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من لبنان «�أنطليا�س» اىل ..كندا
بكرا �أنت وجاي رح ّزين الريح ..

�شواه ُد ثالثة� ..شاهد �أول :عندما يقع الظلم ت�ضيق الأر�ض  -الأر�ض
ملك الكل ولكنها التت�سع للنا�س والظلم يف وقت مع ًا ،ابك ياريح على �أهل
جبال ال�صوان «من م�سرحية جبال ال�صوان � .»1969شاهد ثان :انفجار
القنابل ف�ضي بلون ال�شم�س ،نا�س باخلنادق ونا�س بالبارات ،العدالة
كرتون وكل حكم بالأر�ض باطل «اللحظات الإخرية من م�سرحية لولو
للأخوين رحباين»� ,شاهد ثالث :التهملني التن�ساين يا�شم�س امل�ساكني،
ناديتك من حزين عرفت �أنك معي ،و�سعي يامطارح ويا�أر�ض اركعي «من
م�سرحية ناطورة املفاتيح».
 ظاهري ًا ،لعلك تقر�أ جتربة الأخوين رحباين مبنظور �أحد �ضلعيالتجربة «من�صور»� ،إمنا حقيقة ويف اجلوهر �أنت �أمام ال�ضلعني مع ًا
ب�صورة �أو ب�أخرى  -فمن بقي �أمامك الآن فيه قد ٌر من عا�صي ومن رحل
فيه جزء من من�صور  -والأن �أ�صبحا مع ًا يف ديار احلق .حالة نادرة من
نكران الذات جتعلك التعرف من كتب هنا ومن قام بالتلحني هناك .و�أنت
ذاهب ملالقاة الأ�ستاذ من�صور رحباين يف موطن �إبداعه وبيته ال�صغري
يف �أنطليا�س ببريوت الذي ات�سع وكرب لي�شمل الر�ؤى الإن�سانية مبجملها
حتار حقيقة  ,هل تختار ناظم ًا حلوارك من فكر الأخوين عرب امل�سرحيات
ال�شهرية اخلالدة� ،أم تختار الرتاث الغنائي مبجمله مبا يحويه من ثراء
وجمال � ,أم لعلك واقع يف غرام الإ�سكت�شات واملقاطع الإذاعية التي
داعبت خيال �أكرث من جيل و�أ�سهمت يف ت�شكيل املذاق العام للظاهرة
الرحبانية �أم تراك م�أخوذ بالتجربة ال�سينمائية الفريدة على قلة الأمثلة
فيها «�سفر برلك وبنت احلار�س وبياع اخلوامت» ؟ رمبا ميثل هذا كله
�إغواء لك و�أنت ذاهب ملالقاة املن�صور يف فنه ‘ وقد يبدو من حقك عندما
تطرق باب الأ�ستاذ من�صور يف نهار �شتوي من �شهر �شباط فربايرعام
� 1996أن تتوقع �أنّ من �سيفتح الباب لك مرحب ًا بك وبفريق العمل هم
«ن�صري وخمول وبو ديب وراجح وقرنفل وزاد اخلري وملكة برتا بجاللها»
وكلهم  ,كلهم من ال�شخ�صيات املحببة القريبة من قلب ووجدان الأخوين
رحباين  ,لكن من ا�ستقبلك وفتح الباب لك هو الأ�ستاذ من�صور بذاته
وهو يقول لنا بلهجته احللوة «�أه ًال � -أنا م�ستنيكم» و�أخاله ي�ضيف معرب ًا
عن انتظارنا وحالوة ا�ستقبالنا جملة رحبانية �آ�سرة ع�شقتها كمتفاعل مع
الظاهرة الرحبانية مذ �سمعتها �أول مرة ،جملة من �أغنية �آ�سرة تقول يف
مطلعها «بكرا �أنت وجايه رح ز ّين الريح»  ,,ونبد�أ ومن هذه النقطة اجلزء
الثاين من حوارنا مع الأ�ستاذ من�صور رحباين ,,
• لبنان بعيون الأخوين يا �أ�ستاذ من�صور ,هل حق ًا بدا وردي ًا غري
واقعي ي�شبه جملة مغناة من �أ�شعارك – �أو �أ�شعاركما رمبا ،جملة
إنت وجاي رح ز ّين الريح»؟ ..كيف تبدت ر�ؤاكم على امتداد
تقول «بكرا � ّ
التجربة  ,هل عينكم على لبنان كانت عين ًا �شاعرية �أقرب اىل املثالية

اجلمالية ؟ هناك ر�أي نقدي يعرفه الأ�ستاذ من�صور ال�شك يقول «لقد
�ص ّوروا لنا لبنان وك�أنه مدينة فا�ضلة  -النا�س فيها اليتوانى الفرد منهم
عن م�ساعدة الآخر مث ًال  -اىل �أي مدى تفتقد الر�ؤى الرحبانية اىل
اجلذور احلقيقية � ,أتراها �أقرب اىل ال�سراب رمبا رغم عذوبتها ؟ �أم
�أن يف ال�س�ؤال ظلم ًا».

•• جواب الأ�ستاذ من�صور:
ماادعينا يوم ًا �أننا �صنعنا د�ستور ًا وقلنا «هذا هو الد�ستور اللبناين»
لبنان اللي �صورناه مل ي ّدعي هذا �أبد ًا «نحن ر�سمنا ظال ًال حلوة ،و�ضعنا
فتاة حلوة يف �ش ّباكّ ،
«حطينا» �أو و�ضعنا وردة يف ال�سيا�سة ،تكلمنا عن
�أنا�س يقاومون وميوتون دون �أن يفارقوا �أر�ضهم  ,لعلك ترى كيف تتج�سد
ال�شخ�صات على �أر�ض الواقع  ,قمنا ببيع املحكمة يف املزاد� ،أبد ًا مل يكن
كل ماقدمناه ع�س ًال و�س ّكر ًا  ,حكينا وتكلمنا عن �أ�شياء واقعية يف لبنان
وعن �أ�شياء ممكن �أن حتدث  ,كان فكرنا ناب�ض ًا بالنبوءة «ف ّكرنا على
ب ّكري «ومن �سقط يف لبنان لي�س فكر الرحابنة ،الذي �سقط هو فكر
التوافقات الذي بد�أوه و�أ�س�سوا له �سنة  1943وكان مبني ًا على توافقات
وهمية «كومبونات» وقد هوى و�سقط «�أول ما�سقط» يف امتحان الأحداث
املريرة التي ع�شناها يف احلرب الأهلية يف لبنان بدء ًا من ال�شرارة الأوىل
يف ني�سان عام �« 1975أما الوطن الرحباين فهو وطن ال�شرفاء ،وطن احلق
واخلري واجلمال ،وهو دائم ًا قريب من التحقيق و«�إن �شاء اهلل بيتحقق».
• � -أ�س�ألك �أ�ستاذ من�صور :ونحن ن�سعى لبناء الوطن الأمثل – وطن
اخلري واحلق واجلمال ُ
نن�شد الإن�سان الأمثل الذي مينحنا احلكم
واخلال�صة الأمثل ( وعندما �أتوقف عند احلكم الأمثل ) لعلي �أتوقف
عند اخلال�صة التي �أطلقها امل�شهد الأخري من م�سرحية يعي�ش يعي�ش
و�شدت بها هيفاء بطلتكم الأثرية يف ذاك العمل الذي �أب�صر النور عام
 , 1970كلمات �صارخة �أقرب اىل احلكمة تقول «طلع املنادي ينادي
مافيها�ش �إفادة الرعيان بوادي والقطعان بوادي» ..الفائدة ..احلاكم يف
واد واملحكوم يف واد �آخر .لو وقفت هيفاء ومت �إحياء امل�شهد من جديد
وحكت عن احلاكم واملحكوم فماذا تقول الآن ؟
•• دائما عالقة احلاكم واملحكوم �شبيهة مبا قالته هيفا ومبا ر�آه
و�سمعه النا�س يف امل�شهد الأخ�ير من م�سرحية يعي�ش يعي�ش  -ورمبا
كانت العك�س مت��ام�� ًا � -إمن��ا ل��دى النا�س حك ٌم نقدي ولديهم �أ�شيا ُء
احلكم واحلكام ولديهم ر�ؤاه��م فيما يخ�ص العالقة باحلكومة
تخ�ص
َ
التي يرونها ت�شبه عالقة الأب��ن��اء ب�أبيهم مث ًال .بالفعل هناك �شعور
بالأب ّوة بني الطرفني  ,ف�أنا دائم ًا �أطلب من بيي «�أبي» ما�أعتربه التزام ًا
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الأخوة الإن�سانية

حدث تاريخي يف �أبوظبي..

الن�ص الكامل لوثيقة الأخوة الإن�سانية

يف م�شهد مهيب يج�سد معاين الت�سامح واحرتام الآخر والتعاي�ش
ومن �صرح زايد امل�ؤ�س�س يف العا�صمة الإماراتية �أبوظبي ،وقع بابا
الكني�سة الكاثوليكية ،البابا فرن�سي�س ،و�شيخ الأزهر الإمام الأكرب
�أحمد الطيب "وثيقة الأخوة الإن�سانية".
و�شهد حفل التوقيع ،بالإ�ضافة �إىل الرمزين الدينيني الكبريين،
نائب رئي�س دولة الإمارات رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،ال�شيخ
حممد بن را�شد ،وويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،ال�شيخ حممد بن زايد.
وح�صل موقع "�سكاي نيوز عربية" على ن�ص الوثيقة التاريخية التي
تهدف لـ"تكون �إعالنا م�شرتكا عن نوايا �صاحلة و�صادقة من �أجل
دعوة كل من يحملون يف قلوبهم �إميانا باهلل و�إميانا بالأخوة الإن�سانية
�أن يتوحدوا ويعملوا معا من �أجل �أن ت�صبح هذه الوثيقة دليال للأجيال
القادمة ،ي�أخذهم �إىل ثقافة االحرتام املتبادل ،يف جو من �إدراك
النعمة الإلهية الكربى التي جعلت من اخللق جميعا �إخوة".
و�إليكم ن�ص الوثيقة:
ن�شر ثقافة الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم ،والتدخل فورا لإيقاف �سيل
با�سم اهلل الذي خلق الب�شر جميعا مت�ساوين يف احلقوق والواجبات
الدماء الربيئة ،ووقف ما ي�شهده العامل حاليا من حروب و�صراعات
والكرامة ،ودعاهم للعي�ش ك�إخوة فيما بينهم ليعمروا الأر�ض،
وتراجع مناخي وانحدار ثقايف و�أخالقي.
وين�شروا فيها قيم اخلري واملحبة وال�سالم.
ونتوجه للمفكرين والفال�سفة ورجال الدين والفنانني والإعالميني
با�سم النف�س الب�شرية الطاهرة التي حرم اهلل �إزهاقها ،و�أخرب �أنه
واملبدعني يف كل مكان ليعيدوا اكت�شاف قيم ال�سالم والعدل واخلري
من جنى على نف�س واحدة فك�أنه جنى على الب�شرية جمعاء ،ومن
واجلمال والأخوة الإن�سانية والعي�ش امل�شرتك ،ولي�ؤكدوا �أهميتها
�أحيا نف�سا واحدة فك�أمنا �أحيا النا�س جميعا.
كطوق جناة للجميع ،ولي�سعوا يف ن�شر هذه القيم بني النا�س يف كل
با�سم الفقراء والب�ؤ�ساء واملحرومني واملهم�شني الذين �أمر اهلل مكان.
بالإح�سان �إليهم ومد يد العون للتخفيف عنهم ،فر�ضا على كل
�إن هذا الإعالن الذي ي�أتي انطالقا من ت�أمل عميق لواقع عاملنا
�إن�سان ال �سيما كل مقتدر ومي�سور.
املعا�صر وتقدير جناحاته ومعاي�شة �آالمه وم�آ�سيه وكوارثه  -لي�ؤمن
با�سم الأيتام والأرامل ،واملهجرين والنازحني من ديارهم و�أوطانهم� ،إميانا جازما ب�أن �أهم �أ�سباب �أزمة العامل اليوم يعود �إىل تغييب
وكل �ضحايا احلروب واال�ضطهاد والظلم ،وامل�ست�ضعفني واخلائفني ال�ضمري الإن�ساين و�إق�صاء الأخالق الدينية ،وكذلك ا�ستدعاء
والأ�سرى واملعذبني يف الأر�ض ،دون �إق�صاء �أو متييز.
النزعة الفردية والفل�سفات املادية ،التي ت�ؤله الإن�سان ،وت�ضع القيم
با�سم ال�شعوب التي فقدت الأمن وال�سالم والتعاي�ش ،وحل بها الدمار املادية الدنيوية مو�ضع املبادئ العليا واملت�سامية.
واخلراب والتناحر.
�إننا ،و�إن كنا نقدر اجلوانب الإيجابية التي حققتها ح�ضارتنا احلديثة
با�سم "الأخوة الإن�سانية" التي جتمع الب�شر جميعا ،وتوحدهم
وت�سوي بينهم.

با�سم تلك الأخوة التي �أرهقتها �سيا�سات التع�صب والتفرقة،
التي تعبث مب�صائر ال�شعوب ومقدراتهم ،و�أنظمة الرتبح الأعمى،
والتوجهات الأيدلوجية البغي�ضة.
با�سم احلرية التي وهبها اهلل لكل الب�شر وفطرهم عليها وميزهم
بها.
با�سم العدل والرحمة� ،أ�سا�س امللك وجوهر ال�صالح.
با�سم كل الأ�شخا�ص ذوي الإرادة ال�صاحلة ،يف كل بقاع امل�سكونة.
با�سم اهلل وبا�سم كل ما �سبق ،يعلن الأزهر ال�شريف  -ومن حوله
امل�سلمون يف م�شارق الأر�ض ومغاربها  -والكني�سة الكاثوليكية  -ومن
حولها الكاثوليك من ال�شرق والغرب  -تبني ثقافة احلوار دربا،
والتعاون امل�شرتك �سبيال ،والتعارف املتبادل نهجا وطريقا.

عدالة التوزيع للرثوات الطبيعية  -التي ي�ست�أثر بها قلة من الأثرياء
ويحرم منها ال�سواد الأعظم من �شعوب الأر�ض – قد �أنتج وينتج
�أعدادا هائلة من املر�ضى واملعوزين واملوتى ،و�أزمات قاتلة ت�شهدها
كثري من الدول ،برغم ما تزخر به تلك البالد من كنوز وثروات ،وما
متلكه من �سواعد قوية و�شباب واعد.
و�أمام هذه الأزمات التي جتعل ماليني الأطفال ميوتون جوعا،
وتتحول �أج�سادهم  -من �شدة الفقر واجلوع � -إىل ما ي�شبه الهياكل
العظمية البالية ،ي�سود �صمت عاملي غري مقبول.
وهنا تظهر �ضرورة الأ�سرة كنواة ال غنى عنها للمجتمع وللب�شرية،
لإجناب الأبناء وتربيتهم وتعليمهم وحت�صينهم بالأخالق وبالرعاية
الأ�سرية ،فمهاجمة امل�ؤ�س�سة الأ�سرية والتقليل منها والت�شكيك يف
�أهمية دورها هو من �أخطر �أمرا�ض ع�صرنا.

�إننا ن�ؤكد �أي�ضا على �أهمية �إيقاظ احل�س الديني واحلاجة لبعثه
جمددا يف نفو�س الأجيال اجلديدة عن طريق الرتبية ال�صحيحة
والتن�شئة ال�سليمة والتحلي بالأخالق والتم�سك بالتعاليم الدينية
يف جمال العلم والتقنية والطب وال�صناعة والرفاهية ،وبخا�صة يف القومية ملواجهة النزعات الفردية والأنانية وال�صدامية ،والتطرف
الدول املتقدمة ،ف�إنا  -مع ذلك  -ن�سجل �أن هذه القفزات التاريخية والتع�صب الأعمى بكل �أ�شكاله و�صوره.
الكربى واملحمودة تراجعت معها الأخالق ال�ضابطة للت�صرفات �إن هدف الأديان الأول والأهم هو الإميان باهلل وعبادته ،وحث جميع
الدولية ،وتراجعت القيم الروحية وال�شعور بامل�س�ؤولية؛ مما �أ�سهم الب�شر على الإميان ب�أن هذا الكون يعتمد على �إله يحكمه ،هو اخلالق
يف ن�شر �شعور عام بالإحباط والعزلة والي�أ�س ،ودفع الكثريين �إىل الذي �أوجدنا بحكمة �إلهية ،و�أعطانا هبة احلياة لنحافظ عليها،
االنخراط �إما يف دوامة التطرف الإحلادي والالديني ،و�إما يف دوامة هبة ال يحق لأي �إن�سان �أن ينزعها �أو يهددها �أو يت�صرف بها كما
التطرف الديني والت�شدد والتع�صب الأعمى ،كما دفع البع�ض �إىل ي�شاء ،بل على اجلميع املحافظة عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها
تبني �أ�شكال من الإدمان والتدمري الذاتي واجلماعي.
الطبيعية؛ لذا ندين كل املمار�سات التي تهدد احلياة؛ كالإبادة
�إن التاريخ ي�ؤكد �أن التطرف الديني والقومي والتع�صب قد �أثمر اجلماعية ،والعمليات الإرهابية ،والتهجري الق�سري ،واملتاجرة
يف العامل� ،سواء يف الغرب �أو ال�شرق ،ما ميكن �أن نطلق عليه بوادر بالأع�ضاء الب�شرية ،والإجها�ض ،وما يطلق عليه املوت /الال /رحيم،
"حرب عاملية ثالثة على �أجزاء" ،بد�أت تك�شف عن وجهها القبيح وال�سيا�سات التي ت�شجعها.
يف كثري من الأماكن ،وعن �أو�ضاع م�أ�ساوية ال يعرف  -على وجه كما نعلن  -وبحزم � -أن الأديان مل تكن �أبدا بريدا للحروب �أو
الدقة  -عدد من خلفتهم من قتلى و�أرامل وثكاىل و�أيتام ،وهناك باعثة مل�شاعر الكراهية و العداء و التع�صب� ،أو مثرية للعنف و�إراقة
�أماكن �أخرى يجري �إعدادها ملزيد من االنفجار وتكدي�س ال�سالح الدماء ،فهذه امل�آ�سي ح�صيلة االنحراف عن التعاليم الدينية،
وجلب الذخائر ،يف و�ضع عاملي ت�سيطر عليه ال�ضبابية وخيبة الأمل ونتيجة ا�ستغالل الأديان يف ال�سيا�سة ،وكذا ت�أويالت طائفة من
واخلوف من امل�ستقبل ،وتتحكم فيه امل�صالح املادية ال�ضيقة.
رجاالت الدين  -يف بع�ض مراحل التاريخ  -ممن وظف بع�ضهم

�إننا نحن  -امل�ؤمنني باهلل وبلقائه وبح�سابه  -ومن منطلق م�س�ؤوليتنا
الدينية والأدبية ،وعرب هذه الوثيقة ،نطالب �أنف�سنا وقادة العامل،
و�صناع ال�سيا�سات الدولية واالقت�صاد العاملي ،بالعمل جديا على ون�شدد �أي�ضا على �أن الأزمات ال�سيا�سية الطاحنة ،والظلم وافتقاد ال�شعور الديني لدفع النا�س للإتيان مبا ال عالقة له ب�صحيح الدين،

الأخوة الإن�سانية
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من �أجل حتقيق �أهداف �سيا�سية واقت�صادية دنيوية �ضيقة؛ لذا �أو التهدمي ،هي خروج �صريح عن تعاليم الأديان ،وانتهاك وا�ضح
فنحن نطالب اجلميع بوقف ا�ستخدام الأديان يف ت�أجيج الكراهية للقوانني الدولية.
والعنف والتطرف والتع�صب الأعمى ،والكف عن ا�ستخدام ا�سم اهلل � -أن الإرهاب البغي�ض الذي يهدد �أمن النا�س� ،سواء يف ال�شرق �أو
لتربير �أعمال القتل والت�شريد والإرهاب والبط�ش؛ لإمياننا امل�شرتك الغرب ،ويف ال�شمال واجلنوب ،ويالحقهم بالفزع والرعب وترقب
ب�أن اهلل مل يخلق النا�س ليقتلوا �أو ليتقاتلوا �أو يعذبوا �أو ي�ضيق عليهم الأ�سو�أ ،لي�س نتاجا للدين  -حتى و�إن رفع الإرهابيون الفتاته ولب�سوا
يف حياتهم ومعا�شهم ،و�أنه  -عز وجل  -يف غنى عمن يدافع عنه �أو �شاراته  -بل هو نتيجة لرتاكمات الفهوم اخلاطئة لن�صو�ص الأديان
يرهب الآخرين با�سمه.
و�سيا�سات اجلوع والفقر والظلم والبط�ش والتعايل؛ لذا يجب وقف

�إن هذه الوثيقة� ،إذ تعتمد كل ما �سبقها من وثائق عاملية نبهت �إىل
�أهمية دور الأديان يف بناء ال�سالم العاملي ،ف�إنها ت�ؤكد الآتي- :
القناعة الرا�سخة ب�أن التعاليم ال�صحيحة للأديان تدعو �إىل التم�سك
بقيم ال�سالم و�إعالء قيم التعارف املتبادل والأخوة الإن�سانية والعي�ش
امل�شرتك ،وتكري�س احلكمة والعدل والإح�سان ،و�إيقاظ نزعة التدين
لدى الن�شء وال�شباب؛ حلماية الأجيال اجلديدة من �سيطرة الفكر
املادي ،ومن خطر �سيا�سات الرتبح الأعمى والالمباالة القائمة على
قانون القوة ال على قوة القانون.

دعم احلركات الإرهابية باملال �أو بال�سالح �أو التخطيط �أو التربير،
�أو بتوفري الغطاء الإعالمي لها ،واعتبار ذلك من اجلرائم الدولية
التي تهدد الأمن وال�سلم العامليني ،ويجب �إدانة ذلك التطرف بكل
�أ�شكاله و�صوره.

 �أن مفهوم املواطنة يقوم على امل�ساواة يف الواجبات واحلقوق التيينعم يف ظاللها اجلميع بالعدل لذا يجب العمل على تر�سيخ مفهوم
املواطنة الكاملة يف جمتمعاتنا ،والتخلي عن اال�ستخدام الإق�صائي
مل�صطلح "الأقليات" الذي يحمل يف طياته الإح�سا�س بالعزلة والدونية،
 �أن احلرية حق لكل �إن�سان :اعتقادا وفكرا وتعبريا وممار�سة ،و�أن وميهد لبذور الفنت وال�شقاق ،وي�صادر على ا�ستحقاقات وحقوق بع�ضالتعددية واالختالف يف الدين واللون واجلن�س والعرق واللغة حكمة املواطنني الدينية واملدنية ،وي�ؤدي �إىل ممار�سة التمييز �ضدهم.
مل�شيئة �إلهية ،قد خلق اهلل الب�شر عليها ،وجعلها �أ�صال ثابتا تتفرع عنه � -أن العالقة بني ال�شرق والغرب هي �ضرورة ق�صوى لكليهما ،ال
حقوق حرية االعتقاد ،وحرية االختالف ،وجترمي �إكراه النا�س على ميكن اال�ستعا�ضة عنها �أو جتاهلها ،ليغتني كالهما من احل�ضارة
دين بعينه �أو ثقافة حمددة� ،أو فر�ض �أ�سلوب ح�ضاري ال يقبله الآخر .الأخرى عرب التبادل وحوار الثقافات؛ فب�إمكان الغرب �أن يجد يف
 �أن العدل القائم على الرحمة هو ال�سبيل الواجب اتباعه للو�صول�إىل حياة كرمية ،يحق لكل �إن�سان �أن يحيا يف كنفها.

