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أول الكالم

التي  الرأي  استطالعات  أظهرت 
أن  إيكوس  مؤسسة  بها  قامت 
٪74  من الكنديني يؤيدون قيام 
حكومتهم بإجراءات تعارض ضمَّ 
ارسائيل أراٍض من الضفة الغربية 
هذا  نصف  وأن  إليها،  املحتلة 
يذهبون   ) 42٪( تقريباً  العدد 
إىل رضورة فرِض كندا العقوبات 
عىل  والسياسية  االقتصادية 

إرسائيل... 
املؤيد  الشعبي  املزاج  هذا 
الفلسطيني  الشعب  لحقوق 
رفعتها  عريضة  أيضاً  عكسته 
العاملون  "الكنديون  منظمة 
الرشق  يف  والسالم  للعدالة 
مع  باالشرتاك  األوسط"، 
كنسية  ونقابات  جمعيات 
وقد  أخرى.  وعاملية  وحقوقية 
املجلس  إىل  العريضة  ُوّجهت 
النيايب الفيدرايل، مطالبًة إياهم 
الضم  خطط  ملعارضِة  بالتوقيع 

االرسائيلية.. 
وكان التأييد مقبوالً، فوصل عدد 
واملوقعني  املؤيدين  النواب 
عىل  يتوزعون  نائباً،   57 إىل 
خمسة،  أصل  من  أحزاب  أربعة 
الكيبيكية،  والكتلة  األحرار،  وهم 
وحزب  الجديد،  والدميقراطي 
حزب  أعضاء  متنَّع  فيام  الخرض، 
عىل  التوقيع  عن  املحافظني 
كل  تأييد  الفتاً  وكان  العريضة.. 
للعريضة  الكيبكية  الكتلة  نواب 

املوقف  أن  علامً  باالجامع، 
أضعف  يَزل  مل  الكندي  الرسمي 
الدول  من  عدد  مواقف  من 
وبلجيكا  كربيطانيا  األوروبية 

وأملانيا... 
ترودو  السيد  سيستجيب  فهل 
ملطالبات نواب الشعب ويستمع 
إىل صوت غالبية مواطنيه؟ فُهم 
دوراً  تلعب  أن  لكندا  يريدون 
من  املوقف  يف  وضوحاً  أكرث 
الفلسطيني،  العريب  الرصاع 
األمم  قررات  إىل  انحيازاً  وأكرث 
إقامة  اىل  دعت  التي  املتحدة، 
دولة فلسطينية – قد تصبح أثراً 
االستمرار  بسبب   – عني  بعد 
املستوطنات  بناء  يف  املمنهج 
وسياسة  املحتلة،  األرض  يف 
التوسع والضم التي ال توحي بتاتاً 
الكيان  لدى  جديٍة  رغبٍة  بوجود 
ما  أجل  من  بإيقافها  االرسائييل 

يسمى "حلَّ الدولتني". 
فهل يَْنُشُد الفلسطينيون رساباً؟ 
يعكس خوفاً  الضم  تأجيل  أن  أم 
العمل،  هذا  تداعيات  من 
أن  بعد  خاصًة  هذا  ومفاعيله؟ 
االوروبية  الدول  غالبية  أبدت 
أنه  من  رت  وحذَّ عليه  اعرتاضها 
قد يؤدي إىل انتفاضة فلسطينية 
مع  عسكرية  ومواجهة  جديدة 
وجه  تغري  قد  املقاومة  محور 

املنطقة.

متابعة صدى املرشق  متابعة صدى املرشق  

للرأي أن كل تسعة من أصل عرشة من  أظهر استطالع حديث 
ُمواِطني كيبيك وأونتاريو ال يريدون إعادة فتح الحدود بني كندا 

والواليات املتحدة يف نهاية متوز الجاري، كام كان متوقعاً.
نتائج االستطالع الذي قامت به مؤسسة "ليجيه"، املتخصصة 
باالحصاءات أُجري بالعمل مع 1,517 كندياً و1,006 أمريكيني 
برعاية  الجاري عرب اإلنرتنت،  الثالث والخامس من حزيران  بني 

.)ACS( جمعية الدراسات الكندية
السادس  يف  أعلن  ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء  رئيس  وكان 
الواحد  حتى  مغلقة  ستظل  الحدود  أن  حزيران  من  والعرشين 

والعرشين من متوز عىل األقل.
ويقول املراقبون إن من غري املحتمل إعادة فتح الحدود يف أي 
وقٍت قريٍب مع تسجيل اإلصابات بالجرثوم التاجي يف الواليات 
املتحدة أرقاماً قياسيًة يومياً، وقال 86 ِباملئة من الكنديني إنهم 

ال يريدون ذلك.   
رأي االمريكيني 

يظهر االستطالع أن تأييد إعادة فتح الحدود أعىل يف الواليات 
املتحدة، وال يعارضه إال 36 باملئة.

فتح  إعادة  يؤيدون  األمريكيني  نصف  فإن  االستطالع  وبحسب 

ال  أن  فضلوا  أو  حريتهم،  عن  باملئة   14 عرب  مل  بينام  الحدود، 
يجيبوا.

ألف  خمسني  من  أكرث  تبلغ  األمريكيني  بني  إصابات  ُل  وتسجَّ
اإلصابات  أن  تاميز"  نيويورك  "ذا  صحيفة  وذكرت  يومياً.  حالة 
ارتفعت يوم الجمعة املايض إىل 68,000 شخص يف الواليات 
بالجرثوم،  شخص   3,260,500 من  أكرث  وأصيب  املتحدة، 

وتويف 134,500عىل األقل.      

هل تستجيب أوتاوا ألصوات مواطنيها؟

التحريرالتحرير

الكنديون يريدون إبقاء الحدود مغلقة مع 
أمريكا
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 تتمة االوىل  تتمة االوىل 

رأي الكنديني رأي الكنديني 

الحدود  إن  الكنديني  من  فقط  باملئة   11 يقول 
يجب أن تُفَتح مجدداً.

السكان  من  املئة  يف   88 أن  االستطالع  وكشف 
يف كيبيك وأونتاريو يقولون إنها ال يجب أن تُفَتح 
الحدود  فتح  معارضة  نسبة  بلغت  فيام  مجدداً. 

مع أمريكا يف مانيتوبا وساسكاتشوان 77٪.

مواقف مؤيدي الكتل النيابية مواقف مؤيدي الكتل النيابية 

الكتلة  أنصار  من  باملئة   95 ان  االستطالع  أظهر 
الحدود.  فتح  إعادة  بشدة  يعارضون  الكيبكية 
فيام بلغت نسبة املعرتضني من مؤيدي األحرار 
الدميقراطي  الحزب  مؤيدي  من  و89٪   ،90٪
من  و78٪  املحافظني،  من  و81٪  الجديد، 

مؤيدي حزب الخرض.
ثلَثي  يقارب  ما  أن  أيضاً  االستطالع  ويظِهر 
يتسوقون  عندما  اآلن  األقنعة  يرتدون  الكنديني 
لرشاء البقالة، بينام كانت نسبة هؤالء قبل ثالثة 
املخاوف  اىل  يشري  ما  باملئة،  العرشين  أشهر 
مرض  انتقال  احتامل  من  الناس  تنتاب  التي 

"كورونا" إليهم.
ويظهر االستطالع أن الناس يف املدن الكربى أكرث 
املدن  يف  املوجوديَن  من  األقنعة  الرتداء  ميالً 

الصغرية.

إرتفاع أرقام املصابني إرتفاع أرقام املصابني 

املصابني  أعداد  تزال  ال  األرقام  صعيد  عىل 
بالجرثوم التاجي ترتفع بشكل يومي وسط مخاوف 

من عودة مرحلة جديدة تكون أخطَر من األوىل.

كيبك كيبك 

وملواجهة هذا الخطر أعلن رئيس الوزراء الكيبيك 
فرانسوا لوغو يف وقت سابق أن ارتداء الكاممات 
ابتداء  يف النقل العام يف كيبيك سيكون إلزامياً 
من يوم أمس اإلثنني 13 متوز )يوليو(. وستطبق 
القاعدة الجديدة عىل أي شخص يزيد عمره عن 

الذين تقل أعامرهم  12 عاماً. وبالنسبة لألطفال 

األقنعة،  ِبارتدائهم  الحكومة  تنصح  ذلك،  عن 
لكنهم غري ملزمني بها.

وقال لوغو إنه بعد فرتة سامح مدتها أسبوعني - 
النقل  27 متوز - سيطلب من مسؤويل  أي بعد 
العام االمتناع عن خدمة املستخدمني الرافضني 

ارتداَء األقنعة.
الذين  أْن ال غرامات عىل األشخاص  لكنه أضاف 
الرشطُة  تُكلَّف  ولن  الجديدة،  القاعدة  يخالفون 

عىل وجه التحديد بتطبيقها.
بالنت  فالريي  مونرتيال  بلدية  رئيسة  وأكدت 
العامة  األماكن  يف  إلزامية  ستصبح  األقنعة  أن 

املغلقة اعتباراً من 27 متوز.
 114 وأظهرت آخر املعلومات من كيبيك وجود 
إىل  املجموع  ليصل  املرض،  من  جديدة  حالة 

.56,521
وقد  وفيات جديدة.  أعلنت املقاطعة سبَع  كام 
بلغ عدد الوفيات بسبب جائحة "كورونا" 5,627 
مونرتيال  يف  املتوفني  عدد  وارتفع  كيبيك.  يف 

إىل 3,423.
ومن بني الحاالت الجديدة املبلغ عنها يوم األحد 
لَت 48 حالة يف مونرتيال. وقد أُبلَِغ  الفائت، ُسجِّ

عن ما مجموُعه 27,603 حالة يف املدينة.

أونتاريوأونتاريو

إصابًة   129 أونتاريو  مقاطعة  سجلت  ذلك  إىل 
أخرى بالوباء يوم األحد، وأوشكت الحاالت اليومية 

يف األسبوعني املاضيني عىل تسجيل املئتني.
يف  األحد  عنها  املبلّغ  الحاالت  غالبية  تركَّزَت 
مناطِق تورنتو وبيل وأوتاوا ويورك. كام أُكِّد وجود 
وأُكِّد  املقاطعة،  يف  بالجرثوم  إصابة   36,723

شفاُء 32,534 حالة.
بها  املعمول  الطوارئ  مراسيم  الحكومة  ومّددت 
حالياً حّتى 22 متّوز/ يوليو الجاري مبوجب قانون 
رئيس  مع  وبالتشاور  املدنّية،  والحامية  الطوارئ 

الخدمات الطبّية يف املقاطعة د. ديفيد وليامز.

آلربتاآلربتا

أبلغت دائرة الصحة يف ألربتا عن 77 حالة تََجرْثٍُم 
اإلجاميل  العدد  ليصل  الجمعة،  يوم  جديدة 

للحاالت النشطة إىل 592.
أرقام  أعىل  الفائت  الجمعة  يوم  أرقام  وكانت 
واستمرار  املايض.  أيار  منذ  عنها  يُبلَّغ  يومية 
األرقام يف االرتفاع قد يدفع املسؤولني اىل فرض 

ارتداء القناع عىل املواطنني.

نيو برانزويكنيو برانزويك

الخميس  يوم  التََّجرْثُِم  من  جديدة  حالة  أُعلَِنت 
الفائت بعد أكرث من أسبوعني من انقطاع الحاالت 
الجمعة  يومي  املقاطعة  تسجل  ومل  الجديدة. 
والسبت الفائتني أي حاالت مؤكدة جديدة. وبلغ 
ُشخَِّصت  التي  التجرثُم  لحاالت  اإلجاميل  العدد 

يف املقاطعة 166 حالة.

نيوفاوندالند والبرادور نيوفاوندالند والبرادور 

تَجرثٍُم  والبرادور عن حاالت  نيوفاوندالند  تبلغ  مل 
عن  صادر  صحايف  لبيان  ووفقاً  األحد.  جديدة 
حاالت  عدد  إجاميل  يزال  ال  املقاطعة،  حكومة 
 ،262 عند  املقاطعة  يف  بالجرثوم  اإلصابة 
لَت ثالث حاالت  وتعاىف 258 شخصاً منه، وُسجِّ
اإلثنني  األيام  به. ومل تُسجل يف  وفاة ذات صلة 

واألربعني املاضية أيُّ حالة تجرثٍُم جديدة.

القضاء عىل كورونا أَم الحد منه؟القضاء عىل كورونا أَم الحد منه؟

املُعدية  األمراض  خرباء  من  مجموعة  وحّثت 
عىل  املقاطعات  وحكومات  الكنديّة  الحكومة 
الحّد من "كوفيد 19"، ال القضاء عليه، يف وقت 
يستأنف فيه املجتمع العمل من جديد كاملعتاد.
وأشار 18 خبرياً يف األمراض املُعدية، يف رسالة 
مفتوحة موّجهة إىل رئيس الحكومة جسنت ترودو 
ورؤساء الحكومات املحلّية يف املقاطعات، إىل 
أّن منَع كّل حالة واحتواَءها ليس حاّل قابالً للحياة 

يف هذه املرحلة من الجائحة.
أن  "علينا  التايل:  عىل  الخرباء  رسالة  ونصت 
نتقبل أّن جائحة "كوفيد19-" ستبقى معنا لفرتة 

من الوقت، وأن نتعلّم كيف نتعامل معها".
د.غريغوري  الرسالة  عىل  املوّقعني  بني  ومن 
ود.  السابق،  العاّمة  الصّحة  وكالة  مدير  تايلور، 

ديفيد باتلر جونز، أّول من توىّل هذا املنصب.

حالة كورونا يف أحد مساجد أوتاوا حالة كورونا يف أحد مساجد أوتاوا 

أحد  أن  أوتاوا  يف  عمر"  "مسجد  أعلن  ذلك  إىل 
من  السادس  يف  املسجد  إدارة  أبلَغ  املصلني 
أجراها  التي  الفحوصات  نتيجة  أن  الجاري  متوز 
اتخذ  وعليه  إيجابية.  كانت  الجرثوم  لكشف 
تأكيد  من  الرغم  عىل  باإلغالق  قراراً  املسجد 
انتقال  مخاطر  أن  املدينة  يف  الصحة  مسؤويل 
العدوى إىل رواد املسجد قليلة. وأعلن سلسلَة 
قبل  أوتاوا  بلدية  بالتنسيق مع  إجراءات احرتازية 
اتخاذ أي قرار بإعادة فتح املسجد الذي سُيغلَق 

أسبوعني عىل األقل، بحسب بيان املسجد.

املعاناة بسبب "كورونا" املعاناة بسبب "كورونا" 

تورونتو  "بنك  لحساب  أُجِري  استطالع  وأفاد 
أّن  الفائتنْي  أيار  و6  نيسان   20 بني  دومينيون" 
الكنديني من جيل الشباب، ومن السود والسكان 
األصليني وامللوَّين البرشة يعانون أكرث من سواهم 

عىل الصعيد املايل بسبب الجائحة.
آراُؤهم،  املُستطلَعة  من   66% أّن  ظهَر  فقد 
فقدوا  عاماً  و34   18 بني  أعامرهم  املرتاِوحة 
بسبب  عملهم  ساعات  تدنّت  أو  وظائفهم، 
الجائحة، أو يتوّقعون حصول ذلك بسببها، مقارنًة 
بثامنيِة وثالثني باملئة من الكنديني البالغني 55 

عاماً فام فوق.

من   30% قرابَة  أّن  االستطالع  نتائج  أفادت  كام 
الكنديني من ذوي اإلعاقة قالوا إنهم يتوقعون أن 
يتأخروا يف تسديد إيجارات مساكنهم أو أقساط 
قروضهم العقارية ألسباب متصلة بالجائحة، فيام 
بلغت هذه النسبة %20 لدى عامة املستطلَعني.
يف  آراُؤهم  املستطلَعة  من   30% قرابُة  وقال 
اقرتاض  يتوقعون  إنهم  األصليني  السكان  أوساط 
املال لتغطية النفقات األساسية، مقارنًة بـعرشين 

باملئة من عامة املشاركني يف االستطالع.
منهم   38% قال  كندياً   936 االستطالع  وشمل 

إنهم عرضة للمخاطر عىل الصعيد املايل.

)صدى املرشق /وكاالت/ راديو كندا الدويل()صدى املرشق /وكاالت/ راديو كندا الدويل(

كندا

 خبراء : """" علينا أن نتقبل أّن جائحة """"كوفيد-19" """ ستبقى 
معنا لفترة من الوقت
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أجزاء  لِضم  االرسائييل  املرشوع  القى 
إىل  املحتلة  الغربية  الضفة  من  كبرية 
كبرية  اعرتاضات  الصهيوين  الكيان 
منظامت  ونجحت  ومحلية.  دولية 
الحصول  يف  كندا  يف  عديدٌة  مدنية 
يف  النواب  من  العرشات  توقيع  عىل 
تعهد  عىل  الكندي  النيايب  املجلس 
النظر  إىل  الكندية  الحكومة  "سيدعو 
الدبلوماسية  الخيارات  جميع  يف 
الضم  لوقف  املعقولة  واالقتصادية 
للقانون  لالمتثال  ارسائيل  ودفع 
الئحة  ان  الالفت  ان  اال  الدويل". 
من  الكثري  عنها  غاب  هذه  النواب 
أسامء النواب املحسوبني عىل الجالية 

العربية واالسالمية.

أعلن   2020 عام  من  سابق  وقت  يف 
بنيامني  االرسائييل  الكيان  وزراء  رئيس 
من  كبرية  أجزاء  ضم  نيته  نتنياهو 
أصالً  املحتلة  ـ  الغربية  الضفة  منطقة 
العربي،  الكيان  إىل  1967ـ  عام  منذ 
عىل ان يُعلَن رسمياً عن هذه الخطوة 
الجاري،  متوز  شهر  بداية  الخطرية 
وسكوت  األمريكية  اإلدارة  من  بدعٍم 
لَت إىل وقت  عريب مشبوه. إال أنها أُجِّ
العارم  الفلسطيني  الرفض  بعد  الحق 
بشدة لخطة الضم اإلرسائيلية، وإدانتها 
االتحاد  قبل  من  قوية  بعبارات  علناً 
رئيس  كتب  التي  وبريطانيا  األورويب، 
له  مقال  يف  جونسون  بوريس  وزرائها 
أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  نرشته 
الخطوة  هذه  أن  األربعاء،  اإلرسائيلية 
"تتعارض مع مصالح إرسائيل يف األمد 
الطويل". وأضاف جونسون الذي يعترب 
إرسائيل،  عن  املدافعني  أشد  من 
للقانون  انتهاكاً  سيشكل  "الضم  أن 

نائب  ألف  من  أكرث  ووّقع  الدويل". 
رسالٍة  عىل  املختلفة  أوروبا  أنحاء  من 
لضمِّ  إرسائيل  خطط  بشّدة  تعارض 

أجزاء من الضفة الغربية املحتلة.
ويف كندا أشار رئيس الوزراء ترودو إىل 
لقرار   " الشديدة  ومعارضته  "مخاوفه 
مسؤولون  أشار  كام  نتنياهو.  حكومة 
تعرتف  فرصَة" ألن  "ال  أن  إىل  كنديون 
من  أكرث  حّث  وكان  بالضم.  كندا 
والسفراء  الدبلوماسيني  من  خمسني 
يف  املتقاعدين  السابقني  والوزراء 
جوستان  الفائت  حزيران  من  األول 
ترودو عىل البدء يف "التحدث بصوت 

عاٍل وواضح بشأن هذه املسألة".
وأعدت جمعيات ومنظامت مدنية يف 
املتحدُة"  كندا  "كنيسُة  بينها  كندا، 
 ، الكندي"  يل  العامَّ و"املجلس 
املستقلة"،  اليهودية  و"األصوات 
والسالم  العدالة  احل  من  و"كنديون 
موّجهًة  عريضًة  األوسط"  الرشق  يف 
الكندي،  النيايب  املجلس  أعضاء  إىل 
لدفع  بالسعي  بالتعّهد  فيها  طالبتهم 
تظهر  "أن  إىل  الكندية  الحكومة 
معارضة ذات مغًزى لخطط الضم التي 
أعلن عنها مؤخراً القادُة اإلرسائيليون"، 
الكندية  الحكومة  "دعوة  إىل  وبالتايل 
الخيارات  جميع  يف  النظر  إىل 
املعقولة  واالقتصادية  الدبلوماسية 
لاِلمتثال  إرسائيل  ودفع  الضم،  لوقف 
"املوقف  ان  سيام  الدويل".  للقانون 
كالمياً  موقفاً  كونه  يعدو  ال  الكندي 
فقد  الواقع".  أرض  عىل  شيئاً  يغري  ال 
ال  "الكلامت  أن  املنظامت  تلك  رأت 
)بالقرارات  االعرتاف  تفادي  وال  تكفي، 
اإلدانة  "أن  مؤكدة   اإلرسائيلية("، 
"من  أن  واعتربت  رضورية".  العلنية 

الكندية  الحكومة  تعلن  أن  الرضوري 
إرسائيل  قد مينع  وحاسامً،  قوياً  إجراًء 
وذكّر  خططها".  يف  قدماً  امليض  من 
"روسيا  بأن  املدنية  املنظامت  بيان 
عاَم  القرم  جزيرة  شبه  ضمت  عندما 
ُووِجَهت  املثال،  سبيل  عىل   ،2014
ودعا  عليها".  العقوبات  كندا  بفرض 
تجاه  مبدِئ  نهج  "اتباع  إىل  البيان 

القانون الدويل".  

