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8 للصرافة والحواالت الماليةغال
Money, Cash, Transfer

EID Mubarak

للإت�صاالت، مع كل خط وجهاز هدية بقيمة 100 $ ال تن�صوا ا�صطحاب هذا العدد معكم هذا العدد برعاية 

اأنواع الت�سلية اأيام الأعياد
18يف الرتاث الدم�سقي

دعوة ل�سالة العيد يف
5ارينديل بارك
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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

امُلطبلون العرب
يف كندا..

يهوى  جديد  ُمزمر  �أو  ُمطبل  فرتة  كل  علينا  يخرج 
يهوى  �ل�ضجيج.  و�إثارة  �لأنظار   ولفت  �لتزمري 
وب�ضحكة  و�خللفي  �ل�ضيلفي  �أنو�عه  بكل  �لت�ضوير 
و�إ�ضد�ر  �ملنا�ضبات  بت�ضمية  ويتفنن  �ضحكة  وبال 
يدري  من  �أخر  وهم  �أ�ضحابها  على  �لرنانة  �لألقاب 
كر�م  يا  �ضادة  يا  روعكم  من  هّدوؤو�  �لألقاب.  بهذه 
متخوم  �لعربي  فعاملنا  �لأمور  وت�ضخمو�  تبالغو�  ول 
و�لإ�ضتبد�د  للفرعنة  �جلاهزة  �ملري�ضة  بالنف�ضيات 
على  و�لثناء  �لنا�س  �ضكر  من  باأ�س  ل  حلظة.  باأي 
عزمية �أو خدمة قدموها ولكن على ُر�ضلكم فالنفو�س 
�أكرث  فيها  ننفخ  �أن  نريد  ول  و�لتفخيم  �ملدح  تهوى 
من ذلك. و�مل�ضكلة �إذ� �أح�ضينا �ملنتفخني يف بالدنا 
�لعربية ويف �ملهجر من �ل�ضعب �أن جتد و�حدً� قدم 
بلده  �أهل  يفيد  �لأقل  �أو على  �لب�ضرية  يفيد  �إخرت�عًا 
بينما هناك �ضخ�ضيات عربية حققت �جناز�ت مهمة 
ومل يدري بها �أحد. ماذ� تركنا للعلماء و�ملخرتعني. 
�ل�ضوري  جوبز  �ضتيف  و  غيت�س  بيل  ل  تركنا  ماذ� 

�لأ�ضل، ماذ� تركنا ل َج�ضنت ترودو ملك �لإن�ضانية..

منذ �ضنتني تقريبًا وكنت حديث عهد يف هذه �لبالد 
كنت على تو��ضل مع بروفي�ضور كندي يف �ل�ضبعينات من 
 Mr. Garry عمره وكنت كلما خاطبته ناديته
باإ�ضمي  ناديني  �أرجوك  معتز..  يل،  قال  فرتة  وبعد 
Mr. قلت له �إحرت�مٌا لعلمك وعمرك!  فقط بدون 
فقال يل يا �أخي م�ضاحمك بالألقاب، ناديني باإ�ضمي 
�أناديه  و�أ�ضبحت  ح�ضنًا  فقلت  يكفيني،  وهذ�  فقط 
يتمالك  مل  حينها  هههههه  غاري"  "�ضيد  بالعربية 

نف�ضه من �ل�ضحك.

�أن ل ننفخ ببع�س �لنفو�س كثريً� فيكفينا  �لغاية هنا 
�أن هذه �لأمة م�ضهورة باإنتفاخ كرو�س معظم رجالها 
�خلاوية  �لبطون  معدل  �أن  رغم  ن�ضائها  بع�س  وحتى 
�لأوىل  �ملر�تب  يف  دومًا  هي  فقر�ئها  بني  و�جلائعة 

وهذ� �أمر موؤ�ضف حقًا!!

اأخريًا ليكن �شعارنا 

نعم للت�شجيع.. ل للتطبيل..
بقلم.. رئي�س التحرير: معتز اأب� الكالم

     Canadiandays1@gmail.com
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داري اإىل  خ�����ل�����������ش�����ًة  ل�������������س  دخ�����������ل 
ف�����ش��رق ���ش��اع��ت��ي وم���زه���ري���ة ال������رد وق��الدت��ي
م���������ك���������ان ك������������������ل  يف  ب����������ح����������ث����������ت 
ع�������������ن ل�����������������������سٍ ������������ش�����������رق م������ت������اع������ي
ال�����ش��ج���ن ويف  الأ�������ش�������اق  يف  ع���ن���ه  ب��ح��ث��ت 
ل��������ع��������ل��������ي اأ����������ش���������ت���������ع���������ي���������د م����������ايل 
ف�����������ل�����������م اأج���������������������������������ده ف�����������ق�����������ررت
ال�����������ش�����رط�����ة اإىل  اأذه��������������������ب  اأن 
ب���������������������������������ب���������������������������������الغ���������������������������������ي
دخ��������ل��������ت ع������ل������ى ق��������ائ��������د ال�����������ش�����رط�����ة
ل��������ك��������ي ي������ق������ب�������������س ع��������ل��������ى ال�����ل�����������س
داري ��������ش�������������������������������������������������������������������������������ارق 
ب����������������داأت اأب�������ل�������غ�������ة ف����������راأي����������ت ب����ي����ده
����������ش���������اع���������ًة ت���������������ش�������ب�������ُه ������ش�����اع�����ت�����ي
ف�������ق�������ل�������ت ي������������ا ���������ش��������ي��������دي ع����������������ذرًا
داري �������ش������ارق  ع����ل����ى  ق���ب�������ش���ت���م  ل���ع���ل���ك���م 
ف������������ه������������ذه ال���������������������ش����������اع����������ة ال�������ت�������ي
ف��������������������������������������������ي ي������������������������������������������������������دك
ورث�������ت�������ه�������ا ع���������ن اأب��������������ي واأج�������������������دادي
ف���ن���ظ���ر ن����ح�����ي ب���خ���ب���ث وق��������ال ي���اح���را����س
اأدخ�����������ل������������ه ال�����������ش�����ج�����ن الن���������ف���������رادي
وب��������ع��������د ع���������������اٍم اأُط����������ل����������ق ������ش�����راح�����ي
ال���ق���ا����ش���ي اإىل  اأذه������������ب  اأن  ف������ق������ررت 
اأ���������ش��������ت��������ك��������ي ق���������ائ���������د ال�������������ش������رط������ة
ول�������������������������سٍ ي�����������ع�����������ب�����������ُث ب�������������������داري
وق��ف��ت اأم����ام ق��ا���ش��ي ال��ق�����ش��اة اأب��ح��ث ع��ن حقي
ف�������راأي�������ت اأم�������ام�������ه م�����زه�����ري�����ة اأزه�����������اري
ق��������ل��������ت ي��������ا���������ش��������ي��������دي ال������ق������ا�������ش������ي
ه�����������ل ق������ب�������������ش������ت������م ع��������ل��������ى ال�����ل�����������س
داري �����������������ش����������������رق  ال�������������������������������ذي 
ف�����������ه�����������ذه امل������������زه������������ري������������ة م�����ل�����ك�����ي
وف������������ي������������ه������������ا ك������������ن������������ت اأ�������������ش������������ع
اأزه����������������������������������������������������������������������������������������������������اري
������ش�����م�����ت اجل������م������ي������ع مب��������ا ف�����ي�����ه�����م اأن��������ا
ال������ق������ا�������ش������ي ����������ش���������رخ  اأن  ب��������ع��������د 
ي���اح���را����س خ�����ذوا ه����ذا امل���ج���ن����ن م���ن اأم���ام���ي
وع������لِّ������م�������ه ك�����ي�����ف ي������ح������رم ال����ق����ا�����ش����ي
ع�������ام�������ني اأو  ع�������������������ام  وب������������ع������������د 
ك�������ن�������ت اأين  ت��������������������ذك��������������������رت 
ال��������ق��������ا���������ش��������ي ح�����������������������ش�����������رة  يف 
ذه�������ب�������ت م�������������ش������رع������ًا وم�����������ش�����ت�����ن�����ج�����دًا
ال�����������������������ايل ������������ش�����������ي�����������دي  اإىل 
����ش���رح���ت ل����ه ك����ل ����ش���يء ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل امل��م��ل
ه��������������ذا ي�������ا��������ش�������ي�������دي م�����������اج�����������رى يل
ال��������ل�����������������س وق������������ائ������������د ال�������������ش������رط������ة
وق���������������ا����������������ش���������������ي ال����������ق���������������������ش����������اة
ك�������ل�������ه�������م ���������������ش��������������اروا اأع������������دائ������������ي
تق�ل اأن  اأخ�شى  وق��ال  متب�شمًا  اإيلَّ  ال���ايل  نظر 
ال������ايل ي��ل��ب�����ش��ه��ا  ال����ت����ي  ه����ي  ق����الدت����ك  اأن 
ق������������الدت������������ي اإىل  ن���������������ظ���������������رت 
ال������������������ايل ع���������ن���������ق  يف  م�������ع�������ل�������ق�������ة 
وف���������ه���������م���������ت ال���������������در����������������س اخ�����������������ريًا
ب������������اأين وم����������ا اأم�������ل�������ك م�����ل�����ك�����ًا ل�����ل������ايل
اأب�����������دًا داري  ال�����ل�����������س  ي������دخ������ل  ف�����ل�����م 
داري يف  ال�����ل�����������س  اأن�����������ا  ك�����ن�����ت  واإمن�������������ا 

اأنا الل�ص يف داري
من اأجمل ق�سائد اأحمد مطر

البحث الثامناملوؤرخ والثورة

وتف�ضري�تها  �لفرن�ضية  �لثورة  يف  �ل�ضابقة  رحالتي  بعد 
و�أفكارها و��ضتطالع �أر�ء �لفرقاء �ملختلفني �ملوؤثرين يف زمن 
�لعقل  يف  �لبحث  متابعة  قبل  قلياًل  �أقف  �أن  قررت  �لثورة، 
لأعر�س  و�لثورة،  �ملجتمع  يف  وتاأثريهما  و�لغيبي،  �لعلمي 
تلك  عن  كتبو�  ومن  �ملوؤرخني  �أر�ء  وخمت�ضر  �ضريع  ب�ضكل 

�ملرحلة، فتكون فكرتنا عنها �أكرث �ضموًل وعمقًا. 

لقد �نق�ضم �ملوؤرخون يف روؤيتهم لتلك �لثورة فمنهم من ر�آها 
مل  �ل�ضياطني  عمل  دوم�ضرت:)�إن  يقول  مدمرً�،  حم�ضًا  �ضرً� 

يظهر يف �أي حني كما ظهر فيها( 

لقد كانت �لتف�ضري�ت بال�ضكل �لعام عند �ملوؤرخني �ملتقدمني 
�ل�ضيا�ضية  �لنظر  وجهات  �أو  �ل�ضابقة  باملعتقد�ت  متاأثرًة 
حني  غو�ضتاف  يرى  كما  �لعلمي  �لتجرد  �ىل  تفتقر  فبالتايل 
يقول:)و�ليوم قد ن�ضي �لنا�س رو�ة �لثورة �لفرن�ضية �ملتقدمني 
كـ تيار وكينه ومي�ضله مع ما �ت�ضف به هذ� �لأخري من ح�ضن 
�لقريحة ففي �أر�آئهم �ضيء من �لغمو�س، ويتغلب عليها مبد�أ 
�لقدر �لتاريخي، ومن ذلك �أن تيار كان يُعد �لثورة �لفرن�ضية 
يعترب  كان  كينه  و�أن  �ملطلق،  �مللكي  للنظام  طبيعية  نتيجة 
�لقدمي،  �ل�ضتبد�د  نتيجة  ��ضطهاد  �ضابق  نتيجة  حدث  ما 
جديرً�  �ضعبيًا  عماًل  �لفرن�ضية  �لثورة  يعترب  كان  مي�ضله  و�أن 

و�لتعظيم(.  بالإعجاب 

نظرية  خالل  من  �لفرن�ضية  �لثورة  �أحد�ث  ف�ضر  من  وهناك 
}�لثورة  كتاب  يف  �أوليفيه  �إميل  يقول  و�لقدر  �لق�ضاء 
�لفرن�ضية{ :)ل يقدر �أحد �أن يقاوم �لثور�ت فالإن�ضان عاجز 
عن تبديل �لعنا�ضر ومنع وقوع �حلو�دث �لنا�ضئة عن طبيعة 
عند  و�حلو�دث  �لأفكار  �ضري  :)كان  تاين  وقال  �لأحو�ل( 
�أمرً� مقدرً�،  �لفرن�ضية  �لثورة  بدء  �لنو�ب يف  �فتتاح جمل�س 

فكل �إن�ضان يحمل م�ضتقبله وتاريخه من غري �أن يعلم( 

وقال �مل�ضيو �ضوريل:)�إن �لثورة �لفرن�ضية �لتي ظهرت لبع�س 
هي  جمددة  �أنها  منهم  �لآخر  وللبع�س  هادمة  �أنها  �لنا�س 
ول  �ملا�ضي  عن  �ضدرت  فقد  لأوروبا،  �ضروري  طبيعي  نظٌم 

ميكن �إي�ضاحها �إل بنور �لعهد �ل�ضابق( 

�حلدوث  قدري  �لأمر  �أن  ترى  �ملوؤرخني  من  �لطائفة  فهذه 
ونتيجة حتمية لو�ضع �ضابق. 

�لثورة  تاأثري  يف  ت�ضكك  كانت  �ملوؤرخني  من  ثانية  طائفة 
م�ضيو  �ضئل  و��ضحة،  نظر  وجهة  �إبد�ء  �لفرن�ضية مرتددة يف 
نتائجها  �لفرن�ضية-عن  �لثورة  على  �أثنى  �أن  بعد  ـ  هانوتو 
�أن  قبل  كثريً�  �لتاريخ  فقال:)�ضيرتدد  ثمنها  �إىل  بالن�ضبة 

يحكم يف ذلك( 

و�أبدى م�ضيو مادلن يف كتابه عن �لثورة �لفرن�ضية ترددً� مثل 
�إعطاء حكم قاطع يف حادثة معقدة  �أ�ضتطيع  ذلك فقال:)ل 
تقت�ضي  �أمور  ونتائجها  عللها  �أن  فاأرى  �لفرن�ضية،  كالثورة 

بحثًا كبريً�(. 

