրապետութիունից 
32 քմ հեռավորութեան վրայ. (4300 մ) 
բարձրութեամբ .Մասիսն աշխարհի 
ամենաբարձր գագաթն է. Արարատը 
գտնվում է Արեւմտեան Հայաստանում՝ 
ներկայիս Թուրքիայի տարածքում.
 Արարատը բիբլիական սուրբ լեռն է, 
որի վրայ իջեւանել է Նոյան տապանը՝ 
ջրհեղեղից յետոյ. Համաշխարհային 
ջրհեղեղից լեռան գագաթին փրկվել են 
ութ հոգի՝ նոր մարդկութեան նախահայր 
Նոյը, իր կինը, որդիները եւ որդիների 
կանայք.Արարատից Նոյն իջել է դեպի 
հարավ-արեւելք, որտեղից եւ առաջացել 
է այդ տարածաշրջանի անվանումը՝ 
Նախիջեւան.
Այսօր էլ Արարատը շարունակում է հիացնել 
մարդկանց աշխարհի բոլոր երկրներից.
Արարատ լեռը Հայաստանի կարեւոր 
ազգային խորհրդանիշներից է եւ 
համարվում է «սուրբ լեռ». Մեծ տեղ ունի 
հայ գրականութեան եւ մշակույթի մեջ. 

Սեւանա լիճ
Սեւանա լիճ, ջրային ավազան Հայաստանի 
Հանրապետութեան տարածքում:Գտնվում 
է Գեղարքունիքի մարզում` ծովի 
մակարդակից մոտ 1900 մեթր բարձրութեան 
վրայ։ Այն աշխարհի՝ քաղցրահամ 
ջուր ունեցող 2-րդ բարձրադիր լիճն է` 
Հարավային Ամերիկայի Տիտիկակա լճից 
յետոյ. Սեւանը պատմական շրջանում 
տարբեր անուններ է կրել՝ Գեղարքունի, 
Գեղամա ծով, Գյոկչայ, Դարյա-Շիրին, 
Լակնիտիս
Սեւանա լիճը Հայկական բարձրավանդակի՝ 
մեծութեամբ երրորդ լիճն է՝ Վանա լճից 
եւ Ուրմիոյից յետոյ. Ի տարբերութիուն 
այդ երկուսի՝ բաց լիճ է եւ ունի 

քաղցրահամ ջուր. Լիճ են թափվում 28 
մեծ ու փոքր գետակներ՝ Արգիճի, Մասրիկ, 
Գավառագետ, Կարճաղբյուր, Վարդենիս, 
Ձկնագետ, սակայն սկիզբ է առնում միայն 
մեկը՝ Հրազդանը.
Սեււանա լճի ափին գտնվող քաղաքներն 
են՝
Գավառ - Սևան - Վարդենիս-Մարտունի - 
Ճամբարակ 
Սեւանա լիճը միակն է Հայաստանի 
Հանրապետութիունում, որ ունի լողափնյա 
հանգստավայրեր, դրանք հանրահայտ 
են ոչ միայն հայերի, այլև Հայաստան 
ժամանող զբոսաշրջիկների համար.

Հայաստանի բուսական եւ 
կենդանական աշխարհ

Հայաստանի Հանրապետութիունը, չնայած 
իր համեմատաբար փոքր տարածքին, աչքի 
է ընկնում բուսական համակեցութիունների 
ու բուսատեսակների արտահայտված 
բազմազանութեամբ, որը տարածքի բարդ 
ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանների 
եւ ֆլորոգենետիկական տեսակետից 
նպաստավոր աշխարհագրական դիրքի 
արդյունք է, 1քմ2 վրա հաշվում են 
ավելի քան 100 տեսակ, որը աշխարհում 
ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է.
Հայաստանի կենդանական աշխարհը 
ընդհանուր առմամբ ներկայացված է 
անողանաշարավոր կենդանիների ավելի 
քան 17000 և ողնաշարավոր կենդանիների 
523 տեսակներով։ Ողնաշարավոր 
կենդանիները ներկայացված են 
ձկների, երկկենցաղների, սողունների, 
թռչունների և կաթնասունների դասերով, 
որոնցից առավել հարուստը (349 տեսակ) 
թռչունների դասն է։
Օրինակ, Հայկական մուֆլոնը Հայաստանի 
ամենաբնորոշ կենդանատեսակներից է՝ 
ընտանի ոչխարների նախնին, գրանցված 
է Հայաստանի Կարմիր գրքում