 �أن احلوار والتفاهم ون�شر ثقافة الت�سامح وقبول الآخر والتعاي�شبني النا�س ،من �ش�أنه �أن ي�سهم يف احتواء كثري من امل�شكالت
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والبيئية التي حتا�صر جزءا
كبريا من الب�شر.

ح�ضارة ال�شرق ما يعالج به بع�ض �أمرا�ضه الروحية والدينية التي
نتجت عن طغيان اجلانب املادي ،كما ب�إمكان ال�شرق �أن يجد يف
ح�ضارة الغرب كثريا مما ي�ساعد على انت�شاله من حاالت ال�ضعف
والفرقة وال�صراع والرتاجع العلمي والتقني والثقايف .ومن املهم
الت�أكيد على �ضرورة االنتباه للفوارق الدينية والثقافية والتاريخية
التي تدخل عن�صرا �أ�سا�سيا يف تكوين �شخ�صية الإن�سان ال�شرقي،
وثقافته وح�ضارته ،والت�أكيد على �أهمية العمل على تر�سيخ احلقوق
الإن�سانية العامة امل�شرتكة ،مبا ي�سهم يف �ضمان حياة كرمية جلميع
الب�شر يف ال�شرق والغرب بعيدا عن �سيا�سة الكيل مبكيالني.

 �أن احلوار بني امل�ؤمنني يعني التالقي يف امل�ساحة الهائلة للقيمالروحية والإن�سانية واالجتماعية امل�شرتكة ،وا�ستثمار ذلك يف ن�شر
الأخالق والف�ضائل العليا التي تدعو �إليها الأديان ،وجتنب اجلدل
 �أن االعرتاف بحق املر�أة يف التعليم والعمل وممار�سة حقوقهاالعقيم.
ال�سيا�سية هو �ضرورة ملحة ،وكذلك وجوب العمل على حتريرها من
 �أن حماية دور العبادة ،من معابد وكنائ�س وم�ساجد ،واجب تكفله ال�ضغوط التاريخية واالجتماعية املنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها،كل الأديان والقيم الإن�سانية واملواثيق والأعراف الدولية ،وكل ويجب حمايتها �أي�ضا من اال�ستغالل اجلن�سي ومن معاملتها ك�سلعة
حماولة للتعر�ض لدور العبادة ،وا�ستهدافها باالعتداء �أو التفجري �أو ك�أداة للتمتع والرتبح؛ لذا يجب وقف كل املمار�سات الال�إن�سانية

درا�سة:
القدرة على �إكمال مترين ال�ضغط
 40مرة تعني امتالك قلب ال مير�ض
ممار�سة الريا�ضة من الأ�شياء ال�ضرورية ،التي يحث خرباء ال�صحة النا�س على القيام بها ،على الأقل
ثالث مرات يف الأ�سبوع� .إذ ت�ساعد الريا�ضة مبختلف �أنواعها على التخل�ص من �ضغوطات احلياة
املتزايدة واحلفاظ على �صحة جيدة.
ويعد مترين ال�ضغط من الريا�ضات ،التي يقوم بها البع�ض من �أجل احلفاظ على ر�شاقته و�صحته،
ال�سيما و�أن هذه النوع من التمارين ميكن القيام به يف �أي مكان ،وال يتطلب معدات ولوازم على غرار
باقي �أنواع الريا�ضات الأخرى.
بيد �أن القدرة على القيام بتمرين "ال�ضغط" ( )Push-upsمن عدمها ،ميكن �أن ت�صبح م�ؤ�شر ًا على
قيا�س �صحة القلب باخل�صو�ص ،فقد تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن الرجال يف منت�صف العمر ،والذين
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والعادات املبتذلة لكرامة املر�أة ،والعمل على تعديل الت�شريعات التي
حتول دون ح�صول الن�ساء على كامل حقوقهن.
 �أن حقوق الأطفال الأ�سا�سية يف التن�شئة الأ�سرية ،والتغذية والتعليموالرعاية ،واجب على الأ�سرة واملجتمع ،وينبغي �أن توفر و�أن يدافع
عنها ،و�أال يحرم منها �أي طفل يف �أي مكان ،و�أن تدان �أية ممار�سة
تنال من كرامتهم �أو تخل بحقوقهم ،وكذلك �ضرورة االنتباه �إىل
ما يتعر�ضون له من خماطر  -خا�صة يف البيئة الرقمية  -وجترمي
املتاجرة بطفولتهم الربيئة� ،أو انتهاكها ب�أي �صورة من ال�صور.
 �أن حماية حقوق امل�سنني وال�ضعفاء وذوي االحتياجات اخلا�صةوامل�ست�ضعفني �ضرورة دينية وجمتمعية يجب العمل على توفريها
وحمايتها بت�شريعات حازمة وبتطبيق املواثيق الدولية اخلا�صة بهم.
ويف �سبيل ذلك ،ومن خالل التعاون امل�شرتك بني الكني�سة الكاثوليكية
والأزهر ال�شريف ،نعلن ونتعهد �أننا �سنعمل على �إي�صال هذه الوثيقة
�إىل �صناع القرار العاملي ،والقيادات امل�ؤثرة ورجال الدين يف العامل،
واملنظمات الإقليمية والدولية املعنية ،ومنظمات املجتمع املدين،
وامل�ؤ�س�سات الدينية وقادة الفكر والر�أي ،و�أن ن�سعى لن�شر ما جاء
بها من مبادئ على كافة امل�ستويات الإقليمية والدولية ،و�أن ندعو �إىل
ترجمتها �إىل �سيا�سات وقرارات ون�صو�ص ت�شريعية ،ومناهج تعليمية
ومواد �إعالمية.
كما نطالب ب�أن ت�صبح هذه الوثيقة مو�ضع بحث وت�أمل يف جميع
املدار�س واجلامعات واملعاهد التعليمية والرتبوية؛ لت�ساعد على
خلق �أجيال جديدة حتمل اخلري وال�سالم ،وتدافع عن حق املقهورين
واملظلومني والب�ؤ�ساء يف كل مكان.
ختاما :لتكن هذه الوثيقة دعوة للم�صاحلة والت�آخي بني جميع
امل�ؤمنني بالأديان ،بل بني امل�ؤمنني وغري امل�ؤمنني ،وكل الأ�شخا�ص
ذوي الإرادة ال�صاحلة لتكن وثيقتنا نداء لكل �ضمري حي ينبذ العنف
البغي�ض والتطرف الأعمى ،ولكل حمب ملبادئ الت�سامح والإخاء التي
تدعو لها الأديان وت�شجع عليها؛ لتكن وثيقتنا �شهادة لعظمة الإميان
باهلل الذي يوحد القلوب املتفرقة وي�سمو بالإن�سان لتكن رمزا للعناق
بني ال�شرق والغرب ،وال�شمال واجلنوب ،وبني كل من ي�ؤمن ب�أن اهلل
خلقنا لنتعارف ونتعاون ونتعاي�ش ك�إخوة متحابني.
هذا ما ن�أمله ون�سعى �إىل حتقيقه بغية الو�صول �إىل �سالم عاملي ينعم
به اجلميع يف هذه احلياة.
امل�صدر � :سكاي نيوز عربية

ال ي�ستطيعون �إكمال  10عمليات مترين �ضغط ،يرتفع خطر �إ�صابتهم ب�أمرا�ض القلب وال�سكتة الدماغية،
وفق ما �أ�شار �إليه موقع �صحيفة "الإندبندت" الربيطانية ،نق ًال عن درا�سة �صادرة يف املجلة الأمريكية
"جاما نتورك �أوبن".
وربطت الدرا�سة ال�صادرة عن جامعة "هارفارد" الأمريكية العريقة بني القيام بتمرين ال�ضغط لأكرث
من  40مرة خالل دفعة واحدة ،وانخفا�ض خطر التعر�ض لأمرا�ض القلب والأوعية الدموية بن�سبة  96يف
املائة خالل ال�سنوات الع�شر القادمة.
واعتمدت النتائج على تقييم بيانات من اختبارات اللياقة لأكرث من  1000رجل ،ترتاوح �أعمارهم بني
 21و  66عاما ،يف والية انديانا الأمريكية ،وذلك يف الفرتة املمتدة بني  2000و � .2007إذ مت ا�ستخدام
ال�سجالت الطبية له�ؤالء الأ�شخا�ص ،من �أجل معرفة �صحة القلب وال�شرايني.
ونقل موقع "نيوز" عن امل�شرف على الدرا�سة جا�سنت يانغ من كلية هارفارد للطب قوله �إن النتائج التي
مت التو�صل �إليها يف الدرا�سة تو�ضح �أن القدرة على ممار�سة متارين ال�ضغط ،رمبا ت�ساعد على تقييم
خماطر �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
هذا ،وكانت درا�سة �سابقة ن�شرتها جملة " "the Journal of Happinessقد تو�صلت �إىل �أن
�أولئك ،الذين ميار�سون ن�شاط ًا بدني ًا مرة واحدة يف الأ�سبوع على الأقل يكونون �أكرث �سعادة من
الأ�شخا�ص ،الذين مل ميار�سوا �أي ن�شاط بدين .و�أ�ضافت نف�س الدرا�سة ال�صادرة عن جامعة "مي�شغان"
الأمريكية �أن ممار�سة الريا�ضة تزيد من ال�صحة النف�سية الإيجابية للنا�س ،ف�ض َال عن م�ساهمتها يف
التقليل من بع�ض امل�شاعر ال�سلبية على غرارا االكتئاب والقلق.
امل�صدر  :قناة  DWالعربية
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�إعالنات
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�أخالقنا  ...قدميا
ً
وخا�صة
كانت عادة جتار ال�شام
يف الأ���س��واق القدمية عندما
يفتتحون دكاكينهم �صباحا
ُبعيد �شروق ال�شم�س..
وب��ع��د ���ص�لاة الفجر جماعة
وجم��ل�����س ال��ع��ل��م ح��ت��ى �شروق
ال�شم�س و�صالة ال�ضحى ي�ضعوا
ك��ر���س��ي � ًا ���ص��غ�ير ًا ج��ان��ب ب��اب
الدكان
و�أول زبون ي�أتيه يقوم التاجر
ب�إدخال الكر�سي لداخل الدكان
ويبيع الزبون
وعندما ي�أتي زبون �آخر وي�س�أل عن حاجه �إن كانت موجودة يخرج التاجر �صاحب
املحل خارج املحل وينظر ال�سوق ويالحظ �أي حمل ال يزال الكر�سي موجود ًا على
بابه..؟
فيقول للزبون �شايف هداك املحل؟ ان �شاء اهلل بتالقي طلبك عندو �أنا ا�ستفتحت..
وجاري مل ي�ستفتح بعد!!.

�شكر خا�ص لكاتب هذا الكالم..

هنا دم�شق
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دم�شق..
قطعة من القلب والذاكرة
فرح احلوا�صلي �أمريكية من �أ�صل �سوري ،ولدتُ يف الريا�ض ،ون�ش�أتُ يف دم�شق و�سياتل .تلقيتُ تعليمي • �أعمل يف الأبحاث
العام يف �سياتل.
• �أمار�س هواية الر�سم منذ الطفولة .مولعة مبدينتي دم�شق.
• بكالوريو�س يف العلوم (فيزيولوجي) من جامعة وا�شنطن� ،سياتل.
• ت�أثرت بنهج �أمي الفنانة الت�شكيلية فريال دياب ،و�أبي الكاتب القا�ص حممد �صباح احلوا�صلي،
• وبكالوريو�س يف درا�سات ال�شرق الأو�سط من جامعة وا�شنطن.
يف ع�شقهما لدم�شق باللون والكلمة.
• ماج�ستري يف ال�صحة العامة والتغذية من جامعة لوماليندا يف كاليفورنيا.

و�شو�شات �شامي عتيق
�شاميات...

يف هذا العامل الدم�شقي ال�ساحر ثالث �أنواع من اليا�سمني� ،أولها الأبي�ض املعروف
جيد ًا ،وثانيها الأ�صفر الذي يت�سلق على اجلدران يف �شهر �شباط ،و�أخرها اليا�سمني
الأزرق ،الذي ال رائحه له ولكن لونه جميل.

�إع��داد الباحث وامل ��ؤرخ �سامي مبي�ض
ولكن ،من �أين �أتت �أ�سماء�« :أحمد بك »،وهي زهرة ولي�ست رجل ،و«نظلي خامن؟»
ٌيقال �أن رجال دم�شق كانوا يزرعون الورود والنباتات ،و�أن �سيداتها كانوا يطلقون من �أطلق ا�سم «كوكب» على الزهرة� ،أو «ال�شب الظريف» �أو «ممكن�سة اجلن» �أو
عليه �أ�سمائها.
حتى «املجنونة؟» الأ�سماء اللطيفة ال تنتهي ،ومنها «ال�سجادة» و«ال�سمكة» و«الدادا»
اذا دخلنا عامل امل�شاتل ،يف حواكري ال�صاحلية �أيام زمان ويف ب�ساتني كفر�سو�سة ،و«�أبرة �أدم» و«النفنوفة» و«ليلة القدر» لأنها تظهر يف ليلة واحدة من ال�سنة فقط،
جند �أ�سماء معروفة للأزهار ال�صيفية ،مثل اليا�سمني والفل والزنبق ،والكاردينيا
مثلها مثل ليلة القدر املباركة.
واملانوليا ،وما يعرف عاملي ًا بالوردة الدم�شقية� ،أو الورد البلدي كما ن�سميه ،الذي
اطرف اال�سماء ،ال �شك ،هي «ل�سان احلماية» لكرثة ال�شوك فيها.
ي�صنع منه �شراب الورد ومربى الورد واملعود.
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مقال للأديبة اجلزائرية:
�أحالم م�ستغامني تقول:

ابني ال تكرب
و�صلتُ �إىل بريوت يف بداية الت�سعينات ،يف توقيت و�صول ال�شاب
اجلزائري( خالد ) �إىل النجوم ّية العامل ّية.
�أُغنية واحدة قذفت به �إىل املجد كانت �أغنية "دي دي واه" �شاغلة
النا�س لي ًال ونهار ًا.
ُقدم عرو�ض الأزياء ،وعلى �إيقاعها
على مو�سيقاها تُقام الأعرا�س ،وت َّ
ترق�ص بريوت لي ًال ،وتذهب �إىل م�شاغلها �صباح ًا.
كنت قادمة لت ِّوي من باري�س ،ويف حوزتي كتاب "اجل�سد"� ،أربعمائة
�صفحة ،ق�ضيت �أربع �سنوات من عمري يف كتابته جملة جملة،
حما ِولة ما ا�ستطعت ت�ضمينه ن�صف قرن من التاريخ الن�ضايل
للجزائر� ،إنقاذ ًا ملا�ضينا ،ورغبة يف تعريف العامل العربي �إىل
�أجمادنا و�أوجاعنا.
لكنني ما كنت �أُعلن عن هويتي �إ ّال و ُيجاملني �أحدهم قائ ًال�" :آه..
أنت من بالد ال�شاب خالد!"،
� ِ

هذا الرجل الذي ي�ضع قرط ًا يف �أذنه ،ويظهر يف التلفزيون الفرن�سي
الغبي؟
برفقة كلبه ،وال جواب له عن �أي �س�ؤال �سوى ال�ضحك ّ
�أ�صبح هو رمزا للجزائر
العجيب �أن كل من يقابلني ويعرف �أنني من بلد ال�شاب خالد فور ًا
ي�صبح ال�س�ؤال ،ما معنى ِع َبارة "دي دي واه" ؟  ،وعندما �أعرتف
يتح�سر �سائلي على َقدَ ر اجلزائر ،التي
بعدم فهمي �أنا �أي�ض ًا معناهاَّ ،
ب�سبب اال�ستعمار ،ال تفهم اللغة العربية!
وبعد �أن �أتعبني اجلواب عن "فزّورة" (دي دي واه) ،وق�ضيت زمن ًا
طوي ًال �أعتذر للأ�صدقاء والغرباء و�سائقي التاك�سي ،وعامل حمطة
البنزين امل�صري ،عن جهلي و�أُميتي ،قررت �أ ّال �أف�صح عن هويتي
اجلزائرية ،كي �أرتاح.
احلقيقة �أنني مل �أحزن �أن مطرب ًا بكلمتني� ،أو ب�أغنية من حرفني،
حقق جمد ًا ومكا�سب ،ال يحققها �أي كاتب عربي نذر عمره للكلمات،
بقدر ما �أحزنني �أنني جئت امل�شرق يف الزمن اخلط�أ.
ن�سب �إىل بلد الأمري عبد القادر،
ففي اخلم�سينات ،كان اجلزائري ُي ُ
ويف ال�ستينات �إىل بلد �أحمد بن ب ّلة وجميلة بو حريد ،وبن بادي�س،
ويف ال�سبعينات �إىل بلد هواري بومدين واملليون �شهيد ...
واليوم ُين�سب العربي �إىل مطربيه� ،إىل مْالُغ ِّني الذي ميثله يف "�ستار
�أكادميي".
وقلت لنف�سي مازحة ،لو عاودت �إ�سرائيل اليوم اجتياح لبنان �أو
غزو م�صر ،لمَ َا وجدنا �أمامنا من �سبيل لتعبئة ال�شباب وا�ستنفار
م�شاعرهم الوطنية� ،سوى بث نداءات ور�سائل على الف�ضائيات
الغنائية� ،أن دافعوا عن وطن هيفاء وهبي و�إلي�سا ونان�سي عجرم �أو
مروى وروبي و�أخواتهن  ....فال �أرى �أ�سماء غري هذه ل�شحذ الهمم
و ّمل احل�شود.
ولي�س واللهّ يف الأمر نكتة .فمنذ �أربع �سنوات خرج الأ�سري امل�صري
حممود ال�سواركة من املعتقالت الإ�سرائيلية ،التي ق�ضى فيها اثنتني

�أحالم م�ستغامني
وع�شرين �سنة ،حتى ا�ستحق لقب �أقدم �أ�سري م�صري ،ومل يجد
الرجل �أحد ًا يف انتظاره من "اجلماهري" التي نا�ضل من �أجلها ،وال
ا�ستحق خرب �إطالق �سراحه �أكرث من مر ّبع يف جريدة ،بينما ا�ضطر
م�سئولو الأمن يف مطار القاهرة �إىل تهريب جنم "�ستار �أكادميي"
حممد عط ّية بعد وقوع جرحى ج ّراء َتدَ ا ُفع مئات ال�ش ّبان وال�شا ّبات،
الذين ظ ُّلوا يرتددون على املطار مع كل موعد لو�صول طائرة من
بريوت.
يف �أوطان كانت تُن�سب �إىل الأبطالَ ،
وغدَ ت تُن�سب �إىل ال�صبيان،
قر�أنا �أنّ حممد خالوي ،الطالب ال�سابق يف "�ستار �أكادميي"َّ ،
ظل
لأ�سابيع ال مي�شي �إ ّال حماط ًا بخم�سة حرا�س ال يفارقونه �أبد ًا  ..رمبا
�أخذ الولد م�أخذ اجلد لقب "الزعيم" الذي �أطلقه زمال�ؤه عليه!
ولقد تع ّرفت �إىل الغالية املنا�ضلة الكبرية جميلة بوحريد يف رحلة بني
اجلزائر وفرن�سا ،وكانت ت�سافر على الدرجة االقت�صادية ،محُ َّملة
مبا حتمله �أُ ٌّم من م�ؤونة غذائية البنها الوحيد ،و�شعرت باخلجل،
لأن مثلها ال ي�سافر على الدرجة الأُوىل ،بينما يفاخر فرخ ُولد لت ّوه
على بالتوهات "�ستار �أكادميي" ،ب�أنه ال يتن ّقل �إ ّال بطائرة حكوم ّية
خا�صةُ ،و ِ�ض َعت حتت ت�ص ّرفه ،لأنه رفع ا�سم بلده عالي ًا!
هنيئا للأمة العربية ..هنيئا لأمة ر�سول اهلل
�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون ."..فهمت االن ياولدي ملاذا قلت التكرب؟!
ف��م�����ص�� ٌر مل ت��� ٌع���د م�صر َا وت���ون�������س مل ت���ع���د خ�ضرا
وب������غ������دا ٌد ه�����ي الأٌخ���������رى ت�������ذوق خ���ي���ان���ة الع�سكر
و�إن ت�����س���أل ع���ن االق�صى ف��������إن ج����راح����ه����م اق�����س��ى
ب���ن���ي ����ص���ه���ي���ون تقتلهم وم�������ص��� ٌر ت��غ��ل��ق امل���ع�ب�ر..
وح���ت���ى ال�������ش���ام ي���اول���دي مت�������وت ب����ح���������س����ر ٍة اك��ب�ر
ه����ن����ال����ك ل�����وت�����رى حلبا ف���ح���ق ال���ط���ف���ل ق����د ٌ�س ِلبا
����ر�����ض ف���ت���ا ُة ٌيغت�صبا ون�صف ال�شعب يف املهجر
وع ِ
����ص���غ�ي�ري ان���ن���ي ارج�����وك ن����ع����م �أرج�������������وك الت���ك�ب�ر
ابقى �صغريا ال تكرب

م�أ�ساة
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م�أ�ساة هاليفاك�س
�سيار �أبو هنط�ش
�شيع نحو �ألفي �شخ�ص ال�سبت جنازة �سبعة �أطفال لأ�سرة �سورية
الجئة ،تراوحت �أعمارهم بني �أربعة �أ�شهر و 15عاما ،ق�ضوا يف
احرتاق منزلهم مبنطقة هاليفاك�س �شرق كندا .وجرت مرا�سم
جنازة �أحمد وروال وحممد وعال وهال ورنا وعبد اهلل وفق التقاليد
الإ�سالمية ،ورافق حر�س ال�شرف التوابيت ال�سبعة ال�صغرية البي�ضاء
قبل نقلها �إىل مقربة امل�سلمني بالقرب من هاليفاك�س.
�شارك نحو �ألفي �شخ�ص ال�سبت يف ت�شييع جنازة �سبعة �أطفال لأ�سرة
�سورية الجئة ،تراوحت �أعمارهم بني �أربعة �أ�شهر و 15عاما ،توفوا
يف احرتاق منزلهم مبنطقة هاليفاك�س �شرق كندا يف وقت �سابق
هذا الأ�سبوع.
ولقي الأطفال �أحمد وروال وحممد وعال وهال ورنا وعبد اهلل حتفهم
يف احلريق الذي �شب يف منزلهم ومل تعرف �أ�سبابه حتى الآن.
وجرت مرا�سم اجلنازة وفق التقاليد الإ�سالمية ونقلت وقائعها
عدة حمطات تلفزيونية .و�أقيمت اجلنازة يف �إحدى قاعات مدينة
هاليفاك�س التي تت�سع لألفي كر�سي امتلأت عن �آخرها ،فيما ح�ضر
الكثريون وقوفا.
ويعاين والد الأطفال �إبراهيم برهو ،من �إ�صابات خطرية ،وهو
ال يزال يف غيبوبة يف امل�ست�شفى ،فيما �إ�صابة الأم كوثر كانت �أقل

خطورة ،ومتكنت من ح�ضور اجلنازة.
ولقي الأطفال ال�سبعة الذين ترتاوح �أعمارهم بني �أربعة �أ�شهر و15
عاما ،حتفهم يف حريق ن�شب مبنزلهم مبنطقة هاليفاك�س �شرق كندا
يف وقت �سابق هذا الأ�سبوع ،ومل تعرف �أ�سبابه حتى الآن.
و�أثارت هذه امل�أ�ساة موجة من التعاطف يف جميع �أنحاء كندا ،حيث
مت جمع تربعاتو�أظهر �شريط م�صور على يوتيوب حظى مب�شاهدة

على للأ�سرة مبا يقرب من ن�صف مليون دوالر كندي يف غ�ضون
�أيام قليلة.
وكانت �أ�سرة الربهو قد انتقلت �إىل كندا يف عام  2017بعد �أن
قامت برعايتها جمعية لالجئني يف هاليفاك�س .نطاق وا�سع ا�ستقبال
الأ�سرة يف مطار بالورود والبالونات .وتراوحت �أعمار الأطفال بني
 15عاما و�أربعة �أ�شهر.