حتى صدور هذا العدد وّقع قرابة ستني 
التعهد. وسجلت الكتلة الكيبكية  نائباً 
وعددهم  للحملة،  أعضائها  كل  تأييد 
من  أكرث  اىل  إضافة  هذا  نائباً.   32
الدميوقراطي  الحزب  من  نائباً  عرشين 
الحزب  من  نواب  وثالث  الجديد، 
األخرض، ونائب مستقل، وأربعة نواب 
أي  يوّقع  مل  فيام  األحرار،  حزب  من 
العريضَة.  املحافظني  حزب  نواب  من 
من  النواب  معظم  غياب  لوحظ  كام 
األصول العربية أو اإلسالمية عن الئحة 
املوقعني عىل العريضة، لُيطرح سؤال 
اىل  ينتسبون  الذين  النواب  دور  عن 
العربية واإلسالمية أمام مسألة  الجالية 
من  واحدة  النوع، وهي متثل  من هذا 
معارضتها  عىل  تجمع  التي  القضايا 
مخالفتها  يف  احد  يشك  وال  الجالية، 
قرار  ان  سيام  الدولية،  للقوانني 
سياسة  من  النقيض  عىل  يقف  الضم 
املتعلقة  الحالية  الكندية  الحكومة 
مل  من  هناك  الفلسطينية.  باملسألة 
بياناً  أصدر  لكنه  العريضة،  عىل  يوقع 
مر  فيام  االرسائييل،  القرار  فيه  أدان 
وكأن   ،" "نوابنا  معظم  عند  القرار  هذا 
بجزر  يتعلّق  كأنه  أو  يعنيهم..  ال  االمر 
الهونولولو. فيام بعض هؤالء ال يرتكون 

الجاليات  تخص  مناسبة  او  حادثة 
فيها  أبدوا  إال  األخرى  واملجموعات 
موقفاً ورأياً. وهو أمر ال اعرتاض عليه، 
نائب  أي  من  ومطلوب  بل هو محمود 
لكن  الناس،  من  متعددة  أطيافاً  ميثل 

ماذا عن جاليتنا؟ 
هؤالء  كان  إذا  ما  املعلوم  غري  من 
ينتسبون اىل هذه الجالية، أم أنهم بعد 
ان وصلوا اىل موقعهم مل تُعد تعنيهم 
قضاياها؟ أم أنهم يخافون من أن تَُشن 
الضغط  جامعات  من  حمالت  عليهم 
آخرون  نواب  فيام  إلرسائيل؟  املؤيدة 
يصلوا  ومل  الجالية  هذه  من  ليسوا 
بأصواتها، وال يعنيهم أن يكسبوا وّدها، 
اإلحتالل  ضد  علنياً  موقفاً  اتخذوا 

والظلم الذي ميارسه الكيان العربي.
بعض  تتفهم  الجالية  أن  شك  ال 
يف  النواب  ببعض  املحيطة  الظروف 

ال  يتخذونها،  التي  املواقف  بعض 
من  مفروضاً  األمر  يكون  عندما  سيام 
الحزب الذي ينتمون إليه. ولكن مواقَف 
عديدًة بدأت تربز تباعاً تيش بانقالٍب 
الخطوط  من  واالقرتاب  املواقف  يف 

الحمراء. 
مشكلًة  يحلوا  أن  نوابنا  من  نريد  ال 
تأخرياً  أو  أحدنا،  سفر  جواز  يف  عالقًة 
واألزواج  لألقرباء  الهجرة  معامالت  يف 
كربى  قضايا  هناك  بل  فحسب. 
وثابتة  واضحة  مواقف  تستدعي 
وما  الفلسطيني،  الشعب  كقضية 
متارسه إرسائيل ضده من حصار وضم 
وما  املستوطنات،  وبناِء  لألرايض، 
الحسابات  مراجعة  فإن  وإال  شاكل. 
منحهم  وِمن  هؤالء،  من  واملواقف 
االنتخابات  يف  ودعمهم  األصوات 

القادمة باتت رضورية.

آراء

"""نواب الجالية""" والموقف من قرار ضم الضفة الغربية 

حسين حب هللا السالم عليكم

hhoballah@sadaalmashrek.ca
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د. عيل حوييلد. عيل حوييل

أعلن  رئيس الوزراء الكندي  جوستان ترودو يف 
20 حزيران الفائت تعينَي سلمى لَكهاين حاكمة 
املقاطعة  لحاكمة  خلفاً  آلربتا،  مقاطعة  عىل 
كندا  لحاكمة  ونائباً  ميتشيل  لويس  السابقة 

العامة. 
ويُعنيِّ الحاكمنَي يف املقاطعات الكندية الحاكُم 
العام لكندا، بناًء عىل توصية من رئيس الحكومة.

طردت  الذي  وطنها  أوغندا،  يف  لكهاين  ولدت 
درجة  عىل  وحصلت   .1972 عاَم  عائلُتها  منه 
الكيمياء  يف  الرشف  مرتبة  مع  "البكالوريوس" 
الحيوية الرسيرية من جامعة مانشسرت. سجلُّها 
الصحية  الرعاية  مجاالت  يف  باالنجازات  حافل 
وحقوق االنسان وتعليم الصغار اللغة االنكليزية 
وتوفري  النساء  تعليم  يف  وريادتها  ثانية،  كلغة 
من  للعديد  العامة  والخدمة  العمل  فرص 

املحتاجني.  
لكهاين  ُمنحت  التطوعية،  لخدماتها  وتقديراً 
وميدالية   ،2005 عاَم  املئوية  ألربتا  ميدالية 
2012. وحصلت  عاَم  إليزابيث املاسية  امللكة 
"قيادة  يف  فخري  "دبلوم"  عىل   2015 عام 

املجتمع" من كلية "نوركِوْست" الكندية.
ومن أبرز إنجازاتها التعليمية والثقافية واالنسانية 
لرعاية  مخصصة  برامج  وضع  يف  مبادراتها 
املساعدة  إىل  املحتاجني  سيام  ال  الشباب، 
كعضو  املتميز  ونشاطها  دراستهم،  ملتابعة 
السالم  "لحركة  االستشارية  اللجنة  يف  فاعل 
الزمن، باإلضافة  وحقوق االنسان" قرابَة عقد من 
إىل مشاركتها يف تأسيس "حركة 1000 امرأة"، 
وكَونِها داعية نِشطة للدفاع عن التنوع والتعددية 

واالندماج يف املجتمع الكندي.

شهادات كندية شهادات كندية 
يف معرض تهنئتها لِمنصبها الجديد، قال ترودو: 
الناس  لدعم  نفسها  كرست  لكهاين  "السيدة 

والنساء واألرس من املهاجرين الجدد. وأعلم أنها 
ستخدم شعب مقاطعتها وبلدنا جيداً، وستظل 

مصدر إلهام لجميع الكنديني". 

وهي املمثلة املعّينة للملكة إليزابيث الثانية يف 
كندا يف مقاطعة آلربتا. وبهذا املنصب )مدته 
خمس سنوات عىل األقل( أصبحت لكهاين أول 
شخص من جنوب آسيا، وأول شخص من الديانة 
منصب  يشغل  الكندي  التاريخ  يف  اإلسالمية 
هذا  تشغل  امرأة  رابع  أنها  علامً  امللكة،  نائب 
أو  املنصب يف آلربتا. وهؤالء األشخاص )نساًء 
رجاالً( ميثلون امللكة إليزابيث الثانية يف كندا، 
حكومات  لرؤساء  اليمني  آداء  عىل  ويرشفون 

املقاطعات وحكوماتهم.

 )CIBC( التجاري"  املليك  "املرصف  أجرى 
أخرياً استطالعاً عرب االنرتنت يف الثامن والتاسع 
 1,517 وشمل  املايض،  )يونيو(  حزيران  من 
االستطالع  وتناول  عشوائياً.  اختريوا  كندياً 
مشرياً  الكنديني،  ملدخرات  كورونا  استنزاف 
تقليص  إىل  منهم  الثلثني  قرابة  اضطرار  إىل 
من  واحد  كل  تراجع  وإىل  اليومية،  نفقاتهم  
اثنني عن موارده املالية بسبب هذا الداء. وبنيَّ 
أن تأثرياته السلبية عىل مالية الكنديني بلغت 
%46. كام أن %47 من املستطلعني أكدوا أن 
الصحيح  مسارها  إىل  الشخصية  أموالهم  عودة 
  79% أبدى  ستستغرق أكرث من عام، يف حني 
قلقهم  بشأن استمرار الركود االقتصادي واملايل 

يف العام املقبل.
 63٪ فإن  العائلية،  امليزانية  مستوى  عىل  أما 
يف  اليومي.  إنفاقهم  كبري  بشكل  خفضوا  قد 
اضطروا  أنهم  املجيبني  من   22٪ أعلن  حني 
فكانت  شهراً،  عرش  اثَني  آخر  يف  لالقرتاض 
الرئييس  السبب  الجارية )٪38( هي  النفقات 
 ،)28٪( الدخل  يف  الخسارة  تليها  لالقرتاض، 

وفقدان العمل )18٪(.

املجيبني  فإن  املالية،  لألهداف  بالنسبة  أما 
ثم  للطوارئ،  صندوق  إنشاء  أوالً  يفضلون 
وبقاء  املفرطة،  املديونية  لتجنب  نهج  اعتامد 
 2020 عام  لبقية  الرئيسية  املالية  "األهداف 
ممكن  قدر  أكرب  ادخار  عىل  عام،  بشكل  قامئًة 
)٪37(، وتجنب الدخول يف املزيد من الديون 
 47% ويعترب  واحدة".  سنة  خالل  يف   )36٪(
املقدر  الوقت  أن هذا  آراؤهم  من املستطلعة 
إلعادة أموالهم الشخصية إىل مسارها الصحيح.

ويف استطالع آخر أجرته مؤسسة "أنجوس ريد" 
أعلن  الكنديني،  من  وواحٍد  آالٍف  خمسة  مع 
٪32 إنهم يف وضع مايل أسوأ مام كانوا عليه 
يف  تدهوراً  يخشون  أنهم  و71٪   عام،  قبل 
أوضاعهم املالية الشخصية يف فرتة اإلثني عرش 
شهراً القادمة. وأكرث من ٪18 أنهم أرجأوا دفع 
العقاري، أو قرض أو  اإليجار أو تسديد القرض 

بطاقة ائتامن بسبب انتشار "كوفيد 19".
مستوى  عىل  الرأي  استطالعات  سياق  ويف 
تقييم  إعادة   - "استبيان  نتائج  أظهرت  كيبيك، 
يف  نرُش  أشخاص،   1,007 شمل    "SOM  -

أن  )يونيو(  املايض  حزيران  شهر  منتصف 
حدثت  إذا  مالياً  استعداداً  أفضل  هم   46٪
سنوات".   خمس  غضون  يف  أخرى  كبرية  أزمة 
وبشكل مفصل ٪30  تأثروا إىل حد ما باألزمة 
الحالية من حيث تدهور املداخيل املالية. يف 
وأولوياتهم  حني  قام ٪45 مبراجعة ميزانيتهم 
املالية، بينهم ٪67 فعلوا ذلك بحذر، و33٪ 

عن قناعة بهذه املراجعة.
وأولوياتهم،  ميزانياتهم  استعرضوا  الذين  وبني 
استهالكهم،  تخفيض  عىل   85٪ أقدم  فقد 
 25٪ و  مهامً،  مرشوعاً  أجلوا  أو  ألغوا  و59٪ 
دفع  أجلوا  و29٪  أكرث،  رصيداً  استخدموا 
بطاقات  فواتري معينة، و٪30 خفضوا تسديد 

االئتامن الخاصة بهم إىل الحد األدىن.
ويخلص هذا االستبيان اىل أن معظم الكنديني 
من كل الطبقات االجتامعية قد تأثروا مبا خلف 
كبرية،  مشكالت  من  "كورونا"  انتشار  ويخلف 
عىل كل مستويات اإلدخار او الدخل او االنفاق 
الواقع عىل  الديون، وانسحاب هذا  او تسديد 
والنفسية  واالجتامعية  العائلية  التوترات  تفاقم 

واالقتصادية واملالية وسواها.

د. عيل حوييل

أول حاكمة مسلمة على مقاطعة كندية 

"""""كورونا"""" يستنزف أموال الكنديين ومدخراتهم

د. عيل ضاهر

نجحت العملية لكن 
المريض مات

شكالً  عليها  أُْسِقط  وإستيعابها  االشياء  لفهم 
أعرفه، أو ألقي عليها صورة من مخيلتي، أو أشبهها 
أنني  يعني  قرأت عنها.  أو  بها  بشخصية سمعت 
اغرف من معني ثقافتي وأنهل من ينابيع العادات 

التي تربيت عليها، فأرميها عىل ما يواجهني.  
هذا جرى معي عندما كنت استمع إىل املؤمترات 
كيبيك،  وزراء  رئيس  يعقدها  التي  الصحافية 
فرانسوا لوجو، ليطلعنا عىل "ورقة النعوة" اليومية 
جرثوم  يخطفهم  الذين  املوىت  ألعداد  املتضمنة 
"الكورونا". كنت عند رؤيته استحرض من مخيلتي 
صورة التشاؤم املنسوبة يف ثقافتنا إىل الغراب، 
فأقول يف نفيس: ها هو "غراب البني" قد أطل! 
لوجو،  فرانسوا  البني"،  "غراب  بنظري عن  فأشيح 
ميينه  إىل  الجالسني  الشخصني  إىل  وأصوبه 
)لفشلها  ماكني  دانِيل  الصحة،  وزيرة  ويساره، 
وزارة  عام  ومدير  ديبيه(  بكريستيان  استبدلت 
بإبعاد  املُوكّالن  وهام  آرودا،  هوراسيو  الصحة، 
املرض والرش عن أهايل كيبيك، فأستدعي أيضاً 
"منكر"  هام  ها  فأقول  ونكرياً،  منكراً  ثقافتي  من 
مبحاسبتنا  املُوكّالن  هوراسيو،  و"نكري"  دانييل 
عىل عدم التزامنا بالتباعد وغسل األيادي وارتداء 

الكاممة واحرتام القوانني. 
النعوة"،  "ورقة  دور  تقمص  الذي  الثاليث  فهذا 
يومياً  يتحفنا  كان   للموىت"،  "عداد  إىل  وتحول 
مبا  يبلغنا  ثم  والوفيات،  املرىض  عن  بإحصائية 
علينا القيام به إلبعاد رشٍّ مل يفلح يف انقاذنا منه، 
"الكورونا"،  مع  التعامل  ذريعاً يف  إخفاقاً  وأخفق 
مام ادى إىل تحويل مقاطعة كيبيك إىل مرتع له، 
الرعاية  مراكز  خاص  بشكل  واجتاح  بقوة  رضبها 
الطويلة األمد ودور املسنني، فكتم أنفاس نزالء، 
كام  ساكنيها.  من  له  تيرس  ما  أرواح  واختطف 
مينة  فأرداهم  كيبيك  أهل  مجمل  عىل  انقض 
ما  مجمل  من   50% من   أكرث  حاصداً  ويرسة، 
حصده يف كل كندا، وُمرسالً إىل املشايف أكرث 
من %50 من أعداد املصابني يف كل مقاطعات 

كندا. 
السيئة  وطريقته  الفاشلة  الثاليث  هذا  فإدارة 
ملحاربة الجرثوم: 1( أدت اىل نقص يف املعدات 
الوقائية لعدم قيامه بتوفريها مسبقاً؛ 2( ساعدت 
عىل انتشاره يف دور رعاية املسنني بسبب قرار 
نقل املرىض من املستشفيات إىل مراكز الرعاية 
طويلة األمد؛ 3( ساهمت بتفيش املرض بإجبار 
عىل  الرعاية  ودور  املستشفيات  يف  املوظفني 
ودفعتهم  واحدة،  مؤسسة  من  أكرث  يف  العمل 
صحيح،  مكان  اىل  موبوٍء  مكاٍن  من  لالنتقال 
اىل  الصحية  الرعاية  مجال  يف  العامل  فتحول 
وساهم  الرعاية  دور  بني  املرض  لنقل  وسيلة 
أظهرت   )4 األصحاء؛  بني  "الكورونا"  نرش  يف 
مراقبة  يف  والنقص  الصحيحة  الرعاية  محدودية 
ان  تقول  )اإلحصائيات  والعجزة  السن  كبار  دور 
وزارة الصحةخصصت 7 مفتشني ملراقبة 1,750 
دار لكبار السن، بينام وزارة الزراعة خصصت 18 
مفتشا ملراقبة ورعاية مراكز الحيوانات، ما يوحي 
من  أكرث  بالحيوانات  كيبيك  حكومة  بإهتامم 

اهتاممها بكبار السن(. 
وجه،  أكمل  عىل  بعمله  "الكورونا"  جرثوم  قام 
وأخذ  املشؤوم،  للثاليث  املشني  األداء  بعكس 
أن  كبريًة لدرجة  أعداداً  له –  االرواح ما تيرس  من 
تحسد  ال  وضع  يف  كيبيك  أظهرت  االحصائيات 
التي  الكندية،  املقاطعة  هذه  كانت  فلو  عليه. 
انها مميزة، دولًة مستقلًة الحتلت املرتبة  تدعي 
من  عدد  أكرب  شهدت  التي  الدول  بني  الخامسة 
الوفيات الناجمة عن جرثوم "الكورونا"، وذلك مبا 

يتناسب مع عدد سكانها. 
ذرة  وبدون  املحزن،  السجل  هذا  من  بالرغم  لكن 
لنفسه  ناسباً  لوجو  فرانسوا  علينا  طلع  حياء، 
"ُدون  أتحفنا مبطالعٍة  ثم  الكورونا،  السيطرة عىل 
يف  هزميٍة  من  عانينا  "لقد  فيها:  قال  كيشوتيٍة" 
لكن  املسنني،  ودور  األمد  طويلة  الرعاية  مراكز 
عىل  انترصنا  كيبيك  يف  أننا  ننىس  أال  يجب 
حالة  عن  بنكتة  يذكرنا  القول  هذا  "الكورونا"". 
إلجراء  العمليات  غرفة  إىل  أُدِخل  الذي  املريض 
عملية، وبعد طول انتظار خرج الجراح ليبرش أهله 
قائال: "لقد نجحت العملية، لكن املريض مات"!

استحوا  "اليل  قال:  حني  عبقرياً  املثل  كان  لقد 
ماتوا"!

À l’écoute  
de vos besoins

Amanie Saleh 
Conseillère en sécurité financière

Industrielle Alliance, Assurance  
et services financiers inc.*

1600, boulevard Saint-Martin Est 
Tour A, bureau 350 
Laval (Québec)  H7G 4R8

450 662-6309, 694 
C. : 514 550-6000 
1 855 662-6309, 694 
F. : 1 855 684-9938 
amanie.saleh@agc.ia.ca

ia.ca
iA Groupe financier est une marque de commerce et un  
autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc. exerce ses activités.
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-  Assurance vie
-  Assurance invalidité
-  Assurance  

accidents corporels 
-  Assurance  

maladie grave
-  Assurance  

hypothécaire
-  Assurance auto  

et habitation
-  Épargne-études (REEE)
-  Épargne-retraite (REER)
-  Épargne libre d’impôt 

(CELI)
-  Assurance voyage
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املشاركوناملشاركون

من الحركة اإلبداعية  - كندا والعاملمن الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل
الشعراء السيدات والسادة:

- رندة رفعت رشارة، مونرتيال - كندا
-جويل عامد، مونرتيال - كندا

-جان كرم، مونرتيال - كندا
- حيدر قعفراين، مونرتيال - كندا

 - ملبورن  الله،  رزق  شاهني  مريم   -
اسرتاليا

كندا  مونرتيال،  نجم،  عصام  الفنان 
الشاعر  كلامت  من  بقصيدة  شارك 

الراحل

من العراق- بغداد السادة:من العراق- بغداد السادة:
- أمجد توفيق: قاص وروائ

-عبد الزهرة الديراوي، إعالمي وشاعر
- جليل حسون املحمداوي "ابو نبيل"، 

مطبعة الرفاه

من مونرتيال السيدات والسادة: من مونرتيال السيدات والسادة: 
العراق  قنصل  مصاول،  نعمة  -جاسم 

األسبق - شاعر
-إعتدال مطري، إعالمية

- سمر طارق، فنانة تشكيلية
املقهى  صاحب  طورسيان،  -هاروت 
الشاعر  لقاء  مركز  يكون  ان  اعتاد  الذي 

الراحل مع اصدقائه

بصوته  شارك  حداد  عصام  -الفنان 
الشاعر  كلامت  من  بقصيدة  والحانه 

الراحل 

خاص  شعر  بني  املشاركات  تنوعت 
االشعر  قصائد  من  قراءات  للمناسبة، 
عىل  معه  ويوميات  ذكريات  الراحل، 

لسان اصدقائه وقصائد بصوته..