Խաղող եւ գինի
Խաղողի վազն ունի շատ հին ծագում, 
վայրի խաղողն սկսել են մշակել 
դեռեւս էնեոլիթի և բրոնզի դարերում։ 
Անդրկովկասում եւ Միջին Ասիայում 
գինեգործութիունը հայտնի էր դեռ մ. 
թ. հազարամիակներ առաջ. Այգիների 
համաշխարհային տարածութիունը (ըստ 
խաղողի և գինու միջազգային բյուրոյի 
տվյալների) կազմում է 10 միլիոն հա 
(1966)
Գինեգործութիունը Հայաստանում, գինու 
արտադրութիունը Հայաստանում։ Ըստ 
գինեգործութեան համաշխարհային 
կազմակերպութեան (OIV)2007 թվականի 
տվիալների, հայ գինեգործները արտադրել 
են 43 հազար հեկտոլիթր գինի։
Հայաստանի տաք կլիման ապահովում 
է խաղողի քաղցր համը, որից էլ կարելի 
է պատրաստել բարձրորակ քաղցր 
գինիներ. Հայաստանը գինեգործութեամբ 
տարածաշրջանի առաջատար երկիրն է։ 
Հայաստանում արտադրված գինիները 
հատկապէս աչքի են ընկնում ալկոհոլի 
բարձր պարունակութեամբ.

Աշխարհի ամենաերկար 
ճոպանուղին

Գրեթէ ամէն երկրում ճոպանուղիների 
նպատակը նույնն է. փոխադրամիջոցի 
ծառայողական նպատակից զատ` 
նպաստել զբոսաշրջութեան զարգացմանն 
այդ երկրում, խթանել զբոսաշրջիկների 
հոսքն եւ ավելի տուրիստական դարձնել 
այդ տեղանքը: Հենց այդ նպատակներից 
դրդված կառուցվել եւ շահագործման 
է հանձնվել Սյունիքի մարզի «Տաթեւի 
թեւեր» ճոպանուղին` .
Տաթեւի ճոպանուղին` որպէս մարդատար 
փոխադրամիջոց, համարվում է 
ամէնաերկար ճոպանուղին աշխարհում, 
շուրջ 5,7 քմ երկարութեամբ «Տաթեւի 
թեւեր» երկկողմանի ճոպանուղին 
կարողանում է տեղափոխել 25 ուղևոր

Ժինա Մաղամէզ

 Ինչու Պետք Է Այցելեք Հայաստան

Armenian Section
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If you look in the mirror and think your 
teeth are a shade darker than your friend’s, 
get this, natural teeth are considered to 
be off-white “bone-color” rather than 

pure white.
Nevertheless, there are multiple factors that may 
contribute to darken natural teeth shade, one 
of them is diet. For example, drinking coffee/
tea, red wine or smoking tobacco, accumulate 
stains on the tooth surface and mask its real 
color. The frequency of consumption may add 
to the severity of the stain, in which superficial 
stains (extrinsic stains) may change the actual 
tooth color (intrinsic stains). Another fact that 
may affect the perception of teeth color is skin 
tone, facial hair and/or makeup. Notice people 
with darker skin tone appear to have brighter 
teeth, people who wear makeup/dark lipstick 
may also appear to have lighter teeth due to 
the contrast in color. Optical illusion is one 
of the major components cosmetic dentists 
utilize to alter tooth shape or color.
I am often asked the question of, is tooth 
bleaching/whitening bad for my teeth? 
Many people are misled by the idea that 
bleaching eats up your enamel or takes away 

the outermost layer of your teeth. The fact 
is, active ingredients in bleaching material 
penetrate the rod-like structure of the outermost 
layer of your teeth (enamel). Then react with 
the pigmentation that caused your teeth to 
discolor, through what is called oxidation/
reduction process.