النار باملر�صاد من دم�شق �إىل هاليفاك�س

�سبعة �أطفال �سوريون ق�ضوا حرق ًا يف هاليفاك�س الكندية واحرتق
معهم قلب والديهما �أمل ًا وحزنا� ..أقف خا�شع ًا عاجز ًا حتى عن تخيل
ما ح�صل �أو كيف �سيكون حال الوالدين �أمام هذا امل�صاب اجللل..
ويف اليوم التايل عائلة �سورية �أخرى يف مدينة فريدريكتون الكندية
�شبت نار يف دارها وكادت تفتك ب�أفرادها الثمانية �أي�ض ًا ..هل نكتفي
بالنحيب والعويل �أمام هذه الكوارث املتتالية وت�سليم الأمر للق�ضاء
والقدر�( ..شماعة �أخطاء الب�شر على مر الزمان) وهل القدر قاتل
�أعمى ال يرحم قلب �أم �أو �أب� ،أم �أن تلك الكوارث الغادرة ناجمة عن
انعدام تدابري ال�سالمة وال�صيانة يف بع�ض البيوت الكندية وخا�صة
البيوت التي تقطنها العائالت القادمة جديد ًا �إىل كندا..
ال �شك �أن كندا متتاز بربامج الرعاية الإجتماعية وال�صحية وميزات
�أخرى ال جمال لذكرها الآن ،لكن م�شكلة القادم اجلديد �إليها �أو
خال من
�إىل اوروبا �أنه من فرط ا�شتياقه وتلهفه للعي�ش يف بلد �آمن ٍ
املخاطر والهواج�س وويالت احلروب ..يظن نف�سه ب�أن قدماه حطت
به على �أر�ض املدينة الفا�ضلة و�أنه قد �أ�صبح يف م�آمن من كل خطر
مداهم ،حتى يظن ب�أن �أخطار احلوادث الطارئة والطبيعة يف هذه
البالد لها قب�ضة ناعمة ال ت�ؤذي وال ت�ضر...
كال يا �سيدي ..اخلطر يبقى خطر واحلر�ص واجب يف كل مكان
وزمان ..فالنار التي �ألتهمت �أج�ساد �سبعة �أطفال بعمر الورود يف
مدينة دم�شق منذ �أقل من �شهر والنا�س وقفت حينها حزينة تتفرج
على الأب املفجوع وهو ي�صارع وحيد ًا �أمل الكارثة وفوقها كان عليه

�أن يتحمل غباء وبالدة املزيع التي ال ترحم).
�إن �أل�سنة النار تلك هي نف�س �أل�سنة النار التي �ألتهمت �أج�ساد �أطفال
العائلة ال�سورية يف هليفاك�س..
وال�س�ؤال املهم الآن من امل�س�ؤول عن هذه الفاجعات الفظيعة!!!
هل ح�صل ما ح�صل نتيجة �أخطاء فردية؟؟
هل ح�صل ما ح�صل نتيجة تق�صري �صاحب العقار يف �إجراء ال�صيانة
الدورية لأجهزة التدفئة والأجهزة الكهربائية املوجودة يف البيت؟؟
�أمام هذا امل�صاب اجللل ،نطالب اجلهات املعنية يف احلكومة الكندي
تق�صي احلقائق وك�شف امل�سببات وامل�س�ؤول عنها .كما نطالب ب�إلزام
�شركات ال�صيانة بتطبيق �أعلى معايري ال�سالمة يف البيوت واملحالت
وفر�ض غرامات و�أحكام ق�ضائية �صارمة جتاه �أي تق�صري �أو تهاون.
ومن ناحية �أخرى �أرى من الواجب مبكان تذكري بع�ضنا البع�ض
وخا�صة القادمني اجلدد الذين مل يعتادوا على �سكن البيوت
اخل�شبية �إىل توخي احلذر ال�شديد حني ا�ستئجار �أو �شراء �أي �شقة
�أو بيت وخا�صة القدمي منها وذلك من خالل �إجراء ك�شف دقيق على
التمديدات والأجهزة الكهربائية وال�صحية وكل ما يتعلق مب�صادر
الطاقة ،فرغم دفئ البيوت اخل�شبية والتي تتالئم مع املناخ يف كندا
وتعزل ال�صقيع الذي يحيط بها �شتا ًء ولكنها يف حال ُاهملت �صيانتها
تتحول تلك البيوت الدافئة �إىل حمم من اللهب ال تبقي وال تزر.
ومن خالل هذه املقالة ادعو كل �أب و�أم الإنتباه ثم الإنتباه للأخطار

اجل�سيمة التي ممكن ان يتعر�ضوا هم و�أوالدهم لها ب�سبب ممار�سات
خاطئة داخل البيت ،اذكر �أخطرها:
تدخني ال�سجائر والأراكيل داخل البيوت ،وبر�أيي هذه جرمية بحقالعائلة �أوال وبحق املجتمع ثاني ًا.
 ترك الأدوات الكهربائية �شغالة �أثناء النوم وخا�صة الن�شافةوالغ�سالة واجلالية و�شواحن املوبايالت.
 قيام البع�ض بكتم �صوت �أجهزة انذار احلريق داخل البيوتلإنزعاجهم من �أ�صواتها.
كل هذه خماطر حقيقية وعادة ما تكون ال�سبب الرئي�سي لن�شوب
�أي حريق قاتل بالإ�ضافة طبع ًا �إىل �سوء �صيانة �أجهزة التدفئة
الداخلية.
ومرة �أخرى �أقول احلذر واجب واملدينة الفا�ضلة لي�س لها وجود ال
يف كندا وال يف �سوي�سرا وال يف �أي بلد �آخر ،فالإن�سان املهمل موجود
يف كل مكان ،واجلهل موجود يف كل مكان والإ�ستهتار وال�صيانة
والعمالة ال�سيئة موجودة يف كل مكان متام ًا كما هو املوت موجود
يف كل مكان.
رحم اهلل تلك الأرواح الربيئة �أينما ق�ضت نحبها ولن �أحمل القدر
ما ح�صل بل هو الإ�ستهتار وتق�صري الب�شر �سواء ًا كان بعلم �أو بغري
علم واهلل �أعلم.
بقلم رئي�س التحرير  :معتز �أبوكالم

منوعات
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الذكر و الأنثى
حوار رمزي بني ذكر و�أنثى قال الذكر للأنثى �أال تالحظني �أنّ الكون
ذكر؟ فقالت :بلى الحظت �أنّ الكينونة �أنثى .قال لها� :أمل تدركي
�أنّ ال ّنور ذك ٌر؟ بلى �أدركت �أنّ ال�شم�س �أنثى .قال لها� :أولي�س الكرم
ذكر ًا؟ قالت له :نعم والكرامة �أنثى .قال لها� :أال يعجبك �أنّ ال�شعر
ذك ٌر؟ فقالت له :و�أعجبني �أكرث �أنّ امل�شاعر �أنثى .قال لها :هل تعلمني
�أنّ العلم ذكر؟ قالت له� :إ ّنني �أعلم �أنّ املعرفة �أنثى .ف�أخذ نف�سا
ٌ
مغم�ض عينيهّ ،ثم عاد ونظر �إليها ب�صمت للحظات...
عميقا وهو
وبعد ذلك قال :لها �سمعت �أحدهم يقول �أنّ اخليانة �أنثى .فقالت
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له ور�أيت �أحدهم يكتب �أنّ الغدر ذك ٌر .قال لها :ولكنهم يقولون �أن
اخلديعة �أنثى .فقالت له :بل هنّ يقلن �أنّ الكذب ذك ٌر .هناك من �أك ّد
يل �أن احلماقة �أنثى .فقالت له :وهناك من �أثبت يل �أنّ الغباء ذك ٌر.
قال لها� :أنا �أظن �أن اجلرمية �أنثى .فقالت له :و�أنا �أجزم �أنّ الإثم
ذك ٌر .قال لها� :أنا تعلمت �أنّ الب�شاعة �أنثى .فقالت له :و�أنا �أدركت �أنّ
القبح ذك ٌر تنحنح ّثم �أخذ ك�أ�س املاء ف�شربه كله دفعة واحدة �أما هي
فخافت عند �إم�ساكه بالك�أ�سّ ،ثم ابت�سمت ما �إن ر�أته ي�شرب وعندما
ر�آها تبت�سم له قال لها :يبدو �أ ّنك حم ّقة فالطبيعة �أنثى .فقالت له:
و�أنت قد �أ�صبت فاجلمال ذكر .قال لها� :أنا �أعرتف �أنّ الت�ضحية
�أنثى .فقالت له :و�أنا �أق ّر ب�أنّ ال�صفح ذك ٌر .قال لها :ولك ّنني على ثقة
القلب ذك ٌر.
ب�أنّ الدنيا �أنثى .فقالت له :و�أنا على يقني ب�أنّ َ

ر�شة مازهر...
حاول كثري من امل�ست�شرقني الأجانب الكتابة عن احلياة اليومية
بدم�شق ،فوجدوا ان هناك عدة عبارات ي�ستحيل ترجمتها اىل َاي
لغة اخرى ،لعل �أ�شهرها كلمة «نعيم ًا» واجلواب التلقائي عليها:
«اهلل ينعم عليك»
ومن هذه العبارات الفريدة ،عبارة�« :صحة» وجوابها« :على
قلبك».
عند االبحار يف هذه العبارات ،املوجودة بكرثة حتى اليوم ،جند ان
هناك عرف ًا لغوي ًا يف دم�شق ،غري مكتوب ،مت توارثه جي ًال بعد جيل،
ال ميكن ترجمته اىل الإنكليزي او الفرن�سي.
دعونا ن�ستذكرها ونعلمها للأجيال القادمة.
«اهلل يعو�ض عليك »:عبارة يقولها البائع اىل ال�شاري عندما
يقب�ض منه مبلغ من املال.
«اهلل يجرب عنك »:عبارة يقولها ال�شاري اىل البائع عندما يقرر
ان ال ي�شرتي غر�ض ًا كان قد فا�صل عليه طوي ًال.
«هنيئ ًا »:عبارة تقال عندما ي�شرب احد ًا ماء �أمامك ،يكون جوابها:
«اهلل يهنيك».
وهناك من يقول« :من زمزم» ويكون اجلواب« :جمع ًا».

«�شوفيتم» نقولها ل�شخ�ص عند خروجه من احلمام (التواليت)،
واجلواب املتعارف عليه هو عبارة« :عوفيتم!»
«يكفيك �شرها»...عبارة تقال لرجل ا�شعل �سيكارته �أمام �شخ�ص
غري مدخن ،ويكون جوابها« :ما تذوق حرقها».
«من �أيد ما نعدمها» ،ت�ستخدم عندما يقدم لك �شخ�ص فنجان
قهوة او كوب �شاي.
«ان�شاء اهلل ما منحرتمك» ،تقال حتبب ًا لرجل كبري بال�سن ،وهي
حتريف لعبارة« :ال نتحرم منك».
«ما ت�صغر» :يقولها الدم�شقيون بكرثة عند طلبهم ل�شيء من احد،
ي�ستوجب قيامهم باي جمهود ،ومعناها «�أن ال ن�صغر من �شانك
بهذا الطلب».
«تهريه بعرق العافية» تقال ل�شخ�ص يلب�س قمي�ص جديد او
بنطال جديد.
«مطرح ما ي�سري ميري» عند م�شاهدة �شخ�ص يتلذذ بطعام
ما...
«�أ�صبحنا و�أ�صبح امللك هلل» عبارة ن�سمعها بكرثة من التجار
و�أ�صحاب املحالت عن ا�ستفتتاحهم بالعمل ،ومعها عبارة «يا فتاح
يا عليم...يا رزاق يا كرمي.

متى تنتهي خالفات بداية الزواج؟
تكرث اخلالفات الزوجية يف بداية الزواج ،ويعد ذلك �أمرا طبيعيا للخالفات الزوجية ب�شكل عام وتفاهم الزوجني ب�ش�أنها له �أن
وذلك لإختالف طباع الزوجني ،وب�سبب امل�س�ؤوليات �أي�ضا ،يذيبها يف وقت ق�صري ،فمن يدري ماذا �سيحدث يف احلياة
الزوجية� ،إذا ما تركت خالفات بداية الزواج دون حل� ،أو
وبخا�صة بعد ت�أ�سي�س منزل الزوجية
مناق�شة
متى تنتهي خالفات بداية الزواج؟
فن �إدراة الأزمات
يتوقف �إنتهاء خالفات بداية الزواج على �أ�سبابها ،ففي بع�ض

الأحيان قد تنتهي خالفات بداية الزواج مبرور الوقت وبعد يجب على الزوجني �أن يتقنا فن �إدارة الأزمات ،حفاظا على
حتقيق التفاهم والإن�سجام بني الزوجني حيث التغلب على مواطن حياتهما الزوجية ،وجتنبا لت�أثر عالقتهما ببع�ضهما البع�ض
بتبعيات خالفات بداية الزواج ،فكلما جنح الزوجني يف �إدارة
اخلالف فيما بينهما ،ويف �أحيانا �أخرى قد يتعذر ذلك
الأزمات التي تواجههما كلما �صب ذلك يف �صالح عالقتهما
املواجهة
الزوجية ،فال جمال حلدوث الفجوات التي قدر تدمر العالقة بني
يف بع�ض الزيجات ووفقا لطريقة تعامل كال من الزوج والزوج الزوجني يف وقت ق�صري
مع خالفات بداية الزواج ،تتطلب بع�ض اخلالفات املواجهة حتى
حتل يف وقتها ،وبخا�صة تلك التي يكون لها �أثر عميق على عالقة و�أخريا ،ومن الأف�ضل ،يجب �أن ال يرتكا الزوجني خالفات بداية
الزوجني ببع�ضهما البع�ض ،فقد يكون من اخلطر ترك خالفات الزواج دون حل على �أمل �أن ميحيها الوقت ،لأن يف ذلك مغامرة
كبرية قد تكون �سببا يف ف�شل الزواج
بداية الزواج للوقت ليعالجها هو
امل�صدر  :جملة هي
وقد �أكد خرباء العالقات الزوجية على �أن مواجهة الزوجية

«بيعة م�سا» تقال ل�صاحب متجر عند الدخول عليه قبل ان يغلق،
وفيها طلب مبطن لتخفي�ض ال�سعر قبل الرحيل.
كما �أن الدم�شقيني يحلفون ب�صباهم ،وبغربة �أوالدهم« :ب�شبابي،
ب�صحتي ،بغربة ابني احمد»...
ويحبون ادخال عبارات و�صل على جملهم ،ال معنى لها باملطلق،
مثل« :يا �سيدي ما انت» او «بقى �سيدي ».جوابها املتعارف عليه:
«�سيدي و�سيدك اهلل».
كما يدعون للكبري باحلج :بحجتك..
وال�شاب بزواجه :بعر�سك...
وعندما يقدم لك �شخ�ص فنجان �شاي ،بد ًال عنه ،عليك ان تقول:
«بايدك».
و�شو�شات �شامي عتيق
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تتمة مقال ال�صفحة2

�إنّ يل عليه دا ّلة ويل حق التمني وحق اللوم  -ثم �إن هناك �أمر ًا �آخر :هناك املواقع التي تختلف  ,ينربي
�أحدهم من �صفوف ال�شعب ومن بني النا�س ويقول «�أنا ذاهب لتحقيق �أحالمكم» �إمنا عندما ي�صبح
يف مكان �آخر يتغري ال�شك ,فاملكان ي�ؤقلم الإن�سان  ,فارق كبري بني �أن �أكون يف ال�شارع �أقف يف العراء
وحتت ال�شم�س وبني �أن �أذهب لأقيم و�أحيا يف فيال فخمة �أو �سكن فخم  -ن�سبي ًا يتغري الإن�سان ال�شك
بتغري ظروفه و�شعوره واجلو املحيط به – هذا كله �سي�ؤثر حكم ًا ؛ وهكذا تتبدل عواطف النا�س الذين
خرجوامن بني �صفوف اجلماهري اىل �سدة احلكم على الأقل عندنا يف لبنان كما �أرى حيث �أحيا  ,ف�أنا
عندما �أحتدث �أنطلق من عاملي الذي هو لبنان..
• � -أ�ستاذ من�صور :عاملك هو لبنان ولكن �أر�ضك �أو�سع بكثري من لبنان  -وعندما �أتكلم عن العامل
والأر�ض ا�سمح يل �أن �أتوقف عند مثال� :أت�شرف الآن بزيارتك يف بيتك العامر يف �أنطليا�س  ,عدتُ اىل
لقاءاتك املا�ضية ومل�ستُ تعريف ًا دقيق ًا ب�أنطليا�س امل�ؤلفة من كلمتني اثنتني «�أنتي �إليو�س» – عاك�سة ال�شم�س
– ولطاملا �شهدت �أنطليا�س عالقات اجتماعية و�سيا�سية .ليكن �س�ؤايل �أ�ستاذ من�صور عن «القرية التي
ظهرت دائم ًا يف �أعمالكم» هل هي انعكا�س ب�صورة �أو ب�أخرى لنبل و�صفاء �أنطليا�س ـ هل اخت�صرمت القرية
مبعناها املطلق ب�صورة م�صغرة ا�سمها �أنطليا�س �أم �أن انطليا�س توزعت بني زوايا قراكم يف �أعمالكم ؟
•• �أنطليا�س توزعت يف العامل كله ـ ال�شك �أن �أنطليا�س �أو ًال ذهب بها�ؤها � ,أين الب�ساتني واحلدائق
«وين اجلناين» ؟ كلها راحت مبا يف ذلك بيوت القرية و�صارت جممعات �إ�سمنتية وحت ّول ماتراه اىل
قدر كبري من الب�شاعة :كان با�ستطاعتك �أن ت�ستن�شق عبري زهر الليمون «�شو بقي» نعم ماذا بقي ؟ �أما
هي كبلدة فقد كانت على مر التاريخ م�سرح ًا للأحداث املهمة  ,وظلت موطن ًا للقاء مان�سميه بالعاميات
«اجتماع العامة من �أغلبية النا�س.
مث ًال  ,فعاليات كربى �شهدتها �أنطليا�س مابني عامي  , 1940 – 1920نحن ن�سمي تاريخي ًا حراك
العاميات بحرب العامة :كانوا ي�أتون مث ًال اىل كني�سة �أثرية .كني�سة مار اليا�س ومن كل طوائف لبنان
لأداء الق�سم جنب ًا اىل جنب� .إنه ق�سم الإحتاد يف وجه �أي دخيل  ,لقد حدثت مقاومات كثرية عرب
التاريخ .خذ ماحدث �ضد املري ب�شري ومن خلفه ابراهيم با�شا والفرن�سيني� .إمنا كانوا �أي�ض ًا ي�شرتون ذمم
العامة وكان ال�شاري من العثمانيني والإنكليز – متام ًا كما يحدث للأمم ال�صغرية عادة .الإن�سان ملّا ب ّدو
يكتب ومهما كانت حالته �ضعيفة وكي يكون الفن �صادق ًا والت�أريخ �صحيح ًا يحتاج �أر�ض ًا يقف عليها  ,ف�أنا
ال�أ�ستطيع �أن �أقول مث ًال «كان هناك ف ّالخ ا�سمه فالن يعي�ش يف القرية الفالنية �أو يف تلك ال�ضيعة – ال –
هذا غري كاف مو�ضوعي ًا.البد �أن �أذكر وقائع ؟ .تول�ستوي �أو دي�ستويف�سكي كانا يفت�شان عن وقائع ثم من
خاللها يتحدثان عن عامل رو�سي يقطن �ضيعة معينة يف رو�سيا .و�أ�شري �أىل �أن كمية العواطف املو�ضوعة
يف الن�ص هي النقطة الفي�صل �أو العالمة املهمة «ممكن تكون اللقطة ب�سيطة والواقعة املختارة حملية
وتبدو حمدودة لكن ممكن ت�صبح عاملية «لأنه من املحدود الذي انطلقت منه �سرتي ذاتك �أمام نافذة
مفتوجة تطل على الالحمدود.

قالل ىح نك ّمل باللي بقيوا� ..صوت معاولكم خزّق �سمعهم فقرروا يبيدوكم ويقوموا بق�صفكم ..م�ش
معقول � ,أال يقال عادة «ال�ضربة التي التق�صم ظهرك تقويه» نحن بلبنان بعد كل �ضربة نزداد قوة لذلك
ترى «م�سرحية جبال ال�صوان م�ستمرة يف �أحا�سي�س النا�س وم�شاعرهم .ت�أمل معي هذه الكلمات حتديد ًا»
�أوالد مدلج عم يخلقوا حتت كل �شجرة وحتت كل بيت� ..شوعاد بدك تقتل لتقتل ملّا بيقع الظلم بت�ضيق
الأر�ض .هذه الكلمات حتديد ًا �شك ّلت ت�أثري ًا كبري ًا عند اللبنانيني وخالل لهيب النار والقتال الذي دار
ر�أينا الإذاعات كافة تبث مقاطع من م�سرحية جبال ال�ص ّوان� .إنه �إ�صرار النا�س على البقاء ونحن –
الأخوين رحباين – جرء من هذا ال�شعب فنحن مل جنيء من ا�سكوتالندا �أو ا�سكندينافيا «نحن �أوالد
هذا ال�شعب� ..أبناء حزنه وفرحه و�أوالد طموحه اىل احلرية والبقاء لذلك طلعت معنا بدنا نك ّمل باللي
بقيوا..
** ومع نهاية اجلزء الثاين من اللقاء مع الفنان القدير الراحل من�صور رحباين نختار جزء ًا مهم ًا من
احلوارات التي �أثرت وجدان املاليني ممن تابعوا امل�سرحية اخلالدة «جبال ال�صوان» ولتكن من ن�ص
احلوار الذي يدور بني الغا�صب القاتل» الذي �أدى دوره باقتدار الفنان �أنطوان كرباج «وبني الفتاة غربة
وهي من �أبناء ال�شهيد مدلج» والتي �أدت دورها ب�ألق نادر ال�سيدة القديرة فريوز.
 الغا�صب يخاطب غربة :بعر�ض عليك الرحيل الجتعلي النا�س حولك خبز الأر�ض ويرجع �شجركميزهّ ر الطرحات ال�سود..
 غربة :فتحوا �شبابيكم – �شم�سهم ماعادت تغيب * �أنا اللي بعر�ض عليك تروح * -الغا�صب� :أنا جيت م�ش لروح  ,الأر�ض �أنا وهني �سايعتنا.

