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تحويل وصرف العمالت بأقل األسعار 

 تقدمي كافة اخلدمات
املالية للجالية العربية

 ن�شرتي الذهب نقداً
 باأف�شل الأ�شعار
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النا�س  بني  الطيبة  العالقات  معظم  اإن 
ال  اأملا�سيتني  بكلمتني  تتلخ�س  املتح�سرين 
ثالث لهما ومفعولهما كال�سحر يف النفو�س 

هما كلمتي:

�شكرًا & عفوًا
فلو اأن كل واحد منا هيئ نف�شه وعود ل�شانه على قول كلمة �شكرا 
من القلب.. اأمام كل معروف ي�شدا له مهما �شغر اأو كرب لبنى 
ج�شورا من املودة والألفة حتلو معها احلياة وتطيب، مع القريب 

والبعيد. 
ولو اأن كل واحد منا هذب نف�شه وعود ل�شانه على قول كلمة عفوا 
اأو بغري ق�شد حلال  اأمام كل خطاأ يبدر منه بق�شد  ب�شدق.. 
التي تعكر �شفو  امل�شادات وامل�شاكل  ذلك دون ن�شوب كثري من 

حياة النا�س ليل نهار..
الكلمتني  هاتني  ملفعول  جيدا  تنبه  فقد  ذكيا،  كان  الغرب 
ال�شحريتني. فعزف عليهما اأجمل العالقات بني الأفراد، ون�شج 
اأن  النادر  من  فاأ�شبح  احلديثة.،  الإن�شانية  ح�شارته  منهما 
ت�شادف م�شادة كالمية اأو �شوء تفاهم بني اثنني من العامة اأو 
اأن ت�شهد ت�شرف م�شني اأو كالما نابيا يخد�س �شعور الأخرين.

ل اأدري ملاذا تخلفنا كثريا يف هذه امل�شاألة ويف تراثنا وثقافتنا 
وديننا الكثري الكثري من القيم النبيلة واملعاين الإن�شانية التي 
من  وكم  فكم  لالأ�شف.  بها  يتحلى  ل  معظمنا  لكن  بها  نفخر 
وكم  واأمهاتهم.  لأبائهم  والعرفان  ال�شكر  يوؤدون حق  ل  الأولد 
وكم من الطلبة ينهلون العلم من معلميهم �شنني طوال ويغفلون 

ت�شلقوا  اأ�شخا�س  من  وكم  بف�شلهم.  والإعرتاف  �شكرهم  عن 
ماديا ومعنويا على ح�شاب اآخرين ثم اأداروا ظهورهم فلم يوؤدوا 
وقبل كل هذا  بل  اأ�شال،   اأماناتهم  يوؤدوا  بل مل  الالزم  ال�شكر 

وذاك كم وكم من الب�شر ل يوؤدون ال�شكر خلالقهم ورازقهم.

علينا اأن ل نن�شى اأبدا، كما اأن بال�شكر تدوم النعم، كذلك يدوم 
الود والألفة بني النا�س. 

ومن ناحية ثانية علينا اأن ن�شتح�شر دوما يف تعامالتنا اليومية 
لهذه  العدة  اأعد  منا  فمن  ف�شيلة  باخلطاأ  الإعرتاف  باأن 
اأي  تلو اخلطاأ دون  النا�س يرتكب اخلطاأ  الف�شيلة. نرى بع�س 
ذلك  له  ت�شول  بال�شوء  الأمارة  فنف�شه  بامل�شوؤولية،  اإح�شا�س 
من  الثمن.  كلف  مهما  اخلطاأ  عن  الإعتذار  وبني  بينه  وحتول 
يخطئ  كلنا  اخلطاأ!!  مع�شوم عن  اأو  الإن�شان ممنوع  باأن  قال 
وي�شيب ولكن اخلطاأ الذي يتبعه اإعتذار هو خطاأ م�شرف بينما 
اخلطاأ الذي ياأبى �شاحبه الإعتذار والت�شحيح فهذا الت�شرف 
الأرعن قد يوؤدي اإىل كوار�س كبرية فيما بعد. وقيمة الإعتذار 
عن  الأم  اأو  الأب  يعتذر  عندما  فمثال  �شاحبه  قيمة  من  تكون 
بالغا يف تربية  اإيجابيا  اأثرا  الأولد فذلك يرتك  اأمام  خطاأ ما 

الأولد ون�شاأتهم والعك�س �شحيح.

على �شعيد اأخر هناك اأخطاء لها معايري خمتلفة اإن مل يبادر 
كوار�س ل حتمد  عواقبها جنم عن ذلك  لإ�شتدراك  مرتكبيها 
عقباها مثال على ذلك خطاأ احلاكم وامل�شوؤول، فعندما يبادر 
احلاكم بت�شحيح خطاأ ما وبالإعتذار للرعية يف الوقت املنا�شب 
يكون  ل  عندما  ولكن  العامة  من  وتاأييدا  دعما  ذلك  اأثر  جتد 
الت�شحيح والإعتذار من �شمن اأدوات احلكم فليرتقب اجلميع 
من  باأنه  علمًا  والعباد  البالد  على  حتل  كربى  وطامات  ماآ�شي 
املمكن تفادي كل ذلك بكلمة اأو بت�شرف حكيم. لالأ�شف �شهد 
التاريخ حكاما هان عليهم اأن ميرغوا اأنوف �شعوب باأكملها على 

اأن يعرتفوا بخطاأ ارتكبوه.

ثقافة  هو  اإمنا  الإعتذار  باأن  ما  �شخ�س  يتعلم  عندما  اأخريا 
وح�شارة ولي�س عيبا ونق�شا عندها فقط ي�شبح هذا ال�شخ�س 

اإن�شانا ي�شتحق الإحرتام.
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جريدة اأيام كندية وال النا�سرين. اأيام 
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اأوربا  ويف  عموما  التاريخ  اأقرء  حينما  دائمًا  يوؤرقني  �شوؤال 
ثورات  بني  ما  النتائج  يف  الختالف  هذا  ملاذا  خ�شو�شًا، 
مثاًل،  الفرن�شية  كالثورة  الأخرى  والثورات  الديني  الإ�شالح 
مع اأن امل�شرتك بينهما هو الدم امل�شفوك يف �شراعات املجتمع 
ولإ�شباع  النتائج.  يف  وحا�شٌم  كبرٌي  الختالف  ولكن  املنق�شم، 
الف�شول العلمي لدي، فالبد من رحلة زمنية اإىل باري�س حيث 
احلوار  نار  وُن�شِعل  جمددًا  فاألتقيه  الثائر،  الراهب  �شديقي 

اللطيفة، فتقينا من جتمد العقول نتيجة �شقيع اجلهل. 

الكني�شة،  ذات  اأمام  الثورة،  زمن  باري�س  الو�شول:  -حمطة 
يف  لأجده  �شديقي،  عن  باحثًا  الكني�شة  حول  بنظري  اأجول 

احلديقة املجاورة ي�شقي النباتات 

-مرحبا اأيها ال�شيد املحرتم 

-اهال بك.. اوه �شديقي.. �شعيد لروؤيتك مرة اأخرى. 

-�شكرًا �شيدي الواقع اأن عقلي م�شغوٌل ب�شوؤاٍل وَعِط�ٌس لفهمه، 
هذه  عط�س  تروي  كما  يرويه،  ما  عندك  اأجد  اأن  فاأرجو 

النباتات 

-حبًا وكرامة.. تف�شل ِاطرح �شوؤالك 

-�شكرًا لك.. اأرجو اأن تبني يل ما هو وجه الختالف بني ثورات 
وملاذا  الآن،  الفرن�شية  الثورة  وبني  ال�شابقة  الديني  الإ�شالح 

نفرت�س اأن هذه �شتغري املجتمع ولن تف�شل كتلك. 

-ح�شنًا. لقد كان يتم تناول الدين من خالل رجاله وتف�شرياتهم 
للدين، والتي اأ�شحت هي الدين ذاته، فتحول الإميان باهلل اإىل 
تفا�شيل يومية، واجراءات �شخ�شية، فهبط الميان من عامل 
باهلل  بالإميان  لها  دخل  ل  يومية،  تفا�شيل  اإىل  والقيم  الروح 
مطلقًا ،ذلك الهبوط الذي مينع منو ال�شمري، املراقب الذاتي، 
وحتديد  العقول،  على  ال�شيطرة  وي�شهل  بل  فينا،  اهلل  �شوت 
م�شارها مبا ينا�شب م�شالح وكالء اهلل كما يح�شبون انف�شهم و 
بكل ثقة لالأ�شف، وكل ذلك حتت عنوان واحد ،هو تف�شري الدين 
واأن هذا التف�شري هو اإرادة اهلل التي توجب الدمار على املخالف 
يف الدنيا، وجهنم يف الخرة، وهنا ي�شبح الوكيل اأ�شياًل ب�شكٍل 
العقول  وتتحدد  الدين،  هو  الدين  رجل  وي�شبح  مبا�شر،  غري 
يف م�شاٍر �شغرٍي جدًا، هو ر�شا رجال الدين باطنا،ً وطاعة اهلل 

ظاهرًا. 

املوجودة  امل�شكلة  الدينية  الثورات  اأ�شحاب  ا�شت�شعر  لقد 
اإيجاد  خالل  من  احللول  يقدموا  اأن  وحاولوا  ع�شرهم،  يف 
تف�شريات جديدة للن�س الديني، تخطو خطوة باجتاه التخل�س 
كثريٌة  اأفكاٌر  فقامت  اهلل،  كلمات  على  الب�شرية  ال�شيطرة  من 
واحد  عنوان  حتت  هائلة،  ب�شرية  مذابح  خّلفت  خمتلفة، 

الغيب،  بتف�شري  دين  اأو  مذهب  اأو  لطرٍف  الإلهية  الأحقية  هو 
فاأ�شبح الدم هو الثمن الطبيعي للعقل الغيبي املطلق الأحادي 
التوجه يقول كالفن وهو من قادة هذه الثورات ومنظريها : )اإن 
يف  اجلهاد  عند  جانبًا  والإن�شانية  الراأفة  تطرح  اأن  يريد  اهلل 

�شبيله(. 

منظري  موقف  هو  ما  ولكن  �شيدي  يا  التحليل  هذا  -جميل 
الثورة الفرن�شية 

- ح�شنًا لبد اأنك تعرف كتاب ر�شائل فار�شية ملونتي�شيكو 

-نعم 

-اإن الكتاب يناق�س من جانب معني التطرف الفكري لدى كل 
طرف، -مع العلم اأن الكل يدعي الت�شامح-، فينتقد فرن�شا مبا 
فيها من موؤ�ش�شات دينية، و�شلطة �شيا�شية، واأحوال اجتماعية، 
اأن  ترى  اأن  ت�شتطيع  الوقت  وبنف�س  فار�شي  م�شلم  اأمري  بل�شان 
على  فيه  يعيب  ما  ميار�س  الفار�شي(  )امل�شلم  ذاته  الناقد 

الآخر، ميار�س ذات التطرف وذات الكره والتع�شب عمليًا. 

لقد اأدرك املفكرون الثائرون اأمثال رو�شو ومونتي�شيكو وديكارت 
وجون لوك امل�شكلة متاما فكانت خطوتهم و�شيحتهم اأبعد بكثري 
من  الن�س  تف�شري  عدم  فقرروا  الديني  الإ�شالح  مفكري  من 
جديد لأن ذلك �شيدخلهم يف دوامة ل تنتهي من الدعاءات، بل 
اأبدلوا التف�شري بالإميان، اإعمال العقل العلمي بدياًل عن العقل 
وقفزًة  عامليًة  نه�شًة  فكانت  التوجه،  الأحادي  املطلق  الغيبي 

ح�شاريًة هائلة، يف عامل الفكر والعلم. 

يتبع...

كتبها الباحث: عمار مرعي

ترجمها لالإنكليزية: معتز اأبوكالم  

بني �لعقلني �لعلمي و�لغيبي

قبل اأن يرحل املاغوط عن عاملنا، �شمَّ رائحة دخان الطائفية 
الأوطان  موت  اأنَّ  يعرف  املاغوط   الأجواء..  يعمُّ  والفرقة 
بفرقة اأبنائها، واأنَّ ل ظلَّ ول غطاء ول و�شادة اأنعم من و�شادة 

الوطن..!

واإذللهم، حينها  اإ�شتعبادهم  ي�شهل  اأوطانهم  ق  تتمزَّ َمْن  لأنَّ 
من  قيمته  يعرف  مثلما  دًا،  جيِّ الوطن  قيمة  يعرفون  فقط 

اأَْعَيتهم الغربة..!

