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كلمــة العــدد

بقلم رئيسة التحرير
 غادة مفيد التلي

جيمي داود بين مطرقِة القانون و سنديانِة اإلنسانية..
هــذا هــو العنــوان الرئيســي لكلمــة العــدد التــي كتبتهــا بصفتــي رئيســة 

تحريــر جريــدة..

لقــد شــعرت بالحيــرة واالرتبــاك حيــن قــررت الكتابــة عــن قصــة جيمــي.. 
هــذه القصــة التــي أخــذت حيــزًا مــن تفكيــري، وجعلتنــي أواجــه أســئلة ال 
جــواب لهــا عنــدي إلــى اآلن .. ومــا زاد حيرتــي هــو : هــل يصــح أن 

تتضمــن كلمــة العــدد مثــل هــذه الموضوعــات؟
لكنــي فــي النهايــة عقــدت العــزم علــى أن أتجــاوز حيرتــي وتســاؤالتي، 
وأعتبــر هــذا المقــال هــو نــوع مــن االســتثناء كــي أتلقــى ردودكــم، ســواء 

كنتــم مؤيديــن أم معارضيــن.

سأبدأ مقالتي بطرح بعض األسئلة إلثارة عنصر التشويق لديكم.
من المسؤول عن مقتل جيمي ؟

هــل هــي أمريــكا بلــد الحريــات و مراعــاة حقــوق اإلنســان، أم هــي . 1
العــراق بلــد الحــرب والدمــار؟

هــل كان جيمــي ضحيــة، يجــب علينــا أن نتعاطــف معــه، أم كان . 2
مجرمــًا يســتحق العقــاب ؟

المتعــددة  الشــائكة  القضيــة  هــذه  فــي  تفكيــري  شــغلت  كثيــرة  أســئلة 
األطــراف، حيــث تتشــابك االحتمــاالت والتأويــات، وتختلــف اآلراء 

والتفســيرات.
لــذا أرى نفســي متلّحفــة اللــون الرمــادي مجبــرة ال مخيــرة .. ألننــا أمــام 

معضلــة ولغــز يصعــب حلــه.

من هو جيمي ؟
هو شــخص من أصل عراقي، ولد في اليونان، لكنه ال يعرف لنفســه 
وطنــًا ســوى أمريــكا، ألنــه عــاش فيهــا منــذ كان عمــره ســتة أشــهر، 
وحيــن بلــغ ســن ٤١ تــم ترحيلــه إلــى العــراق، ضمــن خطــة أمريــكا فــي 

ترحيــل األشــخاص الذيــن ليســت لديهــم إقامــة شــرعية.

مــا يجــدر ذكــره فــي قصــة حيــاة جيمــي أنــه كان مــن أصحــاب الســوابق 
إلــى  أدى  مــا  وهــذا  األســري.  العنــف  وممارســة  وســرقة  ســطو  مــن 
تعرضــه للســجن وإصــدار عــدة قــرارات بترحيلــه قبــل القــرار األخيــر. 
لكــن المهــم فــي األمــر أنــه كان قــد تــم تشــخيص حالتــه النفســية بأنــه 
كان يعانــي مــن انفصــام فــي الشــخصية إلــى جانــب إصابتــه بمــرض 

الســكري.
ــًا حتــى  ــه إلــى بلــد يعيــش حرب ــم تــراع حالتــه بــل تــم ترحيل ومــع ذلــك ل

دون أن يــزّود بالــدواء الضــروري لــه .

السؤال الهام الذي يجب أن يتم طرحه هو:
لمــاذا لــم ينــل جيمــي الجنســية األمريكيــة قبــل أن ينحــرف عــن . 1

الطريــق القويــم ؟
أليست عشرون سنة كافية لمنحة جنسية البلد الذي يقيم فيه ؟. 2
هل كان انحراف سلوكه نتيجة لعدم منحه الجنسية؟. 3

أو أن األمر عكس ذلك ؟. 4
بالمصحــات . 5 بلــد حافلــة  فــي  يتلــق أي مســاعدة طبيــة  لــم  ولــَم 

والمستشــفيات؟

إنــي لــم أختــر الكتابــة عنــه تعاطفــًا مــع شــخص ارتكــب العديــد مــن 
الجرائــم ، وال ألنــه مريــض نفســي وجســدي فــي آن واحــد، بــل بســبب 
الظلــم الــذي نالــه حيــن تــم ترحيلــه إلــى بلــد ال يعــرف عنهــا شــيئًا وليــس 
لــه فيهــا أي قريــب .. بمختصــر العبــارة لقــد تــم نفيــه إلــى بــاد المــوت .
وبالفعــل مــات جيمــي بعــد شــهرين مــن وصولــه إلــى العــراق. عــاش 
فيها مشــردًا ال مأوى له، ال طعام يســد جوعه، ال دواء يقاوم مرضه.

مات غريبًا، وحيدًا ..
مــات قبــل أن يتحقــق أملــه فــي العــودة إلــى المــكان الــذي قضــى عمــره 

فيــه، وقبــل أن يلتقــي بأهلــه مــن جديــد.
لقــد منعــوه مــن العــودة وهــو حــي يــرزق، لكنهــم لــم يســتطيعوا منعــه مــن 
العــودة و هــو جثــة هامــدة ، ليدفــن بالقــرب مــن أهلــه الذيــن آلمهــم مــا 

حــّل بــه مــن ظلــم وتعســف.

سؤالي األخير هو:
هــل كان جيمــي يشــّكل خطــرًا علــى األمــن القومــي ليعامــل هــذه . 1

المعاملــة الخاليــة مــن أي نــوع مــن أنــواع االنســانية؟
هل هو ضحية القانون والسياسة التي ال تعرف معنى للرحمة؟. 2
أم هو ضحية المجتمع القاسي ؟. 3

     أترك اإلجابة لكم .
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كنـــــدا والنـاس

السيدة العذراء تستقطب الزوار 
من سائر الطوائف والملل عبر 

أيقونتها العجائبية“الكأس الذي ال ينضب” 
وتعّرف العالم بكنيسة مار سمعان العمودي الجديدة  في ويندزور – كندا 

التغييرات المرتقبة في خطة أونتاريو للتأمين الصحي 
“التغييرات شملت المقترحات التي تحمي أو تعزز رعاية المرضى”.

السكوتر االلكتروني في شوارع 
مدينة مونتريال الكندية

أيقونــة والــدة اإللــه “الــكأس الــذي ال ينضــب” تتكلــم زيتــًا مقدســًا داخــل كنيســة مــار ســمعان العمــودي للــروم 
الملكييــن الكاثوليــك فــي مدينــة وينــدزور، كان ذلــك ليلــة عيــد التجلــي 5 آب 2019 حيــث كان اجتمــاع 
للشــبيبة فــي قاعــة الكنيســة وفــور االنتهــاء مــن االجتمــاع وخــروج الجميــع برفقــة كاهــن الكنيســة األب جيــرارد 
أبــي صعــب للصــاة داخــل الكنيســة وإذ باأليقونــة تنضــح زيتــًا حيــث قامــوا بمســحه ظنــًا منهــم أن أحــدًا قــد 
ســكب الزيــت علــى األيقونــة، لكــن عنــد عودتهــم مســاء ذلــك اليــوم بنــاء علــى طلــب إحــدى الســيدات كان 

الزيــت أيضــًا ينســكب منهــا بغــزارة. 
تكــررت هــذه الحادثــة مــرارًا وأقيمــت القداديــس اإللهيــة مــن أجــل رفــع الصــاة والشــكر للســيد المســيح ربنــا 

وإلهنــا الــذي بــدأت العجائــب علــى يــده ونعيشــها 
حتــى يومنــا هــذا فإقامتــه مــن بيــن األمــوات وســر 

الذبيحــة اإللهيــة أكبــر دليــل علــى ذلــك. 
وفــي عيــد رقــاد الســيدة العــذراء فــي 14 آب تكّلــل 

العيــد بالزيــت العجائبــي الــذي نضــح بغــزارة.   
النســخ أليقونــة  إحــدى  مــن  األيقونــة  هــذه  تعتبــر 
“الــكأس الــذي ال ينضــب” العجائبيــة الموجــودة فــي 
روســيا اليــوم وصاحبهــا شــاب اوكرانــي يعيــش فــي 
لبنــان حاليــًا كــّرس نفســه وموهبتــه لرســم األيقونــات 
بعــد أن شــفته الســيدة العــذراء مــن إدمانــه الكحــول 

منــذ عشــر ســنوات تقريبــًا.
اشــترى األب جيــرار هــذه األيقونــة وحفظهــا مــدة 
عاميــن فــي الكنيســة القديمــة التــي كانــت الطائفــة 
تصلــي فيهــا ثــم عرضهــا داخــل الكنيســة الجديــدة 

أيــام الســيدة المباركــة 1 - 14 آب 
الجمــوع  وأخــذت  جميعــًا  النــاس  األيقونــة  جذبــت 
تتوافــد بأعــداد هائلــة إلــى الكنيســة الجديــدة مــن أجــل 
الحصــول علــى الســام الروحــي وزيــارة األيقونــة 

والتبــّرك بهــا وبزيتهــا المقــدس.
             م أ

 Montreal اصبــح بإمــكان ســكان مدينــة
الكنديــة اســتخدام الســكوترات االلكترونيــة 
ســرعات  إلــى  الوصــول  علــى  والقــادرة 
كــم / ســاعة - خــال  إلــى 20  تصــل 

اليوميــة. تنقاتهــم 
ســيوفر المشــروع التجريبــي 430 ســكوتر 
أن  المتوقــع  ومــن  محــددة  مناطــق  فــي 
تتوســع الخدمــة إلــى مناطــق أخــرى قريبــًا.
تعمل هذه الســكوترات عن طريق تحريك 
دواســة الوقــود باليــد اليمنــى ، والكبــح باليــد 

اليســرى. ويمكــن للدراجيــن البالغيــن والمرخصيــن اســتئجارها بكلفــة عشــرة دوالرات لمــدة ثاثيــن دقيقــة، 
و30 ســنتًا فــي الدقيقــة بعــد ذلــك. وســيتعين عليهــم إعادتهــم إلــى واحــدة مــن 239 منطقــة مخصصــة لهــا 
، علمــًا بــأن الدّراجيــن ملزمــون باســتخدام الخــوذات وقــد تفــرض عليهــم غرامــات لعــدم امتثالهــم لقواعــد 

البلديــة أو المحليــة.
تعــد الشــروط التــي وضعتهــا مونتريــال لتشــغيل خدمــة الســكوتر اإللكترونــي مــن بيــن أكثــر 

الشــروط تشــددًا فــي العالــم.
يجــب علــى المســتخدمين تــرك الســكوترات فــي واحــدة مــن المناطــق المخصصــة والتــي يتــم 	 

رســمها فــي الشــوارع وال ُيســمح إال بأربعــة ســكوترات فــي كل بقعــة.
الخوذات إلزامية.	 
بعــد الركــوب ، يجــب علــى الدراجيــن تصويــر ســكوترهم اإللكترونــي فــي الحــال - إلثبــات 	 

أنهــم اتبعــوا القواعــد.
الســرعة القصــوى المســموح بهــا تبلــغ عشــرين كــم / ســاعة وســيتم حظرهــا علــى األرصفــة 	 

وعلــى الطــرق التــي يتجــاوز فيهــا الحــد األقصــى للســرعة خمســين كــم / ســاعة.
ســيتعين علــى المســتخدمين أيضــًا حضــور دورة تدريبيــة قصيــرة عبــر اإلنترنــت عنــد قيامهــم 	 

بتنشــيط تطبيــق الهاتــف ألول مــرة. 
مونتريــال ليســت أول مدينــة كنديــة تســمح بالســكوترات االلكترونيــة. الخدمــة موجــودة بالفعــل 
فــي Calgary التــي اســتقبلت غــرف الطــوارئ فيهــا حوالــي ســتين مريضــًا عانــوا مــن إصابــات 

مرتبطــة بالســكوتر اإللكترونــي, ثلثهــم عانــوا مــن الكســور.

والمعهــد   Wisely Canada مــن  كل  بهــا  قامــت  دراســة  اشــارت 
الكنــدي للمعلومــات الصحيــة الــى أّن الكندييــن يخضعــون ألكثــر مــن 
وبنــاء  إليهــا.   يحتاجــون  عــام ربمــا ال  اختبــار وعــاج كل  مليــون 
عليــه فقــد كشــفت حكومــة مقاطعــة أونتاريــو وجمعيــة أونتاريــو الطبيــة 
)OMA( ، عــن قائمــة تضــم التغييــرات المرتقبــة فــي خطــة أونتاريــو 
للتأميــن الصحــي )OHIP( ، والتــي مــن المفتــرض أن توفــر المــال 
وتحمــي المرضــى مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تأتــي مــع االختبــارات 

و العاجــات التــي ال يحتاجونهــا. 
أهم هذه التغييرات:

مشــاكل . 1 لتشــخيص  الضروريــة  غيــر  الســينية  األشــعة  تجنــب 
الجيــوب األنفيــة، لتحقيــق وفــورات ســنوية تقــدر بـــ 1.99 مليــون 

دوالر؛
وقــف تمويــل مســجات نشــاط القلــب باعتبارهــا شــكًا قديمــًا مــن . 2

التكنولوجيــا المســتخدمة لتقييــم النشــاط الكهربائــي للقلــب، وذلــك 

لتحقيــق وفــورات قدرهــا 8.52 مليــون دوالر؛
الغــاء القاعــدة التــي تجبــر المرضــى الحصــول علــى إحالــة جديــدة . 3

مــن طبيــب أســرتهم لمراجعــة أخصائــي ســبق لهــم مراجعتــه لنفــس 
المشــكلة، مقابــل توفيــر قــدره 6.6 مليــون دوالر؛

اقتصــار OHIP  علــى تغطيــة عمليــات إزالــة شــمع األذن فقــط . 4
فــي الحــاالت التــي يتســبب فيهــا تراكــم الشــمع بفقــدان الســمع، 

وذلــك لتحقيــق وفــورات قدرهــا 2.6 مليــون دوالر؛
قبــل . 5 “التاريخيــة والجســدية” غيــر الضروريــة  التقييمــات  إنهــاء 

مليــون دوالر؛  6.16 قدرهــا  وفــورات  لتحقيــق  الجراحــة؛ 
إلغــاء أقســاط التأميــن المدفوعــة لألطبــاء الذيــن يقومــون بإجــراء . 6

زيــارات منزليــة ، مــا لــم يكــن المرضــى ضعفــاء وكبــار ســن، 
مقابــل توفيــر قــدره 18.5 مليــون دوالر.