•• ا�سمح يل �أ�ستاذ من�صور �أن �أطل على �أحداث اجلنوب اللبناين املقاوم ومايحياه من ق�صف - ..ولي�ش قتلت مدلج ؟
فيما حدود النار واللهيب ت�شهد حدث ًا م�صريي ًا �أخذت �أبحث عن زاد فني يليق بتغطيتي الرباجمية ملا
 �أنا ومدلج ماكانت الأر�ض �سايعتنانحياه و�إذ بي �أمام عملكم الذي ق ّدم عام  1969وحمل ا�سم «جبال ال�صوان» ا�ستمعت للحوار الدائر بني
الفتاة غربة والغا�صب القاتل – وك�أنني �أمام عمل مل يكتبه الأخوان رحباين منذ �سبعة وع�شرين عام ًا  -غربة :الأر�ض ملك الكل ب�س مابتت�سع للنا�س والظلم  ,ملّا بيقع الظلم بت�ضيق الأر�ض ..ابكي ياريح ع
و�إمنا من �سبع دقائق «�أذكر من العبارات مث ًال – رح منكمل باللي بقيو – ع ّلم جيلنا يا �أ�ستاذ �أبو مروان �أهل جبال ال�صوان..
– كيف ي�صنع �أثر ًا فني ًا باقي ًا على امتداد �أجيال ؟كيف ينطلق من املحدود اىل الالحمدود ؟».
«من ن�صو�ص م�سرحية جبال ال�صوان »1969

•• جواب الأ�ستاذ من�صور :الفن بيبقى  ,يبقى على قدرمايزخر به �أو يحمله من م�شاعر ال�صدق • مت ت�صوير املقابلة يف منزل الأ�ستاذ من�صور رحباين ب�أنطليا�س �شتاء  1996ل�صالح التلفزيون
ً ً
والإخال�ص وال�شك ببقائه وا�ستمراره طاملا كان الفن كبريا حقا و�إذا كانت الطاقة ال�شعورية عالية العربي ال�سوري برنامج وجهة نظر �إخراج املهند�س �أ�سامة خليفاوي..
وكان الإح�سا�س بامل�أ�ساة عظيم ًا وطاغي ًا .يوم كتبنا – عا�صي ومن�صور م�سرحية جبال ال�صوان كان
اىل اللقاء على �صفحات دورية �أيام كندية يف اجلزء الثالث من احلوار..
لدينا �إح�سا�س ب�أن �شيئ ًا م�أ�سوي ًا كبري ًا يحدث و�أن �أمر ًا حزين ًا تدور ف�صوله �أمامنا لذلك جاءت بهذا
بقلم وتقدمي وحوار مروان �صواف
ال�شكل الذي تراه – انظر اىل هذه الكلمات مث ًال – «غمر الطوفان الأر�ض ورجعوها يلي بقيوا ..كتار

�أخبار كندية
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انتقادات حادة مل�شروع حكومة كیبیك
�إلغاء � 18ألف ملف هجرة

وجه �أكرب حزب معار�ض يف كيبيك بكندا يوم الأحد  10فرباير انتقادات حادةوجه �أكرب حزب معار�ض
يف كيبيك بكندا يوم الأحد  10فرباير انتقادات حادة مل�شروع حكومة املقاطعة �إلغاء � 18ألف ملف مت�أخر
للهجرة مل تتم معاجلتها.
ور�أت دومينيك �أنغالد الناطقة املكلفة مبلف الهجرة يف احلزب الليربايل لكيبيك ،يف هذا امل�شروع
“عمل هواة” ،متهمة حكومة رئي�س الوزراء فرن�سوا ليغو “باال�ستهتار بحياة �آالف الأ�شخا�ص”.
وخالل لقاء مع �صحافيني ومقابالت مع و�سائل �إعالم كيبيكية� ،أكدت �أنغالد �أنها تلقت ع�شرات الر�سائل
التي تعرب عن قلق كبري لأ�شخا�ص تقدموا مبلفات للهجرة �إىل املقاطعة الناطقة بالفرن�سية ،بع�ضهم
موجودون فيها حاليا.

وقالت �إن امللفات ميكن �أن تكون لعائالت ،مو�ضحة �أن �أكرث من � 40ألف �شخ�ص �سيت�ضررون بهذا
القرار.

التي تعرب عن قلق كبري لأ�شخا�ص تقدموا مبلفات للهجرة �إىل املقاطعة الناطقة بالفرن�سية ،بع�ضهم
وكانت حكومة ليغو فازت بفارق كبري على احلزب الليربايل يف انتخابات املقاطعة يف �أكتوبر  2018وتولت موجودون فيها حاليا.
ال�سلطة خلفا له ،وقد تقدمت الأ�سبوع املا�ضي مب�شروع قانون يهدف �إىل تكييف انتقاء املر�شحني للهجرة
وقالت �إن امللفات ميكن �أن تكون لعائالت ،مو�ضحة �أن �أكرث من � 40ألف �شخ�ص �سيت�ضررون بهذا
مع احتياجات املقاطعة لليد العاملة ،ب�شكل �أف�ضل.
القرار.
و�صرح وزير الهجرة �سيمون جوالن باريت عند تقدميه م�شروع القانون ،عزمه على البدء من ال�صفر
وكانت حكومة ليغو فازت بفارق كبري على احلزب الليربايل يف انتخابات املقاطعة يف �أكتوبر  2018وتولت
والتخلي عن معاجلة � 18ألف ملف مت�أخر تراكمت يف ال�سنوات الأخرية.
ال�سلطة خلفا له ،وقد تقدمت الأ�سبوع املا�ضي مب�شروع قانون يهدف �إىل تكييف انتقاء املر�شحني للهجرة
ويهدف هذا الإجراء �إىل �إلغاء املبد�أ احلايل “من ي�صل �أوال يح�صل على اخلدمة �أوال” ،الذي ر�أى �أنه ال مع احتياجات املقاطعة لليد العاملة ،ب�شكل �أف�ضل.
ي�أخذ يف االعتبار احتياجات �سوق العمل وال التو�صل ب�شكل �أ�سرع �إىل تبني نظام جديد.
و�صرح وزير الهجرة �سيمون جوالن باريت عند تقدميه م�شروع القانون ،عزمه على البدء من ال�صفر
و�أو�ضح وزير الهجرة �أن احلكومة �ستعيد لأ�صحاب هذه امللفات الر�سوم التي دفعت ،مو�ضحا �أن جمموعها والتخلي عن معاجلة � 18ألف ملف مت�أخر تراكمت يف ال�سنوات الأخرية.
يقدر بـ 19مليون دوالر كندي ( 12.5مليون يورو) ،وقد دعت دومينيك �أنغالد احلكومة �إىل ا�ستغالل
ويهدف هذا الإجراء �إىل �إلغاء املبد�أ احلايل “من ي�صل �أوال يح�صل على اخلدمة �أوال” ،الذي ر�أى �أنه ال
هذا املبلغ يف معاجلة امللفات املت�أخرة.
ي�أخذ يف االعتبار احتياجات �سوق العمل وال التو�صل ب�شكل �أ�سرع �إىل تبني نظام جديد.
ويثري م�شروع �إلغاء امللفات قلق عدد كبري من طالبي الهجرة الذين يعمل بع�ضهم �أو يدر�سون يف كيبيك و�أو�ضح وزير الهجرة �أن احلكومة �ستعيد لأ�صحاب هذه امللفات الر�سوم التي دفعت ،مو�ضحا �أن جمموعها
بانتظار ت�سوية �أو�ضاعهم.
يقدر بـ 19مليون دوالر كندي ( 12.5مليون يورو) ،وقد دعت دومينيك �أنغالد احلكومة �إىل ا�ستغالل
امل�صدر� :أ ف ب مل�شروع حكومة املقاطعة �إلغاء � 18ألف ملف مت�أخر للهجرة مل تتم معاجلتها.
هذا املبلغ يف معاجلة امللفات املت�أخرة.

ور�أت دومينيك �أنغالد الناطقة املكلفة مبلف الهجرة يف احلزب الليربايل لكيبيك ،يف هذا امل�شروع ويثري م�شروع �إلغاء امللفات قلق عدد كبري من طالبي الهجرة الذين يعمل بع�ضهم �أو يدر�سون يف كيبيك
“عمل هواة” ،متهمة حكومة رئي�س الوزراء فرن�سوا ليغو “باال�ستهتار بحياة �آالف الأ�شخا�ص”.
بانتظار ت�سوية �أو�ضاعهم.
وخالل لقاء مع �صحافيني ومقابالت مع و�سائل �إعالم كيبيكية� ،أكدت �أنغالد �أنها تلقت ع�شرات الر�سائل

امل�صدر� :أ ف ب

كندا تلغي �شرط وجود ت�صریح درا�سة �ساري املفعول
للح�صول على ت�صاریح عمل ما بعد التخرج من الدرا�سة
�سيار ابو هنط�ش | كندا اليوم
�أعلنت احلكومة الكندية عن تغيريات يوم اخلمي�س 14فرباير،
يف برنامج فيزة العمل بعد التخرج ،حيت �أ�صبح لدى الطلبة
يوما
الدوليني من خريج اجلامعات والكليات الكندية امل�ؤهلة ً 180
للتقدم بطلب للح�صول على ت�صريح عمل ما بعد التخرج ،مبجرد
ح�صولهم على �إ�شعار التخرج ومل يعد هناك حاجة لوجود فيزة
درا�سة �سارية املفعول.
يزيد هذا التمديد من الوقت الذي يجب على اخلريجني اجلدد
التقدم بطلب للح�صول على ت�صريح عمل،حاملا ت�صدر مدر�ستهم
يوما.
يوما �إىل ً 180
عالماتهم النهائية ،حيث زاردت املدة من ً 90
تقول الهجرة والالجئون واملواطنة (� )IRCCأن ت�صريح الدرا�سة
يجب �أن يكون �صا ً
يوما التي
حلا فقط “يف مرحلة ما” خالل ً 180
يتعني على اخلريجني تقدمي طلب للح�صول على ت�صريح العمل
اخلا�ص بهم.

ويتم �إ�صدار فيزة الدرا�سة ب�صفة عامة طوال مدة الربنامج
الأكادميي للطالب .من خالل �إزالة متطلبات فيزة الدرا�سة
ال�صاحلة ،و�سيكون لدى الطلبة الآن الوقت الكايف للح�صول على
امل�ستندات التي يحتاجونها بدون ان يكون عليهم �ضغوط �إ�ضافية
من فيزة درا�سية منتهية ال�صالحية.
ت�صريح العمل بعد التخرج هو ت�صريح عمل مفتوح ي�سمح للخريجني
الدوليني من امل�ؤ�س�سات التعليمية الكندية املع ّينة بالبقاء والعمل يف
كندا ملدة ت�صل �إىل ثالث �سنوات بعد �إكمال درا�ستهم.
لكي تكون م�ؤه ًال ،يجب �أن يكون الربنامج الدرا�سي ملدة ثمانية
�أ�شهر على الأقل و�أن ي�ستويف معايري حمددة �أخرى.
�إحدى مزايا ت�صريح العمل بعد التخرج للطلبة الدوليني هي
احل�صول على اخلربة الكندية التي تزيد من نقاطهم التي حت�سب
�ضمن برنامج الهجرة ال�سريعة عند التقدمي على االقامة الدائمة
الكندية.

ميكن للخريجني الدوليني الذين لديهم ت�صريح عمل مفتوح ان
يعمل يف اي مهنة يف �أي مكان يف كندا ،وتغيري �أ�صحاب العمل يف
�أي وقت.
الهجرة والالجئني واملواطنة الكندية ( )IRCCت�شري �إىل �أن
خربة العمل الكندية املاهرة يف املهن التي �صنفت م�ستوى املهارة
� Aأو � Bأو نوع املهارة  0حتت الت�صنيف املهني الوطني الكندي
ميكن �أن ت�ساعد اخلريجني الدوليني يف احل�صول على الإقامة
الدائمة يف كندا من خالل فئة اخلربة الكندية.
تعترب فئة اخلربة الكندية واحدة من الربامج الفيدرالية العليا ذات
املهارات الثالثة التي يديرها نظام الدخول ال�سريع يف كندا ،والتي
ت�ساعد يف احل�صول على الإقامة الدائمة الكندية للعمال الأجانب
املهرة امل�ؤهلني.
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جنوم

الفنان «معت�صم ّالنهار»
ّ
كندية:
ام
أي
ل
ّ
ّ
عنوان ( )1ال�شكر ملنرب �أيام كندية الذي يو�صل ر�سائل ال�سوريني ّ
بكل حم ّبة
عنوان (� )2إىل اليوم مل �أجد ال�شخ�ص ّية التي تفرغ مني ّ
كل �أدواتي
تع ّد م�سرية فناين ال ّدراما يف �سوريا م�سرية والدة باملبدعني ،م ّهد
فيها �أعالم الرعيل القدمي الطريق ،لي�ستمر بعدهم عديد من
الأ�سماء ا�ستطاعوا املحافظة عليه ب�أمانة ،ويف الفرتة الأخرية جند
وج�سد عدد ًا
بني ال�شباب اجلدد ا�سم ًا مت ّيز بح�ضوره واجتهادهّ ،
من ال�شخ�ص ّيات املن ّوعة يف ال ّدراما التلفزيون ّية ،حقق لنف�سه فيها
تراكم ًا يلقى الثناء عليه ،ومبح ّبة و�صدق يتلم�س خ�صو�ص ّية جناحه
فرناه "فار�س ًا ،وظافر ًا ،ومهلب ًا "...واملزيد من الأ�سماء التي علقت
يف بال املتلقي.
بد�أ الفنان معت�صم النهار ممث ًال مع �شخ�ص ّية معن يف م�سل�سل
"خالد بن الوليد" والتي تع ّرف خاللها على ما يتطلبه املمثل عم ًال
�أمام الكامريا ،وك�أنه البداية التي تل ّم�س من خاللها نف�سه كممثل
�أمام عني املُخرج ،لكن بعدها مل تتوقف �سل�سلة ال�شخ�ص ّيات
التاريخ ّية التي اختاره خمرجوا ال ّدراما فيها ،فاختزن �أدوار ًا كثرية
بع�ض منها ك�شخ�ص ّية الأمري
يف هذا الن ّوع ال ّدرامي ،نع ّرج على ٍ
ظافر يف "�أوركيديا" للمخرج حامت علي ،الذي جاء نتيجة تراكم
لعدد لي�س بالقليل من ال�سنوات ،فكان هذا ال ّدور كم�شروع
مهني ٍ
بحث ملعت�صم ميلأ فيها ال�شخ�ص ّية مبا ينا�سبها من �صفات الأمري
الداخل ّية واخلارج ّية� ،أي�ض ًا �شخ�ص ّية املهلب عرب م�سل�سل "املهلب
بن �أبي �صفرة" للمخرج حممد لطفي ،فقد منحها معت�صم جمالها
وت�ألقها �ضمن حدود الن�ص وتو�صيفه لهذه ال�شخ�ص ّية العقدة.
حقق معت�صم النهار لنف�سه جتارب متع ّددة زادته مت ّعن ًا فيما ي�ؤدي،
فرناه يف "العراب حتت احلزام" ب�شخ�ص ّية هيثم وهي حالة حمور ّية
على الرغم من حجمها ،و�أي�ض ًا الزيبق يف "خاتون" ال�شخ�ص ّية التي
حملت "النهار" وثبتته كممثل يف ال�صف الأ ّول ،وم ّيزته ب�أن لديه
املقدرة على �إجناح ال�شخ�ص ّية ومنحها من ذكائه توافق ًا مع حم ّبة
اجلمهور ،فدفعت به للأمام �أكرث .وبالعودة �إىل التجربة الكوميد ّية
كلوحات يف
جند له فيها جتربة ناجحة على الرغم من حمدود ّيتها
ٍ
بقعة �ضوء ،بالإ�ضافة �إىل ل�ؤي يف م�سل�سل "�أ ّيام ال ّدرا�سة" بجز�أيه
الأ ّول والثاين هذه ال�شخ�ص ّية التي منحت معت�صم �شهر ًة �أو�سع ال
�س ّيما يف ال�شارع وبني ال�شريحة الأكرب من اجلمهور ،وهو دو ٌر ب�سيط
وقريب لوجدان النا�س.

ج�سدها يف م�سل�سالت الدّراما ،وهذه
عرب ال�شخ�ص ّيات امل�س ّبقة التي ّ
املرحلة هي امل�ساحة التي ميكن للممثل الناجح �أن يحققها يف مرحلة
من مراحل ن�ضوجه ،فها هو يقود بطولة "ما فيي" للمخرجة ر�شا
ق�صة
�شربتجي ،وينطلق بق ّوة تزيد من حم ّبة اجلمهور العربي له ،عرب ّ
حب درام ّية ما تزال حت�صد جناحها يف �أ ّيامنا هذه ،ولدى �س�ؤالنا
ّ
للفنان معت�صم النهار عن �أهم ّية �أن يكون املمثل و�سيم ًا بالإ�ضافة
مللكاته الأخرى يع ّلق" :عندما �أنظر �إىل �صورتي يف املر�أة ال �أجد نف�سي
جمي ًال ،ولرمبا هذه امل�س�ألة لدى الغالب ّية منا ،لكن البع�ض يرى هذه
أهم ،لكن بالن�سبة يل �أعتقد �أن املو�ضوع ال يرتبط
االحتمال ّية هي ال ّ
بال�شكل وح�سب و�إال لن يكون هناك ا�ستمرار وتط ّور لدى املمثل ،فمن
ق�صة �شعر �أو
الذكاء �أن ينتبه املمثل �إىل ما ينا�سب ال�شخ�ص ّية من ّ
يهم هو �أن يبقى على حم ّبته يف تقدمي
و�صل معت�صم يف ال�سنوات الأخرية ملرحلة �أن تكتب له ال�شخ�ص ّية �أو �شكل الذقن �أو بدونها ،لكن ما ّ
رمبا يكون �شريك ًا يف �صناعتها من خالل املالمح الإيجاب ّية التي تركها ال�شخ�ص ّية كما يجب �أن ُتقدّم و�أن يكون �صادق ًا يف التعامل معها".

عامر ف�ؤاد عامر

اخلا�ص في�ضيف لنا" :ال
�أ ّما ع ّما حققته ال�شخ�ص ّيات من طموحه
ّ
�أعتقد ب�أن هناك �شخ�ص ّية �أفرغت ما امتلكه من �أدوات� ،أو ُر�سمت
كما �أحلم بها �أن تكون ،على الرغم من �أن هناك �شخ�ص ّيات ق ّدمتها
حققت �أجزاء ب�سيطة مما �أحلم به ،لكني ما زلت �أنتظر جت�سيد
�شخ�ص ّية مر�سومة ومكتوبة بتفا�صيلها يل".
يذكر �أن الفنان معت�صم النهار �سيق ّدم نف�سه يف املو�سم الرم�ضاين
القادم عرب �شخ�ص ّي ٍات متجدد ٍة يف م�سل�سالت "�أ ّيام ال ّدرا�سة،"3
خا�صة ل�صحيفة
و"خم�سة ون�ص" ،و"طوق البنات ،"5ويف كلمة ّ
أوجه
�أ ّيام كند ّية يقول" :من خالل �صحيفة �أيام كندية �أو ّد �أن � ّ
كلمتي للجالية ال�سور ّية يف كندا وبك ّل حمبة لهم �أمتنى دوام ال�صحة
يلتم �شملنا يف بلدنا
واخلري والعطاء لهم ،و�أمتنى لقاء اجلميع و�أن ّ
الأم �سوريا ،و�أمتنى زيارتكم ع ّما قريب� ،شكر ًا لهذا املنرب الذي
ي�ستطيع �إي�صال ر�سائلنا".
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املكبات
عمال النظافة الذين جمعوا الكتب املرمية يف
ّ
ّ
عامة
ليحولوها �إىل
مكتبة ّ
ٍ
ِّ

ٌ
حمبط جد ًا ،واحلل الذي �أوجده ع ّمال النظافة
هل ت�ساءلت يوم ًا عن م�صري العديد من الكتب التي يختار �أ�صحابها الآخرين ،هي �أم ٌر
رميها بعيد ًا مع نفاياتهم؟ وهل �أدركت كم من الأ�شخا�ص يتم ّنون كان �شديد الب�ساطة ،لكن تطبيقه عملي ًا هو ما خلق تلك الق�صة
احل�صول عليها؟
العظيمة.
ماذا لو ّمت �إنقاذ ك ّل تلك الكتب وجمعها قبل حمطتها الأخرية ع ّقب (�ألبري تا�سديلني) ،عمدة (جنكايا) ،على املو�ضوع يف مقابلة
للإتالف؟
مع قناة  CNNقائ ًال” :على اجلانب الأول ،كان هناك الأ�شخا�ص
هذا ما قام به عدد من ع ّمال النظافة يف (جنكايا) ب�أنقرة ،حيث الذي يرمون كتبهم يف ال�شوارع ويف النفايات ،وعلى اجلانب الآخر
بد�أت تركيا �سابق ًا بتجميع الكتب التي كانت مرمية مع النفايات ،كان هناك من يتوق للح�صول على تلك الكتب! وحني دعم اجلميع
وعلى املدى البعيد حت ّولت هذه الكتب املك ّد�سة �إىل مكتبة لأولئك هذا امل�شروع ،جنح حق ًا .حتى �أ ّنه يف يومنا احلايل ،كل مع ّلمي
العاملني وعائالتهم ،ال �سيما بعد �أن انت�شر اخلرب وبد�أ ال�س ّكان القرى من خمتلف �أنحاء تركيا يطلبون الكتب من مكتبتنا“.
املحل ّيون بالتربع ببع�ض الكتب لإغناء تلك املكتبة املتوا�ضعة.
جميل ،يف مبنى
تتواجد جمموعة الكتب تلك ،وهي مرتب ٌة ب�شكل ٍ
الآن بعد �أن جتاوز عدد الكتب يف تلك املكتبة  6000كتاب ،جامع ًة لق�سم غري م�ستخدم من �أق�سام دوائر ال�صحة والنظافة ال�سابقة،
كامل مت تعيينهم من قبل البلدية
بدوام ٍ
أدب
ٍ
�شتى الأنواع الثقافية من � ٍ
وروايات وق�ص�ص الأطفال والبحوث ويعمل يف املكتبة موظفون ٍ
العلمية ،حت ّولت املكتبة املتوا�ضعة �إىل مكتب ٍة عا ّم ٍة وافتُتحت ر�سمي ًا لإدارة وتنظيم �ش�ؤون تلك املكتبة.
للجميع ،ولوفر ِة حمتواها الثقايف تُعار الكتب فيها حالي ًا للمدار�س اجلدير بالذكر �أنّ املكتب َة مفرو�ش ٌة ومز ّين ٌة فن ّي ًا با�ستخدام بع�ض
والربامج التعليمية وحتى ال�سجون.
النفايات �أي�ض ًا كمحاولة لإعادة تدويرها ،وهذا ما يجعل املكتبة
فكر ُة �أن تنتهي الكتب يف املك ّبات ،يف حني يعجز البع�ض -كعمال مميز ًة جد ًا بت�صميمها كمركز جمتمعي ،حيث جاء يف تقرير
النظافة ه�ؤالء -عن �شرائها �أو احل�صول عليها ب�شكل مت�سا ٍو مع  CNNعنها” :غالب ًا ما تكون املكتب ُة مليئ ًة بالأطفال من ذوي

خم�سة �أخطار لقلة النوم
ك�شف علماء �أن عدد �ساعات نوم الإن�سان يف الأ�سبوع تقل يف املتو�سط عن املطلوب ما بني � 16-8ساعة،
ومع ذلك ،ال يويل عدد كبري من الأ�شخا�ص �أي اهتمام لهذا النق�ص ومدى خطورته على حياتهم.
وي�ؤكد الأطباء �أن لقلة النوم عواقب وخيمة على ال�صحة ،بل وت�ش ّكل خطرا على حياة الإن�سان ،ومن بني
هذه املخاطر:
 تلف احلم�ض النووي�أظهرت نتائج درا�سة لعلماء من جامعة هونغ كونغ� ،أن قلة النوم وعدم ح�صول الإن�سان على فرتة نوم
كافية تزيد من عملية �أك�سدة احلم�ض النووي ،وتخ ّف�ض من كفاءة نظام املناعة يف �إ�صالحه ،حيث ت�ش ّكل
هذه العملية خطورة على احلياة ،نظرا لأنها ت�ؤ ّدي �إىل تط ّور �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ومر�ض
ال�سكري.
وي�ؤ ّكد الدكتور ،ميخائيل بولويتوف ،من كلية الطب بجامعة �سيت�شينوف يف مو�سكو� ،أن مقاومة اجل�سم
للإجهاد تنخف�ض ا�ستنادا �إىل اجلزء املت�ضرر من احلم�ض النووي ،وهو ما ي�ؤ ّدي بدوره �إىل ت�سارع موت
اخلاليا الع�صبية.