غري  هم  من  �ملوؤرخني  من  �لطائفة  هذه  �ضمن  وهناك 

�أذ�قت  فقد  عجب،  ول  �ضديدة،  �أحكامهم  فكانت  فرن�ضيني 
عن  فاغيه  م�ضيو  �ملحن،يقول  �أنو�ع  �أملانيا  وخا�ضة  �أوروبا 
�أمة  �ملا�ضي  يف  فرن�ضا  عدت  �أملانيا  بالثورة:)�إن  �لأملان  ر�أي 
خم�س  مدة  ونهبتها  فيها  و�أثخنت  و�زدرتها  ��ضطهدتها 
يف  فرن�ضة  تعترب  وهي  و�لإخاء،  �حلرية  با�ضم  �ضنة  ع�ضرة 
�أمة تقيم بحجة هاتني �لكلمتني دميقر�طية  �لوقت �حلا�ضر 
م�ضتبدة ظاملة مزعجة خمربة غري �ضاحلة ليقتدي بها �أحد، 
هذ� كل ما تنظر به �أملانيا �إىل فرن�ضة وهذ� كل ما ت�ضري �إليه 

وكتبها(.  جر�ئدها 

�لتجرد  يكون  ثالثة  طائفة  هو  حقيقة  نحتاجه  ما  و�أما 
يوثق  فاملوؤرخ  �أعمالها،  يحكم  �لذي  �لقانون  هو  و�لإن�ضاف 
وينقل �لوثائق و�إن كانت �لحد�ث كثرية جدً� لدرجة ��ضتحالة 
ينا�ضب  ما  و�ختيار  �لنتقاء  هي  �مل�ضكلة  ولكن  كلها  نقلها 
وبالتايل  و�لفكرية  �لدينية  ومعتقد�ته  �ل�ضيا�ضية  �أفكاره 
يوؤدي  و�لعد�لة مما  �لن�ضاف  بعيدة عن  �لوثائق  يوؤلف هذه 
بالتايل �إىل ��ضتحالة �لوقوف على �لتاريخ �حلقيقي بل يزيف 
لذلك  �لتاريخ  هي  نظره  ووجهة  �ملوؤرخ  ر�أي  وي�ضبح  �لتاريخ 
لبد �أن ننقل �لتاريخ دون �حلكم على �لرجال مدحًا �و قدحًا 
كتابة  وبالتايل  �لجتماعية  �مل�ضلحة  �إىل  ننظر  �أن  ودون 
�لتاريخ بناء على ما نر�ه م�ضلحة للمجتمع  و�لذي بدوره يف 

�مل�ضتقبل ل ميثل ذ�ت �مل�ضلحة كما هي يف وقت �لتاأريخ. 
يتبع... 

كتبها الباحث عمار مرعي 
اأب�كالم  نقلها لالإنكليزية معتز 
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ممن  نتعلم  ولكننا  �لر�أي  يو�فقنا  ومن  �أ�ضدقائنا  مع  نـرتاح 
�أ�ضدقائك  مع  حياتك  تق�ضي  حني  �لر�أي..  ويخالفنا  يعار�ضنا 
ول  �لتاأييد  غري  تلقى  ل  كونك  جديدً�  �ضيئًا  تتعلم  لن  وموؤيديك 
ت�ضمع غري ما تريد.. ومبرور �لزمن )و��ضتمر�ر �ملو�فقة و�لتاأييد( 
تزد�د قناعاتك ر�ضوخًا و�أفكارك تطرفًا رغـم �حتمال خطئها منذ 

�لبد�ية..

ويف �ملقابل تتعلم �لكثري ممن يختلفون معك لأنهم �إما ي�ضححون 
معلوماتك �أو يرثون �أفكارك �أو يخففون �ضطوح معتقد�تك - وحتى 

حني يكونون على خطاأ، تتاأكد من خاللهم �أنك على �ضو�ب...

�جلرن�لت  من  بنخبة  نف�ضه  يحيط  نابليون  �لفرن�ضي  �لقائد  كان 
�ل�ضتثناء  �أوروبا..  على  �ل�ضيطرة  وحـلم  �لر�أي  ي�ضاركونه  �لذين 
 - �ضيء  كل  يف  يعار�ضه  كان  فايند�م  يدعى  جرن�ًل  كان  �لوحيد 
وبطريقة جريئة ل تخلو �أحيانًا من �لتطاول.. ومع هذ� كان يرف�س 
�إقالته ويقول ملن يحثه على ذلك: كيف �أقيل �ل�ضخ�س �لوحيد �لذي 

يك�ضف يل �أخطائي وينبهني لتهور قر�ر�تي..
�ل�ضيء  ينطبق  ومعار�ضينا،  �أ�ضدقائنا  مع  حالنا  هو  وكما   ...
تقر�أ  ل  كنت  فـاإن  عليها..  نتطلع  �لتي  و�مل�ضادر  �لكتب  على  ذ�ته 
�ضوى ما ينال ر�ضاك ويتفق مع ثقافتك فلن تتعلم �ضيئًا جديدً�.. 
�لأيام رغم �ضيق  وت�ضددً� مبرور  ر�ضوخًا  �ضتزد�د  �لعك�س  على  بل 
م�ضادرك وحمدودية �طالعك.. ولكن حني تتنوع م�ضادر �ملعرفة 
متنح نف�ضك فر�ضة �لختيار و�لتقييم )و�لغربلة( وتخرج مبح�ضلة 

�ضخ�ضية فريدة تخ�ضك وحدك.. تخرج يف �لنهاية مبوقف م�ضتقل 
وقناعة ذ�تية ور�أي �ضخ�ضي ل ميلكها من يكتفي مب�ضدر وحـيد ل 
مو�ضع  يف  وي�ضعه  )بـل  خمالفته  �إمكانية  يت�ضور  ول  غريه  يعرف 

�ملقد�س، ومن يخالفه يف مو�ضع �ملارق(..
و�أقر�أها  و�ملحرمة  �ملمنوعة  �لكتب  عن  �أبحث  طفولتي  يف  كنت 
�لعلماء"  منها  "كتب حذر  بعنو�ن  كتابًا  يوم وجدت  وذ�ت  �ضـرً�.. 
وحتى  �ملد�رك..  وتو�ضع  �لذهن  تفتح  كتب  معظمها  �أن  �كت�ضفت 
�ضتى  بني  �أتنقل  �ليوتيوب(  لفتح  وقتًا  �أجد  )حني  مازلت  �ليوم 
�أملك مناعة �ضـد  �أ�ضبحت  �لآر�ء و�لأفكار و�ملو�قف �ملت�ضادمة.. 
�جلميع، وقادر على متييز �لآر�ء �لو�قعية و�لأفكار �ملنطقية مبعزل 

عن دو�فع �أ�ضحابها �ل�ضخ�ضية..
ك�ضر  على  و�لتجروؤ  �لفعل  هذ�  من  �ضيحذرك  من  هناك  طبعًا 
�ملحافظة  يحاول  �إما  كهذ�  و�ضخ�س  �ل�ضيقة..  �ملعرفية  د�ئرتك 
يثق  ل  به(  �لظن  �أح�ضنا  �أو )يف حال  �لفكرية عليك  �ضلطته  على 

حتى �لآن بعـقلك وقدرتك على �لتمييز...
كل ما �أطلبه منك هـو �أن تنوع م�ضادرك وت�ضتمع ملن يختلف معك.. 
�أن تطلع على �لأفكار �ملقابلة، وت�ضتمع لالآر�ء �ملعار�ضة، وتقف على 

نف�س �مل�ضافة من �جلميع حتى ت�ضكل ر�أيك �خلا�س و�لنهائي..
ميوت  ل  كي  عقلك  نو�فذ  �فتح  �لنهائي،  ر�أيك  ت�ضكل  وحتى   ...

�ختناقًا...

فهد عامر الأحمدي

ِملاذا نتعلم اأكرث ممن يختلفون معنا

وبهذه املنا�شبة تتقدم ا�شرة �شحيفة

باأحر التهاين واملباركات بقرب 
حل�ل عيد الفطر ال�شعيد، اأعاده 

اهلل على اجلميع باليمن 
والربكة. وال�شكر للقائمني على 

هذا اجلمع الكرمي/ ال�شيد خالد 
ال�شباغ وعائلته الكرمية

وكل عام وأنتم بخير

الإختالف نعمة
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وبهذه املنا�شبة تتقدم ا�شرة �شحيفة

باأحر التهاين واملباركات بقرب 
حل�ل عيد الفطر ال�شعيد، اأعاده 

اهلل على اجلميع باليمن 
والربكة. وال�شكر للقائمني على 

هذا اجلمع الكرمي/ ال�شيد خالد 
ال�شباغ وعائلته الكرمية

وكل عام وأنتم بخير

دعوة عامة لأداء �سالة عيد الفطر ال�سعيد لهذا العام
يف ارينديل بارك يف مدينة مي�سي�ساغا 

�ش�رة من اأر�شيف عيد العام املا�شي

�سالة العيد



مذكرات





اأقام ال�سيد اأحمد جاد الله 

�ساحب �سركة 
Mortgage Centre

 حفل اإفطار رم�شاين لفت. لبى الدع�ة عدد كبري من 
العائالت العربية وقد عم احلفل اأج�اء رم�شانية مفعمة 
بال�د والألفة م�شح�بة بالأنا�شيد الدينية. اأقيم حفل 

الإفطار يف مركز مي�شي�شاجا فايل و�شط مدينة مي�شي�شاغا. 

EID Mubarak



ق�س�ص جناح



EID Mubarak

هذا العدد برعاية  



EID Mubarak

هذا العدد برعاية  



هنا دم�سق
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�أن كل �ضخ�س يف هذ�  �أجزم  �أكاد  بالأحد�ث  �ملزدحم  يف عاملنا 
�أو�خل�ضارة �لغري متوقعة  �أو�لفقد�ن  �لعامل قد مربتجربة �حلزن 
يف حياته �أو حتى خيبة �لأمل يف �ل�ضميم ، فهناك من تاأمل قلبه 
باأوجاع �لفر�ق �لأبدي وهناك من خ�ضر حبيبه، �أو خانه �ضديقه، 
�إىل  �أحالمه يف �لطريق  وهناك من عاك�ضته �لظروف وحتطمت 

حتقيقها.

يف  �ضخ�س  �أي  يرتك  مل  و�أنو�عه  �أ�ضكاله  �ختلفت  مهما  فاحلزن 
حاله، فتلك هي �ضنة �حلياة �لتي ُجِبَل �لكون عليها، فلول �حلزن 
ملا عرفنا للفرح طعم ،ولول حرقة �لدموع ملا كان �لبت�ضام �ضفاء 
للقلوب �ملكلومة. ولكن �أ�ضعب ما ميكن �أن يو�جه �لإن�ضان هو �ملوت، 
فاملوت هو �حلقيقة �لثابتة يف �حلياة �لتي ل تتغري ولن تتغري و�لتي 
ل يختلف عليها �ثنان. هو �لأمل �حلقيقي للب�ضر �لذي يقف �أمامه 

عاجزً� ل حول له ول قوة،هو �جلرح �لعميق �لذي ل يرب�أ. 

�أمره  ويق�ضي  �لأحو�ل  �هلل  يغري  و�نتباهتها  فما بني طرفة عني   
فينا، وحتكمنا �لآجال �لتي قدرها �هلل علينا، في�ضتعر�حلزن فينا 
مبوت �أحد �ملقربني �إىل �لقلب �ضو�ء كان �أمًا �أو �أبًا، �أخًا �أو �أختًا �أو 

�أي �ضخ�س دخل يف د�ئرة �ضكان �لقلوب.

فال �ضي يدمي �لقلب يف �ل�ضميم �ضوى فر�ق �لروح لروح �ضكنت 
�لقلب وتع�ضقت بالروح.

فعندما ترتنح �لروح من �ضدة �أمل �ل�ضوق وتقتات على نزيف �لقلب 
تكون قد دخلت يف د�ئرة �حلزن على �لفقد �لأبدي. ذلك �لفقد 
�ضدة  من  و�ل�ضحوب  �لأ�ضى  مالحمها  على  ور�ضم  �آدماها  �لذي 

معاٍن  لالأ�ضياء  و�أعطى  جانبيه،  بني  �لرت�ب  �ضمهم  ملن  �ل�ضوق 
جديدةٍ يف �حلياة: 

تفقد  �أن  يعني  قريبًا  �أو  كان  حبيبًا  عزيزً�،  �ضخ�ضًا  تفقد  فاأن   
جزءً� من روحك 

عن  عاجزة  َخِجلة،  �لكلمات  �أمامها  تقف  جتربًة  تخو�س  �أن 
�ملو��ضاة

�أن تفقد �أحدً�...معناه �أن تقوم باإعادة �ضياغة كتاب حياتك من 
جديد. 

به  و�نتهى  ُك�ِضَر  قد  عليه  تتكئ  �لذي  �لغ�ضن  ذلك  �أنَّ  تدرك  �أن 
�لأمر حتت �لرت�ب 

و�أن ظماأ قلبك لروؤياهم ل ترويه ماليني �لوجوه حولك. 
�إىل طرق  توؤدي  �لتي  �لدروب  �أنك تهت عن  �أحدً� يعني  �أن تفقد 

نف�س �لباب. 
�أن تفقد �أحدً� يعني �أن �أجمل قلب لديك لن يقر�أَ �ضفحة وجهك 

مرة �أخرى
و لن يربَت على كتفيك وياأخَذ بيديك وميطرك بالدعاء.

وقدره،  �هلل  لق�ضاء  ت�ضت�ضلم  �لثمالة...�أن  حد  حتزن  �أن  معناه 
ويلهج قلبك بالدعاء و�ملناجاة 

�أن تفقد �أحدً�... يعني �أن تدرب عيناك على �لغياب وقلبك على 
�لر�ضوخ. 

فماعاد �ملكان هو �ملكان ، ول �لذكريات هي �لذكريات ، ول �لروح 
هي �لروح، فما كان لن يعود �أبدً� كما كان. 