املشاركات الشعرية واألدبية:املشاركات الشعرية واألدبية:

 - مونرتيال  رفعت رشارة،  رندة  - الشاعرة  مونرتيال  رفعت رشارة،  رندة  الشاعرة 
كندا )الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل(كندا )الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل(

        
  يوٌم ، إثناِن... 

عرشٌة، عرشون...
وكأّن الُعمَر رساْب

رِفقاً رِفقاً
يا ُحزَن الِغياْب

تتواىل األيَّاْم
نغدو ذكرى

صوراً
أسامَء عىل أوراق 

ِكتاْب

يا َعلوان
كيف أنكرَس القلُم

وَسَقَط الُعكّاْز
وِصَت َحديثاً
هراْت يف السَّ
عُر وأنَت الشِّ

وأنَت الكلامْت
وأنَت الراوي 

والفارُس
أنَت الشاعُر

والدمعُة
والبسمُة

وحكايا الحِب

وانَت الوطُن العريبُّ
وكلَّ املُدِن

احاْت وكلَّ السَّ
قومي يا بغداد،

حايك بريوَت وعامْن
هذا رزَّاُق امتشَق الَقلَم

َخ بوجِه الظُّلِم وَصَ
وغازَل زخات املَطَِر

وتًراب األرِض
وكُلَّ امرأٍة حسناْء

وكُلَّ صديٍق
وَحبيٍب

ومقاهي األرصفِة
وعربات املرتو 

والباصات
تآخى مع عتمَة عينيِه

َمع غيبوبَِة أيَّاِمِه
َمع ُخذالِن الزَِّمِن

وًخذالِن النَّاِس
ابتسَم كَطفٍل

كَرُبَ غريباً
شاَب املفرُِق

ما شاَب القلْب
يا ذاَك الدرْب

كيَف توقَّفت الرحالْت 
آتيَك صباَح العيد

فأراَك وحيداً
أبكيَك وأبيك َمْن هاجَر 

ُمنُذ سننٍي
من زرَع الحقَل 
وروداً وفراشاْت

شعراً حباً وحكاياْت
اقَعَدُه املرُض

وحيداً عاْش
ووحيداً ماْت
وبقَي الحزُن
وبقَي االسُم
وبقَي الشعُر

ويا رّزاُق بقيت
رساً مل تكتبُه قصيدة

واسامً 
فحاْت يسكن كُّلَّ الصَّ

كندا   - مونرتيال  عامد،   جويل  كندا الشاعر   - مونرتيال  عامد،   جويل  الشاعر 
)الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل()الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل(

            
يف املقهى التقينا 

 كان الجميع يتحادثون 
وحدُه كان شاعراً 

مبتسامً،
ودوداً متواضعاً..

يف املقهى سادت
نكهُة التحدي 

كان هو املحور 
وكانوا يحاولون ملء أكوابهم...

بقليل من نواقص الحضور 
يتجادلون حول أشياء 

كثرية بال معنى..
رزاق علوان 
ترك بصمته 

ورحل بصمت
هو الكريم

ال يحتاج تكرمياً
والعظيم 

وال يحتاج تعظيامً 
كل ما كان يصبو اليه 

الكلمة 
الجوهرة 

وليس أكرث من حٍب نابض
ال يفهمه املتسلقون 

عىل أكتاف العظامء...
رزاق علوان 

ستبقى هنا من بغداد 
إىل بريوت والشام 

ومونرتيال 
يفتقدك  الشعر والتواضع 

واإلنسان..
كم مىش وسيميش 

 خلف إسمك 
أرقاُم ووجوه 

ال تصَل اىل مرتبتك 
ومقامك األديب 

حتى يف املنام ..

كندا   - مونرتيال  كرم،  جان  كندا الشاعر   - مونرتيال  كرم،  جان  الشاعر 
)الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل()الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل(

الفانوس زيتو َشّحْ والنور إنطفى 
ونام شاعرنا عىل فراش الغفا

عر واملوهبة  ورزاق علوان الشِّ
دنيا الفنى ودَّع عىل دنيا الصفا 

كان سيد للحرف باملكتبة 
ومن حيث َع فردوس خالقنا لَفا 

ورغم ما صعبة علينا التجربة 
جايي بإسمي وأسم رندة مع جويل 

إكتب بدفرت سريتو كلمة وفا
واليوم لوال رحلت َع ديار األَزل 

ذكراك بقلوب اليل حبك مل تَزل 
صعبة ْل متيل اليوم بشوية كالم 

اوفيه حقو اليوم بشوية زجل 
كنت تفرض َع الجميع اإلحرتام 

بكتبك، بكلامتك، بشعرك، بالُجمل 
َع األرض ِعشت كبري ورحلت بسالم 
وناضلت وتعذبت ما عرفت الكَلَل 

ة التاريخ يا علوان نام  َع  مخدِّ
اليل دوزن الكلامت متلك والحروف 

ينصفهم التاريخ يف عنَّا أمل 
ومن بعد ما زرعك برتبتنا منا 

والحرف يف كلامتك الحلوة سام
وما بني دنيا وآخرة قطعت الحدود 

وغبت عن كل اليل َحبَّك إمنا 
املوت يف عرف العمر خي الوجود 

تركت الحمى وباقي وجودك بالحمى
وسافرت من دنيا الفنا لدنيا الخلود 

وما بني عرشني األرض واآلخرة 
فضلت َع عرش األرض عرش السام

الشاعرة مريم شاهني رزق الله، ملبورن الشاعرة مريم شاهني رزق الله، ملبورن 
كندا   - اإلبداعية  )الحركة  اسرتاليا  كندا -   - اإلبداعية  )الحركة  اسرتاليا   -

والعامل(والعامل(
 

قرص الشعر يا مرصع حجارو  
وداخل عليه تخلد فكارو  

تا تشابكوا  الغيامت  بالعتامت  
وافراح  عا طول العمر صاروا 
غّصات معجونة مع اآلهات 

وفاض البحر ..وتخربطوا املوجات 
وتوب العمر يا سّيد الكلامت 
ضاق الوقت وتقطعوا زرارو  

يّب الشعر سارح بهل ظلمة 

وحامل بقلبو  يش الف نغمة 
راياتك  بهل عّز منصوبة  
لبغداد بتغني مع النسمة 

وترابها املليان بالنعمة 
بتضّل لالفراح  مخطوبة 

وغادرتها  تعيشا  بغري بالد 
ال راحت وال فارقت بالك 

واسمك تآخى مع صدى االمجاد 
وفكرك بيبقى للحيك  مفتاح 

وحتى ان خبا او راح 
معنا ذهب افكارك بيبقى 

وخالد مع خيالك 
رزاق شخصك متل ضو الشمس 

ما بينطفى  بالعلن  او بالهمس 
وشو صعب تا ينعاد 

بيبقى بوجه الوالد

الشاعر حيدر قعفراين، مونرتيال - كندا الشاعر حيدر قعفراين، مونرتيال - كندا 
)الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل()الحركة اإلبداعية  - كندا والعامل(

يارفيق وينك صارالك مدة
غايب  البيت  مقّفلة  بوابو
ما عدت إلنا زهورك توّدي
يا ترى بيي الكل شو صابو 

ق األخبــار ما بدي تـا صدِّ
رزاق راح  وســـّكر  كتـابـو

دخلك تعا تـا نكّمل الردِّة
ـعر إنت تلّبسـو ثيابو وللشِّ

ي والناس ِل  حبيتهن قـدِّ
عر وصحابو واهل األدب والشِّ

محزون كل الكون عغيابك
وبيقول الله.. يرحم ترابو

 - بغداد  توفيق،  أمجد  القاص  - الروائ  بغداد  توفيق،  أمجد  القاص  الروائ 
العراقالعراق

رزاق علوان 

عندما يكون الحزن عميقا ، فإنه يتمظهر 
عىل شكل شالل من حب ..

األمل ينتج اجمل الزهور ،
وهو قادر عىل التغني باألشياء الصغرية 

، ومنها يتكون عامله الخاص ..
هل كان الشاعر رزاق علوان شاعر حب 
الجامل  عن  باحثا  أم   ، قضية  شاعر  أم 

لريمم روحه امللتاعة ؟
والعيون   ، الطبع  وأخطاء   ، قصائده 
املتعبة تؤكد حقيقة واحدة هي إخالصه 

وصدقه ،
عن  بحثا  الشاعر  ميوت  ان  اقىس  وما 
الجامل بحثا عن مفردة تزيد سعة الكون 

..
رزاق علوان

وتبعدنا   ، االميال  آالف  وبينه  بيني 
قارات ، ويختلف الليل والنهار يف لحظة 
كانت  ذلك  كل  وبرغم   ، له  استقبالنا 
بالبعد  تعرتف  ال  عنيدة  الروح  أواص 
رسوال  الكلمة  كانت   ، املكان  واختالف 
مشاعر  ان  لحظة  كل  يف  تؤكد  صادقا 
االنسان ورؤيته أقوى من عوامل الزمن ، 

وما يكتنفه من الغاز ومآيس .
كنت وأنا البعيد عنه بعد نجمة ، اشعر 
بأمنياته  اشعر   ، بعذابه  اشعر   ، بحزنه 
شعريا  بوحا  كان  ذلك  وكل   ، املؤجلة 
 ، الرتدد  لكنها عميقة  عىل موجة خافتة 

بعيدة الهدف ..
رزاق علوان

وانت يف ملكوت الرب
مسامل  طفل  محض  كنت  انك  ادرك 

جميل
من  تضحك  األعايل  يف  انك  وواثق 

أحزاننا
 ، إليك  وشوقنا   ، لك  رسالتنا  ولكنها 

ونبض ارتباطنا بك
السالم لروحك

والعزاء لنا
فمثلك يبقى حّيا يف القلب والضمري ..

جاسم نعمة مصاول، شاعر. مونرتيال - جاسم نعمة مصاول، شاعر. مونرتيال - 
كنداكندا

قنصل العراق األسبق يف مونرتيالقنصل العراق األسبق يف مونرتيال

رزاق علوان
ايها الشاعُر الحزيْن

املنفيَّ يف الثلجِ
ال تحزْن ألنَّ الفجَر قريٌب

حزنَُك يُشظيني يف أرصفِة املواينء
وعنَد خياِم الغجِر ...

رزاق علوان
انتظرين عند تلَك املقهى

حنَي يرتجُف املطُر
كضوِء مصباحٍ أتعبتُه الريُح

أرجوَك االّ تحزْن
ألنَّ قصائَدَك تُوِقُد افكاراً

يف ليِل الصمِت ...
الوحشُة يف الغربِة قاسيٌة

لكنَّ صوتََك يشعُل شمعًة يف آخِر الليِل
متسُح أحزاَن السكوِن

الفراشِة  تلَك  عن  ابتسامَتَك  تخِف  ال 
البيضاِء

ستكوُن لَك وميضاً تَستنشقُه الغابات
ال تدفْن صباحاتَِك يف الحزن

ال تدْع قهوتََك ترَبُد يف الشكوى
الفراشُة ستزيُح عنَك تساقَط االوراِق

ومَتنُحَك ضوءاً يف املرآِة ...
سأغادُر مساءايت

ُمتجهاً اىل نهاراتَِك
وأطوي وسائَد االوجاعِ واملخاوِف

ألسرتيَح يف ارٍض تخلو من العرباِت
ونباحِ الكالِب ...

يف أرٍض لْن يالحقني فيها
ُعسُس الليِل ...

ألرسمَك صوتاً ..... ضوءاً
وهجاً يتوقُد يف معابِد سومَر وبابل .....

حميد  رزاق  الراحل  الشاعر  لروح  تحية 
علوان 

شكرا لكل من شاركنا هذه التحية

) الحركة اإلبداعية - كندا والعامل() الحركة اإلبداعية - كندا والعامل(

تحية لروح الشاعر الراحل رزاق حميد علوان: 
ال يموت الشاعر ألن الكلمة الطيبة ال تموت أبدا

عرفه،  من  لكل  والصديق  والوالد  الشاعر  علوان،  حميد  رزاق 
رحل تاركاً لنا إرثه الكبري من الشعر والحكم والذكريات

تحية لروحه ووفاء له، جمعت الحركة اإلبداعية - كندا والعامل 
رسائل موجهة إليه من أحبة واصدقاء عاشوا معه ورافقوه يف 

بعض مراحل حياته ومشواره 
تحية له يف عليائه وشكرا لكل من شاركنا هذه التحية  

رزاق علوان 
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النتصار  ال١٤  الذكرى  اجواء  يف 
القلعة  عىل  االسالمية  املقاومة 
العامل  قلب  يف  املزروعة  الغربية 
عىل  املشهد  ،ينفتح  االسالمي 
عقم  توثّق  غربية  اعرتافات  سبحة 
،يف  ،تحديدا  االمريكية  املشاريع 
بالد  عىل  امليدانية  سطوتها  استدامة 
شهدنا  بالتايل  ،و  املسلمني  و  العرب 
و  االمريكية  األحادية  انكسار  مع  توازياً 
صعود قوى منافسة دوليا تراكام لتلك 
التثبيت  منحى  وسلوكها  االعرتافات 
النمطية  الصورة  الضمحالل  النظري 
عىل  االمريكية  االحادية  السيطرة  عن 

العامل....
الهيمنة  فعل  الغرب  مارس  لقد 
التفوق  لباس  البسه  و  امليدانية 
النصب  عدة  له  وسّخر  الحضاري 
الطلب  غب  مفكري  عرب  الفكري 
املنترشين كمبرشين لخالص البرشية 

من رشور الحضارات "املتخلفة".
،وترتعد  تهتز  االمرباطورية  اعمدة 
وحي  من  ،و  لفرادتها  نظّر  من  فرائص 
السقوط  لرحلة  املصاحب  الرعب 
النظريات  الطريق  يف  ،تسقط 
وتتعرى  االمريكية  للفرادة  املؤسسة 
املعريف  الوقار  ستار  من  االمرباطورية 
الذي كان يغطي عملية النهب املنظم 
املستضعفة  الشعوب  لخريات 
فوكوياما،االمرييك  ....فرانسيس 
ندميه  و  هو  كان  ياباين  اصل  من 
من  اوائل  من  هنتنغتون  صموئيل 
صاع  عرب  للسيطرةاالمريكية  نظّرا 
وضع  من  هو  فوكوياما  ،و  الحضارات 
للتاريخ  أّرخ  و  القديم  للتاريخ  نهاية 
بحكم  تفردامريكا  لحظة  من  الحديث 
العامل ...لقد بدأ االن ج بداية السقوط 
عن  االمرييك  السقوط  االمرييك،نعم 
بناءاً  العامل  حكم  يف  اآلحادية  عرش 
عىل فقدان عناص الريادة من ،النظام 
العام اىل الخراب املجتمعي و تصاعد 
العنرصية،اىل غياب الهيمنة الخارجية 
لقيمة  تخزين  كعملة  الدوالر  وترنح 

االشياء امام عمالت الدول الصاعدة .

يف اجواء نرص متوز تدور رحى معركة 
للغطرسة  التحدي  ارادة  تثبيت 
بل  لبنان  يف  فقط  ،ليس  االمريكية 
عتبة  عىل  كله...سورية  االقليم  يف 
مدعومة  االمرييك  مجابهة  يف  تحول 
،الذي  ايران  يف  املوثوق  بالحليف 
رشوط  و  الروسية  االعتبارات  يتجاوز 
التي  االسرتاتيجية  االسلحة  استعامل 
وتحالفاته  لسياسته  كضامن  يضعها 
مل  الرسمي  ،الفلسطيني  املتنوعة 
بصفقة  والقبول  التوقيع  عىل  يتجرأ 
ملرشوع  متهيٌب  الصهيوين  القرن،و 
الحسابات  العادة  وتراجع  الضّم 
،يغرق  سوريايل  عامل  يف  ،االمرييك 
كالفطر  املتوالدة  الداخلية  ازماته  يف 
عملية  الدارة  الجهد  من  يجدمتسعا  و 
واجهة  اىل  بزبانيته  يدفع  تخويف 
و  لبنان  يف  يحصل  كام  لها  التطبيل 

العراق.........

لبنان  اىل  االمرييك  يحرض  مجددا 
بكل دّجايل ادارته ليخنق البلد بايادي 
،قالها  ارسائيل  لربيبته  انتقاما  زبانيته 
اراحة  يريدون  ،هم  بلسانه  بومبيو 
ارسائيل برضب من يهددها،و االدوات 
املستعملة تبدأ من مسؤولني كبار يف 
املركزي  املرصف  بحاكم  مرورا  الدولة 
االعالمي  و  السيايس  الطاقم  اغلب  و 
الجدد ،وال  الثوار  الديني و سامرسة  و 
اىل  لتمتد  بل  محليا  السلسلة  تنتهي 
املحيط  الوضاعة يف  و  العاملة  انظمة 

العريب....
جولة من املنزالة مع املقاومة اسفرت 
الرعب  وترية  ارتفاع  عن  االن  حتى 
البلطجي  عىل  السلبية  النتائج  من 
لبنانيا... الوضيعة  ادواته  و  االمرييك 

الضاغط  مساره  يف  االمرييك  يكّوع 
تداعياتها  يفرمل  و  النتائج  ليستوعب 
عليه ...جوالت اخرى من النزال سوف 
لن تنتهي اال بطرد البلطجي و ادواته من 

بالدنا وان غدا لناظره قريب

و السالمو السالم

آراء

.. كان حيا!
يف  يدرس  كان  الذي  صديقي  حدثني 
أن  كندا،   – مونرتيال  جامعات  احدى 
من  كان  الربمجة  مواد  احدى  يف  استاذه 
من  أصوله  صديقنا  عرف  ايطالية،  اصول 
وعالقته  الفرنسية  باللغة  ولكنته  اسمه 
االحاديث  وكانت  معه.  والعميقة  الطيبة 
االستاذ  ان  الفراغ، حيث  اوقات  تتنوع يف 
بعض  يف  مكانه  يحل  ليك  صديقي  اختار 
ان  وحيث  الربمجية.  والتامرين  الحصص 
االستاذ  فاجأ  الوقت،  مع  توطدت  العالقة 
الكندي  ايطايل صديقي  الكندي من اصل 
تعرف  هل  بالسؤال:  مرة،  لبناين  اصل  من 

شيخ اسمه محمد فضل الله؟
التأكد من االسم، ألن  قبل ان يجيبه حاول 
ما بدر اىل ذهن صديقي أن الرجل قد يكون 
مدرسا يف احدى الجامعات أو يف املجال 
االيطايل  الدكتور  فأكد  العام.  األكادميي 

االسم: سيد محمد حسني فضل الله!
أجاب صديقي: نعم.