تغييــرات أخــرى تناولــت أســلوب التعامــل مــع المرضــى الذيــن يعانــون 
مــن آالم ركبــة وألــم مفصــل الركبــة ، والتــي عــادة مــا تســببها هشاشــة 

العظــام. حيــث أنشــأت الحكومــة نظامــًا جديــدًا علــى مســتوى المقاطعــة 
يضــم عيــادات جديــدة يقــوم أخصائيــو العــاج الطبيعــي والممرضــون 
واألطباء بتقييم المرضى وفصل أولئك الذين يحتاجون إلى التصوير 
بالرنيــن المغناطيســي أو األشــعة المقطعيــة - وربمــا الجراحــة - عــن 
الطريقــة  تقلــل  أن  المفتــرض  مــن  ذلــك.  يحتاجــون  الذيــن ال  أولئــك 
الجديــدة مــن عمليــات الفحــص غيــر المائمــة، وتعريــض عــدد أقــل مــن 
المرضــى لإلشــعاع الــذي ال داعــي لــه، وتســريع الوصــول لألشــخاص 
الذيــن سيســتفيدون بالفعــل مــن التصويــر بالرنيــن المغناطيســي، مــع 

توفيــر أكثــر مــن 12 مليــون دوالر ســنويًا علــى عمليــات الفحــص.
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ســــياسـة

بقلم طارق داود

** لــم يمنــع لهيــب شــهر آب/اغســطس هــذا الصيــف 
وحرارتــه المرتفعــة الحكومــة الســورية مــن كســر الحــدود 
التــي رســمها النفــوذ اإلقليمــي فــي ســوريا. مــع ســقوط 
خافــة داعــش, دخلــت ســوريا فــي حالــة تقاســم نفــوذ 
ونفــوذ  الســورية  الجزيــرة  منطقــة  فــي  أميــركا  بيــن 
تركــي فــي إدلــب, وخــارج حــدود مناطــق النفــوذ تلــك 
اســتطاعت دمشــق بســط ان ســوريا دخلــت فــي حالــة 
مــن الســتاتيكو السياســي لــن تخــرج منهــا بســبب حالــة 
اصطــدام المصالــح بيــن الــدول صاحبــة التأثيــر والنفــوذ 
الدعــم  منابــع  تجفيــف  حاولــت  روســيا  ســوريا.  فــي 
خــال  مــن  إدلــب  فــي  المســلحة  للتنظيمــات  التركــي 
“اســتانا”  ولقــاءات  اجتماعــات  أنقــرة عبــر  اســترضاء 
و”سوتشــي”, لكــن االتصــال التركــي الروســي اســتمر 
فــي حالــة شــد وجــذب مــن دون وجــود رؤيــة واضحــة. 

التنظيمــات  تمارســه  الــذي  التصعيــد  اســتمرار  ومــع 
اإلرهابيــة فــي إدلــب, قــرر الجيــش الســوري كســر حالــة 
إدلــب, حيــث شــّن عمليــة عســكرية  الجمــود واقتحــام 
داخــل الحــدود االداريــة لمحافظــة ادلــب الول مــرة منــذ 
ســنوات انتهــت الــى ســيطرة الجيــش علــى مدينــة خــان 
شــيخون االســتراتيجية والتــي تعتبــر المدخــل الرئيســي 
لمحافظــة إدلــب. وأكــدت قيــادة الجيــش الســوري فــي 
بيان أن التقدم ال زال مستمرًا بوتيرة عالية، وأن العمل 
جــار لنــزع العبــوات الناســفة التــي زرعهــا المســلحون. 
شــيخون  خــان  علــى  الســوري  الجيــش  ســيطرة  ومــع 
أصبحــت نقطــة المراقبــة التركيــة التاســعة فــي مدينــة 
مــورك محاصــرة مــن قبــل القــوات الســورية ومقطوعــة 
عــن خطــوط االمــداد التركــي. المتحــدث باســم الرئاســة 
تغلــق أو  لــن  بــاده  قــال إن  قالــن،  إبراهيــم  التركيــة، 
تنقــل موقــع نقطــة المراقبــة التاســعة التركيــة فــي إدلــب 
النقــاط  أن  مشــيرًا  آخــر،  مــكان  إلــى  ســوريا  شــمالي 
جهتهــا  مــن  وجودهــا.  مــكان  مــن  مهامهــا  ســتواصل 
الســوري  الجيــش  لبســط  دعمهــا  موســكو  أظهــرت 
ســيطرته علــى خــان شــيخون, كمــا نقــل النائــب فــي 
البرلمــان الروســي دميتــري ســابلين عــن الرئيــس بشــار 
األســد تأكيــده أن بــاده شــهدت تغييــرات إيجابيــة فــي 
الوضعيــن العســكري والسياســي. وأكــد الرئيــس األســد 
أن “االنتصــارات التــي تحّققــت تثبــت تصميــم الشــعب 
حتــى  اإلرهابييــن  بضــرب  االســتمرار  علــى  والجيــش 
تحريــر آخــر شــبر مــن األراضــي الســورية، علــى الرغــم 
مــن الدعــم المســتمر الــذي تتلقــاه التنظيمــات اإلرهابيــة 
مــن قبــل العديــد مــن األطــراف الغربيــة واإلقليميــة، وفــي 
فــي  األخيــرة  المعــارك  كشــفت  حيــث  تركيــا  مقدمتهــا 
إدلــب لمــن كان لديــه شــك عــن دعــم أنقــرة الواضــح 

المحــدود لإلرهابييــن”. وغيــر 

وتــل  طهــران  بيــن  المواجهــة  حــدة  تتصاعــد   **
ابيــب, فالحــرب البــاردة التــي اســتمرت لســنوات يبــدو 
تــل  أن  االرتفــاع, خصوصــًا  فــي  آخــذة  حرارتهــا  أن 

لتشــمل  طهــران  مــع  المواجهــة  حــدود  فتحــت  ابيــب 
كامــل جغرافيــا الشــرق األوســط حتــى وصلــت العــراق. 
الشــعبي  للحشــد  لهــا مواقــع  تعّرضــت  التــي  الغــارات 
العراقــي فــي أيار/مايــو الماضــي وكانــت ســتقّيد ضــد 
خضــم  فــي  اســتثمارها  ابيــب  تــل  قــررت  مجهــول, 
المواجهــة مــع طهــران, حيــث لــم ينــف رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو وقــوف بــاده وراء سلســلة 
هــذه الغــارات. وقــال نتنياهــو، ردًا علــى ســؤال للقنــاة 
التاســعة اإلســرائيلية مــا إذا كانــت تــل أبيــب تتصــرف 
ضــد طهــران فــي العــراق: “ال نتصــرف فقــط عندمــا 
نتصــرف علــى جبهــات مختلفــة  الضــرورة.  تقتضيــه 
ضــد دولــة تنــادي بتدميرنــا. وبطبيعــة الحــال، منحــت 
قــوات األمــن حريــة التصــرف ووّجهتهــا بفعــل كل مــا 
المواقــف  المخططــات اإليرانيــة”.  هــذه  يلــزم إلفشــال 
أعــرب  حيــث  لواشــنطن  حرجــًا  شــكلت  االســرائيلية 
مســؤول أمريكــي كبيــر لصحيفــة “نيويــورك تايمــز” عــن 
امتعاضــه مــن هجمــات منســوبة إلســرائيل نفــذت فــي 
العــراق، مؤكــدًا أن تــل أبيــب “تتجــاوز الحــدود”، مــا قــد 
يســفر عــن “انســحاب الجيــش األمريكــي مــن البــاد”. 
الخــوف االميركــي مــن عواقــب االعتــداء االســرائيلي 
رّجــح  حيــث  الطبيعــة,  لــوم  لمحاولــة  واشــنطن  دفــع 
مســؤوالن في إالدارة االميركية أن الســبب وراء سلســلة 
االنفجــارات التــي هــزت مؤخــرًا مواقــع للحشــد الشــعبي 
العراقــي ظاهــرة طبيعيــة. ونقلــت وكالــة “بلومبــرغ” عــن 
تعــارض  المتحــدة  الواليــات  أن  تأكيدهــم  المســؤولين 
فكــرة وقــوف إســرائيل وراء االنفجــارات وأن ســببها قــد 
يعــود إلــى “الحــر القاســي ببغــداد فــي فصــل الصيــف”.

** الضبابيــة التــي اتســمت بهــا الغــارات الجويــة علــى 
العــراق لحقهــا سلســلة غــارات عنيفــة ودقيقــة اســتهدفت 
مواقــع فــي ســوريا ولبنــان, التصعيــد اإلســرائيلي دفــع 
باألمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا أن “ما جرى 

يشــّكل خرقــًا فاضحــًا وكبيــرًا للمعــادالت التــي أرســيت 
بعــد عــدوان تمــوز والســكوت عنــه سيؤســس لمســار 
خطيــر ضــد لبنــان وكل فتــرة ســتكون هنــاك طائــرات 
مســّيرة مماثلــة, مؤكــدًا أن الزمــن الــذي تقصــف فيــه 
إســرائيل لبنــان وتبقــى هــي فــي أمــان انتهــى”. ووجــه 
نصــرهللا كامــه للســكان فــي شــمال اســرائيل بالقــول “ال 
ترتاحــوا وال تطمئنــوا وال تصدقــوا أن حــزب هللا سيســمح 

بمســار كهــذا”.

** أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إسقاط 
المملكــة المتحــدة لجنســيتها عــن المتطــرف جــون ليتــس 
المحتجــز فــي ســوريا أثــار خافــًا دبلوماســيًا بيــن لنــدن 
وأوتــاوا لكــون المتشــدد يحمــل الجنســية الكنديــة أيضــًا. 
ألغــت  البريطانيــة  الداخليــة  أن  الصحيفــة  وأّكــدت 
الجــواز البريطانــي للمتطــرف البالــغ 24 عامــًا والــذي 

كندا تتخلى عن “دواعشها”
تصاعد حدود المواجهة االيرانية االسرائيلية

يعــرف إعاميــًا بـ”الجهــادي جــاك”، وحّملــت حكومــة 
كنــدا المســؤولية عــن مصيــره. مــن جهتــه قــال وزيــر 
األمــن العــام الكنــدي، رالــف غوديــل، أن حكومتــه ال 
تنــوي مســاعدة “جــاك ليتيــس” للعــودة إلــى كنــدا ليحاكــم 

فيهــا. وكان ليتيــس قــد صــّرح فــي مقابلــة صحفيــة مــن 
معتقلــه فــي ســوريا “أن الجنســية البريطانيــة ال تهمــه 
مــن كنــدا أن  أنــه كنــدي, ويأمــل  دائمــًا يشــعر  النــه 
تأخــذه مــن هنــاك”. ورغــم اصــرار كنــدا رفــض اســتقبال 
الوجهــات  أفضــل  أحــد  أنهــا مازالــت  “دواعشــها”, اال 
للمغتربيــن, حيــث حّلــت كنــدا فــي المرتبــة الثالثــة بعــد 
سويسرا وسينغافورة كأفضل الدول للمغتربين 2019. 
نشــر بنــك HSBC تقريــره الســنوي عــن أفضــل الــدول 
للمغتربيــن بنــاء علــى تقييــم أكثــر مــن 18 ألــف مغتــرب 
مــن  للكثيــر  باالســتناد  العالــم  دولــة حــول   163 فــي 
العوامــل كجــودة الحيــاة وفــرص العمــل والحيــاة العائليــة 

واالســتقرار السياســي واالقتصــادي وغيرهــا.