يخطئ من يظن �أن �لوقت كفيل بالن�ضيان �أو�ل�ضلو�ن فم�ضاعر �لفقد 
تظل تالزمنا لفرتة طويلة حتى و�إن جتاهلنا �حلزن وتوقفنا عن 
�لبكاء، و�إذ� بنا نكت�ضف بعد مرور�لوقت، �أن فقدنا يتعمق ويتجمر 
يف �لقلوب حيث تبقى تلك �جلذوة م�ضتعلة يف �أعماق �لروح، وتظل 
ذكرى من فقدناهم بيننا حتوم حولنا بني �حلني و�لآخر، لتوقد 
لن  حينها  ولكن  فقدناهم.  للتو  فكاأننا  �خلامدة،  �لربكان  حمم 
من  وي�ضد  �ملتجدد،  �حلزن  هذ�  ي�ضاركنا  من  حولنا  ممن  جند 
عزمنا، فكل �إىل حياته و�أ�ضغاله قد م�ضى. فال يخفف من وطئة 
�إىل  و�للتجاء  بال�ضرب  و�لتحلي  �لإميان  قوة  �ضوى  �حلزن  هذ� 
ليجرينا �هلل يف م�ضيبتنا. و�أن نحني رووؤ�ضنا �ضاغرين �أمام ذلك 

�حلدث �جللل ر��ضني بق�ضاء �هلل وقدره و�ضاكرين ف�ضله.

�لفقد  لوعة  ذ�ق  من  كل  و�إىل  رحيلها  ذكرى  يف  �أمي  �إىل 
و�حلرمان.

كثري من �ل�ضعوب �نزلقت بها حكوماتها من حكم دميوقر�طي �ىل 
حكم دكتاتوري برئا�ضة �ضخ�س طامع �ن يبقى رئي�ضا مدى �حلياة 
وقد يورث �حلكم لحد �بناءه، ولكن �لأرمن ��ضتفاقو� قبل غريهم 
على  يف �لوقت �ملنا�ضب  ورف�ضو� هذ� �لنزلق حر�ضا على كر�متهم 

وحقهم يف حياة حرة كرمية.  

 ، متتاليتني  رئا�ضيتني  مدتني  �ضركي�ضيان  �ضريج  هو  رئي�ضا  �نتخبو� 
و�ذ بهذ� يحاولو� �لقتد�ء    مبعلمه �لدكتاتور بوتن �لذي �ضخر من 
�لنتخابات ومن �ل�ضعب �لرو�ضي حني جعل يتحول كل �ربع �ضنني من 
�ل�ضخيفة  لعبة �لنتخابات  و��ضتمر يف  رئي�س دوله �ىل رئي�س وزر�ء 
بني  مدفيديف  �مل�ضكني  �لعوبته  يحول  �حلياة  مدى  رئي�ضا  ليبقى 

�لرئا�ضتني لع�ضر�ت من �ل�ضنني .

ر�ف�ضني  وثارو�  �لبد�ية  من  �لتالعب  بهذ�  �ضعرو�  �لأرمن  �ن  �ملهم 
�ن يلعب رئي�ضهم �ضريج �ضركي�ضيان هذه �للعبة �لتهريجية ، فحاول 
�إقناعهم باأنه لن يرت�ضح ملن�ضب رئي�س �لوزر�ء و�ضيرت�ضح بدل عنه 

�ضخ�س �خر من نف�س �حلزب .

وطبعا هذه لعبه مك�ضوفة لن �حلزب �حلاكم ميلك غالبية �ملقاعد 
يف �ملجل�س �لنيابي فيكون فوز �حلزب م�ضمونا . 

ورف�س �ل�ضعب �لأرمني هذه �لت�ضوية �ملخادعة ،وكادت �لمور تتاأزم 
�لدكتاتورية  �لطريقة  على  �لأمن  بفر�س  للجي�س  �لأو�مر  و�ضدرت 
ولكن �أفر�د �جلي�س �لأرمني �لبو��ضل رف�ضو� �لتعامل بالعنف مع بني 
جلدتهم وتخلو� عن �ضالحهم �ميانا منهم ب�ضلمية ثورتهم و�ن�ضمو� 

�ىل �ملتظاهرين. 

مل ياأمر �لدكتاتور �لأرمني جي�ضه با�ضتخد�م �لطري�ن �ضد �ضعبه من 
قبل ذلك �جلي�س �لبي �لذي �أمن بان �ل�ضالح �لذي دفع ثمنه �ل�ضعب 
من دمه وعرقه �إمنا يوجه �ضد �أعد�ء �لوطن ولي�س �ىل �ضدور �أبناء 

�ل�ضعب.

ر��س  على  �رمينيا  بتدمري  طائر�ته  فياأمر  بوتن  يتدخل  مل  كذلك 
لن  رمبا  ذلك،  منه  طلبت  �ل�ضرعية  �حلكومة  �ن  بحجة  َ�هلها 
يف  مو�قف  �تخاذ  جتنبو�  �رمينيا  ثورة  �أبناء  من  وموؤيديه  با�ضنيان 
�ل�ضيا�ضة �خلارجية وركزو� فقط على م�ضاكل �لبالد �لد�خلية مما 
طماأن �لدكتاتور �لرو�ضي �ن م�ضاحله �ضتبقى موؤمنه وهو ثمن يقبل 

به �لثو�ر وزعيمهم.

�لإعالن  �ىل  و��ضطر  �ضركي�ضيان   �لفا�ضد  �لدكتاتور  يد  يف  ��ضقط 
عن قبوله برت�ضيح زعيم �ملعار�ضة با�ضنيان لالنتخابات  �ملقبلة وهو 

�ضهم �خري يف جعبة �لدكتاتور توقعا منه �ن ل ي�ضوت �لربملان �لذي 
ل متلك �ملعار�ضة فيه �ضوى ٤٧ �ضوتا لإجناح نيكول با�ضينيان   زعيم 

�ملعار�ضة. 

وخاب �لمل للمرة �لخرية حني ��ضتجمع �ع�ضاء �لربملان �لأرمني 
�ضجاعتهم و�ضوتو� لإجناح زعيم �ملعار�ضة ليخلف دكتاتور� كان حاملا 
و��ضتفاق على �ل�ضربة �ملوجعة باأنك ت�ضتطيع �ن تخدع  بع�س �لنا�س 

لبع�س �لوقت ولكنك ل ت�ضتطيع �أن تخدع  كل �لنا�س كل �لوقت.

مظاهر�ت  �ن  هو  �لبي�ضاء  �لأرمنية  �لثورة  هذه  يف  ما  �جمل   لعل 
هذ�  وبعد  جناحها  قبل  �ملعار�ضة  �ضريتها  �لتي  و�لبتهاج  �لن�ضر 
�لنجاح مل تتحول �ىل �لغوغائية �جلاهلة ومل تك�ضر فيها و�جهة حمل 

و�حد.

ويبقى �ل�ضوؤ�ل �لذي يتوجب على �أهل �رمينيا �لإجابة �لعملية عليه 
�حلكم  دفة  ت�ضيري  من  �ضيتمكنون  هل   : �لقادمة  �ل�ضنو�ت  ل  خال 
�لذي  �ملحزن  و�لفقر  �لقت�ضادي  �ضعفهم  مع  �لعري�ضة  باآمالهم 

تعاين منه بالدهم ؟ نامل ذلك لهم .  
Sent from Walid Addas , Toronto 

الدميقراطية

الأرمن.. يلقنون العامل در�سا يف الدميوقراطية 
بقلم اأ�شتاذ الفيزياء الطبية وليد عدا�س

الفقد

بقلم الكاتبة: ن�ر الهدى رجب
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�لعيد،  �ضاحة  كانت متار�س يف  �لتي  و�لرتفيه  �لت�ضلية  �أنو�ع  تعددت 
فكان �لأطفال ينجذبون �إىل �لفعاليات �ملختلفة �ملوجودة يف �ل�ضاحة، 
كلٌّ ح�ضب عمره، فهناك �لُفرج وركوب �لعربات �لتي جترها �خليول، 
ثم  و�لأر�جيح،  و�لقالبات  كالدو�خات  �خل�ضبية  �لألعاب  وهناك 
�لعجائب،  و�ضندوق  بالأعياد،  ين�ضط  كان  �لذي  �لظل  م�ضرح خيال 
�أنو�ع �ملاأكولت  �إ�ضافة �إىل ذلك �لب�ضطات �لتي كانت تبيع خمتلف 

و�ألعاب �لأطفال �ليدوية �لب�ضيطة كدولب �لهو�ء وغري ذلك.

1. الُفرج: كانت �لفرجة لها نكهة خا�ضة يف �أعياد مدينة دم�ضق، 
ففيها من �لغريب و�مل�ضوق لدنيا �لأطفال ما ي�ضد �لرغبة �إليها، وهي 
عبارة عن ممار�ضات �أ�ضبه باألعاب �ل�ضريك يف وقتنا �حلا�ضر، ومتيز 
�لذي يقوم بالعرو�س بحركاته �خلفيفة و�أ�ضاليبه �ملبهرة �لتي تاأخذ 

باألباب �لأطفال وتنقلهم �إىل عامل �خليال . 

2. األعاب العيد: هناك عدة �أنو�ع من �لألعاب �خلا�ضة بالأعياد 
�لأحياء  م�ضلبات  يف  تن�ضب  كانت  و�لتي  و�لدو�خات  كالقالبات 
�لعامة و�أطر�ف �لب�ضاتني، ويف حملة �ضيدي عامود )�حلريقة( كان 
يتمركز �لعيد، و�إىل هذه �ملحلة يتو�فد �أبناء �لقرى �ملحيطة بدم�ضق 
�لدبكة  فيعقدون حلقات  بالعيد  وم�ضاركتهم  �بتهاجهم  ليعربو� عن 
�لأ�ضرة  ذ�ت  �لقالبة  يركبون  و�لأولد  و�لطبل..  �لناي  مب�ضاحبة 
�لأ�ضرة  ذ�ت  �لدويخات  �أو  حمورية،  دور�ت  بهم  فتدور  �لأربعة 

�ملتنوعة �لأ�ضكال و�خليول �مل�ضنوعة من �خل�ضب.

3. العربات ورك�ب اخليل والدواب: تنت�ضر تلك �لعربات يف 
�لأطفال  فيها  �لركوب  على  فيقبل  �ملجاورة،  و�لأحياء  �حلي  �أنحاء 
�لأطفال  يحث  وهو  �لعربة،  ك�ضكول  �ضوقهم  ويحرك  ز�ئد  ب�ضغف 
�مل�ضحكة،  وحركاته  �جلميلة  وثيابه  �لغريب  ب�ضكله  �لركوب  على 
�أي�ضًا  فيتكد�س �لطفال بالعربة وتنطلق بامل�ضري ور�ء بغلها �ملزد�ن 
بالأجر��س و�لري�س و�خلرز، وتنطلق �حلناجر بالأهازيج مرددة مع 
)وبكرة  عيدي(  )و�ليوم  حمارب(  )ياولد  ذلك:  ومن  �لك�ضكول، 

�لعيد ومنعيد(

لها  �خل�ضب  من  دكك  هي  احلل�ى:  وعربات  الب�شطات   .4
طبقات، وتغطى بال�ضتائر �خل�ضر و�حلمر، وت�ضف عليها �ل�ضكاكر 
"�لأوتوموبيل" �لذي  وهي  �لكربى  �لأعجوبة  تت�ضدرها  و�لألعيب، 
وتعلق  بائعي �حلالوة، فتزخرف  �أما عربات  "بالزمربك" .  مي�ضي 
عليها �لأجر��س. ومن هذه �لب�ضطات ما �ضف عليها �أطباق �ضغرية 
مملوءة بامللح و�لكمون. وقد �ضف حولها �لكر��ضي و�إىل جو�رها حلة 
مملوءة بالفول �لنابت ، و�إىل جانب منها ن�ضب حاجز قما�ضي حتى 
ت�ضتطيع �لبنات �أخذ حريتهن يف �أكل �لفول �لنابت. ومن �لب�ضطات ما 
د عليه �أكد��س من �ضحون خملل �للفت و�خليار و�ليخنا ؛ فيقبل  ُن�ضّ
�لأطفال على �لتهام �ضحونها �ملرق�ضة بهذه �لأ�ضناف ويغم�ضون يف 
بالإ�ضافة  ذلك  "�لبق�ضماط" كل  بها  �خلا�س  �ل�ضرك  كعك  مرقها 

�إىل ب�ضطات حالوة �مللوق.

جلد  من  و�ل�ضتارة  �لأ�ضخا�س  ر�ضوم  ي�ضنع  الظل:  خيال   .5
�جلمال و�لأبقار، ويعترب جلد عنق �جلمل �أجودها ل�ضفافيته، وتوؤخذ 
هذه �جللود فتنزع عنها بقايا �للحم ومتّلح وُت�ضّد باإحكام على جد�ر 
معر�س لل�ضم�س، �إىل �أن تاأخذ حدها �ملطلوب من �جلفاف. ثم ير�ضم 
على �جللد �أجز�ء �لر�ضوم �ملطلوبة من ووجوه و�أذرع و�أقد�م، وُتق�س 
�لأزياء  باألو�ن ح�ضب  وت�ضبغ  ور�ضوم  بثقوب  وتزرك�س  لذلك،  طبقًا 

�لتقليدية �ملتو�رثة، ويختار لكل �ضكل متكامل مركز ثقل يتحرك عليه 
بو�ضاطة ع�ضا �ضغرية، يغر�س طرفها يف  �ملتدلية  و�أجز�ئه  �جل�ضم 
ذلك �ملركز ويكون طرفها �لآخر يف متناول يد �ملخايل خلف �ل�ضتارة 

يتحدث بل�ضانها. ومن �أ�ضهر �ضخ�ضياته )كركوز وعيو�ظ(

فهو  ماألوفًا  �ل�ضندوق  �ضكل  يكن  مل  العجائب:  �شندوق   .6
�أخرى  �ألو�ن  ولونه غالبًا �ضماوي وهناك  م�ضنوع من معدن خفيف 
�لتي  �جلهة  من  زجاجية  عيون  �أربعة  وله  د�ئري  ن�ضف  و�ضكله   ،
ي�ضاهد �لأطفال من خاللها �ل�ضور �ملتحركة �لتي متر �أمامهم، ومن 
�ليمني و�لي�ضار وقد لف على  �لعيد�ن على  �ثنان من  �ضطحه يوجد 
يقوم  �لعر�س  بدء  وعند  �ل�ضور،  عليه  �ملطبوع  �لورق  منها  و�حدة 
�لرجل بتدوير �لعيد�ن ومتر �ل�ضور �أمام �مل�ضاهدين .�لذين ي�ضعون 
�ل�ضندوق  يعر�ضها  �لتي  �ل�ضور  كانت  لل�ضوء.  منعًا  �أي�ضا  �أيدهم 
لهذ�  �لأطفال  ينجذب  ولكي  خمتلفة  وق�ض�س  حكايات  تروي 
وبلهجة  �ل�ضعبي  �ل�ضعر  قريبة من  بعبار�ت  �لرجل  ين�ضد  �ل�ضندوق 
�ضامية ويقول:)تعا تفرج يا�ضالم على عجايب �لزمان.. رح ورجيكن 
عجايب ما�ضفتوها باملنام(. ويظل ين�ضد حتى يكتمل �أربعة م�ضاهدين 
على عدد فتحات �ل�ضندوق، ويبد�أ �لعر�س بتدوير تلك �لع�ضي �لتي 
تلتف حولها �ل�ضور، ثم يبد�أ �لرجل بال�ضرد ويروي لالأطفال �لق�ضة 
ويغري بنرب�ت �ضوته ح�ضب مو�ضوع �ل�ضور �لتي تعر�س فتارة يتكلم 
منهم  �لرجل  ويجمع  �لغ�ضب.  �أو  �لفرح  بنربة  وتارة  �حلزن  بنربة 
لأخو�تهم  ويروون  بيتهم  �إىل  يذهبون  ثم  و�لفرجة  �لعر�س  �جرة 
�لبنات وللجد�ت ولالمهات ما روؤوه يف �ضندوق �لعجايب. كان م�ضهد 
�لرجل وهو يحمل �ل�ضندوق على ظهره و�لقاعدة يف يده �لأخرى ل 
يغيب عن ذ�كرة �لأطفال وينتظرونه بفارغ �ل�ضرب ملا يحمله �إليهم 
�أيام  من حكايات وق�ض�س جديدة. وكان هذ� �ل�ضندوق ين�ضط يف 
�لأعياد ب�ضكل كبري حيث يرت�ك�س �لأطفال �إليه وهم يحملون �لعيدية 
ويقدمونها للرجل مقابل �أن ي�ضاهدو� ق�ض�ضًا و�ضورً� جميلة متتعهم 

وت�ضرهم يف �لعيد.