الشكوك  بدأت  كتبه؟  قرأت  هل  الدكتور: 
يف  منخرطا  كان  الذي  صديقي  تساور 
العمل االسالمي اىل أذنيه، ومل يقرأ السيد 
فضل الله )َرض( فقط، بل كان يتمثل فكره 

و"خطواته عىل طريق االسالم"!
طأمنه  صاحبي  تردد  الدكتور  الحظ  وإذ 
حركة  كنا  السبعينات  يف  نحن  بالقول: 
وكان  وعقائديا،  تنظيميا  قوية  سياسية 
واالقتصادي  السيايس  برنامجنا  لنا 
من  محكومة  ايطاليا  وكانت  واالجتامعي، 
والذي  واملفسد  الفاسد  الفايش  اليمني 
أغرق البالد باملشاكل السياسية واالضطهاد 
كنا  واالعالمي..  واملايل  االداري  والفساد 

يف "االلوية الحمراء". 
التنظيم  هي  الحمراء"  "االلوية  مالحظة: 
الذي كان يقوم بعمليات  الشهري  اليساري 
"عنفية" من اغتياالت وخطف ورسقة بنوك 
السبعينات  من  ابتداء  سياسية  لغايات 
فيام عرف الحقا بـ "سنوات الرصاص" التي 
ألدو  الوزراء  رئيس  وقتل  بخطف  انتهت 
مورو، وكانت تطالب بانسحاب ايطاليا من 
من  النظام  متكن  بعدها  األطليس..  حلف 
انتهى  الذي  التنظيم  أعضاء  واعتقال  قتل 
أعضاؤه  وتوزع   ،1980 عام  يف  يف  عمليا 
يف انحاء االرض بعد ان حصل البعض عىل 

محاكامت عادلة!
الرجل  يبدو  كان  ما  عىل  صديقي:  ويتابع 
تساورين،  الشكوك  بقيت  وصادقا،  جادا 
وألنني استأنست بالحديث وأريد أن أعرف 
مآالته، سألته: وما عالقة السيد فضل الله 

بهذا املوضوع؟
صادقة  سياسية  حركة  كنا  الدكتور:  قال 
برامجنا  ولدينا  ومتحمسون  ومخلصة 
وأجنداتنا لكننا كنا نعوم يف بحرية معادية، 
املقهور  الشعب  لكن  بالعنف،  نؤمن  كنا 
مل  االرادة  واملسلوب  والجائع  واملظلوم 
ينقصنا  كان  ألنه  يدعمنا..  أن  ليتجرأ  يكن 
الله،  فضل  كالسيد  ودليال  ومرشدا  مفكرا 
صفة  عنه  وينفي  القوة  مصطلح  يفكك 
من  أداة  ليصبح  باإلرهاب،  وسمته  العنف 
والساعي  املقاوم  السيايس  العمل  أدوات 

لإلصالح او التغيري او كليهام!..
ثم تابع، كلنا يف قيادة التنظيم تقريبا، قرأنا 
متأخرين،  القوة"..  ومنطق  "االسالم  كتاب 
ألننا كنا نريد أن نعرف كيف ميكن ان يكون 
ومنصفا  عادال  "العنف"  و  القوة  استعامل 
ومرغوبا..  ومطلوبا  ومستحبا  وممكنا 
واجتامعي  واسلوب عمل سيايس  وواجبا، 
واقتصادي، وكيف ميكن تسويق هذا الفكر 
يف  لبنان  يف  حصل  كام  به  الناس  واقناع 
بداية الثامنينات، إذ كان يتحدث عن هذه 
يف  لنا  مفيدة  الكتاب  قراء  وكانت  الفرتة، 
مراجعاتنا لدراسة تجربة تلك املرحلة التي 

انتهت يب اىل كندا!..
يقف  كان  حيث  الثامنينات،  بداية  يف 
السيد وحيدا – أو يكاد، عىل منرب رفعت 

املؤسس  الجيل  وجهود  بجهوده  أعواده 
واملقاومني،  واملجاهدين  املؤمنني  من 
والخطة  واألمل  واملوقف  الصرب  يوزع  وكان 

والحكمة.. وال يتعب!
كان املحتل قد وصل اىل أطراف برئ العبد 
شكل  الذي  املسجد  حيث  بريوت،  يف 
يف  تعبق  ذكراه  تزال  وال  حينه،  يف  حالة 
ذاكرة الجيل األول ومن سار عىل هديه من 

السابقني السابقني!
التي  الفرتة  تلك  يف  )رض(  السيد  متكن 
كانت الهزمية تحاص الجميع: األنظمة )يف 
ومنظامت  دافيد(،  كامب  بعد  ما  مرحلة 
اىل  بريوت  من  مهزومة  فلسطينية خرجت 
وأحزاب  والسيايس،  العسكري  الشتات 
بعربة  نفسها  ألحقت  قد  كانت  وطنية 
من  فخرجت  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
املقاومة  عصمت  ما  إال  معها..  السياسة 
التي أعيد إطالقها، تنوعا خفيفا عىل مقام 

القدرة واالمكانيات!..
عاليا  صوتا  كان  )رض(  الله  فضل  السيد 
وضمريا متحركا وموجها حكيام واسرتاتيجيا 
بعيد األفق وعميق النظرة ال يؤخذ بالقشور 
بعض  والحقد  الجهل  عطّل  والسطحيات، 
دوره يف فرتة حساسة من تاريخنا، لتنترش 
لفقه  تأسيسا  واملغاالة  والخرافة  االكذوبة 
عىل  والذبح  والتقاتل  والتنازع  االختالف 
الهويات القلقة التي تتحرك يف مجتمعاتنا 
ومحيطنا للعبور اىل االثنيات املغلقة التي 

تربر "يهودية" الدولة!..
)رض(  الله  فضل  السيد  تجربة  وأستعيد 
السياسية  اللقاءات  ويف  املنرب  عىل 
فيه  يقف  كان  الذي  االعالمي  والخطاب 
يف  الجديدة  السياسية  التجربة  مع  السيد 
ترشيدها  عىل  ويعمل  ويدعمها  العراق 
مع  يقف  الوقت  نفس  ويف  وتوجيهها، 
ضد  تنشط  كانت  التي  العراقية  املقاومة 
الذين هم  أن  أزعم  األمرييك، وقد  املحتل 
يف الحكم كانوا أنفسهم يف الشارع.. أو من 

سنخهم!
محمد  الشيخ  تحدث  السياق  نفس  ويف 
نظريته  يف  )رض(  الدين  شمس  مهدي 
عنوان:  تحت  نرشها  التي  املتقدمة 

رضورات األنظمة وخيارات الشعوب!
والشلل  والجمود  األعطاب  عن  تحدث 
لرضورات  نتيجة  األنظمة  يصيب  قد  الذي 
واقليمية  دولية  اتفاقات  وعقود  والتزامات 
معدومة  حركتها  ويجعل  يكبلها،  ومحلية 
– إذا أحسنا النية يف أنها تريد أن تتحرك – 
وفارغة ومشلولة وهزيلة، أما الشعوب فهي 
مألى باإلميان والعنفوان والكرامة والشجاعة 
والقهر  واالذعان  الذل  رفض  يف  واملبادرة 
اشكال  كل  رفض  وبالتايل  واالستغالل، 
االحتالل وقمع الحريات والفساد السيايس 

واالداري واملايل واالقتصادي..
األنظمة،  ايادي  تربط  التي  القيود  بني  وما 
بها  تتحىل  التي  واملبادرة  والشجاعة 
الدين  شمس  الشيخ  يقول  الشعوب، 
بها  تلتزم  التي  الرضورات  فلنحرتم  )رض(: 
يف  الشعوب  يد  اطالق  رشط  األنظمة، 
والشجاعة..  وامللحة  املتعددة  خياراتها 
اماكن عدة مصالح  تتقاطع يف  نعم سوف 
الطرفني، وسوف تتضارب يف أماكن أكرث، 
السيايس  العمل  ساحات  تحتاج  وهنا 
وسطها،  من  بالعصا  االمساك  عىل  للقادر 
يف الحفاظ عىل التجربة السياسية – عىل 
أو  العراق  أو  لبنان  يف  سواء   – هشاشتها 

غريه من البلدان الشبيهة..
العظيمة  السياسية  التجربة  ننىس  ال  وقد 
االمام  عليها  وأرشف  وباركها  ابتدعها  التي 
الحزب  تأسيس  يف  )رض(  الخميني 
العملية  ايران للمشاركة يف  الجمهوري يف 
حل  ثم  السلطة،  اىل  للوصول  السياسية 
الحزب بعد ان استقرت العملية السياسية، 
الحرس  افواج  اطالق  الوقت  نفس  ويف 
الذي  التقليدي  الجيش  اىل جانب  الثوري 
الصدامي  العدوان  صد  يف  فشل  قد  كان 

يف حرب السنوات الثامين!..
الحكم  تجربة  )رض(  االمام  السيد  دعم 
البقاء  عىل  وعمل  الوليدة،  الجمهورية  يف 
من  وغريه  الحرس  خالل  من  الشارع  يف 
املؤسسات الثورية يف االجتامع واالقتصاد 
وحساس  دقيق  توازن  يف  وغريها..  والبناء 
منه  يستفيد  متامسك  بخطاب  مدعوما 
الحكم يف رضوراته، والشعب يف خياراته..
يف  )رض(  الله  فضل  السيد  متكن  هكذا 
وفقها  فكرا  والعراقية،  اللبنانية  التجربتني 
وخطابا، أن يدعم األنظمة مبا هي انتخابات 
وتشكيل سلطات ودوائر حكم تهتم بالحفاظ 
عىل الحد األدىن من مصالح الناس وتأمني 
والصحي  واالقتصادي  االجتامعي  أمنهم 
والتعليمي، ويف نفس الوقت دعم حركات 
االحتالالت  تخرج  أن  تريد  التي  املقاومة 
 – ألن  ورائحتها،  ولونها  شكلها  كان  أيا 
مساعد  عامل  هو  املحتل  وجود   – برأيه 
واسترشاء  السياسية  التجارب  لفشل 
اإلدارية  املنظامت  تآكل  وبالتايل  الفساد 
وصوال اىل النسيج االجتامعي الذي ينتهي 
واملجتمع  الفاشلة"  "الدولة  اىل  بالوصول 
يف  حتى  واملهزوم..  واملعطوب  الخائب 

لقمة عيشه!
ماذا لو كان السيد حيا؟

ليمكن  كان  هل  أفضل،  األداء  كان  هل 
والعراق  لبنان  يف  الوضع  شيفرة  تفكيك 
عىل خلفية مشهد اقليمي وعاملي ذاهب 
اقناع  ميكن  كان  هل  والتغيري،  التبدل  اىل 
املشاركة  معادلة  بصوابية  اكرث  الناس 
واملحافظة  واملتآكل  الفاشل  الحكم  يف 
يف  واحالمهم  وآمالهم  الناس  نبض  عىل 
اىل  اعىل  يقرأ من  واحد متامسك  خطاب 
اليسار  اىل  اليمني  ومن  وبالعكس،  اسفل 
وبالعكس، ويأخذ كل منا حصته يف "تقدير 

املوقف"!..
يف  الفشل  يصل  أن  ميكن  ال  مالحظة: 
اليه  وصل  مام  اسوأ  املوقف"  "تقدير 
الشيعية  حكمت  فقد  العراق.  يف  الوضع 
السياسية وتحديدا حزب الدعوة من العام 
مرة  يتفقوا  ومل   ،2020 العام  اىل   2005
لتسديدها  السياسية  التجربة  دعم  عىل 
وتوجيهها وترشيدها وانضاجها – كام فعل 
عيل )ع( مع الخلفاء الثالثة الذين سبقوه، 
اتفقوا  كام   - لألسف   – يوما  يتفقوا  ومل 
مصطفى  والخليج..  امريكا  مرشح  عىل 

الكاظمي!
فروح  أفضل،  لبنان  يف  وضعنا  أن  شك  ال 
بوعيها  تزال تظلل  السيد )رض( ال  سامحة 
ومنطقها  واسترشافها  ورؤيتها  وحكمتها 
مستقبل هذا البلد الذي.. لو كان السيد ال 

يزال فيه حيا، لكنا يف مكان آخر!..
ذكراه،  يف  )رض(  السيد  سامحة  الله  رحم 
إذ ارىس تجربة جديدة ومتجّددة يف فكرها 
املؤسساتية  وريادتها  وخطابها  وفقهها 
واالهم  واالجتامعية..  والثقافية  الرتبوية 
السيايس  خطابه  يف  أنه  كله  ذلك  من 
املتامسك متكن من احرتام بعض التجارب 
ورضوراتها،  األنظمة  بعض  يف  السياسية 
وظل أمينا لخيارات الشعوب يف املقاومة 

ورفض االحتالل والظلم والفساد..
تجربة  يف  حي  هو  حيا!..  السيد  كان  لو 
وتخط  آخر،  اىل  انتصار  من  تنتقل  فريدة 

بقلمه.. منطق القوة!

هوزأبجد

السيد فضل الله، ماذا لو..

طالل طـــه
taha_talal@hotmail.com

البلطجي وكتابة التاريخ 
من جديد...

عادل حبيب ...والسالم

 السفرية االمريكية يف لبنان دورويث شيا
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محاولني مشكلة وحّل  جاليتنا  أبناء  بني  تحدث  التي  املشاكل  عىل  خالله  من  نطل  باب  هذا 
اقرتاح الحلول املناسبة بعد استشارة أهل االختصاص والخربة .. وعليه نحن نرحب 

بأسئلتكم واستفساراتكم وسنجيب عليها يف األعداد القادمة بحول الله..

أىت  )ع(،  ِبَعيل  فاطمة  زفاف  ليلة  كانت  ملا 
النبي )ص( ببغلته الشهباء، وثنى عليها قطفة، 
وقال لفاطمة: إركبي. وأمر سلامن أن يقودها 
فبينام  يسوقها،  وآله  عليه  الله  صىل  والنبي 
هو يف بعض الطريق، إذ سمع النبي صىل الله 
عليه وآله وجبة )صوتاً(، فإذا هو بجربئيل يف 
سبعني ألفاً، وميكائيل يف سبعني ألفاً. فقال 
إىل  أهبطكم  ما  وآله:  عليه  الله  صىل  النبي 
بن  عيل  إىل  فاطمة  نزّف  جئنا  قالوا:  األرض؟ 
أيب طالب )ع(، فكرّب جربئيل، وكرّب ميكائيل، 
الله عليه  وكرّبت املالئكة، وكرّب محمد صىل 
تلك  من  العرائس  عىل  التكبري  فوقع  وآله. 

الليلة. 
تُوصف  زفاف  حفالت  عن  نسمع  ما  كثرياً 
باألسطورية. وعندما نسأل عن السبب يتبنّي 
أن األمر يرتبط بالبذخ والزينة واألموال الطائلة 
بالرضورة  يعني  ال  وهذا  عليها.  أُنِفقت  التي 
إجتامعي  أو  معنوي  شأن  ذوو  أصحابها  أن 
فلطاملا  والتعظيم.  التوصيف  هذا  استدعى 
كانت هذه األموال أماناٍت للعباد عند الحاكم 
بها  فاستأثروا  البالد،  مصالح  عىل  ليرصفها 
نتيجة  الزيجات  بعض  كانت  ولطاملا  دونهم. 
إىل  بفتاة  أتت  نزوة  أو  غزوة  سبقته  حب 
ومع  بنفسها.  لتختاره  تكن  مل  زوجي  قفص 

ذلك أضفي عليه الجالل والتعظيم لرضورات 
املنصب وكريس العرش. 

فإن  وفاطمة،  عيل  النورين  زواج  يف  أما 
السامء  اختيار  بفعل  كانا  والعظمة  الجالل 
االختيار  يكن  فلم  إياُه.  ومباركتها  الِقران  لهذا 
وال  العشرية،  وال  القبيلة  وال  األرض  مبعايري 
اِلعتبارات قريش. لذا عندما تقّدم لطلب يد 
فيها مل يكن  القوم  فاطمة سادة قريش وكبار 
فاطمة،  قبل  يرفض  أو  يقبل  أن  )ص(  للنبي 
ومل تكن فاطمة لرتفع رأسها أو تخفضه إال أن 
العزة  رّب  موافقة  زافاً  أبيها  عىل  الوحي  ينزل 

والجالل.
 

والصحابة  يرتى،  الرفض  استمّر  وهكذا 
يخرجون خايِل الوفاض حتى جاءت البرشى أْن 
زوِّج النور من النور. فلوال عيّل مل يكن لفاطمة 
من  نطفة  ال وهي  العامل. كيف  كُفؤ يف هذا 
وأّوِل  الكعبة  بوليِد  إال  تليق  ال  الجنة،  مثار 
الفتية إسالماً وأعلِم القوم وأشجِعهم وأتقاُهم 

وأورِعهم. 
ومنهام  يلتقيان،  البحريْن  مَرج  عىل  فسالٌم 
فهنيئاً  واملرجان.  اللؤلؤ  تعاىل  الخالق  يُخرج 
يف  املالئكة  وتكبري  العدنان  فرحة  لألنام 

العنان.

سلسلة نداءات تصدر عن املجمع اإلسالمي يف مونرتيال نداء 

www.ccmmontreal.com

صدى املرشق صدى املرشق 

أُطلَِق املهندس الكندي املرِصيُّ يارس أحمد الباز 
من السجن يف ِمرَص بعد سنٍة ونصٍف فيه، لينضمَّ 

إىل عائلته يف أْوكِفل، أونتاريو.
وأفادت ابنته يف كالم لها عرب فايسبك الخميس 
يف الثاين من متوز الجاري إنه دخل كندا صباحاً 
تدهورت  وقد  تورنتو،  يف  بريسن  مطار  عرب 

صحته، وهو بحاجٍة إىل العالج.
الكندية  الخارجية  الشؤون  وزارة  أعربت  بدورها، 
كندا،  يف  عائلته  إىل  الباز  لِعودة  "رسورها"  عن 

لكنَّها مل تذكر أيَّ تفاصيَل إضافيٍة.
الباز توجه إىل ِمرص يف رحلة عمٍل دامت  وكان 
شهرين، لكن السلطات أوقفته قبل مغادرته البلد 
يف  استجوابه  ولدى   .2019 عام  من  شباط  يف 
مكتب املدعي العام األمني الحكومي، انقطعت 
أخباره عن عائلته أياماً، نُِقَل بعدها إىل سجن طرة 

البغيِض السمعة.
كام صوِدَر جواز سفرِه، وقالت السفارة املرِصية 
بتفاصيِل حالته.  إنها مل تكن عىل علٍم  يف كندا 
الفرتة مسجوناً من غري أن  الباز طيلة هذه  وبقي 

توجه إليه السلطات اتهاماً رسمياً.
يزيد  ما  منذ  كندا  إىل  هاجر  إنه  ابنته  وقالت 
نشاٍط  بأي  قامئاً  يكن  مل  وإنه  عاماً،  عرشين  عن 

. سيايسٍّ
الشهر  عائلته  فكانت  إطالقه،  تفاصيل  يف  أما 
شبيهٍة  بعواَرض  إصابته  عن  تحدثت  املايض 
بعوارض الجرثوم التاجي املستجد، وأعربت عرب 
موقعها عن تخوفها من تدهور حالته يف السجن.

احتجاجاٍت  يف  الداعمني  من  عدٌد  شارك  كام 
بالقرب من مكاتب نواب حزب األحرار يف جنوب 

أونتاريو، مطالبني الحكومة بالتحرك ألجل الباز.
الحكومة  لرئيس  الشكَر  الباز  ابنُة  هت  وجَّ وقد 
فرانسوا  الخارجية  الشؤون  ووزير  ترودو  جسنت 

هاتفياً  اتصل  ترودو  وكان  شامبانِيه.  فيليب 
األرِبعاء  السييس  الفتاح  عبد  املرِصي  بالرئيس 
أنَّه  ومؤكداً  الباز،  أمر  يف  معه  متداوالً  املايض، 

يتابع الوضَع بدقٍة.
الكندي  املرِصي  "االئتالف  أشاد  ناحيته  من 
يارس  رساحِ  بإطالق   )ECCD( للدميقراطية"" 
الباز وإعادته آمناً إىل منزله بعد أكرث من سنة من 
عبد  أحمد  وقال  ِمرص."  يف  االعتباطي  االحتجاز 
انتهاء هذه  االئتالف: "يرسنا فعالً  رئيس  القادر، 
عبد  وأضاف  عائلته".  إىل  يارس  بعودة  املسألة 
جسنت  الحكومة  رئيس  بتدخل  "نُشيُد  القادر: 
يارس  لتحرير  الحثيث  وِبسعيهم  وفريقه،  ترودو 
جاء  وقد  كندا.  إىل  املبارَشة  بعودته  واملطالبة 
ِصحة  فيه  كانت  وقٍت  يف  ترودو  الرئيس  تدخل 
عىل  عائلته  تخوُّف  لدرجِة  بشدٍة  تتدهور  يارس 

حياته".
الحكومة ترودو حساسية  ر رئيس  وتابََع: "لقد قدَّ
املُقلِقة  الصحية  لعوارضه  نتيجًة  يارس  وضعِ 
املرِصية.  السجون  يف  الالئقة  العناية  وانعدام 
نهاية  يف  لضغطها  لحكومتنا  ممتنون  ونحن 

املطاف عىل النظام املرصي إلطالقه".
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  الناشطون  حذر  وقد 
السجناء  يعانيها  التي  الظروف  شدة  من  مراراً 
تكون  ما  أشبه  فهي  ِمرص،  يف  السياسيون 
بالتعذيب. ووصف بعضهم انعدام الرعاية الطبية 
القادر:  عبد  قال  هذا  وعن  البطيء.  باإلعدام 
ِمرص  يف  السياسيني  السجناء  أحوال  زالت  "ما 
ُمريعًة.. بالتوازي مع احتفالنا بتحرير يارس، نعرُب 
عن تضامننا مع عائالت السجناء السياسيني يف 

ِمرص، وعددهم يقارب ستني ألفاً".
للدميقراطية  الكندي  املرصي  واالئتالف 
ألجل  تنشُط  وعملياً،  سياسياً  مستقلٌة  منظمة 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف ِمرص، ولها فروٌع 

يف أوتاوا ومونرتيال وتورنتو وكالغري وفانكوفر.