** فــي اليمــن تتواصــل المعــارك بيــن قــوات الرئيــس 
“المجلــس  وقــوات  هــادي  اليمنــي عبــد ربــه منصــور 
هــادي  قــوات  دفعــت  حيــث  الجنوبــي”,  االنتقالــي 
محافظــة  فــي  مواقعهــا  لتعزيــز  عســكرية  بتعزيــرات 
شــبوة. وأفــاد مراســل قنــاة “روســيا اليــوم” أن المعــارك 
تجــري علــى أشــدها بيــن قــوات هــادي والقــوات الجنوبيــة 
المدعومــة مــن اإلمــارات. وكانــت حكومــة هــادي قــد 

فــي  األمنــي  الوضــع  بتصعيــد  االمــارات  اتهمــت 
محافظــة شــبوة جنــوب اليمــن. وحّمــل الناطــق باســم 
الحكومــة، راجــح بــادي، القــوات اإلماراتيــة فــي محافظــة 
شــبوة بتفجيــر الوضــع العســكري رغــم الجهــود الكبيــرة 
وإيقــاف  األزمــة  إلنهــاء  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 
التصعيــد العســكري, والــذي يمثــل بــرأي بــادي “تحديــًا 
واضحــًا ألهــداف التحالــف العربــي ولجهــود الســعودية 
التهدئــة  جهــود  كل  إفشــال  علــى  وإصــرارًا  للتهدئــة 

األزمــة”. واحتــواء 

** في الشــأن الســوداني, أعلن رئيس الوزراء الجديد 
عبــدهللا حمــدوك حاجــة البــاد إلــى مســاعدات خارجيــة 
بقيمــة ثمانيــة مليــارات دوالر، خــال العاميــن المقبليــن. 
الواليــات  مــع  محادثــات  بــدء  عــن  حمــدوك  وكشــف 
الراعيــة  الــدول  قائمــة  الســودان مــن  المتحــدة، إلزالــة 
لإلرهــاب، كمــا أشــار إلــى بــدء محادثــات مــع صنــدوق 
النقــد الدولــي، لمناقشــة إعــادة هيكلــة الديــون المســتحقة 
أرجــأت محكمــة  أخــرى،  مــن جهــة  الخرطــوم.  علــى 
البشــير  عمــر  الســابق  الرئيــس  محاكمــة  ســودانية 
بتهــم الفســاد والثــراء الحــرام. واســتمعت المحكمــة إلــى 
يتعّلــق بضبــط مبالــغ ماليــة  شــهادة شــخصين، فيمــا 
كبيــرة داخــل مقــر بيــت الضيافــة، عقــب عــزل البشــير 

مــن الحكــم، لكــن لــم يصــدر القــرار النهائــي، حيــث 
وقــت  فــي  اســتئنافها  يتــم  أن  علــى  الجلســة  رفعــت 
الحــق. ويأتــي تشــكيل الحكومــة الجديــدة عقــب تشــكيل 
المجلــس الســيادي فــي الســودان, حيــث وّقــع المجلــس 
العســكري االنتقالــي وقــوى “إعــان الحريــة والتغييــر” 
فــي العاصمــة الخرطــوم علــى “اإلعــان الدســتوري” 
بحضــور رؤســاء دول ووفــود رســمية عربيــة ودوليــة. 
واتفــق الطرفــان علــى جــدول زمنــي لمرحلــة انتقاليــة 
وتنتهــي  الســلطة  خالهــا  يتقاســمان  شــهرًا   39 مــن 

بانتخابــات حــرة. 

** ســّلط اختيــار “رجــاء نيكــوال عبــد المســيح” مــن 
ضمــن مجلــس الســيادة للفتــرة االنتقاليــة فــي الســودان 
كأول قبطيــة تصــل الــى منصــب قيــادي فــي الدولــة 
الضــوء علــى تاريــخ األقبــاط فــي هــذا البلــد اإلفريقــي. 
أن  لهــا  تقريــر  فــي  اليــوم”  “روســيا  قنــاة  وأوضحــت 
أرفــع  يعتبــر  المســيح”  “عبــد  الــذي حازتــه  المنصــب 
منصــب دســتوري يتقّلــده قبطــي فــي الســودان، حيــث 
الســلطة  يدخــل  قبطــي  كأول  ســدرة،  موريــس  ســبقها 
بعدمــا شــغل منصــب وزيــر الصحــة فــي عهــد جعفــر 
النميــري )1985-1969(. وبحســب القنــاة فــإن حالــة 
أقبــاط الســودان فــي عهــد البشــير كانــت مزريــة، حيــث 
فّضــل كثيــرون مــن أقبــاط الســودان، الهجــرة إلــى مصــر 
التــي ينحــدر منهــا أجدادهــم. ولعــب أقبــاط الســودان 
دورًا سياســيًا وثقافيــًا واجتماعيــًا وتعليميــًا فــي تاريــخ 
البــاد الحديــث، إذ أنشــأوا أول مدرســة أهليــة للبنــات 
عــام 1902، ثــم المكتبــة القبطيــة فــي 1908، الزاخــرة 
أنشــأوا  كمــا  والمخطوطــات,  التاريخيــة  الكتــب  بأهــم 
الكليــة القبطيــة للبنــات 1924 والكليــة القبطيــة لــألوالد 
ناديــي  تأســيس  فــي  إســهامهم  عــن  فضــا   ،1919
المريــخ والهــال الرياضييــن، ومجموعــة مــن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، والحــركات التحرريــة التــي انخرطــت 
فــي النضــال ضــد االحتــال البريطانــي للســودان. وفــي 
ســتينيات القــرن الماضــي، بــدأت رحلــة جديــدة لألقبــاط 
الســودان مــن عــدم االســتقرار، تتمّثــل بقوانيــن تمييزيــة 
ممتلــكات  بموجبــه  صــودرت  الــذي  التأميــم  وقانــون 
الرئيــس  إعــان  دفــع   ،1983 العــام  وفــي  لألقبــاط. 
الســوداني الســابق جعفــر النميــري إلــى تطبيــق الشــريعة 
اإلســامية، األقبــاط لانضمــام إلــى معارضــة شــعبية 
تواصلــت حتــى أيــام البشــير. ال يوجــد تقديــر رســمي 
لعــدد األقبــاط فــي الســودان اليــوم، إال أن آخــر دراســة 
العــام  فــي  لألبحــاث،  األمريكــي  بيــو  مركــز  نشــرها 
مليــون   1.4 بلــغ  عددهــم  أن  إلــى  أشــارت   ،2012
نســمة، منتشــرون فــي معظــم مــدن الســودان الرئيســة. 

** فــي االراضــي الفلســيطينية المحتلــة, أصيــب 70 
فلسطينيا بينهم 40 بالرصاص الحي خال مواجهات 
اندلعــت علــى حــدود قطــاع غــزة، فيمــا اســتنفر الجيــش 
اإلســرائيلي قواتــه علــى حــدود غــزة ترقبــًا للجمعــة الـــ 
71 مــن مســيرات العــودة. ووصــل آالف الفلســطينيين 
إلــى 5 نقــاط علــى طــول الحــدود الشــرقية لقطــاع غــزة 
للمشــاركة فــي جمعــة “لبيــك يــا أقصــى”. ورفــع الجيــش 
اإلســرائيلي مســتوى التأهــب عنــد حــدود قطــاع غــزة إلــى 
أعلــى مســتوى، فــي انتظــار مظاهــرات جديــدة ووســط 

مخــاوف مــن تصعيــد جديــد محتمــل. 
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بقلم: رحمن خضير عباس

اول ليلتين في روما ، قضيتها في غرفة صغيرة بفندق 
ليست  فهي  غريبة،  بناية  واقع ضمن  المدينة،  وسط 
كلها للفندق، وانما يشترك بها فندقان ومكاتب لشركات 
استغال  علي  للغرفة،  الصعود  اردت  واذا  واطباء، 
الذي اليتسع ألكثر من شخصين،  الصغير  المصعد 
لمئتي  تعود  فالبناية  حقيبته،  رفقة  واحد  لشخص  او 
سنة فاتت، أي ان المصعد مستحدث، والتسمح البلدية 
بتغيير معالم البناء اال بحدود معينة واجب استحصال 

الموافقات عليها.
الغرفة غاية بالنظافة، وكل شيء فيها ايطالي، ابتداء 
يغلف  الذي  بالمرمر  انتهاء  وليس  الحمام  من خاط 
جدرانه واألرضية .. نعم فأنا في ايطاليا ..  التي إذا ما 
أردنا اإلشادة، نحن العراقيين، بجمال االشياء ومتانتها 

نقول : ايطالي بعد.
لكن هذه الغرفة التصل إليها ترددات الواي فاي، وكلما 
والجلوس  منها  الخروج  علي  كان  للتواصل،  احتجت 
على االريكة الصفراء الموضوعة في الفسحة المقابلة 
للغرفة، ببجامتي السوداء المنقطة بنقط بيضاء صغيرة.
الوقت الذي اكون به محتاج للتواصل، وأشوف شكو 
جولة  من  ارجع  لمن  عادة  بالليل  هو  بالدنيا،  ماكو 
طويلة وممتعة ، ومتعبة طبعا، لهذا لمن اگعد عالقنفة 

استرخي، وانعس ، وانام بدون ما احس على االريكة 
بيضاء  بنقط  المنقطة  السوداء  وببجامتي   ، الصفراء 
اليوم  صباح  في  الفندق،  منظفة  دعى  ما  صغيرة، 
كتلة  هناك  بأن  لتعلمهم  باإلدارة  تتصل  أن  الثاني، 
سوداء منقطة بنقط بيضاء صغيرة متمددة على االريكة 

الصفراء في الطابق الرابع .
مو  وهللا   .. راسي  فوگ  جوگة  لگيت  عيني  فتحت 
اني .. اول شي گلته .. وسألتهم : وت هابند؟ وطبعا 

تعرفون داعيكم شلونه باالنگليزي.
_ يو اوكي ؟

_ يس .. 
_ واي يو سليبت هير ؟

_ بيكوز اي دونت هاف انترنيت إنسايد .. سو آي 
سليپ هير .

وحطوني  غراضي  شالوا  المشكلة،  هاي  إثر  على 
بسويت ماصق لمطعم الفندق، والعاملة اللي بالمطعم 
لمن  بونجورنو  اگللها  مرات  عشر  صديقتي،  صارت 
اتريگ، وهي تضحك ، واذا گعدت ورة العشرة، والمطعم 
يغلق ابوابه، تجيبلي للغرفة ماعون بي كرواسون وزبدة 

ومربى .. وكوب چاي .. وكلكم عيوني

كانت أمي ترتاح قليا بعد أْن بذلت جهدها في صناعة 
الكليجة . وجدت نفسها وحيدة في المطبخ ، فخاطبت 

نفسها بهمس : 
 “ احنا – وتعني أهل الشطرة - نسميها كليجة. وأهل 

بغداد يسمونها كليچة. وأهل العشاير يسمونها كلّيية”
إلى صوتها  السمع  يسترقن  بناتها  أن  تتوقع  لم  لكنها 
الهامس من الشباك. َوِإنَّ كامها أصبح نكتة نتناقلها 

بوجودها ،  وهي تشاركنا الضحك إلى حّد الدموع.  
مضت السنين ، وأصبحت الكليجة )بجيماتها المجردة 
والمشبعة والمتحولة إلى ياء (،  تعني لنا الفرح والسرور 

والمحبة.  
فهي   ، العيد  بقرب  الكليجة نشعر  نشم رائحة  وحينما 
انغرست  فقد  لذلك   ، بها  نتمتع  التي  الوحيدة  الحلوى 

لذتها في أعماق ذوقنا الجمعي.
 كانت أمهاتنا توزع علينا حصصنا. وتحاول االحتفاظ  
بما تبقى إلى ضيوف محتملين. ولكننا نجترح المعجزات 
أهلنا.  عن  غفلة  في   ، الكليجة   بقايا  على  للعثور 
فنسرقها ونلتهمها بشغف ، مما يساهم في احراج أهلنا 
أمام الضيوف.لذلك يقومون بصنع كليجة إضافية   .  
كبرنا ، ورحلنا بعيدا ، وزرنا بلدانا عديدة ومدنا غريبة 

لذة  ولكن  الحلوى.  وأنواع  المأكوالت  أنواع  وتذوقنا   ،
الكليجة في الَحْلق ما فتئت تاحقنا أينما ذهبنا. 

طريقة صنعها. من الدقيق والسكر وماء الورد والزيت 
وبعض الهيل ، التمر الذي يختفي في ثناياها ، المشط 

الخشبي الذي يصنع خطوطها ودوائرها  . 
تبادل الكليجة بين الجيران والمعارف واألصدقاء .

نعيش  أننا  عندئذ  فنشعر   . بشهية  الشاي  مع  نأكلها 
لحظات العيد. 

وتطوي   ، المسرعة  القطارات  كعجات  تمر  السنين 
سكك العمر المتشعبة . 

تموت األم ونكبر ،وتتغير الحياة وتتسع ، ونرحل إلى 
الحلوى.  أنواع  من  وطاب  لّذ  ما  فيها   ، غريبة  بلدان 
من  العديدة  األنواع  لنا  تقدم  التي  المطاعم  ندخل 

المأكوالت والمرطبات والمشهيات .
ولكن رائحة الكليجة مازلت تطاردنا في المهجر .

 تشّع فينا بشكل خفي ،  وتفجر فينا رشاشا من الروح 
العراقية التي ال تقبل التجزئة

أقامت الدكتورة أغادير النقيب القائم باألعمال للقنصلية العراقية العامة في مدينة مونتريال 
العراق  جمهورية  سفير  سعادة  شرف  على  المبارك  األضحى  عيد  بمناسبة  احتفااًل  الكندية 

الدكتور وديع بتي لتسنمه منصب سفير فوق العادة لدى كندا. 
جريدة السفير الكندية تتقدم بالشكر الجزيل للدكتورة أغاديروتنتهز الفرصة لتقدم أجمل التهاني 

والتبريكات للدكتور بتي وتتمنى لهما دوام التوفيق والنجاح.