موظفي البلدية ،والطلاّ ب من املدار�س القريبة ،وهناك �أي�ض ًا
خم�ص�صة للق ّراء و�أخرى للعب ال�شطرجن للز ّوار ،كما �أ ّنها
ردهة
ّ
ذات �شعب ّية ب�شكل خا�ص بني راكبي الد ّراجات يف الأحياء املجاورة
وكوب من ال�شاي يف
والذين ي�أخذون ا�سرتاحتهم لقراء ٍة �سريع ٍة ٍ
املكتبة“.
بالإ�ضافة �إىل روعة هذا امل�شروع نف�سه ،فهناك م�شاريع جديدة
لتحويل �إحدى �شاحنات النفايات �إىل مكتب ٍة متن ّقلة كخطو ٍة �إ�ضافي ٍة
لتطوير امل�شروع.
يف نهاية الأمر ،وكما ُيقال ،ف�إن ”نفايات �أحدهم هي فع ًال كن ٌز
لآخر“؛ فع ّمال النظافة ه�ؤالء �-إ�ضافة �إىل البلدية وال�س ّكان
املحليني الذين دعموهم -هم حق ًا �أبطال حقيقيون ح ّولوا حاجتهم
�إىل م�صد ٍر للعطاء.
ونرجوك �أن تتذ ّكر جيد ًا �أن البع�ض قد يتمنى �أن يقر�أ الكتاب الذي
أعطه ملن يحتاجه� ،أو ابد�أ ب�صنع
ترميه يف نفاياتك مهما كان ،لذا � ِ
مكتبتك الب�سيطة مع الآخرين ،ولرمبا تتحول مكتبتكم �إىل مكتبة
عا ّمة ت�صنع ثقاف ًة بد ًال من نفايات!
امل�صدر :قناة TRT World

 اال�ضطرابات النف�سية�أثبت علماء جامعة كاليفورنيا يف بريكلي� ،أن قلة النوم ت�شكل خطورة بالغة على ال�صحة العامة للإن�سان،
لإمكانية ت�سببها يف بع�ض اال�ضطرابات النف�سية .فالإن�سان البالغ يجب �أن ينام ما ال يقل عن �سبع �ساعات
يوميا ،وامل�سن ما ال يقل عن �ست �ساعات .وقلة النوم قد تت�سبب يف تغري فهم ال�شخ�ص للعواطف والنوايا،
كما تقل القدرة على الرتكيز ،وتزداد معها الأخطاء املرتبطة بالن�شاط الفكري.
ويتابع بولويتوف بهذا ال�صدد� ،أن ال�شخ�ص لن يكون ب�إمكانه مالحظة انخفا�ض قدراته ،بعد م�ضي
�أ�سبوع من قلة النوم ،بل يعتقد جازما ب�أنه ميار�س جميع الأن�شطة كما كان يفعل يف ال�سابق ،وال ميكن
تقييم حالته ب�صورة قاطعة ،وهو �أمر ي�ضاعف من خطورة تلك الأعرا�ض.
 زيادة خطر الإ�صابة مبر�ض �ألزهاميريتخل�ص الدماغ خالل فرتة النوم من املواد ال�سامة الناجتة عن عملية التمثيل الغذائي ،مبا يف ذلك
بروتينات بيتا�-أميلويد ،التي ي�سبب تراكمها مر�ض �ألزهامير ،وت�ؤثر قلة النوم بالتايل على قدرة الدماغ
يف التخل�ص من هذه املواد ال�سامة.
 �أمرا�ض القلبمن �أخطر �أنواع قلة النوم ،عدم نوم الإن�سان �أكرث من خم�س �ساعات يوميا ،لأن ذلك يزيد ب�صورة حادة
من احتمال ارتفاع �ضغط الدم ،ويرفع من احتماالت الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
فقدان ال�سيطرة على الغذاء
يلج�أ البع�ض ،نتيجة لقلة النوم� ،إىل تناول مواد غذائية غري �صحية ،كما يركزون ب�صورة خا�صة على
احللويات .وقد اكت�شف علماء من جامعة �شيكاغو� ،أن قلة النوم ترفع من م�ستوى مادة الإندوكانابينويد
 endocannabinoidsيف الدم ،والتي حت ّفز �إنتاج مكونات ت�سبب املتعة من تناول الطعام،
وي�ؤدي ذلك بالتايل �إىل �إ�ضعاف ال�سيطرة على كمية الطعام التي يتناولها ال�شخ�ص ،وهو ما يخلق
عالقة طردية بني قلة النوم ،وزيادة الوزن.
امل�صدر :ميديك فوروم
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�صحتك النف�سية بطعامك !
"العقل ال�سليم باجل�سم ال�سليم"!

لطاملا �سمعنا هذه املقولة ،فما حقيقة ارتباط احلالة النف�سية
بالطعام؟! هل هذا املو�ضوع ال�شائع حقيقي؟! وهل بالفعل ت�ساعد بع�ض
الأطعمة والعنا�صر الغذائية على التخل�ص وتخطي حالة االكتاب؟!
�سعادتك
نعم ،هناك ارتباط حقيقي بني الطعام واحلاالت النف�سية التي منر
بها .فالنظام الغذائي الذي نتبعه يعترب من العنا�صر الأ�سا�سية
لل�صحة اجل�سدية والنف�سية وي�سمى مبجال الطب "الطب النف�سي
الغذائي" "."Nutritional Psychatry
�أجريت العديد من الدرا�سة ملعرفة ت�أثري الطعام على احلالة
النف�سية وخ�صو�ص ًا االكتئاب ،و�أثبتت �أن الأ�شخا�ص الذين يتبعون
نظام غذائي غني باخل�ضار ،الفواكه ،احلبوب الكاملة ،ال�سمك،
زيت الزيتون ،م�ضادات الأك�سدة ،م�شتقات احلليب قليلة الد�سم،
وال يكرثون من تناول حلوم احليوانات كانوا �أقل عر�ض ًة للإ�صابة
باالكتئاب من الأ�شخا�ص الذين يتناولون الكثري من اللحوم
احلمراء ،اللحوم امل�صنعة ،ال�سكريات ،الزبدة ،م�شتقات احلليب
كاملة الد�سم ،البطاطا ،وقليلي تناول اخل�ضار والفواكه فه�ؤالء كانوا
�أكرث عر�ض ًة للإ�صابة باالكتئاب.
كما �أن �إحدى الدرا�سات اثبتت �أن "دايت البحر املتو�سط"
"( "Mediterranean Dietوالتي تكلمت عنها بالعد
ال�سابق) ،كان لها عالقة وطيدة بتقليل االكتئاب و�أعرا�ضه.
نالحظ جميعنا تغيري رغبتنا بتناول �أنواع �أطعمة خمتلفة مبجرد
تغيري حالتنا النف�سية "مزاجنا" ،فعندما منر بفرتة اكتئاب (�سواء
من �ضغوطات العمل� ،أو الدرا�سة� ،أو ال�ضغوطات االجتماعية)..
منيل �أكرث �إىل تناول "الطعام الغري ال�صحي”.
فما هي الأطعمة والعنا�صر الغذائية التي ت�ساعد على
حت�سني احلالة النف�سية والوقاية من االكتئاب؟!
ال�سيلينيوم :Selenium
هو من املعادن التي ترتبط ارتباط وثيق بتح�سني املزاج ،فم�ستوياته
املنخف�ضة مرتبطة باملزاج ال�سيئ.

 يتواجد الـ Seleniumباحلبوب الكاملة ،بع�ض امل�أكوالتالبحرية ،الكبد ،والبندق الربازيلي "."Brazilian Nuts
الزنك :Zinc
يقوي الزنك جهاز املناعة وي�ؤثر على حت�سني احلالة النف�سية.
كما �أثبت يف عدة درا�سات �أن امل�ستويات املنخف�ضة منه كانت لدى
الأ�شخا�ص الذين يعانون من االكتئاب.
 م�صادر الـ Zincاحلبوب الكاملة ،الفول ،املك�سرات ،املحار.فيتامني د :Vitamin D
تناول امل�ستويات املطلوبة من فيتامني (د) ي�ساعد على جتنب
ومكافحة االكتئاب.
 ميكن احل�صول على  Vitamin Dمبجرد تعر�ض ج�سمنالأ�شعة ال�شم�س ،كما �أنه متواجد بالأ�سماك الدهنية مثل ال�سلمون
 Salmonوالتونا .Tuna
فيتامينات ب :B-Vitamins
ربطت عالقة فيتامني ب B 12 ١٢-وحم�ض الفوليك بFolic ٩-
 Acid B 9بتقليل ا�ضطرابات املزاج واالكتئاب.
 بع�ض امل�صادر هي احلبوب الكاملة ،ال�سمك ،املحار ،احلليب،البي�ض ،اللحمة.
 امل�صادر الغنية بال  Folic Acid B 9هي اخل�ضروات الورقيةالداكنة ،اخل�ضار والفاكهة ،امل�أكوالت البحرية ،م�شتقات الألبان.
م�ضادات الأك�سدة :Antioxidant
حتارب م�ضادات الأك�سدة اجلذور احلرة التي ت�سبب االلتهابات،
ال�شيخوخة املبكرة ،وموت اخلاليا.
 امل�صادر الغنية بال  Antioxidantفيتامني �س وفيتامني �أ(اخل�ضار والفاكهة).
الربوتني :Protein
حتتوي الأطعمة الغنية بالربوتينات على الرتبتوفان Tryptophan
وهو من الأحما�ض الأمينية ال�ضرورية لتكوين هرمون ال�سعادة
 Serotoninوالذي بدوره ي�ساعد على تقليل �أعرا�ض االكتئاب.

ريتا �صموئيل
ماج�ستري يف التغذية واملعاجلة الغذائية

 م�صادر غنية بال  Tryptophanالتونا ،احلم�ص ،الديك الرومي.الأحما�ض الدهنية :Omega-3
تناول الأحما�ض الدهنية �أوميجا  ٣ي�ساعد على جعل الدماغ يعمل
ب�أعلى م�ستوياته ،كما يقلل من ا�ضطرابات املزاج ويح�سن احلالة
النف�سية.
 م�صادر الـ� Omega 3أ�سماك ال�سلمون ،التونا وال�سردين ،بذورال�شيا وبذور الكتان ،واملك�سرات.
لنعتني ب�صحتنا النف�سية واجل�سدية باتباع هذه الو�صايا فلنجعل
امل�صادر النباتية من �أ�سا�سيات كل وجبة ،لنتناول اخل�ضار والفاكهة،
لتكون احلبوب الكاملة هي خيارنا بد ًال من احلبوب امل�صنعة ،لنزيد
البذور واملك�سرات على طعامنا كبذور ال�شيا والكتان واجلوز ،وال
نن�سى اختيارنا للربوتينات اخلالية من الدهون كالأ�سماك واللنب.
كما �أي�ض ًا جتنبنا �أو حتى التقليل من ال�سكريات امل�ضافة للطعام
والطحني كالبا�ستا واملعجنات ،واللحوم امل�صنعة ،والزبدة ي�ساعدنا
على القيام بخيارات غذائية و�صحية تعنى بتح�سني مزاجنا والتقليل
من اال�ضطرابات النف�سية و�أعرا�ض االكتئاب.
ريتا �صموئيل  :ماج�ستري بالتغذية واملعاجلة الغذائية
Facebook:  r.s_nutritionista
Instagram:  r.s_nutritionista
Rita.n.samuel@hotmail.com

عالج جديد للتخفيف من الآالم العاطفية
الناجتة عن الف�شل يف ق�ص�ص احلب
�أعلن طبيب نف�سي وباحث كندي ,تو�سيع نطاق �إ�ستخدام عالج
�أخرتعه؛ للتخفيف من الآالم العاطفية الناجتة عن الف�شل يف
ق�ص�ص احلب ،عرب �إ�ضعاف قوة وجودها بالذاكرة.
وكان بروين ا�ستعمل لأول مرة الدواء الذي يحمل ا�سم
عدد من �ضحايا هجمات  2015يف
 Propranololبعالج ٍ
باري�س.
ووفقا ملا ذكره موقع «لوباريزيان» ،ف�إن الدواء امللقب بـ «حبوب
الن�سيان» موجود حال ًيا يف فرن�سا.
ويتمثل العالج الذي ي�شرف على �إعطائه بال�ضرورة عامل يف
الطب النف�سي �أو طبيب نف�سي ،بتناول املري�ض لأحد الأقرا�ص؛
ثم قيامه بكتابة الذكرى امل�ؤملة ،وبعد �ساعة يعيد قراءة ما كتب؛
في�شعر ب�أمل �أقل.
والدواء من نوع «حا�صرات بيتا»؛ يتدخل يف وقت حتول الذكرى

الأليمة من الذاكرة ق�صرية املدى �إىل الذاكرة طويلة املدى،
للتخفيف من حدتها ،فتتحول �إىل ذكرى �سيئة ،لكن ميكن
التعاي�ش معها.
و�أعطى العالج نتائج مهمة منذ بدء العمل به يف كندا ،وكذلك
عند معاجلة �ضحايا هجمات باري�س ،الذين خ�ضع  360منهم
لعالج ما بعد ال�صدمة.
وقال الطبيب والباحث الكندي�»:إن �أحزان احلب تبدو خفيفة
وغري قاتلة ،ولكن �إذا كان البع�ض قاد ًرا على التعامل معها؛ ف�إنه
بالن�سبة لآخرين ترجت الأر�ض حتت �أقدامهم ،وميكن �أن ي�صابوا
بخلل يف التكيف ،و� ً
أي�ضا �أعرا�ض ما بعد ال�صدمة ،وتتم ّلكهم
�أفكار متكررة ،ورغبة كبرية يف البكاء ،و�شعور بالغثيان والتعب،
وهذه هي الفئة التي ي�ستهدفها هذا العالج».
وبح�سب �شهادة ماك�س� ،أحد الذين خ�ضعوا للعالج ،قال»:هذا
الدواء �أنقذ حياتي» ،حيث �إنه �أول من خ�ضع للعالج اجلديد يف

فرن�سا ،بعدما كان حتت وقع ال�صدمة ال�شديدة ملرافقته �أحد
القتلى ليلة  13نوفمرب/ت�شرين الثاين الدامية ،داخل حانة يف
باري�س حتى لفظ �أنفا�سه الأخرية.
وقالت الفرن�سية املقيمة يف كندا «�آن»� ،إنها جتاوزت �صدمة تخ ّلي
زوجها عنها وعن �أبنائه ،بف�ضل تلك الأقرا�ص والعالج املرافق لها.
كندا اليوم
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�إغالق م�صنع �شوكوالتة «نوتيال» الفرن�سي
علقت �شركة ت�صنيع احللويات الإيطالية "فرييرو" �أعمالها يف م�صنع
"نوتيال" ملعجون ال�شوكوالتة يف فرن�سا ،ب�سبب �سوء جودة املنتج.

�شريكة رئي�سة وزراء �صربيا املثلية
ترزق مبولود جديد (�صورة)

واتخذت ال�شركة القرار ك�إجراء احرتازي ،وفقا لتقرير خرباء
"فرييرو" ،بعد العثور على م�شكالت يف �أحد مكونات عجينة �شوكوالتة
"نوتيال" و�سكاكر "كيندر بوينو" يف فرعها بنورماندي .حيث تبني
�أن جودة نوتيال تختلف من بلد لآخر ،وتبني �أن املنتج الذي يباع
يف �أملانيا يحتوي على ن�سبة بروتني �أكرب تبلغ .%10

وقالت ال�شركة يف تعليقها" :ميكننا �أن ن�ؤكد على �أن الو�ضع احلايل وكانت وزارات الزراعة يف بلدان �أوروبا ال�شرقية طالبت املفو�ضية
الأوروبية ب�إجراء تعديل للت�شريعات ،التي حتظر على ال�شركات
مل ي�ؤثر على �أي من �أنواع املنتجات املعرو�ضة للبيع".
�أجنبت ال�شريكة املثلية لرئي�سة الوزراء ال�صربية� ،آنا برنابيت�ش،
كما �أ�شار م�صنع "فرييرو" يف فرن�سا �إىل �أن الإغالق امل�ؤقت الدولية توريد ال�سلع �إىل ال�سوق امل�شرتكة لالحتاد الأوروبي ،والتي
مولودا جديدا ،يف حادثة هي الأوىل من نوعها بني زعماء العامل.
للم�صنع ،الذي �سي�ستمر حتى نهاية الأ�سبوع ،لن ي�ؤثر على �إمداد تختلف يف الرتكيب واجلودة اعتمادا على منطقة التوزيع.
و�أعلن املكتب اخلا�ص لرئي�سة الوزراء� ،أن الأم ،ميليت�شا جرجيت�ش،
امل�صدر� :إزفي�ستيا
العمالء مبنتجات ال�شركة.
ومولودها ال�صغري� ،إيغور ،ب�صحة جيدة عقب عملية الوالدة التي
نتجت عن حمل بالتلقيح ال�صناعي.
ويف تعليقه على نب�أ الوالدة� ،صرح املكتب احلكومي ب�أن "�آنا برنابيت�ش
هي �إحدى ر�ؤ�ساء الوزراء الأوائل الذين ينجب �شركا�ؤهم وهم على
ر�أ�س عملهم ..وهي �أول رئي�سة وزراء ترزق مبولود ناجت عن زواج
جن�س واحد".
وتعد ال�سيدة برنابيت�ش �أول امر�أة وكذلك �أول مثلية ت�شغل من�صب
رئي�س الوزراء يف �صربيا ،املهمة الر�سمية التي �أوكلت �إليها ،يف يونيو
عام .2017
و�شكل تعيني برنابيت�ش حينها مفاجئة حقيقية يف الدولة البلقانية
التي ال تعرتف ر�سميا بالزواج بني �أفراد اجلن�س الواحد ،والتي تغلب
على جمتمعها معاداة املثلية اجلن�سية.
كما يعرف د�ستور البالد "الزواج" كعقد بني الرجل واملر�أة ح�صرا،
�أما الزواج املثلي فال يعرتف به ر�سميا يف �صربيا .كما يحظر على
الأزواج املثليني تبني الأطفال ،مع العلم �أنه ميكن للمثلي الأعزب
تبني الأطفال.
ويف �سياق مت�صل ،تتعر�ض برنابيت�ش النتقادات عديدة من "جمتمع
املثليني" ( ،)LGBTذلك �أنها ال تفعل ما يكفي لدعم وتر�سيخ
حقوقهم ،على حد قولهم.
ففي عام  ،2017رف�ضت رئي�سة الوزراء ت�أكيد رغبتها بت�شريع الزواج
املثلي يف �صربيا ،خالل م�شاركتها يف م�سرية للمجتمع املثلي.