.." اآدم  اأُ�َسّميه  طفاًل  " �ساأُجنُب 
د املاغوط..  هي من اأروع ما كتب حممَّ

تهمة..  زماننا  يف  الأ�شامي  لأنَّ  اآدم..  اأُ�َشّميه  طفاًل  �شاأُجنُب 
د ول عي�شى"..لن اأُ�شّميه "علي ول عمر"..  فلن اأُ�شّميه "حممَّ
لن اأُ�شّميه "�شّدام ول ح�شني".. ول حتَّى "زكريا اأو اإبراهيم".. 
واأن  اأن يكرب عن�شريًا،  اأخاف  "ديفيد ول جورج"..  ول حتَّى 
اإرهابيًا..  يكون  الأجانب  فعند  ن�شيب..  اإ�شمه  من  له  يكون 
فني يكون بغيًا.. وعند ال�شيعة يكون �شّنيًا.. وعند  وعند املتطرِّ
جواز  اإ�شمه  يكون  اأن  اأخاف  �شيعيًا..  اأو  علويًا  يكون  ة  ال�ُشنَّ

�شفره..!

اأُريده اآدم م�شلم م�شيحي.. اأُريده اأن ليعرف من الدين اإّل اأنَّه 
هلل.. واأُريده اأن يعرف اأن الوطن للجميع.. 

ولي�س  وعمله  و�شدقه  قلبه  يف  وقر  ما  الدين  اأنَّ  �شاأُعلِّمه 
اإ�شمه..

�شاأُعلِّمه اأنَّ العروبة َوْهٌم.. واأنَّ الإن�شانية هي الأهّم.. 

�شاأُعلِّمه اأنَّ اجلوع كافر، واجلهل كافر، والظلم كافر..

�شاأُعلِّمه باأنَّ َمْن بداأ احلرب.. مل يعرف كيف ُينهيها.. واإّل ملا 
َر طرفًا... كان خا�شرًا مهما َك�ِشب.. بداأها.. واإنَّ َمْن نا�شَ

�شاأُعلِّمه اأنَّ اهلل يف القلوب قبل امل�شاجد والكنائ�س.. واأنَّ اهلل 
ة ولي�س خمافة..  حمبَّ

�شاأُعلِّمه ما ن�شي اأهلنا اأن يعلمونا..

�شاأُعلِّمه اأنَّ ما ينق�شنا هو ما عندنا.. واإنَّ ما عندنا هو الذي 
ينق�شنا.. 

�شاأُعلِّمه اأينِّ بداأت حديثي باأنَّني �شاأُجنبه "ذكرا"..

املجتمع  يف  باٍق  اخللل  واإنَّ  تواأد..  مازالت  الأُنثى  لأنَّ 
العربي..!!
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كان يا مكان....يف قدمي الزمان...كان هناك وفد اأوفدته �شورية اإىل باري�س عام 1936...  لينا�شل 
عليه  علق  وقد  اهلل....  عناية  ترعاه  الوفد  �شافر  بالده....  ا�شتقالل  لأجل  النتداب  عا�شمة  يف 

ال�شوريون اآمالهم جميعها....

وما اأن هبط وفد ال�شتقالل ال�شوري اأر�س باري�س حتى حر�س على زيارة �شرح اجلندي املجهول.... 
فو�شع رئي�س الوفد ال�شيد ها�شم الأتا�شي اإكليل الزهور على ال�شريح... ووقف باقي الوفد ينظر بكل 

�شمت واحرتام.... واملندوب الفرن�شي معهم...

و�شرعان ما حتلق ال�شعب الفرن�شي حولهم... يرقب هذا الوفد الذي اأتى من اأر�س بعيدة... بعني 
اأر�س حتتلها فرن�شا...  اإذن....وفد و�شل فرن�شا من  الده�شة والإعجاب....  هذا هو وفد �شورية 
مهَد  فرن�شا  احتلت  احل�شارة...   بتعليمها  تتعهدها  اأن  بحجة  تهذيبها....  بحجة  عليها  انتدبت 
عرفها  ح�شارة  اأ�شمى  عن  يعرب  البالد...   تلك  وفد  هو  ها  عليها!   الو�شاية  بحجة  احل�شارات 

التاريخ....  اأمام �شريح اجلندي املجهول.... 

بلد  اأمل تكن فرن�شا  الفرن�شي املجهول؟؟   الوفد!! ماله وما للجندي  القائل: عجبا لهذا  وقد يقول 
الحتالل؟  اأمل ُي�شَق اأع�شاء هذا الوفد من كاأ�س �شرها....  اأمل ُينَف العديد من اأع�شائه يف فرتة 
من الفرتات اإىل جزيرة اأرواد؟  اأمل يكونوا هم من قادوا الن�شال ال�شيا�شي... وفرن�شا تراوغ...  فما 
اأن ت�شمح لهم بكتابة د�شتور حتى تبطل مواده التي تن�س على ا�شتقالل البالد؟....  وما اأن ترتك 
لهم اأن ي�شكلوا برملانا منتخبا حتى تقوم بتعطيله كما ت�شاء؟... اأمل يكن اأع�شاء هذا الوفد هم من 
قادوا الن�شال الثوري... فاأذاقتهم فرن�شا الأمرين مدة �شتة ع�شر عاما متوالية.... قبل اأن ت�شمح 

لهم اأخريا باإيفاد وفدهم لينتزع منها حرية بالده؟؟  

فما لهم وما للجندي الفرن�شي املجهول؟  اأمل يكن جنود فرن�شا هم من يجو�س اأر�س الوطن مف�شدا 
فيه؟ لعله جمرد بروتوكول....  جمرد تقليد... 

ل بل هو اأعظم من هذا...  �شرح اجلندي املجهول رمز لكل جندي بذل اأغلى ما عنده لأجل بالده...  
ق�شى حتفه دفاعا عن حريتها... عن ا�شتقاللها.... عن �شالمة ترابها....  وقف الوفد ال�شوري يرفع 
التحية لهذا اجلندي، واإن كان فرن�شيا... واإن كانت بلده هي بلد النتداب... اأمام الفرن�شيني....
حتى تعرف فرن�شا قبل اأن جتل�س اإىل ذلك الوفد على طاولة املفاو�شات...  اأن من يقف احرتاما 
�شورية  ا�شتقالل  لأجل  جمهول...  جنديا  يكون  اأن  ا�شتعداد  على  �شعبه  كل  املجهول...   جلنديها 
ير�شل  احلقيقة  يف  فاإنه  املجهول،  اجلندي  �شريح  على  عرج  اإذ  اإذن،  �شورية،  وفد  وحريتها....  
اأر�شها برفات  اأو تاأهبي، فبالدنا م�شتعدة ان متالأ  اأن هبينا حريتنا...  ر�شالة رمزية اإىل فرن�شا: 

جنودها املجهولني....

وينتزع الوفد معاهدة ال�شتقالل... ويعود بها اإىل وطنه منت�شيا بحرية موعودة....  وتتلقاه اجلموع 
ال�شورية بفرحة عارمة...  و�شرعان ما تراوغ فرن�شا تارة اأخرى... فتعود عن معاهدتها... وتنتزع 
لواء ال�شكندرون من �شورية لتعطيه لرتكية....  في�شتقيل رئي�س البالد احتجاجا... وقد كان هو 
رئي�س الوفد الذي عاد بتلك املعاهدة وذلك الوعد....  اأفرن�شا جاءت تعلم �شورية احل�شارة؟  اأم اأن 

العك�س هو ال�شحيح؟  

ومتر ت�شع �شنوات منذ اأن رحل الوفد ال�شوري اإىل باري�س ووقف اأمام جنديها املجهول... متر وفرن�شا 
ما زالت حتتل البالد وتراوغ... ياأتي عام 1945 بعد هذه ال�شنوات... فرت�شل �شورية اأحد اأع�شاء 
وفد ال�شتقالل رئي�شا لوفد �شوري جديد اإىل ع�شبة الأمم....تر�شل فخرها فار�س بك اخلوري... 
الذي �شبق له اأن وقف اأمام ذلك اجلندي املجهول قبل ت�شع �شنوات...  ليعر�س ق�شية �شورية على 

ع�شبة الأمم يف جل�شة خ�ش�شت لذلك...  

ل�شفري فرن�شا...  الذي خ�ش�س  املقعد  اإىل  ال�شوري قاعة اجلل�شة... فيتجه اخلوري  الوفد  يدخل 
فيجل�س فيه.... ويدخل �شفري فرن�شا ليجد فار�س بك وقد اأخذ مكانه...  ي�شود القاعة فجاأة �شمت 
ينتظر  �شابرا  بدء  ذي  بادئ  الفرن�شي  ال�شفري  يقف  ترى...  يا  هذا  اأمر  من  �شيكون  ما  عميق... 
�شغور مقعده من مندوب �شورية... لعل فار�س �شورية، و�شاعرها، واأكرب مثقفيها...واأديبها بالعربية 
والفرن�شية... لعله مل يقراأ الالفتة العري�شة التي و�شعت اأمام املقعد.... والتي كتب عليها : "�شفري 

فرن�شا"

ومتر دقائق وييداأ �شرب املندوب الفرن�شي بالنفاذ....  فيطلب لطفا من الفار�س اأن يتنحى ويذهب 
معطفه  جيب  من  لتوه  اأخرجها  جيب  �شاعة  يف  ينظر  وهو  فار�شنا...  ويتجاهله  كر�شيه....   اإىل 

اأخرى...  دقائق  ومتر  اجلميل...  
وتعلو  فرن�شا...  �شفري  �شواب  فيطو�س 
نربة �شوته... وت�شيبها رجفة وغ�شة... 
ويجعل يرغي... يريد ا�شتعادة مقعده... 
�شاعة  يف  يتطلع  وهو  يتجاهله،  وفار�شنا 
بربودة  والأخرى...  الفينة  بني  معطفه 

اأع�شاب....

الذي  الفرن�شي  ال�شفري  �شوت  اإل  ميزقه  رهيب...مل  �شمت  من  دقيقة  وع�شرون  خم�س  انق�شت 
ارتعد غ�شبا.... وكاأن كرامته وكرامة بلده اأهينتا... بينما نظر �شفراء العامل وقد عقدت األ�شنتهم 
الفار�س من جمل�شه  فينه�س  �شاعة اخلوري....  انق�شت خم�س وع�شرون دقيقة على  الده�شة.... 
بكل هدوء... وينظر اإىل نظريه الفرن�شي مبت�شما... على مراأى وم�شمع من جميع الأمم...فيخاطبه 
بكل اأدب وتهذيب... بلغة فرن�شية عذبة... قائال:  "يا �شعادة ال�شفري... جل�شُت يف مكانك خم�شا 
وع�شرين دقيقة...  فلم تطق �شربا...  بينما جا�س جنودكم يف بالدي خم�شا وع�شرين �شنة.. ونحن 

نتحمل... فمتى يا �شعادة ال�شفري يجلو جنودكم عن بالدنا؟"

ها هو وفد �شورية مرة اأخرى... اأمام العامل اأجمع... يلجاأ للرمزية.... فيعّلم فرن�شا، التي كان من 
املفرو�س اأن تكون هي معلمته... احل�شارة... ويلقنها در�شا لن تن�شاه يف الدهاء ال�شيا�شي....

يف هذه اجلل�شة ح�شلت �شورية على ا�شتقاللها بعد ت�شويت الأمم املتحدة.

اأعده االأ�ستاذ �سياء االأتا�سي

وطنيون

�ل�سوريون...
و�لدهاء �ل�سيا�سي زمن �لإ�ستقالل...

املهند�س �سياء االأتا�سي



ق�س�س جناح
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حجبت املواقع الباحية يف �شورية منذ اأيام، منعًا للمزيد من النحالل الخالقي. انا �شخ�شيًا ل�شت �شد 
القرار، ففي كل بالد العامل هناك رقابة معينة يف هذه الأمور.