�ألعاب �لعيد يف �إحدى �ضاحات دم�ضق
عربات �خليل يف �ضاحة �ملرجة

�إحدى ب�ضطات �لعيد يف دم�ضق تظهر فيها �لأولد يجل�ضون حولها 
على كر��ضي خ�ضبية

�ضندوق عجائبك عجائب

الباحثة م. هال ق�شق�س

اأنواع الت�سلية اأيام الأعياد
يف الرتاث الدم�سقي

األعاب العيد يف اإحدى �شاحات دم�شق

عربات اخليل يف �شاحة املرجة

اإحدى ب�شطات العيد يف دم�شق تظهر فيها الأولد 
يجل�ش�ن ح�لها على كرا�شي خ�شبية

�شندوق عجائبك عجائب
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لندن )رويرتز( - ذكرت �ضبكة �ضكاي نيوز يوم �لثنني �أن �ل�ضلطات 
لأحد  ب�ضكني  دخوله  بعد  ماركل  ميجان  �أخي  لبن  حتذير�  وجهت 
�لأمري  من  عمته  بزو�ج  �حتفاله  خالل  لندن  جنوب  يف  �لأندية 

�لربيطاين هاري.

كينج�ضتون- لناد يف منطقة  ��ضتدعاوؤها  �إنه جرى  �ل�ضرطة  وقالت 
»�أعلن رجل  �لأحد بعدما  �لأوىل من �ضباح  �ل�ضاعات  �أون-تيمز يف 

�ضر�حة �أنه يحمل �ضكينا خالل �ضعيه لدخول �لنادي«.

وقالت �ل�ضرطة �إن �ضابني يف �لع�ضرينيات يقومان بزيارة لربيطانيا 
تلقيا حتذير� ب�ضاأن ت�ضرفاتهما لكن مل يجر �حتجازهما.

وتخلى �أحدهما طو�عية من م�ضحوق رذ�ذ �ضار.

وحددت و�ضائل �إعالم بريطانية �أحدهما باأنه تيلر دويل )25 عاما( 
�ل�ضرطة  ورف�ضت  ماركل.  توما�س  �ل�ضقيق  غري  ميجان  �أخي  �بن 

�لربيطانية تاأكيد هوية �لرجلني.

ومل توجه ميجان �لتي ح�ضلت على لقب دوقة �ضا�ضك�س دعوة لدويل 
حل�ضور حفل عر�ضها.

�أجرى  �حلالة  هذه  »يف  بيان  يف  �ملحلية  بال�ضرطة  م�ضوؤولة  وقالت 
�ل�ضباط در��ضة متاأنية للحالة وجرى ت�ضليم �لأدو�ت طو�عية وز�ل 

�خلطر ولذلك مت �إغالق �لتحقيق )بالكتفاء( بتوجيه �لتحذير«.

ال�سرطة توجه حتذيرا لأحد اأقرباء ماركل بعد دخوله ناديا ومعه �سكني بلندن�سكاي نيوز

امل�شدر : رويرز 
 اإعداد معاذ عبد العزيز للن�شرة العربية 

حترير اأحمد �شبحي خليفة

الأمري الربيطاين هاري وعرو�سه يوؤجالن �سهر الع�سل لندن )رويرز( - قرر �لأمري �لربيطاين هاري وعرو�ضه ميجان 
�لأمري  ميالد  عيد  حفل  و�ضيح�ضر�ن  ع�ضلهما  �ضهر  تاأجيل  ماركل 
�لتاريخي  زفافهما  من  فقط  �أيام  ب�ضعة  بعد  �لعري�س  و�لد  ت�ضارلز 

�لذي مزج بني �حلديث و�لتقليدي.
وبعد �أن قطع �لزوجان عهود �لرتباط يف كني�ضة �ضان جورج بق�ضر 
�أنظار  وحتت  و�مل�ضاهري  �ملالكة  �لعائلة  �أفر�د  ح�ضور  يف  وند�ضور 
�أم�ضى هاري وميجان  �لعامل  �أرجاء  �مل�ضاهدين يف خمتلف  ماليني 

م�ضاء �ل�ضبت يف حفل خا�س مع �لأ�ضدقاء.
يح�ضر�  �أن  قبل  كينزجنتون  ق�ضر  يف  منزلهما  �إىل  و�ضيعود�ن 
�مليالد  عيد  وهو  �ضا�ضك�س  ودوقة  دوق  ب�ضفتهما  لهما  منا�ضبة  �أول 

�ل�ضبعني لالأمري ت�ضارلز.
بعيد  �لحتفالت  بد�ية  �لطلق  �لهو�ء  �ضيقام يف  �لذي  وميثل �حلفل 
ميالد ت�ضارلز �لذي يحل يف نوفمرب ت�ضرين �لثاين ويجري فيه تكرميه 

لنتمائه للجي�س ورعايته جلمعيات خريية تدعمها �لأ�ضرة �ملالكة.

ومل يظهر �لعرو�ضان �ضباح �لأحد يف �لكني�ضة عندما توجهت �مللكة 
حل�ضور �لقد��س.

�ضهر  �لعرو�ضان  فيها  �ضيق�ضي  �لتي  �ملكان  يعلن عن  �لآن مل  وحتى 
�لع�ضل وتكهنت بع�س و�ضائل �لإعالم باأنهما �ضيذهبان �إىل بوت�ضو�نا 
على �لأرجح لزيارة خميم خا�س ق�ضيا فيه بع�س �لوقت يف �أغ�ضط�س 

�آب من �لعام �ملا�ضي قبل ب�ضعة �أ�ضهر من �إعالن خطبتهما.
و��ضرتى هاري �أملا�ضة خامت �خلطبة من بوت�ضو�نا، �أكرب منتج لالأملا�س 

يف �لعامل.
وكان حفل زفاف �لأمري هاري »33 عاما« وهو �ل�ضاد�س يف ترتيب ولية 
�أمريكية  و�أمها  عر�س بريطانيا على ميجان »36 عاما« وهي مطلقة 

من �أ�ضل �أفريقي حفال مل ت�ضهد �لعائلة �ملالكة مثله من قبل.
امل�شدر : رويرز

اإعداد لبنى �شربي للن�شرة العربية حترير يا�شمني ح�شني

الأمري الربيطاين هاري وزوجته ميجان ماركل يغادران قلعة 
وند�ش�ر عقب زفافهما . �ش�رة لرويرز من ممثل و�شائل اإعالم

قال ثوجن تون م�ضت�ضار �لأمن �لقومي يف  �شنغاف�رة )رويرز( - 
�لالجئني  جميع  ل�ضتقبال  م�ضتعدة  بالده  �إن  �ل�ضبت  يوم  ميامنار 
فرو�  �لذين  �ضخ�س  �ألف   ٧00 عددهم  �لبالغ  �مل�ضلمني  �لروهينجا 

�إىل بنجالد�س �إذ� عادو� طو�عية.

�أدىل ثوجن تون بت�ضريحه يف حو�ر �ضانغريال لالأمن يف �ضنغافورة رد� 
�إذ� كان �لو�ضع يف ولية ر�خني حيث يعي�س غالبية  على �ضوؤ�ل عما 
�خلا�س  �حلماية  م�ضوؤولية  لإطار  �للجوء  ي�ضتوجب  قد  �لروهينجا 

بالأمم �ملتحدة.

م�ضوؤولية  �إطار  عليه  يطلق  ما  �ملتحدة  لالأمم  �لعاملية  �لقمة  وتبنت 
حماية  على  مبوجبه  �لدول  �تفقت  �لذي   2005 عام  يف  �حلماية 
�لعرقي  و�لتطهري  �حلرب  وجر�ئم  �جلماعية  �لإبادة  من  �ضعوبها 

و�جلر�ئم �ضد �لإن�ضانية وقبلت �مل�ضوؤولية �جلماعية حلث وم�ضاعدة 
بع�ضها �لبع�س على �للتز�م بتعهد�تها.

تطوعي  �أ�ضا�س  على  �ألف   ٧00 �إعادة  ��ضتطعت  »�إذ�  تون  ثوجن  وقال 
فنحن م�ضتعدون ل�ضتقبالهم. هل ميكن ت�ضمية ذلك تطهري عرقي؟«

و�أ�ضاف »ل يوجد حرب تدور هنا لذلك فهي لي�ضت جر�ئم حرب. 
لكننا  �لعتبار  يف  يوؤخذ  �أن  ميكن  ما  هي  �لإن�ضانية  �ضد  �جلر�ئم 
نحتاج �أدلة و��ضحة. يتعني �إثبات هذه �لتهامات �خلطرية ويجب �أل 

يتم �حلديث عنها با�ضتخفاف«.
وقالت �لأمم �ملتحدة ومنظمات �إغاثة �أخرى �إنه منذ �أغ�ضط�س �آب 
حملة  بعد  �مل�ضلمني  �لروهينجا  من  �ألف   ٧00 نحو  فر   201٧ عام 
ع�ضكرية يف ميامنار ذ�ت �لأغلبية �لبوذية وحتدث �لعديد منهم عن 

قتل و�غت�ضاب و�إحر�ق متعمد على نطاق و��ضع.

وو�ضفت �لأمم �ملتحدة ووكالت �إغاثة �حلملة �ضد �لروهينجا باأنها 
»منوذج مثايل للتطهري �لعرقي« وهو �لتهام �لذي تنفيه ميامنار.

��ضتكمال  على  �لثاين  كانون  يناير  يف  وبنجالد�س  ميامنار  و�تفقت 
عودة �لالجئني طو�عية خالل عامني.

ووقعت ميامنار �تفاقا مع �لأمم �ملتحدة يوم �خلمي�س يهدف لل�ضماح 
للروهينجا �لالجئني يف بنجالد�س بالعودة ب�ضالم وباختيارهم.

وقالت �أي�ضا �إنها �ضت�ضكل جلنة م�ضتقلة للتحقيق يف »�نتهاك حقوق 
�لإن�ضان و�ملو�ضوعات ذ�ت �ل�ضلة« يف ولية ر�خني يف �أعقاب عملية 
�لروهينجا  من  مت�ضددون  نفذها  هجمات  على  رد�  هناك  �جلي�س 

و��ضتهدفت نقاطا �أمنية.
اإعداد مروة �شالم للن�شرة العربية - حترير عال �ش�قي
امل�شدر : رويرز

ميامنار تريد ا�ستعادة جميع الالجئني الروهينجا
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�لكر�مة  �ملتخلف هو عامل فقد�ن  �لعامل  �أن  �لأول عرفنا  يف �جلزء 
�أو قيمة  �أد�ة   �أو  �إىل �ضيء  �لإن�ضان  �لإن�ضانية وهو عامل يتحول فيه 
رخي�ضة تعي�س يف عامل �لقهر �لت�ضلطي وو�ضلنا ل�ضرد مر�حل و�قع 

�لعامل �ملتخلف �لتي ميكن تف�ضيلها يف �لتايل:
مالحمها  و�أبرز  زمنا  �أطولها  وهي  و�لإذعان  �لر�ضوخ  مرحلة   -1
�لتبخي�س  فكرة  تقبل  مبعنى  للجوف  �لإدخال  )من  �لإجتياف 
للمقهورين و�لتعظيم للمت�ضلط( وفيها يزدري �ملتخلف ذ�ته ويزدري 
غريه لأنهم يعك�ضون ماأ�ضاته وعاره وللمر�أة �لن�ضيب �لأكرب يف هذه 
�ملرحلة عد�ء خفي من  يتخلل هذه  و�لت�ضلط.  �لتحقري  �ملرحلة من 
من  و�لتهرب  �لدولة  ممتلكات  تخريب  يف  يتمثل  �ملقهور  �ملو�طن 

�لعمل و�أحيانا �نتقام خفي من �ملت�ضلط بالنكات و�لت�ضنيعات. 
ينت�ضر �أي�ضا �لكذب و�لنفاق و�لف�ضاد �لذي ي�ضمل �لر�ضوة و�ملح�ضوبيات 
ومن  �ملقهورين  جلميع  �إلز�مية  ولعبة  �ضيء  كل  من  جزء�  وي�ضبح  

يتجنب هذه �ملنظومة  ينظر �إليه كاأنه �ضاذج �أو غبي.  
ينتج عن �لقهر يف مرحلة �لر�ضوخ عقد نق�س منها �ضعور بالعجز، 
وهاج�س  و�خلجل  �لعار  لعقد  �إ�ضافة  خوف.   ، للدميقر�طية  عد�ء 

�لف�ضيحة من كل �ضيء كما ي�ضيطر حب �ملظاهر على فئات كثرية. 
كما ينتج عن �لر�ضوخ و�لقهر حالة ��ضطر�ب �لدميومة وتتلخ�س يف 
�أن طول �ملعاناة للمقهور جتعله ي�ضخم �ألم �ملا�ضي مع تاأزم يف معاناة 

�حلا�ضر و�ن�ضد�د �فاق �مل�ضتقبل ير�فق ذلك فقد ثقة بالنف�س. 
ممار�ضات  �أو  �ملجيد  للما�ضي  �ملقهور  يهرب  �لر�ضوخ  فرتة  خالل 
تن�ضيه �لو�قع مثل �لز�ر و�ملخدر�ت و�لتخاريف وغالبا يطغى �حلزن 

على �حلالة �ملز�جية حتى يف �لأغاين �لد�رجة و�مل�ضل�ضالت و�لكتب 
وكل �ضيء حوله. 