The final product of this process results in 
releasing CO2 and H2O, CO2 converts light 
reflected on your teeth to a blue-green color 
which give your teeth brighter appearance.

If you drink coffee/tea or smoke regularly, 
the chances of discoloration after bleaching 
increases. Brush your teeth after coffee with 
regular toothpaste! Doing so will decrease the 
chances of discoloration.

There are several ways to brighten your smile 
(not including banana peels, baking soda-
lemon juice, or the foil paper myth!) and 
bleaching may not always be your best option. 
I always recommend my patients the best 2 or 
3 options they might have, depending on their 
case and make the final decision together.

Always consult your dentist for a clean, white 
bright, healthy smile! 

By: Dr. Rachad Kudsi
Instagram: @drkudsi

IS TOOTH BLEACHING BAD FOR 
YOUR TEETH?
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Facebook
fuels broad privacy debate by tracking non-users

SAN FRANCISCO (Reuters) - 
Concern about Facebook Inc’s 
(FB.O) respect for data privacy is 
widening to include the information 

it collects about non-users, after Chief 
Executive Mark Zuckerberg said the world’s 
largest social network tracks people whether 
they have accounts or not.

Privacy concerns have swamped Facebook 
since it acknowledged last month that 
information about millions of users wrongly 
ended up in the hands of political consultancy 
Cambridge Analytica, a firm that has counted 
U.S. President Donald Trump’s 2016 electoral 
campaign among its clients.

Zuckerberg said on Wednesday under 
questioning by U.S. Representative Ben 
Luján that, for security reasons, Facebook also 
collects “data of people who have not signed 
up for Facebook.”

Lawmakers and privacy advocates immediately 
protested the practice, with many saying 
Facebook needed to develop a way for non-
users to find out what the company knows 
about them.

“We’ve got to fix that,” Representative Luján, 
a Democrat, told Zuckerberg, calling for such 
disclosure, a move that would have unclear 
effects on the company’s ability to target 
ads. Zuckerberg did not respond. On Friday 
Facebook said it had no plans to build such a 
tool.

Critics said that Zuckerberg has not said 
enough about the extent and use of the data. 
“It’s not clear what Facebook is doing with 
that information,” said Chris Calabrese, 
vice president for policy at the Center for 
Democracy & Technology, a Washington 
advocacy group.

COOKIES EVERYWHERE
Facebook gets some data on non-users from 
people on its network, such as when a user 
uploads email addresses of friends. Other 
information comes from “cookies,” small files 
stored via a browser and used by Facebook 
and others to track people on the internet, 
sometimes to target them with ads.

“This kind of data collection is fundamental 
to how the internet works,” Facebook said in 
a statement to Reuters.

Asked if people could opt out, Facebook 
added, “There are basic things you can do to 
limit the use of this information for advertising, 

like using browser or device settings to delete 
cookies. This would apply to other services 
beyond Facebook because, as mentioned, it is 
standard to how the internet works.”

Facebook often installs cookies on non-users’ 
browsers if they visit sites with Facebook 
“like” and “share” buttons, whether or not a 
person pushes a button. Facebook said it uses 
browsing data to create analytics reports, 
including about traffic to a site.

The company said it does not use the data to 
target ads, except those inviting people to join 
Facebook.

TARGETING FACEBOOK
Advocates and lawmakers say they are 
singling out Facebook because of its size, 
rivaled outside China only by Alphabet Inc’s 
(GOOGL.O) Google, and because they allege 
Zuckerberg was not forthcoming about the 
extent and reasons for the tracking.

“He’s either deliberately misunderstanding 
some of the questions, or he’s not clear about 
what’s actually happening inside Facebook’s 
operation,” said Daniel Kahn Gillmor, a 
senior staff technologist at the American Civil 
Liberties Union.

Zuckerberg, for instance, said the collection 
was done for security purposes, without 
explaining further or saying whether it was 
also used for measurement or analytics, 
Gillmor said, adding that Facebook had a 
business incentive to use the non-user data to 
target ads.

Facebook declined to comment on why 

Zuckerberg referred to security only.