ولكن البع�س يطالب برفع احلجب من منطلق »حرية املواطن ال�شخ�شية« بت�شفح ما ي�شاء، م�شت�شهدين 
بحرية األغرب. يف اأوروبا والوليات املتحدة ل ي�شمح لالأطفل بدخول �شالة العر�س ال�شينمائي اذا كان 
الفيلم يحتوي على م�شاهد »�شاخنة،« ول ميكنهم �شراء جملة »للكبار« لو كانوا حتت ال�شن القانوين. ول 
ادري لو اأ�شبح اطفالنا خالل هده احلرب معر�شني لدرجة اأعلى من الإباحة والإنحالل الأخالقي من 

اأطفال تلك البالد.
�شحيح، قد يظهر مهوو�س بني احلني والأخر، يطلق النار على زمالئه يف املدر�شة، ولكنه ال�شواذ ولي�س 
القاعدة، وهي حادثة مل حت�شل )حتى الآن( يف بالدنا، ولكن عندما يخرج الطفل من املدر�شة فاإنه ل 
يرى �شالحًا فرديًا يف كل زقاق وكل حي، ول قمامة متلئ ال�شوارع، ول �شيارات على الأر�شفة املك�شرة 
اأركيلة« ت�شبهًا  اأن يدخلها ويطلب »نف�س  ول مقاهي تفوق عدد املدار�س واجلامعات، ي�شتطيع اأي طفل 

بالكبار، دون اأي قيد اأو �شرط ل من اأ�شحاب املقهى اأو من الدولة.
يف ذلك العامل »احلر« ل ي�شتطيع ال�شاب اأن يطلب كحول اإلأ بعد اأن يظهر بطاقة �شخ�شية، تثبت انه 
جتاوز �شن الثامن ع�شر ول ميكن ملجموعة من اخلمارات اأن تفتح �شمن حي �شكني كما ح�شل يف باب 

توما موؤخرًا، فللخمارات والبارات واملراق�س اأمكنتها اخلا�شة بها، املحددة واملعروفة. 
اأحياء دم�شق،  اأرقى  اأطفال باب توما مثاًل، وهو نظريًا من  لها  التي يتعر�س  الإباحة  هل تتخيلون كم 

عندما يدخلون منازلهم ويرون ال�شكارى واملت�شكعني يفر�شون احلارات حتى �شاعات الفجر الأوىل؟
الي�س الت�شويه الب�شري التي تتعر�س له دم�شق اْلَيْوَم اباحة؟ الي�شت مو�شيقى الدبكة والزمار، املنبثقة 
من ال�شيارات امل�شرعة يف منت�شف الليل اإباحة؟ الي�شت الرناجيل اإباحة ل تقل �شوًء عن اإباحة املواقع 
املحجوبة؟ يف تلك البالد »احلرة« التدخني حم�شور يف اأماكن حمددة، وقد بداأ املجتمع يلفظه ويكافحه، 
وهو حكمًا ممنوع يف الأماكن املغلقة، مثل امل�شاعد والدوائر احلكومية واجلامعات واملطاعم. يف تلك 
 Wait البالد، هناك حملة كبرية ملنع اأجهزة اخلليوي و«الأي باد« اإل ما بعد ال�شف الثامن، عنوانها

Eighth Until اأو »انتظر حتى ال�شف الثامن، اأو عمر الـ14. 

موقع  على  والدخول  الر�شمي  الدوام  �شاعات  خالل  للعمل  اإل  يفتح  ل  اخلليوي  جهاز  البالد،  تلك  يف 
»الفي�شبوك« حمجوب يف معظم ال�شركات التي حترتم نف�شها، طبعًا وكذلك املواقع الإباحية. 

ل احد يخرج هاتفه املحمول وهو على مائدة ع�شاء، اأو يف جل�شة عائلية.  
من يريد اأن يقلد الغرب، فعليه اأوًل اأن يبداأ بقانون ال�شري واحرتام �شارة املرور، وج�شر امل�شاة، وحزام 

الأمان، وحد ال�شرعة. 
من يدافع عن حرية الفرد، عليه اأوًل اأن يحرتم الأخرين وهو يقف يف الدور واأن يتقبل الراأي الأخر يف 

الدين وال�شيا�شة، واأن يحرتم الكتاب والقراءة، واأن يقد�س القانون واملدار�س.
 عندها فقط يبداأ التحرر احلقيقي والتقدم والرقي الإجتماعي والوطني.

الدكتور �سامي مبي�س

حجب..
�ملو�قع �لباحية يف �سورية

، مل�شل�شل باب احلارة، الذي ميثل توثيقًا  انتقادات وا�شعة من ال�شارع الدم�شقي خا�شًة، وال�شوري عامًةَ
خاطئًا لتاريخ العا�شمة دم�شق، كان اآخرها من�شورًا قا�شي اللهجة، من حممد خري مامي�س، ابن اأقدم 

عائلة م�شجلة بدم�شق، وذلك على �شفحته على »الفي�س بوك« كتب فيه :
اإل من كتب  التي ل متثل  ال�شوقّية،  باأقبح املفردات  باب احلارة امل�شنوع باملال النج�س، املتوالد تباعًا 

واأخرج و مّثل من اأرخ�س حثالت الأر�س.
بع و اخلناجر و العنرتّيات ال�ّشافلة، التي يراد تكري�شها عامًا بعد عام على اأنها ال�شورة  باب حارة ال�شّ

احلقيقية لتاريخ دم�شق.

دم�سق الثالثينات :
يف العام 1930 اأ�شقطت دم�شق »�شبحي بركات« مر�ّشح الفرن�شيني، و انتخبت »حممد علي العابد« رئي�شًا 

للجمهورية ال�شورية. 
الأوىل يف  دكتوراه،  �شهادتي  يحمل  كان  بل  كالدواب،  »يجعر«  و  �شربيته  يحمل  »اأزعرًا«  العابد  يكن  مل 
الهند�شة املدنية، والثانية يف القانون الدويل. وكان يتقن اللغات العربية والرتكية والفار�شية والفرن�شية 

والإنكليزية.!

مل تكن ن�ساء دم�سق »حرميًا« :
اأ�ش�شت ن�شاء دم�شق الرابطة الأدبية يف العام 1922م.

دم�شق  والفكر من  الأدب  �شمَّ عمالقة  الذي  و»ماري عجمي«  مرا�س«  »مريانا  لل�شيدتني  الأدبي  املجل�س 
واملحافظات ال�شورية الأخرى، والذي اأ�شدر اأول �شحيفة ن�شائية عربية كانت ت�شمى �شحيفة »العرو�س«.

�شالون ال�شيدة زهراء العابد الأدبي الثقايف 1930م.
جمعية »نقطة احلليب« التي تاأ�ش�شت يف العام 1922 وما تزال متار�س ن�شاطها يف دعم الأمهات و الأطفال 

حتى يومنا هذا.
جمعية يقظة املراأة ال�شامية عام 1927 التي هدفت اإىل ت�شجيع عمل الن�شاء يف الريف، واإحياء وتنظيم 

ال�شناعات اليدوية التقليدية.
جمعية دوحة الأدب 1928م.

جمعية خريجات دور املعلمات.
الرابطة الثقافية الن�شائية.

النادي الأدبي الن�شائي.
وغريها الكثري.

ومل يكن رجال دم�شق همجًا رعاعًا كما يحاول القائمني على امل�شل�شل ت�شويرهم، بل اقتلعت الأحزاب و 
اجلمعيات ال�شيا�شية -وعلى راأ�شها الكتلة الوطنية- د�شتور 1930 من عيون فرن�شا، وعلى اأ�شا�شه اأقامت 

جمل�شًا نيابيًا، وموؤ�ش�شة رئا�شة منتخبتني، وبذلك قامت اجلمهورية ال�شورية الأوىل.
مل يكن اأهل دم�شق يتلقون عالجهم الطبي عند »العائد من املوت« اأبو ع�شام. فقد كان يف دم�شق يف تلك 
الفرتة من التاريخ اأكرث من 400 عيادة طبية عامة واخت�شا�شية، لأطباء در�شوا يف اخلارج، اأو لأطباء 

در�شوا يف جامعة دم�شق، التي كانت قد خّرجت يف العام 1936 �شبع دفعات بني طبيب و طبيبة.
هل نحدثك عن الفن يف دم�شق.؟

هل نحدثك عن امل�شارح يف دم�شق.؟
هل نحدثك عن املجالت و ال�شحف ال�شادرة يف دم�شق.؟

هل نحدثك عن التجارة.؟
عن ال�شناعة.؟ 

عن الزراعة.؟ 
عن احل�شارة.؟

اأم عوا�شم الأر�س، لي�شت الدن�س الطافح من جمرور ي�شمى »باب احلارة«
اأم العوا�شم �شتحا�شبكم و �شيكون ح�شابها اأق�شى بكثري من قدرتكم على الت�شديق.

تاريخ دم�سق �مُلغيب
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باملتاحف  املتمثلة  املادية  الآثار  على  الدم�شقي  الرتاث  يقت�شر  ل 
والأوابد التاريخية من بيوت وجوامع وخانات وحمامات وغري ذلك، 
ول على ما متثله كتابات ال�شعراء والأدباء واملفكرين عرب الع�شور، 
اأ�شيل ناجت  ال�شعب من فن  اإىل ما ي�شدر عن عامة  بل تعدى ذلك 
عن الإيقاع والكلمة واملمار�شات الجتماعية �شواء كانت يف حياتهم 
والأعرا�س  واملاآمت  كالأعياد  الجتماعية  املنا�شبات  يف  اأم  اليومية 

وغريها.

اأوىل الدم�شقيون املنا�شبات الدينية والأعياد اهتماما كبريًا، واأهم 
اأعياد امل�شلمني واحتفالتهم الدينية هي راأ�س ال�شنة الهجرية ويوم 
�شعبان  من  الن�شف  بليلة  والحتفال  النبوي  املولد  وعيد  عا�شوراء 
وليلة الإ�شراء واملعراج والحتفال بقدوم �شهر رم�شان وبعدها عيد 
الفطر  عيد  هما  رئي�شيني،  دينيني  بعيدين  امل�شلمون  يحتفل  الفطر 
وعيد الأ�شحى، ويعد عيد الفطر اأول الأعياد عند امل�شلمني ، ويكون 
مبا�شرّة يف نهاية �شهر رم�شان كاماًل ، حيث يحتفلون فيه يف الأيام 
الثالثة الأوىل من �شهر �شوال من كل عام، ليكون اأّول يوٍم يفطرون 
امل�شلمون يف  اأّول مّرة احتفل  اأن  فيه بعد �شيام �شهر كامل؛ ويذكر 
فيكون يف  ال�شحى  اأما عيد  للهجرة.  الثانية  ال�شنة  الفطر يف  عيد 
العا�شر من ذي احلجة ومدته اأربعة اأيام بعد وقفة عرفات، املوقف 
الذي يقف فيه حجاج بيت اهلل احلرام لتاأدية اأهم منا�شك احلج، 
ال�شالم عندما  عليه  ابراهيم  لق�شة  اأي�شًا ذكرى  العيد  يعترب هذا 
لذلك  ربه  لأمر  تلبية  ال�شالم  عليه  ا�شماعيل  بابنه  الت�شحية  اأراد 
يقوم امل�شلمون بالتقرب اإىل اهلل يف هذا العيد بذبح الأ�شاحي من 
الأنعام والأبقار والأغنام وتوزيع حلمها على الأقارب والفقراء. وعيد 
الأ�شحى وتوديع وا�شتقبال احلج ال�شامي ثم تطبيق ال�شنة يف اخلتان 

واإيفاء النذور وغريها.

يحتفل اأهل دم�شق ب�شنع اأنواعًا من احللوى امل�شهورة على عادتهم 
والعجوة،  والف�شتق  باجلوز  املعمول  والأ�شحى،  الفطر  عيدي  يف 
توزع  كما  العيد،  حلول  قبل  ي�شرتونها  اأو  خا�شة  عائلية  بطقو�س 
ال�شدقات وزكاة الفطر املفرو�شة على كل م�شلم قبل �شالة العيد. 

يف  وينت�شرون  العيدين،  يف  املدينة  اإىل  الآ�س  غ�شون  بائعي  وياأتي 
اأيام  اأول  �شباح  املقابر  اإىل  ويحملونها  النا�س  لي�شرتيها  ال�شوارع، 
العيد قبل طلوع ال�شم�س، ثم يزور النا�س اخلطباء والأئمة والوجهاء 

والأقارب .