العبة غولف �أمريكية ح�سناء تواجه
انتقادات ب�سبب حركات مثرية ومغرية

تواجه العبة الغولف الأمريكية املحرتفة ،بايج
�سبرياناك ،انتقادات بع�ض متابعيها ب�سبب
قيامها بحركات فيها نوع من الإفراط يف «الإثارة
والإغراء» ،ح�سب ر�أيهم.
وردت �سبرياناك ،التي حتظى ب�شعبية كبرية،
حيث يتابعها  1.6مليون �شخ�ص عرب موقع
«�إن�ستغرام» ،على منتقديها بفيديو «فكاهي» قالت
فيه« :كيف يظن النا�س ب�أنني �ألعب الغولف ...
عند ت�صوير الفيديو مل ي�صب �أي ع�شب بتلف».
وكانت الأمريكية احل�سناء حتلم بتمثيل منتخب
بالدها للجمباز ،يف دورة الألعاب الأوملبية� ،إال �أن �أحالمها تبددت ،وهي يف ربيعها الثاين ع�شر ،ب�سبب تلقيها �إ�صابة قوية يف الركبة،
وا�ضطرت �إىل ترك عامل اجلمباز.
وبد�أت بايج �سبرياناك ( 26عاما) مبمار�سة ريا�ضة الغولف ،حيث حققت جناحات كبرية و�سرعان ما ارتقت �إىل م�ستوى الالعبات
املحرتفات ،يف العام .2015
امل�صدر RT

امل�صدرBBC News :

�ست عالمات تدل على �ضعف عمل الغدة الدرقية
تقع الغدة الدرقية وهي �أبرز الغدد ال�صماء يف ج�سم الإن�سان� ،أمام
الق�صبة الهوائية ،حيث تفرز هذه الغدة هرمون الثايرويد بنوعيه،
الثريوك�سني ( )T4وثالث يود الثريونني (.)T3
وقد حدد الأطباء �ست عالمات ت�شري �إىل وجود خلل يف عمل الغدة
الدرقية التي ت�شبه الفرا�شة:
 زيادة الوزن�إذا كان ال�شخ�ص ملتزما بنظام غذائي �صحي وميار�س التمارين
البدنية ،ومع ذلك يزداد وزنه با�ستمرار ،فقد يكون ال�سبب وجود
خلل يف عمل الغدة الدرقية ،ذلك �أن الهرمونات التي تفرزها ّ
تنظم
�سرعة عملية التمثيل الغذائي� ،أي م�ؤ�شر كمية ال�سعرات احلرارية
التي يحرقها اجل�سم يف حالة اال�سرتخاء.
 الإرهاقعندما يعاين ال�شخ�ص من �إرهاق مزمن ،ترافقه �أعرا�ض �أخرى

من املذكورة يف هذه القائمة ،ف�إن ذلك �أي�ضا قد يعني ق�صورا يف
الغدة الدرقية ،حيث ميكن �أن تظهر هذه الأعرا�ض عند نق�ص كمية
الهرمونات التي تفرزها الغدة.
 الق�شعريرةقد ي�سبب ق�صور الغدة الدرقية برودة كف اليد والقدم ،لأن
الهرمونات التي تفرزها تعمل على تو�سيع الأوعية الدموية ،وهو
امل�ؤ�شر الذي يحدد مدى �شعور الإن�سان بالدفء.
 خفة ال�شعر وجفاف الب�شرة�إذا ا�ستمرت خفة ال�شعر وجفاف اجللد ّ
وتق�شره ،فقد يكون ال�سبب
يف ذلك عمل الغدة الدرقية ،لأن هرموناتها مهمة جدا ل�صحة
ب�صيالت ال�شعر ،وغالبا ما يرافق ا�ضطراب عملها ت�ساقط ال�شعر.
 االكتئاب (�سوء املزاج)يالحظ �أحيانا لدى ال�شخ�ص الذي يعاين من ق�صور الغدة الدرقية

�سوء املزاج والع�صبية والقلق ،على الرغم من �أن كل �شيء ي�سري على
ما يرام ،لذلك يجب مراجعة الطبيب الأخ�صائي فورا.
 الإم�ساكقد يكون الإم�ساك املزمن �أحد �أعرا�ض ق�صور الغدة الدرقية ،حيث
ال يتمكن ال�شخ�ص من التربز �أكرث من ثالث مرات يف الأ�سبوع،
بينما يكون الرباز �صلبا ،وي�سبب الكثري من الآالم وعدم الراحة.
امل�صدر :ميديك فوروم
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الكلمات املتقاطعة
�إعداد حممد احلاج عبداهلل
�أفقي :
1 .1م�سرحية كوميدية م�صرية م�أخوذة عن �أحداث م�أ�ساوية
حقيقية
2 .2اجلد وال�سلف (مبعرثة)
�3 .3سفينة بريطانية قدمية م�شهورة �أغرقها الأ�سطول
الفرن�سي عام 1545م  /حز ٌن وغم
�4 .4أبغيك � /أوثقي
5 .5خمتفون عن الأنظار
�6 .6آخر الطب (معكو�سة)  /من�صب حكومي  /مت�شابهان
7 .7للنداء ( معكو�سة ) � /صحارى
�8 .8أمن  /كلمة فرن�سية مبعنى �شاطئ
9 .9من الأنبياء � /آلة مو�سيقية
1010لل�صيد  /ا�سم ح�صان عنرتة بن �شداد وقال فيه �شعر ًا

عمودي :
1 .1دولة �أوروبية � /أ�سا�س
�2 .2سهولة  /ذكاء وفطنة
3 .3من �أ�سماء الغزال  /دهن
4 .4مطرب لبناين من جنوم الت�سعينيات تزوج جورجينا رزق
عام 1990
5 .5رئي�س فرن�سي �سابق
6 .6ند ومثيل  /بي بالء (مبعرثة )
7 .7يقطع  /فرياري ( مبعرثة )
�8 .8ضمري مت�صل  /اال�سم الثاين لأديب �أيرلندي م�شهور /
جزيرة �أندوني�سية �شهرية (معكو�سة)
9 .9من طيورنا  /فعل �أجنو ( جمزوم)
1010الفم ذو ال�شفاه الرقيقة  /الظلم
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اكت�شف علماء �أ�سرتاليون خاليا مناعية قادرة على
حماربة جميع الفريو�سات والطفرات املعروفة ،يف ما
�أطلق عليه بالفعل "اخرتاق ا�ستثنائي" ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تطوير لقاح عاملي.
وقام علماء معهد " "Dohertyوجامعة "،"Monash
بدرا�سة � 67ألف ت�سل�سل فريو�سي مع اخت�صارها �إىل 3
ت�سل�سالت �شائعة يف جميع فريو�سات الإنفلونزا ،والتي
مل تتحور �أو تتغري يف القرن املا�ضي.
ثم حددوا ما ي�سمى بـ "اخلاليا التائية القاتلة" املوجودة
لدى �أكرث من ن�صف �سكان العامل ،والتي ت�شكل درع
احلماية للج�سم ،مع حتديد �أوجه ال�شذوذ وااللتهابات
وقتلها.
وميكن �أن ي�ؤدي ح�صاد هذه اخلاليا وتكرارها �إىل �إنتاج
لقاح �شامل للإنفلونزا ،يعطى مرة واحدة فقط خالل 10
�سنوات �أو رمبا مرة واحدة يف العمر.

OHIP

ابتدا ًء من �شهر مار�س� ،سوف تكون تغطية OHIP

لالدوية متاحة فقط لأبناء �أونتاريو الذين تقل
�أعمارهم عن � 25سنة �إذا مل يكن لديهم تغطية
لالدوية من خالل خطة منافع خا�صة لالدوية.
و�سي�ستمر �سكان �أونتاريو الذين يبلغون من العمر 25
عا ًما �أو �أقل دون تغطية خا�صة لالدوية لال�ستفادة من
.+OHIP
هذا وقد مت الإعالن عن هذا التغيري يف العام املا�ضي
و�سيبد�أ �سريانه يف �شهر مار�س .2019
تتيح تغطية  + OHIPحاليا الو�صول �إىل ما يقرب من  4،400من الأدوية ،مبا يف ذلك �أجهزة ا�ستن�شاق الربو،
وامل�ضادات احليوية ،والأن�سولني ،و�شرائط اختبار ال�سكري ،وحتديد الن�سل ،وكذلك الأدوية لعالج االكتئاب ،والقلق،
وال�صرع ،وا�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط احلركة .يتم ت�ضمني جميع هذه الأدوية يف دليل �إعانة الدواء يف �أونتاريو
بد ًءا من  1يناير من العام املا�ضي ،مت تنفيذ مبادرة ال�صيدلة لل�شباب  + OHIPمن قبل حكومة �أونتاريو ال�سابقة،
بقيادة كاثلني وين .ولكن يف يونيو من عام � ،2018أعلنت حكومة �أونتاريو اجلديدة ،بقيادة رئي�س الوزراء دوج فورد،
عن خططها لتعديل الربنامج.
و�أو�ضحت وزيرة ال�صحة كري�ستني �إيليوت �أن “�أولئك الذين تغطيهم اخلطط اخلا�صة �سيحققون هذه اخلطط �أو ًال،
مع تغطية احلكومة جلميع التكاليف امل�ؤهلة املتبقية من الو�صفات الطبية” ،مو�ضح ًة �أن خطط الت�أمني اخلا�صة
قادرة على تغطية �آالف الأدوية �أكرث من تلك التي تعر�ضها وبذلك ي�صبح ب�إمكان ال�شباب دون �سن � 25سنة الو�صول
�إىل املزيد من الأدوية.
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احلل يف العدد القادم

«اخرتاق ا�ستثنائي» ..اكت�شاف "يخل�ص" العامل من مر�ض الع�صر!
وقام الفريق بت�سجيل براءة اخرتاع لالكت�شاف ،بهدف
تطوير لقاح عاملي للإنفلونزا "للحد من ت�أثريه املو�سمي
يف جميع �أنحاء العامل".
وجتدر الإ�شارة �إىل وجود عقبة واحدة فقط �أمام "الك�أ�س
املقد�سة" اجلديد يف عامل الطب ،حيث لن تعمل ب�شكل
فعال �إال لدى ن�صف �سكان العامل تقريبا ،ا�ستنادا �إىل
امل�ستويات احلالية من "اخلاليا التائية القاتلة" .ويعمل
فريق البحث على التغلب على هذه امل�شكلة ،لتطوير اللقاح
العاملي و�إتاحته للجميع.
ويعد فريو�س الإنفلونزا خطريا بالن�سبة لكبار ال�سن
والأطفال على وجه اخل�صو�ص ،و�أولئك الذين يعانون
من �ضعف جهاز املناعة .وتقتل �أوبئة الإنفلونزا بني 250
و� 500ألف فرد حول العامل �سنويا ،وفقا ملنظمة ال�صحة
العاملية.
امل�صدرRT :

4

5

7

10 9

حل العدد ال�سابق
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

2
م

3
ر

4
�أ

5
ب

ب

ب

غ

ا

ء

ا

ا

ل

�س

�س

ر

ا

ا

ك

ع

6
و
ل

7
ر

8
ي

10 9
�ش ة

ع

ن

ا

ب

ت

ا

د

ا

ر

د

ي

ء

ي

ه

م

ا

�س

ي

ا

ل

ن

د

ن

ي

ن

و

ر

ا

ل

ه

د

ى

و

ع

و

د

ا

ل

ر

د

ا

ء

ر

ي

ا

ق

و

ل

ت

�ض

ن
ث

د

ل

و

م

ج

ر

ر

ر

22

مقاالت

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

احلرية ..يف الأحالم

«احلرية هي �آخر و�أف�ضل �أمل على وجه الأر�ض»

«ابراهام لينكولن»

بوابة �إىل عوامل هي جمموعة يوميات وخواطر جابت يف ذهن امر�أة �سورية هاجرت مع �أ�سرتها للعي�ش يف كندا وعا�شت
التباين الثقايف واحل�ضاري بني املجتمعني وكذلك �صدمة الواقع مقابل الأحالم الوردية التي يعي�شها كل طالب الهجرة �إىل
القارة الأمريكية ،ثم دونتها يف كرا�سة و�سكبتها يف قالب �أدبي يت�سم بال�صدق وال�شفافية واملو�ضوعية.
يف مطبخ ال�شركة الع�صري ،و�أثناء حت�ضريي لقهوة ال�صباح ،راجعت بال خوف واتفق الفال�سفة ب�أنها م�ستحيلة التحقيق لأنه ال يوجد
عناوين ال�صحف املحلية املو�ضوعة على طاولة الطعام .الأخبار حرية مطلقة.
املحلية والإعالنات ثم حديث الأ�سبوع الذي �صدمني لدرجة �أنني قد عرب التاريخ ويف كل املجتمعات ،الأقوياء وحدهم هم من يخطون
�شهقت ب�صوت خافت! ف�ضيحة العدد :ارتياد مهاجرات منقبات �إىل حدود احلرية .ابتداء من اخلالق الذي و�ضع لنا الت�شريع وال�ضوابط.
عيادة ن�سائية خا�صة بهدف �إجراء عملية �إعادة غ�شاء البكارة �ضمن يعرف امل�ؤمنون عاقبة من يع�ص اهلل مع اختالف درجات �إميانهم.
�إجراءات التهيئة للزواج .ذكر اخلرب ب�أن �أطباء العيادة ات�صلوا ويعرف املواطنون يف كل بقاع الأر�ض قوانني بلدانهم وعقوبة من
ً
بال�صحافة عمدا لف�ضح ه�ؤالء الن�سوة امل�سلمات وك�شف امل�ستور يخالفها� .ضمن نطاق الأ�سرة الوالدان هما من يحددان حرية
للعامل ب�أ�سره.
الأوالد يف امل�أكل وامللب�س واخلروج من املنزل باعتبارهما امل�شرفني
هل �صدمكم اخلرب �أنتم �أي�ض ًا؟ يا ما حتت ال�سواهي دواهي! لكن على الأبناء الأحبة القا�صرين .يف جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية
ملاذا يوجد هنا كل هذا النفاق يف جمتمع العلمانية الذي ي�سمح يحتل الوالدان مكانة مقد�سة يف حياة الأوالد وي�سيطران مبوجبها
لأفراده بتبني الدين الذي يقتنعون به؟ وملاذا ت�ضطر ه�ؤالء الن�سوة على �إرادتهم� .أحد الأمثلة هو �أن الأوالد البالغني يتزوجون بح�سب
" املتحررات جن�سي ًا " لو�ضع النقاب؟ �أال يتمتعن باحلرية كغريهن رغبة الوالدين وقد تبلغ عقوبة من يع�صي �أو تع�صي هذه الرغبة
النفي من العائلة .كذلك حرية املر�أة مقرتنة بـ " �إذن زوجها �أو �أبيها
يف بلد احلرية؟
طوال النهار ،علقت عرب الأزمان والبلدان يف دوامة ا�سمها احلرية �أو �أخيها" .الأقليات الدينية والعرقية خائفة من تهديد الأكرثية
وبالتايل فهي لي�ست حرة .و�إن مل ت�شاركني الر�أي يف هذه الأخرية
يدور احلاملون بها ويدورون دون �أن تو�صلهم �إىل �أر�ض ثابتة.
يا قارئي العزيز ،حدثني �إذن ملاذا هاجر �آالف الأقباط من م�صر
بداية ،ما هو تعريف احلرية؟ بعد جولة بحث طويلة بني املعاجم منذ عقود وهم فيها تاريخي ّا قبل امل�سلمني؟ وملاذا هجر يهود العراق
والقوامي�س والإنرتنيت .ا�ستنتجت ب�أن تعريف احلرية وحده بحر �أر�ض �آبائهم و�أجدادهم يف منت�صف القرن املا�ضي؟ وملاذا يطالب
ً
عميق من املعاين تختلف من �شخ�ص لآخر ،ومن ع�صر لآخر .مثال معظم الأكراد بوطن م�ستقل؟
بالن�سبة لطفل هي ال�سماح له باختيار ما يريد من ثياب �أو م�أكل
�أو ن�شاط ،وللبالغ هي �أن يعي�ش حياته بالطريقة التي يريدها و�أن �أ�ضيف �إىل تعاريف احلرية واحد ًا ا�ستنبطته من الواقع ،و �أجده
ي�ستطيع التعبري عن ر�أيه ب�صدق و�أن يتحرر من القيود املادية معرب ًا جد ًا عن ا�ستخداماتها يف العامل العربي املعا�صر :هي لفظة
واملعنوية .اجتمعت النا�س عموم ًا يف فكرة �أن احلرية تعني العي�ش حمرمة و �أ�شد فظاعة من الكفر و الفح�ش و التنكيل ب�أعرا�ض

بقلم :هدى البني
النا�س  ،لأن املتج ّرئ على لفظها يعاقب �أ�شد العقاب و ينكل بني
ذويه �سواء كان مواطنا يطلبها من احلكام� ،أو امر�أة تطلبها من
املجتمع� ،أو طف ًال يطلبها من الأ�سرة �أو املدر�سة ،بينما مير اجلميع
على غريها من االنتهاكات الإن�سانية و الدينية مرور الكرام ،يف بالد
يقتل فيها الإخوة بع�ضهم بع�ض ًا و ي�ستحلون الأعرا�ض وينكلون بخرية
علمائهم حتت ا�سم املطالبة باحلرية .يف الوقت نف�سه ،هي مفهوم
مغلوط وحمري ولفظة حمفزة ي�ستخدمها املت�آمرون واجلهلة بب�شاعة
لإحداث فو�ضى عارمة يف البالد ،يدفع ثمنها اجلميع بال ا�ستثناء.
يف فرتة من الفرتات �شعرت بنف�سي خمنوقة يف بلدي من جمتمعي
املنافق والأخرق فقررت الرحيل �إىل العامل اجلديد حيث حلمت
�أن �أكون نف�سي بحرية ،وقد حتقق يل فيها بع�ض ما متنيت ،لكني
اكت�شفت ب�أنه لي�س من مكان ي�ستطيع الب�شر �أن يحلقوا فيه بطالقة
الع�صافري!
يتبع يف العدد القادم

كندا ..وجه �آخر للحرية
كنت �أجل�س يف �سالم �أ�سرتق النظر عرب زجاج نافذة طائرة
م�صر للطريان� ،أنتظر الإقالع بعد �أن ت�أخر ب�سبب تكاثر الثلوج
يف �أر�ض مطار تورونتو..وحينما �أعلن قائد الطائرة عن الإقالع
معتذرا عن الت�أخري..تقدمت امل�ضيفة حتمل �إلينا وجبة �إفطار
�شهية تبعها م�شروب �ساخن ،ثم جاءت مبجموعة من اجلرائد
امل�صرية  ،فتلقيتها بلهفة ،و�أخذت �أت�صفح العناوين مابني
الأهرام ،والوطن ،وامل�صري اليوم ،فهي اجلرائد التي منحتني
�إياها امل�ضيفة ،ومابني ال�صفحات الكبرية والعناوين الرنانة
�أ�ستوقفني مو�ضوع تكرر ذكره علي �صفحات اجلرائد الثالث،
وحينما �أنتهيت من قراءته �أ�صابتني الده�شة ،ف�أ�ستندت بر�أ�سي
�إيل الوراء ،وقفز �إيل ر�أ�سي وقتها م�شاهد مماثلة بل و�أكرث فجاجة
كما يقولون يف هذا املو�ضوع ..لكنها المتثل �شيء يف هذا املجتمع
املتح�ضر الذي �أتركه الآن عائدة ايل وطني الأم م�صر ،وقبل �أن
يت�س�أل البع�ض �أقول لكم يا�سادة �أن املو�ضوع الذي قلب الدنيا يف
م�صر ،و�أ�صبح وقتها حديث ال�ساعة يف اجلرائد ،وكما علمت علي
�شا�شات التلفاز،ومواقع التوا�صل الإجتماعي �أي�ضا هو "THE
"LOVER BOY

هذا ال�شاب الذي �أ�ست�ضاف حبيبته يف حرم جامعته باملن�صوره،
وعندما �شاهدها تقرتب نزل علي ركبتيه ويف عفوية طلب منها
�أن تكون �شريكة حياته ..حينما �أوم�أت له بر�أ�سها باملوافقة  ..مل
يتمالك نف�سه من الفرحة � ..أندفع نحوها حمت�ضنا �إياها و�أخذ
يلف ويدور بها و�سط الطالب املتحلقني حولهما ..يف حني قام
�أهل اخلريـ طالب �أي�ضا ـ بت�صوير امل�شهد الرومان�سي ورفعه علي
اليوتيوب ،والفي�س بوك ،وحدث ما�سبق ذكره.
الغريب يف الأمر �أن الطالب املحب وحبيبته قد تعر�ضا ملجل�س
ت�أديبي باجلامعة ،والذي �أو�صي بدوره ..بف�صلهما " تريم"
واحد بعد الر�أفة بهما بدال من الف�صل النهائي ! ..تذكرت
حلظتها و�أنا �أ�سري يف � Square oneأحد املوالت ال�شهرية يف
 Mississaugaوبني احلني والآخر تقع عيني علي من يحت�ضن
حبيبته� ،أو من يجل�سان علي �أحد املقاعد املنت�شرة يف طرقات
املول ينعمان بالقبالت املتبادلة بينهمها يف �صمت وهدوء ،ويف
نف�س الوقت املح رجال الأمن ميرون بني الطرقات وي�شاهدون
ذلك ،ومل يحدث ولو مرة �أن مت القب�ض علي ه�ؤالء �أو غريهم..
هنا فقط �أدركت معني كلمة " حرية " فهي هنا تعني �أن تفعل ما

كاتبة الق�صة وامل�سرح الأديبة �أمينة الزغبي
تريد وقتما تريد ب�شرط �أن ال ت�ضر غريك� ..إذن " �أنت حر مامل
ت�ضر "
و�إذا كان مافعله املحبان يف جامعتنا امل�صرية �أطلق عليه "
فعل فا�ضح يف احلرم اجلامعي" ..فكيف لهم �أن ي�صفوا هذا �أو
ي�سمونه؟
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ُ
الكتبْ .
هل هي ٌ
مر�ض (الببلومانيا)؟ عندما
القراء ُة
وامتالك ِ
الغرب
قر�أتُ عن هذا امل�صطلح الذي ي�س ّوق له بع�ض الباحثني من
ِ
ورعب رغم ثقتي ب�أنّ الدعو َة �إىل القراء ِة هي دعو ٌة
�شعرتُ
ٍ
بخوف ٍ
�إلهية بداللة �إيعازية يف كتاب ِه املقد�س من خالل (اقر�أ) � .س�أروي
الكتب .منذ �صغري يف املرحلة املدر�سية كنتُ دائما
لكم ق�صتي مع ِ
كتب متنوعة
ما �أقتطع من م�صرويف املتوا�ضع ما ميك ّنني من اقتنا ِء ٍ
تبح ُر بي يف �شتي فروع املعرفة،ومنت هوايتي حتي بعد تخرجي
معظم راتبي موجه ًا لهذه الغاية� ،سعادتي
والتحاقي بالعمل كانَ
ُ
مو�سوعات تاريخيه كبرية وكتب ًا �شديدة الندرة
كبرية و�أنا ا�شرتي
ٍ
قد ال �أقراءها يف حينها لكن يبقي الأمل يف مطالعتها يوم ًا .ف�أنفق
والكتب
من وقتي الكثري يف مطالعتها بل واحيانا �أعو ُد �إىل املعاجم
ِ
ن�ص بلغته الأ�صل ّية
القدمية لفك لغز �شخ�ص ّية تاريخية �أو فهم ٍ
للبحث عن جزءٍ مفقود يف مو�سوعة لأ�سافر
..وكان الأم ُر يتطو ُر
ِ
الكتب القدمية من �أجل اقتناء
لبلدات �أخرى والبحث لدى باعة ِ
هذا اجلزء و�أنا ميلأين ال�شغف و ما تخفيه جنباتُ هذا اجلزء
املفقود .حتّى جتمعت لدي مكتبة �ضخمة .كانت دائما املكان ا ّلذي
� ُ
أتوق �إليه .مكتبتي وكتبي �أ�صدقائي وك ّل ما �أمتلك ،مل �أرغب ب�إعارة
� ّأي كتاب لأ ّنني �أ�شعر ب�أنه �صديق حميم يجب �أال يفارقني و�أن من
م�سجد ،فبنت م�سجدا
قررت فاطمة بنا َء
حويل حمقى ال يق ّدرون الكتب  ،ومكتبتي حم�صنة �ضد � ّأي ل�ص �أو وبوفاة �أبيها وزوجها
ٍ
ْ
ح�ساب م�صريف يل يف � ّأي بنك بخالف
حريق فال يدخلها غريي ،وال
َ
زمالئي يف العمل ،وهذه النظارات زادتني قباحة  ...كانت ترجمتي
ال�شخ�ص ّية لك ّل هذا انني � ُ
أحمل هواية ولكنني مل �أكن �أت�صو ُر انني من
جملة املثقفني امل�صابني مبر�ض الببلومانيا وانا ال �أدري وهو ُ
مر�ض
هو�س اقتناء الكتب و�أعرا�ض هذا املر�ض يق ُع حتت ُه ك ّل ما ذكرت.
تعت ُرب الببلومانيا مر�ضا لأ ّنها تع�صف باجلانب الأ�سري والعائلي
لل�شخ�ص وت�صبح مالذه الآمن بعيدا عن حميطه اخلارجي ولكنها
قد حتمل �أثرا ايجابيا حينما يتحول اقتناء الكتب �إىل ن�شر معريف
على ال�صعيد املجتمعي ولي�س الإيثار املعريف الذاتي ويف هذا ال�سبيل
البد و�أن نحط رحالنا عند �شخ�صية فاطمة بنت حممد الفهرية
القر�شية املر�أة العربية املثقفة الفريدة يف �سماء العلم واملعرفة التي
قدمت فاطمة ْ حفيدة عقبة بن نافع
تعلمت من �سريتها الكثريِ ...
فاحت القريوان من تون�س �إىل عا�صمة الدولة الإدري�سية مع والدها
الفقيه القريواين �شديد الرثاء حممد بن عبد اهلل الفهري و�أخ ِتها
مرمي يف �أيام الأمري يحيي بن حممد بن �إدري�س .حيث ا�ستقر بها
العلم واملطالعة واقتنا ِء
احلال وتزوجت ومل ي�شغلها هذا عن ّ
حب ِ
الكتب واملخطوطات الق ّيمة التي رمبا انتقل �إليها بع�ضها عن طريق
والدها الراحل ...
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ومكتبة �ضخمة حتولت �إىل جامعة مب�ضي الوقت هي جامعة
�ضمت املكتبة التي تركتها ما يربو على �أربعة �آالف
القرويني وقد ِ
خمطوط يف علوم القر�آن وال�سنة واملعارف املتنوعة وقيل �أ ّنها نذرت
ٍ
للهّ
هلل �صوما حتى مي ّنى ا عليها وينتهي ت�شييد امل�سجد تكرمي ًا لذكرى
ت�شييد امل�سجد بعد حوايل  ١٨عاما وكانت
والدها .و ّمت االنتهاء من
ِ
اجلوامع حلقات لتدري�س العلوم فغدا هذا امل�سجد �أ ّول جامعة يف
تاريخ ّ
تعلمت �أوروبا
متنح
الدرجات العلم ّية يف العامل وعنها ْ
ِ
ال�شعوب ُ
ِ
أخذت بهذا النظام الذي ال يزال حتّى يومنا هذا .وقد خ ّرجت
و� ْ
هذه اجلامعة� -أعمدة العلوم يف الع�صور الو�سطى ومنهم امل�ؤرخ
عبد الرحمن بن خلدون م� َّؤ�س ُ�س ِعلم االجتماع  ،و�أبو الوليد بن ر�شد
الطبيب والفيل�سوف والقا�ضي املعروف ،والطبيب الأندل�سي مو�سى
بن ميمون ،والإدري�سي �أ�شهر اجلغرافيني العرب  ،وعامل الريا�ضيات
والفلك ّ
ال�شهري ابن الب َّناء املراك�شي ،وابن غازي املكنا�سي عالمِ
القراءات والريا�ضيات ،وبابا الفاتيكان �سيلف�سرت الذي تُن�سب �إليه
نقل الأرقام العربية �إىل �أوروبا هذه هي املر�أة العربية التي
عمل ّية ِ
أجيال .
والعلم واملحبة يف � ِ
أذهان ال ِ
تقر�أ وتزر ُع بذور الفكر ِ
ا�ستاذه راغدة �شفيق حممود الباحثة يف علوم اللغة
د.حممد فتحي عبد العال كاتب وباحث