2- �ملرحلة �لثانية هي �ل�ضطهاد حيث يرتفع �لتوتر �لنف�ضي وي�ضبح 
عند �ملقهور غليان د�خلي وعدو�نية وحقد على �لأخرين من �ل�ضعب 
ويلقي �للوم عليهم ب�ضبب ما و�ضل �إليه ير�فق هذه �لعدو�نية �ملبا�ضرة 

لل�ضعب عدو�نية رمزية للمت�ضلط.
عرب مرحلة �ل�ضطهاد مييل �ملناخ �لعام للعنف و�لنز�عات �مل�ضتمرة 
بني �ملقهورين لأ�ضباب تافهة ورمبا يح�ضل �لقتل خلالف على ر�أ�س 
ما�ضية �أو �أف�ضلية �ملرور. ير�فق هذ�  �ضك وحذر من �لأخرين ويتحول 

�ملجتمع تدريجيا �إىل غابة ذئاب.
�لتمرد.  مرحلة  �ملتخلف هي  �لعامل  مر�حل  من  �لثالثة  �ملرحلة   -3
حني ير�ضخ �لياأ�س من �حلو�ر �ل�ضلمي تبد�أ ثورة هدفها رد �لعتبار. 
حني �فرت�س �مل�ضتبد �أن هذ� �ل�ضعب ل يفهم �إل بالق�ضوة وعامله بناء 
على ذلك حزم ذلك �ل�ضعب �أمره وعرب عن نف�ضه بالق�ضوة لأنه و�ضل 

لرد �لفعل �حلرج يف �خليار بني �لفناء �أو �ملجابهة.
ومما مييز هذه �ملرحلة �أن قهر فكرة �ملوت ين�ضف م�ضاعر �خلوف 

ويقوم �لعنف بتوحيد �ل�ضعب �ملقهور.
خالل فرتة �لتخلف هناك مالمح للعقلية �ملتخلفة تكونت عرب �ضنني 

�لقهر و�ل�ضتبد�د وتتلخ�س يف:  
- �ضطحية وعجز عن غو�س يف �لو�قع. 
- �لنفعال وعدم �لتجرد و�ملو�ضوعية. 

يتلخ�س يف   Mental Castration فكري   �أو  ذهني  - خ�ضاء 

�ضد �لقدرة على �لفهم ب�ضبب �لر�ضوخ للقهر.

- تردد وخوف من �لف�ضل.

- تخبط وع�ضو�ئية وعجز منهجي.

- ق�ضور �لفكر �لنقدي و�لفكر �ملنهجي. 

- �نعد�م �ملثابرة و�لدقة. 
- ق�ضور �لتفكري �جلديل. هذ� �لق�ضور يخلق ت�ضلب ذهني وعدم 

مرونة)�إما-�أو(. 
كل ما ذكر �أعاله هو وليد �لقهر و�لعتباط ويتنا�ضب  مع درجة �لقهر 

�ملفرو�س على ذلك �ملجتمع.
و اإىل لقاء قادم يف اجلزء الثالث

اجلزء الثاينعالقة التخلف مع ال�ستبداد والقهر

حمم�د اجل�شري

�ضنغافورة )رويرتز( - �نخف�ضت �أ�ضعار �لنفط يوم �لأربعاء بفعل توقعات باأن منظمة �أوبك قد تزيد �لإنتاج 
مما �ألقى بظالله على �لأ�ضو�ق على �لرغم من �لدعم �لذي تلقاه �ل�ضوق من �ملخاطر �جليو�ضيا�ضية.

وبحلول �ل�ضاعة 0636 بتوقيت جرينت�س �نخف�ضت �لعقود �لآجلة خلام برنت ٧5 �ضنتا �أو 0.5 باملئة �إىل 
٧9.20 دولر للربميل بعد �أن قفزت 35 �ضنتا يوم �لثالثاء. وكان برنت بلغ 80.50 دولر للربميل �لأ�ضبوع 

�ملا�ضي م�ضجال �أعلى م�ضتوى له منذ نوفمرب ت�ضرين �لثاين 201٤.
وتر�جعت �لعقود �لآجلة خلام غرب تك�ضا�س �لو�ضيط �لأمريكي 21 �ضنتا �أو 0.3 باملئة �إىل ٧1.99 دولر 
�أعلى م�ضتوى لها منذ نوفمرب ت�ضرين  �أي�ضا  �إىل ٧2.83 دولر وهو  �لثالثاء  للربميل بعدما قفزت يوم 

�لثاين 201٤.
�لبلد�ن �مل�ضدرة للبرتول رمبا تقرر  �أن منظمة  �أوبك وقطاع �لنفط رويرتز  و�أبلغت م�ضادر مطلعة يف 
زيادة �إنتاج �خلام يف وقت قريب للغاية رمبا يف يونيو حزير�ن ب�ضبب �ملخاوف ب�ضاأن �لإمد�د�ت �لإير�نية 

و�لفنزويلية وبعدما �أثارت و��ضنطن �لقلق من �أن �ضعود �لنفط قد يكون �أكرب من �لالزم.
امل�شدر : رويرز
اعداد مروة �شالم للن�شرة العربية - حترير اأحمد اإلهامي

النفط ينخف�ص توقعا
لتخفيف حمتمل لقيود اأوبك
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هل كندا
حلم اأم وهم

�جلدد  �لقادمني  �أذهان  يف  نف�ضه  يطرح  �ل�ضوؤ�ل  هذ�  كان  لطاملا 
و�لذين يخططون للمجيئ لكند� و�ضاأحتدث بهذ� �ل�ضدد من خالل 
ب�ضيطة  لي�ضت  �أعتربها  و�لتي   بكند�  و�ملتو��ضعة  �لب�ضيطة  خربتي 
من حيث �مل�ضمون من خالل �طالعي و�حتكاكي باجلاليات �لعربية 
و�لغربية ولالأ�ضف لحظت �أن �لعرب وحدهم هم �أكرث �لنا�س ت�ضاأًل 
وتاأماًل و�إحباطًا لبع�ضهم �لبع�س و�لذين يعتربون �أن كند� �ضتفر�س 
لهم �لورود و�لآمال منذ بد�ية و�ضولهم وطبعًا �لأمر لي�س كذلك فكل 
بد�ية �أينما كانت تكون مليئة باملعوقات و�لتحديات ، ولكن �لإن�ضان 
�لإيجابي و�لذي ي�ضع بباله �لأ�ضو�أ قبل �لأف�ضل هو �لذي ممكن �أن 
�لقادم  تو�جه  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �لتحديات  ويتحمل جميع  يتاأقلم 

�جلديد. 

كيف ومتى �ضاأعمل ؟هل �ضيعرتفون ب�ضهادتي �أو خربتي �لعملية ؟ هل 
�ضاأمتكن من �لق�ضاء على حاجز �للغة و�أتقن �للغة بزمن قيا�ضي ؟ 

هل �ضاأجد عماًل باأ�ضرع وقت هل وهل وهل ؟؟

جميع هذه �لت�ضاوؤلت ترو�د كل قادم وكل من ينوي �ملجيئ ، و�جلو�ب 
لكل هذ� هو فقط يعتمد على عاملني  رئي�ضني : مدى تاأقلمك ونظرتك 

�لإيجابية للمرحلة �جلديدة وتوفيق �هلل تعاىل .

منها  و�لكثري  �لإيجابي  منها  �لتي  �لنا�س  جتارب  على  لتعتمد 
�ل�ضلبي ، �أنا ل �أعلم ول �أفهم �ضيا�ضة �لإحباط �لتي ين�ضرها �لبع�س 

�إذ� �عتقدنا �أن كل  �أنت ل�ضت جتربة تعمم ،هذ�  للقادمني �جلدد ، 
ما يرويه �ضحيح فالبع�س لالأ�ضف يتحدث بال�ضلبيات ول يذكر �أبدً� 
�أو  �إن كان �ضخ�ضًا ناجحًا و يجني �ملال  �لإيجابيات و�لبع�س �لأخر 

�لعلم ل يتحدث بتجربته �لقيمة خوفًا من �لعني و�حل�ضد مثاًل !!

�أو نخاف �أن ياأخذ �لآخر فر�ضتنا وكاأن كند� ملك لنا !

�أبحر كثريً� يف هذه �لأفكار �ملعاقة و�لتي ل فائدة  �أن  �أريد  �ملهم ل 
منها ولكن ذكرتها لكي تعلم �أنك ل�ضت وحدك و�جهت هذه �لعينات 

من �لعقول �ملري�ضة و�ملحدودة �لتفكري .

لكي ت�ضتطيع �أن تتخل�س من جميع هذه �لأ�ضئلة �لتي جتعلك د�ئمًا 
�إن�ضانًا عاجزً� عن �لتفكري و�لتخطيط �إجعل �أ�ضئلتك من نوع �آخر ، 
مالذي �أتى بي �إىل هنا وما �لهدف وماذ� �أريد وكيف �ضاأجعل غربتي 
ح�ضادً� يل مزهر بعد �ضنو�ت قليلة ، �إبد�أ من نف�ضك �أوًل لكي متنح 
�ضتكون جيدة وعلى  �لأمور  �أن كل  وروؤية  �لإيجابية  �لطاقة  عائلتك  
�أبي�س  ما ير�م لحقًا ، حتى بيا�س كند� �لطويل �ضرت�ه وكاأنه ثوب 
�ضيزهر بالإجناز�ت و�خلطط �مل�ضتقبلية �لتي و�ضعتها وتقوم بها ، 
كند� لي�ضت حلم ول �لأر�س �ملوعودة ، لكنها بال �ضك �أر�ضية خ�ضبة 
كنت  �إن   ، �لأ�ضعدة  كافة  على  جديد  من  للبدء  وم�ضاعدة  �ضاحلة 
تتقن �للغة فهذ� ممتاز ، �خليار�ت كثرية ومفتوحة لديك على �ضعيد 
�لدر��ضة �أو �لعمل �حلر �أو �لوظيفي ولكن �إبد�أ  باأول خطوة ، تعاين 
من �ضعوبة باإيجاد عمل ، باب �لتطوع مفتوح لديك فمجال �لتطوع 
متاح للجميع يفتح لك �أبو�بًا عديدة ،ل متلك �ملال وتريد جني �ملال 
مكان  كل  ويِف  وقت  باأي  متوفرة  �لب�ضيطة  �لأعمال   ، وقت  باأ�ضرع 
لك  تت�ضح  بينما   ! بهذ�  �أعمل  �أنا  فكرة  ر�أ�ضك  و�نتزع من  بها  �إبد�أ 
�أن تقوم به لحقًا فاأنت ل�ضت  �آمالك وما �لذي تريد  �ضورة ومعامل 

�أن  وتريد  ر�أ�ضمال  ، متلك  ياعزيزي  وعقدِه  �لأر�ضتقر�طي  بال�ضرق 
و�لربح و�خل�ضارة يف  �ملجازفة  تبد�أ م�ضروعك �خلا�س وتخاف من 
ب�ضر�كة  �إبد�أ    ، ت�ضمعه ممن حولك  ما  �ِضو�  �ضي  تعرف عنه  بلد ل 
من  لتقلل  بالبلد  وخربة  زمن  منذ  �طالع  وعلى  موثوق  �ضخ�س  مع 
حجم �ملجازفة قدر �مل�ضتطاع ، �خليار�ت كلها مطروحة �أمامك ما 
�ل�ضنو�ت  خالل  تكون  �أن  تريد  ماذ�  و�لتخطيط  �لبدء  �ضو�  عليك 
�لقليلة �لقادمة و�ضتجد نف�ضك بعد ثالث �ضنو�ت على �أقل تقدير يف 
و�ضع ما كنت تتوقعه ، فهنا ل للمح�ضوبيات ول �لو��ضطات ، عملك 
، و�إميانك باهلل وبالعدل �ملوجود يف  وجهدك هما مفتاحا جناحك 
�أيها  وبالتوفيق   ، ثمار ما حت�ضده  بِه  �ضتجني  �لذي  �لبالد هو  هذه 

�لقادم �جلديد...