بيريفون-  دائرة  عن  األحرار  حزب  نائب  أصدر 
فايسُبك  عرب  التايل  البيان  زبريي،  سمري  دوالر، 
الضفة  من  أجزاَء  لضمِّ  إرسائيل  مخطط  بشأن 

الغربية إليها:
تابعُت مجدداً يف األسابيع األخرية أخباَر مخطِط 
بإرسائيل،  الغربية  الضفة  مناطِق  بعض  إلحاِق 
دوالر،  بيريفون-  من سكان  العديد  راسلني  وقد 

ُمعِربني عن قلقهم. 
 2019 وبداية   2018 نهاية  يف  يل  تسنَّت 
التقيت  حينها  والغربية.  والضفة  القدس  زيارُة 
وصحافيني،  وجامعيني،  للسالم،  مبفاوضني 
وقادٍة يف املجتمع املدين، ومسؤولني منَتخبني 
إىل  فأصغيُت  واإلرسائيليني.  الفلسطينيني  من 
، وفكرت فيها  السيل من املواقف املعروضِة عيلَّ

جيداً، فثبتت يل جملٌة من األمور. 
واضحًة  رؤيَة  ال  لكن  أفضَل،  بغٍد  يحلُم  الكل 
الجميَع  الندوُب  أصابت  وقد  ذلك.  لتحقيق 
تقريباً، بشكٍل من األشكال، يف العقود األخرية. 
قد  لكنها  الشفاء،  مرحلة  الجراح يف  بعُض هذه 

تنفِتُق من جديد. 
التي  ُملِحٌة إىل تقوية قطاعات املجتمع  الحاجة 
واقعاً.  صعٌب  واألمر  والتفاهم،  الحوار  تعزز 
الكل  الهوية،  النظر عن  األساس، بغض  لكن يف 
ينشُد السالم واألمن، واحرتام كرامته الشخصية 

واعتبارها. 
من  أجزاَء  بإلحاِق  إرسائيَل  تفرُّد  يشكل  وعليه، 

القانون  نظر  يف  كبرياً  خرقاً  بها  الغربية  الضفة 
األمن  زعزعة  من  باملزيد  يتسبب  وقد  الدويل، 
األرايض  ضم  أن  كام  املنطقة.  يف  واالستقرار 
العادل  الشامل  السالم  تحقيَق  بشدٍة  يعيق  قد 
املُدام يف الرشق األوسط، وذلك سيحطم آمال 

كرُث، كام أعلم.
الحكومة  رئيس  أيضاً  عنها  أعرب  اآلراء  هذه 
الصحافيني  إىل  تحدث  الذي  ترودو،  جسنت 
قائالً:  الجاري،  العام  من  حزيران  من  الثاين  يف 
"شددت علناً، وكذلك يف لقائ برئيس الحكومة 
الحكومة  ورئيس  نتنياهو  بنيامني  )اإلرسائيلية( 
عن  االبتعاد  أهمية  عىل  غانتس  بيني  البديل 
قلقنا  عن  أعربت  كام  األحادية،  اإلجراءات 
الشديد من سياستهام املطروحة لضم األرايض،  

وعن معارضتنا إياها". 

الباز الى الحرية بعد 
إبنتي تشاهد االفالم الخليعة!!سجن دام سنة ونصف

عندما كّبرت المالئكة

مشكلة:مشكلة: ليس من عاديت أن أدخل عليها غرفتها 
للخصوصية.  احرتاماً  الباب  أطرق  أن  دون 
رشيط  يف  عطل  إصالح  إىل  احتجت  ولكني 
الهاتف املوجود يف غرفة ابنتي، وأمها قالت 
عىل  فدخلت  صديقتها  مع  خرجت  إنها  يل 
يف  أمتنَّها  مل  التي  اللحظة  وكانت  عجل، 
حيايت وال أحب أن يقع يف حراجتها أي أب. 
الغضب  مشاعر  من  أصابني  ما  يصيبه  فلقد 

والغرية والخجل مجتمعاً بعُضها مع بعٍض. 
ابنتي  رؤية  مشهد  أمام  وانا  حيلة  أملك  فلم 
وجنسية  خالعية  مشاهد  من  تراه  مبا  متأثرًة 
وأحطّمه  يدها  من  هاتفها  أنزع  أن  إال  فاحشة 
وأغرق يف نوبة عصبية ال أذكر منها إال صاخي 
وأنا  أمامي،  من  وهروبها  وبكائها  وجهها،  يف 
نقوله  أن  ميكن  الذي  فام  غضباً،  أستشيط 
االتصال،  أدوات  كل  يديه  وبني  الجيل  لهذا 
والحصول عىل أي صورة أو مشهد مهام كان 

مسيئاً دون رقيب او حسيب؟؟            
 وليد/ الفال  وليد/ الفال 

حل:حل: ال شك أن مشاهدة هذه املواد اإلباحية 
الحرمات  وانتهاك  الزنا  أسباب  أعظم  من 
تجعل  املشاهدات  فهذه  املحارم؛  مع  حتى 
صاحبها - ذكراً كان أم أنثى- مهيأً للوقوع يف 
إىل  ليعمد  إنه  بل  بابها.  له  فتح  متى  الرذيلة 
باب مينعه من مشتهياته املحرّمة،  كرس كل 
التي تكرََّس مفهوُمها لديه عرب مئات املناظر 
مهّيجاً  إنساناً  منه  جعلت  التي  واملشاهد 
سبيل  بأي  الفاحشة  الرتكاب  مهّيأً  جامحاً 

ممكن.
إذا كان مبقدور كل شاب مراهق الدخول عىل 
هذه املواقع من خالل هاتفه املحمول بعيداً 
عن أي رقابة، وبعيداً عن أي مالحقة، فيمتلئ 
يفعل  فامذا  املثرية،  باملشاهد  وقلبه  عقله 
عىل  السيطرة  ويفقد  شهوته،  تتأجج  عندما 

نفسه؟
بشأنها،  التنبيه  إىل  تحتاج  حقاً  ملشكلة  إنها 
اللقاءات  أو  الكشفية  النوادي  خالل  من  ولو 
إثارة  عن  يتحرج  االهل  فبعض  الشبابية. 
موضوعات كهذه مع األبناء، واملدارس ال ترى 
تنهى  ال  لذا  األغلب،  األعم  عىل  رضراً  فيها 
تتكلم  الطبية  التقارير  عرشات  بينام  عنها. 
والسلوكية،  والنفسية  العصبية  أرضارها  عن 
وهذا ميكن أن يكون مدخالً طبيعياً للحديث، 
طلَب  والرشائع  االديان  تحريم  عن  ناهيك 
اللّذة والشهوة من غري طريقها املعروفة، أي 

الزواج ِبشتى أشكاله ومسّمياته. 

مقنعاً  دليالً  يقّدم  ال  فعل  كرد  غضبك  إن 
يخيفها.  إمنا  تفعله،  ما  فداحة  عىل  اِلبنتك 
عن  بعيداً  به  تقوم  مبا  لإلستمرار  تلجأ  فقد 
هذه  بأن  الهادئ  اإلقناع  بينام  األبوين.  سلطة 
الزوجية،  العالقة  مبستقبل  مرضّة  اإلباحيات 
عىل  وتؤثر  والخطيئة،  بالذنب  الشعور  تُورِث 
سالمة الصحة النفسية، أحرى برتِك األسباِب 
املقنعِة لالرتداع عن االستمرار بأمٍر يُخىش أن 
يُصبح عادة إدمان سيئة يصعب الخروج منها. 
فلنبادْر أبناءنا بالتوعية قبل أن يشتّد عوُدهم.

 النائب زبريي

د إسرائيَل بضمِّ األراضي  د إسرائيَل بضمِّ األراضي النائب سمير زبيري: تفرُّ النائب سمير زبيري: تفرُّ
الفلسطينيِة خرٌق كبيٌر للقانوِن الدوليِّالفلسطينيِة خرٌق كبيٌر للقانوِن الدوليِّ
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سنوات،  سبع  بعد  مرص  عن  هذه  كلمتي 
وحريص  لوطنه  محّب  مرصي  لكل  موّجهة 
ال  كلمتي  وأحفاده.  أوالده  مستقبل  عىل 
فكري  تحزّب  أو  "أيديولوجية"  أي  تحمل 
ولكنها  املايض،  ىف  تنبش  وال  ديني،  أو 
تدعو لتأمل الواقع الذى نعيشه يك نيضء 

الطريق ملستقبل أفضل.
أو  مبارك  أيّد  من  كل  يستمَع  أن  أرجو 
ُمريس،  أو  الثورة  أيّد  من  وكل  السييس، 
وكل من عارضهم ومل يجد من يقف وراءه. 
منفتحيني  وقلب  بعقل  الجميع  فليستمع 
ال يحّركهام إال الحرص عىل مستقبِل وطٍن 

ننتمي جميعاً له – ِشئنا أم أبَينا.
املستوى  عىل  مرص  موقف  نراجع  تعالوا 
وال  صوتاً  متلك  ال  اليوم  فمرص  العريب، 

أن  ذلك  عىل  والدليل  أحد،  لها  يستمع 
املنطقة العربية قد ُدمِّرت بالكامل وانترشت 
التي  واألهلية  اإلقليمية  الحروب  فيها 
اإلمارات  بقيادة  عربياً  ه  وتوجَّ عربياً  مُتوَّل 
املنطقة  زعامة  احتلّتا  اللتني  والسعودية 
يف  تتحكامن  دولتان  األكرب.  األخ  لغياب 
قّواد  لحساب  يعمل  "كبلطجي"  املنطقة 

ما. وما ترامب ونتنياهو إال كذلك.
منها،  تبقى  ما  يُباع  الفلسطينية  القضية 
وأصبح ىف مرص من يبكيها، وألول مرة من 
يسمح  من  يوجد  وال  للمغتصب،  يهتف 
ألي كائن كان بالعمل من أجل قضية األمة، 
يف الوقت الذي أصبحت فيه أفريقيا التي 
للحركة  مرتعاً  لها  بقيادة مرص  تفخر  كانت 

الصهيونية.

أما عىل املستوى الدويل، فتحّولت الدولة 
ألعوبة  إىل  اإلنحياز  عدم  لحركة  سة  املؤسِّ
ِبالُغول  املتمثل  الجديد  الرشق  بها  يلعب 
الحادي  القرن  و"مافيا"  "الصني"،  الكاسح 
املنقسم  والغرب  "روسيا"،  والعرشين 
تحّولت  التي  املتحدة  بالواليات  واملنهك 

من دولة مصالح إىل "مافيا" املصالح.
من  تَفرط  مل  لو  إصالحه  يسهل  هذا  كل 
نتنازل  مل  لو  القومية،  مصالحنا  كل  يدينا 
عن تريان وصنافري، ولو مل نوقع ترسيم مياه 
البحر وحقول الغاز مبا يحقق مصالح غرينا 
مع  اتفاقاً  نوقع  مل  ولو  مبصالحنا،  ويرض 
املياه  حصص  توزيع  اتفاق  يُسقط  أثيوبيا 
إلتقاط  إال  ها،  حقَّ ملرص  يحفظ  بديٍل  بال 

الفتات مام تقبل أثيوبيا ِبأن تلقيه لنا.

املستوى  عىل  مرص  لحال  ننظر  وتعالوا 
الداخيل، فقد ضاع الحق بني إعالم ُمَضلل 
وتشويش  والعهر  األكاذيب  لنا  يَسوِّق 
طريقاً،  للعدل  يعرف  ال  وقضاء  املفاهيم، 
"للدميقراطية"  حس  أي  فقدنا  إننا  حتى 
واملحاسبة، حتى أبسط مفاهيم حرية الرأي 

وإحرتام اإلختالف.

وتضاعفت ديون مرص من أجل حفر مجًرى 
مائ ومدينة فاخرة بال رؤية وطنية وال عائٍد. 
وضاعت ثروات مرص وأموال استدانت بها 
ه للحدود الغربية والصدر  لرشاء أسلحة تَوجَّ
العريب، حاميًة للعدو الحقيقي عىل الجبهة 
األبيض  البيت  لسمسار  وإرضاًء  الرشقية، 
ولصِّ تل أبيب ومجرِمي الرياِض وأبو ظبي.

لقد بلغ األمر أن أغلب الشعب فقد ُقوت 
وأقل  والرثوات،  األموال  وتبددت  يومه 
مثال عىل ذلك هو َذَهُب )َمنجِم( السكري 
الذي يباع ىف أسواق العامل دون رقيب وال 
يقف  من  مرص  شعب  يَجد  وال  حسيب، 
وال  طعام  فال  الظروف،  أحلك  ىف  بجانبه 
ىف  الوحيدَة  الدولَة  مرص  وتصبح  دواء، 
كل  لفشل  األطباء  فيها  يَُهاجم  التي  العامل 

أجهزة الدولة ىف مواجهة وباء عاملي.
أعتقد بوجود الكثري مام ميكن أن يُقال ىف 
كاٍف  ذلك  أن  أعتقد  ولكني  األيام،  هذه 
مهددة  اليوم  مرص  اليوم.  مرص  أين  لرنى 
من كل الجبهات الخارجية والداخلية. مرص 
لنصحح  يدعونا  الطريق،  ضّل  وطٌن  اليوم 

الطريق وننريه. فهل من مستجيب؟

عن  األياِم  هِذِه  يف  الَحديُث  يَكْرُثُ 
الُنخَبِة ودورِها يف نهوِض املجتمعاِت 
الندواُت  وتُعقُد  واستقرارِها،  ِمها  وتقدُّ
واألبحاُث  الكُُتُب  وتُؤلَُف  ملناَقَشِتها، 

لَِتسليِط االضواِء عىل هذا املُصطَلَح.
ابَتَدَعْتُه  مصطَلَحاً  ليسْت  الُنْخَبُة 
ابتكاِر  من  هو  وال  الحديثُة،  الُعُصوُر 
قديٌم  هو  بل  املعاصيَن،  املَُفِكِريَن 
بدايات  منُذ  راَفَقها  ِقِدَم املجتمعاِت، 
. أفالطون الفيلسوُف  تكونِها املجتمعيِّ
ّيِة  أََهمِّ َعْن  تََحَدَث  املعروف  اليوناينُّ 
تقوُد  النابهنَي  الناِس  من  نُْخَبٍة  وجوِد 
املُجَتَمَع، وهذه املجموعُة النابهُة هي 

الفالسفُة.
الصفَوِة،  عن  بار  سيمون  َوتََحَدَث 
العاَمَة  الخطوَط  وضَع  من  أَوَل  ويعتربُ 
ِبَهرٍَم  املُْجَتَمَع  َر  فَصوَّ الصفَوِة،  لَِتحليِل 
أن  وأظهَر  ِسياِسيٌَّة،  َصْفَوٌة  قمَتُه  تعلو 
ُمجَتَمعٍ".  لِكُلِّ  رضورٌة  الصفوَة  هذه 
انظر: د. املنويف، كامل، أصول النظم 

السياسية املقارنة.
مْن  يََتَحَسُسوَن  املارِكِسيوَن  كاَن 
بحمولٍة  مشُحونٌة  ألنها  الُنْخَبِة  ُمفرََدِة 
يستخدمون  وكانوا  "بُرجوازيٍَّة". 
كالطليعة  اخرى،  مفرداٍت  منها  بََداَلً 
ليننَي،  تُراِث  يف  املستخدمة 
الذي  الُعضوي"  "املَُثَقُف  وكمصطلح 
غراميش".  "أنطونيو  يستخدمه  كان 
للداللة  "املثقف"  لفُظ  اسُتخِدَم  كام 

عىل النخبة.
موسكا  االيطالِّياِن  الباِحثاِن  َذ  أخَّ وقد 
املجتمع  أفراد  بقيِة  عن  التمّيز  وباريتا 
بأنها:  فعرفاها  للنخبِة،  تعريفهام  يف 
"مجموعة قليلٌة من االشخاِص توافرت 
كالرثوِة  موضوعّيٌة  رشوٌط  لديها 
كاملواهب  ذاتِيٌَّة  ورشوٌط  والُقدرِة، 
باقي  عن  متميزة  تجعلها  وامللكات، 
أَخَذ  أّما "الزويل" فقد  افراد املجتمع. 
فهي  التأثريِ،  عىل  القدرَة  تعريفها  يف 
عنده: "الطََبَقُة التي تتميز بقدرتها عىل 
نتائَج  َجنِيها  مَع  من غريها  أكرث  التأثريِ 

ملموسٍة بفعِل هذا التأثري".
و"األرستقراِطّيُة" عنَد أفالطون وأرسطو 
عندهام  وهي  الحكوماِت،  أفضل  هي 
عىل  بل  طبقي،  أساٍس  عىل  تقوم  ال 
"حكم  عندهام  فهي   ، ِقَيميٍّ اساٍس 

األقلّيِة الفضىل"، ال مجرد حكم أقلِّيٍة.
األرستقراطية"  ان يصاب حكم  وميكن 
الحكم  إىل  فيتحول  بالفساد، 

." "األوليغاريشِّ

املعنى اللغوي للنخبةاملعنى اللغوي للنخبة
اللَغِة هي: املُختاُر من كلِّ  الُنْخَبُة يف 
من  املُختاروَن  املُجَتمع  ونُْخَبُة  يشء، 
ُمَعيََّنٌة.  ُمؤهالٌت  لُهم  الذيَن  املجتمع 
وأفَضلََه.  أحسَنُه  اَخَذ  اليّشَء:  َونََخَب 
اشتقاِق  أصُل  الَفرَنسّيِة  اللغِة  ويف 

كلمة )نخبة( من: قطف واختار وجمع.
علم  يف  اسُتخِدَم  النخبة  ومصطلح 

باالنتخاِب  يعرف  ما  يف  األحياء 
. الطبيعيِّ

الُنخَبُة يف الُقرآِن الكريِمالُنخَبُة يف الُقرآِن الكريِم
أُخرى  مفردًة  الكَريُم  القرآُن  استخدم 
مفردُة  وهي  النخبة،  عن  للتعبري 
االصطفاء، واالصطفاء يف اللغة لُه أكرثُ 
اليشء،  صفوِة  أَخُذ  منها:  معًنى،  من 
استخدمها  وقد  التفضيل،  ومنها: 
اصطفاهم  عمن  للتعبري  الكريُم  القرآُن 
الله كصفوة خلقه وأفضل من اصطفى 

من عباده. يقوُل الله تعاىل:
اللََّه  إِنَّ  َمْريَُم  يَا  الَْماَلئِكَُة  َقالَِت  )َوإِْذ 
َعىَلٰ  َواْصطََفاِك  َوطَهَّرَِك  اْصطََفاِك 

نَِساِء الَْعالَِمنَي(، آل عمران، اآلية: 42.
َوإِْسَحاَق  إبَْراِهيَم  ِعَباَدنَا  )َواْذكُْر 
إِنَّا   . َواألبَْصاِر  األيِْدي  أُويِل  َويَْعُقوَب 
اِر . َوإِنَُّهْم  أَْخلَْصَناُهْم ِبَخالَِصٍة ِذكَْرى الدَّ
ِعْنَدنَا لَِمَن الُْمْصطََفنْيَ األْخَياِر .(، ص: 
إِينِّ  ُموىَسٰ  يَا  .)َقاَل   )45-46: اآليات 
ِبِرَسااَليِت  النَّاِس  َعىَل  اْصطََفْيُتَك 
َن  مِّ َوكُن  آتَْيُتَك  َما  َفُخْذ  َوِبكَاَلِمي 

اِكِريَن(. االعراف، اآلية:144. الشَّ
)إِنَّ اللََّه اْصطََفٰى آَدَم َونُوحاً َوآَل إِبَْراِهيَم 
َوآَل ِعْمَراَن َعىَل الَْعالَِمنَي(، آل عمران، 

اآلية: 33.
لَكُْم  بََعَث  َقْد  اللََّه  إِنَّ  نَِبيُُّهْم  لَُهْم  )َوَقاَل 
ٰ يَكُوُن لَُه الُْملُْك  طَالُوَت َملِكًا . َقالُوا أىَنَّ
َعلَْيَنا َونَْحُن أََحقُّ ِبالُْملِْك ِمْنُه َولَْم يُْؤَت 
اْصطََفاُه  اللََّه  إِنَّ  َقاَل   . الْاَمِل  َن  مِّ َسَعًة 
َعلَْيكُْم َوَزاَدُه بَْسطًَة يِف الِْعلِْم َوالِْجْسِم . 
َواللَُّه يُْؤيِت ُملْكَُه َمن يََشاُء . َواللَُّه َواِسٌع 

َعلِيٌم(، البقرة، اآلية:247.
تحدَث  الكرمياِت  اآلياِت  هذه  يف 
من  لُنخبٍة  اصطفائِه  عن  تعاىل  اللُه 
الله  اختارهم  الخلق  صفوة  هم  البرش 
ويصطفيه  الله  ينتخبه  ومن  وانتخبهم، 
شائبَة  ال  خالصاً  صافياً  يكون  ان  بد  ال 
شائبة  كل  من  طاهراً  معصوماً  فيه، 
البرش  من  الصفوة  وهذه  ومعصية. 
فهم صناعة  عينه؛  الله عىل  اصطنعها 
ربانّية: )أَِن اْقِذِفيِه يِف التَّابُوِت َفاْقِذِفيِه 
يَأُْخْذُه  اِحِل  ِبالسَّ الَْيمُّ  َفلُْيلِْقِه  الَْيمِّ  يِف 
َعلَْيَك  َوأَلَْقْيُت   . لَُّه  َوَعُدوٌّ  يلِّ  َعُدوٌّ 
طه،  َعْيِني(،  َعىَلٰ  َولُِتْصَنَع  نِّي  مِّ َمَحبًَّة 

اآلية: 39.
تعاىل يف  الله  ونظر  رعاية  وهم تحت 

كل حركاتهم وأنشطتهم:
َواَل  َوَوْحِيَنا  ِبأَْعُيِنَنا  الُْفلَْك  )َواْصَنعِ 
إِنَُّهم   . ظَلَُموا  الَِّذيَن  يِف  تَُخاِطْبِني 

ْغرَُقوَن(، هود، اآلية: )37(. مُّ
 . ِبأَْعُيِنَنا  َفإِنََّك  َربَِّك  لُِحكِْم  )َواْصرِبْ 
الطور،  تَُقوُم(،  ِحنَي  َربَِّك  ِبَحْمِد  َوَسبِّْح 

اآلية: 48.
النخب تصنع، والقادة يصنعون، ولكن 
الله،  عنِي  عىل  تُصَنُع  االلهّيَة  النخب 
الله  الذين طهرهم  الخلق  ألنهم صفوة 