ومن املاألوف اأن ي�شارك كثريًا من امل�شيحيني جريانهم ومعارفهم من 
امل�شلمني يف التهنئة بالعيد . وعادة حتتفل الإدارة احلكومية بالعيد 
بانتهاء  اإيذانُا  املدافع  دم�شق  حكومة  تطلق  حيث  ر�شمية،  مبرا�شم 
رم�شان؛ ويودع هذا ال�شهر باحلفالت التي جتري يف امل�شاجد، وتزيني 
الدوائر الر�شمية. ويف اأول يوم للعيد، ت�شطف الفرق الع�شكرية اأمام 
امل�شجد الأموي الكبري، وتقدم التحية للحاكم والقائد الع�شكري يف 
لإر�شالها  املعدة  والزيوت  ال�شموع  اإخراج  مرا�شم  تبداأ  ثم  املدينة، 
مع قافلة احلج. يقول ابن طولون: )ويف يوم العيد وهو يوم الثنني 
والقا�شي  الأموي  باجلامع  العيد  الوايل  �شلى  منها،  �شوال  م�شتهل 
بعد  حنيفة،  اأبي  مذهب  قاعدة  على  �شالها  ولكنه  كان،  ال�شافعي 
اأن تاأخر اخلنكار يف جميئه اإىل اأن ارتفع النهار كثريًا، واحتفل ... 
يف هذا العيد احتفاًل عظيمًا، حتى اأح�شر حلل احللوانية وغريهم 

للطعامات، واأطعم بع�س الفقراء وغالب ع�شكر(.

تعم  الحتفالت  فكانت  الأعياد،  يف  بزينتها  دم�شق  مدينة  متيزت 

الأعمدة  من  الزينات،  فتقام  وحاراتها،  باأحيائها  املدينة  اأرجاء 
الأخ�شاب،  وخمازن  احلوا�شل  من  بها  ياأتون  كانوا  التي  اخل�شبية 
على  ويعلق  املنازل،  من  ال�شجاد  الزينات  تلك  يف  يعلقون  وكانوا 
اإ�شافة  والرماح  والرتو�س  وال�شيوف  القراآنية  الآيات  ال�شجاد  ذلك 
اإىل بعد عنا�شر الإ�شاءة الفاخرة. ويف بع�س الأعياد كـ)عيد املولد 
النبوي( كانت العرا�شات تخرج من كل حي باجتاه امل�شجد الأموي 
ال�شادة  ونقيب  املفتي  يح�شره  الذي  الر�شمي  بالحتفال  للم�شاركة 
ويف  النا�س.  من  غفري  وجمع  ال�شوفية  الطرق  وم�شايخ  الأ�شراف 
م�شجد احلي يف  اأمام  الكرا�شي  وت�شف  باملاء  الأر�س  تر�س  امل�شاء 
العرق�شو�س  باعة  ويحمل  احلي(  ل�شوق  العامة  )ال�شاحة  امل�شلبة 
قربهم ليوزعوها على احلا�شرين ، جتري خمتلف الألعاب بال�شيف 
ومن  النا�س.  على  احللوى  وتوزع  الألعاب،  من  وغريها  والرت�س 
املظاهر الأخرى خالل اأيام العيد اأن يخرج الأطفال باأفخر مالب�شهم 
ويجوبون الأ�شواق، في�شرتون ويفرحون ويطلقون املفرقعات ويركبون 
باخليول  املجللة  والعربات  ق�شرية،  مل�شافات  للتنقل  املعدة  احلمري 
والهوادج، اأو يركبون القالبة ذات الأ�شرة الأربعة فتدور بهم دورات 
واخليول  الأ�شكال  املتنوعة  الأ�شرة  ذات  الدويخات  اأو  حمورية، 

امل�شنوعة من اخل�شب.

مظاهر �لعيد يف �لرت�ث �لدم�سقي

الباحثة م. هال ق�سق�س
  �ساحة �سوق اخليل �سباح يوم عيد الفطر 1900 

مظاهر العيد يف دم�سق يف اأواخر الع�سر العثماينا�ستعرا�س مبارزة بال�سيوف �سنة 1900

 بائع العرق�سو�س يف العيد، دم�سق عام 1910 

جمعت   ،» والأخالق  الأديان   « حول  للنقا�س  م�شتديرة  مائدٌة 
جمموعة من رجالت الدين من عقائَد واأدياٍن ومذاهَب �شّتى. 

ومن بينهم حكيم التيبت » تنزين جيات�شو «، القائد الروحى الأعلى 
احلايل لبوذية التبت املُلّقب بـ دالي لما 

بعد انتهاء النقا�س ، وّجه رجُل دين �شوؤال للدالي لما
- يا �شماحة الدالي لما، ما اأف�شُل الأديان من وجهة نظر…!!!

وكان بالطبع يظنُّ اأنه �شيقول : 
ال�شرقية«  الديانات   « الأقل  اأو على  الأف�شل.  التِّبت( هى  )بوذية 

التى ت�شبُق امل�شيحية بقرون بعيدة.
 لكن »دالي لما« ابت�شم، ثم قال بهدوء :

وجتعلك  اأف�شل.  ا  �شخ�شً جتعلك  التى  تلك  هى  الأف�شُل  العقيدُة 
اأقرب اإىل �شورة اهلل على الأر�س.

األّح رجُل الدين فى ال�شوؤال، قائال :
ا اأف�شل …؟  وما هى تلك العقيدة التى جتعل الإن�شاَن �شخ�شً

فاأجاب دالي لما :
هى العقيدُة التى جتعلك 

اأقّل  حتّيًزا،  اأقّل   ، ح�شا�شيًة  اأكرث   ، اإدراًكا  اأكرَث   ، رحمة  اأكرَث 
ا ، اأنظَف ل�شاًنا ، اأكرث اإن�شانيًة ، اأكرث م�شوؤوليًة،  عن�شريًة ، اأكرَث حبًّ

وذا اأخالق. 
الديُن الذى يجعلك كل ما �شبق، هو الديُن الأف�شل.

مُيكن  ل  التى   ، احلكيمة  بالإجابة  ماأخوًذا  الدين  رجُل  �شمَت 
جمادلتها. لكن » دالي لما « اأكمل قائال :

ا يا �شديقى بعقيدتك اأو دينك اأو مذهبك. اأو اإذا ما كنَت   ل�شُت مهتمًّ
ا هو �شلوكك اأمام نف�شك ، ثم اأمام  متدّيًنا اأم ل. الذى يعنينى حقًّ

نظرائك ، ثّم اأمام اأ�شرتك ، ثّم اأمام جمتمعك ، ثم اأمام العامل. 
لأن جمع كل ما �شبق �شي�شّكل كيانك و�شورتك اأمام اهلل. 

تذّكر اأن الكوَن هو �شدى اأفعالنا و�شدى اأفكارنا. واأن قانوَن الفعل 
ا قانوٌن  ورّد الفعل ل يخ�سُّ ، وح�شب، عامَل الفيزياء. بل هو اأي�شً

يحكم عالقاتنا الإن�شانية. 
اإذا ما امتثلُت للخري �شاأح�شُد اخلرَي ،

 . واإذا ما امتثلُت لل�شّر ، فلن اأح�شد اإل ال�شرَّ
عّلمنا اأجداُدنا احلقيقة ال�شافية التى تقول: �شوف جتنى دائًما ما 

تتمناه لالآخرين. فال�شعادُة هي اختياٌر وقرار…….
...امل�سدر غري معروف

�لأديان و�لأخالق ...
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�سحة

Sponsored by..

تتقدم ا�شرة �شحيفة وموقع اأيام كندية باأ�شدق واأحر التهاين لل�شديق والأخ الغايل 
ال�شيد حممد دخاخني وعائلته الكرمية

مبنا�شبة افتتاح الفرع ال�شابع»فرع مدينة �شكاربورو« �شمن �شل�شلة املطاعم ال�شهرية

ماشاء هللا.. أية الرزق.. وإلى مزيد من النجاح والتميز بفضل هللا

نظم مركز �جلالية �ل�سورية يف �أونتاريو رحلة عائلية
لكبار �ل�سن يف حديقة هاي بارك حتت بر�عم �أزهار �لكرز

Cherry Blossoms 
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Open House 
�ل�سوريون يحتفلون يف مدينة �سانت كاثرين

ن�ساطات

نظم مركز �جلالية �ل�سورية يف �أونتاريو رحلة عائلية
لكبار �ل�سن يف حديقة هاي بارك حتت بر�عم �أزهار �لكرز

Cherry Blossoms 
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حممود اجل�سري
يحلل الدكتور م�شطفى حجازي يف كتابه الرائع "التخلف الجتماعي 
- مدخل اىل �شيكولوجية الن�شان املقهور" املالمح النف�شية للوجود 
ونتائجه  التخلف  هذا  واأ�شباب  الثالث  العامل  بلدان  يف  املتخلف 

املدمرة على الإن�شان واملجتمع والدولة. 

يف ما يلي بع�س ما جاء يف هذا الكتاب البديع كخال�شة يتداخلها 
بع�س وجهات النظر اخلا�شة ح�شب قراءتي للمو�شوع و فهمي له:

علماء القت�شاد هم من اأوائل من بداأ بدرا�شة التخلف. كان العتقاد 
ال�شائد اأنه من ال�شهل حتريك اقت�شاد الدول املتخلفة للحاق بالعامل 
ال�شناعي، وبالطبع كان هذا الفرتا�س خاطئا ب�شبب جتاوز املنطق 
الجتماعية،  والبنية  الو�شعية  منها  كثرية،  لعوامل  القت�شادي 
املتخلف.  العامل  يف  يعي�س  الذي  لالإن�شان  جتاوزه  ذلك  من  والأهم 
بعد ذلك حاول علماء الجتماع �شرب اأغوار التخلف واأتى غريهم من 
العلماء من �شتى املجالت، حتى انتبه علماء النف�س لهذه الآفة  ومت 

الرتكيز على الإن�شان وعقله وت�شرفاته لدرا�شة التخلف و اأ�شبابه.

تركز  كانت  فقد  البداية،  يف  ب�شيطة   التخلف  درا�شة  طرق  كانت 
الفرد  ودخل  والتعليم  ال�شحية  واحلالة  التغذية  و�شوء  الفقر  على 
وغريها. و من النتائج املهمة معرفة اأن التخلف هو ثمرة ال�شتغالل 
وال�شتعباد، ومن اأكرب م�شاكل املجتمع املتخلف قلة الت�شنيع والتطوير 
حيث ي�شيطر التجار على جزء كبري من راأ�س املال وموارد البالد من 
خالل دورة تبداأ ب�شراء ب�شائع املزارعني واأ�شحاب احلرف اليدوية 
مببالغ زهيدة ثم ت�شديرها اأو اإعادة بيعها مع �شلع م�شتوردة ب�شعر 

الت�شنيع  البناء وتو�شيع املدن، ولي�س  مرتفع،  وا�شتثمار الأرباح يف 
الفقر  يزداد  وبذلك  للمدينة،  الريف  لينتقل  والتطوير،   والبحث 
اأن  معرفة  هنا  املهم جدا  املوؤ�شر  الدوران.  اخللل يف  دورة  وت�شتمر 
التخلَف من الناحية القت�شادية هو جزٌء من اآلة النظام الراأ�شمايل 

العاملي. 

اأي�شا  ربطت الدرا�شات الجتماعية الأولية اأ�شباب التخلف بالنفجار 
ال�شكاين وقلة املوارد والأمرا�س والبطالة، ثم و�شلت ل�شبب رئي�شي 
وهو وجود قلة عندها امتيازات عالية مقابل غالبية بائ�شة، وهذا ما 
جًة  واإدارات فا�شدة متوَّ تبعية وعبودية تر�شخها ديكتاتوريات  يخلق 

بقمع لل�شرطة اأو اجلي�س. 

و يف وقت لحق اأتى تعريف التخلف باملنظور النف�شي، فهوهنا يتجاوز 
التقنية والإنتاج اإىل هدر لقيمة الإن�شان، وهو عامل فقدان الكرامة 
الإن�شانية. هو عامل يتحول فيه الإن�شان اإىل �شيء اأو اأداة اأو و�شيلة او 

قيمة رخي�شة تعي�س يف عامل القهر الت�شلطي.

العنف  متار�س  التي  القلة  �شيادة  يف  يتمثل  الت�شلطي  القهر  عامل 
املادي واملعنوي على الإن�شان يف املجتمع املتخلف، وتوؤثر على كل ما 
وتو�شله  وغريها،  وماأواه  وجمتمعه  وعمله  و�شحته  باأمنه  عالقة  له 
والطبيعة،   والت�شلط  القهر  مواجهة  عن  عجزه  فيها  يت�شح  ملراحل 

فهو ل يدري اأي نوع من ال�شحايا �شيكون ومتى وكيف.