بعد فشله في عامي 1988 و 2008, نائب الرئيس 
السابق جو بايدن يحاول تنظيف سجله ليقترب خطوة 
للرئاسة.  الديمقراطي  الحزب  بترشيح  للفوز  اضافية 

سيتعين على بايدن تبرير العديد من األخطاء واإلخفاقات في الماضي, وخاصة دعمه لحرب 
العراق والذي كان “خطأ” حسب قوله. 

وقال بايدن: “كان الخطأ الذي ارتكبته هو الوثوق بالرئيس بوش الذي أكد لي ان هدفه هو 
معرفة ما يجري بخصوص االسلحة النووية فقط.” وتابع قائًا إن “خطأه” كان اعتقاده ان 

بوش لم ولن يكذب عليه أبدًا.
العراقية فحسب بل لعب دوًرا مهًما  بايدن لم يدعم الحرب  إلى أن  الناس  الكثير من  يشير 
في حدوثها. وقال أمام حشد من ضباط الحرس الوطني في دياوير في عام 2002 “بقاء 
صدام حسين في الحكم خمس سنوات اضافية يجعلنا بورطة كبيرة” مبينا ان الطريقة الوحيدة 
لانتصار على االرهاب هي باالنتصار على صدام حسين. هذه االقوال تبين أن مشكلة بايدن 

كانت مع شخص صدام حسين, وليس بسبب امتاكه اسلحة نووية, التي تبين أنها كذبة. 

قال باقر المّشاط, عضو إدارة المجلس االقتصادي العراقي: إّن الحكومة العراقية تتجه نحو دفع 
رواتب الموظفين عبر المصارف الحكومية و التجارية كخطوة لكسر الجمود العراقي المصرفي 

في تعاملهم مع البنوك المحلية و العالمية. 
و بّين المّشاط أّن هذه الخطوة سوف تعزز ثقة المواطنين بالمصارف وهذا سيؤدي إلى تقليل 
االعتماد على األوراق النقدية, موضحًا أنه في غضون 20 الى 30 سنة, ربما ستختفي العملة 

المحلية و تحل محلها البطاقة االئتمانية. 

احتفاالت القنصلية العراقية في مونتريال

بايدن يقول إن 
تصويته على حرب 
العراق كان “خطأ” 

جه نحو دفع رواتب 
ّ

العراق يت
الموظفين من خالل البنوك 

سوالف عراقية 

رحلتي الى روما

كليجة

 بقلم: االعالمي مفيد عّباس
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فنجـان قهـوة

بقلم: ريتا فرنسيس-جبور

الالجئ

وأقلِّب  قيثارتي  أحمل  مكتبه  في  فبقيت  وخرج  انتظريني  قال 
أكثر  انتظاري  فترة  فيجعل  أقرأه  ما  أجد  لعّلي  هاتفي  صفحات 
احتمااًل.  بعد مضي أكثر من نصف ساعة قّررت بأني اكتفيت 
من تلك المهزلة نهضت عن كرسي المكتب وخرجت ألجد بأن 
الموسيقيين قد غادروا جميعًا وبأن نصف أضواء األستديو كانت 
ُمطفأة فعدت أدراجي إلى المكتب حملت آلتي وحقيبتي وعدت 
الدرج  أعلى  عند  يجلس  فرأيته  سيارتي  إلى  متوّجهة  وخرجت 
الحجري ُيشعل سيجارًة جديدة من سيجارة أخرى قديمة قبل أن 
يرميها بعيدًا عنه. انتابني الغضب وشعرت بالذل!  هل نسي أنه 
الخارجي ومشيت  الباب  استبقاني في مكتبه ألمٍر هام؟ فتحت 
ألقف بمحاذاته فلم ُيحرِّك ساكنًا. مشيت ألقف أمامه عاجزة عن 
تكتيف يدّي بغضب بسبب حملي قيثارتي وغير قادرة على وضع 
بما  أتلّفظ  أن  قبل  تعبيرًا عن االستهجان!  يدّي على خاصرتّي 
لن ُيعجبه بادر بالسؤال: “هل لديك دقيقة وقت؟” عقدت حاجبي 
بغضب وكدت أن أقول ما كنت أنوي قوله لكّنه سبقني وطلب 
مّني الجلوس فجلست إلى جانبه تفصلنا لفافة تبغه والواّلعة التي 
يتخّلى عن استعمالها في أوقات كثيرة. نظر إلى البعيد وقال بعد 

صمت دام عدة دقائق: “أنا حشرة”
عقدت حاجبّي للمفاجأة! لم أكن من صديقاته وال من المقّربات 
منه، في الواقع كان هذا لقاءنا الثاني ففي المّرة األولى تقّدمت 
امتحان عزٍف طويل  إلى  لديه فأخضعني  لطلب وظيفة شاغرة 
ورفضني بعده قائًا بأّن عزفي قد أصابه بالتوّتر ولم يشأ إعطائي 
لي  توسطت  قد  حنان  المقربة  صديقتي  أن  رغم  ثانية  فرصًة 
لكّنه قال لها بصراحة بأنه لم يشعر بعاقة حميمية بيني وبين 
اآللة التي ألعبها! غريبون هم هؤالء السوريون المثقفون وغريبة 
في  الوحيد  عشقي  وهي  بها  عاقتي  أهان  لقد  تعابيرهم!  هي 
هذه الحياة؟ إني أمضي معها معظم أوقاتي وهي رفيقة وحدتي 
ولم  نفسي  على  وأسفت  يومها  بالكآبة  أصبت  رزقي!  ومصدر 

أشُك لغيرها، هي األقرب لي حتى من حنان!
نظرت إليه وكان نظره يسرح بعيدًا كأنه قال ما قاله وينتظر مني 

تعليقًا فقلت أخيرًا: “لو أنك حشرة لكان الخالق جعلك واحدة!”
إلى  بحاجة  يكن  لم  ربما  بعدها،  وندمت  مرتفع  بصوت  قلتها 
تعليقي. بدا لي كأنه لم يسمعني أو ال يأبه أصًا برأيي. مّرت 
خمس دقائق من الصمت الُمطبق كدت بعدها أسأله لم استبقيتني، 

لكّنه قال: “لم أستطع دفنها... ماتت دون أن أوّدعها” 
نظرت إليه وبدا لي وجهه كأّنه منحوتة من صخر ال حياة فيها 
موسيقي  هو  ألحانه.   في  والشجن  الحزن  حينها سبب  ففهمت 
ُيقال  السيط نغمته ُمسكرة شجّية ومقطوعاته أقل ما  المع ذائع 
فيها أنها رائعة. يقيم الحفات في كل البلدان العربية وتتهافت 
عليه عدسات المصورين كما يتسابق إلى لقائه الصحفيون ألخذ 
حديٍث معه في سبق صحفي ُيعّد مكسبًا كبيرًا للقناة أو الصحيفة 

أو الصفحات اإللكترونية. 
-”كانت الصواريخ تتساقط كالمطر... وكانت هناك في المكان 
وُرفعت  الضحايا...  أشاء  ُرفعت  الخطأ!  والزمان  الخطأ 
أشاؤها... لم أستطع توديعها!” قالها بحسرة كبيرة فأبكاني ولكّنه 
لم يبِك. لطالما بدا لي كأنه “صنم” وطالما وصفته بذلك أمام 
على  تعترض  أن  قبل  وصفي  من  تضحك  كانت  التي  حنان 
قيثارتي  بين  مشتركة  معزوفة  معه  عزفت  الليلة  عليه.  حكمي 
والبيانو خاصته، صّفق العازفون لنا في آخر المعزوفة أّما هو 
فحّياني بإشارة من يده ولما نظرت إليه، كانت عيناه مغمضتين 

ولم يفتحهما إال وقد أشاح بوجهه بعيدًا عني!  
صنم! 

لم أكن آلتي لوال توسات حنان، فابنتها أصيبت بكسٍر في يدها 

أتمّرن مع  أن  المستشفى. طلبت  في  إلى مازمتها  واضطرت 
الفرقة لكي أحل محّلها في الحفل الكبير الذي سُيقام مساء الغد.  
لم أكن آلتي لو لم يتصل بي هو شخصّيًا فكرامتي أغلى عندي 
أن  قط  أحلم  لم  بمبلغ  وعدني  أنه  رغم  النقود  الى  حاجتي  من 
أتقاضاه عن حفلة واحدة إال أني رفضت قبل أن أسمع اعتذاره 

عما بدر منه في لقائنا األول. 
-”أتوا بشيٍخ وبكاهن... هما فقط كانا في وداعهم... لم أودعها... 
يدي وأخذت سيجارة  مكانها” مددت  أعرف  قط.. ال  أزرها  ولم 
أشعلتها وقلت: “ليس مهمًا َمن وّدعها ههنا.. المهم َمن استقبلها 

هناك” 
عينيه  في  الكبير  الحزن  ورأيت  األولى  للمّرة  وجهي  في  نظر 

السوداوين وسأل: “أتعتقدين هذا؟” 
-”إني أؤمن به”

 ارتاحت أساريره للمرة األولى ذلك المساء وفاجأني بالقول: “كان 
عزفك رائعًا الليلة”

شكرته باقتضاب فأضاف: “أها بك في الفريق، طبعا إذا كنت 
السيجارة في حلقي وسعلت  ببساطة فعلق دخان  قالها  ترغبين” 
يعني  هذا  “هل  ممازحًا:  فسأل  الرد،  من  أتمّكن  ولم  طويًا 
لم  تلك  السعال  نوبة  ألن  كام  دون  موافقة  فابتسمت  القبول؟” 

تكن قد انتهت. 
الدخان،  من  اكتفيت  أن  بعد  سألته  سجائرك؟”  ُتطفىء  -”أين 
لكّنه  أرضًا  أرمي سيجارتي  أن  فأبيت  األرض  إلى  بيده  فأشار 
بالغرض  يفي  عما  حولي  أبحث  ورحت  ورفضت  فعدت  أصّر 
فانتزعها من يدي ورماها كما أعاد بعدها رمي تلك التي كانت 

بين أصابعه. 
أثار  مّما  ببرود  قالها  ويلتقطها”  الصباح  في  ياسر  -”سيأتي 

حفيظتي 
-”هذا استعباد للخلق! لم تترك للرجل قمامتك لينظفها؟!” سألته 
ق  فعاد ونظر إلى البعيد وقال: “ألن عّزة نفسه تمنعني من التصدِّ

عليه”
-”ماذا تعني بذلك؟” سألت عندما لم أفهم قصده فقال: “ياسر 
الجئ من بادي... الجئ مثلي... بهذه الطريقة فقط أستطيع 

مساعدته” 
له  على وصفي  حنان  اعتراض  أكثر  وفهمت  قاله  بما  فوجئت 

بالصنم فسألت ممازحة: “وهل يسمح لك وزير العمل بذلك؟”
حّدق في وجهي عاقد الحاجبين وأشار بإصبعه إلى المبنى وراءنا 

وقال جاّدًا: “هذه مملكتي.. وأنا صاحب كل الحقائب هنا!” 
وبين  بيني  “الفرق  فقال:  يعتذر  كّمن  قلتها  فقط”  أمزح  -”كنت 

ياسر بأني الجئ مع حصانة وهو الجئ من دون حصانة!”
“كانا  وقال:  بمرارة  فابتسم  سألته  حصانتك؟”  هي  -”وما 
تهدمت منازلنا في سوريا.. كانا فقدنا عائاتنا وكانا نزحنا... 
كبيرة  عالة  بأنه  إليه  ُنظر  وهو  كبيرًا  مكسبًا  فاعُتبرت  نزحت 
المضاربة وأنا  العمل من أجل  المجتمع.. هو ممنوع من  على 
أعمل وأضارب وأقيم الحفات ويصفق لي عند آخر كل معزوفة 
عينه  الصحفي  العمل..  من  ياسر  منع  الذي  عينه  الشخص 
يحارب ياسر وُيجري التقارير لمحاربته يأتي إلّي في الوقت عينه 
ويتمّلقني لكي يجري معي لقاء ينشر فيه أخبارًا حصرّية عني! 
إلى األرض  انفصامًا؟!” نظرت  ُيسّمى هذا  أال  باهلل عليك   ...
الحصانة  بأن  فوجدت  االنفصام  ذلك  وبحثت عن سبب  خجًا 
التي تكلم عنها ما هي إال حصانة المال والشهرة بينما الفقير ليس 
له سوى رّبه وبعض المحسنين أمثال بطل قصتي الذي يرمي 
أعقاب السجائر أرضًا ليكسب الاجئ الفقير لقمته من التقاطها!
-”يجب أن أذهب” قلت له بعد أن عجزت عن الدفاع عن نفسي 
قال:  ثم  السوداوين  بعينيه  طويًا  إلّي  فنظر  جلدي  أبناء  وعن 
“ابقي قليًا بعد” ثم أشعل سيجارًة  لم تكن األخيرة لذلك المساء. 

الشريف ايمان  بقلم: 

سأتجرأ ألقول لك ما بداخلك وتعلمه جيدًا وال تعلنه ابدًا.
الثياب  أنواع  بأفخر  تخفيه  الذي  عفنك  في  وأنبش  أعماقك  الى  سأدخل 

وأجمل وأبهي الكلمات.
تعال ألخبرك كيف تراني كأنثى شرقية.

فأنا ايها المتعالي علّي لمجرد أنك ولدت ذكرًا في باد تمّجد الذكورة. 
أنصت إلي جيدًا وال تشح بنظرك عني، فأنا حولك في كل مكان، ربما 
أكون أمك، أو احد شقيقاتك، أو جارتك في الطابق األعلي من مبناك 

السكني، أو احدى زمياتك في المكتب المقابل.
او أنا تلك التي تلوكون سمعتها في جلساتك مع أمثالك من الذكور.