واصطفاهم عىل العاملني.
تصنع  فهي  البرشية  النخُب  أّما 

وهناك  ورعايتهم،  البرش  أعني  تحت 
النخب  لصناعة  تتدخُل  كثريٌة  عوامُل 
ِة  الُقوَّ عرب  النخب  تأيت  قد  البرشية. 
وقد  العسكرية،  االنقالبات  يف  كام 
باالنتخابات  تأيت  وقد  بالتعيني،  تأيت 
كام يف النظم الدميقراطية، وقد تأيت 

بالوراثة كام يف النظم امللكيَّة.
يف االنتخاباِت نحُن نختاُر نخبنا، ولكّننا 
ِّ املحيط؛ ولذلك  ال منلُك العلَم الكُيلِّ
اختيارنا  يف  الصواب  نُجانُِب  ما  كثرياً 
نجدُد  نحُن  ولذلَك  نخَبنا؛  وانتخابنا 
الله  أما  أخطائنا.  لتاليف  االنتخاباِت 
العليم بكل يشٍء فال خطأَ يف اختياره، 

والحاجَة إىل تجديِد االختيار.
نفوذ  لها  التي  البرشية  الجامعات 
وتأثري هي نخب عند البرش ومقاسات 
األجيال  عىل  بصامتها  ترتك  البرش، 
ها نخباً  واملجتمعات، ولكنَّ الله مل يسمِّ
يف كتابه الكريم. املأل نخب من الناس 
ومراكز  الرثوة  ونفوذ ومتتلك  تأثري  لها 
صفوة،  يسميها  ال  الله  ولكن  القوة 
فالصفوة من الخلوص والصفاء، وهؤالء 
أن  الُنَخُب ميكن  وهذه  ليسوا كذلك، 
تكون صالحة.  ان  فاسدة وميكن  تكون 
وِعلَْيُتُهم  القوِم  أرشاُف  ُهم  واملألُ: 
والُصدوَر  أُبََّهًة  العيوَن  ميلؤوَن  الذيَن 

هيبًة.
كانت  سواًء  البرشيُّة  النخب  هذه 
عنها  الحديُث  ورد  طالحًة،  أو  صالحًة 

يف كتاب الله:
)َقاَل الَْمأَلُ ِمن َقْوِمِه إِنَّا لَرَنَاَك يِف َضاَلٍل 

ِبنٍي(، األعراف، اآلية: 60. مُّ
إِنَّا  َقْوِمِه  ِمن  كََفُروا  الَِّذيَن  الَْمأَلُ  )َقاَل 
ِمَن  لََنظُنَُّك  َوإِنَّا  َسَفاَهٍة  يِف  لَرَنَاَك 

الْكَاِذِبنَي(، األعراف، اآلية:  66.
َقْوِمِه  ِمن  اْسَتكْرَبُوا  الَِّذيَن  الَْمأَلُ  )َقاَل 
ِمْنُهْم  آَمَن  لَِمْن  اْسُتْضِعُفوا  لِلَِّذيَن 
بِِّه . َقالُوا  ن رَّ ْرَسٌل مِّ أَتَْعلَُموَن أَنَّ َصالًِحا مُّ
األعراف،  ُمْؤِمُنوَن(،  ِبِه  أُْرِسَل  مِبَا  إِنَّا 

اآلية: 75.
َقْوِمِه  ِمن  اْسَتكْرَبُوا  الَِّذيَن  الَْمأَلُ  َقاَل   )
آَمُنوا  َوالَِّذيَن  ُشَعْيُب  يَا  لَُنْخرَِجنََّك 
َمَعَك ِمن َقْريَِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ يِف ِملَِّتَنا . 
اآلية:  األعراف،  كَارِِهنَي(.  كُنَّا  أََولَْو  َقاَل 
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َذا  َهٰ إِنَّ  ِفْرَعْوَن  َقْوِم  ِمن  الَْمأَلُ  )َقاَل 

لََساِحٌر َعلِيٌم (، األعراف، اآلية: 109.
َما  َقْوِمِه  ِمن  كََفُروا  الَِّذيَن  الَْمأَلُ  )َفَقاَل 
ْثلََنا َوَما نََراَك اتََّبَعَك إِالَّ  نََراَك إِالَّ بَرَشاً مِّ
نََرٰى  َوَما  الرَّأِْي  بَاِدَي  أََراِذلَُنا  ُهْم  الَِّذيَن 
لَكُْم َعلَْيَنا ِمن َفْضٍل بَْل نَظُنُّكُْم كَاِذِبنَي(، 

هود، اآلية: 27
بََقَراٍت  َسْبَع  أََرٰى  إِينِّ  الَْملُِك  )َوَقاَل 
َوَسْبَع  ِعَجاٌف  َسْبٌع  يَأْكُلُُهنَّ  ِساَمٍن 
أَيَُّها  يَا   . يَاِبَساٍت  َوأَُخَر  ُخرْضٍ  ُسنُباَلٍت 
ْؤيَا  أَْفُتويِن يِف ُرْؤيَاَي إِن كُنُتْم لِلرُّ الَْمأَلُ 

تَْعرُبُوَن(، يوسف، اآلية: 43.
وملكة سبأ استشارت نخبتها املفضلة 
الرأي عندها يف شأن رسالة  وأصحاب 

النبي سليامن عليه السالم، كام حىك 
لنا القرآُن الكريم.

)َقالَْت يَا أَيَُّها الَْمأَلُ إِينِّ أُلِْقَي إِيَلَّ ِكَتاٌب 
وطلب   .29 اآلية:  النمل،  كَِريٌم(، 
بعرش  يأتوه  أن  َملئِه  من  )ع(  سليامن 

بلقيس:
ِبَعْرِشَها  أَيُّكُْم يَأْتِيِني  الَْمأَلُ  أَيَُّها  )َقاَل يَا 
َقْبَل أَن يَأْتُويِن ُمْسلِِمنَي(، النمل، اآلية: 
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وانطلق املأل من قريش يحثُّ بعُضهم 
الرسالة  تحدي  مواجهة  يف  بعضاً 

الجديدة يف مواجهة أصنامهم:
ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصرِبُوا  )َوانطَلََق الَْمأَلُ 
يَُراُد(،  ٌء  لَيَشْ َذا  َهٰ إِنَّ   . آلَِهِتكُْم  َعىَلٰ 

ص:6.
يف  تأثريها  لها  التي  الجامعات  ومن 
بصامتها  تركت  التي  الناس،  حياة 
واألجيال:  الناس  حياة  يف  السلبية 
الناس،  نظر  يف  نخبة  وهم  املرتفون، 
الناس، ولكن  القوم يف نظر  وهم عليُة 
و"املرتفون"  )املرتفنَي(.  سامهم  الله 
لألغنياء،  املوضوعي  املعادل  ليست 
أحّسنا  اذا  إيجابّيٌة  حالٌة  فالغنى 
والرَتَُف   منها،  واالستفدَة  توظيفها، 
حالٌة إجراميٌة، وموقٌف رافٌض للمرشوع 

االلهي، وحركِة األنبياِء عليهم السالم. 

الرَتَُف لَُغًةالرَتَُف لَُغًة
العرب  لساِن  يف  جاء  كام  لغًة  الرَتَُف 
والرتفه  التنعم،  هو:  منظور  اِلبن 
الغذاء..  ُحسُن  والترتيُف  بالنعمة، 
وسعٌة  النعمُة  أبطرته  الذي  واملرُتَُف: 
أطغتُه.  أي:  النعمُة  وأترفته  الَعيش، 
البحرين...  مجمع  يف  الطريحي  وقال 
أي:  )وأترفناهم(  تعاىل:  قوله  يف 
ومثل  امللك،  يف  وبقيناهم  نعمناهم 
نعموا  الذين  اي:  )أترفوا(  تعاىل:  قوله 
واملرتف:  الله.  طاعة  بغري  الدنيا  يف 
املرتوك يصنع ما يشاء. والكالم نفسه 

أورده الراغب االصفهاين يف مفرداته.
ومام جاء يف القرآن الكريم عن املرتفني 

ومخططاتهم اإلجرامية:
كََفُروا  الَِّذيَن  َقْوِمِه  ِمن  الَْمأَلُ  )َوَقاَل 
بُوا ِبلَِقاِء اآْلِخرَِة َوأَتْرَْفَناُهْم يِف الَْحَياِة  َوكَذَّ
ْثلُكُْم يَأْكُُل ِمامَّ  َذا إِالَّ بَرَشٌ مِّ نَْيا َما َهٰ الدُّ
بُوَن(،  ترَْشَ ِمامَّ  َويَرْشَُب  ِمْنُه  تَأْكُلُوَن 

املؤمنون، اآلية: 33.
لِِنَعِم اللِه  والرتُف قاَد قاروَن اىل التنكُِر 
من  الله  آتاه  ما  ونسب  وجحوِدها، 

فضله لقدراته العلمية وعبقريته:
َا أُوتِيُتُه َعىَلٰ ِعلٍْم ِعنِدي . أََولَْم  )َقاَل إمِنَّ
ِمَن  َقْبلِِه  ِمن  أَْهلََك  َقْد  اللََّه  أَنَّ  يَْعلَْم 
ًة َوأَكْرَثُ َجْمعاً  الُْقُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه ُقوَّ
الُْمْجرُِموَن(،  ُذنُوِبِهُم  َعن  يُْسأَُل  َواَل   .

القصص، اآلية: 78.
آيٍَة  كلَّ  ينكرون  الجاحدون  واملرتفون 
نازلٍة؛ ألنهم أغلقوا منافذ تفكريهم فال 

يريدون أن يؤمنوا:
َوكَلََّمُهُم  الَْماَلئِكََة  إِلَْيِهُم  نَزَّلَْنا  أَنََّنا  )َولَْو 

ُقُباًل  ٍء  يَشْ كُلَّ  َعلَْيِهْم  َوَحرَشْنَا  الَْمْوىَتٰ 
َولَِٰكنَّ  اللَُّه  يََشاَء  أَن  إِالَّ  لُِيْؤِمُنوا  كَانُوا  ا  مَّ

أَكْرَثَُهْم يَْجَهلُوَن(، األنعام، اآلية:111.
الجحود  هو  واحد،  املرتفني  ومنطق 

والكفر. يقول الله تعاىل عنهم:
َقاَل  إِالَّ  نَِّذيٍر  ن  مِّ َقْريٍَة  يِف  أَْرَسلَْنا  )َوَما 
كَاِفُروَن(،  ِبِه  أُْرِسلُْتم  مِبَا  إِنَّا  ُمرْتَُفوَها 

سبأ، اآلية: 34.
حالة  الغنى  الغنى.  ليس  والرتف 
شيطانية،  حالٌة  الرتَف  ولكن  ايجابّية، 
مرشوع  من  بالضد  إجرامي  ومرشوع 

األنبياء اإلصالحي:
لَِك ُمرْتَِفنَي(، الواقعة،  )إِنَُّهْم كَانُوا َقْبَل َذٰ

اآلية: 45.
أُولُو  َقْبلِكُْم  ِمن  الُْقُروِن  ِمَن  كَاَن  )َفلَْواَل 
إِالَّ  اأْلَْرِض  يِف  الَْفَساِد  َعِن  يَْنَهْوَن  بَِقيٍَّة 
الَِّذيَن  َواتََّبَع   . ِمْنُهْم  أَنَجْيَنا  ْن  مَّ مِّ َقلِيالً 
ُمْجرِِمنَي(.  َوكَانُوا  ِفيِه  أُتْرُِفوا  َما  ظَلَُموا 

هود، اآلية: 116.
َقْريًَة أََمرْنَا ُمرْتَِفيَها  نُّْهلَِك  أََرْدنَا أَن  )َوإَِذا 
الَْقْوُل  َعلَْيَها  َفَحقَّ  ِفيَها  َفَفَسُقوا 

رْنَاَها تَْدِمرياً(، اإلرساء: اآلية: 16. َفَدمَّ
كََفُروا  الَِّذيَن  َقْوِمِه  ِمن  الَْمأَلُ  )َوَقاَل 
بُوا ِبلَِقاِء اآْلِخرَِة َوأَتْرَْفَناُهْم يِف الَْحَياِة  َوكَذَّ
ْثلُكُْم يَأْكُُل ِمامَّ  َذا إِالَّ بَرَشٌ مِّ نَْيا َما َهٰ الدُّ
بُوَن(.  ترَْشَ ِمامَّ  َويَرْشَُب  ِمْنُه  تَأْكُلُوَن 

املؤمنون، اآلية: 33.

النخبة  بني  فرٌق  هناك  الختام  ويف 
ينتخُبهم  البرشالذيَن  من  فَوِة  والصَّ
كاملون  برٌش  فهوالء  ويصطفيهم؛  اللُه 
التي  والنخب  ومصطََفون،  مختارون 
املظاهر  أساس  البرشعىل  يختارها 
تحددها  نَُخٌب  فهذِه  واالعتباريات، 
أطلق  القرآن  القاصة.  البرش  مقاساُت 
لفظة  الفاسدة  النخب  هذه  عىل 
بهجة  العيون  ميلؤون  باعتبارهم  املأل 
قامئة  البرش  مقاسات  هيبة،  والصدور 
من  الثاين  والصنف  الظواهر.  عىل 
النخب من حكاٍم ونخٍب فاسدٍة أطلق 
)املرتفني(،  مصطلح  القرآن  عليهم 
هؤالء لديهم مرشوٌع اجراميٌّ بالضد من 
يطلق  مل  اإلصالحي،  األنبياء  مرشوع 
عليهم القران مصطلح "النخب"، وإمنا 

سامهم مرتفني.
هو  بهم،  خاٌص  منطٌق  لهم  واملرتفون 
منطق االستعالء واالستخفاف باآلخرين 
هذا  املرتفني  منطق  الفوقية.  ومنطق 

تحدث به فرعون املرتف:
َوَقْد   . ا  َصفًّ ائُْتوا  ثُمَّ  كَْيَدكُْم  )َفأَْجِمُعوا 
اآلية:  طه،   ،) اْسَتْعىَلٰ َمِن  الَْيْوَم  أَْفلََح 
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)َقاَل الَْمأَلُ ِمن َقْوِم ِفْرَعْوَن أَتََذُر ُموىَسٰ 
َويََذرََك  اأْلَْرِض  يِف  لُِيْفِسُدوا  َوَقْوَمُه 
َوآلَِهَتَك . َقاَل َسُنَقتُِّل أَبَْناَءُهْم َونَْسَتْحِيي 
نَِساَءُهْم َوإِنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن(، األعراف، 

اآلية: 127.
كَانُوا  إِنَُّهْم   . َفأَطَاُعوُه  َقْوَمُه  )َفاْسَتَخفَّ 

َقْوًما َفاِسِقنَي(، الزخرف، اآلية: 54.

زعيم الخيرهللا - ويندزور

محمد شريف كاملمحمد شريف كامل - مونتريال

ِة ِة والُرؤَيِة الَبَشِريَّ الُنْخَبُة بيَن الُرؤَيِة الُقْرآِنيَّ

بعد سبع سنوات، مصر إلى أين؟

 آراء
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أبو تراب كرار العاميل - مونرتيالأبو تراب كرار العاميل - مونرتيال

إىل  معيشّية  وأحواٌل  صعبة  اقتصاديّة  أوضاٌع 
مزيٍد من الّضيق تشّق طريقها.

لقمة املُواِطن يف خطر وعيشه الكريم تحت وطأة 
ارتجاج متصاعد.

االستهالكّية  املواد  قيمة  ارتفاع،  إىل  األسعار 
املعتاد  وضعها  عن  مبتعدًة  حلّقت  األساسّية 
استغاثات  تعلو،  صخاٌت  املألوف،  ومحيطها 
يُظِْهرون  مراِقبون  يطرحون،  ُمَحلِّلون  تُناِشد، 
ومخارج  ُمساِعدة  بحلول  ُمرَْفقًة  الخلل  مكامن 

كذائّية.
منشودة  أريحّية  بأريحّية،  يُْنِبئ  ال  عام  َجوٌّ 

ومفقودة يف آن.
االنهيار،  مركب  متتطي  الوطنّية  العملة  فقيمة 
بل  اسرتاحة،  يأخذ  ال  األخري  هذا  رسعة  وسهم 
واملناِفسني  املتسابقني  أحد  َويْكَأنَّه  مييض 
مسابقة  ضمن  املراكز  بأّول  للظّفر  األساسيِّني 

ع؟". "َمن األرَْسَ
الّسؤال األوسع انتشاراً، الّشغل الّشاِغل، مفصٌل 
بلغ  كم  االقتصاديّة:  املعمعة  هذه  يف  جوهري 

سعر الّدوالر األمرييك؟
من الواضح أّن املطلوب إيجاد َحّل، َحلٌّ يتمحور 
منع  خالل  من  الوطنّية،  العملة  وضع  حول 
أمكن  وإن  الّناس،  معاناة  إيقاف  تالياً  تدهورها، 
رفع مستواها الِقيمي ما يُؤّدي إىل تحّسن أوضاع 

املواطنني.
إطار  يف  تُطَْرح  ٌة  ُمِهمَّ فكرٌة  عينه،  الّسياق  يف 
املحيطة  الّضائقة  ورفع  الّشعب  عن  الّتنفيس 
األمرييك"،  بالّدوالر  االرتباط  "َفّك  ومفادها  به، 
تُْسَتخَدم  قد  بغيضة  ضغٍط  أداُة  تُزال  وحينها 
ومسلكّيات  مشبوهة  نوايا  ذوي  أطراف  ِقَبل  من 
أصحابها  مطامع  سوى  تهّمها  ال  أهدافاً  تضمر 
املشؤومة والبعيدة عن املصالح الوطنّية للوطن 

املُْسَتْهَدف.

يُصِبح  بالّنجاح،  االرتباط  فّك  تكلّل  إذا  وعليه، 
"لسان الحال": "هل هبط الّدوالر؟... وعىل مهلو 
وجود  لعدم  الحالَنْي  بني  فرق  ال  بيهبط"...  إذا 

صلة تَُعرِْقل املسار وتَُشّوش املشهد.
ولفّك االرتباط... ال بأس بطرح مساَريْن:

واقعي وخيايل.
االختصاص  ألهل  تفاصيله  نرتك  الواقعي،  أّما 
املُلِّمني بالوضع االقتصادي واملُراقبني للّسياسة 
أصحاب  ولَْيتلّقف  ِبَدلِْوهم...  َفلُْيدلوا  الّنقديّة، 
القرار وُمتولّو الّشأن العام واملُتمركزون يف مواقع 
الّسلطة بغض الّنظر إن كانوا أهالً الستالم هكذا 

مناصب من عدمه.
أّما الخيايل، فال بأس باملرور عليه من باب الطّرفة 
واالبتعاد ـ ولو يسرياً ـ عن الجّو الواقعي املشحون 
والتي  العباد  كواهل  عىل  الّضاغطة  والوضعّية 
تنقلب هموماً عسريًة من الّصعب أن يوَجد لها 
حدٌّ يوِقفها ويُنهي مسريَها ويدفعها إىل الّتقاعد 
أو يحبسها يف أماكن يَْصُعب عليها الخروج فيام 
بعد وَعوْكَرَة ـ ما حال الّسفارة يف "َعوْكَْر"؟! ـ مزاج 

املواطنني وعرقلة مجرياتهم الحياتّية.
الّنقديّة  واألحجار  الورقّية  العملة  عن  بعيداً 
بعملة  رأيكم  ما  الواقعّية،  وأراضيها  واألوطان 
تبادل  عليكم  ُعرِض  إن  تعليقكم  ما  جديدة؟ 

"وحدات الّذكاء"؟
كيف الّسبيل إىل ذلك؟ وكيف يتّم الوصول إىل 
تلك األرض املعنّية؟ وما هي ماهّية هذه العملة 
الفريدة والغري مألوفة؟ وما هي العناص األخرى 

املَُشوِّقة؟
الكاتب املرصي "عمرو عبد  رواية  أهالً بكم يف 

الحميد".
بعنوان  الّثاين  )الجزء  جزأَيْن  من  لطيفة  رواية 

"أماريتا"(، أهالً بكم يف "أرض زيكوال"!!
ة وللحكاية تَِتمَّ

اأْلَْرَض  أَنَّ  كِْر  الذِّ بَْعِد  ِمن  بُوِر  الزَّ يِف  كََتْبَنا  ]َولََقْد 
الُِحوَن[ يَرِثَُها ِعَباِدَي الصَّ

والفيلسوف  جاري  رشبل  القديس 
بالنبي  الغرب  يف  املعروف  جربان 
جاري أيضاً... والجاران هام قرّة عيني 
وأَحب  وثقتي،  اطمئناين  ومحل 
الناس إىل قلبي وأقربهام إىل روحي، 
وال  توصف  ال  محبة  لهام  وعندي 

حدود لها.
جاري الثاين دعاين للوقوف يف وجه 
العاصفة، فلبيت دعوته بفرح ورسور 
عزميتي...  ملواجهتها  وشحذت 
وكرست  رييش  العاصفة  نتفت  وملا 
بالجراح وأوهنتني،  جناحّي وأثخنتني 
أعانني جاري األول يف شديت وضّمد 
صحتي  كامل  إىل  وأرجعني  جراحي 

وعافيتي.
وجه  يف  أقف  أن  الثاين  إيل  وطلب 
الشمس فوقفت نزوالً عند رغبته. غري 
عدواته  وأظهر  يل  َشِمَس  وجهها  أن 
يُحتمل،  ال  الذي  بقيظه  وجهي  ولفح 
وجعلني أحلم بأي ظل يحميني منه، 
وعادين  عنه...   يب  تنأى  عتمة  وبأي 
لطيفة  بأنوار  يشع  وجهه  وكان  األول 
فأشفق  والحنان،  باملحبة  ممزوجة 
عني  الله  وأجىل  ضعفي،  عىل 
الطالقة  وأعاد  املربّح  األمل  بشفاعته 
الوقوف يف  قال يل:  ثم  وجهي،  إىل 

يا جاري، ال يستعذبه  الشمس،  وجه 
مشاقه  يتحمل  وال  األحرار  الرجال  إال 

إال املقاومون األبطال.
الحق،  ِباسم  إقرأَ،  الثاين:  يل  وقال 
واإلنكليزية،  العربية  باللغتني  كتبي 
ومتتْع مبا فيها من نرث وشعر وقصص 
برقة  وبَاِه  وتأمالت وخواطر،  ومقاالت 
العليلة  النسائَم  وحالوتها  ألفاظها 
وَخلقا  ُخلقا  النساء  وأجمَل  املعطرة 
وملا  وإحساساً...  شعوراً  وأرهَفهن 
من  وتذوقت  قراءتها  من  انتهيت 
شهدها، أرستني وراء قضبانها وضمن 
أسوارها وجلدتني بسياطها وجرحتني 
وعذايب  أرسي  طال  وملا  بقيودها... 
أقبل عيل األول وحررين من  وحزين، 
األرس والعذاب والحزن، وأسكنني يف 
دار أمانه، هادئ البال مطمنئ القلب.
وإبداعه  بخياله  الثاين  وسحرين 
إليه  واستاملني  وطالسمه،  ورسومه 
الرشد  مني  وسلب  أفكاره  بربيق 
عيل  اشتد  وملا  أسلوبه...  ببديع 
بشفاعته  وأزال  األول  زارين  سحره، 
إىل  وأعادين  السحر  مفعول  عني 

جادة الصواب.
عيّل  يفرض  كان  جربان  النبي  جاري 
كتبه  جدران  بني  الجربية  اإلقامة 

عظمي  وجرب  اعوجاجي  لتقويم 
الرصاع  أن  غري  الضعيف.  املهّشم 
املحتدم بني غيث مؤلفاته وصقيعها 
أوقف تجرب نبتة الحب يف قلبي، أما 
عند  شفيعي  فكان  القديس  جاري 
الله وكان يواسيني يف شديت ويزيل 
ويجرب خاطري عىل  انكسار  عني كل 

الدوام.