اأولها الر�شوخ والإذعان،  الإن�شان املتخلف بعدة مراحل،  مير واقع 

كيف  القادم  اجلزء  يف  و�شن�شرد  التمرد.  ثم  ال�شطهاد،  ويليها 
يتحول الإن�شان املقهور اإىل عدو لنف�شه اأول، ثم كيف ي�شطهد ويحقد 
على اأبناء جمتمعه، ثم كيف ي�شل ملرحلة الثورة والتمرد عند تر�شخ 
الياأ�س من اأي حوار �شلمي، كما �شرنى ما هي مالمح العقلية املتخلفة 
العربية  الدول  من  كثري  على  تنطبق  الأمثلة  من  الكثري  اأن  وكيف 

والدول النامية املتخلفة ب�شبب ال�شتبداد و القهر.

اأ�شباب  اأهم  من  هي  وتو�شيفه  املر�س  وت�شخي�س  الداء  معرفة 
عالجه، ومعرفة تفا�شيل التخلف والعقلية املتخلفة �شتفيد يف العالج 

اإن توفرت الفر�شة.

و اإىل لقاء قادم يف اجلزء الثاين

�جلزء �لأولعالقة �لتخلف مع �ل�ستبد�د و�لقهر
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تتهادى الروؤو�س وفق حركة احلافلة العاّمة، التي تنقلني بني العمل 
العاّمة )ما عدا ف�شل  النقل  اأ�شتخدم و�شائل  والبيت.ويف احلقيقة 
ال�ّشتاء ( ب�شعادة ؛لكونها تتيح يل وقتًا اإ�شافّيًا للقراءة وتريحني من 

م�شوؤولّية قيادة ال�ّشيارة.
بالّرغم من اأّن القراءة كانت �شببًا لتاأّخري عن العمل ل ربع �شاعة 
ٍمرةً ؛لأّنني ن�شيت النتباه للّطريق وبالّتايل حمّطة نزويل، وتفاجاأت 
عندما رفعت راأ�شي من بني �شفحات كتابي لأجد نف�شي يف منطقة 
اإىل مكان عملي  اأرك�س لهثة  واأنا  اأجهلها، ل ميكن و�شف �شعوري 
ويف راأ�شي فكرة واحدة... كيف �شاأواجه امل�شرفة على عملي ؟ وكاأّن 

عوبة الّتعامل مع ِطباعها، كان ينٌق�شها تاأّخري يومها!!! �شُ
اآه....رمّبا هذا هو ال�ّشبب لنغما�شي الّتام يف قراءة الكتاب...نعم.. 
مديري  اإخبار  دون  ب�شمت  عانيت  جديدة..و  موّظفة  نعم...كنت 

وقتها !!!
و اأعود للحافلة و�شوت �شفري الفرامل بالإ�شافة ل �شوت العجالت 
املفرت�شة الإ�شفلت، ليذّكرانني باأنني اإحدى املوّظفات يف عملي وهي 

تنعي طوال اليوم قائلة »ل اأحد يحّبني !!!«
»No body loves me«  

ت�شل  م�شروخة  اإ�شطوانة  ؛وكاأزيز  اليوم  طيلة  اجلملة  هذه  ٌترّدد 
كلماتها اإىل م�شمعي !!!؟؟؟

وقد عرفت اليوم �شبب ذلك !!خالل زيارة مل�شاعد من بلدها، اأخربنا 
اأّنها كانت قد بيعت!!! كطفلة !!!! لعائلة غري عائلتها ب�شبب فقر اأهلها 

رمبا !!!؟؟؟

والدان عن  لتخّلي  يكون دافعًا  اأن  �شبب  لأّي  حمزن جّدًا....و كيف 
قلبيهما ؟؟!!!

�شاحمهما اهلّل !!!
قد  لأبنائهما  الوالدين  حمّبة  اأّن  اأدركت  طاّلبي  مع  تعاملي  خالل 
تكون �شببًا لل�شعادة يف احلياة، وحافزا لالإجناز....كما اأّنها تعك�س 

حمّبة مدركة ملحّبة اهلل الغري مرئي.
�شاألني املدير يف اأّول اأ�شبوع من عملي اإن كنت اأعاين من فظاظتها 

؟؟ وتكّتمها ؟؟؟
لأّنها  موّظفة  اأ�شهل  اإّنها   !!! تقلق  »ل...ل...ل   : با�شمة  اأجبته 
وللعمل بجد  تعمل بجّد  لأّنها  اأحرتمها  وا�شحة«.... باحلقيقة كنت 
قيمة كبرية عندي...بقّية الأمور ل اأقف عندها...و ل ت�شّكل اأهمّية... 

 ... وخ�شو�شًا لأّنني ل اآخذ الأمور على حممٍل �شخ�شيٍّ
و �شربي �شببه البعد الرابع، وكما �شرحه اأ�شتاذ مادة امليكانيك لنا 

يف اجلامعة -و اخت�شا�شه كان امليكانيك ال�ّشماوي –
»لنتخّيل كائن ذو بعدين مقّيد اإىل بعديه، وكمثال عن البعدين ورقة 
ا�شتيعاب  اأو دفرت...ن�شتطيع عندها تخّيل عدم مقدرته على  كتاب 

البعد الثالث يف عاملنا«
و هكذا.... فاإّن اإدراكي ملحدودّية لغتها رغم ال�ّشنني الطويلة لها يف 
كندا ؛و حقيقة اأّن �شعف املقدرة التعبريّية يتحّول عند بع�س الّنا�س 
الوا�شح  خلوفها  انفعال....بالإ�شافة  و�شرعة  مكظوم  غ�شب  اإىل 
اأّي قادم جديد ولو زائر.... والآن  وغري املنطقّي على وظيفتها من 

هذا ال�ّشبب اجلديد القادم من طفولتها !!

طبعًا هذا ل يغرّي من اأملي وم�شوؤوليتي باأّنها �شتدرك بطريقة ما يومًا 
اأّن ل اّللطف فوائد كبرية، وباأّن التعامل والّتعاون مع الآخرين يلزمه 

�شفات راقية حميدة...تزيدها تاأثريًا وجماًل ولي�س العك�س.
يف  الكبرية  قيمتها  لها  اإن�شانّية  ف�شيلة  الّتطّوعي  اأو  املاأجور  العمل 

قلبي.
و براأيي القادمني اجلدد لأّي بلد يجب اأن ل يتوانوا اأو يتاأّخروا عن 
قيمًة  نعطي  من  موؤّقتًا...فنحن  عماًل  كان  لو  الّتطّوع...و  اأو  العمل 
؛بل  مادّي  ب�شكل  قيمتها  تقّدر  ل  خربات  هي  وتعاملنا...و  لوجودنا 
اإن�شان فاعل يف  ت�شاند وتزيد على معنى وجودنا ك  قيمتها معنوّية 

احلياة.
حمّبتي يا�سمني فريج 

�لعمل 
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مطلوب منِك اأن تدعمي اأن تعطفي وحتر�سي 
و تعلمي وت�سربي وتطبخي وتنظفي 

تتاأنقي وتتعطري 
اأال ت�ستكي وال تتذمري 

تقدري وت�سكري 
وال�سعور باالمتنان حّبذا لو تتكرمي 

وتزرعي ابت�سامة عري�سًة حتى لو كنِت تتاأملي 
واإياِك اأن ترثثري اأو تذكري املا�سي اجلميل الذي 

لرمبا كان �سببًا لتعا�ستِك وجنونِك 
اأب�سرِك قريبًا اإن بقيِت على هذا احلال �ستنتهي 

وتفقدي
ن�ساطك ِو�سربِك 

جربي ولو ملرٍة اأال تعطي اأكرث مما تاأخذي 
وال تبايل ل�سيٍئ  اإال ل�سوتِك 

وال تخايف على اأحد اأكرث من خوفِك على قلبِك 
حت�سني وتدعمي باالإميان واال�ستغفار اأكرثي 

واإياك ِاأن جتاملي اأكرث  مما تتحملي 
فبع�س النا�س يح�سبونِك ممرًا اآمنًا للم�ساة باإ�سارة 

بي�ساء ال تنطفي 
وال تتعجبي اإن خذلك اأقرب النا�س اإليك وبادلِك 

بجفاء دون اأدنى اكرتاث ل�سعورِك 
فاأنت اإن�سانٌة حمقاء تعطي ِب�سخاء وتعرّبي عن كل 

�سيٍئ   يجول يف خاطرِك كاأنِك طفلة يف الثالثة تعلمت 
الكالم للتو وال تتوقف عن الكالم وال�سوؤال اإال اإذا قال 

لها والدايها يكفي يا �سارة ا�سمتي !!!
اأعرف مهما قلت لك ِون�سحكتِك لن تتغريي 

و تقول ِياليت مل اأفعل هذا وتندمي
لطاملا كان م�سدر �سعادتك ِحني ت�سعدين من حولِك 

ِوتعطني من كل قلبِك دون اأن تطلبي
ولكن اإحذري �سياأتي يوٌم وتكوين قد ا�ستنفذِت كل 
ماعندك ِو�سريحل اجلميع من حولِك الأنهم اعتادوا 

فقط اأن تقدمي   وتقدمي وتقدمي ...

اإعداد فاطمة خوجة

متمردة

بوابة اإىل عوامل هي جمموعة يوميات وخواطر جابت 
يف  للعي�س  اأ�سرتها  مع  هاجرت  �سورية  امراأة  ذهن  يف 
كندا وعا�ست التباين الثقايف واحل�ساري بني املجتمعني 
التي  الوردية  االأحالم  مقابل  الواقع  �سدمة  وكذلك 
ثم  االأمريكية،  القارة  اإىل  الهجرة  طالب  كل  يعي�سها 
دونتها يف كرا�سة و�سكبتها يف قالب اأدبي يت�سم بال�سدق 

وال�سفافية واملو�سوعية. 

بقلم: هدى البني

)هنالك اختالف ب�شيط عند النا�س ينتج عنه فرق كبري »يف احلياة« 
تكون  اأن  اإما  الكبري هو  والفرق  �شلبي«،  اأو  »اإيجابي  املوقف  األ وهو 

هذه احلياة �شعيدة اأو تعي�شة( 

 من مبادئ علوم التنمية الب�سرية
بينما اأنا جال�شة اإىل مكتبي ينتابني �شعور عارم باأنني املن�شية على 
كر�شي وراء طاولة، تنبعث من الراديو مو�شيقى تالم�س اأوتار قلبي 
اأ�شعة  تت�شلل  وحتر�س خواطري جمددًا على النطالق من مكانها. 
املرتاكمة  الثلوج  لت�شيء  الكثيفة  الغيوم  عرب  ال�شفراء  ال�شم�س 
اأمام  املمتدة  الوا�شعة  وامل�شاحات  ال�شوارع  اأطراف  على  واملرتامية 
نافذتي. تت�شلل عليها اأفكاري �شعودًا حتى ت�شل اإىل الف�شاء. اأتاأمل 
اأر�شنا اجلميلة بزرقتها وخ�شارها وغيومها املتبعرثة، ن�شفها  فيه 
امل�شيء والآخر املظلم وهي حتتوينا جميعًا كاأم ت�شم �شغارها، نعم 
كالأم، اأمل نخرج من بطنها؟ األ نفتاأ ننهل من خرياتها ون�شلبها كل 
األ  الهتمام؟  من  ت�شتحقه  مما  القليل  حتى  نعطيها  ول  لديها  ما 

ن�شنيها كما يفعل الأطفال مع والدتهم؟

ثم تعود بي ذاكرتي �شنني بعيدة اإىل مقاعد الدرا�شة يف كلية الآداب، 
يف يوم كانت فيه اأ�شتاذة مادة امل�شرح ت�شرح لنا عن املعنى اللغوي 
الفردية  النظرة  بني  ال�شا�شع  والفرق  واملنظور،  امل�شهد  ملفردتي 
والنظرة املو�شوعية. و�شحت لنا الدكتورة كيف اأننا بت�شليط ال�شوء 
وكاأنه  له  روؤية جديدة  على م�شهد ما من زاوية معينة نح�شل على 
الأماكن  وتغري  بالأ�شواء  بالتالعب  ميكننا  اأنه  وكيف  اآخر.  م�شهد 
اأن نربز امل�شهد وعك�شه. وكذلك – اأدبيًا-  لكل فكرة اأوجه متعددة 
كما للم�شهد منظورات خمتلفة وقد حتتوي الفكرة ذاتها الفر�شية 
منظورًا  تبنت  اإن  والنا�س  مثاًل.  الرحيم  القتل  كمو�شوع  ونقي�شها، 
ما  واإذا  الأفق،  �شيقة  كانت  ما  لفكرة  واحدًا  مدخاًل  اأو  واحدًا 
تطرقت ملو�شوع ما من جميع جوانبه كانت مو�شوعية وواعية. على 
اأر�س الواقع يعود كثري من التباين والختالف يف وجهات النظر اإىل 
املنظور الذي يتبناه الأفراد، فمنهم ال�شخ�س املنطقي واملو�شوعي، 
ف�شحة  من  اإل  الدنيا  يرى  ل  ملجوم  يت�شرف كح�شان  من  ومنهم 
�شيقة فيم�شي فيها بح�شب ب�شريته املحدودة. خمت�شر ما �شبق هو 
اأن ال�شورة التي نح�شل عليها من جانب واحد لي�شت �شورة كاملة، 
وكذلك اأي فكرة نناق�شها ناق�شة الأبعاد اإىل اأن نتطرق اإليها من كل 

اجلوانب.