هل عرفتني؟
ابحث جيدًا فى ذاكرتك.. نعم... أنا هي.

أنا ذلك الكائن الذي غرز في وعيه انه خلق ليكون أمًا.
ولن اكون أمًا اال باالرتباط بك، لتهبني األمومة. 

أنا التي عانيت من نظرات الشفقة واتهامات اإلخفاق حتى اقترنت بك.
أنا التي حملت بأبنائك واعطيتهم من جسدي وروحي وعافيتي ومحبتي.

أنا التي سهرت على مرضهم وتابعت تغذيتهم ودروسهم، وأعياد ميادهم 
ومواعيد تدريباتهم.

وإذا أخفق أحدهم، فأنا المهملة.
انا التي يجب أن أكون في أبهى صورة واتعلم فنون العشق والغرام ألرضي 

رجولتك.
وإذا خنتني فأنا المقّصرة 

أنا التي حين سّدت أمامك سبل الحياة، بعت مصاغي او إرثي ودبرت 
من دخلي اذا كنت أعمل ألعينك.. 

أنا التي رغم كل أعبائي تفّوقت في عملي وترقيت واذا حاولت أن ننتقل 
ان  اجبرتني  او  أحامي  أعلى، حطمت  لمستوى  اجتماعي  مستوى  من 

ينسب كل شيء لك.
وإذا رفضت تصفني بقلة األصل.

تذكرتني اآلن؟؟
أراك لم تستوضح صورتي بعد.

أنا تلك البطلة التي بعد عمر ليس بالقصير والمسؤولية ليست بالهينة.
تحّملت مسؤوليتي بمفردي، سواء بفعل القدر كالترمل او مرضك الشديد.

او بقرار جريء مني وهو االنفصال عنك.

امسك أفكارك المريضة عني اآلن واستمع الي جيدًا.
فكوني إمرأة ناضجة تتحمل مسئوليتها وأوالدها بدون وجودك المبجل ال 

يسمح لك باستباحتي .
من  يزيد  وعيِّ  ونضج  عمري،  سنوات  أبهى  في  أنني  جيدًا  اعلم  نعم 

جاذبيتي.
وتراكم خبراتي الحيايتة يزيد من اشتهائك لي.

وأماني المادي يجعلني بالنسبه لك صيدًا جيدًا في وعيك المريض.
وهنا أيها الذكر المبّجل أريدك أن تنتبه وتصغي جيدًا.

وصقلته  كثيرًا  عليه  اشتغلت  الذي  العقل  ذات  أمامك  التي  البطلة  تلك 
تجارب الحياة. 

وذلك الجسد البض كامل األنوثة.
تعلنها لك والمثالك ان عقلي وقلبي وجسدي ال يدخله اال المطهرون.

فكف عني محاوالتك، وتصوراتك المريضة إنني لن أستطيع العيش دون 
وجودك المبجل.

وتقبل فكرة ان هناك إناثًا إختارت الحياة ككائن مسؤول بدونك.
اختارت الحياة دون وجود شريك لم يكن اال بالعائق.

او عدم تكرار الخطأ في مفهومها هو الزواج مرة أخرى

لكل ذكر يفكر بتلك الطريقة.
ال دمتم سعداء

رجل شرقي وانثى
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شخص ممدد على سرير في مستشفى ووجهه كله مغّطى بالشاش االبيض 
وكأنه قد تعّرض لحادث كبير وسيكون له وجه آخر بعد الشفاء التام  ولكن 
في داخله وحش كبير!..استيقظت صديقتي سارة من هذا الحلم الغريب وهي 

تسأل نفسها من يكون هذا الشخص..
وفي مساء نفس اليوم اتصل بها شخص قد َتعّرف عليها قبل يوم من حلمها 
عن طريق إحدى وسائل التواصل االجتماعي )الفيسبوك( لغرض التعارف 
عيون  طبيب  بأنه  أبلغها  وقد  متواصل،  بشكل  نفسه  عن  بالحديث  وبدأ 
ويعيش في تركيا واهله في بغداد ووالدته تعمل في مجال القضاء ...  الخ 
من التفاصيل عن حياته وهو حاليًا في بغداد للزيارة، وهي لم تتحدث معه 
سوى القليل عن حياتها، وأحّست أن األمر يبدو غريبًا بعض الشيء من 
أول اتصال يتحدث لها عن كل شيء، وفي األخير أخبرها أن لديه أرض 

اشتراها بأقساط ولم يبق سوى قسطين عليه أن يدفعهما.
وهنا جاء السؤال المفاجىء بقوله: هل ستساعدني بمبلغ من المال ؟!

ققالت له مجاملة: نعم بكل تأكيد.

فقال لها : كم من المبلغ ممكن ان تعطيني ؟
فقالت له وهي تمزح في نفسها : ساعطيك خمسة آالف دوالرًا .

فقال لها : نعم وكيف سأستلمها ؟!
وهنا بدأ الشك يساور قلبها ..وعادت تسأله ولكن ليس لدي حاليًا كل المبلغ.

الى  عائدًا  النني سأسافر  غدًا  المبلغ  آخذ  أن  أرجوك ضروري  لها:  فقال 
تركيا.

فقالت له : سأحاول تسليمك المبلغ كامًا .
فشكرها وهو على عجل في غلق المحادثة !

في  الشخص  لهذا  الشخصية  الصفحة  تفاصيل  وفتحت  قليًا  سارة  فّكرت 
الفيسبوك وبحثت عن اسم المستشفى التي ادعى أنه يعمل فيها ، فوجدت 
أن مكان المستشفى ليس في تركيا بل في الفلبين ! وانشاء هذه الصفحة 

العائدة له بتاريخ حديث قبل يوم من محادثتها .
وهنا تذكرت الحلم وعرفت ان هذا الشخص محتال كبير يلبس وجه آخر 

ويتقمص شخصية غير حقيقية!. 
االحام  مسألة  هو  الباراسايكلوجي  علم  فيها  يبحث  التي  المسائل  إحدى 
الجلية )Lucid Dreaming(، حيث أثبتت البحوث أن المخ البشري كأي 
شيء في هذا الكون له أمواج كهرومغناطيسية خاصة به قد يتوقع شيء 
الغيبي،  وتظهر  الماضي  المستقبل بسبب صورة خفية في  سيحصل في 
لقضية  او حل  او خبر سار  بعيد  او ربما  لتحذرنا من حدث قريب  فجأة 
لديهم  بها  ويؤمنون  احامهم  يتذكرون  الذين  االشخاص  وهؤالء   . تشغلنا 
احدى القوى الخفية في علم ما وراء االدراك . وهناك آخرين يتمتعون بقدرة 
الحلمي  التنبؤ  في مسالة  متواصل  البحث  ! ومازال  بأحامهم  التحكم  في 

وتفسيراته المختلفة ..اال ان االقرب تفسيرًا سنتحدث عنه الحقًا.

قنـاديل ...   رواية شرف
بقلم: د. داليا حمامي

االحالم الجلية  
قصص واقعية من علم الباراسيكولوجي

العزاوي د.هديل  بقلم: 

ثقافة وفن

لم يرتبط دائمًا مفهوم الشرف بالمرأة؟
لم يخون الرجل زوجته وال يوصم بالعار، بينما على المرأة أن تدفع ثمن 

خيانتها؟
لم ال تساَمح المرأة على أخطائها، وال يغفر لها ذنبها، بل تنّفذ في حقها أقسى 

أنواع العقوبات أمام مرأى الرجل، وإن كان والدها؟
في روايتها شرف، ال تجيب الكاتبة التركية “أليف شافاك” عن هذه األسئلة، 
غير  بديع  سرد  من خال  اإلجابات،  البحث عن  مهمة  للقارئ  تترك  بل 
مباشر، يحكي قصة عائلة كردية بأجيالها الثاثة، الجيل األول المتمّسك 
والجيل  والجدل،  المناقشة  حتى  فيها  يقبل  وال  بجنون،  والتقاليد  بالعادات 
الثاني، الذي كان عليه تحّمل وزر تحّجر الجيل األول، رغم رفضه لكل 
الذي  الثالث،  نسائه، والجيل  الواقع على  الهائل  المجتمع، وللظلم  عادات 
رغم ابتعاده وهجرته إلى دولة أوروبية، متحررة من كل قيود العادات الشرق 
أوسطية، إال أن مسألة شرف المرأة الزالت مغروسة في أعماقه، وفي ال 

وعيه.
الرواية نسائية بامتياز، يكتشف فيها القارئ أثر المرأة، التسلسلي التراكمي 
على أجيال العائات، عبر طريقة تربيتها الخاطئة للرجل، وتوجيه االهتمام 
والدالل، وإعاء الشأن له فقط دون شقيقاته، رغم أن األم نفسها قد عانت 
بينها  العادل  غير  والتعامل  حقها،  في  اإلنصاف  وعدم  الظلم،  من  سابقًا 
ال  ما  إلى  ستستمر  المفرغة  الحلقة  أو  السلسلة  هذه  العائلة،  ذكور  وبين 
الرغم  فعلى  فقط،  وامرأة  امرأة..  قبل  من  كسرها  تم  حال  في  إال  نهاية،  

من تعامل األم مع األبناء وكأنهم 
ساطين متّوجون، إال أن الرجل قد 
دخل في متاهة ال تنتهي، بين ما 
تربى عليه، وبين ما يراه من تطور 
في المجتمع، جعله خارج الزمان، 
ضائعًا ال قيمة له إال في أحضان 
أمه، منبوذًا مكروهًا وسط عائلته، 
لتعود إليه إساءاته وذنوبه القديمة، 
يقلب  مجرم،  عاق  ابن  هيئة  في 

حياة األهل رأسًا على عقب.
السرد  تقنية  أما  بيئتها،  ابن  أحداثها و كأنك  تعيش  رواية عبقرية تجعلك 
التي استخدمتها الكاتبة، وهي تقنية الفاش باك أو العودة بالزمان والمكان، 
في غاية الذكاء وال تسبب أي إرباك للقارئ، حيث تبدأ الرواية من النهاية، 
وتعود بنا للوراء بشكل خاطف، عبر أمكنة وأزمنة مختلفة، لنفهم سبب قتل 
الولد ألمه، لتنتهي مع مفاجأة رائعة تجعل القارئ محتارًا في أمره، بعد أن 

يكتشف خدعة الكاتبة له. 
من قرأ للكاتبة قواعد العشق األربعون فقط، فقد ظلم الكاتبة المبدعة، وحرم 
نفسه من قراءة رواية تستحق وبجدارة، أن تصنف كواحدة من روائع األدب 

العالمي. 

بقلم: پولص أألشوري

بقلم: عاطف ميخائيل

الجاليــة  تهنــئ  الســفير  جريــدة 
خاصــة  والعراقيــة  عامــة  العربيــة 
الكنديــة  ونــدزور  مدينــة  فــي 
بطــرس(  )مــار  جمعيــة  بتأســيس 
التلكيفيــة متمنيــن ألعضائهــا  كيبــا 

والتوفيــق. النجــاح 

مبروك

في ليلة غائمة والرعود تعزف موسيقى  حمراء،
عصر الشاعر أفكاره الملونة

في أنية خزفية ،
عجنها بإتقان لرسم اللوحة ،

وبدأ برسم لوحتة ،
ال على التعيين او التخطيط 

مسبقا،
كما يفعل اكثر الهواة،

كانت قناديل الغرفة مطفأة
ما عدا ما يتسلل اليها من ضوء البروق البعيد الصفراء 

،
قبل بدء برسم اللوحة،

بدأ يتصفح اللوحات القديمة،
حتى ال يتكرر اليه أسلوبه القديم

متأما شريط فلم عتيق يمر 
امام بؤبؤة عينية،

عن اّيام الحرب االولى ،
وجثث االنسانية تغطي االرض 

كأنها براعم تتفتح ،
وأعواد مشانق كالصلبان وعليها تسقط الطيور الجارحة،

وتحت جبل شاهق ،كانت هناك
أكوام من جثث الشابات الجميات

اللواتي رفضن بإصرار أن يدنس عذريتهن انجاس،
وكان هناك شارع احمر 

يسمى شارع الموت ،
ممتدا من ٌقرى هكاري والى أورميا،

بدأت الصور تتحرك مع موسيقى الحرب الدائمة،
التي ال مناص منها

النها هكذا ارادها الحلفاء،
بان تكون القوميات الصغيرة

وقودها، الدائمة ،
ليحققوا اهدافهم الدنيئة،

بتقسيم باد الرجل المريض ،
حسب مقاساتهم الطويلة 

والقصيرة،
والشعوب الصغيرة تنظر اليهم 

بغضب وبثورة العيون
وهم يتقاسمون الكعكعة اللذيذة

وهنا انفجر ضوء الصباح
واختفى كل شيء 
ما عدا لوحة الفنان

 الناطقة
ٌ

اللوحة
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ثقافة وفن

بقلم: د. خالد طلعت

القناعات المسبقة والحداثة

بقلم: االعالمي رأفت صادق

إال الذكريات
بين الحين واآلخر تذهب أرواحنا وعقولنا الى رحلة قصيرة نحو الذكريات القديمة التي طوتها سنين العمر 
وكأنها ثوان قد مرت با استمتاع بها أو أخذ قسط من الجمال لطالما كانت دائما هي نقطة الجمال 