Gillmor said Facebook could build databases 
on non-users by combining web browsing 
history with uploaded contacts. Facebook said 
on Friday that it does not do so.

The ACLU is pushing U.S. lawmakers to 
enact broad privacy legislation including 
a requirement for consent prior to data 
collection.

The first regulatory challenge to Facebook’s 
practices for non-users may come next month 
when a new European Union law, known as the 
General Data Protection Regulation (GDPR), 
takes effect and requires notice and consent 
prior to data collection.

At a minimum, “Facebook is going to have to 
think about ways to structure their technology 
to give that proper notice,” said Woodrow 
Hartzog, a Northeastern University professor 
of law and computer science.

Facebook said in its statement on Friday, “Our 
products and services comply with applicable 
law and will comply with GDPR.”

The social network would be wise to recognize 
at least a right to know, said Michael Froomkin, 
a University of Miami law professor.

“If I’m not a Facebook user, I ought to have a 
right to know what data Facebook has about 
me,” Froomkin said. 
David Ingram
https://www.reuters.com/article/us-facebook-
privacy-tracking/facebook-fuels-broad-
privacy-debate-by-tracking-non-users-
idUSKBN1HM0DR
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Believers in the Great World 
Conspiracy, in their excessive 
imagination, imagine that a 
Company of individuals, meet 

periodically in a secret location to determine 
how the world is run.
Although they don’t care to specify either 
who is that Company , or where it meets 
and or when it meets. By wild imagination 
they paint a picture borrowed from science 
fiction films, where the Company meets and 
conspires against the world and periodically 
decides who «among nations» they are going 
to subjugate.
Advocates of the «World Great Conspiracy» 
are mostly citizens of downtrodden nations, 
ruled by Dictators.
Downtrodden by their Dictator, and 
downtrodden transitively by the Imperialists 
who control the Dictator, They are mean, 
scheming Tyrants and, just like the Dictator , 
they aim to enslave.
However a little scrutiny into the causes of 
the misery of these masses , one can perceive 
that they themselves are the cause of their 
own misery.
Whenever these believers of Tyranny analyze 
world events like the fall of a Dictator, a war 
between two poor nations or worst, incidents 

like the massacre of half a million people 
in Rwanda ordered by a lunatic dictator, 
they will only think that these events were 
meticulously planned. They shake their heads 
in despair saying «this is how the Imperialists 
planned it , we are not permitted to progress» 
or, «Imperialist conspiracy will never stop»
They are so carried away by their imagination 
that they wallow in their despair and misery. 
They love the idea that someone, somewhere 
is conspiring against them.
Why are they happy and comfortable with 
this Conspiracy theory?
 One reason is that it is «Simple», it does not 
require a lot of effort to understand, it further 
justifies misery and poverty without the need 
for complicated thinking .
A second cause is that this theory is 
“Emotional”, because it plays into the ego. By 
espousing this line of thinking the subject is 
putting himself at a position of importance.
 Third, this theory absolves him from the need 
to think about a way out of reality and to live 
in the comfort zone of his imagination where 
he feels safe and enjoys his isolation.
These Believers are gradually transformed 
into just «Beings», similar to the personalities 
ingeniously portrayed by George Orwell, in 

his magnificent portrayals of «Animal Farm» 
and «1984».
The Great World Conspiracy overwhelms 
large sectors of oppressed people in various 
countries, despite the existence of learned 
and educated elites, as these elites were born 
into oppression and neutralized by decades of 
never breathing the fresh air of freedom.
As elites see themselves grinded by poverty 
and oppression they dare to take no action.
The question remains is the «Great World 
Conspiracy a reality or imagination»?