�شبب  اإىل  النا�س  ومواقف  النظر  وجهات  يف  الختالف  يعود  وقد 
ل  اأنا  واأ�شتوعبه  اأنا  اأراه  ما  لالأمور.  الفردي  اإدراكهم  وهو  األ  اآخر 
ينطبق على ما لديك بال�شرورة حتى ولو كنا يف نف�س املكان ون�شاهد 
املدخل،  نف�س  من  املو�شوع  نف�س  اإىل  نتطرق  اأو  املنظور،  نف�س  من 
وال�شبب بب�شاطة هو اأننا اأنت واأنا كيانان خمتلفان بطريقة تفكرينا 
اأحكامنا على  مهما ت�شابهت خلفياتنا الجتماعية والثقافية، وتعود 

اأنني  لنفرت�س  للتو�شيح:  احلياة!  هذه  يف  الفردية  لتجاربنا  الأمور 
باأنه مولود  النا�س  اأمام جمموعة من الأ�شدقاء قلت عن فالن من 
من  له  وتوفر  ثرية  عائلة  يف  ولد  اأنه  مبعنى  ذهبية  ملعقة  فمه  ويف 
يتوفر لغريه. قد حتر�س عبارتي هذه    والرفاهية ما مل  الإمكانيات 
�شتكون  وبالتايل  ماًل وحظًا  واأقل  مثاًل  كادح  اإن�شان  اأحدهم،  غرية 
نف�س  من  اآخر  �شخ�س  حقد.  فيها  ال�شخ�س  هذا  جتاه  فعله  ردة 
املجموعة قد يعلق باأن فالن هذا اإن�شان تعي�س، لأنه عندما توفر له 
اأي حافز لالجتهاد والعمل يف احلياة فعا�س  كل �شيء مل يعد لديه 
عابثًا وتافهًا و�شطيحًا. موقف اآخر من اأحد اأفراد املجموعة هو اأنه 
– عماًل مببداأ جاور ال�شعيد ت�شعد- يجب اأن ي�شاحب هذا ال�شخ�س 
لكي يرتقي اإىل م�شتوى " اأولد العز". وهكذا، تعددت املواقف وتبقى 

احلقيقة املطلقة ن�شبية وفردية.

اإىل  تنظر  اأي منظور  ومن  تنتمي  فئة  لأي  القارئ،  اأيها  ماذا عنك 
اأن تنظر من  اأو خما�شماتك  احلياة؟ هل جربت مرة يف نقا�شاتك 
منظور الطرف الآخر؟ هل حاولت اأن حتلل و�شعه وت�شتوعب وجهة 
نظره ثم تخمن �شببها؟ هل ت�شتبق الأحكام على الآخرين ا�شتنادًا 
اإىل اأ�شلهم اأو طبقتهم الجتماعية اأو م�شاكلهم؟ واإذا كان اجلواب 
اأبعد  اإىل  اأنف�شهم؟  لإثبات  فر�شة  تعطيهم  اأن  فكرت  فهل  نعم  هو 
تام  باحرتام  الآخرين  لراأي  تن�شت  اأن   من ذلك، هل جربت مرة 
دون تعليق اأو اإ�شدار اأحكام؟ ويف حياتك اليومية، هل جربت مرة اأن 
تتقبل اأحدًا ما ل حتبه كما هو بدون �شخرية، واأن تعدل بحقه؟ ويف 
حماولة لزيادة مهاراتك يف التوا�شل، هل جربت التعامل مع �شخ�س 
غا�شب جدًا بكل هدوء وبكل ثقة؟ هل توؤمن باأن كل ان�شان ي�شتحق 
فر�شة لي�شرح وجهة نظره اأو ليثبت نف�شه؟ اإذا كان اجلواب على ما 
وواعيًا  اإن�شانًا متح�شرًا  لكونك  قلبي  اأهنئك من كل  نعم،  �شبق هو 
وتتمتع بقدر عال من الثقة بالنف�س واحرتام الذات. واإن كان اجلواب 
- يف  اأنك  تخيل  التالية:  الطريقة  لتجريب  اأدعوك  فاأنا  النفي،  هو 
اأي نقا�س اأو م�شكلة - واقف على غيمة يف الأعايل تراقب املو�شوع 
ب�شمولية اأكرب، بنظرة تت�شع لكل الأطراف، ب�شكل يحتوي خلفياتهم 
الجتماعية والفكرية والثقافية، وبدل اإدانة اأي طرف، جرب حتليل 
دوافعهم، مل يقول هذا ما يقول اأو يفعل ما يفعل.  جرب بدل اأن تقف 
على الأر�س لتدين الطرف املعاك�س من جهة واحدة، اأن تتحرر من 
ج�شدك قلياًل لتقف بروحك يف الأعلى وتراقب املو�شوع بات�شاع اأكرب 
ثم تطرح الأ�شئلة: مل وكيف وماذا بعد؟  اأتطرق للفكرة ال�شابقة الآن 
من منظور خمتلف. لو يتوقف بع�س النا�س اإىل النظر اإىل اأنف�شهم 
وكاأنهم مركز الكون واأن همومهم م�شائل حياة اأو موت لكادت اأكرث 

م�شاكل الب�شر تزول! ... 

يتبع يف العدد القادم  

�جلزء �ل�سابععلى ملتقى �لطرق

خو�طر
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Chloe Rose Stuart-Ulin · CBC Life

I experienced my first anxiety attack when 
I was 20 years old, trapped on a cross-
country flight bound for my freshman 
year of university. These onslaughts 

of suffocation and doom would persist for 
over a year, cultivating a downward spiral of 
weight-loss, isolation, and sleep deprivation. I 
eventually sought out the help that I needed, 
but, ashamed even years later, I did not discuss 
my experience with anyone else.

This week (May 713-th) is Canadian Mental 
Health Week, an initiative geared toward 
spreading information and support across the 
country. Social stigma, overlooking symptoms 
and more prevent many from seeking help, 
despite overwhelming evidence demonstrating 
the negative health effects of chronic anxiety 
and stress.

Here are some important studies that remind 
us we should take care, #GETLOUD about 
this week, and stay loud next week, and the 
week after that.

High levels of anxiety may increase your 
chances of developing Alzheimer's

A 2015 study by Baycrest's Rotman Research 
Institute in Toronto, using data from 376 adults 
with mild cognitive impairment between the 
ages of 55 and 91, showed that the risk of 
developing Alzheimer's increases significantly 
in those who suffer from anxiety.

"Our findings suggest that clinicians should 
routinely screen for anxiety in people who 
have memory problems because anxiety 
signals that these people are at greater risk 
for developing Alzheimer's," says Dr. Linda 
Mah, the principal investigator on the study 
and an Assistant Professor of Psychiatry at the 
University of Toronto.

The researchers found that, in participants 
suffering from mild anxiety, the risk of 
Alzheimer's increased by 33%, while moderate 
anxiety increased the risk by 78%. Patients 
with severe anxiety saw their risk increase by 
an astounding 135%.

Dr. Mah explains that those who suffer from 
anxiety disorders have higher cortisol levels 
— a stress hormone which has been shown to 
damage the hippocampus, an area of the brain 

important in the processing of emotion and 
memory.

"Looking to the future, we need to do more 
work to determine whether interventions, such 
as exercise, mindfulness training and cognitive 
behavioural therapy, can not only reduce 
stress but decrease the risk of developing 
neuropsychiatric disorders," says Dr. Mah.

The neural effects of anxiety can be 
"contagious"

Scientists at the Cumming School of 
Medicine's Hotchkiss Brain Institute (HBI) 
at the University of Calgary have discovered 
that the stress of others can be "contagious", 
and that stress transmitted from one individual 
to another can affect both brains in the same 
way.

"Brain changes associated with stress underpin 
many mental illnesses including PTSD, 
anxiety disorders and depression," says Dr. 
Jaideep Bains, professor in the Department of 
Physiology and Pharmacology, and member 
of the HBI. "Recent studies indicate that stress 
and emotions can be 'contagious'. Whether 
this has lasting consequences for the brain is 
not known."

Bains and his team observed these shared 
stress patterns between pairs of male and 
female mice. When one mouse was removed 
and exposed to mild stress then returned to its 
partner, both mice exhibited the same neural 
response to said stress. Specifically, both 
mice experienced an alteration in their CRH 
neurons, which control the brain's response to 
stress.

Toni-Lee Sterley, the study's lead author, says, 
"What was remarkable was that CRH neurons 
from the partners, who were not themselves 
exposed to an actual stress, showed changes 
that were identical to those we measured in 
the stressed mice." (Interestingly, the effects of 
stress in female mice were reversed following 
a social interaction, while male mice did not 
see any correlating improvement.)

But could this also be true in humans? Bains 
believes it may. "We readily communicate 
our stress to others, sometimes without even 
knowing it," he says. "There is even evidence 
that some symptoms of stress can persist in 
family and loved ones of individuals who 

suffer from PTSD. On the flip side, the ability 
to sense another's emotional state is a key part 
of creating and building social bonds."
Chronic stress can lead to riskier decision-
making
Neuroscientists at MIT have discovered, 
through the study of rats and mice, that 
chronic stress can induce riskier behaviour 
in decision-making. The study shows that 
animals experiencing chronic stress are far 
more likely, when weighing the pros and cons 
between two options, to choose actions with 
higher risks and greater rewards than their 
chill counterparts.
This change in behaviour has been attributed 
to underlying impairments in a specific brain 
circuit, which the study suggests could be 
corrected if "tuned" properly. Manipulating 
this circuit in humans could in theory help 
patients who exhibit similar stress-induced 
risky behaviour.
"One exciting thing is that by doing this 
very basic science, we found a microcircuit 
of neurons in the striatum that we could 
manipulate to reverse the effects of stress 
on this type of decision-making. This to us 
is extremely promising, but we are aware 
that so far these experiments are in rats and 
mice," says MIT Professor Ann Graybiel, a 
member of the McGovern Institute for Brain 
Research.
In a stress-free brain, risky decisions are 
suppressed by what's called high-firing 
interneurons in the prefrontal cortex. When 
stress is introduced, these inhibitors are 
activated too late and riskier decision-making 
occurs. Untreated, this imbalance remains in 
effect for months.
"It's as though the animals had lost their 
ability to balance excitation and inhibition in 
order to settle on reasonable behaviour," says 
Graybiel.
The researchers found that they could restore 
normal behaviour by artificially activating the 
high-firing interneurons, though this requires 
optogenetics, a technique which allows 
biologists to control specific neurons using 
light (not yet human-friendly!).
Sourse Chloe Rose Stuart-Ulin is a Montréal-
based journalist and editor. CBC,

The real mental dangers of letting 
your stress go unchecked

The link between anxiety and Alzheimer's is just one 
reason to take care Credit: Getty Images
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CBC Radio

Hassan al Kontar has been living in an airport 
in Malaysia for more than a month with no 
money, few possessions and nowhere to 
go.The Syrian man said he has been stranded 
in the Kuala Lumpur International Airport's 
transit zone for 38 days, depending on the 
kindness of airport and airline staff for food 
and supplies.He has nowhere to shower or 
wash his clothes. He sleeps a few hours at a 
time, curled up in airport chairs or spread out 
on the floor. "It's exhausting. I'm tired from 
this. I cannot take it anymore," Kontar, 36, told 
As It Happens host Carol Off. "I'm trying to 
act strong, but I'm even tired of acting strong. 
I just want to relax."