وكابدته  عانيته  مام  بالرغم  لكنني 
عىل يد النبي، فأنا ما زلت عىل حبي 
أحبه  زلت  وما  ونرثه  لشعره  وعشقي 

كام أحب جاري القديس.
الثاين  جاري  يولد  لو  متنيت  لذلك 
يف  وينشأ  األديار،  حضن  يف  ثانية 
ليضمه  "رشبل"   القديس  جاره  ظل 
إىل قلبه كأغامر حنطة، ويدوسه عىل 
بيدره ليظهر عريه، ويغربله ليحرره من 
قشوره، ويطحنه ليك يجعله كالثلج، 
ثم  يلني.  حتى  بدموعه  ويعجنه 
بناره املقدسة ليك يصري خبزاً  يعده 
مقدساً عىل مائدة الرب"... وعندها 
يعيش وجاره متحابَّني متصافيني يف 
لبنان  بوطني  ويتشفعان  الله،  قلب 
الخالق  عند  ويب  املعذبة  وبالبرشية 

العظيم. 

جاري القديس وجاري النبي

يوسف زكريا - وندزور

من  الشخصية  تجربتي  عن  قليالً  التحدث  أود 
خالل وجودي ُقرابَة ثالثني عاماً يف بالد الصقيع 
والحر واألحالم املؤجلة )كندا(، وما يحتويه هذا 
واألديان  الثقافات  املتعدد  الكندي  املجتمع 
السكان  أي  البرشية من هنود حمر –  واألجناس 
كل  من  األوروبيني  إىل   – البالد  لهذه  األصليني 
والعرب  واليابانيني،  الصينني  إىل  أوروبا،  بالد 
واألفارقة، واألسرتاليني وغريهم من باقي شعوب 
جنسية  ال  أن  أجزم  وأكاد  األرضية.  الكرة  هذه 
هذا  يف  ُوِجَدت  قد  إال  العامل  هذا  يف  معينة 
املجتمع الكندي، الغني بكل هذا التنوع العرقي 

واملميز عىل كل صعد الحياة. 
من  الكثري  أجهل  كنت  كندا  إىل  حضوري  قبل 
ولكن  مثالً،  الصيني  الشعب  عن  املعلومات، 
وجدت  الرشكات  من  عدٍد  يف  عميل  خالل  من 
أن بعض الصينيني العاديني عندهم طاعة عمياُء، 
عاَم  أنني  أذكر  العمل.  يف  لرؤسائهم  مربرة  غري 
التي  الرشكات  إحدى  يف  أعمل  كنت   1993
أقطن  التي  املدينة  يف  للسيارات  قطعاً  تصنُِّع 

فيها منذ وصويل إىل كندا عاَم 1991. 
)"فورمان"(  املسؤولني  أحد  أن  األمر  يف  املهم 
عن العمل، اسمه بريي وهو من الُوس، عمد إىل 
بسيط  أثر خطأ  عىل  الصينيني  العامل  أحد  لكِم 
نفسها،  اآللة  عىل  معي  يعمل  وكان  األخري،  من 
وبدأ أنفه ينزُف بشدة. ومبا أين الشخص الوحيد 
الشاهد عىل ذلك األمر أعلمَت مديَر الرشكة مبا 
عىل  أقدم  املسؤول  ذلك  أن  وكيف  شاهدته، 
األمر بكل وحشية، لسبب غري مربر، فام كان من 
الثور الهائج،  املسؤول إال أن تحول إىل ما يشبه 
قائالً: "أبداً غري صحيح. مل أملس هذا الشخص 

إطالقاً، ما يقوله هذا كذب"!!
وكانت  الرشكة  صاحب  مكتب  إىل  اصطُِحبُت 
الصيني  العامل  التايل:  الشكل  عىل  النتيجة 
املسؤول  عاجلة.  بصورة  املستشفى  إىل  نُِقَل 

أص عىل رأيه بتكذيبي وقال إين اختلقت هذه 
املنزل  إىل  الكلامت  هذه  كاتب  وطُرَِد  الرواية! 
ثالثَة أيام حتى ال يفقد ذلك املسؤول مصداقيته 

أمام باقي العامل واملوظفني!
ظلم  هذا  إن  الرشكة  لصاحب  قلت  أين  املهم 
يف  شخصياً  زوجته  اتصلت  وقد  عادل.  وغري 
يوم الحادثة، وقالت إن زوجها غري عادل وعديم 
يف  شاهدين  فكلام  نفسه  العامل  أما  الضمري! 
وأنا  إنسان طّيب،  "أنت  وقال:  تقدم مني  مكاٍن 
ودافعت  معي  وقفت  أنك  حِيْيُت  ما  أنىس  ال 

عني".
بالوقوف  ضمريي  عيّل  أماله  ما  إال  أفعل  مل  أنا 
أو  إىل جانب الحق، ولو غضب صاحب الرشكة 
خلق  عندما  تعاىل  الله  إن  عامله.  عن  املسؤول 
هذا الكائن البرشي أعطاه صفات إنسانية خاصة 
األخرى  املخلوقات  باقي  عن  بها  يتميز  جعلته 
أجمل  ما  األرضية.  الكرة  هذه  عىل  املوجودة 
من  حركة  كل  يف  الضمري  صحوة  إىل  العودة 
حركات حياتنا اليومية. ولَْيكُن الخوف من الباري 
مثيل  إنسان  من  أخاف  فلامذا  وحَده.  وجل  عز 

وأحسب له أي حساب؟
دعونا نعيش إنسانيتنا مثلام أراد الله لنا، فنكون 
أعزاَء وأحراراً، نقول كلمة الحق دون أي خوف أو 

وجل، اليوَم وإىل األبد.
والسالم،  الدامئة  واملودة  واملحبة  الخري  عىل 
الله ولقاؤنا معكم يتواصل من خالل  أستودعكم 
هذا املوقع العزيز، جريدة صدى املرشق الغراء، 

وإىل اللقاء القريب إن شاء الله تعاىل.
 

للتواصل مع الكاتب عرب الربيد االلكرتوين:
visionmag64 @Gmail.com 

 الصفحة الشخصية عىل موقع الفيس بوك
FACEBOOK    PAGE  

ALI  IBRAHIM  TALEB

التعددية العرقية إحدى مّيزات 
المجتمع الكندي

ما رأيكم بعملة جديدة؟!... أهاًل بكم في    علي إبراهيم طالب - وندزور
"أرض زيكوال"

مطلوب حلام للعمل في الفال على العنوان  
3507 Boulevard de la Concorde E, Laval, QC H7E 2C6

 Boucherie Le Cro Magnon

مع دوام كامل ومعاش مناسب لإلستفسار الرجاء اإلتصال على الرقم

450-241-0470
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سبحانه  بالله  االستعانة  حرص  إّن 
للتخصيص،  قابل  غري  العبادة  كحرص 
تلبية حوائج  ألّن كّل يشء يساهم يف 
اإلنسان فجميعه من شؤون فاعلّية الله 
سبحانه، ومن جند الله الّذين هم عىٰل 
امَواِت  اُهّبة االستعداد: ﴿لِلَِّه ُجُنوُد السَّ
يؤّديه  دور  منهم  واحد  ولكّل  َواألَْرض﴾ 
موّحداً  فإّن  ولذلك  الكون.  نظام  يف 
كإبراهيم )عليه السالم( يقول يف أصل 
َوْجِهَي  ْهُت  َوجَّ ﴿إِينِّ  التوحيد:  مسألة 
ويف  َواألَْرض﴾  امَواِت  السَّ َفطََر  لِلَِّذي 
َخلََقِني  ﴿الَِّذي  يقول:  العاديّة  االُمور 
يُطِْعُمِني  ُهَو  َوالَِّذي  ٭  يَْهِديِن  َفُهَو 
َويَْسِقنِي ٭ َوإَِذا َمرِْضُت َفُهَو يَْشِفني﴾ 

 .

سبحانه  الله  يعّد  املوّحد  فاإلنسان 
هو الخالق والهادي واملطعم والساقي 
لنا  الله خلق  أّن  والشايف، ومن يعتقد 
وأمثال  والدواء  للطعام  األّولية  املواّد 
تركيبها  يف  مستقلّون  وأنّنا  ذلك 
من  هو  فهذا  وتحضريها،  وصناعتها 
اليتناسب  الّذي  الباطل  التفويض 
عىٰل  سبحانه  لله  املطلقة  الربوبّية  مع 

جميع عوامل الوجود.

والشايف  والساقي  لإلنسان  فاملطِعم 
يفعل  سبحانه  الله  اّن  طبعاً  الله.  هو 
هذه االُمور عن طريق األسباب الخاّصة، 
ولذلك  أيضاً،  هو  األسباب  ومسّبب 
»وقرّب  الدعاء:  يف  نقول  أن  علّمونا 
الوسائل«.  إليك من بني  فيه وسيلتي 
عرض  يف  ليست  االُمور  وأسباب 
يف  مستقلّة  والتعّد  اإللٰهّية  السببّية 
الطعام  ال  الله  هو  فاملطعم  سببّيتها، 
الطعام  هو  واملشبع  املُطعم  كان  ولو 
لكان طعام )الرضيع( يغني أهل جهّنم 
من الجوع عند أكله يف حني انّهم مهام 
أكلوا منه فإنّه اليرتفع عنهم الجوع أبداً: 
الَ  ٭  يعٍ  رَضِ ِمن  إِالَّ  طََعاٌم  لَُهْم  ﴿لَْيَس 

يُْسِمُن َوالَ يُْغِني ِمن ُجوع﴾ . 

وقد  االُمور  جميع  يدبّر  سبحانه  والله 
أموت  الله  »باسم  نقول:  أن  أمرنا 
وأن  النوم،  اىٰل  االخالد  وأحيٰى«عند 

نقول: »الحمد لله الّذي أحياين بعدما 
أماتني وإليه النشور« عند اإلستيقاظ، 
التوحيديّة  األدعية  تعليم  من  والهدف 
توحيديّة  كلّها  اإلنسان  حياة  جعل  هو 
وحرص  الرشك.  من  ونقّيًة  وبعيدًة 
اليطلب  أن  يقتيض  بالله  االستعانة 
اإلنسان عوناً من غري الله وأن اليحسب 
ألّن  لآلخرين،  ومغيثاً  معيناً  نفسه 
﴿َواللَُّه  الله  هو  الوحيد  املستعان 

الُْمْسَتَعان﴾ . 

تأمر  اآليات  بعض  هناك  تنويه:تنويه: 
للبعض  البعض  ومساعدة  بالتعاون 
واملدد  العون  طلب  بأنَّ  وتوهم  اآلخر 
واإلستعانة وكذلك اإلعانة واإلغاثة أمر 
﴿َوتََعاَونُوا  تعاىٰل:  قوله  مثل  صحيح، 

َعىَل الْرِبِّ َوالتَّْقَوٰى﴾ . 

وينبغي أن يقال يف جواب هذه الشبهة 
اّن مقتىٰض التوحيد األفعايل اّن جميع 
ترجع  للمحسنني  الصالحة  األعامل 
من  هم  الفاعلني  جميع  واّن  الله،  اىٰل 
سبحانه.  الله  فاعلّية  وشؤون  درجات 
وكام اّن الله خلق املاء والطعام وجعل 
كذلك  واإلشباع،  اإلرواء  صفتي  فيهام 
خلق اإلنسان املعني أيضاً ووهبه قدرة 
الحقيقة  ويف  واإلغاثة  واإلعانة  اإلمداد 
هي  األعامل  هذه  وكّل  الله،  آية  هو 
سبحانه  لله  الفعلّية  الصفات  من 
وزائدة  فعله  مقام  من  تنتزع  والّتي 
الصفات  من  وليست  الذات،  عىٰل 
الله  ذات  مقام  من  تنتزع  الّتي  الذاتّية 
سبحانه. إذن فاإلستعانة من كّل يشء 
هي استعانة من وجه الله وفيضه، الغري 
مستقّل  معني  من  هناك  وليس  ذلك 
يف اعانته، والّذي ينال التوفيق ألعامل 
الخري يجب عليه أن يعترب نفسه شأناً 
من الشؤون اإللٰهّية يف مقام فعل الله. 
كلّها  واالعانة  فالتعاون واالستعانة  إذن 
اّن  وحيث  الذات،  ال  الفعل  محور  يف 
يف  ما  جميع  يدبّر  العاملني  رّب  الله 
الكون فال منافاة لها مع حرص اإلستعانة 
مجال  اليبقٰى  التوضيح  وبهذا  بالله، 
مورد  يف  نستعني(  )ايّاك  بأّن  للقول 
العبادة وأّما )تعاونوا عىٰل الربّ والتقوٰى( 

فهي يف مورد القضايا اإلجتامعّية.
وأّما الذنب فبام انّه نقص وأمر عدمّي 
ومنشأ  سبحانه،  بالله  له  عالقة  ال  فهو 
أو  العجز  أو  الجهل  إّما  معصية  كّل 
سبحانه  والله  العدمّية،  االُمور  سائر 
قد  سبحانه  والله  جميعاً.  عنها  منزّه 
وضع األسباب والوسائل تحت ترصّف 
أم  الدنيا  يريدون  كانوا  سواء  الجميع 
يطلبون اآلخرة: ﴿َمن كَاَن يُِريُد الَْعاِجلََة 
نُِّريُد  لَِمن  نََشاُء  َما  ِفيَها  لَُه  لَْنا  َعجَّ
َمْذُموماً  يَْصالََها  َجَهنََّم  لَُه  َجَعلَْنا  ثُمَّ 
لََها  َوَسَعٰى  اآلِخرََة  أََراَد  َوَمْن  ْدُحوراً ٭  مَّ
َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفأُولِٰئَك كَاَن َسْعُيُهم 
ِمْن  َوٰهُؤالَِء  ٰهُؤالَِء  ِدُّ  منُّ كُالًّ  ٭  ْشكُوراً  مَّ
َعطَاِء َربَِّك َوَما كَاَن َعطَاُء َربَِّك َمْحظُور﴾ 
)العاجلة(  يريد  الناس  من  فالبعض   .
أي الدنيا العابرة، وبعض يطلب اآلخرة 
ومُيِدُّ  يعني  سبحانه  والله  واآلجلة، 
لكّن  الفئتني وال مينع عطاءه عن أحد، 
إمتام  ألجل  هي  الدنيا  مريدي  إعانة 
الحّجة ﴿لَِيْهلَِك َمْن َهلََك َعن بَيَِّنة﴾ ألّن 
األدوات والوسائل الالزمة للعمل إذا مل 
التتوّفر  فإنّه  املفسدين  يد  يف  توضع 
طبعاً  واختبارهم.  المتحانهم  األرضّية 
اّن اإلمدادات الغيبّية خاّصة باملؤمنني 
املعصية،  مجال  يف  لها  معنٰى  وال 
الغيب  عامل  إىٰل  التعود  املعصية  ألّن 
التجرّد  نشأة  من  أبداً  الينزل  والذنب 

وباطن العامل.

املطلقة  الربوبّية  اّن  القول  وخالصة 
اّي  الستقالل  مجاالً  التدع  سبحانه  لله 
جميع  فإّن  التوحيديّة  وبالرؤية  فاعل، 
البيان  وبذلك  فعله،  هي  الخري  أعامل 
السابق اتّضح الجواب عىٰل شبهة عدم 
اإلنسجام بني االستعانة بالصرب والصالة 
ِبالَصرْبِ  ﴿اْسَتِعيُنوا  تعاىٰل  قوله  يف 
بالله،  االستعانة  حرص  وبني  الَة﴾  َوالصَّ
ألّن االستعانة بالصالة وباقي العبادات 
هي استعانة بشأن من الشؤون اإللٰهّية 
وفعل من أفعال الله وارتباط مع )وجه 
الله( ال مع الغري. فالعبد والصالة جرس 
ال  فإنّهام  وإالّ  الهدف،  نحو  بنا  يعرب 

استقالل لهام يف اإلعانة واالمداد.

عىل خطى املحاسبة واملراقبة فإننا سنطرح سؤاال يف كل عدد، يفتح بابا من 
هدى ، أو يسد بابا من ردى وسؤال العدد هو :

إن أردت أن تعلم مــا لــك عند الله تعاىل مــن منزلة، فانظر إىل مكانة الصالة 
الــرب.  عندك، ومــدى إقبالك فيها؛ فإنها معراج املؤمن، وحديث العبد مع 

فهل صالتك كذلك؟

ــام الـــصـــادق )عــلــيــه الـــســـالم( أنـــه قــــال: َمـــن صــىّل  ــ روي عـــن اإلمـ
ركعتني يعلم ما يقول فيهام ،انرصف وليس بينه وبني الله عزَّ 

وجلَّ ذنٌب إالّ غفره له .

روي عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال: من أخالق الجاهل 
اإلجابة قبل أن يسمع ، واملعارضة قبل أن يفهم ، والحكم مبا ال 

يعلم .

إسأل نفسك هل تريد ثوابا؟حكمة العدد

االستعانة بالله االستعانة بالله 

قال اإلمام عيل )ع (قال اإلمام عيل )ع (

  
-بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة . 

-من عرف األيام مل يغفل عن االستعداد . 

 . هلكته  تعجلت  غفلته  طالت  -من 

دوام الغفلة تعمي البصرية 

الدنيا   من  باليسري  تفرحون  بالكم  -ما 

تدركونه ، وال يحزنكم الكثري من اآلخرة 

من  اليسري  ويقلقكم   ! ؟  تحرمونه 

الدنيا  يفوتكم ، حتى يتبني  ذلك  يف 

وجوهكم ؟ 

-ال تنظر إىل صغر املعصية ولكن انظر 

إىل عظم من عصيت .

- ما أطال عبد األمل إال أساء األمل .

-كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه وإمنا 

هو كفنه ، ويبني بناًء وإمنا هو موضع 

قربه.

-أوصيكم بذكر املوت ، وإقالل الغفلة 

عنه ، وكيف غفلتكم عام ليس يغفلكم  

انتباه العيون ال ينفع مع غفلة القلوب 

 ، عنهم  املغفول  غري  الناس  -أيها 

أراكم  مايل   ، منهم  املأخوذ  والتاركون 

عن الله ذاهبني ، وإىل غريه راغبني ؟ 

فإن   ، باملهلة  والغفلة واالغرتار  -إياك 

منازل  واحذر   . األعامل  تفسد  الغفلة 

الغفلة .

غفل  ومن   ، ربح  نفسه  حاسب  -من 

عنها خرس . 