اإعداد فاطمة خ�جة



22Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.net

تق���ل مي زي��ادة يف �ش���رة بديع��ة اأقحمها 
فيه��ا  عنف�انه��ا الأدب��ي؛ تب��ث  منه��ا اعرافا 

ل جلربان:»يق���ل ال�شرقي���ن القدم��ى، خ��ري للبنت  اأن 
تقراأ و اأن ل تكتب«

مي زيادة
انتهى

-ترى ماذ� نت�ضاطر نحن معا�ضر �لن�ضاء؟ ما �لذي ي�ضيح عذوبتنا، 
و  مقل كحلها  د�فئة   بابت�ضامات  �لورديتني  يدور وجنتينا  �لذي  ما 
�حلياء؟ ما �لذي يدغدغ �أحز�ننا ب�ضحكات عارية كل �ضحكة تتحدى 
خليلتها طول و �رتفاعا؟ ما �لذي يحرقنا؟  حتى ن�ضاهي هذ� �لن�ضج 

�ملغو�ر؟ 

ماذ� نتجاذب نحن   بنات حو�ء؟ 

طلق  �لدورة،   غنب  نت�ضارك  �ملقل،  �ضخاء  �لأمل،  في�س  نتجاذب 
�لولدة، نت�ضارك جمال�س  زينتها حكايانا �ل�ضقية �لبهية، خبث بنت 

حو�، و كيد  زليخة

بالغرور حلظة  �ل�ضمة،  و  باللمة  �لبع�س  بع�ضنا  �ضبيل  نهب يف 
�لك�ضر �أمام ذياك �لآخر، �حل�ضور �ملبعرث يف ح�ضرة بع�ضنا 
�لبع�س، نتقا�ضم رغيف �ل�ضخط على ذو�تنا �ل�ضفافة، نعدم 
نت�ضارك  �لزهر".  " معندي�س  �لذكرى  �لوجع،  حظنا يف ح�ضرة 
�ضر�هتنا   ، �لكحل  �لياليرن، هند�ضة  ت�ضييد خطوط  �ليد يف  رجفة 
نت�ضارك    �ل�ضم�س،  و�قي  بكرمي   ت�ضلحنا  �ل�ضفاه،  �أحمر  �لتهام  يف 
ب�ضطة  نت�ضارك  للتق�ضري،  �لزيتون  زيت  و  �ل�ضكر  �لب�ضرة  ما�ضكات 

�لل�ضان، �لهمهمات ، �ل�ضكوى من كل �ضئ، هم ماذ� �ضاأطبخ �ليوم،

هل  نحيلة،  بدينة،  �أبدو  "هل  للعزومة،  �ضاألب�س  ماذ�  �لغ�ضيل،   هم 
�أبدو جميلة"

نت�ضارك هو�س �ملر�يا، ؛؛؛

نت�ضاطر �نتقامنا من هذ� �لعامل �لأغرب ثرثرة، نحن ل ن�ضكت حتى 
للكل؛  نن�ضت  نحن  و  جمعا  نتحدث  نتحدث  حني  ثرثرة،  �ضمتنا 
تتنوع   ، تنفجر �ضحكاتنا   ؛  بنا  �ضغفنا  �إىل  �لآدم  نتحول عن ذياك 

نكاتنا �ل�ضريرة؛ نحن �مل�ضغولت بالرثثرة

ب�ضبغات �ل�ضعر، بق�ضات �ل�ضعر، بالكري�تني و �لربوتني،  ثم نهد�أ 
لنا  ليكتمل  بنعناع  �ضاي  �مللكات،  نحن  رويد�  رويد�  �لقهوة  نحت�ضي 

�لكيد،

و ها نحن  نقيم مملكة الأن�ثة

خواطر

و�قع �ملجتمع �لعربي حمزن ومتخلف. ملاذ� ل نتبنى يف هذه �حلياة 
نظرة �ضمولية بدل �لنظرة �أحادية �جلانب؟ وملاذ� ن�ضمح للفروقات 
�لب�ضيطة �أن تفرقنا بدل �أن ن�ضعد بكل �لأمور �لتي جتمعنا؟  �لنا�س 
بحاجة لبع�ضها �لبع�س لتتكامل، لكنها تتحارب وتتخا�ضم ب�ضبب 
�لختالف )�لأديان �أو �مل�ضالح �أو �ل�ضلطة(.  كما �أن بني �لأبي�س 
وعدوي  �ضديقي  بني  كذلك  �لألو�ن،  من  منتهي  ل  عدد  و�لأ�ضود 
�ألف موقف، وكذلك بني �لنعم و�لال �ألف كلمة م�ضتح�ضنة، فلماذ� 
نختار �أن نتبنى �أحد �ملت�ضادين؟ وملاذ� ل نبحث عن �لت�ضوية �لتي 

تر�ضي �جلميع؟ 

بت�ضميته  بع�ضهم  يرغب  ما  �أو  �لثقافات  حو�ر  �أو�ضع،  نطاق  على 
�ملختلفة.  �لنظر  وجهات  لتقابل  ملتقى  هو  �حل�ضار�ت  �ضر�ع 
لنموها  و�أ�ضا�ضي  �لعامل حتمي  �لثقافات يف  تفاعل  �أن  وخال�ضته 
جميعًا و�إل �نقر�ضت. �لفكرة هي �أننا يف كل �ملجتمعات نعي�س يف 
تكفي  تعد  مل  حيث  �ل�ضريع،  و�لتطور  و�لتغري  �لتقلبات  من  زمن 
�لقيم و�ملبادئ و�ملنهجيات �لتي تعلمناها من جيل �لأهل ملو�كبة 
�ل�ضعوب  وثقافات  �لعامل  على  �لنفتاح  كذلك  �ملعا�ضرة.  حياتنا 
�ضبيل  على  �لتحدي.  مو�ضع  يف  �ل�ضائدة  قيمنا  من  �لكثري  يجعل 
�لعربي  �لفكر  بني  يتناق�س  �لأبناء  حياة  يف  �لآباء  دور  �ملثال، 
حياتي  �ضهدت يف  يوم.  بعد  يومًا  به  نتاأثر  �لذي  �لأوربي  ونظريه 
�إ�ضالمية  عدد�ً  من �لآباء و�لأمهات �لذين ي�ضتندون �إىل مبادئ 
يغذون بها عقول �أطفالهم مع �حلليب: طاعة �لأهل من طاعة �هلل 
وبر �لو�لدين هو باب من �أبو�ب �جلنة، يت�ضلطون من خاللها على 
�أولدهم، وقد يدمرون حياة �لغو�يل بهذ� �لت�ضلط. فكم من �أ�ضرة 

دمر  �ضباب  من  وكم  )�حلماية(،  �لو�لدة  ر�ضا  �أجل  من  هدمت 
�إر�ضاء  �أجل  من  يحبونها  ل  مهنة  �أو  در��ضة  باختيار  م�ضتقبلهم 
رغبة �لو�لد، وكم من فتاة �أرغمت على زيجة متقتها لأنها يجب 
هذ�  كل  يقابل  �لأف�ضل".   " هو  و�لديها  �ختيار  باأن  تعرتف  �أن 
�أ�ضياد  �لبلوغ هم  �لأبناء عند  �أن  �لغرب، هي  �أفكارَ� معاك�ضة يف 
هو  �لأهل  دور  و�أن  م�ضوؤولية،  و�أ�ضحاب  قر�ر  و�أ�ضحاب  �أنف�ضهم 
حت�ضري �لطفل لال�ضتقاللية، ثم تتقهقر �ضالحياتهم ب�ضدة حني 
يبلغ "�لطفل" عمر �لثامنة ع�ضرة لأن له عندها �ل�ضيادة �لكاملة 
على نف�ضه وفق �لقانون. و يعترب �لعرف �ل�ضائد يف �لبلد باأن دور 
�لأهل قد �نتهى فتت�ضاءل �لعالقة بني �لأهل و �لأبناء لدرجة �أن 
�ملعايد�ت يف �ملنا�ضبات ممكن �أن ت�ضبح عرب �لبطاقات �لربيدية 
�أ�ضرة  �أن �أطرح �ضوؤ�ًل مهمًا:  هل ت�ضتطيع  �أريد  و�لإمييل !  وهنا 
�أن ت�ضتمر يف منهجها يف ظل جمتمع �لطرف  �لأول  من �لطرف 
�لثاين؟ مثال �آخر هو �لتحرر �لفكري-�جل�ضدي يف �ملجتمع �ملدين 
�أن ج�ضد كل  �لقانون  ب�ضيادة دينية، حيث يعترب  �لذي ل يعرتف 
و�حد ملك له، له �أن يفعل به ما ي�ضاء، له مثاًل �أن ي�ضبح جن�ضيًا 
مثليًا، له �أن يغري جن�ضه فيزيائيًا وقانونيًا، له �أن يتربع باأع�ضائه 
�أو جزء منها �أو يتاجر بها مثل ��ضتئجار رحم �مر�أة لو�ضع بي�ضة 
ملقحة من مني م�ضتورد من �أحدهم يف قارة �أخرى! ويف �ملقابل 
�أن  لدرجة  �لأفر�د  حرية  على  �لدينية  �ملجتمعات  تت�ضلط  عندنا 
تلزم زوجني  �أن  �أو  كلبا�س موحد،  مثاًل  �أ�ضود  بخمار  �ملر�أة  تلزم 
�أن �لر�بط �ملقد�س بينهما ل  متكارهني على �ملكوث �ضويًا بحجة 
يفرقه �إل �ملوت. �ضخ�ضيًا، كاإن�ضانة متوجهه نحو �مل�ضاومة يف �أمور 
يف  قناعاته  و  �إميانه  بح�ضب  يقرر  �لفرد  باأن  �أقول  كلها،  �حلياة 

�خلالق جل جالله  ملك  روحي هي  باأن  �أوؤمن  كنت  فاإن  �حلياة، 
�لذي بثها يف ج�ضدي �لذي خلقه من �لعدم و��ضتخلفني عليه، و �أنه 
يتكفل بي كو�حدة من خملوقاته �لتي ل يح�ضيها �إل هو في�ضخر يل 
ما �حتاجه من �ملو�رد لكي �أكمل رحلة �لعمر على �لأر�س، عندئذ 
ج�ضدي  باأن  �أقتنع  كنت  و�إن  به.  ياأمرين  مبا  �ألتزم  باأن  و�جبي 
�لكامل هو  �لفناء  و�أن  �أنا،  و�أن م�ضريي هو ما �ختار  هو ملكي، 
نهايتي بعد هذه �حلياة �لق�ضرية، فالأ�ضتفد من كل مو�ردي ما 
�لفئة  من  باأنني  لأفرت�س  حاًل!  �أ�ضعد  �أ�ضبح  �أن  �أمل  على  �أمكن 
�لثانية و�أعي�س يف جمتمع متدين، هل ميكن �أن �أكون ما �أمتنى؟ �أو 
�أنني من �لفئة �لأوىل و�أعي�س يف �ملجتمع �لعلماين �لوجودي، هل 
�ضيرتكني �ملجتمع يف حايل؟ لو جاء �أحد رجال �لدين �ملخل�ضني 
�بنه لي�ضرح له وجهة نظره باختياره �ضريك حياة ) ذكر( لأنه ل 
بجلطة  �أم  باحرت�م  �لبن  قر�ر  �لأب  �ضيقابل  هل  لالإناث،  مييل 
�لكندي  �ملجتمع  مثل  �لثقافات  متعدد  قلبية؟ يف جمتمع  دماغية 

مثاًل، هل ممكن �أن تر�ضى عني كل �لفئات؟ 

بعد �أن كتب يل �أن �أعا�ضر �لنا�س من كل �لأجنا�س، �كت�ضفت �أن 
منطلقه  �لإن�ضان:  هو  و�لثالث  �لأول  �لعامل  بني  �لأ�ضا�ضي  �لفارق 
ونظرته �إىل �لأمور و�ضلوكه. ويقا�س حت�ضر �لبالد بح�ضب �حرت�م 

حكوماتها لأفر�دها و�حرت�مهم لبع�س.

للعي�س يف كندا  اأ�شرتها  مع  �ش�رية هاجرت  امراأة  اإىل ع�امل هي جمم�عة ي�ميات وخ�اطر جابت يف ذهن  ب�ابة 
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. 

بقلم: هدى البني

على ملتقى الطرق

مملكة الفرا�سة

اجلزء الثامن

د/اآمال بن �شارف 
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باح �لأوىل باكرً�  �أتاأّمل �لطبيعة يف طريقي �إىل عملي ،مع طالئع �ل�ضّ
جّدً�.

حيث ت�ضتيقظ �لع�ضافري و �لّطيور فرحًة باحثًة عن طعامها ،و جمال 
تفا�ضيل حركتها و هي تختال بر�ضاقٍة باحثة عن غذ�ئها ل ي�ضاهيه 

جمال .
�ألحظ تلّون �أطياف �لّزهور �ملتنّوعة ،لتوقظ يف قلبي �نتباهًا جلمال 

�لختالف .
نعم ...نعم ...�ألي�ضت �لطبيعة معلُمنا �لأكرب !! �أمل توقظ فينا بتنّوع 
و  �لبيل�ضان  زهر  و  نرج�س  و  زنبق  و  توليب  و  �أقحو�ن  من  زهورها 
باأّن �جلمال ينبع من  �ألو�نها يقظًة  �لليلي و �ل�ضو�ضن على �ختالف 

�لختالف ،و �أّن تقّبل �ملختلف جمال حمّب و �ضالم .
و �أتاأّمل ...نعم ...�لختالف يغني ...و يرثي �حلياة .

طلب مّنا �أ�ضتاذنا يف �جلامعة �أن نوؤّلف جمموعات ، علمًا باأّن ن�ضف 
لتنا �لنهائّية تتوّقف على عملنا كمجموعِة بحٍث خلّطِة تنفيذ  حم�ضّ

م�ضروع .
مبا�ضرًة  قد عرفت  و  بجو�ري،  �لتي جتل�س  زميلتي  �أخربُت  ب�ضرعٍة 
هنا  نحن  باإجابتي  ف�ضارعت  جمموعًة  ُنكّون  باأن  ذكائها  مدى 
جمموعة م�ضريًة �إىل من حولها ،نظرت للوجوه و عرفت �أّنها متماثلة 
....كان  �أكرب  عدد  لن�ضّم  جمموعتني  نكّون  �أن  تقريبًا...فاقرتحت 

رّدهم �لّنهائي �إن مل حتّبي جمموعتنا �ن�ضّمي ملجموعة �أخرى !!.

و هكذ� جلت بنظري �ضريعًا و عرثت على هديف ، جمموعة طاّلب 
متباينة ب�ضكل ظاهر �ضاألتهم �لن�ضمام فرّحبو� بي .

يخلق  ..�لختالف  بالعطاء  و  باحلياة  �إمياين  هو  هذ�  باحلقيقة 
فر�ضًة لإغناء و �إثر�ء �حلياة .

فعندما ت�ضاأل عن حّل م�ضكلة �أو تبحث عن خمّطط لتنفيذ م�ضروع 
م�ضتقل  ...تفكري  خمتلف  لون  �إن�ضان  لكّل  �أّن  �خلربة  مع  تالحظ   ،
...�أ�ضلوب حياٍة خمتلف ..خرب�ت خمتلفة ..مفهوم خمتلف ...لكّنهم 

جميعًا يعملون معًا للبناء و للخري ..و لتحقيق �لهدف �ملن�ضود .
حتّدثت مع مدير �ملوقع –بعمل كنت �أعمله �أو عمل تطوعي �لفكرة 

هنا �ملهمة و لي�س من �أين �أتت –
��ضطالع  على  ليكون  معه  �أحتّدث  لكّنني  �أ�ضتكي  ل  �أّنني  �أخربته 
و  طّيب  قلبها  �أّن  �أعرف  �أّنني  ..�أخربته  يل  ت�ضيء  موظفة  ،فهناك 
هي �ضغرية يف �ل�ضّن و عندي �إح�ضا�س �أّن لرتبيتها و رمّبا �أّمها �ضببًا 

يف ذلك !!!
�أطفالها  �إمر�أة ت�ضيء معاملة  �ل�ضابق  �أّنني ر�أيت يف �ليوم  �أ�ضفت  و 
�لثالثة جلهلها ،و�أّن هذ� �مل�ضهد و�ضعني �أمام ت�ضاوؤل هل و�لدة هذة 

�ملوّظفة كانت من هذ� �لّنوع ؟؟!!
�أخربه ب�ضر�حة  و  �ملدير  �أمام  ب�ضجاعة  �لأمور لأقف  �ملهم تطّورت 
�أن  عليها  �أّن  �أخربته  و  ل يحرتمونها..  �ملوظفني  كّل  �أّن  تّدعي  �أّنها 

تتعّلم �أن حترتم نف�ضها �أّوًل ليحرتمها كّل من يعرفها .
ل �أعرف �لأعجوبة �لتي حدثت بعدها ، لكّنها حتّدثت بقلب منجرح 
بعمر  هي  و  وحيدة  لها  و�لدتها  ترك  ب�ضبب  غ�ضبها  ؛عن  حزين 

�ل�ضاد�ضة ع�ضر لتهرب مع حبيب لها ؛غري مكرتثة لأ�ضرتها .