Not my fight 

But finding a place to relax has been a challenge. 
A former insurance salesman, Kontar said he 
was living in the United Arab Emirates and 
sending money home to his family when war 
broke out in Syria and the UAE refused to 
renew his visa. If he went home, he would 
have been forced into mandatory military 
service with Syrian President Bashar al-
Assad's forces.

"I am a brave man, but it's not my fight. I cannot 
just be a part of a killing machine to destroy 
my own home," he said. "Syria is my home. 
I cannot just bomb my home or airstrike my 
home. It's not my duty in this life. I was born 
in this life to do something good. It's not my 
work to kill my people or my brothers."

Long and winding road

At first, he said he stayed in the UAE illegally, 

working under the table and living in his car.
He said he was caught in 2017 and deported 
to Malaysia, a country that accepts Syrians 
without visas. There, he said he was granted 
a three-month tourist visa. It took him more 
than a year to raise enough to buy a ticket to 
Ecuador, where he has family, but the airline 
refused to board him. He tried instead to fly to 
Cambodia, he said, but was again rejected by 
immigration authorities and sent back to Kuala 
Lumpur. Cambodian's immigration ministry 
told the Phnom Penh Post that Syrians can get 
visas on arrival, but are turned away if they 
fail to meet government "requirements."I keep 
trying to prove myself, yet I am not able to 
find myself a safe place, a clean place, where 
I can be legal, as a refugee," he said. "It's not 
my fault that I was born with a little piece of 
paper ... saying that I am Syrian." Because he 
spent all his money on plane tickets, he said 
can't fly anywhere else. And he can't leave the 
airport, because he's no longer permitted in 
Malaysia for overstaying his visa. 
As It Happens can't independently verify 
Kontar's account. Malaysia's immigration 
department and the airport did not respond to 
requests for comment from Reuters. The UN 
refugee agency confirmed meeting Kontar, but 
said it could not comment on individual cases. 
"UNHCR is aware of this case and have reached 
out to the individual and the authorities," Yante 
Ismail, the agency's spokeswoman in Kuala 
Lumpur, said in a statement.

The kindness of strangers

One thing that gives Kontar hope, he said, 
are the Canadian volunteers who have been 
co-ordinating to get him supplies and raising 
money to buy him a ticket to someplace safe. 

Laurie Cooper of Whistler, B.C., has set up 
a GoFundMe page for Kontar with the goal 
of buying him a ticket to Ecuador via an 
alternate route. She's also been co-ordinating 
with travellers from around the world to bring 
Kontar cash and supplies. "It's very hard to 
get access to him because he's in the arrivals 
section," Cooper told As It Happens. "The 
only people that can, you know, meet him 
are arriving. Otherwise we can't get him any 
money or anything. " Despite the logistical 
difficulties, Kontar said these efforts have 
been "a source of life" for him. "This group of 
volunteers, they brighten my soul, my mind, 
my heart for the rest of my life," he said. "I'm 
so grateful that I come to know them. I love 
them like brother and sister now. ... This is 
humanity at the highest level, in my opinion."

Dreaming of Canada

While he is focused on getting to Ecuador, 
Kontar has also considered the possibility of 
applying for refugee status in Canada, where 
he also has family members. "It's a dream for 
anyone, to be frank with you," he said "As 
a Syrian, it's the heaven itself. If you are in 
Canada, you are almost in the heaven. "But 
the meantime, he's just trying to get through 
the day to day.

"It huge issue just to try to have a normal life, 
like having a shower or going to sleep," he 
said. "My legs, my hands, I cannot feel them. 
But it's OK. I keep telling myself that I never 
heard about someone who died because he 
was sleeping on a chair, so I will be OK."

Written by Sheena Goodyear with files from 
Reuters. Interview with Hassan al Kontar 
produced by Imogen Birchard. 

Syrian stranded at Malaysia airport says 
Canadians renewed his hope in humanity 
B.C. woman co-ordinates efforts to support Hassan al Kontar,

who has been living at airport for a month

How to Be More Optimistic
Perspective is everything, and you can learn to 

change a negative outlook.
By Colleen Oakley
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OTTAWA (Reuters) - Canadian new 
home prices were unchanged in March, 
as expected, as higher prices in Ottawa 
were offset by a weaker Toronto market, 
data from Statistics Canada showed on 
Thursday.
Prices in Toronto fell 0.3 percent, the third 
monthly decrease in a row, after provincial 
government measures taken last year to 
rein in the city’s hot market.
Tighter mortgage rules that came into effect 
at the start of 2018 and three interest rate 
increases from the Bank of Canada have 
also helped cool the country’s housing 
market. Markets expect the central bank 
to hike rates again this summer, which 
could put additional pressure on highly 
indebted consumers.
Overall, 13 cities saw higher prices in 
March, while 14 were flat or lower. 
The new housing price index excludes 
apartments and condominiums.
Ottawa, the nation’s capital, saw the 
biggest increase, with prices up 1.3 
percent. The higher prices may be due 
to higher employment and a tight resale 
market, the statistics agency said.
Among other major cities, prices in 
Calgary fell 0.4 percent as builders 
cited lower negotiated selling prices, 
while Vancouver, among the country’s 
most expensive housing markets, was 
unchanged for a third straight month.
Reporting by Leah Schnurr; Editing by 
Bernadette Baum

Source : Reuters 

Think happy thoughts. Find 
the silver lining. Look on the 
bright side.

Rolling your eyes yet? 
Alexandra Hruz is. She,s a 27-year-old 
self-proclaimed pessimist who lives 
in Chattanooga, TN. «When people 
are overly optimistic, it,s much easier 
to be let down by circumstances,» she 
says. «I don,t think the world is going 
to end tomorrow, but I also don,t like to 
hang my hopes on things working out 
on their own, simply by the power of 
positive thinking.»

But experts say positive thinking has 
serious benefits that go beyond a perky 
attitude. According to a recent study 
from the University of Pittsburgh, 
women who expect good things to 
happen have a 30% lower risk for heart 
disease.

Optimism was also linked to a lower 
risk of stroke in a University of 
Michigan study. And a study in the 
Canadian Medical Association Journal 
found that as they age, optimists tend 
to get fewer disabilities and live longer 
than pessimists.

If you,re a pessimist, you can still 
change your view. «Pessimism is a 
learned behavior, which means anyone 
can also learn to be optimistic,» says 
Elizabeth Lombardo, PhD, author of A 
Happy You: Your Ultimate Prescription 
for Happiness. «It,s a skill you can 
teach yourself.» Here,s how:

Reframe your frustrations. Researchers 

at the University of Kent in England 
found that people who strived to see 
the positive side of things that went 
wrong -- rather than venting to friends 
about what went wrong, or blaming 
themselves for small failures -- were 
happier and more satisfied at the end 
of the day.

«If you didn,t get that promotion or 
you failed an exam or a relationship 
disintegrated, what can you learn 
from it? Failure can be a huge gift,» 
Lombardo says.

Just say «om.» Recent research suggests 
that people who meditate daily have 
more positive emotions than those 
who don,t. Mindful meditationworks 
just as well, says Richard O,Connor, 
PhD, author of Rewire: Change Your 
Brain to Break Bad Habits, Overcome 
Addictions, Conquer Self-Destructive 
Behavior. Savor positive moments 
- notice a pretty flower or get an ice 
cream with your kids, for examples. 
That helps train your brain to observe 
more good things.

Make a happy list. Every evening, 
write down three or four great things 
that happened that day. A recent 
study in the Journal of Research in 
Personalityfound that writing about 
positive experiences for just 3 straight 
days has lasting effects on mood.

Sourse: WebMD Magazine - Feature 
Reviewed by Patricia A. Farrell, 
PhD

 FILE PHOTO: A woman walks towards a
 "for sale" sign of a home that has been sold in

Toronto, Canada, Mark Blinch

Canada new home 
prices unchanged in 
March; Toronto slips

How to Be More Optimistic
Perspective is everything, and you can learn to 

change a negative outlook.
By Colleen Oakley

Research
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What an individual can provide 
to himself or herself is well 
embodied in these words. "...
and be yourself is all that you 

can do to be yourself is all that you can do" Chris 
Cornell. Be yourself whoever you are accept 
yourself, whatever you look like, respect your 
own reflection into the mirror. Sometimes, 
some people instead of discovering who really 
they are, digging in their essence, they either 
imitate others or compare themselves to them 
which both may affect negatively their self-
esteem  and self treatment.
Stop being someone else, stop imitating, stop 
comparing, stop ignoring who you are for 
the sake of who you are not, stop being like 
someone else, stop being like anyone else. Stop 
putting that mask hiding what your heart, your 

soul, your eyes, and your face really reveal; do 
not be scary of being who you are, it is simple 
and entirely beautiful to be yourself. To be 
yourself is called strength, beauty, it is glory. 
Use that gift, use the potentials you posses, 
yourself has already known them. You were 
born successful, you would be born dead or 
probably you would not be, but here you are! 
Stop being guilty, this is just who you are, 
has anyone congratulated you for your 
mistakes, bad decisions, wrong destinations, 
I do! Congratulations for all the worst that 
you committed, for all what you have done 
and made you unhappy or guilty. Look, it 
occurred because you simply were trying 
to be "yourself". All the bad circumstances 
around you, difficult decisions, emotional 
reactions, troubles, annoying people who are 

surrounding you, your inner pain, the heavy 
responsibility upon your shoulders...are all 
pushing you to be yourself, showing you the 
invisible of you; thus, do not be stuck: " I 
must have, I have to be", you have to cancel 
that negativity, judgement and other persons' 
opinions upon you. Eradicate the belief that a 
person (whoever this person is) may think of 
you, because it will be more significant than 
what you think of yourself; people's opinions 
should neither define nor validate who you 
are. It is quite normal to encounter, in the 
journey of your self-discovery, people who 
feel unhappy about who you really are and 
what you do, ignore them and keep on!
Always remind yourself that you are who 
you think can be, or you want to be or you 
choose to be. Be distinct, be unique, diversity 
is what makes you "you" and makes me "I". It 
is what turns you to be idiosyncratic, special, 
it attracted people to you. 
The greatest version of you is yourself, not a 
better version of somebody else. You have only 
one life; still oneself this is all what you own, 
and here is your chance, now you must begin 
no matter how tough it has been struggling, 
arguing, fighting to be just you, no matter how 
challenging it will be, you have yourself and 
all you can be is yourself. 
"Be yourself; everyone else is already taken"  
-Oscar Wild-

Dr. Amel BENCHAREF

«Be your own hero»
«Be your own heroine»
«Be your own ideal»
«Be your own mode»
«Be a character not a type»

Be Yourself

The Allied CPAs grand opening in Mississauga  
Best Wishes to Mr. Rafat Abu-Zeineh
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Sarah Mills

THORNBURY, England (Reuters) 
- From curtsying to Queen 
Elizabeth to calling her “Your 
Majesty”, U.S. actress Meghan 

Markle will have to learn her royal lines 
when she marries Prince Harry and joins 
the ranks of the British monarchy.

Unwritten rules govern how the royals 
should behave and the public act around 
them. While many antiquated protocols 
have fallen by the wayside, there is still 
some etiquette Markle will be expected 
to follow after her wedding to the queen’s 
grandson on May 19.

“The problem is that she’s got to remember 
that, as a member of the royal family, she 
represents the family or, as it’s been called, 
‘the brand’,” said Grant Harrold, who 
served as a butler to Harry himself while 
working for his father Prince Charles, 
and now provides expert guidance on the 
subject.

“So, I think there is quite a lot pressure to 
make sure she gets it right because the last 
thing she wants to do is do something wrong 
or make a mistake and it ends up becoming 
front page news - and then it’s embarrassing 
for her and for the royal family,” Harrold 
told Reuters.

For someone who grew up in Los Angeles, 
life behind palace walls - where butlers, 
footmen and members of the royal 
household, often dressed in smart traditional 
uniforms with scarlet waistcoats, discreetly 
go about their jobs - could scarcely be more 

different.