أيقظه  األيام  حوادث  عن  غفل  -من 

الحامم .

-كفى بالرجل غفلة أن يضيع عمره فيام 

ال ينجيه . كفى باملرء غفلة أن يرصف 

همته فيام ال يعنيه .

وقال االمام الباقر )ع( : وقال االمام الباقر )ع( : 

قساوة  تكون  ففيها  والغفلة  -إياك 

القلب .

فيه  لك  عذر  ال  فيام  والتواين  إيّاك   -

فإليه يلجأ النادمون .

الصلوات  عىل  حافظ  مؤمن  -اميا 

هذا  فليس  لوقتها  فصالها  املفروضة 

من الغافلني .

-كل عني باكية يوم القيامة غري ثالث: 

عني  و   ، الله  سبيل  يف  سهرت  عني 

فاضت من خشية الله ، و عني غضت 

عن محارم الله 

احكام فقهية *

في الغفلة

محل  يف  كمدرب  العمل  يجوز  هل 
الخمر  بينها  من  مختلفة  مواد  يبيع 
العمل  إن  علام   .. مذكاة  غري  ولحوم 
بل  الرشاء  أو  للبيع  مبارشة  فيه  ليس 
والربادات  الرفوف  يف  البضائع  تنظيم 

ونحو ذلك . ؟
 ، بالخمر  يتعلق  ما  يف  العمل  ، اليجوز  بالخمر  يتعلق  ما  يف  العمل  اليجوز 

ويجوز يف غري ذلك .ويجوز يف غري ذلك .
شخص رسق مني بعض االموال ، هل 

يجوز اخذ اموايل عن طريق رسقته ؟
يجوز اخذ ما يقع يف يدك من امواله .يجوز اخذ ما يقع يف يدك من امواله .
عرش  ملدة  محال  شخص  استأجر  إذا 
بيع  للاملك  يحق  فهل   ، مثال  سنوات 
العقار قبل انتهاء املدة وإذا كان كذلك 
، ما حكم عقد اإليجار للمدة املتبقية . 
وهل يحق للاملك الجديد فسخ العقد 

حتى مع عدم رضا املستأجر؟
يجوز بيع املحل مسلوب املنفعة طول يجوز بيع املحل مسلوب املنفعة طول 
مدة االيجار املعينة يف العقد ، ويبقى مدة االيجار املعينة يف العقد ، ويبقى 
عقد االيجار نافذاً ، واليحق الحد اخراج عقد االيجار نافذاً ، واليحق الحد اخراج 

املستأجر والفسخ عقده .املستأجر والفسخ عقده .
ما هو الحكم الرشعي يف ظاهرة حديثة 
ظهرت عرب القنوات الفضائية ، أال وهي 
تتصل  حيث  الهاتفية  املسابقات 

شاشة  عىل  يظهر  برقم  الهاتف  عرب 
منك  يطلب  االتصال  وبعد  التلفزيون 
اإلجابة  بعد  ومن   ، سؤال  عىل  اإلجابة 
معلنة  جائزة  عىل  السحب  يف  تدخل 
الحظ  لصاحب  دوالر  مبليون  تقدر 
القرعة  طريق  عن  املختار  السعيد 
موعد  يف  اآليل  الحاسب  بواسطة 
ال  املتصل  بأن  علام   ، مسبقا  محدد 
والتي  فقط  االتصال  قيمة  إال  يدفع 
ولكم  هذا  هاتفه  فاتورة  عىل  تسجل 

صالح األعامل ؟
مسابقة  يف  لالشرتاك  كان  إذا  مسابقة يجوز  يف  لالشرتاك  كان  إذا  يجوز 

علمية واالجابة عىل االسئلة .علمية واالجابة عىل االسئلة .
بوظيفة كاشري وهي  املسلم  اذا عمل 
من  وكان  فقط  النقود  استالم  عملية 
ضمن املبيعات لحم الخنزير , فهل يف 
عمله هذا حرمة ..علام بأنه ال دخل له 
يف عملية التسليم واملتبايعان من غري 

املسلمني ؟
المانع من استالم النقود .المانع من استالم النقود .

*عىل رأي املرجع آية الله العظمى *عىل رأي املرجع آية الله العظمى 
السيد عيل السيستاينالسيد عيل السيستاين

إعداد خليل الحسيني 

خير الكالم ما نفع وأعلم



Stefan Christoff *

Canada's Liberal government 
is still sustaining economic 
sanctions on Iran despite the 
COVID-19 pandemic. 
As public health officials now 
struggle with rising infection 
rates in what appears to be a 
second wave in Iran, Canada's 
sanctions must come to an 
end. 
Economic sanctions are hin-
dering the ability of Iran's 
public health-care system to 
deal with the pandemic and 
have detrimentally impacted 
public health for years in key 
areas, including cancer care. 
In regards to the current pan-
demic, the BBC reported on 
June 25 that "new infections 
have been averaging more 
than 3,000," a week, amount-
ing to "a 50 per cent increase" 
from May statistics in the 
country. 
In Iran, the same public hos-
pitals and health-care work-
ers who have been dealing 
with the impacts of economic 
sanctions for years, are now 
at the centre of the current 
struggle to contain the pan-
demic, operating within a 
health system reliant on allo-
cations from public budgetary 
lines that are directly hit by 
international sanctions. 
The fact that public health-
care operations in Iran have 
been central to the struggle 
against COVID-19 is impor-
tant and must be taken into 
consideration by the Liberal 
government in Ottawa, as 
political demands for sanction 
relief emerge.
Western reporting fails to 
address the complexity of 
Iran's public institutions
The complexities of this real-
ity in Iran has seen tens of 
thousands of public health-
care workers at risk on the 
medical front lines (with some 
even dancing in hospitals 
to boost morale). However, 
many international media 
reports, including a CBC arti-
cle in March that declared 
"conspiracy theories and reli-
gious bickering slow COVID-
19 response," instead adopt 
a tone of mockery that works 
to equate all elements of the 
Iranian state, failing to explore 
the diversity of political views 
within Iran's public infrastruc-
ture, including public health 
institutions and Iranian politi-
cal figures. 
This limited framework of 
western reporting on Iran 
leaves out any in-depth focus 
on the brave work of public 
health-care workers and the 
steadfast response of many 
public health institutions in 
Iran to the pandemic.
As is clear in Canada and cer-
tainly within the U.S., public 
health officials and conser-
vative politicians are often at 
odds and have been battling it 
out throughout the pandemic 
on the direction of public 

policy, a reality made crys-
tal clear by news reports on 
the daylight between Presi-
dent Donald Trump and Dr. 
Anthony Fauci of the National 
Institute of Allergy and Infec-
tious Diseases. Although both 
figures exist within the same 
broad apparatus of the U.S. 
government, there is clearly 
major disagreement on the 
best public policy approach to 
the pandemic. 
By contrast, media coverage 
on Iran mostly focuses on ele-
ments of the Iranian govern-
ment that stand in political 
conflict with G7 power struc-
tures, not on exploring the 
ways other elements of the 
Iranian state, including public 
health institutions and offi-
cials, have been responding to 
the pandemic.
This article in no way aims 
to celebrate the response of 
Iran's government and public 
institutions to the pandemic. 
Given this is written in Can-
ada, this article simply calls 
on western media outlets to 
look at all the facets of the 
response by public institu-
tions in Iran to the pandemic, 
and to not primarily focus 
coverage of the political rhet-
oric of internationally known 
Iranian politicians. 
Danger of sanctions on Iran 
during a pandemic
Currently the dangers pre-
sented by the pandemic per-
sist in Iran and on this point 
the sustained sanctions 
by western governments, 
including Canada's, must be 
addressed critically. 
Al Jazeera reported on June 
29 that "Iran has reported 
162 new deaths from the 
novel coronavirus, the highest 
single-day toll since the out-
break began in the country in 
February." 
News from Iran over the past 
month clearly indicates that 
the pandemic isn't under con-
trol and that the first wave of 
infections never really came 
to a close. It is a sustained 
battle against COVID-19 that 
the public health-care system 
in Iran is waging. 
Iranian scholar Seyed Hossein 
Mousavian writes, adress-
ing U.S. sanctions, that lifting 
"the sanctions on Iran's finan-
cial institutions [would] allow 
the country to receive at least 
a portion of its oil revenue. 
This would allow the Iranian 
government to swiftly buy the 
medical equipment and drugs 
it needs to treat coronavirus 
patients."
This analysis must also extend 
to Ottawa, as Canada's sanc-
tions on Iran also help to sus-
tain the same frameworks 
of financial exclusion for Ira-
nian exports, to oil markets 
and otherwise, which in turn 
hits Iran's public health-care 
budget.
Like the Trump administra-
tion, the Canadian Liberal 
government sustains a com-

plex web of financial sanctions 
on the Iranian government 
and financial system that also 
creates difficulties for Iranians 
of the diaspora to send funds 
to family members. This is 
inhumane. 
Canada's ongoing sanctions 
on Iran speak to a general 
policy toward the Iranian 
government that is based on 
confrontation, not diplomacy. 
The Liberal government cam-
paigned vigorously since 
Trudeau's election win in 2015 
for a seat on the UN Secu-
rity Council (which ultimately 
failed), with the prime minis-
ter arguing for "multilateral-
ism" and diplomacy. 
Despite this rhetoric, the Lib-
eral government has main-
tained the controversial move 
by Canada's previous Conser-
vative government in 2012 
under Stephen Harper, to 
not maintain diplomatic rela-
tions with the Iranian regime. 
François-Philippe Champagne, 
minister of foreign affairs, 
acknowledged this in February 
at a speech for the Montreal 
Council on Foreign Relations. 
Canada's sanctions on Iran 
are an extension of this politi-
cal framework: an aggressive 
policy that works to undercut 
the economic well-being and 
health of the Iranian people. 
Also, a sanctions-driven pol-
icy approach directly under-
cuts any political space that 
Canada could have for diplo-
matic negotiations with the 
Iranian government. 
On COVID-19, a second 
wave of cases in Iran directly 
impedes the global effort to 
end this terrible pandemic. 
International sanctions, sus-
tained by both the Canadian 
and U.S. governments, hurt 
the ability of Iran's national 
health-care system to cope. 
"This outbreak is testing us 
in many ways. It is a test of 
political solidarity, whether 
the world can come together 
to fight a common enemy 
that does not respect borders 
or ideologies. And it is a test 
of scientific solidarity, will the 
world come together to find 
shared answers to shared 
problems," said Tedros Adha-
nom Gebreyesus, director 
general of the World Health 
Organization (WHO).
Taking this into account, Can-
ada shouldn't be maintaining 
sanctions that damage Iran's 

ability to finance its health-
care system to fight the 
pandemic. 
Canada's sanctions do this 
because they are an impor-
tant part of the international 
financial apparatus of sanc-
tions that seriously restrict 
the finances of the Iranian 
government, the same gov-
ernment which, agree or dis-
agree with Iran's military poli-
cies, is the main funder of the 
public healthcare system.
Campaigning against the 
sanctions, the Courage coali-
tion writes:
"Prime Minister Justin Trudeau 
and Deputy PM Christina 
'Chrystia' Freeland speak elo-
quently on listening to scien-
tific advice at this moment 
and in fact science is clear, to 
battle this global pandemic we 
need international solidarity 
and global medical coordina-
tion, not support for sectar-
ian sanctions shaped by the 
Trump administration. Canada 
must get off the vindictive 
sanctions train."
EU officials create financial 
space outside of U.S. sanc-
tions regime on Iran while 
Canada is silent
In contrast to Canada and 
the U.S., countries within 
the EU have taken action to 
relieve some sanctions within 
the context of the global 
pandemic.
The Telegraph in the U.K. 
reports:
"Britain, France and Germany 
have for the first time used 
a complex financial system 
that bypasses US sanctions 
to send medical aid to Iran, 
raising hopes of salvaging 
the 2015 Iran nuclear deal. 
According to the German 
foreign ministry, the medi-
cal supplies safely arrived in 
Iran after a transaction using 
the Instex system, which 
was set up in response to 
Donald Trump, the US presi-
dent, withdrawing from the 
Iran nuclear deal in 2018 and 
imposing severe sanctions on 
the regime. Earlier this month, 
Britain, Germany and France 
had announced they would 
offer a €5million (£4m) pack-
age to help Iran tackle the 
coronavirus, as well as medi-
cal equipment for testing and 
protective clothing."
In 2016, Trudeau spoke at 
the United Nations about 
the interconnectedness of 

global issues, saying that 
"reengaging in global affairs 
through institutions like the 
United Nations," is important 
because, "it doesn't serve 
our interests or the worlds 
to pretend that we are not 
deeply affected by what hap-
pens beyond our borders."
In the case of Canada's sanc-
tions on Iran, they are a seri-
ous blow to the financial 
capacity for the Iranian gov-
ernment to adequately fund 
the public health-care sys-
tem struggling with the virus 
and by extension the Iranian 
diaspora to send the funds 
needed for families facing the 
COVID-19.
Sanctions are compound-
ing the danger and risk of the 
pandemic in the country. One 
study at Sharif University of 
Technology in Tehran indi-
cates potentially devastating 
impacts of the virus in Iran, as 
reported by DW news.
A sustained pandemic in 
Iran impacts the global fight 
against COVID-19 and also 
deeply touches the significant 
Iranian community within 
Canada. Canada and Iran are 
deeply connected; in Canada's 
2016 census 210,405 Cana-
dians listed Iran as their coun-
try of origin.
Beyond the Liberals, the NDP 
has also been silent in regards 
to any critique of sustained 
Canada sanctions on Iran 
during the pandemic. In the 
U.S. progressive lawmakers, 
including senators Elizabeth 
Warren and Bernie Sanders, 
as well as representatives 
Ilhan Omar and Alexandria 
Ocasio-Cortez sent a public 
letter to the Trump adminis-
tration on March 31 calling for 
sanctions relief for Iran.
Now is the time for the Lib-
eral government in Ottawa 
to end sanctions on Iran. The 
sanctions amount to vindic-
tive economic measures that 
directly hurt the fight against 
the pandemic in Iran, leading 
to a greater amount of suffer-
ing and death, while also detri-
mentally impacting the ongo-
ing global struggle against the 
pandemic.  (rabble.ca)

•Stefan Christoff is a com-
munity organizer, musician 
and media maker in Montreal. 
You can find him on Twitter @
spirodon. He is a member of 
the Courage Coalition.

CANADA SHOULD LIFT SANCTIONS ON IRAN NOW

Graphic by Iranian artist Shirin Barghi
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Israel’s plan to annex large parts 
of the West Bank has been met 
with wide-scale national and 

international opposition. Many 
civil organisations of Canada have 
successfully urged tens of MPs to 
sign a pledge “to consider all rea-
sonable diplomatic and economic 
options to stop annexation and 
prompt Israeli compliance with 
international law.” Inexplicably, 
many MPs supposed to be repre-
senting the Muslim-Arab commu-
nity have not been on the list of 
the advocating MPs. 
Earlier in 2020, Israeli Prime Min-
ister Benjamin Netanyahu declared 
he would annex large swaths of 
the West Bank – occupied since 
1967 – to the Hebrew entity. 
Armed by the US administration 
and alarming Arab silence, Netan-
yahu had been planning to officially 
announce this serious step at the 
beginning of this month. 
However, the annexation plan has 
been forcibly postponed amid mas-
sive Palestinian rage and strong 
official condemnation by the EU, 
and the UK, whose Prime Minister 
Boris Johnson wrote in the Israeli 
newspaper Yedioth Ahronoth on 
Wednesday that the annexation 
would oppose Israel’s interests 
in the long run. Though an ardent 
pro-Israeli, Johnson said, “The 
annexation would violate interna-
tional law.” Over a thousand MPs 
from all over Europe have signed a 
letter that strongly opposes join-
ing any parts of the occupied West 
Bank to Israel. 
In Canada, Prime Minister Jus-
tin Trudeau highlighted his “deep 
concerns and disagreement” with 
Netanyahu’s government’s deci-
sion. Other Canadian officials have, 
as well, pointed out there was “no 
chance” Canada would concede 
with the annexation. Moreover, 
over 50 officials urged Trudeau 
at last June’s beginning to “start 
speaking out loud and clearly” on 
this issue. 
Launched by civil associations and 
organisations like “Canadians for 
Justice and Peace in the Middle 
East, “Independent Jewish Voices 
Canada”, the “United Church 
of Canada”, and the “Canadian 
Labour Congress”, a petition was 
sent to parliament, asking of MPs 
to pledge to push the Canadian 
government to “show meaning-
ful opposition” to the annexation 
planned recently by Israeli officials, 
and “to consider all reasonable 
diplomatic and economic options 
to stop annexation and prompt 
Israeli compliance with interna-
tional law.” 
The advocates believe Cana-
da’s stance has been limited to 
“words” of “non-recognition” (of 
the annexation), and that could 

change nothing. Thus, they’ve 
called on the Canadian govern-
ment to officially condemn the 
Israeli plan. They have stressed 
the need for “a strong and decisive 
action which may actually deter 
Israel from moving ahead with 
its plans.” The associations and 
organisations also noted, “When 
Russia annexed Crimea in 2014, 
for example, Canada responded 
with sanctions.” Their statement, 
thus, called for “a consistent and 
principled approach to interna-
tional law.”
Until the date of this publica-
tion, approximately 60 MPs have 
signed the pledge: All Bloc Quebe-
cois caucus, 32 MPs, have shown 
support to the campaign, along-
side over 20 NDP MPs, 3 Greens, 
an independent MP and 4 Liberals. 
Among the Conservatives, in con-
trast, were no signatories. 
Notably, most MPs of Arab and 
Muslim origins have not signed 
the petition, raising the ques-
tion on their role when it comes 
to matters like this, unanimously 
opposed by the community and 
believed to be a flagrant violation 
with international law. Eventually, 
the annexation plan contradicts 
Canada’s current policy as regards 
the Palestinian issue. 
Among some non-signatory MPs 
are ones with statements con-
demning the Israeli decision. In 
the meantime, most of our MPs 
have overlooked the incidents, as 
if everything were nice and cool… 
Yet when it comes to any celebra-
tion or event organised by other 
groups or communities, they rush 
to make stances and opinions. 
Well, that surely sounds so good; 
MPs representing various crowds 
must do so, but what about our 
community? 

So do those MPs even belong to 
our community? Or have they 
reneged on us after reaching 
office? Are they afraid they might 
be slammed by Pro-Israel lob-
bies? Why so when other MPs, 
unelected and not impacted by our 
community’s votes, have taken a 
public standpoint against Israel’s 
occupation and injustices? 
Undoubtedly, our community 
understands that some decisions 
our MPs make are influenced by 
certain circumstances, especially 
when lead is to their parties. Nev-
ertheless, many stances have 
been surfacing, signalling broken 
promises and serious breaches.  
It is not enough when our MPs help 
solve a problem with someone’s 
passport, or with the delayed 
immigration papers of spouses or 
relatives. There are much greater 
issues that necessitate clear and 
firm stances, as the Palestinian 
cause does in time of besiege-
ment, annexation and settlement 
construction. Otherwise, support-
ing those MPs and voting for them 
in the coming elections must be 
recalculated. 

“COMMUNITY MPS” & THE STANCE ON 
ANNEXATION

Is Ottawa going to Listen to 
Its Citizens’ Voices?

A poll conducted by EKOS Research 
Associates shows that 74% of Cana-
dians will support any acts by their 
government to oppose Israel’s annex-
ation plan, which will see large parts 
of the West Bank seized by Israel. The 
survey also indicates that almost half 
(42%) believe Canada must impose 
economic sanctions on Israel… 
The public standpoint on Palestin-
ian rights has also been reflected by 
a petition raised by “Canadians for 
Justice and Peace in the Middle East”, 
alongside human-rights organisa-
tions, church congresses and labour 
unions. Addressing the Ottawa par-
liament, the petition has demanded 
that the MPs sign to oppose the an-
nexation plan…
Noticeably, 57 MPs signed it, repre-
senting four of the five major parties: 
the Liberals, Greens, Bloc Québécois 
and New Democratic Party. However, 
the Conservatives chose not to sign... 
Remarkable, as well, was the unani-
mous support that the Bloc Québé-
cois MPs showed to the petition in 
time when Canada’s official stance 
still lags behind stances by European 
countries like Britain, Belgium and 
Germany on annexation…
So is Mr. Trudeau going to respond to 
the parliamentarian representatives 
of Canadians and the majority of his 
citizens? Ultimately, they are asking 
of Canada to take a steadier stance 
on the Palestinian- Israeli conflict – 
a stance which goes better by UN 
resolutions recommending a Pales-
tinian state. There are fears the rec-
ommendation might never come true 
as Israel maintains its systemic set-
tlement construction, as well as its 
expansion and annexation plans. With 
that plan for the occupied Palestin-
ian lands, no signs are in the offing 
for a “two-state solution’, like Israel 
alleges.  
Have the Palestinians literally set 
their eyes on mirage? Or does post-
poning the annexation reveal fear of 
the consequences? Most European 
states have showed opposition and 
warned any such move might flare 
up a new Palestinian intifada and 
engagement with the region’s resis-
tance affiliates. That could bring a lot 
of change to the region. 

The Editors
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