علم الفرا�سة
هل متنيت ان تعرف طبيعة من يقابلك؟
هل متنيت ان تدرك �شيء ب�سيط عما يجول يف خاطر �صديق ما لك؟
كل منا يتمنى ان يعرف اال�شخا�ص اجليدين من ال�سيئني اخالقهم ا�صلهم وف�صلهم علم الفرا�سة
يوفر لك ذلك يجعلك تت�سرب بدواخل اال�شخا�ص دون ان يدركو ذلك وتعرف نواياهم للتنويه هي
موهبة من اهلل يخ�ص بها بع�ض اال�شخا�ص ولكن ي�أتي العلم لتكتمل هذه املوهبة وميار�س علم
الفرا�سة عن دراية.
الفرا�سة يف اللغة كما جاء يف معجم اللغة العربية م�صدر للفعل ( َف َر َ�س) وهي مهارة التعرف ع
بواطن االمور عن طريق مالحظة ظواهرها اخلارجية واحلكم على �شخ�صية الفرد من خالل
مالمح الوجه.
�أما علم الفرا�سة فهو علم من علوم النف�س (فن التعامل مع النا�س) يبحث يف العالقة بني طباع
ومالمح وجه االن�سان.
تعريف علم الفرا�سة ا�صطالح ًا هو التب�صر �أو اال�ستدالل بالظواهر اخلارجية ملعرفة الظواهر
الداخلية وعندها ميكن لل�شخ�ص قراءة العقل وحتليل ال�شخ�صية وبالتايل ي�ستطيع الفرد الو�صول
اىل �سلوكيات االن�سان ورغباته و ردود افعاله ونظرته للأمور و كل ماي�صدر عنه من ت�صرفات �سلبية
او ايجابية ميكن ع �سبيل املثال حتليل �شخ�صية الإن�سان ومعرفة �صفاته وميزاته بالإ�ضافة اىل معرفة
نقاط القوة وال�ضعف لديه من خالل قراءة تعابري الوجه.

يعود ا�صول علم الفرا�سة اىل الع�صور الو�سطى ويقال ان اول �شعوب ا�ستخدام ًا لعلم الفرا�سة هم
العرب ك امل�صريني القدامى وعرف هذا العلم عند �شعوب اخرى كا ال�صينيني و اليونانيني فكان
الفيل�سوف اليوناين فيثاغور�س ي�ستخدمها يف مقابالته لتالميذه اجلدد ويعتمد على نتائجها بقبولهم
يف املدر�سة.
�أهمية علم الفرا�سة �إذا ا�ستطاع االن�سان تعلم علم الفرا�سة ف�سي�صبح �أجنح يف العالقات االجتماعية
والعاطفية �إذ ي�ؤكد علماء النف�س ب�أن  %60من التوا�صل الب�شري يحدث ب�صورة غري �شفهية اي يظهر
على �شكل حركات ج�سدية و�إمياءات يف الوجه وميكن تعلم الفرا�سة عن طريق مالمح االن�سان او عن
طريق فهم حركات وتعابري الوجه واجل�سد و�سوف اتطر�أ اىل كل جزء من ج�سم االن�سان على حدا
وماذا يعني مثال ذلك �شكل الوجه له ا�شكال متعددة وكل �شكل له �صفة متيزه عن �شكل الوجه االخر
وكذلك العني �سوف �أتكلم عن هذه االمور كلها يف املرات القادمة
�شكر ًاجزي ًال  ..منال كريزان
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وتعني ال��زه��رة املثمرة ن�سبة �إىل غوطتها امل��زه��رة املثمرة.

دم�شق ..هل تو�صف دم�شق ؟ هل ت�صور اجلنة ملن مل يرها ؟ دم�شق..
التي يح�ضنها اجلبل الراب�ض بني ال�صخر وال�شجر ،واملرتفع عن
الأر�ض ترفع البطولة ،واخلا�ضع �أمام ال�سماء خ�ضوع الإميان،
دم�شق التي تعانقها الغوطة ،الأم التي ت�صغي �إىل مناجاة ال�سواقي
واجلداول املنت�شية من رحيق بردى ،وهم�س الزيتون و�أغاين احلور
اجلال�س على �أطراف ال�سواقي ليغازل �أ�شجار امل�شم�ش والرمان،
دم�شق التي حتر�سها الربوة التي �أعطاها اهلل ن�صف اجلمال حني
ق�سم يف بقاع الأر�ض الن�صف الثاين .دم�شق �أقدم عا�صمة يف الأر�ض
قدم ًا و�أر�سخها يف احل�ضارة قدم ًا.
تعددت �أ�سماء هذه املدينة عرب التاريخ ،و�أخذت ت�سميات خمتلفة
بقي العديد منها �إىل وقتنا احلا�ضر .وكانت هذه الت�سميات
مت�أثرة مبن حكمها :و�أول ت�سمية لها ال�شام – دم�شق – جلق،
و�إرم ذات العماد ،وبيت رام���ون ،وب��اب الكعبة ،ثم ف�سطاط
امل�سلمني� ،إال �أن �أكرث هذه الأ�سماء ا�شتهار ًا عرب تاريخها هو
دم�شق ويذهب امل�ؤرخون �إىل �أن �أ�صل هذا اال�سم كلداين .فقد
ذكرته �آثار معبد الكرنك يف القرن ال�سابع ع�شر قبل امليالد،
وكتابات تل العمارنة يف القرن اخلام�س ع�شر قبل امليالد ،وقائمة
حتومت�س با�سم دما�سكو �أو مت�سقويف بالكتابة الهريوغليفية،

ومدينة دم�شق �أقدم مدن الأر�ض امل�سكونة بعد �أريحا� ،شاهدت
هذه املدينة �أحداث ًا ن�شيطة على امتداد �أربعة �آالف �سنة ،ولديها
�إرث تاريخي �ضخم كونها جزء ًا هام ًا من �أعظم االمرباطوريات
عرب التاريخ ،فح�ضارتها تعود لل�شعوب التي مرت عليها ،فمنهم
الآراميون والفينيقيون واحلثيون والعربانيون والآ�شوريون والبابليون
والفر�س واليونان والرومان والعرب ومن جاء بعدهم من الأمم
الأخرى ،كال�سالجقة والفاطميني والأيوبيني واملماليك والعثمانيني،
وبقيت �أنقا�ض العديدمن �أبنية هذه الأقوام ومن�ش�آتهم التي �شيدوها
دفينة حتت ترابها �أوماثلة للعيان حتى وقتنا احلا�ضر.
ُفتحت دم�شق على يد العرب امل�سلمني يف �شهر رجب من عام
14هـ635/م ،ويف �سنة 41هـ616/م ،ا�ستطاع معاوية بن �أبي �سفيان
�أن ين�شئ اخلالفة الأموية فجعلها عا�صمة لدولته ،وا�ستمرت دم�شق
هكذا �إىل �أن �سقطت الدولة الأموية بيد العبا�سيني يف رم�ضان
�سنة 132هـ750/م ،و�أ�صبحت جمرد والية عبا�سية ،ف�أ�صابها ما
�أ�صابها من الإهمال ،واخلليفة العبا�سي الوحيد الذي حاول �أن
يعريها اهتمام ًا هو املتوكل ،حيث �أقام فيها لفرتة ق�صرية� ،إال �أن
ذلك مل يكن كافي ًا لإعادة االزدهار �إليها ،وعندما بد�أت الدولة
العبا�سية بالتمزق �إىل دويالت ،وظهور الدولة الطولونية يف م�صر
�سنة 264هـ878/م ،وقعت دم�شق يف قب�ضة �أحمد بن طولون م�ستقلة
عن دار اخلالفة يف بغداد ،وعندما كان الإخ�شيديون يحكمون م�صر
يف القرن الرابع للهجرة ،كانت دم�شق والية حتف بها املخاطر وال
ي�ستتب الأمر فيها ملن ميلكها ،وعندما انهارت دولة الإخ�شيديني
على يد الفاطميني ا�ستوىل عليها الفاطميون �سنة 358هـ999/م،
وحكموها قرن ًا مل تكن فيه �أ�سعد حا ًال من ال�سابق ،وخرجت دم�شق
عن طاعتهم لتتعر�ض �إىل حريق على يد القرامطة ،وبعد ذلك بقرن
من الزمان �سادها اال�ضطراب وال�شغب �إىل �أن جاء القائد �أت�سز
ال�سلجوقي �سنة 468هـ1086/م ،فانح�سر احلكم الفاطمي عنها

بقلم الباحثة املهند�سة :هال ق�صق�ص
�إىل الأبد ،ومل يدم حكم �إت�سز طوي ًال كما مل تن�شط فيها العمارة
حيث عا�شت فرتة ع�صيبة وعا�صفة بتعر�ضها ل�ضغط الفرجنة
ال�صليبيني الذين زحفوا على بالد ال�شام ،وهددوا دم�شق مرات
عديدة ،فهاجموها �سنة 543هـ1148/م� ،إىل �أن ا�ستطاع نور الدين
زنكي من اال�ستيالء عليها عام  549للهجرة.
كان حكم نور الدين زنكي يف دم�شق فاحتة عهد جديد من الرخاء
والقوة ،ويعترب عهده مع عهد �صالح الدين �أزهر �أيامها ،ثم مالبث �أن
ق�ضت غزوة هوالكو املغولية على احلكم الأيوبي فيها� ،إىل �أن زحف
عليها مماليك م�صر بعد انت�صارهم يف عني جالوت ،لت�صبح دم�شق
�أهم الواليات اململوكية يف بالد ال�شام ،وعادت دم�شق �إىل �سابق
ازدهارها خا�صة يف عهد الظاهر بيرب�س ،ويف عام 699هـ1300/م،
تعر�ضت لغزو مغويل �سبب لها �أ�ضرار ًا كبرية مما جعلها لقمة �سهلة
بيد تيمورلنك ،ف�أ�صابها ب�ضرر كبري �إىل �أن �سقطت بيد العثمانيني
�أثر معركة مرج دابق �سنة 923هـ1516/م ،ولت�صبح مركز ًا لوالية
دم�شق العثمانية ،ولقد �أوىل العثمانيون دم�شق بع�ض عنايتهم نظر ًا
لأهميتها الدينية والتجارية ف�أقاموا فيها اجلوامع والتكايا واملدار�س
واخلانات التي مازال معظمها قائم ًا �إىل وقتنا احلا�ضر.

 21مليون دوالر تعوي�ض لرجل من كاليفورنيا
�سجن  38عاما جلرمية مل يرتكبها!
ح�صل رجل من كاليفورنيا ق�ضى يف ال�سجن  38عاما على
تعوي�ض قدره  21مليون دوالر بعد �أن ثبت �أن �إدانته
بجرمية قتل كانت خاطئة.
و�سجن كريغ كويل 71 ،عاما ،عام  1978لقتل �صديقته
ُ
ال�سابقة و�صديقها ،ولكن ظل دائما ي�ؤكد براءته.
و�أطلق �سراح كويل يف نوفمرب/ت�شرين الثاين عام 2017
بعد �أثبت حتليل احلم�ض النووي براءته �أثناء مراجعة
الق�ضية.
و ُتعد مدة العقوبة التي ُحكم بها على كويل �أطول مدة
عقوبة يتم �إلغا�ؤها يف تاريخ والية كاليفورنيا.
و�ستقوم مدينة �سيمي فايل بدفع قيمة التعوي�ض �ضمن
ت�سوية خارج املحكمة.
وقال �إريك ليفيت مدير الإدارة املحلية مدينة �سيمي
فايل "على الرغم من �أن �أي مبلغ مايل مهما كانت قيمته
لن يكون تعوي�ضا عما حل بكويل ،ف�إن ت�سوية هذه
الق�ضية هي الأمر ال�صواب لكل من كويل واملجتمع".

و�أ�ضاف "�ستكون التكلفة املادية للمحاكمة باهظة،
ولن يكن �أمرا يت�سم بامل�س�ؤولية من جانبنا �أن من�ضى يف
هذا االجتاه".
و�سجن كويل ،وهو ع�سكري �سابق خدم يف حرب فيتنام،
التهامه قتل روندا ويت�شت 24 ،عاما ،وابنها البالغ �أربعة
�أعوام.
وعرث على ويت�شت خمنوقة ومغت�صبة وعرث على ابنها
ُ
خمنوقا يف �شقتهما يف �سيمي �سيتي.
وا�شتبهت ال�شرطة يف بادئ الأمر يف كويل بعد �أن قالت
جارة �إنها ر�أت �سيارته ور�أته يف ال�شقة بعد �سماع جلبة.
وبعد حماكمتني ،حكم على كويل بال�سجن مدى احلياة
مع حرمانه من �إطالق ال�سراح امل�شروط ،ومل يكن قبل
ذلك قد �سبق �أن �أدين يف �أي جرمية.
وات�ضح الحقا وجود خمالفات يف ق�ضية كويل ،و�أ�صدر
جريي براون ،حاكم والية كالفورنيا ،عفوا عنه بعد نحو
�أربعة عقود من �سجنه ،وو�صفه ب�أنه "�سجني منوذجي".

وكتب براون �آنذاك "الكرامة التي حتمل بها كويل هذه
املدة الطويلة غري العادلة يف ال�سجن �أمر ا�ستثنائي".
وقال كويل الحقا ل�صحيفة �إل �أيه تاميز "�إنه �أمر
ال ميكن و�صفه �إال ب�أنه م�ؤمل� .أم�ضيت عقودا دون �أن
�أ�ستطيع �أن �أعرب عن حزين لفقد املر�أة التي �أحبها
وطفلها".
وحظي كويل بدعم حمقق يف ال�شرطة يدعى مايك بندر
�أعرب عن ا�شتباهه يف وجود خمالفات يف الق�ضية عام
.1989
وقال بندر لوكالة رويرتز للأنباء "كان ي�أمل يف �أن يعي�ش
حياته .ال يتمنى �أحد �أن مير مبا مر به".
ومل تتو�صل ال�شرطة بعد لقاتل ويت�شت وابنها.
امل�صدر بي بي �سي العربية
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الفارابي و�آراء �أهل املدينة الفا�ضلة
ترددت قبل الكتابة عن الفارابي لظني �أن احلديث عن املفكرين
املعا�صرين قد يكون �أكرث جدوى يف الوقت احلايل ولكني تذكرت �أن
الكثري من الكتب احلديثة ت�سرد �أفكار ونظريات ومقوالت لأر�سطو
و�أفالطون وهم �أقدم من الفارابي .وخطر يل �أن �إعادة �سرد بع�ض
�أفكار الفارابي قد تذ ّكر القارئ املعا�صر بتلك الفرتة من التاريخ
يف القرن العا�شر ودرجة رقي ت�صورات "املعلم الثاين" للكثري من
الأمور والق�ضايا التي ال زالت تتكرر ب�أ�شكال خمتلفة يف ع�صرنا
احلايل.
يقول الفارابي �أن ال�سعادة هي القيمة العليا يف ترتيب القيم التي
ي�سعى لها املجتمع الفا�ضل ومن �شروط ن�ش�أة املجتمع معرفة �أن
االجتماع الإن�ساين �ضروري وهو و�سيلة لبلوغ الكمال وحت�صيل تلك
ال�سعادة يف الدنيا والأخرة .وي�ؤكد �أن املدينة هي النواة الأ�سا�سية
للتجمعات الكاملة وهي �أول مراتب اخلري والكمال لذلك ي�سرد
الفارابي ت�صنيف املدن و�أنواعها (ورمبا �أ�سرد تف�صيال عن املدينة
الفا�ضلة بجزء ثاين يف امل�ستقبل) وحيث �أن ب�ضدها تعرف الأ�شياء
�س�أذكر يف ما يلي اخت�صارا ل�شرح املدن الغري الفا�ضلة:
 -1املدينة اجلاهلية - :مل يعرف �أهلها ال�سعادة وما هي  -يظنونها
اخلريات الظاهرة مثل �سالمة البدن والتمتع باللذات ونيل العظمة.
ومن �أمثلة �أو �أمناط املدن اجلاهلية- :املدينة ال�ضرورية :حيث
يقت�صر �أهلها على ال�ضروري للحياة فقط من م�أكل وملب�س وزواج -
املدينة البدالة :يتعاون �أهلها على نيل الرثوة واال�ستكثار من الأ�شياء
فوق مقدار احلاجة وهذه غايتهم يف احلياة مع �شح عام  -مدينة

اخل�سة وال�شقوة :ق�صد �أهلها التمتع باللذات من �أكل و�شرب ونكاح
وغاية �أهلها اللعب واللذة -.مدينة الكرامة :ق�صد �أهلها �أن يكونوا
مكرمني ممدوحني م�شهورين - .مدينة التغلب :هدف �أهلها قهر
غريهم واالمتناع عن قهرالغري .و�أخريا  -املدينة اجلماعية :حيث
�أن لكل فرد مطلق احلرية بعمل ما ي�شاء واجلميع مت�ساوون وهذه
املدن هي التي ميكن �إن�شاء املدن الفا�ضلة بها لتوارد اجلموع �إليها
حممود اجل�سري
واجتماع خمتلف النا�س والأهواء بها فين�ش�أ بها الأفا�ضل ويتفق وجود
اخلطباء واحلكماء يف كل �ضرب من الأمور.
بهم املجرمني وجمتمع و مناطق اجلرمية �أي�ضا.
 -2املدينة الفا�سقة� :أهلها يعلمون عن املدن الفا�ضلة وعلومها ومن �أهم خ�صال �أهل املدن الغري الفا�ضلة التايل - :تخلف النظام
ولكنهم ينهجون منهج املدن اجلاهلة.
والرتاتب الإجتماعي حيث ينال كل �شخ�ص مرتبته بالتغلب على على
 -3املدينة املتبدلة :كانت مدينة فا�ضلة وتبدلت وحتولت.

 -4املدينة ال�ضالة :ت�سود بها �سعادة ظنية غري حقيقية وال ي�سري
�أهلها على عقيدة �صحيحة.

غري ا�ستئهال �أو ا�ستحقاق منه فعلى �سبيل املقال ال يكون العامل فيها
عاملا حقيقيا وال القائد �أو املعلم م�ؤهال ملوقعه  -متادي �أهل اجلهل
والف�سق (ي�صبح �أهلها مر�ضى النفو�س يت�أذون باحلق واجلميل
ويلتذون بال�سيء نتيجة املواظبة على ال�سيئات باختيارهم و�إرادتهم
وهذا هو ال�شقاء) � -سيادة فكرة العدل الطبيعي وهو القهر والقوة
والتغالب (وقد يعدل النا�س يف تعامالتهم ب�سبب اخلوف من بع�ضهم
وت�أتي �أجيال بعد ذلك وحت�سب �أنه عدل وال تدري �أنه خوف و�ضعف)
 اختالف ملوكها عن املدن الفا�ضلة (كل منهم يعمل للح�صول علىميوله ورغباته ح�سب طبع املدينة).

 -5النوابت �أو نوائب املدن وهي لي�ست مدن بل �أفراد يعي�شون يف
املدينة الفا�ضلة كال�شوك بني الزرع ومنهم املقتن�صون (مبعنى
انتهازيني) يتظاهرون بالأعمال الفا�ضلة بق�صد حتقيق �أهداف
�أخرى .واملحرفة الذين يحرفون �ألفاظ وا�ضع القوانني و�أقاويله
لتحقيق غاياتهم .ومنهم املارقة امل�صابون ب�سوء فهم حيث يفهمون
�شرائع املدينة الفا�ضلة على غري مقا�صد وا�ضع القوانني .ومنهم
املزيفون :الذين يعمدون لتزييف �أراء اهل املدينة الفا�ضلة �إ�ضافة ُلقب الفارابي بفيل�سوف ال�سعادة لبحثه امل�ستمر عنها و مما يلفت
للأغمار اجلهال .و�أخريا البهيميون :يعي�شون كالبهائم� .سفاد ورعي النظر �أنه �أم�ضى معظم �أوقاته يف �أواخر عمره يف احلدائق والب�ساتني
وحياة بال معنى و رمبا ا�ستعبدوا وا�ستعملوا كالبهيمة ورمبا يق�صد وقرب الأنهار حيث وجد �سعادته هناك.