حتّدثت معها عن �مل�ضاحمة ، و باأّن �حلياة تاأخذ مّنا ،لكّنها تعطينا 
نعم  قائلة:"  مكتوم  بحزن  ..�ضحكت  �جلمال  من  �لكثري  باملقابل 
"..كانت و�لدة �ضديقتي و ما ز�لت حنونة علّي!! و �أنا �أخّطط للذهاب 
يف ، ف�ضجعتها قائلة فّكري يا  معها و مع �أ�ضرتها �إىل �أوربا هذ� �ل�ضّ

�بنتي بهذه �لّرحلة، و ل تعودي �إىل �لتفكري باملا�ضي �أبدً� .

�لعمل معّا بتعاون يزيح عن كاهلك غطر�ضة �لأنا ،لتكت�ضف نعمة فهم 
�لآخر و فر�دته ..نعمة �ل�ّضكر على عطّية �هلّل لك ، لأّن كّل موهبة هي 

خري لبناء �حلياة .

مع حمّبتي يا�شمني فريج 

 الختالف 

ل تن�شوا ا�شطحاب هذا العدد معكم
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Tesla agrees to settle class action 
over Autopilot billed as safer

Tina Bellon

NEW YORK (Reuters) - Tesla Inc 
on Thursday reached an agreement 
to settle a class action lawsuit with 
buyers of its Model S and Model X 

cars who alleged that the company’s assisted-
driving Autopilot system was “essentially 
unusable and demonstrably dangerous.”

The lawsuit said Tesla misrepresented on its 
website that the cars came with capabilities 
designed to make highway driving “safer.”

The Tesla owners said they paid an extra $5,000 
to have their cars equipped with the Autopilot 
software with additional safety features such 
as automated emergency braking and side 
collision warning.

The features were “completely inoperable,” 
according to the complaint.

Under the proposed agreement, class members, 
who paid to get the Autopilot upgrade between 
2016 and 2017, will receive between $20 and 
$280 in compensation. Tesla has agreed to 
place more than $5 million into a settlement 
fund, which will also cover attorney fees.

The case has been closely watched in the 
automotive and legal communities, as it was 
the only known court challenge Tesla has faced 
with regard to its assisted-driving technology.

Tesla’s Autopilot system has come under 
increased scrutiny in recent months after two 
Tesla drivers died in crashes in which Autopilot 
was engaged. The most recent crash, in March, 
is being investigated by safety regulators.

Tesla said in a statement it “wanted to do right” 
by its customers and, as part of the proposed 
deal, agreed to compensate car owners who 
had purchased the 2.0 version of Autopilot 
and “had to wait longer than we expected” for 
the driving features to become active.

“Since rolling out our second generation of 
Autopilot hardware in October 2016, we have 
continued to provide software updates that 
have led to a major improvement in Autopilot 
functionality,” the company said. Even though 
the settlement only covers U.S. customers, 
Tesla said it would compensate “all customers 
globally in the same way.”
The proposed settlement does not mention 
the safety allegations but focuses on the delay 
in making the promised features available to 
consumers.
Steve Berman, a lawyer for the car owners, 
did not immediately respond to a request for 
comment.
The agreement, announced in a filing in San 
Jose federal court late Thursday, must be 
approved by U.S. District Judge Beth Labson 
Freeman.
Autopilot, released in 2015, is an enhanced 
cruise-control system that partially automates 
steering and braking. Tesla has said the use of 
Autopilot results in 40 percent fewer crashes, 
a claim the U.S. National Highway Traffic 
Safety Administration repeated in a 2017 
report on the first fatality, which occurred in 
May 2016. Earlier this month, however, the 
agency said regulators had not assessed the 
effectiveness of the technology.
The 2017 lawsuit in San Jose federal court 
named six Tesla Model S and Model X 
owners from Colorado, Florida, New Jersey 
and California who alleged the company had 
engaged in fraud by concealment, and had 
violated various state consumer protection 
and unfair competition laws.
They sought to represent a nationwide class of 
consumers.
sourse
Reporting by Tina Bellon; editing by Noeleen 
Walder and David Gregorio

 FILE PHOTO: A Tesla Model S car is seen in a showroom in Santa Monica,
California, U.S., January 4, 2018. REUTERS/Lucy Nicholson
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Nandita Bose

NEW YORK (Reuters) - Part-
time workers account for half 
of Walmart Inc’s (WMT.N) 
workforce, up from 20 percent 

in 2005, according to a labor group report on 
Friday that examined the company’s increased 
shift away from more expensive full-time 
employees.
The report from the Organization United for 
Respect (OUR), formerly called OUR Walmart, 
said 69 percent of the part-time employees it 
surveyed would prefer the stability and greater 
income of a full-time job. Walmart’s share of 
part-time workers is well above the industry 
average of around 30 percent, it said.
Over 7,000 Walmart hourly employees 
participated in the survey. The responses 
were collated online from 87 percent of them, 
or 6,176 current employees, the report said. 
OUR, which split from the United Food & 
Commercial Workers International Union 
(UFCW) in 2015, says it is a network of over 
150,000 people working in low wage retail 
jobs and its largest support base is within 
Walmart.
The retailer’s spokesman, Kory Lundberg, said 
the company has a majority full-time hourly 
workforce, without giving numbers. “We have 
more full-time jobs than any private business 
in America and we have seen that percentage 
go up over the last few years.”
Lundberg said the company converts about 
150,000 workers from part time to full time 
annually and employees can pick up extra 
hours by signing up for eligible unfilled shifts 
in their stores.

Part-time employees receive fewer benefits, 
earn less pay for the same work as full-time 
associates and often find it hard to climb the 
ranks within the company.

According to research from the Bureau of 
Labor Statistics, only 9 percent of part-time 
workers prefer full-time jobs. Labor experts 
say that number takes into account a broad 
cross-section of the industry and not the 
specific subset of minimum wage workers 
that make up much of Walmart’s ranks.

Walmart employs around 1.5 million people 
in the United States and is the largest private 
employer in the country. The company raised 
its minimum wage for hourly employees to 
$11 an hour in January, its third minimum 
wage increase since 2005, after benefiting 
from the corporate tax cut plan.

The company is gearing up for its annual 
shareholders meeting next week, a celebrity-
studded affair that draws thousands of workers 
from around the world. OUR and other labor 
groups annually release reports before the 
shareholder meeting.

Four out of five part-time black, Latino 
and Asian hourly Walmart employees who 
participated in the survey described themselves 
as “involuntary part-time” employees - those 
who would prefer to work full-time - the 
survey showed.

About 60 percent of the part-time workers 
surveyed also said their hours declined after 
Walmart launched a new scheduling system in 
2016.

Arianna Smith, a Walmart employee in 
Barstow, California, said her hours had been 

cut. “I went from working more than 40 hours 
a week at $11 an hour to being scheduled for 
only 1624- hours each week.”

Guirlene Mazarin, who works at Walmart’s 
store in Miami 

Gardens, Florida, said her part-time schedule 
is random.

“Even though I am available to work additional 
hours, I’m only scheduled for approximately 
30 hours every week,” she said. Mazar said 
her schedule prevents her from planning for 
the week, adding a second part-time job or 
being available to pick up her daughter from 
school.

Fifty-five percent of part-time employees 
also said they did not have enough food to 
meet their basic needs. Walmart employees 
are among the largest groups on food stamp 
subsidies, according to labor experts.

Reporting by Nandita Bose in New York; 
Editing by Dan Grebler

 Source : Reuters 

FILE PHOTO: The logo of Walmart is seen on 
shopping trolleys at their store in Sao Paulo, 
Brazil February 14, 2018. REUTERS/Paulo 

Whitaker/File photo

Half of Walmart , s workforce are part-time 
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Anna Mehler Paperny

TORONTO (Reuters) - Canada’s largest 
city said on Wednesday it is activating an 
emergency contingency plan to shelter 
refugee claimants as it prepares for an influx 
of migrants this summer, a rare move that 
underscores the strain caused by the inflow of 
asylum seekers.

Toronto will house 800 asylum seekers in 
college dorms over the summer, the city said 
in a statement. But after August, it will need a 
new contingency plan and may house people 

in community centers instead, the statement 
added.
More than 27,000 asylum seekers have 
illegally crossed the Canada-U.S. border since 
U.S. President Donald Trump came to office 
last year.
The influx has strained Canada’s backlogged 
system for assisting people seeking refugee 
status, leaving aid agencies scrambling to 
meet growing demand for housing and social 
services.
Wednesday’s announcement came as a surprise 
to refugee agencies, said Francisco Rico, co-
director of Toronto’s FCJ Refugee Centre. He 
and his colleagues have been working with 
the city for months to develop a longer-term 
solution.
“It’s a bandage. Of course a bandage doesn’t 
help in the long term, particularly if people 
continue coming in (at) this level.”
Refugees cross illegally because if they cross 
legally at formal border crossings, Canada will 
turn them back under a bilateral agreement 
with the United States. Canada has sought to 
expand this agreement to allow it to turn back 
thousands more asylum seekers.
The vast majority have gone to the primarily 
French-speaking province of Quebec, but 

Quebec’s government has said its social 
services are strained and it cannot handle 
many more newcomers.

That has prompted plans to divert willing 
asylum seekers to Ontario — plans a 
spokesman for Canada’s immigration and 
refugee minister said on Wednesday are still 
in the works.

But Toronto, Ontario’s capital and Canada’s 
largest city, has seen strains of its own, and the 
city is bracing for more coming from Quebec 
over the coming months.

Refugee claimants now make up 40 percent of 
the people sleeping in shelter beds, up from 25 
percent in May, 2017, and they are estimated 
to make up the majority of shelter occupants 
by November, the city said.

The Red Cross, which will run the new shelters, 
got the call from the city last week but had 
been prepared to open asylum seeker shelter 
spaces for a while, said Stephanie Etkin, the 
Red Cross’s regional operations manager for 
the Toronto area.

Graphic on the impact asylum seekers are 
having in Canada: tmsnrt.rs/2HCp4aD

Source : Reuters 

Reporting by Anna Mehler Paperny 

Canada's largest city to open emergency housing for asylum seekers

FILE PHOTO: A line of asylum seekers who 
identified themselves as from Haiti wait to 
enter into Canada from Roxham Road in 
Champlain, New York, U.S., August 7, 2017. 

REUTERS/Christinne Muschi/File Photo

TORONTO (Reuters) - Canada is rejecting 
more refugee claims from people who crossed 
its border illegally as Prime Minister Justin 
Trudeau’s government seeks to dissuade, block 
and turn back thousands more, according to 
new data obtained by Reuters.
Forty percent of such border crossers whose 
claims were finalized in the first three months 
of this year were granted refugee status, down 
from 53 percent for all of 2017, according to 
data provided by Canada’s Immigration and 
Refugee Board. There were no claims finalized 
in the first three months of 2017.
The Immigration and Refugee Board said 
on Tuesday it has received no directives or 
guidance on how to deal with these border 
crossers.
The government’s “first priority remains 
the safety and security of Canadians and 
the integrity of our immigration system,” 
a spokesman for Immigration and Refugee 
Minister Ahmed Hussen said in an email.
The wave of border crossings started up 
in January 2017 and ramped up over the 
summer as many Haitian immigrants in the 
United States who were at risk of losing their 
temporary legal status streamed into Canada 

on expectations they could find a safe haven. 
In the months since, thousands of Nigerians 
have made the same crossing.
More than 27,000 asylum seekers have 
walked across the Canada-U.S. border since 
President Donald Trump took office, some of 
whom have told Reuters they left the United 
States because of Trump’s policies and anti-
immigrant rhetoric.
The influx has strained Canada’s backlogged 
system for assisting people seeking refugee 
status, leaving aid agencies scrambling to 
meet growing demand for housing and social 
services.
Trudeau’s government has sought to stem the 
influx by amending a U.S.-Canadian border 
pact that turns back asylum seekers at border 
crossings, but allows immigrants who enter the 
country outside of an official border crossing 
to apply for refugee status.
Canada sent its immigration and refugee 
minister to Nigeria, asking the Nigerian 
government to help discourage its citizens 
from crossing into Canada, and asking the 
United States to deny visas to people who 
might then go to Canada.
Immigration and Refugee Board data shows 

that while only a small number of border-crosser 
claims have been processed, acceptance rates 
are down for all groups seeking refugee status. 
The success rate is especially low for Haitians 
and Nigerians, with overall acceptance rates 
of 9 percent and 33.5 percent, respectively.
Graphic on the impact asylum seekers are 
having in Canada: tmsnrt.rs/2HCp4aD

Source : Reuters  

FILE PHOTO: A family who identified 
themselves as being from Hait, are 

confronted by a Royal Canadian Mounted 
Police (RCMP) officer as they try to 

enter into Canada from Roxham Road in 
Champlain, New York, U.S., August 7, 2017. 