The great world conspiracy

Professor of Medical Physics 
Walid Addas
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Humboldt grapples with Broncos tragedy

The Humboldt community continues 
to cope with the horrific tragedy of 
April 6 when a semi-trailer collided 
with a bus carrying the Humboldt 

Broncos junior hockey team to Nipawin.
The Broncos were on their way to play the 
fifth game of the Saskatchewan Junior Hockey 
League semifinals against the Nipawin Hawks 
when the crash occurred near the junction of 
Highways 35 and 335.
Accident at intersection
The collision happened when a semi-trailer 
heading west on Highway 335 hit the bus 
heading north on Highway 35 around 5 p.m. 
April 6.
The driver of the semi-trailer was not injured 
and was arrested by the RCMP as they 
conducted their investigation. He was later 
released.
Initially 14 on the bus were confirmed dead 
and 15 were injured – with three in critical 
condition. As of 3 p.m. April 7, RCMP said 
they were notified of another death.
Police have not confirmed any names.
The RCMP said it was too early to say what 
caused the collision or to determine whether 
any charges will be laid.
Police said they had specialized investigators 
and collision reconstructionists on scene and 
will continue to investigate.
Immediate aftermath
Humboldt community members gathered 
at the Elgar Peterson Arena on April 6 night 
to share their grief and wait for news. As 
information trickled in, people reacted with 
shock and emotion.
Victim Services and a crisis support team were 
at the arena all weekend to help.
In Nipawin, fans of both teams stood around 
the Centennial Arena, not knowing what had 
happened or what do to. The Hawks’ game day 
co-ordinator asked Jordan Gadsby, the pastor 
at the Nipawin Apostolic Church, if people 
could gather there.
“From there, it turned into the spot for people 
to come for waiting for information or not 
wanting to be alone,” Gadsby said.
The pastor said hundreds of people, including 
fans of both teams, entered and exited the 
church during the course of the night.
“It was a lot of waiting,” he said. “Part of 
the night was sitting with parents who didn’t 
know if their kids were alive or not.”
Gadsby said the reaction of the Nipawin 
community was awesome, with the Pineland 
Co-op and No Frills bringing food and drink, 
daycares sending staff and supplies, pizzas 
showing up due to orders from the town’s 

residents and phone calls offering places to 
stay.
The hockey rivalry between the towns didn’t 
matter when something like this happens, the 
pastor said.
“You care for each other and sometimes caring 
looks like sitting beside someone and crying 
together.”
A morning to remember
The next morning, just after 10 a.m., Humboldt 
firefighters lowered to half-mast the large flag 
on the east side of town, just off Highway 5.
The Elgar Peterson Arena opened early 
Saturday and remained open all day as a 
gathering place for people coping with the 
tragedy. Flowers and messages have been 
laid out on the arena’s steps as an impromptu 
memorial.
Helping out
People everywhere have been offering help to 
Humboldt Broncos and the community.
Among the offerings is a GoFundMe page 
created to help the team that has raised $2.1 
million in less than 24 hours. The money will 
first go to the Broncos hockey organization 
and then be sent on to the families.
In Saskatoon, former NHL player Colby 
Armstrong’s mother offered her home after a 
Broncos player’s mother tweeted that her son 
was on his way to a hospital in the city.
A Saskatoon Millennium Lions Club member 
called the Journal saying he wanted to help 
families who might need accommodations. 
Anyone wanting more information can contact 
the Journal office. The club will also make a 
donation directly to the Broncos organization 
and challenging other Lions Clubs to do the 
same.
The Canalta hotel chain offered 
accommodations to those wanting to be near 
the hospital in their Humboldt, Tisdale and 
Martensville locations.
Worldwide attention
The accident has received worldwide 
attention.
Among many other news agencies, the New 
York Times, Fox News, Sportsnet and the 
Guardian out of the United Kingdom have 
reported on the tragedy.
In Humboldt, Global News, CTV News, TSN 
and the CBC all had crews at the Uniplex.
The reaction has been especially intense in 
the sports community, with teams from across 
North America sending their thoughts and 
prayers to the Broncos and the Humboldt 
community.
An emotional Mike Babcock, head coach of 
the Toronto Maple Leafs, talked to Sportsnet 