داع�شية �أملانية تروي ليلة زفافها يف غرفة تعذيب
روت داع�شية �أملانية من �أ�صول تركية للمحققني الأملان كيف ق�ضت زوجها الأول الأملاين الداع�شي ماريو ،الذي اتهم يف وقت الحق
ليلة زفافها يف حجرة م�ضرجة بالدماء يف �سوريا ت�ستخدم لتعذيب بالتج�س�س �ضد داع�ش ،و�أعدمه عنا�صر التنظيم بعد حماكمة
�ضحايا تنظيم "داع�ش" الإرهابي ،بعد زواجها من �أحد �أع�ضاء �سريعة.
التنظيم.
وبعد مقتل زوجها ماريو هربت ديريا من "داع�ش" باال�ستعانة
وبح�سب �صحيفة "الدايلي ميل" الربيطانية ،ت�صف الداع�شية ،مبهربي ب�شر� ،أو�صلوها �إىل احلدود الرتكية ال�سورية ،ومن ثم جرى
وا�سمها ديريا ،جتربتها ب�أنها وقعت يف اخلط�أ خالل فرتة ح�سا�سة اعتقالها يف �سجن تركي� ،إىل �أن مت ت�سليمها لأملانيا يف �صيف عام
من حياتها كانت ت�شعر فيها بالي�أ�س ،عندما �سافرت �إىل �سوريا بحثا .2017
عن واقع جديد.
والآن هي حمتجزة يف �أملانيا حتت التحقيق� ،ضمن خم�سة �آخرين
و�أ�ضافت ديريا ( 26عاما) �أنها تعرفت على رجل �أملاين يدعى ،ماريو من الدواع�ش العائدين من �سوريا.
�سكانيانيماكا ،من خالل الإنرتنت ،وهو الذي قادها �إىل داع�ش،
امل�صدر"dailymail.co.uk" :
وقد �أخربها عن حتوله �إىل ما �أ�سماها "الق�ضية احلقيقية" ،حيث
�سافرت �إليه عرب احلدود الرتكية ال�سورية وتزوجت منه يف �سوريا.
م�شرية �إىل �أن الغرفة التي ق�ضت ليلة زواجها بها عرفت بغرفة
التعذيب ،وكانت بها �سال�سل معلقة ودماء متلأ اجلدران و�أدوات
للتعذيب.
وادعت ديريا لل�صحيفة �أنها ال توافق كثريا على تف�سري اجلماعة
املنحرف للإ�سالم ،و�أن هدفها كان م�ساعدة الأطفال ال�سوريني.
وكانت ديريا ذهبت مع زوجها بعد �سوريا �إىل العراق حيث ولد لهما
ابن يف عام  ،2015غري �أن حياتهما مل تكن م�ستقرة ما �أدى �إىل
انف�صالهما �سريعا ،لتتزوج بعده من قائد داع�شي معروف با�سم،
�صالح الدين البلجيكي ،الذي قتل بغارة �أمريكية ،لتعود بعدها �إىل
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موا�صفات «املر�أة اجلميلة»

ن�شر املدرب ومدون الإنرتنت ال�شهري� ،ألك�سندر كورتي�س ،على وقال�" :إذا عر�ضتم القائمة على ن�سائكم وغ�ضنب فاعلموا �أنهن ال
�صفحته يف تويرت قائمة من ال�صفات التي يرى �أنها يجب �أن تتوفر ينا�سبنكن وعليكم االبتعاد عنهن".
يف املر�أة املثالية.
وانت�شرت قائمة كورتي�س يف الإنرتنت كالنار يف اله�شيم ،واعتربها

وذكرت �صحيفة ذي �صن� ،أن "املر�أة اجلميلة" يجب �أن تكون ،وفقا البع�ض مزحة ال �أكرث� ،أما الغالبية العظمى ممن قر�أوا القائمة ،فقد
لكورتي�س ،طويلة ور�شيقة القامة وذات �شعر طويل ،ح�سا�سة و�أنثوية ،عار�ضوا ما جاء فيها.
ويجب �أن تكون دائما "على �أهبة اال�ستعداد" ،من حيث �أناقة و�أكدت الن�ساء �أنهن ال يرغنب بربط م�صريهن برجل ككورتي�س،
مالب�سها ومكياجها.
يقارن �صفات املر�أة بقائمة و�ضعها بنف�سه ،و�أ�شرن �إىل �أن مثل هذه
كما �أ�شار كورتي�س �إىل �أنه على املر�أة اجلميلة �أن حتب رجلها الت�صريحات تنتهك حقوقهن.
وت�ستمع �إليه ،وتت�صف بب�شرة ناعمة امللم�س ،و�أن تكون فنانة يف وقالت امل�ستخدمة ديبولرا �أور معلقة على املن�شور" :اللعنة ،كل ما
طهي الطعام.
نريده من الرجال هو �أن ال يكونوا مراقبني نرج�سيني متحكمني".
ون�صح �صاحب املدونة الرجال با�ستخدام قائمته يف "اختبار الن�ساء"

امل�صدر :لينتا .رو

طريان الإمارات تتيح لع�شاق التن�س مقابلة الأ�سطورة روجيه فيدرير
وفرت طريان الإمارات ،الراعي الر�سمي لبطوالت �سوق دبي احلرة
املفتوحة للتن�س ،لع�شاق التن�س جتربة فريدة ملقابلة �أ�سطورة اللعبة
روجيه فيدرير .و�أتاحت الناقلة للجمهور يف �أر�ض امللعب فر�صة الفوز
بتذكرتني حل�ضور املباراة النهائية اليوم ومقابلة الفائز بالبطولة.
وقام روجيه فيدرير ،املت�أهل لنهائي بطولة الرجال ،برمي �أربع
كرات تن�س حمراء اللون نحو املدرجات .ودُعي الأ�شخا�ص الأربعة
الذين �أم�سكوا بالكرات �إىل امللعب حيث اختار �أحد املحظوظني وتتيح طريان الإمارات لعمالئها �إمكانية ا�ستبدال �أميال �سكاي واردز،
منوذج الطائرة الذي يحمل مل�صق "تهانينا" يف الأ�سفل ،ونال مقابل تذاكر ح�صرية حل�ضور عدد من الفعاليات الريا�ضية والثقافية
التي ترعاها ،ومن �ضمنها �أ�شهر بطوالت التن�س حول العامل.
اجلائزة القيمة.

عمال�ؤها حول العامل ،وبالإ�ضافة �إىل رعايتها بطوالت �سوق دبي
احلرة املفتوحة للتن�س ،ترعى طريان الإمارات  60دورة تن�س يف 28
دولة من �ضمنها ثالث بطوالت "غراند �سالم" من �أ�صل �أربع وهي:
بطولة فرن�سا املفتوحة للتن�س "روالن غارو�س" وبطولة ا�سرتاليا
املفتوحة وبطولة �أمريكا املفتوحة.

وتعد طريان الإمارات داع ًما كب ًريا لريا�ضة التن�س التي ي�ستمتع بها

امل�صدر  :االمارات نيوز
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جدل حول ت�صريح �شيخ الأزهر بخ�صو�ص تعدد الزوجات
التعدد وتف�سري الآية الكرمية املتعلقة باملو�ضوع وكيف �أنها تقيد هذا
دبي  -الإمارات العربية املتحدة
التعدد بالعدل بني الزوجات ،كما رد ف�ضيلته على من يعتربون تعدد
�أكد �شيخ الأزهر الإمام الأكرب �أحمد الطيب �أن تعدد الزوجات "ظلم
الزوجات هو اال�صل".
للمر�أة" ولي�س "الأ�صل" يف اال�سالم و�أنه م�شروط ومقيد ،ما اثار
ولقي موقف �شيخ االزهر ترحيبا من املجل�س القومي للمراة يف
جدال وا�سع النطاق يف م�صر.
بيان ال�سبت عرب فيها عن "عميق تقديرها و�شكرها لإمام االزهر
و�أ�صدر الأزهر بيانا ال�سبت ،ن�شره على موقعه الر�سمي ،تعليقا على
وت�صريحه الذي ي�أتي بدافع تنوير العقول واظهار احلق ،وت�أكيده
ق�ضايا املر�أة ،لأن املر�أة هي ن�صف املجتمع.
ما ن�شر على بع�ض املواقع االلكرتونية وو�سائل التوا�صل االجتماعي،
الدائم على ان الدين الإ�سالمي احلنيف كرم املر�أة وان�صفها
فيما �شهدت �شبكات التوا�صل االجتماعي تباين يف ردود الأفعال ما
�أن الإمام الطيب "مل يتطرق مطلقا اىل حترمي �أو حظر تعدد واعطاها حقوقا عديده مل تكن موجودة من قبل".
وكان االزهر ن�شر على ح�سابه الر�سمي على تويرت ،ت�صريحات لل�شيخ بني م�ؤيد ومعار�ض لت�صريحات �شيخ الأزهر حول هذا الأمر
الزوجات".
امل�صدر  :قناة الآن
و�شدد البيان على �أن "حديث الإمام الطيب ان�صب على فو�ضى الطيب قال فيها �إن "�أوىل ق�ضايا الرتاث التي حتتاج �إىل جتديد هي

تدهور احلالة ال�صحية للرئي�س اجلزائري عبد العزيزبوتفليقة وتعيني
عبد الغاين زعالن مديرا حلملته االنتخابية خلفا لـ عبد املالك �سالل
�أجرى الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة تغيريا ملدير حملته
االنتخابية عبد املالك �سالل بال�سيد عبد الغني زعالن ح�سب ما
�أعلنته مديرية حملته.
و�أكد املحلل ال�سيا�سي اجلزائري نا�صر جابي يف حديث مع يورونيز
ظهر اليوم ال�سبت� ،أن احلديث عن تدهور احلالة ال�صحية للرئي�س
بوتفليقة يف هذا الظرف بالتحديد قد يكون متهيدا لالعالن عن
�سحب تر�شحه لوالية خام�سة ،وهو ال�سبب الذي �أ�شجج ال�شارع منذ
حوايل �أ�سبوعني من اليوم.
كما �أكد �أن م�سريات �أم�س اجلمعة �سواء من حيث العدد �أو ال�شكل
التي خرجت فيها اجلماهري يف كل ربوع اجلزائر �أربك النظام

ال�سيا�سي �أو باالحرى جماعة الرئي�س بوتفليقة و قد يتم االعالن عن
ان�سحابه من ال�سباق الرئا�سي كليا ،و هو ما �أكد م�صدرنا من رئا�سة
اجلمهورية قبل قليل ،حيث قال �أنه �سيتم ن�شر بيان من الرئا�سة عرب
القنوات االعالمية الر�سمية.
و ح�سب جابي هناك من �سماهم باجلماعة غري الرا�ضية ،من
اجلي�ش و املخابرات ،على الو�ضع املت�أزم الذي �أدخله قرار تر�شح
الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�سة و هو يف ظرف �صحي حرج ،و قد
تعمل هذه الأطراف قبل يوم غد الثالث من مار�س ،و هو تاريخ انتهاء
املهلة الر�سمية اليداع ملف الرت�شح �أمام املجل�س الد�ستوري ،و ح�سب
ما ين�ص عليه الد�ستور اجلزائري ،عن ان�سحاب الرئي�س بوتفليقة

نهائيا و اعالن خارطة الطريق ،و التي �ستحل على �أ�سا�سها احلكومة
و الربملان و ي�شكل جمل�س ت�أ�سي�سي لقيادة املرحلة املقبلة.
و كما �أ�شار �أنه �سيتم تكليف رئي�س جمل�س الأمة عبد القادر بن
�صالح بتويل قيادة الدولة ملدة  45يوما ،ح�سب الد�ستور دائما ،مع
االعالن عن حالة عدم قدرة الرئي�س على موا�صلة ت�أديته ملهامه
كرئي�س للدولة.
امل�صدر  :يورو نيوز

الن�سيان قد يكون عالمة مر�ض قاتل

�أجرى علماء جامعة تورونتو الكندية درا�سة �شارك فيها �أ�شخا�ص
معر�ضون للإ�صابة باجللطة الدماغية ،واكت�شفوا �أن الن�سيان
الفجائي قد يكون عالمة جللطة دماغية و�شيكة احلدوث �أو حدثت
بالفعل.
يقول الباحثون" ،النا�س الذين يالحظون ب�أنهم ين�سون ما الذي
يريدون قوله ،عليهم مراجعة الطبيب املخت�ص ،لأن هذا قد يكون
�إ�شارة �إىل احتمال حدوث جلطة دماغية �أو نتيجة جللطة دماغية
"�صامتة" حدثت.
ويو�ضح الأطباء �أن اجللطة الدماغية "ال�صامتة" هي تلك التي ال
ترافقها �أعرا�ض معروفة مثل فقدان الر�ؤية الطبيعية وا�ضطراب

الكالم وال�شلل ،لأن هذا يعود �إىل الأوعية الدموية جلزء الدماغ الذي
حدثت فيه اجللطة .ف�إذا كانت اجللطة "�صامتة" ،فهذا يعني �أنها
مل حتدث يف �أجزاء الدماغ امل�س�ؤولة عن احلركة والكالم والب�صر.
�أي ميكن �أن حتدث دون �أن يعي الإن�سان ذلك ،يف هذه احلالة فقط
الفح�ص الدقيق با�ستخدام الت�صوير بالرنني املغناطي�سي ميكن �أن
يك�شف حدوثها.
وي�شري الأطباء �إىل �أن هناك عالمات �أخرى ت�شري �إىل احتمال
حدوث اجللطة الدماغية وهي :ال�شعور بالدوار ،ال�ضعف ،بالدة
الإح�سا�س ،طنني يف الأذن ،ا�ضطراب النوم ،وجع ر�أ�س �شبيه
بال�صداع الن�صفي.

امل�صدر :ميديك فوروم
ويحذر الأطباء من �أنه يف مرحلة تغري املوا�سم والطق�س ،تزداد
حاالت ال�صداع الن�صفي ،لذلك على املعر�ضني للإ�صابة به �أن
يكونوا حذرين ،لأن ال�صداع والطنني يف الأذن لي�سا دائما نتيجة
لتغري �ضغط الدم والطق�س ال�سيئ .لأنها قد تكون �إ�شارة حلدوث
جلطة دماغية "�صامتة".

وثائق بتهم خطرية ل�سائق القاطرة املنكوبة يف م�صر «�صور»
ن�شرت "بوابة �أخبار اليوم" احلكومية يف م�صر ،م�ستندات تك�شف
احلالة الوظيفية ل�سائق القاطرة املنكوبة ،عالء فتحي ،املت�سبب يف
حادث حمطة م�صر الكارثي الذي خلف عددا كبريا من ال�ضحايا.

جدد قا�ضي املعار�ضات ،حب�س املتهمني ال�ستة  15يوما على ذمة
التحقيقات ،بعد اتهامهم بالت�سبب بالكارثة داخل حمطة م�صر.
ويق�ضي الأمر بحب�س املتهمني ال�ستة وهم� :سائق القاطرة 2305
وم�ساعده ،وعامل املناورة للقاطرة نف�سها ،و�سائق القاطرة 2302
وعامل مناورتها ،والعامل املخت�ص بتحويل اخلطوط.

ال�سبت ب�أن م�شاجرة ت�سببت يف احلادث .وعقب اعرتافهم،

امل�صدر� :أخبار اليوم

النيابة امل�صرية تطلب حتقيقات الأمن الوطني حول انتماء املت�سبب
يف حادث حمطة م�صر جلماعات �إرهابية ،وك�شف البيان �أن عالء
فتحي كان يتعاطى املخدرات ،كما �أنه �أدين يف ق�ضية دعارة يف عام ووفقا للنائب العام امل�صري فقد وجهت للمتهمني تهمة القتل اخلط�أ
 ،2016بالإ�ضافة �إىل العديد من الق�ضايا الأخرى التي ظهرت وفقا من خالل الإهمال و�إتالف املمتلكات العامة .ون�شب حريق هائل
داخل حمطة م�صر �صباح الأربعاء� ،إثر ا�صطدام قطار بال�صدادة
لبيان احلالة الوظيفية اخلا�صة به.
وكان م�صدر ق�ضائي ،قد قال �إن �ستة متهمني يف ق�ضية احلادث احلديدية املوجودة على ر�صيف  6ما �أدى خلروجه عن الق�ضبان،
الكارثي مبحطة م�صر ،الذي وقع الأربعاء املا�ضي� ،أقروا اليوم و�أ�سفر عن مقتل � 22شخ�صا و�إ�صابة � 43آخرين.

إجتماعية
� حلول
News

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

7

!الكارثة اليمنية تنتظر احلل

Yemen Crisis waiting for Solution!

Awareness Sponsor Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
We are : www.YemeniCanadian.Club

Prime Minister Justin Trudeau to shuffle cabinet Friday

Shuffle will be small, involving handful of ministers, in bid to fill Veterans Affairs
David Cochrane · CBC News

Monsef, MacAulay, Bibeau take
on new jobs in cabinet shuffle

P

rime Minister Justin Trudeau will
shuffle his cabinet on Friday to
fill the vacancy created by Jody
Wilson-Raybould's departure over
the SNC-Lavalin controversy.
A high-level government source tells CBC
News that the shuffle will be small, involving
no more than a handful of ministers. The
source also said that the shuffle will be
internal, and there will be no new ministers
added to cabinet.
A second government source says some
ministers have been called back to Ottawa A small cabinet shuffle will happen Friday morning as Prime Minister Justin Trudeau
seeks to fill the vacant post of Veterans Affairs. (Justin Tang/Canadian Press)
to prepare for a Friday morning shuffle.
Trudeau has to fill Wilson-Raybould's post month, having been moved there Jan. 14 Minister's Office and other departments —
at Veterans Affairs. Defence Minister Harjit after Scott Brison, the former president of who wanted her to give SNC-Lavalin a way
Sajjan has been acting in that role since the Treasury Board, retired from federal out of bribery and corruption charges.
Wilson-Raybould's resignation.
politics.
The Quebec-based engineering and
The Veterans Affairs ministry was left vacant
when Wilson-Raybould resigned from the
position Feb. 12.
The former justice minister and attorney
general of Canada only held the post for a

Wilson-Raybould told a parliamentary
committee this week she believes she was
shuffled out of the Justice Department
because she refused to buckle to pressure
from 11 officials — from the Prime

infrastructure company was seeking a
Deferred Prosecution Agreement, or DPA,
that would allow the firm to avoid criminal
prosecution, providing it met a number of
conditions

Debate
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7 white caskets as Halifax says goodbye to children lost in house fire
2,800 people attend funeral at Halifax's Cunard Centre for victims of Tuesday's fire

S
children.

Anjuli Patil · CBC News
even white caskets were met by
hundreds of mourners in Halifax
Saturday afternoon as the community
gathered to say goodbye to the Barho

The Barho children — three-month-old
Abdullah; Rana, 2; Hala, 3; Ola, 8; Mohamad,
9; Rola, 12; and Ahmed, 14 — died Tuesday
morning after a fire swept through their
home.
"This is not a typical funeral, it's a children's
funeral," said Ahmad Hussein, a board
member of the Ummah Mosque — the mosque
attended by the Barho family, said during the
funeral attended by hundreds of people at the
Cunard Centre.

"Our lives were enriched as a result of our
relationship with you and your children. We
loved them and we love you," Horne said.
"And even though we are no replacement for
family that is overseas, we are so happy that
you welcomed us as part of your Canadian
family."

something like this. Seven children at once? It
was a heart attack for me," Ali said.
Gail Arnold said the funeral was "absolutely
beautiful," adding it made her feel proud to be
Canadian.
Arnold said she came to show support to the
Muslim families throughout Canada and to
show she cares about immigrant families. She
said her thoughts are with the parents.

Hussein said the decision to make the funeral
public came after seeing so much support and
compassion for the Barho family from the
community.

Nova Scotia's lieutenant governor, Arthur J.
Leblanc, said what happened to the Barho
family was "an almost unimaginable tragedy.

"It wasn't just the Muslim community
suffering, it was all Haligonians, everyone in
Nova Scotia was suffering and everyone in
Canada was also suffering," Hussein said.

"Like any family that comes from a warravaged country, they had hopes and dreams
for a new life in Canada. And that dream has
been shattered," Leblanc said.

There were 1,800 chairs and all were filled.
Dozens of more people stood for the whole
funeral, which was more than an hour.

Nova Scotia's deputy premier, Karen Casey,
said the province will continue to support the
family.

The service was in both English and Arabic.

"We will not abandon you, we will not leave
you, we will travel this journey with you.
Please accept our love, please feel our warm
embrace," Casey said.

MacDonald said her church sponsored a family
a year and a half ago: a mother and father with
two children. She said the family she helped
sponsor was friends with the Barho family.

Andy Fillmore, MP for Halifax, said the federal
government is continuing its work to bring
relatives of the family to Canada "as quickly
as possible so they can be by your side."

"These beautiful children have added such
light and love to our lives too and it's a great
loss for everyone," MacDonald said.

"Today, we feel the pain of losing these
children. And for many people here, we feel
the pain as if it were their own children," said
Shiekh Abdallah Yousri.
"The pain and grief that we are feeling is very
deep and very genuine. And all our hearts and
prayers are for the children and for their father
Ebraheim and their mother Kawthar."
'We loved them and we love you'
The Barho family arrived in Nova Scotia in
September 2017 as refugees from the war in
Syria.
The group that sponsored them, the Hants East
Assisting Refugee Team Society (HEART),
spoke at the funeral to thank all the people
who helped the Barho's after the fire.
"On what is our darkest day, we see the best
of humanity when we look out into the sea of
faces in front of us," said Natalie Horne, of
HEART.
Horne said HEART was grateful to the Barho
family for including the organization in their
lives for the last 16 months.

'Dream has been shattered'

Halifax's deputy mayor, Tony Mancini, said he
was "inspired by the way our neighbours have
come together" to help the Barho family.
"I'd encourage each of you to use the sadness
we share as a community to fuel acts of love
and kindness toward our family, friends and
neighbours," Mancini said.
The funeral ended with a prayer and all seven
caskets being wheeled out of the Cunard
Centre.
Rukiya Ali was one of hundreds of people who
attended the funeral. She said she lost two of
her own children suddenly — one was 12 and
the other was 30.
"Everyone is sad, everyone is mourning these
people. I've never, since I was born, seen

"I don't know how that poor mother or father
are going to get through this. Those beautiful
children, such a loss," she said.
Children added 'light' to our lives
Margaret MacDonald tutors English through
the Immigrant Services Association of Nova
Scotia (ISANS).

All were welcome to attend the funeral, which
included an introduction and prayers for the
Barho children and their parents, said Yousri
ahead of the funeral.
"In our traditions, we don't break the sorrow at
the funeral. We don't joke, we don't laugh —
we do it as a kind of respect," said Yousri.
After the burial and a vigil, Yousri said the
sorrow is broken to recall joyful memories
with the children.
Ebraheim, the children's father, remained in a
medically induced coma in hospital on Friday.
He was severely injured after going back into
the burning home to try to save the children.
Source : CBC news
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7 white caskets as Halifax says

goodbye to children lost in house fire