الحقيقية في وقتنا الحاضر.
إال الذكريات... في ساعه متأخرة من الليل تذكرت جهاز الراديو الذي لم أستعمله منذ سنوات وعثرت 
عليه مصادفة في أحد أركان البيت، انتشلته من بين بقايا طفولتي واحتفظت به عن قرب بغرفتي ألعود 
اليه محمًا برائحة الطفولة، قال الفيلسوف : بما تخبرني ياصديقي عن حقيقة الصدق، قيل في الصدق 
في  نستيقظ  كنا  التي  الجميلة  اإلذاعة  إحدى روائع  انها  لصاحبه،  الهلكة  فيه  ولو  منجي  أنه  يابنيتى 

منتصف الليل لسماعها بجانب العديد من البرامج اإلذاعة األخرى.
إال الذكريات، فإنها مرآة اليوم التي نرى فيها عالمنا الرائع الذى ال تدنسه مطامع الحياة وصراعات اليوم 
ومشاحناته المستمرة لدرجة أنني ال أدري في نهاية اليوم ماذا حققت من إنجازات خال اليوم؟ وماهي 

هى االستفادة التي خرجت بها في نهايته؟
االسري  بالصراع  المليء  لحاضرنا  منها  نتعلم  حتي  الذكريات  نحو  قليا  نبحر  ان  منا  جديرا  أليس 
والمجتمعي رغم وجود وسائل اإلتصال الحديثة وتقدم العلم في كل لحظة تمر يخرج اإلنسان بعلم جديد 

وفكر متطور إال أننا نؤكد دائما ونقول إال الذكريات

مع  تتسق  ال  أنها  هي  المسبقة  القناعات  مشكلة 
األسلوب العلمي الذي اتفق العالم المتحضر على 

اتباعه والذي يتحكم بالفعل في كل دقائق حياته.
او  مسلمًا  فيزيائيًا  عالمًا  تكون  أن  مثا  تخيل 
ولديك  ملتزمًا  هندوسيًا  او  يهوديًا  او  مسيحيًا 
األشياء  عمل  لطريقة  بالنسبة  المسبقة  قناعاتك 
وبداياتها، كأن تظن مثًا ان األرض مسطحة او 

أّن الشمس تولد كل يوم وتموت الخ.
هذه القناعة المسبقة سوف تحول بينك ال محالة 
التفكير والبحث عن تفسيرات بديلة  وبين محاولة 
الى  للتوصل  المطلوبة  التجارب  إجراء  ثم  ومن 

الحقيقة التي تؤمن خطًأ انك بالفعل تمتلكها.  
وحتى إن قفزت الحقيقة أمام عينيك صدفة فأنت 
مايقابلها  او  تتمتم سبحان هللا  األغلب سوف  في 
أمام  واضحًا  تراه  لما  غيبي  تفسير  ألي  تلجأ  ثم 
عينيك، ألن تلك الغمامة تحجب عقلك وُتَعتِّم على 
تلك الحقيقة الجلية، وستظل الى أبد اآلبدين تعتقد 
بما ال يدع مجااًل للشّك أّن االرض مسّطحة وأّن 

الشمس تدور حولها.
فما الترجمة العملية لذلك سوى أنك بالتبعية ستظل 
قبل  عليها  الناس  كان  التي  الحال  نفس  على 
اكتشاف كروية الشمس وما ترتب عليه من علوم، 
للديوان  في طريقك  يوم  كل  الحمار  تركب  فتظّل 
في  تغمسها  الخراج مستخدمًا ريشة  بتدوين  لتقوم 

ببراعة على  الحروف  بها  ترسم  مداد حبر مسمم 
صحيفة من جلد البقر، او على أحسن الفروض 
انتجه غيرك  ما  لكل  ذليل  ستظل مجرد مستهلك 
حالنا  بالضبط  وهو  يشاء،  ان  وقت  عنك  يمنعه 

اآلن.
لم يصل جاليليو الى الحقيقة التي أّدى اكتشافها 
واإلقرار بها والعمل وفقا لمعطياتها الى ثورة تبعتها 
ثورات أدت لكل التقدم الذي نرتع فيه جميعًا اآلن 
وضع  عندما  اال  عنه،  االستغناء  نستطيع  وال 
قناعاته المسبقة جانبًا ونظر لألمور على حقيقتها 

بدون تلك الغشاوة!
لم يصل ديكارت الى ماتوصل اليه من استنتاجات 
فلسفّية فتحت المجال أمام العقل اإلنساني ليسبر 
مزيدًا من أبعاده إاّل عندما وضع قناعاته المسبقة 

محل الشك واالختبار!
واياد  النجار  زغلول  يصل  لن  نفسه  السبب  لهذا 
االعجاز  أساطين  وباقي  نايك  وذاكر  القليبي 
العلمي وال طبعًا اي من هذه الفئة المسماة بعلماء 
الدين ومن أي دين كانوا ومعهم من تبعوهم ممن 

استمرأوا حياة الدهماء اال الى مزابل التاريخ.
ولكن فئة منهم سيدخلون تلك المزابل أثرياء متخمين 
بعد  المتعلمين  والمغيبين وأنصاف  الجهلة  بأموال 

ان عاثوا في األرض فسادًا وضللوا أمما كاملة!

دروب  ...
بقلم: دياب عواد

حطب أخضر
للتو خرجت روحي من حياتي من فضائي إلى فضاء هللا 

واندثرت..
بقيُت أصعد بنفسي إليها .. أناجيها،

أحاول أن أرضيها وتمنعت وتمنعت وتمنعت،
مضى يومان يا هللا 

والروح تخترق البعد وتختلق لي موتًا قبل األوان 
و ال أريد أن أموت 

وال أريد أن يموت مني أي جزء على اإلطاق،
وما زالت روحي تعوم أكثر كلما أثقلُت لها المرساة،

أنا الذي بالحب أحيا وبالحب تقتات روحي، صرت اليوم أموت من شدة الحب وما من حبيبٍة تبالي،
بنيت ألجلك أجمل األحام وكنت استفيق كل يوم ساعيًا وراء أحامي جاهدًا ألصنع منها واقعًا وال 

شيء في جعبتي إال المحبة،
أرجو أال يكون قد عابني فقري وقلة حيلتي،

أرجو أال يكون ضعفي هو من أضعف ارتقاء المحبة نحو العلو الذي تخيلت وتمنيت وما نلت إال خيبة 
تضاف إلى خيباتي الكثيرة ،

من شدة الحب رجوت أن تكون قصتي هذه مسك الختام، 
تمنيت أن يكون هذا هو الحب الخالد الذي يقيني بألمه من كل رضوض الحياة،

صليت أن يظل راسخًا معي،
تمنيته سببًا لبقائي،

لكنك منعتني أن أحبك بما ملكت من قدرة وكان هذا صادمًا وانتكست روحي بألم عظيم،
وما نلت منك محّبة وكان هذا مخجًا لكل الكبرياء الذي جمعته لنفسي،

طريق بيتك البعيد الذي قطعته مع أكثر لحظات العمر فرحًا، قطعته أيضًا بأثقل الخيبات،
عدت حامًا بيدي ما ظننت أنه سيسعدك ،

عدت حاما ورودًا حمراء وبيضاء لتذبل على مهٍل قرب سريري،
عدت مهزومًا خجًا من كل هذا الثقل الذي سببته لنفسي ولنفسك،

وكان صدك أثقل مرساة في أعمق البحار،
مرساة أثقلت سفينة كانت تظن بأنها ال تهاب البحر وال تخشى العواصف والرياح،

طافيًا أنتظر الموت يأتي من كل صوب،
موتًا بطيئًا يتفشى في جسدي على مهل مثل نار في حطٍب أخضر.
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الزاوية الطبية

الصفحة الطبية بقلم د. عامر بطرس داود

Deja Vu ظاهرة ديجافو
إّن  نقول  بها  لم تسمع  إن كنت  ديجافو؟  هل سمعت سابقًا بظاهرة 
الكلمة بالفرنسية تعني “شوهد من قبل”. الظاهرة تخّص األشخاص 
الذين يجربون اإلحساس عند دخول مكان معين  كأن يكون مطعم  
في فرنسا بأنهم شاهدوه أو كانوا هناك سابقًا بالرغم أن زيارتهم لهذا 
البلد هي األولى وكأنهم يعيدون شريطًا شاهدوه مسبقًا. تعّد الظاهرة 

نوعًا ما معقدة بعض الشيء بخصوص سبب حدوثها .
الباحث السويسري فانكاوسر وجد بأّن %70 من الذين اّدعوا خوضهم 
تجربة ديجافو تتراوح أعمارهم بين 25-15 عامًا, كذلك وجد عاقة 
Tem- )بين هذه الظاهرة والمرضى المصابين بنوع من الصرع يسمى
poral Lobe Epilepsy( ولكنه أشر أيضًا لوجود ناس ال يعانون 

من هذا المرض ولكنهم حدثت لهم الظاهرة.
النفسيون  األخصائيون  وضعها  نظريات  عدة  وجدت  السبب   لهذا 

لتحديد سبب حدوثها أهمها:
•  نظرية الهولوغرام: وضعها العالم االلماني “هيرمان سنو” والذي 
بين ان جزئية صغيرة من تجربة حسية شعر بها الشخص من الممكن 
أن تخدع دماغه في التفكير فعًا بأنه شاهد المكان سابقًا. وأعطى 
مثًا في اإلحساس برائحة لنوع من األشجار في فصل معين أعطت 

له اإلحساس بأنه شاهد المكان مسبقًا.
•  نظرية االرتباط بالحلم: وضع عالم آخر هذه النظرية وعّللها بأنه 
من الممكن أن يكون شاهد هذا المكان في حلمه من خال ربط ذلك 
بالواقع وسمى الحلم “الحلم االستبصاري “ وأعطى مثًا أن العديد من 

الناس حلموا أنهم داخل سفينة التايتانيك عندما غرقت.
يعّللون  األيام  هذه  النفسيون  العلماء  المزدوجة:  المعاملة  نظرية    •
السبب في حدوث الظاهرة لحدوث خلل في الدماغ وتحدث عندما يقوم 

الدماغ في واجبين في 
خّزن  أولهما  واحد  آن 
المعلومات في الذاكرة 
وثانيهما  األمد  طويلة 
بأنه  اإلحساس  خلق 

شاهدها مسبقًا. 
العالم  نظرية   •
الموازي: وضعها عالم 
نفساني يدعى د.ميشو 
كاكو ويّدعي أن هناك 
موازيًا  افتراضيًا  عالمًا 
واحد  يعيشه كل  آخر 

يعّلل سبب الظاهرة. قد يبدو التعليل غير واقعي.
• نظرية االنتباه المنقسم: اّدعى واضعو النظرية بأن هناك انقسامًا 
في االنتباه مابين الوعي وما دون الوعي. طبقت النظرية على طاب 
العالم  لعدة مناطق معينة من  فيلم عن طريق فاش  عرض عليهم 
مع صور  العالم  من  أخرى  لمناطق  لهم صور  ذلك عرضت  وبعد 
واحدة فقط فيها منطقة من التي شاهدوها في الفيلم. الطاب بنسبة 
لم  أنهم  من  بالرغم  سابقًا  المنطقة  هذه  زاروا  أنهم  أّكدوا  جدًا  عالية 

يذهبوا اليها مطلقًا.
أو  بديهية  نفسية  ظاهرة  هي  فو  ديجا  ظاهرة  الموضوع:  خاصة 
حدسية شائعة تحدث لكثير منا. تعني كلمة ديجافو ‘شوهد من قبل’ 
حيث نشعر بأن ذاكرتنا تعرف مكانًا وكأننا كنا به بالفعل، او رأينا 

شخصًا لم نره من قبل، أو أن مشهدًا ما حدث قبل ذلك.

الصداع وأسبابه
بينت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن أكثر من نصف عدد 
البالغين في العالم كله تعّرضوا آلالم الصداع. وهناك أكثر من مئتي 

نوع من الصداع, كل نوع لديه أعراض مختلفة.