Source : Reuters 

Meghan Markle
has new role to master:
British royal protocol What an individual can provide 

to himself or herself is well 
embodied in these words. "...
and be yourself is all that you 

can do to be yourself is all that you can do" Chris 
Cornell. Be yourself whoever you are accept 
yourself, whatever you look like, respect your 
own reflection into the mirror. Sometimes, 
some people instead of discovering who really 
they are, digging in their essence, they either 
imitate others or compare themselves to them 
which both may affect negatively their self-
esteem  and self treatment.
Stop being someone else, stop imitating, stop 
comparing, stop ignoring who you are for 
the sake of who you are not, stop being like 
someone else, stop being like anyone else. Stop 
putting that mask hiding what your heart, your 

soul, your eyes, and your face really reveal; do 
not be scary of being who you are, it is simple 
and entirely beautiful to be yourself. To be 
yourself is called strength, beauty, it is glory. 
Use that gift, use the potentials you posses, 
yourself has already known them. You were 
born successful, you would be born dead or 
probably you would not be, but here you are! 
Stop being guilty, this is just who you are, 
has anyone congratulated you for your 
mistakes, bad decisions, wrong destinations, 
I do! Congratulations for all the worst that 
you committed, for all what you have done 
and made you unhappy or guilty. Look, it 
occurred because you simply were trying 
to be "yourself". All the bad circumstances 
around you, difficult decisions, emotional 
reactions, troubles, annoying people who are 

surrounding you, your inner pain, the heavy 
responsibility upon your shoulders...are all 
pushing you to be yourself, showing you the 
invisible of you; thus, do not be stuck: " I 
must have, I have to be", you have to cancel 
that negativity, judgement and other persons' 
opinions upon you. Eradicate the belief that a 
person (whoever this person is) may think of 
you, because it will be more significant than 
what you think of yourself; people's opinions 
should neither define nor validate who you 
are. It is quite normal to encounter, in the 
journey of your self-discovery, people who 
feel unhappy about who you really are and 
what you do, ignore them and keep on!
Always remind yourself that you are who 
you think can be, or you want to be or you 
choose to be. Be distinct, be unique, diversity 
is what makes you "you" and makes me "I". It 
is what turns you to be idiosyncratic, special, 
it attracted people to you. 
The greatest version of you is yourself, not a 
better version of somebody else. You have only 
one life; still oneself this is all what you own, 
and here is your chance, now you must begin 
no matter how tough it has been struggling, 
arguing, fighting to be just you, no matter how 
challenging it will be, you have yourself and 
all you can be is yourself. 
"Be yourself; everyone else is already taken"  
-Oscar Wild-

Dr. Amel BENCHAREF

Mississauga Pep Rally

WHAT: Mississauga Pep Rally
WHEN: Monday May 21, 
2018 «Victoria Day» 12 p.m. 
to 4 p.m.

WHERE: Celebration Square, 300 City Centre 
Drive, Mississauga, ON
ADMISSION: FREE! 
What do robots, dinosaurs and confetti have in 
common? Find out at Mississauga Pep Rally! 
On Victoria Day, this free event will transform 
Celebration Square into a playground for the 
whole family with games, costumes, bubbles, 
story time and more! Join CBC Toronto for 

an afternoon of fun, and settle in for a story 
time reading with CBC Toronto,s weather 
specialist Karen Johnson. Don,t miss a special 
visit from CBC Kids, Dot! 

Source : CBC.Ca

By Lynn Desjardins | english@rcinet.ca
A global review of data from 2015 shows that 
significantly more people died from alcohol 
and tobacco use than did from the use of illicit 
drugs. The study published in the Journal 
Addiction shows that out of every 100,000 
deaths, more than 110 were caused by tobacco, 
33 by alcohol and fewer than seven by the use 
of illicit drugs.
The largest health burden from substance use 
was attributed to tobacco smoking and the 
smallest to illicit drugs. Globally, it’s estimated 
that almost one in seven adults smoke tobacco 
and one in five adults report at least one bout 
of heavy alcohol consumption in the past 
month.
Canada had high rates of illicit drug use
Higher alcohol consumption was recorded in 
Central, Eastern and Western Europe. These 
same regions also had the highest prevalence 
of tobacco smoking.
Canada and the U.S. had among the highest 

rates of cannabis, opioid and cocaine 
dependence. Australia and New Zealand 
had the highest prevalence of amphetamine 
dependence.

Risk of escalating substance use in some 
regions

Some countries and regions, such as those 
in Africa, the Caribbean and Latin America, 
and Asia have little or no data on substance 
use. The researchers suggest “these countries 
need enhanced monitoring because they are at 
risk of rapid escalation in substance use and 
related health burden.”

The data were drawn mainly from the World 
Health Organization, United Nations Office 
on Drugs and Crime and Institute for Health 
Metrics and Evaluation. The authors note there 
are important limitations to the data but believe 
they “will make it easier for governments and 
international agencies to develop policies to 
combat substance use.”

Sourse : .rcinet.ca

Alcohol and tobacco are the “biggest threat” 
among addictive drugs: study
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CALGARY, Alberta (Reuters) - A 
judge has sentenced a Canadian 
man to life in prison for killing four 
people, two of them in a school, and 

injuring seven more in a rare mass shooting 
in Canada, the Canadian Broadcasting Corp 
(CBC) reported on Tuesday.

The man’s identity is protected by a court-
ordered publication ban because he was a 
minor during the January 2016 killings in the 
isolated and impoverished town of La Loche 
in northern Saskatchewan.

He was sentenced after pleading guilty last 
year to killing a teacher and teaching assistant 
in a local school and two teenage brothers in 
their home in La Loche, 850 kilometers (528 
miles) northwest of Saskatchewan’s capital, 
Regina.

Judge Janet McIvor sentenced the man as an 
adult even though he was 17 at the time of 
the shooting. She ruled earlier this year that a 
lighter youth sentence was inappropriate.

He will be eligible for parole in 10 years, CBC 
reported.

“I can’t undo what I did. I’m sorry,” the 
man said in a Meadow Lake, Saskatchewan 
courtroom, according to the CBC report.

CBC reported that the publication ban on 
his identity remains in place until the appeal 
period lapses.

The man pleaded guilty to two counts of 
first-degree murder, two counts of second-
degree murder and seven counts of attempted 
murder.

Mass shootings are less common in Canada 
than the United States, which has less stringent 
gun laws. A gunman killed six people in a 
January 2017 Quebec mosque shooting.
Reporting by Rod Nickel in Calgary, Alberta; 
editing by Jim Finkle and Susan Thomas

Source : Reuters 

 FILE PHOTO: An exterior view of La Loche Community School in La Loche,
 Saskatchewan, Canada, Four people were killed and others injured in the school

shooting. REUTERS/Matthew Smith

Canada school shooter sentenced to life in prison: CBC
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A question that always bothers me 
when I read the history in general 
and in Europe in particular, why 
thare is difference in results 

between the revolutions of religious reform 
and other revolutions such as the French 
revolution, although the common is the blood 
shed in the conflicts of the divided society, 
but the difference is large and decisive in 
the results. In order to satisfy my scientific 
curiosity, it is necessary to travel to Paris, 
where I meet again my friend, the rebellious 
monk, and ignites the fire of pleasant dialogue, 
so that we can freeze our minds as a result of   
ignorance frost.

- Access station: Paris Revolution time, in 
front of the same church, looking around the 
church, looking for my friend, to find him in 
the garden watering plants 

- Welcome, Mr. Gentleman 

-Oh you .. Oh my friend .. Glad to see you 
again. 

-Thank you, Sir. Actually, my mind is busy 
with a question and thirst for understanding, I 
hope to find a satisfying answer, as you satisfy 
the thirst of these plants. 

- Love and dignity .. Your question please. 

-  Thank you .. Please show me what the 
difference is between the revolutions of the 
previous religious reform and the French 
Revolution, and why we assume that this will 
change the community and will not fail like 
that one. 

-OK. Religion was transformed through its 
men and interpretations of religion, and it 
became the original religion itself. Faith in 
God became mere daily details and personal 
actions. The faith descended from the rank of 
the soul and values to daily details, which had 
nothing to do with faith in God at all.

This decline, which prevents the growth of 
conscience, the self-observer, the voice of 
God in us, and even facilitates the control of 
the minds, and determines the course to suit 

the interests of the agents of God as they count 
themselves and unfortunately with confidence. 
All is under one heading, the interpretation of 
religion and that interpretation is the will of 
God Which leads to destruction on the violator 
in the world, and hell in the hereafter, 

Here the agent becomes indirectly essential, 
and the cleric becomes the religion, and the 
minds are shrink in a very small path; the 
satisfaction of the clergy as crucial and the 
obedience of God as artificial. 

Religious revolutionaries sensed the problem 
of their time, and tried to offer solutions by 
finding new interpretations of the religious 
text, taking a step towards getting rid of human 
control over the words of God. 

There are many different ideas that have left 
enormous human massacres under one title, 
namely, the divine right of a party, a doctrine, 
or a religion to interpret the unseen, so that 
blood is the natural price of the absolute 
monophonic mind according to Calvin who 
is one of the leaders of these revolutions and 
their theoreticians.

(God wants to put compassion and humanity 
aside when "jihad" and sacrifice are there for 
the sake of Him). 

- This analysis is good sir, but what is the 
position of the French Revolution theorists? 

- Well, you must know a book of "Persian 

Letters" by Montesquieu. 

-Yeah 

- The book discusses a particular aspect of 
intellectual extremism in each party, - with the 
knowledge 

that all of them claim tolerance. They criticize 
France, including religious institutions, 
political authority and social conditions, by 
the tongue of a Persian Muslim prince. At the 
same time, you can see that the same critic, 
(the Persian Muslim), practices injustice 
against the other. 

The revolutionary thinkers such as Rousseau,

Montesquieu, Descartes and John Locke 
realized the problem entirely. Their steps and 
their stances were far beyond the religious 
reformers. They decided not to interpret the 
text again because it would plunge them into a 
never-ending cycle of claims. On the contrary, 
they replaced interpretation by faith, and  
scientific mind realization

as an alternative to the absolute, monotonous, 
uneducated mind. It was a global renaissance 
and an enormous cultural leap in the world of 
thought and science.
To be continued.. 
Written by the researcher 
Amar Murray 
Translated by Moutaz Abu kalam 

Between scientific and
non-scientific minds
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Most of the good relations 
between the civilized people 
are based on two diamond 
words and their effect is like 

magic in the ears and souls. They are:

(Thanks & sorry)
If each one of us prepared himself and taim 
his tongue to say the word (thank you) from 
the heart ..to everyone who did him or her 
a favor, no matter how small or big, then s/
he would have built bridges of cordiality 
and familiarity with others and enjoyed life 
with them.

Also, if every one of us has trained his 
tongue to say the word (pardon me or 
sorry) sincerely .. for any single error that 
occurred  deliberately or unintentionally 
then he or she would have avoided so much 
trouble that disturbs people's life day and 
night..

The Westerns were smarter; they were well 
aware of the effect of these magic words. 
They made the most beautiful relationships 
among individuals and woven their 
modern human civilization. It became 
rare to encounter a verbal altercation or 
misunderstanding between two individuals, 
or to witness disgraceful behavior or words 
that betray the feelings of others.

I do not know why we have lost so much 
in this matter and in our cultural heritage 
there are so many noble values that we 
are proud of, but most of us do not have 
it unfortunately. So many children do not 
show gratitude to their parents. At schools 
so many students aren't thankful to their 
teachers. How many people climbed 
materially and morally at the expense of 
others and then turned their backs without 
even saying thank you. Besides, we see 
millions of people do not give thanks even 
to their Lord, the Creator.

We must never forget, grace lasts by 
gratitude, and so does friendliness and 
familiarity of people.

On the other hand, we must always invoke 
that the recognition of error is virtue and 
we should be prepared for this virtue. We 
see some people commit error after error 
without any sense of responsibility and 
without giving apology. Who said that 
man is infallible? We all make mistakes, 
but a mistake followed by an apology is an 
honorable mistake, whereas some errors 
may lead to catastrophic results if they 

aren't followed by apology. The value of 
the apology is the value of its sayer, for 
example when one of the parents gives 
apology in front of the children, it has a 
positive impact in raising children properly 
and vice versa.

 On the other hand, there are errors that have 
different standards and if the perpetrators 
do not initiate to realize the consequences, 
this may lead to catastrophe. For instance, 
when a ruler tends to correct an error and 
apologizes to the people in time, the people 
will meet the ruler with respect, admiration 
and support. If correction and apology 
weren't within the tools of governance, then 
tragedies and horrible stalemate will hit 
the country and the people, knowing that 
all that can be avoided by a word or wise 
behavior. Sadly history has witnessed rulers 
who had preferred to trample the noses of 
entire peoples rather than admitting that 
they have committed an error.

Finally, when someone learns that giving 
an apology is an act of civilization, not a 
fault or a deficiency, then only that person 
becomes a worthy human being.

Editor-in-Chief 

Moutaz Abu Kalam

Two words worth diamond



7t
h 

Is
su

e 
 

M
ay

 2
01

8