REUTERS/Christinne Muschi/File Photo
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Many nations slip from benign rule  to 
dictatorships without its people noticing.
They innocently go to the polls and elect a 
ruler for a limited period of time, only to  end 
up having to wage a war to remove that ruler 
in order to regain their freedom, very often 
with a high price.
Dictators, creep inch by inch to perpetuate 
their rule and gradually concentrate power in 
their hands. The unsuspecting people tolerate 
the gradual concentration of power, sometime 
later they realize that their country has 
gradually slipped to a totalitarian regime. 
Armenians proved that they were not to be 
taken for fools. The president they elected for 
two consecutive terms was trying to play the 
same ludicrous game that his mentor Putin 
plays with the Russian people by alternating 
between the presidency and premiership with 
his helpless puppet Mr. Mevedev, thus staying 
in power for decades, perhaps for life.
It is notable that Armenians were alert to this 
game. 
They protested strongly refusing such a 
clownish game. 
The President Mr. Sarkissian tried to talk them 
into accepting another candidate from his own 

party, yet they refused. 
Such refusal of deception was followed by 
stronger protests and matters escalated. The 
army was ordered to " restore " order, the 
Putinic way, but it steadfastly refused, some 
soldiers abandoned their positions and joined 
the protesters.
Perhaps the Armenian Dictator did not order 
his air force to destroy the country fearing that 
the first barrel bomb will be dropped on his 
head. 
Even Putin did not interfere. He didn't order 
his air force to bomb Armenia to rubble under 
the pretext that a legitimate puppet president 
has asked him for protection. Further, the 
protestors were smart to keep their demands 
domestic and avoiding any contacts with 
outside countries, convincing the Russian 
Dictator that the interests of his country will 
not be harmed.
The rubber stamp Armenian parliament 
succumbed. It promptly voted Mr. Pashenian 
as a new leader.
In the midst of happy jubilations, the protestors 
proved utmost discipline and civility.
Neither one shop was vandalized nor one 
opponent was attacked.

The question that confronts Armenians now is 
"After years of corruption and incompetence, 
will the new regime be able to steer the country 
out of its dire poverty"

Armenians are hopeful. 

Walid Addas

Instructor of Medical Physics
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How Armenia taught the world a lesson
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ruler for a limited period of time, only to  end 
up having to wage a war to remove that ruler 
in order to regain their freedom, very often 
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taken for fools. The president they elected for 
two consecutive terms was trying to play the 
same ludicrous game that his mentor Putin 
plays with the Russian people by alternating 
between the presidency and premiership with 
his helpless puppet Mr. Mevedev, thus staying 
in power for decades, perhaps for life.
It is notable that Armenians were alert to this 
game. 
They protested strongly refusing such a 
clownish game. 
The President Mr. Sarkissian tried to talk them 
into accepting another candidate from his own 

party, yet they refused. 
Such refusal of deception was followed by 
stronger protests and matters escalated. The 
army was ordered to " restore " order, the 
Putinic way, but it steadfastly refused, some 
soldiers abandoned their positions and joined 
the protesters.
Perhaps the Armenian Dictator did not order 
his air force to destroy the country fearing that 
the first barrel bomb will be dropped on his 
head. 
Even Putin did not interfere. He didn't order 
his air force to bomb Armenia to rubble under 
the pretext that a legitimate puppet president 
has asked him for protection. Further, the 
protestors were smart to keep their demands 
domestic and avoiding any contacts with 
outside countries, convincing the Russian 
Dictator that the interests of his country will 
not be harmed.
The rubber stamp Armenian parliament 
succumbed. It promptly voted Mr. Pashenian 
as a new leader.
In the midst of happy jubilations, the protestors 
proved utmost discipline and civility.
Neither one shop was vandalized nor one 
opponent was attacked.

The question that confronts Armenians now is 
"After years of corruption and incompetence, 
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Andrea Hopkins, David Ljunggren

LA MALBAIE, Quebec (Reuters) - A 
move by the United States to explore 
tariffs on auto imports is based 
on flimsy logic and is part of the 

pressure from Washington to renegotiate the 
NAFTA trade pact, Canadian Prime Minister 
Justin Trudeau said on Wednesday.

In an interview with Reuters, Trudeau said 
that while U.S. President Donald Trump had 
raised the idea of punitive measures, there 
was no guarantee they will happen.

Trudeau also predicted talk of tariffs would 
likely disappear if slow-moving negotiations 
to update the North American Free Trade 
Agreement - currently stuck on autos issues - 
are successful.

The Trump administration said on Wednesday 
it had launched a national security investigation 
into car and truck imports that could lead 
to new tariffs similar to those imposed on 
imported steel and aluminum recently. Canada 
rejects any idea it could be a threat to the 
United States.

“I am - even more than I was with steel and 
aluminum - trying to figure out where a possible 
national security connection is,” Trudeau said 
at the luxurious riverside hotel that will be the 
site of a Group of Seven summit in June.

“Taking that a step further into autos seems 
to me to be on even flimsier logical grounds,” 
Trudeau said. “But we know that this is very 
much linked to ongoing negotiations around 
moving forward on NAFTA.”

Imposing tariffs could cause chaos for 
a Canadian auto industry that is heavily 
integrated into the North American economy. 
Canada is home to major plants operated by 
General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Honda 
and Toyota.

In Ottawa, Foreign Minister Chrystia Freeland 
told reporters the idea that Canadian-made 
autos posed a security threat was “frankly 
absurd and that is a point we are making very 
clearly to our U.S. partners and allies.”

Talk of tariffs and potential trade wars will 
be on the agenda when TrumAp comes to 
La Malbaie for the G7 summit on June 89-. 
Prominent G7 members such as Germany and 
France are also unhappy about what they see 
as Trump’s protectionist rhetoric.

Trudeau says Canada needs to diversify its 
trade flows away from the United States, 

which takes 75 percent of all Canadian goods 
exports, and has identified China as a prime 
target.

Talks between NAFTA partners the United 
States, Canada and Mexico have been stalled 
over a series of U.S. demands to rework the 
24-year-old accord, in particular proposals to 
impose tougher regional content requirements 
on the auto industry in a bid to create more 
jobs in the United States.

AECON DEAL
Yet despite his criticism of the United States 
for arguing that auto imports might be a 
national security issue, Trudeau defended 
Canada’s decision to block a proposed C$1.51 
billion ($1.18 billion) takeover of construction 
company Aecon «ARE.TO» by a Chinese state 
builder, also on national security grounds.

“Our intelligence and security agencies came 
back with a very clear recommendation that 
they didn’t feel the transaction should proceed 
for national security reasons,” Trudeau said, 
declining to elaborate on the reasoning.

Trudeau, who visited Beijing last December 
and raised the prospect of exploratory talks on 
a free trade deal, said Canada did not “want 
trade with China any which way at any cost”.

Trudeau has said his government had concerns 
about the Aecon deal’s implications for 
intellectual property protections.

Trudeau reiterated his government’s 

commitment to ensure a hotly contested 
Kinder Morgan Canada (KML.TO) pipeline 
expansion project would be built, but said little 
about how that could be achieved if the firm 
walked away as it is threatening to do unless 
Ottawa deals with opposition to the plan.

“We are going to make sure the pipeline gets 
built and we are going to do it responsibly and 
in a way that upholds the national interest and 
we’re working very hard to do just that and 
when we have more to say, we will say more,” 
he said.

The prime minister also defended his 
government’s efforts to cope with a swell of 
irregular arrivals by asylum seekers at the 
U.S.- Canada border, saying those who are not 
genuine refugees will be sent back.

More than 27,000 asylum seekers have walked 
across the frontier since Trump took office and 
some say they left the United States because of 
his policies and rhetoric toward immigrants.

“There is a very high likelihood that if they 
are not actually fleeing the kinds of things 
that make you a refugee — which is war, 
persecution, terror, violence ... then they are 
going to be sent back home,” Trudeau said.

Sourse :

Reporting by David Ljunggren and Andrea 
Hopkins; Editing by Amran Abocar and 
Alistair Bell

 Canada's Prime Minister Justin Trudeau speaks during an interview with Reuters
in La Malbaie, Quebec, Canada, May 24, 2018. REUTERS/Chris Wattie

Exclusive: Canada PM raps possible
U.S. auto tariffs, says linked to NAFTA
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The Historian and
The Revolution

Research No 8.

After my previous trips to the French 
Revolution and its interpretations 
and ideas, and after exploring 
the views of various influential 

parties in the time of the revolution, I decided 
to wait a bit before continuing to research the 
scientific and occult mind and their impact on 
society and the revolution to present quickly 
and succinctly the opinions of historians and 
those who wrote about that stage. So that our 
concept becomes more comprehensive and 
deep.

Historians have divided their vision of the 
revolution, some of whom saw a devastating 
evil, says Dumster: (The work of the devils 
did not appear at any time as it appeared). 

In general, the interpretations of the advanced 
historians were influenced by previous beliefs 
or political views. Thus, Gustave says, it lacks 
the scientific abstraction: "Today, the people 
of the French revolution, such as 

Tyne, Kaneh and Michelle, have forgotten 
what the latter described as good. The French 
Revolution was a natural consequence of the 
absolute monarchy, and Kaneh considered 
what had happened as a result of persecution, 
as a result of the old tyranny. Michelle 
considered the French Revolution to be a 
popular and admirable work. 

There are those who explain the events of 
the French Revolution through the theory of 
fate, says Emile Olivier in the book (French 
Revolution): (No one can resist revolutions. 
Man is unable to change the elements and 
prevent the occurrence of accidents arising 
from the nature of the situation). The opening 
of the House of Representatives at the start of 
the French Revolution is a matter of destiny. 
Every man holds his future and history without 
knowing. 

"The French Revolution, which has appeared 
to some people to be bad and to some others 
to be renewed, is a natural system necessary 
for Europe. It has been issued from the past 
and can only be explained by the light of the 
previous era. 

This community of historians sees it as a 
matter of fate and an inevitable consequence 
of an earlier situation. 

A second group of historians questioned the 
influence of the French Revolution, and it is 
reluctant to give a clear view. When asked 
about the price of the French Revolution, Mr. 

Hanotto said: "History will be repeated a lot 
before it is judged. 
"I can not give a decisive verdict on a 
complex incident like the French revolution," 
Mr. Madelin said in his book on the French 
Revolution. "I think that its causes and 
consequences require great research." 
In this community of non-French historians, 
their judgments were severe. No wonder, 
Europe and especially Germany suffered 
from the tribulations.  Mr. Fagieh says of the 
Germans:
In the past, France has been a nation that 
persecuted, despised and looted for fifteen 
years in the name of freedom and fraternity. 
Today, France is a nation that, under the pretext 
of these words, is a despotic, oppressive 
democracy that is not fit to be followed by 
anyone. This is how Germany looks at France, 
and that is all that its writings and newspaper 
indicate. "
What is needed is the fact that the third 
category is abstraction and fairness is the law 
that governs its work. The historian documents 
and transmits documents, although the events 
are so many that they can not be transferred, 
but the problem is the selection of what suits 
its political ideas, religious and intellectual 
beliefs. Thus it leads to the impossibility of 
standing on the real history, but falsifies history 
and the opinion of the historian and his point 
of view become history. So we must transfer 
history without judgment on men or praise 
and without looking at the social interest. 
Thus writing history based on what we see as 
an interest of society and which in turn in the 
future does not represent the same interest as 
it is at the time of history. 

To be continued... 
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Andrea Hopkins, David Ljunggren

LA MALBAIE, Quebec (Reuters) - A 
move by the United States to explore 
tariffs on auto imports is based 
on flimsy logic and is part of the 

pressure from Washington to renegotiate the 
NAFTA trade pact, Canadian Prime Minister 
Justin Trudeau said on Wednesday.

In an interview with Reuters, Trudeau said 
that while U.S. President Donald Trump had 
raised the idea of punitive measures, there 
was no guarantee they will happen.

Trudeau also predicted talk of tariffs would 
likely disappear if slow-moving negotiations 
to update the North American Free Trade 
Agreement - currently stuck on autos issues - 
are successful.

The Trump administration said on Wednesday 
it had launched a national security investigation 
into car and truck imports that could lead 
to new tariffs similar to those imposed on 
imported steel and aluminum recently. Canada 
rejects any idea it could be a threat to the 
United States.

“I am - even more than I was with steel and 
aluminum - trying to figure out where a possible 
national security connection is,” Trudeau said 
at the luxurious riverside hotel that will be the 
site of a Group of Seven summit in June.

“Taking that a step further into autos seems 
to me to be on even flimsier logical grounds,” 
Trudeau said. “But we know that this is very 
much linked to ongoing negotiations around 
moving forward on NAFTA.”

Imposing tariffs could cause chaos for 
a Canadian auto industry that is heavily 
integrated into the North American economy. 
Canada is home to major plants operated by 
General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Honda 
and Toyota.

In Ottawa, Foreign Minister Chrystia Freeland 
told reporters the idea that Canadian-made 
autos posed a security threat was “frankly 
absurd and that is a point we are making very 
clearly to our U.S. partners and allies.”

Talk of tariffs and potential trade wars will 
be on the agenda when TrumAp comes to 
La Malbaie for the G7 summit on June 89-. 
Prominent G7 members such as Germany and 
France are also unhappy about what they see 
as Trump’s protectionist rhetoric.

Trudeau says Canada needs to diversify its 
trade flows away from the United States, 

which takes 75 percent of all Canadian goods 
exports, and has identified China as a prime 
target.

Talks between NAFTA partners the United 
States, Canada and Mexico have been stalled 
over a series of U.S. demands to rework the 
24-year-old accord, in particular proposals to 
impose tougher regional content requirements 
on the auto industry in a bid to create more 
jobs in the United States.

AECON DEAL
Yet despite his criticism of the United States 
for arguing that auto imports might be a 
national security issue, Trudeau defended 
Canada’s decision to block a proposed C$1.51 
billion ($1.18 billion) takeover of construction 
company Aecon «ARE.TO» by a Chinese state 
builder, also on national security grounds.

“Our intelligence and security agencies came 
back with a very clear recommendation that 
they didn’t feel the transaction should proceed 
for national security reasons,” Trudeau said, 
declining to elaborate on the reasoning.

Trudeau, who visited Beijing last December 
and raised the prospect of exploratory talks on 
a free trade deal, said Canada did not “want 
trade with China any which way at any cost”.

Trudeau has said his government had concerns 
about the Aecon deal’s implications for 
intellectual property protections.

Trudeau reiterated his government’s 

commitment to ensure a hotly contested 
Kinder Morgan Canada (KML.TO) pipeline 
expansion project would be built, but said little 
about how that could be achieved if the firm 
walked away as it is threatening to do unless 
Ottawa deals with opposition to the plan.

“We are going to make sure the pipeline gets 
built and we are going to do it responsibly and 
in a way that upholds the national interest and 
we’re working very hard to do just that and 
when we have more to say, we will say more,” 
he said.

The prime minister also defended his 
government’s efforts to cope with a swell of 
irregular arrivals by asylum seekers at the 
U.S.- Canada border, saying those who are not 
genuine refugees will be sent back.

More than 27,000 asylum seekers have walked 
across the frontier since Trump took office and 
some say they left the United States because of 
his policies and rhetoric toward immigrants.

“There is a very high likelihood that if they 
are not actually fleeing the kinds of things 
that make you a refugee — which is war, 
persecution, terror, violence ... then they are 
going to be sent back home,” Trudeau said.
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