أنواع الصداع :  
 )Tension Headache( صداع التوتر  .1

بآالم  يشعر  والشخص  الصداع  االكثر شيوعًا من  النوع  هذا  يعتبر 
تشمل  والعنق.  الرأس  مؤخرة  او  الرأس  جانبي  على  شديدة  ليست 
يتحول  وقد  السيئة,  النوم  ووضعيه  والقلق  التوتر  الصداع  مسببات 
المرض الى صداع مزمن ,وهذا النوع من الصداع عادة ما يستجيب 
وربما  الباراسيتول  أو  البروفين  أو  األسبرين  مثل  األلم  لمضادات 

تساعد الراحة باالبتعاد عن القلق في التخلص من األلم.
)Cluster Headache( الصداع العنقودي  .2

هذا النوع من الصداع يأتي في جانب واحد لفترة قصيرة لكنه قوي 
ومؤلم ويحدث يوميًا لمدة معينة من الزمن وربما تتبعها فترة خالية 
من الصداع لشهور وربما لسنوات ويحدث هذا النوع لدى الرجال أكثر 
وأنواع  والمرتفعات  والسجائر  الكحول  تشمل  أن  ويمكن  النساء  من 
معينة من األدوية كمسببات لهذا النوع من الصداع واليفيد استعمال 

المسكنات الزالة الصداع .
)Migraine( الصداع النصفي  .3

هذا النوع من الصداع هو االكثر انتشارًا لدى النساء, أحد األسباب 
الشائعة لحدوث الصداع هو التغيرات في الهورمونات والتوتر والنوم   

ويعتقد ان مسبب الشقيقة هو التغييرات الحاصلة في العصب ثاثي 
التوائم )TRIGEMINAL( أو خلل في توازن المواد الكيمياوية في 
الصداع  حدوث  والنتيجة  الدموية  االوعية  توّسع  الى  تؤدي  الدماغ 
من  بعض  تناولت  بحوث  واحدة. عدة  في جهة  األلم  يكون  وعادة 

مسببات الصداع منها :
البيرفيوم : السبب الطبي غير معلوم لكن وجدت عاقة   •

بين استخدام البيرفيوم وحدوث الشقيقة.
الكحول: بعض الناس الذين لديهم حساسية من النايترايت   •

الموجودة في بعض أنواع الكحول قد يسّبب الصداع النصفي. 
بين  عاقة  هناك  أّن  وجدت  البحوث  الطعام:  حساسية   •
او  الكافائين  مثل  النصفي  الصداع  وحدوث  الغذاء  أنواع  بعض 

الشوكوالته او الجبنة القديمة.
نظارة العين غير الصحيحة.  •

التغير المناخي.   •
التوتر النفسي والكآبة.   •

التغير الهوموني.   •
الحساسية الموسمية.  •

هبوط نسبة السّكر في الدم وفي بعض األحيان الزيادة قد   •
تسّبب الصداع أيضًا.
التدخين.  •

والعاج  األلم  بمسكنات  :العاج  قسمين  الى  يقسم  الشقيقة  عاج 
بأدوية وقائية.

صداع الجيوب االنفية:
المرضي  التاريخ  ذوي  األشخاص  من    88% أّن  دراسة  وجدت 
في  كانوا  األنفية   الجيوب  التهاب  عن  الناتج  بالصداع  المصاب 
عن  الناتج  الصداع  يرتبط  النصفي.  الصداع  من  يعانون  االصل 

اللون األخضر وعاج  ذا  الرشح  األنفية مصاحبًا  الجيوب  التهاب 
هذا النوع يأتي في معالجة االلتهاب.

الصداع المرتد:
االستخدام المفرط لمضادات االحتقان  يسّبب هذا النوع من الصداع.

وهناك أنواع أخرى تسّبب الصداع منها:
صداع ألم األسنان.

صداع الفترة الصباحية.
صداع اآليس كريم.

صداع يومي مزمن. 
صداع الطوارئ: غالبية أنواع الصداع ليست طارئة لكن هناك بعض 
االعراض التي تستدعي االنتباه السريع كأن يكون مصحوبًا بحّمى 
بعد ضربة  ماحدث  إذا  او  الدم  في ضغط  شديد  ارتفاع  أو  عالية 

شديدة على الرأس. 
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حول العالم

الزهر ماريشا  االعالمية  بقلم: 

رئة األرض ... تحتاج إلى األوكسجين
ألسنة اللهب المتصاعدة من “ غابات األمازون” تكشف النقاب عن حقيقة ما يجري وراء الحرائق

مصر تعترض على بيع رأس 
تمثال توت عنخ امون في لندن

ضريبة على تربية الكالب

انتحار عاشقة كرة القدم االيرانية

ال يبدو أن الطبيعة ستبقى صامتة تجاه ما يفعله البشر من انتهاك 
الملتهب  بحريقها  تصرخ  فهي  وحيواناتها،  وأنهارها  سافر ألشجارها 
اللهب المشتعلة  وعلى مدى ثاثة أسابيع حتى اآلن ال تزال ألسنة 
تأكل أغلب األجزاء في غابات األمازون الواقعة في البرازيل، حيث 
تشهد غابات األمازون المطيرة أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 
2013  حسبما سجل المعهد الوطني البرازيلي ألبحاث الفضاء أن 
عدد الحرائق وصل إلى ما يقارب 73000 حريق في البرازيل بين 
شهر كانون الثاني وآب وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، األمر 

الذي يمثل زيادة بنسبة %83 خال اثني عشر شهرًا. 
حجج ومبررات تلقي باللوم على موسم الجفاف والذي يعتبر باألمر 
الطبيعي في هذا الوقت من السنة وهذا ما استبعده المعهد الوطني 
البرازيلي، بينما علماء البيئة والمنظمات غير الحكومية تعزو أسباب 

الغابات  يستخدمون  الذين  األمازون  في  المزارعين  إلى  الحرائق 
للحطب والزراعة بسبب سياسة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في 
إضعاف الوكالة البيئية البرازيلية وتقليص ميزانية الحكومة الخاصة 
أعمال  من  لمزيد  األمازون  منطقة  فتح  نحو  والدفع  البيئية  باألمور 
بشكل  الغابات  استغال  على  شجع  الذي  األمر  والتعدين،  الزراعة 

غير قانوني.
البرازيلي تشريع  الكونغرس  النواب في  وبالرغم من محاوالت بعض 
قوانين جديدة لحماية الغابة المطيرة إال أن األدلة والبيانات الحديثة 
تشير إلى أن إزالة الغابات في منطقة األمازون البرازيلية ترتفع بشكل 
كبير خال فترة حكم الرئيس بولسونارو، حيث ارتفع معدل تدمير 
الغابات أكثر من 27 % في تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي.
دول عدة سارعت للمشاركة والمساعدة في إخماد تلك الحرائق ولم 
يكن آخرها ما اتفقت عليه مجموعة السبع في تخصيص مبلغ 20 
الرئيس  قابله  االمر  لكن  الحرائق  إخماد  في  كمساعدة  يورو  مليون 

البرازيلي بالرفض القاطع دون أي مبرر مقنع لذلك. 
حكم  داخل  شائكة  أمورًا  يخفي  األمازون  حرائق  دخان  أن  الشك 
نتيجة  إال  حاليا  األمازون  تعيشها  التي  الكارثة  فليست  بولسونارو 
سياسات اقتصادية عنصرية وتمييزية مخطط لها مسبقًا منها السماح 
شروط  أو  قيود  دون  بالعمل  الشرعيين  غير  الذهب  مناجم  لعمال 
إضافة إلى انتهاك وازدراء واغتيال السكان األصليين لتلك الغابات من 
قبل الحكومة البرازيلية، حيث قتل من المدافعين عن حقوق الشعوب 

األصلية بهذه الغابة سبعة وخمسون شخصًا في عام 2017. 
دائمًا ما تكون الطبيعة والبيئة ضحية مصالح البشر وأنانيتهم ، فا 

حول وال قوة لغابات صامتة ال تجد ما تدافع به عن نفسها تجاه ما 
يفعلون بها سوى الصراخ بلهب صامت ونار حارقة. 

ومن المعروف أن غابات األمازون تحوي: 
-  أكثر من 300 مليار شجرة مساحتها  4 مايين كيلو مترا 
مربعا تقع بمعظمها داخل الحدود البرازيلية كما أنها فقدت 800 ألف 

كيلو مترا مربعا منذ السبعينات. 
-  تنتج 20 % من أوكسجين الغاف الجوي لألرض. 

تحوي %40 من الغابات االستوائية في العالم.   -
تضم %15 من التنوع البيولوجي وموطن لـ 16 ألف نوع   -

من النباتات ومئات أنواع الحيوانات 
األرض  سطح  على  العذب  الماء  مصادر  ُخمس  تضم   -

ومخزن الكربون الحيوي األول في العالم. 
تبطئ وتيرة االحتباس الحراري.    -

آمون  عنخ  توت  تمثال  رأس  بيع  تم 
 3000 تاريخه الكثر من  الذي يرجع 
لندن  في  للمزاد  كريستيز  بدار  عام 
 4.7( دوالر  مايين  ستة  مقابل 
حوالي  تجمع  استرليني(.  جنيه  مليون 
احتجاجًا  المزاد  خارج  محتجًا  عشرين 
على عملية البيع, حيث حملوا الفتات 

“التاريخ المصري ليس للبيع”. 
أقّر األمين العام للمجلس األعلى لآلثار 
لرويتيرز  وزيري  مصطفى  مصر  في 
أنه مستاء بسبب عدم استجابة بريطانيا 
البيع  عملية  بإيقاف  مصر  لمطاليب 

وأنه يعتقد بأن القطعة خرجت من مصر 
بطريقة غير مشروعة ألن بريطانيا لم تقّدم أي وثيقة تثبت العكس. أضاف 
الوزيري: “لن نقف مكتوفي األيدي، سناحق المشاركين في المزاد قضائيًا حتى 
المشتري. سنظل نطالب باستعادتها”. قررت مصر رسميًا مقاضاة دار كريستيز 

للمزادات أمام القضاء البريطاني.
سبق أّن تم الحصول على رأس تمثال توت عنخ آمون من تاجر االثار هاينز 
هيرزر في المانيا عام 1985 وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف 
ميسينا في 1973, وان مصر تطالب باستعادة القطع األثرية التي ُنقلت الى 
بريطانيا منذ وقت طويل بما فيها حجر الرشيد في المتحف البريطاني, ومصر 
ليست الدولة الوحيدة التي تطالب باستعادة آثار الدولة من بريطانيا, حيث ان 

هناك مطالبات من اليونان واثيوبيا ونيجيريا أيضًا. 

ابتداًء من العام المقبل سيترتب على مالكي الكاب في مدينة زامورا اإلسبانية تسديد 
ضريبة “دو دو” بحدود  9 يورو سنويًا وذلك بعد ان سئمت سلطات المدينة من تمويل 
المسجلة  الكاب  التي تجاوز عدد  المدينة  الكاب من شوارع  تكاليف تنظيف براز 

فيها عدد األطفال. 
تتوقع دار البلدية في عاصمة المقاطعة جمع ما بين 50.000 و 90.000 يورو 

)55200 دوالر - 99.360 دوالر( سنويًا من الضريبة، والتي سيتم استخدامها إلنشاء المزيد من المناطق المخصصة لتمشية الكاب 
وتمويل عمليات التخلص من نفاياتهم وتوزيع أكياس لهذا الغرض. 

في مواجهة مختلفة لهذه المشكلة، حاول رئيس بلدية مدريد السابق،الحصول على موافقة تلزم مالكي الكاب بإجراء اختبارات على 
الحمض النووي لكابهم ليتم بموجبها التعرف على مالكي الكاب المسؤولين عن تلوث شوارع المدينة وتغريمهم.

هناك مدن أخرى في مختلف أنحاء العالم تفرض ضريبة مماثلة؛ أعاها في مدينة الهاي الهولندية حيث تفرض ضريبة قدرها 120 
يورو على الكلب الواحد وتزداد مع كل كلب إضافي في المنزل الواحد.

تعالت أصوات الرياضيين والحقوقيين الغاضبة في إيران والعالم معّبرة عن صدمتها لخبر انتحار شابة إيرانية تدعى سحر خدياري 
وداعية للسماح بدخول جميع اإليرانيين رجااًل ونساء إلى الماعب لاستمتاع باللعبة الشعبية األولى في العالم.

فقد ألقت سلطات الجمهورية اإلسامية القبض على خدياري اثناء محاولتها دخول استاد طهران متنكرة بزي رجل لتشجيع فريقها 
المفضل “استقال”. وأمضت الشابة التي عرفت باسم “الفتاة الزرقاء” نسبة أللوان الفريق الذي تشجعه، ثاثة أيام في السجن قبل 
إخاء سبيلها بكفالة. وتوجهت بعدها للقضاء للنظر في قضيتها حيث قامت بإضرام النار في نفسها أمام المحكمة خوفًا من حكم 

محتمل بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين. 
وفور إعان وفاة خدياري اجتاحت موجة من اإلدانات مواقع التواصل االجتماعي وأصدر االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيانًا طالب 

فيه السلطات اإليرانية بضرورة توفير الحرية واألمن لكافة النساء وإنهاء منع الراغبات منهن من دخول الماعب.
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ترفيه وتسالي

كلمــات متقاطعــةســودوكـو
أفقي: 

1- اول مركبة فضاء صينية اطلقت عام 1990 - 
أوتوماتيكي

2- صاحب كتاب الفهرست
3-مقياس للمساحة )معكوسة(- الفصاحة والباغة

4- شهر ميادي- قعود
5- عاصمة افغانستان- طريقة او اداة )معكوسة( 

6- السقطة والزّلة - ثلثا فجر - لبن مبعثرة
7-اخترع وابتدع - نصف روبل

8- دولة عربية - تقال على الهاتف
9- ثلثا مقر - نشّرع القوانين - صّف ورّتب ونّظم

10- شدة البرد - لومي
11- من الطيور المغّردة - من طرق انضاج اللحم وبعض 

الخضار )معكوسة(
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بــرج الحمــــــــــل: قــد تعانــي بعــض المتاعــب وفقــدان الحيويــة. مــن المستحســن عــدم المراهنــة علــى أي 	 
نجــاح. ال تتــردد فــي طلــب المســاعدة والنصيحــة مــن األصدقــاء.        

ــور: ال تــزال الحظــوظ تدعــم كل تطلعاتــك وتوجهاتــك. والبــد مــن أن تكــون قــد وضعــت 	  ــرج الثـــــــــ ب
الخطــوط العريضــة ليومــك الجديــد علــى الصعــد كلهــا.   

بــرج الجــــــوزاء: نقطــة تحــول فــي مســيرتك المهنيــة تعيــد تصويــب األمــور لمصلحتــك، وهــذا يعــد ضربــة 	 
حــظ صائبــة مــن جانبــك. الشــريك هــو أكثــر المهتميــن بــك.    