about the crash.
Babcock grew up in Saskatoon, “just up the 
road.”
“The hockey world is an unbelievable world,” 
he said. “You can’t make up for loss. You just 
can’t.”
Condolences have poured in from all over the 
world, including tweets from Prime Minister 
Justin Trudeau and U.S. President Donald 
Trump.
The National Hockey League’s Chicago 
Blackhawks announced they would be 
honouring the Broncos at tonight’s game 
against the Winnipeg Jets.
According to the Blackhawks both teams will 
wear “Broncos” on the backs of their jerseys 
in place of the players’ last names.
The Blackhawks also announced they would 
be matching a $25,000 donation made to the 
Broncos from both the Jets and the NHL.
The Jets, whose radio play-by-play personality 
is Humboldt native Brian Munz, also changed 
their logo, switching from a blue and white 
colour scheme to a green and gold one.
Vigil to be held
A prayer vigil organized by the Humboldt 
Ministerial Association will be held at 7 pm on 
Sunday, April 8 at the Elgar Peterson Arena.
Rev. Matteo Carboni of St. Andrew’s Anglican 
Church said the service will include scripture 
readings and a sermon, as well as musical 
performances that will include local artists 
Araba Quaye and Murray Pilgrim. The service 
is open to all.
The Nipawin Apostolic Church will also host 
a candlelight vigil at the same time.
Call for unity
City of Humboldt Mayor Rob Muench called 
for the Humboldt community to stick together 
and support each other.
“There is no play book on what to do in a 
case like this, and we’re asking for everyone’s 
support and consideration in the coming days 
and weeks and months and years,” he said at 
the Saturday afternoon press conference. “We 
will get through it.»
Staff / Humboldt Journal
https://shar.es/1L8IpU
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About the BookFeaturing a new foreword written and narrated by Prime 
Minister Justin Trudeau. 

Justin Trudeau has spent his life in the public eye. From the moment he was 
born, the first son of an iconic prime minister and his young wife, Canadians 

have witnessed the highs and the lows, sharing in his successes and mourning with him 
during tragic times. But few beyond Justin's closest circle have heard his side of his 
unique journey, or his new perspective on what that story means since taking office. 

Now, in this exclusive edition of Common Ground, which features a new foreword, 
Justin Trudeau reveals how the events of his life have influenced him and formed the 
ideals that drive him today. He explores, with candor and empathy, the difficulties of his 
parents' marriage and the effect it had on a small boy and the close relationship with a 
father whose exacting standards were second only to his love for his sons. He explores 
his political coming of age during the tumultuous years of the Charlottetown Accord and 
the Quebec Referendum and reflects on his time as a teacher, which was interrupted by 
the devastating losses of his brother and father. We hear how a connection was forged 
with a beautiful young woman, Sophie Gregoire, who had known the Trudeaus in earlier 
days. 

Through it all, we come to understand how Justin found his own voice as a young man 
and began to solidify his understanding of Canada's strengths and potential as a nation. 
We hear what drew Justin toward politics and what led to his decision to run for office. 
Through Justin's eyes, we see what it was like in those first days of seeking the Liberal 
nomination for Papineau, when it was just he and Sophie and a clipboard in a grocery 
store parking lot, and how hard work and determination won him not only the nomination 
but two hard-fought elections. We learn of his reaction to the considerable Liberal defeat 
in 2011 and how it clarified his belief that the Liberal Party had lost touch with Canadians 
— and how that summer he was far from considering a run for the Liberal leadership 
but contemplating whether to leave politics altogether. And we learn why, in the end, he 
decided to help rejuvenate the Liberal Party and to run for the leadership and for prime 
minister. 

But mostly, Justin shares with listeners his belief that Canada is a country made strong by 
its diversity, not in spite of it, and how our greatest potential lies in finding what unites 
us, in building on a sense of shared purpose — our common hopes and dreams — and in 
coming together on common ground. 

The PM’s proceeds from this work will be donated to the Canadian Red Cross Society.

Hear Justin Trudeau,s life story
 read by Colm Feore in Audible ,s exclusive edition of Common Ground, 

featuring a new foreword written and recorded by the prime minister.
The PM ,s proceeds will be donated to the Canadian Red Cross Society.
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Hear Justin Trudeau,s life story
 read by Colm Feore in Audible ,s exclusive edition of Common Ground, featuring a new foreword written and 

recorded by the prime minister.
The PM ,s proceeds will be donated to the Canadian Red Cross Society.