بــرج الســرطان: مــن األفضــل أن ال تتســرع فــي بعــض القــرارات الحاســمة، فذلــك قــد يكــون لــه عواقــب 	 
وخيمــة. الغيــرة الزائــدة تهــدد مســتقبل عاقتــك مــع الشــريك فاحــذر. 

ــد: ترتفــع المعنويــات وتشــتد االنفعــاالت، وتكــون الحركــة كبيــرة وتكــون مســتعدًا ألخــذ 	  ــرج األســــــــ ب
المبــادرة وخــوض تجربــة جديــدة. تبــدو األمــور واضحــة و شــفافة فيســهل عليــك اتخــاذ القــرار.   

بــرج العــــــــذراء: قــّدم بعــض التنــازالت، ستســاعدك علــى تخطــي أزمــة عابــرة، وهــي ليســت تنــازاًل عــن 	 
الثوابــت التــي تعمــل مــن خالهــا. الشــريك يريــد مســاعدتك، فــا تتــردد. 

بــرج الميــــــــزان: تعيــش يومــًا ســلبيًا ويكــون طبعــك متقلبــًا. كمــا تشــعر بمعاكســات ومنافســة قويــة مــن 	 
الزمــاء. حــاذر الطمــع والغيــرة والحســد. كــن متأنيــًا جــدًا وانتبــه لصحتــك.   

ــرب: المهــام التــي قمــت بهــا أخيــرًا ســتكون كافيــة لحصــد النجــاح قريبــًا. عليــك أن توفــر 	  ــرج العقــــ ب
للشــريك مناخــًا مائمــًا ليتمكــن مــن اتخــاذ القــرار الصائــب لكمــا.      

ــوس: لــن تجــد وقتــًا للضجــر. ســتجري الريــاح بســرعة وتجــد نفســك نشــيطًا ومتفائــًا منــذ 	  ــرج القـــــ ب
ســاعات الصبــاح الباكــر. تعيــش أجــواء مســتقرة برفقــة الحبيــب.    

بــرج الجــــــــدي: تعاكســك األقــدار فــي هــذا اليــوم الدقيــق جــدًا الــذي يتطلــب هــدوءًا وترويــًا، بعيــدًا عــن 	 
التحديــات العقيمــة. قــد تطــرأ أحــداث خارجيــة تفاجئــك وتســد أمامــك الطريــق.      

بــرج الدلـــــــــــو: قــد تخيبــك التطــورات العاطفيــة ويأخــذ عليــك الشــريك بعــض التصرفــات الماضيــة، 	 
ويعيــد إلــى طاولــة البحــث مــا اعتبرتــه قــد مضــى فكــن هادئــًا.    

بــرج الحـــــــوت: تتبــدل األجــواء وربمــا ترســم لــك طريقــًا جديــدة، أو تضــع حــدًا لوضــع دام طويــًا علــى 	 
الصعيــد الشــخصي. تدعــوك الظــروف إلــى مراجعــة الــذات وتبديــل األولويــات. 

عمودي:
1-شخصية محقق خيالية ابتكرها كونان دويل في اواخر القرن 

التاسع عشر
2-والدي )معكوسة( - للتأفف - يردع ويقهر ويذل

3- متشابهان- مداخل - ضمير منفصل
4-اعامي لبناني مشهور - جواب

5- ألستفهام - للتعريف - التين )مبعثرة(
6-أضاء- حل - عكس علني

7- دول )مبعثرة(- فراق او عكس الوصال
8-يوّقر وبعّظم

9- كاتبة انكليزية صاحبة الرواية العالمية مرتفعات وذرينج
10-عاصمة اوروبية - طرق 

11-نبات يشرب كمهدئ لألعصاب ومسكن للمغص والسعال 
- طحين

   الكلمة المفقودة : من عشرة أحـــرف )فنان عراقي شهير (
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 المقاالت المنشورة تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة

Mina Amer

Sneezing is a reflux that we experience to kick ‘foreign particles’ out of our 
bodies. If these particles were not removed from our bodies, they would 
cause respiratory tract irritation. The foreign particles can be dust, allergens, 
viruses, and various other things. Sometimes sneezing can be induced by 

things that cannot be considered “foreign particles,” such as the sun-
light!
People might feel embarrassed to sneeze in certain places, such as a 
classroom or a meeting. Therefore, many people decide to hold in the 
sneeze. Unfortunately, this can be dangerous. A 34-year-old British 
man went to the emergency room because he held in a sneeze, which 
caused a rupture in his throat. Although this is not very common, it 
does happen. Another complication from holding in a sneeze is ear-
drum perforation and middle ear infection. When the sneeze is held 
in, mucus might be pushed via the eustachian tube to the middle ear. 
Mucus is one of the protective mechanisms that we have in our respira-
tory system to trap bacteria, preventing them from entering the lungs. 
Usually, mucus gets pushed by specific hair-like projections in our 
respiratory tract so that it can be swallowed or expelled. Swallowing 
the mucus is not a problem because the stomach is very acidic, and 
most bacteria cannot live in this environment. However, if it gets to the 
middle ear, the bacteria might cause middle ear infection. Holding in 
the sneeze was also found to affect the brain’s blood circulation at its 
instance. Therefore, let your sneeze out!
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Who says after school needs be boring? 
There’s this unbearable common struggle amongst teachers 
who need to change for their evenings out or after works since 
their day wear can be quite conservative. Running into work 
at 7am with their duffle bag in tote; that comes complete with 
their evening outfit hiding under their desk and ultimately 
sneaking into the bathroom at 3pm to do a full-on change for 
their after work is a life we teachers do know! 
Running from work to play and everywhere in between all 
day long may be murder on your feet, but it doesn’t have to 
tax your style. Hard working teachers are so busy with school, 
grading and the curriculum that they sometimes forget to take 
care of themselves! Educators are so focused on being school 
appropriate that they can be shy to engage in after work cloth-
ing that can be shiny, sparkly or even risqué. The ABC’s of 
fashion need to be taught to the teachers! Although teachers 
do dress very well for the work day and are highly regarded for 
their professionalism it is interesting when they need to do a 
quick swap for the evening attire. 
When deciding what to wear teachers can find most things in 
their wardrobe. They have all the essential items and need to 

Back to School in September  
Teacher that Made the Grade in style! 

Natasha E. Feghali be more creative when putting an outfit together for the evening. 
It is important to consider this when shopping as well. We, as 
educators, buy clothes that can be made into evening, after hours 
and even party clothes. So many staple pieces that can be found 
in the closet are excellent transition pieces from our morning 
wear to our evening attire.  
In the end, it’s actually pretty simple to wear the same outfit from 
classroom to drinks—as long as you have a key foundation piece. 
Below, I have highlighted the seven most versatile items that re-
quire little styling effort to go from day to night.
Here are the 7 TIPS for the A+ outfit!
1. What’s more classically day-to-night than a go-to blazer? 
Throw one on to automatically dress up or down your ensemble.
2.  Got great gams? Show them off in sleek styles. A pair of leg-
gings striped in leather will convert easily between the hours and 
won’t get too hot as you make the evening light up! 
3.   A pencil skirt? A crisp, classic skirt defines chameleon dress-
ing: sexy and sophisticated, night and day. 
4.   Ruffled blouses. These flouncy toppers add a romantic touch 
to day wear and look just a special into the wee hours.
5.   The Shift dress. Whether it’s an afternoon garden party or 
evening cocktails, you’ll be sitting pretty. The classic shape is 

playful yet refined, making it a sophisticated choice for both oc-
casions.
6.   Dresses form a crucial part of easy-to-wear wardrobes, and 
there’s nothing more nifty and thrifty than one that doubles as a 
day-to-night...
7.   Make a statement with your jewelry as opposed to the clothes. 
Bigger is better for evening. You can’t go wrong with a bit of spar-
kle, especially if your starting point is a simple dress or slacks and 
cardigan without much embellishment. 

If Islamophobia was simply the targeting and persecution of 
Muslims, then I’m definitely against it. After all, I’m a Muslim 
living in the West and it is not in my or my children’s best in-
terest to become a target for oppression by racist fascists or to 
have our preciously earned exercise of freedom, for which we 
have left our homelands, compromised.
For the same reason, I refuse any misplaced use of the term 
which will ultimately render it devoid of any meaning!
In my opinion the way Islamophobia is currently construed in 
the wes is neither scientific nor productive.
While the scientific meaning of the term “phobia” implies 
an unexplainable and over inflated fear of Islam or Muslims, 
what we actually find in many cases is a perfectly legitimate 
fear among targetted groups, including Muslims themselves, 
of threatening acts committed by some sick individuals who 
belong to the Islamic faith.
Denying that this is the case is no more productive than deny-
ing that racism exists or that it’s increasingly targeting Mus-
lims in many parts of the world, both are childish denials that 
serve no purpose but to build up frustrations!
Islamophobia is also regarded, especially by left wing groups, 
as any criticism of Islam even when this criticism is aimed at 
questioning or understanding the very critical and very legit-

Should Islamophobia be more 
precisely defined?

Dr. Khaled Talat
imate fears of bits and pieces of the Islamic doctrine, and even if 
the majority of peaceful Muslims also share the same fears and 
rejection to such harmful doctrines, which, as those Muslims 
eventually came to find out, lead to destructive tendencies.
I believe that the need to protect Muslims, as a mostly peaceful 
human group, from the racist reactions to what some of their 
extremist groups portray them or commit in the name of their 
religion, necessitates a clear distinction between freedom of reli-
gion and the freedom to criticize the religion, between criminal-
izing any violation of the safety and security of Muslims and the 
necessity of subjecting their religion and doctrine to scrutiny and 
also criticism, without fear or intimidation.
In other words, Islamophobia must be properly defined to dif-
ferentiate between the people and whatever ideas they believe 
in, and for it to work and be fair for everyone,  Islamophobia 
laws must be devised in such a way that they regard only the 
safety and sanctity of peaceful Muslims everywhere as of utmost 
importance, not the debate for or against their faith, or the much 
needed argument against political Islam, which certainly finds its 
roots in its holy scriptures.
Human beings are weak and mortal, needing security and pro-
tection. Religions, as well as ideologies, on the other hand, get 
their defences from within, they alone can defend themselves and 
are only as immortal as what they are worth.
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Having failed in 1988 and 2008, Former Vice President Joe Biden is 
cleaning his record to get one step closer to win the Democratic presi-
dential nomination for the upcoming elections. Biden will have to 
justify many mistakes and failures in the past, especially his support 
for the Iraq war, which was a “mistake” according to him. 

“The mistake I made was trusting President Bush, who gave me his 
word he was using it for the purpose of getting inspectors in to see 
what was going on, whether they were producing nuclear weapons,” 
Biden said. He continued saying that his “fault” was seeing a man 
[Bush] who would never have lied to him. 

Many people are pointing out that Biden did not only support the 
Iraqi war but played a critical role in its occurrence. “If Saddam Hus-
sein is still there five years from now, we are in big trouble,” he told a 
crowd in Delaware National Guard officers back in 2002. “It would be 
unrealistic, if not downright foolish, to believe we can claim victory in 
the war on terrorism if Saddam is still in power.” These quotes show 
that his problem was with the person of Saddam Hussein, not purely 
because of possessing nuclear weapons, which turned out to be a lie.
                                                                                                              

M. A. A.

Jimmy Aldaoud, an Iraqi Christian from the Chaldean community. He was 41 years old when he died. His parents are Iraqi. 
He was born in Greece and migrated to the United States when he was 6 months old. Greece, unlike the US, does not grant 
citizenship to people who are born there. 
Jimmy had schizophrenia and diabetes. As a result, He had legal problems and he finished his imprisonment period and did 
not acquire the American citizenship. He was deported to Iraq as a result of Trump’s administration. He does not speak Arabic 
and has never visited Iraq in his life. 
After the immigration authorities decided to deport Jimmy, he was put on a flight to Najaf instead of Baghdad. Najaf is known 
to be a ‘holy city’ for Shiites, and it has no Chaldean community, which Aldaoud belonged to. Arriving in Najaf with no docu-
ments, no insulin, no community, and nowhere to go to, Jimmy was homeless and sick. He died seeking Insulin for his diabetes.
It is important to view this case from a legal as well as a humanitarian point of view. Should a person who lived in the United 
States since he was only 6 months be deported to a country just because his parents were born in that country? Furthermore, 
for someone with a mental disorder, was deportation because of his criminal record the best solution? The Chaldean commun-
ity in Detroit is questioning the role of the Chaldean Church in taking care of Aldaoud. Aldaoud’s fate must lead to further 
investigation and reassessment of the cruelty associated with deportation.

M. A. A.

Biden Says His Iraq War 
Vote Was a ”Mistake“  

Over the summer, a group of friends decided to make bracelets. They 
would share their amazing creations with each other. Once they real-
ized how many they had, they decided to set up a stand to sell them in 
the neighbourhood. As they talked about these plans, the girls decided 
to donate whatever proceeds they earned to a charity. Together they 
chose the Chasing Hazel Foundation. Each girl had found memories of 
“Rocking their Socks” in March to help raise awareness for World Down 
Syndrome day and thought that this would be a great choice.
They created flyers to post around the neighbourhood the week before 
their sale. For three nights, the girls wore their crazy socks and set up 
their bracelet stand at Lake Como park. With the help of their com-
munity, family and friends, they raised $300.00.

Wedad Alkhaliel
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